
tu

SAYYID QUTHB

'i;:lj.;.ti"' ":i5i#-
.r .i;!di1:d+::It .Fj.!:ti:+':n ::

{;titii



\"--o"f

uu;""1 

'd V !t"";,f\Wi
;ii* i."'\'i 

v r'{ " f- ffi^

i!

.r -q," : tr i t 1*-,. ,_s



,l+flJUAati

TAFSIR
FI ZHIIAIII,

qUTAN
DI BR}VAH NAUNGRN EI.qUR'AN

.ltfia 2



UUt*-n

FSIR

ILALIL
rnN
UNGAN AI.qUR'AN

litia 2

ID OUTHB

GEMA INSANI
penerbitbuku anlalon

lakafta2007



Perpustakaan Nasional : I(atalog DalamTerbibn (XI}I)

ALQURAN, Teriematran
Tabir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan AlQur'an jilid 2 / penulis, S!'ahid Sa]'yid Quthb; terjemahan, As'ad Yasin,

Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah; penyunting, Tim Simpul, Tim GIP - Cet 1 - Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
412 hlm. ;27 cm.

Judul asll Fi ZrilalilQur'an
ISBN 979561{099 (no. jil. lengkap)
ISBN 9?S561-611{ oil.2)

1. Al-Qur'an - Taftir. I. Judtrl. II. Yasin, As'ad. nI. Basyarairil, Abdul Aziz Sahn. IV. Tim Simpul

(#,llL;
JudulAsli
Ft Zhilalil-Qur'an
Penulis
Snyyid Qu0rb
Penerbit
Darusy-Syuruq, Beirut
r4L2Wt992vl
Penerjemah
As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim BasJrarahil, Muchotob llamzah
Penyunting
Tim Simpul d'. Tim GIP

'Perwajatranisi

S. Rifnto
Penata letak
Abu Rifqi
Ilustrasi
Edo Abdullah
Penerbit

GEMA INSANI PRESS
Jl. I&libata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-79&1392-7988593
Fax. (021) 7984388
htp: //www.gemainsani.co.id
emait gipnet@indosalnetid

Anggota IIGPI
&talwn Pcrtanu, Dakiliah l42l H - Marct 2001 M



PETIOATTTOfl PEITflTEff

Segala puja dan puji hanya bagiA[ah S\ari'yang
telatr memberikan rahmat, nikrnat, dan karunia-
Nya kepada kami sehingga dapat menghadirkan
bll[<u Tafi ir Fi Zhiklil- @ti an : Di Baw ah Naungan Al-
r@i ankarya al-Ustadz asy-Syahid Safffid Quthb
rahimahulhh- Shalawat dan salam semoga selalu
tercuratr kepada Rasulullatr Muhammad saw. be
serta keluarg4 sahabat, dan orang{mng yang meng-
ikutinya sampai hari kiamat

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam
mengomentari karya al-Ustadz asy-Syatrid Sayyld
Quthb ini, selain sublwnallah lGrena, buku ini
dihrlis dalam bahasa sastrayang sangattinggi de
ngan kandungan huliatr yang kuat sehingga mampu
menggugatr nurani irnan orangorangyang mem-
bacanya. Buku ini merupakan hasil dari tarbiyah
Rabbani yang didapat oleh penulisnya dalam per-
jalanan dalnratr yang ia geluti sepanjang hidupnya.
Inilah karyabesar dan monumental pada abad)O(
yang dihrlis oleh tokoh abad itu, sekaligus seorang
pemikir besar, konseptor pergerakan Islam yang
ulung, mujahid di jalan daln'ah, dan seorang
syuhada- IGsemuanya itu ia dapati berkatinteraksi-
nya yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an
hingga sampai akhir hayatnya pun ia rela mati di
atas tiang gantungan demi membela kebenaran
lahiyang diyakininya

Mengingat mfsir Fi Zhilalil-@ian: Di Bawah
Naungan Al- @ti an adalahbuku tafsir png disajikan
dengan gaya batrasa sastrayang tinggl, kami ber-
usaha menerjematrkannya ke dalam bahasa Indo

nesia dengan baik agar nuansa ruhani yang ter-
dapat dalain buku aslinya dapat tetap terjaga se
hingga kita tetap mendapatkan nuansa itu dalam
buku terjemahan ini. I(ami berharap, mfyir Fi
T,hikhl- @ti hn: Di Banah Naungan Al- @i anyang
kami terjematrkan lengkap 30 juz-yang Anda pe
gang saat ini adaldh jilid II-, dapatmenjadi referensi
dan siap di rumatr Anda untuk selalu menjadi teman
hidupAnda dalam mengarungi samudra kehidupan

Untaian-untaian pembatrasan di dalam mftir Fi
Tlilalil- @i an: Di funah Naugan AI, @i an adalah
untaian+rntaianpng kental dengan nuans:r Qur'ani
sehinggaketika seseor:rng seolatr-
olah ia sedang berhadapan langsung denganAllah
S\44 Hal inilah yang membuat-insya Allah<rang-
orang yang membaca.merasa berada di bawah
naungan AlQur'an, suahr perasaan yang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayfd Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan.&
ZhilaW-qi an: Di fuwah Naungan Al- @i an.

I(ami hadirkan buku ini ke tengah Anda agar
Anda juga dapat merasakan nikrnatnya hidup di
bawatr naunganAQur'an. IGrena tiadayang lebih
berharga dan berarti dalam hidup seorang harnba
selain dapat berinteraksi dengan Yang Mencipta
kannya melalui kalam-Nya, yakni AlQur'an. Ia
merupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Walhhu a'lam bish+lawab.
Biilthit- taurtq w al- hiday ah.

, Penerbit
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Fendahuluan

r. *)J>fli;"t*'
Dengan menyebut na.rna Allah Yang lfiaha
hnrur.h lagt It&h. hry"ayang

Af,,Glur'an ini adalah kihb dakwah. h adalah rutu
motivator, unsur penegdq eksistensi, peniagA
pemelihara keterangan, peneriernalun, konstiutsi
dm nnlrai^ya.AlQur'aniuga merupalan ruiukan
tempat bertolakura dal$att sebagaimana tempat
ruiukan parajuru dal$xahyang meniadikanqnaFlan
beramal,nnhqbrgwdlny4danbekalperialanar
nya

AlGn tetapi, t€rd4at celatr rurg dalam antara kita
dan A[Qur'an apabila kita tidak rnengambarlcan di
dalam perzrsaan kita dan tidak menghadirftan di
dalam imaihasi kita htrwa A[Qur'an ini berbkxa
kepada umatyarrg tridup Ia mempuryai wuiud f,ang
hakiki meruaratrkan semua peristiwa dalam ke
hidupan umat mengarahkan kehidupan manusia

r"ane haldki di muka bumi dan mengobarkan pe
peranean besar di dalam jiwa manusia dan di harr
paran bumi Yakni, peperanga4ang melanda sgpnap
perkembangan, kesan, dan tanggapa&tanggapar

Juga dran terdapat dinding yang tebal anhra kita
dan A[Clur'an kalau kita hanfra membaca atau men''

dengarnya sealra*akan hary"a sematarnata bacaan-

bacaan rihul deruan mengangguktnggukkan k€pala
Srntu perbrntanfng,tidakadahubungann:a dengan

realihsketridupan setnri-hari],ang dihadapimakhluk
bernama manusia dan dihadapi umat yang disebut
dengan kaum muslimin. Sementara ayat-ayat ini
sendiri dihrunkan unhrk menghadapi jiwa-jiwa,

kenyataan-kenyataan, dan kejadian-kejadian yang

hiftrp,langmenrilikielsisbnsiriildart"hfttup Secra
praldis aJnat€trat ini memberikan arahan f'ang hidttp
kepada seeBneiiw4 realitas, dan keiadiarkeiadian
itu, untuk mermjudkan suatr eksistensiyang me
miliki kel*rususan-kelhususan pada kehidupan
"manusia" secara umum dan dalam kehidupan kaum
muslimin secara lihusus.

Mukjizat AtQur'an yang menrinii, tersembunyi
dalam kebemdaannya batrwa ia diturunkan unfi,rlc

menghadapi kenyataan tertenhr dalam kehidupan
umat tertenhr, pada waldl brtentr dalam renbng
sejarah, ]rang mengobarkan umat ini unhrk me
lakukan peperarrgan fiang amat besar hinga dapat
mengubah sejarahryra dan seialzh kemanusiaan
secara meryeluruh- Alru tetap[fa terus hidup, ber-
hadapan, dan mamgr mengaratrlran kehidupan
masa kini, sealsn€lf,an iabaru hrrun unfulc nreng-
hadapi kaum muslimih mengenai seeala urusan
merekayaqg sedarrs berlangstmg. Yaifu, pada saat

mereka menghadapi pepetangan sengit dengan
kejahilialran di sekihrnya memerangi keiahiliahaq
di datamiiwa dan hati deruan jiwa kehidupan, dan
dengan keqafiaan r"ang sedang t€riadi di sana pada

hariitu.
fupayakitarnendapadsnlcdnntanfangberguna

dari At(hr'an dan mengehtrui hakikat ketridupaq
yang tersimpan di dalamnya serta mendapatkan
perrearalmn yang diperunfukkan unlrk laum mus
limiq pada setiap generasi, maka sudatr setrarusrrya

kita menghadirkan eksistensi kaum muslimin
angtrahn pertarna yang disapa ohh AlQtr'an unhrk
pertama kalinya ke dalam imaiinasi kita- Elsistensi
rya ketika mereka beryerak dalant realihs kehidup
an dan menghadabi berbagai peristiwa di Madinah
dan seluruh Jaziratt Arab, yang berinteraksi deqgan
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musuhmusuh dankawan*auannya dan berperang
dengan s5xahvrat dan havra nafsurya. Sedarrgkaru At
Qur'an terus trrun waktu ihr unhrk menghadapi
semua hal tersebu[ dan mengarahkan langkah-
langkatr mereka ke medan perangnng besar. Strafir
peperangan t€rhadap nafu yang ada di dada mereka
sendiri, dan terhadap musuh-musuhnyayang se
nantiasa mengintai mereka di Madinah;ltfrehh,dan
sekitarnya, serta di kawasan lainnya

Ya kita harus hidup bersamajamaah,aq8liftan
pertama itu. Kita menggarnbarkannya sebqgar ma
nusia lang sebenarny4 kehidupanryra'yang nlratA
dan prroblernpoblem kenranusiaanrgra Kita renung-
kan pimpinan AlQur'an terhadap mereka secara
lags"nng baik mengenai urusan seharihariryra nratr
run sasarzlnsasarannlza se€ara keseluruhan. JWa
kita lihatba&imanaAF{lur'an mernbimbing tatqgan
mereka selangkatr demi selangkah" Sedarrgkaru kaki
mereka itu adakalaryraterpeleset dan bangkit lagi
ketika menyi.mpang dan berialan lurus, ketika lemah
daq tegar, ketika merasa sakit 0etih) dan tabah dan
ketika mendaki tempatyang finggi dengan gerak
yang lamban dan melderita dengan sabar dan tetap
becennngat Nah, fui semuaitr tarnpaklah semua
ke}hususaru kelemalran" dan potensi manusia

Oleh karena itu, kita juga merasakan bahwa kita
.trr11 

disea dan diaiakbicaraolehAlQur'an sebagai-
mana ia menyapa jamaatr angkafair pertama Kita
Intn merasakari batrwa kemanusiaan kita ]"ang kita
lihat dan kita kenal serta kita rasakan dengan segala
kekhususanny4 rrulmpr unfirk menyambut dan
menrafrrtriAtGMan sertamemanhaflrankepeminr
pfinan dan bimbinganryra di jalan kehidupan itrr.

Dengan teori ini lita alnn melihatAlGlur an ]rang
hidup dan bekerja di dalam kehidupan kaum mus
Itmin angkatan pertama itu, dapat pula bekerja di
dalam kehidupan kita" Kita akan merasalan bahwa
h senantiasa menyertai kita pada hari ini dan esok
Juga akan kita rasakan batrwa ia bnkan sematamata
bacaan rifinl hampayangiauh dari kenyataan kita
yans t€rbatas, sebagairnana iaiu$ bukan sekadar
seiarah masa lalu yang telah lemat dan telah habis
efehivibsnf'a bagi kehidupan manusia

Sesungeuhnya Altlur'an adalah suahr hakikat
!'aug memiliki eksistensi yang konstan (terus
menerus) sebagaimana alam semesta ini sendiri.
Alain semesta ini adalah kitab Allatrfaog terlihat,
sedaqgAlarr'an adalatr kitab A[ahyane brbaca

IGduaduary"a merupakan bukti dan petrnjuk yang
menxnjukkan adanya Pemilik dan Penciptany4
sebagaimana keduanrya juga merupakan suafir
wujud rrarg aktif (bekerja).

Alam dengan undaqg-undaqgnya senantiasa ber-
gerak dan menunaikan peranannyayang telah di-
tentukan unhrlqrya oleh Penciptaryra. Matalrri se
natrtiasa bereilar di garis edarnya dan menunaikan
hrgasnya Bulan dan bumi serta seluruh bintang-
Sefnint4Ag" dihalangl oleh panjaqgnya masa
untuk {nenunailan treasnlxa dengan baik di hampar-
analanseinesta"

AlQur'an juga menjalankan peranannya bagi
kemanusiaan."Iia terus dan terus begltu. Mak4
manusia prn terus menialani putaran kehidupannya
sedemikian rupa sesuai dengan hakikat dan dasar
fitztnrya. AlQur bn merupakan frman Allah kepada
manusi4 yang mau disapa dengan firnran yang tidak
pernah berubah ini Karena nrar-rusia sendiri tidak
pernah berubatr menjadi maktrluk lain" meskipun
kondisi dan sihrasi di sekelilingnya terusberubatr
dan mempengaruhi pola hiduprya.l

AlQur'an meryapa mrrusia sesuai dengan dasar
fitratt dan dasarhakikatn:nanng tidak almn pernatt
berubatr dan berpnti Ia mam.pr rnerlgaratrlan ke
hidupan marnrsia pda hri ini dar yang alran dahry
karena memang ia dbiapl€n unhrk ihr hsaln1aa ia
merupalon frman (htab) Allahyalg teralctrb dar
memiliki tabiat sebagairrnna tabiat dam sernesti
yang terus bergerahtanpa mengalami perubaLran

Snngguh menggelikan bila ada orangyang ber-
kata tentang r-natatrari misakrya dergru perlmtaan"
Tni adalah tata surya ymg kutro. Sebaiknfia digmti
dengan taF surya yang baru." Atan, dengan per-
lcem, "lttlanush ini adalah matfilukfrang kuEo dan
sebaikrya diganti dengn wujud lain ymg nafu dan
pnogresif tmhrk mefirakmudran dwth ini"

IGlau perkataan senurciln ihr terasa lucrt dan
mengeilfta&rnakaakanlebitr rnengeHranhgikdat
ada omng yang merrgusulkan supaya Al-€lur'an
dieanti. Padahal, Al.C]ur'an ini merupakan fuman
Allah yang diudukan k@a manusia

att

Rta Umum Kehidupan hriode Madinah
$$ahini melukid@ sahr segmen kdridupan dari

kehidupan kaum muslimin di Madinah sesudatr

ls&kan perilsa ldtab fuIa'raltatul &&a/adkarya Muhammad Quthb, tertitm Darusy gruru+
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Perang Badar pada tatrun kedlra Hijriah hingga
Perang Uhud pada tahun ketiga serta berbagai
situasi dan kondisiyang melingkupnya pada masa

itu. AlQur'an terus berbuat di samping peristiwa-
peristiwa ihr, di dalam kehidupan ini dan menyertai-
nya dalam berbagai sektor.

Nash-nash suratr ini akan terasakuat dan hidup
manakala dihadirkan garnbaran tentang situasi dan

kondisi pada zirlnanitu. Yaitn, suafu gambaran terr
hngkehidupanyang ditempuh olehkaummuslimitl
serta tentang jaringan-iaringan dan hal-hal yang

melizuti kehidupan ini, dengan maras diri, merenung-

l<an hakikat rahasiayang tersimpan, dan memikirkan
perasaanyang berkecamukpadawakhr itu. Sehingga
pembaca seolaholah sedang menempuh hidup dalam
peristiwa+eristiwaihr, danhidup bersamaumatyang
sedang mengalaminy4 serta bergaul denganryra.

IGlau seseorang memejamkan matany4 maka
akan terbayang olehnya-sebagaimana yang ter-
bayang olehku-pribadi-pribadi kaum muslimin
berangkat petang dan pagi dengan bnda-tanda yang
tarnpak padawajah merek4 dan perasaanryayang
tersimpan di dalam hati mereka masing-masing.
Sedangkan, di sekitarnya musuh-musuh mereka
mengintai dan menunggu kesempatan untuk me
lontarkan kebohongan serta syubhat ke tengah-
tengah merek4 dengan hati fiangpenuh dendam.
Merekaberhimpununfirkmerrghadapinya dilapane:
an, dan menderita kekalahan di hadapannya-dalam
Perang Uhud. IGmudian mereka memperdayakan
dan mengacaukannya dengan segala sesuaht yang

terjadi di medan perang dengan segala gerakgerih
dorongandorongan batin, dan tindakan lahirnya

AlQur'an senantiasa hrun untuk menghadapi
rekayasa dan tipu daya, membatalkan kebohongan
dan syubhat, memantapkan hati dan kaki, memberi
kan aratran kepada ruh dan pikiraru mengomentari
peristiwa yang terjadi dan menunjukkan pelajaran

darinya membangun pandangan dan menghilang-
kan kegelapan, mengingatkan kaum muslimin ter-

hadap musuh yang licik dan penuh tipu dam dan

membimbing langkatr-langkah mereka di antara

duridud jebakan-jebakan, dan ierat:ieral dengan

bimbingan dari Yang Mahawaspada terhadap fihatr
dan Matra Mengetatrui apa yang tersembunyi di
dalamhati

Dibelakang semua initetaptegaklahpengaralnrr

fngarahan dan pengajaran-pengajaranyang dikan-

dung oleh suratr ini secara murni dan bebas dari
ikatan zarrran dan tempat, dan ikatan sihrasi dan

kondisi. Ia menghadapi jiwa manusi4 kaum mus

limin kini dan esok, dan seluruh masalah kemanusia
an, seakan-akan ia baru hrun saat ihr unhrk ber-
bicara tentang masalah yang sedang terjadi dan
menghadapi kenyataan yang ada Hal itr disebabkan
suratr ini meliputi berbagai urusan, peristiw4 dan
kondisi psikolosis hingga seakan-akan semuanya -

mendapat perhatian darinya Bahkan, sudatr tentu
mendapdt perhatian dari Yang Matra Mengerti dan
Maha Mengetahui terhadap semua macam jiwa,
perkara danurusan.

Oleh karena itu, tampaHatrAlQur'an sebagai Al-

Qur'an unfirk dakqrah di semua tempat dan masa Ia
adalah dushn (undang-undang, perafuran, konstifu si)

bagi umai ini pada generasi dan bangsa mana pun.

Iaadalahperehs dan penuniukjalan sepadangmasa
IGren4 ia adalatr firman atau kitab Allah yang
terakhir kepada manusia dalam semuazaman dan
masil.

Padawakhr ihr kaummuslimin di Madinah sudatr

agak mapan di negerinyayang baru di kota Rasul

saw.. Mereka sudah mulai melangkatr sebagairnana
yang telah kami gambarkan dalam Taftir Fi Zhiklil'
@tianmipda suratral-Baqarah.

Perang Badar lfubra telah terjadi danAllah me
netapkan kemenangan bagi kaum muslimin dalam
menghadapi kaum Quraisy. Kemenangan dalam
sitrasi dan kondisinyayang seperti ihr benar-benar
merupakan sesuahr yang luar biasa lGrena ifir,
Abdullah bin Llbay bin Salul, salah seorang pembesar

suku Khazraj, melepaskan kesombongan dan ke
benciannya terhadap agama Islam dan nabinya ini
Ia memendam rasa dendam dan dengkinya kepada
Rasulyang mulia dan bergabung+ecara nifrk (pura
pura)-kepada kaum muslimin. Dia berkata" "Ini
adalatr suahr urusan yang sudah jelas arahnya."
Yakni, sudah tampak aratrnya dan dia berjalan pada
nya dengan tidak dapat ditolak lagi

Dengan demikian, ditaburkanlah benih-benih ke
munafkan diMadinatrfangkemudianterustumbuh
dan berkembang. Sebelum pecah Perang Badar, ada

beberapa oftmg nng terpaksa bersikap nifrk ter-
hadap keluarganya yarrg telatr masuk Islanr-dan
akhirnya menjadi sekelompok manusia Di antara
merekayang punya kedudukan penting terpaksa
berpura-pura menampakkan keislaman dan ber-
gabung kepada maryarakat muslim. Sedanglan, di
dalam hatinya, r\rereka menyimpan dendam dan
permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin.
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Mereka menanti kehancuran kaum muslimi4 men-
caricari celah unhrk menynsup ke'dalam barian
kaum muslimin, mengintai-intai sifilasi dan kondisi
ketika kekuatan laum muslimin loyo serta barisa*
ry"akacarrbalau. Semuaryadilalnrkan unfuhmenarn
paldsn segalayang tersimpan di dalam hati mereka
atau unhrk melakukan pukulan yang mematikar-r
kalau merekanumpu.

IGum munafk itr mendapatkan teman setia yang
t<arat<terrya sama dengan mereka. Yaihr, kaum
Yatrudi yang menyimpan rasa dendam terhadap
Islam dan kaummuslimin serta Nabi Muharnnrad
saw. seperti halryaa kaum munafk itr, bahkan lebih
beratlaei. Mereka diultimatrrm oleh Islam deugan
ancanun)4rrgkeras dalamposisiryadi antaraomng-
omng Arab yang buta huruf di Madinatr. Ditutup
rapat-rapatlah celahcelah yang sekiranya dapat
mereka tembus unhrk memperrnainkan suku Aus
dan Iftazraj setelah keduanya bersaudara berkat
nilsnatAllah dan menjadi sahr barisan yang kokoh
dibawahnaungan Islam

IGum Yarhudi merasa tersumbat tenggorokannfra
dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang
Badar dan membaralah dendam merekaterhadap
kaum muslimin Mak4 mereka lakukan segala
usatra dan tfim dayaunfuk memecahbelah barisan
Islarn Mereka timbulkan kebingurgan ke dalam hati
kaum muslimin, dan mereka sebarkan kesamaran
dan keraguan mengenai alddah dan mengenai
kebenadaan kaum muslimin sendiri.

Pada waktu teriadi peristiwa Bani Qainuqa maka
ditampakt<anlah rasa pernrusuhan mereka terhadap
kaum muslimin" meskipun anhra kaum Yartrudi dan
Nabi saw. terdapat perjanjian bersama yang dibuat
setehhbeliau tiba di Madinah.

Demikian jwa kaum musyrikin yang dulu
dikalahkan dalam Perang Badar. Mereka membuat
perhihuuan seribu kali untuk mengalatrkan Nabi
Muhammad saw. dan pasukan Madinah yang menr
batnyakan perniagaan, posisi dan elrsistensi mereka
IGrena ihr, mereka bersiapsiap menolak bahaya

I,"ang mengancam ihr sebelum terlibas.
Ketika kekuatan musuh-musuh Islam sudah

terasa mantap dan dendamry"a sudatr keras, barisan
Islam masih berada dalam tahaptahap awal per-
hmbuhannf"a di Madinah, belum solid danbelum
tersusm rapi Di sana sudah ada kelompok pilihan
png terdiri dari kalangan Muhajirin dani{nshar.
Atran tetapi di sana juga ada jiwajiwa 1ang belum
masak I(aum muslimin secara umum belum me
miliki pengalarnan yang menonjol yang dapat men-

jelaskan hakikat dalstrah, kondisi yang melingkupi
ryr4 dan runlnj 1ral<ns serta firgasfirgasryra

Orangorang rnunafk{i ba\{nah pimpinanAbdullah
bin Llbay-telah memiliki kedudukan di dalam mas5b
rakat dan memiliki ikatan kekeluargaan serta ke
bangsaan yang tidak terpisatrkan. Sedangkan, di
kalartgan kaum.muslimin belum matang perasaan-
nya bahwa alddah mereka sajalah yang menjadi
ikatan kekeluargaan, kebangsaan, dan hubungan
mereka yang tidak-ada jalinan hubungan tanpa
dddah ihr. IGrena itu, terjadilah kegoncangan di
dalam barisan Islam disebabkan adaryra unsur+nsrr
senurcam ini yang masuk ke dalam barisan dan
menimbulkan pengarun aaUm kadar tertentu (yang
tampak pada peristiwa Perang tlhud sebagaimana
dipaparkan oleh nastr-nastr rcng khusus Qgrkenaan
dengannya dalarh suratr ini)

I(aum Yahudi juga telah memiliki kedudukan di
Madinah, memiliki hubungan ekonomi, dan telah
menjalinperjanjian denganwarganya" Tidaktampak
menonjol perrnusutran di anhra mereka" Semenhr4
di dalarnjiwakaum muslimin belum matang perasa
annya bahwa alddah mereka sajalatr satrsahrnya
ikatan perjanjian mereka" Dialah hnatr airryra, dialatr
prinsip pergaulan dan tansaksi merek4 dan tidak
ada kelanggengan bagi hubungan serta koneksi
apabila bertentarrgan dengan akidah.

Oleh karena ihr, kaum Yatrudi memEr4rai ke
sempatan unfuk memasukkan peqgarahannya, guna
menimbulkan kemsuan dan kebimbangan Malq di
kalangan kaum muslimin ada orang yang men-
dengarkan perkahan meneka dan terperrgaruh olelr-
nya" Ada pula orang png rnernbela mereka tertradap
apa yang dikehendaki Nabi salv. agar mengwung:
kan beberapa tindakan untuk menolak tipu daya
mereka terhadap barisan muslim (sebagaimana

]raang terjadi pada pembelaanAbdullah bin {Jbay
terhadap Bani Qainuqa dan sikapq'a yang keras
t€rhadap Rasrlullah saw.).

Dari sisi hnl kaum muslimin telah mendapatkan

)angsempurnadanjelasharyradengan
usaha serta pengorbanan yang kecil Berangl€tlatl
kaum muslimin dalam jumlah yang kecil dengan
perbekalan dan persiapan yang hanya sedikit lalu
berhadapan dengan kaum Quraisy dengan jumlah
pasukan dan persiapan yang sangat besar. Tetapi,
kemudian laum muslimin mendapatkan kemenang.
anyanggemilang.

IGmenangan dalam peperangan pertama ketika
tentara Allah b€rtndaFh dengan pasukan musyrik
ini merupakan ketentranAllah, Jxang kita ketatrui
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litmannya sekarang, daq barangkali juga untuk
menuntapkan serta mengukuhkan dahn'ah yang
baru hrmbuh. Bahkan, untuk memantapkan ke
hraaaanryra setelah melalui ujianberupapeperang:
an agar sesudah itu dapatmenempuh jalanrya"

Adapun kaum muslimiru barangkali yang dirasa.
lcan dalam hatiryra mengenai kemenangan tetsebut
batrwa ihr adahh hal biasayang tidakadayang lain
lagi, ]rang sudah menjadi kelaziman bagi mereka
dalam semua tahapan perjalanannya Bukankah
mereka ifir kaum muslimin, sedang musuh mereka
adalah kaumkafr? IGlau begltu, kemenanganlatr
yang pasti diperoleh apabila kaum muslimin ber-
hadapan dengan kaum kafr!

Hanla saja sunnahAllah tentang kemenangan
dan kekalahan tidak diukur dengan cara seseder-
hana itu. Sunnah ini memiliki tuntutan-tuntutan
ddam pembentukan jiwa, pembentukan barisan,
penyiapan persiapan, mengikuti afirran, melaksan&
kan ketaatan dan perafirran, serta menyadarkan
relung+elurryiiwa dan gemkan*erakan di lapangan
Inilah yang hendak diberitahukan Allah kepada
merekapada Perang Uhud sebagaimana dipapar-
kan suratr ini dengan ciua)ang saqgat menges:rn-
l<arl" Dibeberlcn prla sebabsebabnyayang di anbra
ryra adalah tidak paruhryra sebagian kaum muslimin
terhadap komando pimpinan (Rasuhillah saw). Hal
ini mengandung nasihat-nasihat yang konstruktif
terhadap jiwa dan barisan kaum muslimin.

IGtika kita mengkaji Perang Uhud maka kita
dapati batma kaum muslimin mendapat tugas 14ng
berat Mereka menghadapi berbagai hd yang
mengerikan, banyak yang luka dan banyak png
gugur sebagai syahid-terutama syahidn)"a H alrllzagJ'

r.a. Dibebani pula mereka dengan sesuafu yang
lebih berat daripada itu di dalam jiwa mereka Yaifir,
Rasul yang amat mereka cintai t€rluka di wajahryra
dan beberapa gigi geralurnnfa lepas. Beliau jatuh ke
dalam lubang dan berdarahdarah pada bagian
pipinyarrans menonjol. IIal ini merupakan sesuafir
yang amat berat dan tiada bandingannya dalam jiwa
kaum muslimin

Banyd< peristiwa dalam Perang uhud yang di
paparkan dalam suratr ini yang mengandung ber-
rnaqlm{urcam peruarahan unhrk membersihkan
taslwwwurislami dari semua kotoran serta untuk
menetapkan tauhid secara jelas dan terang. Sertq
unhrk menolak syubhat-snrbhat yang dilontarkan
oleh Atrli Kitab, baik yang bersumber dari penyinr
Bangan mereka terhadap akidah mereka rnaupun

)rmg memang mereka seng4ia unhrk mengacaukan

akidah kaum muslimin dan mengacaukan barisan
mereka di balik kekacauan akidahnya nanti.

Beberapa riwa:at menyebutkan batrwa ayat 1{3
turun unfuk berdialog dengari utusan Nasrani
Najran dariYamanyang datang di Madinatr pada
tahun sembilan Hijriah Al€n tetapi, kami mengang.

Sap jauh kemungkinannlaabatrwa tahun sembilan iUr
merupakan masa turunnla ayat-ayat ini. Malq
dilihatdaribbiatdan suasanaryajelaslahbatrwaaat-
afiat ini firrun pada masamasa pertama hiiratr ketika
kaum muslimin baru saja hmbuh dan desasdesus
kaumYahudi sertalain-lainryzamasih kuatpengaruh-
nf"a terhadap eksistensi dan perilal$ l€um muslimin

Baiksah maupun tidakrhilayatlangmengatalixan
bahwa ayat-ayat ini hrrun berkenaan dergan uhrsar
utusan dari Nasrani Najran, tetapi yarrg jelas tema
temaryra adalah untuk menghadapi Wbhat+yubhat
lrum Nasrani, khususn)"a yarlg berkenaan dengan
Nabi Isa as.. Tema*emanya berkisatr pada akidah
tauhid yaqg murni sebagaimanayang dibaun oleh
Islanuunhkmeluruskan ,kekacauan"
dan keburukan yang menimpa alddah mereka
Diserurya mereka kepada kebenaran safir*afirryra
yang dikandung dalam kitab mereka yang sahih
(sebelum diubah) dan dibenadgn olehAlQuran.

Akan tetapi pasal ini juga mengandung iErarat-
isyarat dan.celaan terhadap kaum Yahudi serta
peringatan kepada kaum Muslimin t€rhadap intrik-
intikAhli Kitab dan oqangorarlg di sekihr Madinah
1ang berperilaku seperti ini keomli kaum Yatrudi

Bagaimanapun juga sesungguhrya pasal yang
meliputi sekitar separ.o suratr ini merggambarlon
salatr sahr sisi di antara sisisisi peperangan antara
alddatt islamiah dan alddatt-alddah nunlwrifahyang
rnenyimpang di seluruh iuirah Arab. Ini bukan
peperangan secara teoretis saja tetapi sisi teoretis
dari peperangan besar yang terjadi antara kaum
muslimin yang baru fumbuh dan musutrmustrhnya
yang senantiasa menungu keharrctranrrya. Mereka
menusuk dari sekelilingnf'a dengan menggunakan
segala nurc:rm senjata dan sarana di dalam meme
ranginya. YanS pertama kali mereka lakukan adalatt

w u'ah ab aqidahlmenggoneng dddah Pada dasar-
nya perurg akidah ini merupakan peperangan yang
tiada henti-hentinya antara kaum muslimin dan
musuhmusuhrya hingga kini yaihr golongan ateis
yang mungkar, zionisme internasional, dan salibisme
internasional

Dengan mengkaji nash-nash suratr ini tampak
nptalah batrwa siarirnil-€xrftra yang dipergunakan
adalah ihlitu iuga sasaran dan nrjuannf"a juga ifir-itu
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pula Tampak nyata pula bahwa AlQur'an yang
didal$'ahkan ini adalah AlQur'an yang menjadi
rujukan kaum muslimin pada hari ini dan esoh se
bagaknana iajuga adalah AlQur'an dan rujukan gene
rasi pertama Islamfiang fumbuh pada masalahr.

Tidaklah berpaling dari meminta nasihat kepada.
juru nasihat yang tulus dan meminta petuniuk dari
rujukan ini, ddam menghadapi peperangan yang
teriadi hari ini kecuali berarti berpaling dari senjata
kemenangan dalam peperangan, dan menipu diriqra
sendiri atau menipu umat unfuk melayani musulr
musuhnya pada masa dulu maupun sekardng,
dengan penuh kelalaian dan kebodohan atau dalarn
kehnukanf'angtercela

Sikap l(aum AhIi Kitab terhadap IGum
Muslimin

Dari celahcelah pembatrasan, bantahan, dislusl
dan pemberian aratran dalam bagian pertama ini
tampaklah sikap Atrli Kitab yang telah menyimparrg
dari kitabnya itu terhadap kaum muslimin dan
akidah yang baru, sebagaimana tergambar dalam
nash-nash berikut ini.

'Dialnh latg ncnurunkan Al-Kitab (Ab@ian)
bpano lumu. Di annra (isi)nya adn ayat-ayat yry
mtllanat-itulahpolokTolak in Al- @i annan yang
lnin (ayarqat) mutasyabilwr. Adapun orwtg-wang yW
dalam hatinya @ndong k pada kcsaaran, maka mnelw
nengiluti nbagian ayaf-ay al y ang mutnsyabilwr untuk
mcnimtrullunf,hwhdmm,mmri-caritalwilnya.'(I$l
Inrran:7)

'Tidnl&ah kamr nm\efiafrten uang-uog yng telah

d;beri bagbn yaitu Akitnb (Taurat). Mereln disera
ktpadn ldtub Allah supaya lcitab itu ttuutnplw lwlwm
di antara mnelu. I(ntudian sebagian dari mnela
berpalhg dm mneln selalu mmfulnlungi (leberur
an).'(Nl Imran: 23)

'Hai Alili Kitab, mmgapa lumu bantnh-mcm,bantnh
tttttmg lal Ibahira padalwl Taurar dan Inj il tidak di-
amtnlm melninlan, saudah lbrahim. "(Ali Inuan: 65)

'SqolnngandanAhliKitnbinginmmyesailankamu."
(AIi Imran:69)

"Hai AJrli Kitab, nmga{a fumu nenghskari aryt-ayar
AIlalL panaW kamu mmgetahui (lubemrannya)?'
(AIf tnran:70)

"Hai Ahli Kitatr, mengapa lamu mmm,mpuradul:lwt.
yang hnk dmgan jang batil, dar nmy mbunyikan lu-

benaran, panaW lwnu matgetnlwlhla ?'(Ali Imran:

^)
"Segolnngan (liid dnrt Ahli Kitah berlwta (l"pfu
sesamany a),'Pnlilatlunlah (seolah- olah) lamu ber -
hrwn kzpada apa yang ditutanlw kzpada orarg-orang
bn - htan (salabat-salubat Farul) p adn p crmulnan
.siang dnn ingkar;lnh padn, atrihimya, supala merelu
(orang-wang mulcmin) lunbali (l"pfu ltekafran).

Janganlah lumu perwy a rulnhlan mang yang meng-

ilwti agamama. "' (Ali tnran: n-n)
Wn" A anwa nmka ada omng yailgiit@ lwnu menr

permya|,an kzpdarryasaat dinu, tidnk dilontralilwt-
nyapadanu,laauli jikalaruvlahtnenagilrya.Y@E
dznikianilulantnranmaclw Tula*ana
d";; b"i- t*;;h"d'p ;,;;* &i.' u*n
berlun &uu tahadap AW panalul m,erelu mc-
futo @ lwmi terhadap

ngetahui. " (Ni Imran: 75)

'Sntnguluya di anAra mnelu ana segolanganryE
mcnutarmatar lidalmya mnnban Alkitd, supay
kanu mmyansfu yry dihamrya itu sebagim dni
Alkitnb, 

^adalwl 
ia bulan dari Alkitnb dm. ncrclu

'k (yaq dilan itu darang) dwi sisi Allah',
ia ktknn dni sN Allai^ Iterelw bnkata fusta

tfihadaP AW sedatg mncka nngetalui." (Nl
Irnran:78)

'I{aralanlah,'Hai AIili Kital, mmgapa lanu inglrsi
qat-ayar Allalu pdalul AIIah lvIala l[eryaksikm ap
yailg kanil kqj alw ?- (Ni Imran: p8)

"Ifuta*anlnl 'Hai Alili lGtab, mcngapa lwnu mng-
hah.g-halansifuri jalonAllahnang-uangyangtelah
beriman. I(amu flunghcnda.kinya nw{adi bnskok,
padalnl kanru ttwryalcsiknr ?'' (AIi Imran: 99)

"Bcginilah lunu, kmu nwyukai mnekn, Padalal
nmlafuta*,mcryiwilemt+danlwrubfwwl(rydn
kitab-lrinb semrutya Apahk na"l@ naiurrpi l@nu,
mnelw b6rkara,'Ifumi berfuun' Dan, a@bik nficka
naUendiri mncka mmgg$ jari lannran marah
bmampur berui tnhndap lann:'(Nl Imran: 119)

lila lamutmnpercbh lebailwn" nisuya rwrela bo-
sed.ih luti. ntap| jil@ I(amu mmdnpat bmcana, mnela
bergenbira knmanya. " (Ni Inrran: 120)

Demikianlah kita lihat bahwa musuh-musuh
kaum muslimin itu tidak harya memeraqgi mereka
di medan perang dengan pedang dan tombak saja
Mereka tidak menggiring musuh kepadanya untuk
memeftmginya deng4p pedang dan tombak saja
Tetapi, yang mereka perangi pertama kali adalatt
akidahnya. Mereka memeranginya dengan men-
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jelekjelekkan dan menimbulkan keragu-raguan,
menyebarkan Wbhat+yubhat, dbn merUanr per-

selcongkolan Yang pertama kali mereka tuju adalatt
alddah imariatr f"ang menjadi sumber keberadaa*
rr}ra dan di atas akidahinilah jamaatr ini elrsis. Maka
musuh-musuh inr menggunakan berbagai cara
untrk merrghancurkan dan rnelemahlanrya.

IIal itu disebahlmn musutrmusuh lslam mengeta
hui batrwa umat Islam tidak dapat dimasuki kecuali
dari pinhr ini ddak akan lernah kecuali lglau akidatr
rr}ra lemah, dan tidak akan dapat dikalahkan kecuali
kalau ruhnlna sudatr kalah. Upaya-upaya musuh-
mustrh lslam ihr tidah berhasil sedikit pun dalam hal
ini selar,na kanm muslimin masih berpegang teguh
pada tali iman,.bersandar pada pilrrya berialan di
ahs manhaiNla mengibarkan benderanla, meng-
aktualisasikan kelompokry"a, menisbatkan diri ke
padanya dan bangga dengan penisbatan kepada
imaninis4itt.'

Oleh karena iu, tampattan bahwa sasaran utama
musulr-musutt Islam ini ialah hendak menjauhkan
umat ini dari alddah irnaniattny4 memalingkanry"a
dart nanfaj dan jalan Allah, dan memperdayakan
mereka mengenai musuh yang sebenarnya serta
sasaran jangka panjang4'a

Peperangan antara kaum muslimin dan musutr
musuhnl"ayarlg pertama kali adahh serangan ter-
hadap dddah ini. Sehingga ke$ra musulr-musrh ihr
hendalc mengalahkan dan menguasai negeri peng-

hasilan, perekonomian" dan baharbatran mentatr-
nltl4 se$ngguhnlzayang mereka usahakan unfuk
mereka kuasai pertama kali adalalt alddah. IGrena
merekamengetahuiberdasarkanpengalamanyang
panjarrs batma mereka tidah dapat mencapai h{iuarF
q"a sedikit pun selama umat Islam berpesang tegutt
pada akidatrnya melaksanakan tnanlwjNya darr
mengetatrui tipu da5na musrhmusuhnya Ibrena iht
musuh-musuh Islam mempergunakan tenaga para
peqguasa yang diktator unfirk menipu umat ini dari
hakilst p€perangan yang sebenarnya. Tujuanq'a
agar sesudah ihr mereka berlrasil mendapatkan apa
yang mereka inginkan leunt penjajahan dan pe
ngerukan kekayaan, sementara mereka meftrs:r
aman daripenaklukan akidah di dalamhafi-

Setiap kali ditingkatkan Sillanilsaftrni tipu dEra
terhadap alddah ini dan ditingkatkan usaha untrh
menimbulkan keraguraguan serta melemahlan sendi
sendiryra, rnaln musuhmusuh ifir mempergunakan
s:uzuuls:u?uurbaru yang lebih canggih. Akan tetapi
inti sasarannrra sejah dulu adalah, "Segohngan dni
Ahili Kitnb ingin nunyxalkan lwmu!" Inilah hriuan

mereka yang pasti dan tersembunyi.
IGrenaitulah, untrkmenolak seqiabberasmini

pertamatama AlQur'an memantapkan kaum mus
limin t€rhadap kebenaran yang nrereka pegang dan
pedomani itrr. OiniUngtarrya syubhat-syubhat dan
keraerg:raguan yang ditimbull€n oleh golonganAhli
Kitab, ditampakkannya hakikat terbesar f"ang di
kandung dkh agama Islam dan dimantapkannya
kaum muslimin dengan hakikat serta nilainya di
dunia ini besertaperanannya dan peranan alddatt
yang merekaemban dalam sejarah kemanusiaan

Af,Clur'an membimbing mereka untuk berhatt
hati terhadap tipu daya para penipu, disingkaprya
kepada meieka niatbusukyang tersembunyi dalam
dada musuhtnusuh mereka ihr beserta saran&
sarananlra )ang kotoq, tljuannya yang membatraa
kar, serta dendam mereka terhadap Islam dan kaum
muslimin karena mereka diistimewakan dengan
karuniafangbesdritu.

Al-Qur'an membimbing mereka dengan me
netapkan hakikat kekuatan dan timbangannla di
alam dunia Mak4 diterangkanlatr kepada mereka
kelemahan musuh-musuh mereka, kehinaannya
dalam pandangan Allah, kesesatannya, kehrfura*
nyaterhadap apapng telah dihrunkanAllah kepada
mereka sebelumry'4 dan pi:mbunuhan yang mereka
ldilkanterhadeparanabi Allahjqgameneranglen
kepada mereka (umatlslarn) bahwaAllatr senantiasa

bersama merek4 Allahlah yang memiliki segala
kekuasaan, yang memulialsn dan menghinakan,
Dia Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya Dia akan
menghukum omngomng kafir (rang diungkapkan
dengan Yatrudi di sin$ dengan aza;b dan siksaan,
sebaenimanaDiatelah meqshukumlaummusyrikin
dalam Perang Badar tidak larna sebelum itu.

Pengarahan-pengaratran ini terlukis di dalam
nash-nash sebagai berikur

'AW tida*, ana nitm (ymg berhak diwnfuh) nukAr
lenDa.YmgllidilplekallagitcrasnaurusnaryErut
nal&lak-ISa.DianwnnttnlanAl-Ktab(Al-Qtan)
kepdamt dagan sebawruq nenbcwnkan, lcitab yang

ulah dituntnlmn sebelamnyo dan mmutanJwr, Tailrat
dan lgil vbehrm (Ab@n'm),,rrlidi Wnjuk bagi

tnowtia, dnt Dia rnmmn*nt Al-Fwgaet. Smltngyh-
,r)a orang-orary yary kafr tcrhanap ayat-ayar Allah
al,an menp aohh silrsa yng bnat. AIIah Malwp akan
lagi mempunyai balasan (siksa). Sesungguhrya bagi

AIIoh tidnk ada nru pun y ang tcnetnbunyi di fumi dnn

fufa* Qula) di langit,' (Ni lrran: 2-5)

"banguhnya kafir,turtnbmdadan



luz lll: Bagian furmulaan Ali Imran (20) Ta$ir Fi ZhilaliLQlln'an II

aruk-anak mnekg sedikit pun tidak dapat nenolnk
(siksa) Allah dari mnekn. Mnelw itu adalnh balan
bal,n api nnaka. ( I{ndaan nnela) adalah s ep erti lu -
adannlrrunFiiaundanff ang-orangyngsebeltrnnya.
lhrelantndustal,anqar-ayatlhrni.Ifurauitu,Allah
nryilcsa mneln discSankin dosa-dosa mnelw. AIIah
sangaf knas silaa-|fia. I{alnl,anlah lepada wang-uang
yang kart4 'Ifurnu pati alant dilulaltlnn (di &rnia ini)
dan alan drsrring ke dalam nnalaJalwnrum. Itulah
tmpat yang seburuk-bmtlnya' Sesunguhrya ttlah ada
tnnda W kmtu padn daa golongan y ang tclah bertmu
(bertcnlur). Segolongan bcrperang di jalm Allah /an
(segolongan) ynghin kafu, yngdengannala ktpak
nulilut (scakan-alan) orang-mang muslimin &n lali
jumlahtnnela.Allahnungatkandenganfunaan-I,{ya
$ap y ang dilahindaki- I9 a. Smnguhnya Pada yng
dnikian itu tndnpat plaj aran bagi orang- mang y ang
nwrQunyai nnfa luti.'(Ni Imran: f{}A)
"Scsunguhnya agalrur (yang diridla;) di dsi AIIah
lwnyalahlslam.Tiadaberselisihorang-nangyangtclah
dibni Akinb lecaali saudah dafang pmgetahuan
kcpada rnnefu kmaa ltzdmgkian (yang ada) d; antara
merelu. Barangiapa yng kafrr tnhndnp ayat-ayat
AIInh, malw scsunguhnya Allah sangat cepat hisab-
At4."(Ali Inran: 19)

"furangiapa nenceri agarru sehin agama klan, mn t'a
seluli-luli tidaldah alun ditnima (agam itu) dari-
padmrya, dan dia di alhirat tcrmasak orang-warglaxtg
rugr.'(Ni Imran: 85)

"KatnJunlah Walai nrhn Yag manpunyai bqiW
hglau berilant ltcrqiaan lepada mang y ang hglua le-
htnnnki dan Englmu mbut lwajaan dnri orangyang
Englraa luhndaki Englwu mulia*an orung y ang Engkau
kzhntna*i dan Engluu hinakan orangyang Englau
Iahtndn*i. Di tangan Englaulah wgaln kzbajifun.
Serungulmya Englmu Mahalwna alas segaln sesuatu. "
(Ali Imran:26)

' 
longanlah orung-orang mulcmin mmgambil uatg-
mang kafir ncnjadi wali dergan mmingallwn uang-
orang mulonin. Bamn$iapa berbuar dmikia4 niscqa
l&slah ia dnri p*rtnlongan Allah leanli lcarena (iasat)
m,cmeklwa diri dnri sauatu y ang ditalafii dari mnelu.
Allah mmpnlngatkan lamu tahadnp diri (sika) -ISa.
H*yo ktpadn Allah kmtrali (mu}"(Itlu.lnnnz 28)

"Senngulmya warg yang paling dzler kpadn lbrahim
iahh orang-orang latg mengikutinya dan Nabi ini
(Muhmnrnnd), s ntn uang- orang y ong berirrun (lupfu
Mulwmnad). Allah adnkh Petindung semua ffarg-
mang yang berirnan." (Ni Imran: 63)

'IrIaL4 apalrah mnela rnercari aganw yang lain dnri
aganu AIIah, padolwl lupada-Nyalah bersnah diri
scnun yng ada di lmgit dan di bumi, baik dengan nka
maupun tcrpalsa. Hryo k padaAllahlahrvrelu di-
lem.bali.karl" (Ali Imran: SS)

'Tfai mang-mang yang bm?nA jilw lwu nngitnrti
nbagian dmi mgtg- orang I ailg dibi Alkitab, nismy a
rrcre ka akan mmgmbalikan lumu mer{ adi orang kafir
sendah lwnu bcrirnan. Bagaimanaleah lwmu (sampai)
nn?iadi lufir, padalwl ayat-ayat AIIah dibaml,an le-
padn lrmnu, dan Raml-I,Qa pun b{radn di taryah-bryah
lwnu ? Barangsiap ymg Wqurq tAfi kpda (ggoiw)
AIkIL nalw Eesungguhnya ia telnh dibni petunjuk
lupada j alan yang lurus. " (Ni Imran: 1m-101)

"Hai mang-wary yry berimnn, bfrialaoalah k padn
AIInh sebmm-benar talaoa lupadn-I,lya. Jinganlnh w-
kali-lcali lramu mati rnela.hl,nt dalan lea.dnnn bn-
agama Ishm. Berpeganglah lanrw sarwanla lepann tuh
(agana) Allnh, dnn janganlah lumu bercnai-berai.
Ingatlah alwn nikm.at Alkh krpadamu futila kamu
dalwlil (nnsaJaltiliah) bmrunh-munlwn, mala AIIah
rnnrqnuAtlan hatima. IaIa, ryliadiloh kmtu karma
nilorurAllaluoratg-oratgyangbnsaudma.Ihnrutzlah
bnada di tzpi jwang ruraka lnlu Alhh rcny elmntlw.
lwmu darinya. Dmikiarilnh HIah nmaangkan ayat-
aybl\\alrydnnuagarkamutnatdaparpehmjt*."(Ni
Imran: 102-10:l)

"Knmu adnkh umnt terbaik yang ditakirtun untuk
manxtsia" nmyuruh kzpadn Wg mals6, mmrcgah dari
yang munglur, dan berimaa l"pod" Allah. Sekiranla
AIili Ktnb berirrua tettulnh itu bbih baik bagi ntnela.
Di anlaramqrela fuyryberimaa dan ktbanyakan
nnekn. adalnh wang-mang yangfarilc Mnela selwlilnli
tidnk alan dnpat nnnbuat mudlwrat lupada kamu,
sehin dai garguan-garyguan celnan sqja. Dan, jilw
mnela bnpnang dagan kama patilah tnereln bobalik
melmilwn diri kz belakarlg (kalah)" Ihmrdian maeka
tidnk nmdapat perblongqn. Maelu diliputi luhinaan
di mmw seja mnelw bnada, lunali jika mneka ber-
peganglupada tali (agama) Allnh dan nli (perjanjian)
dtngm manusia. Mnela lwmbali mqndnpar ltenturloan
dari Allnh dan rnnela dilipuli lenadalan. Yarry
dmdkian iu fueru mnela k$v lwpada ayar-qar Allah
dnnmemtruruhpararuIitnnpaalasanyangbenm.Yang
dmikian itu disebablwn mtrela durhnka dan nulam-
paui balas."(Ali Imran: 110-112)

"Hai wang-mang y ang b aimma j arganlah kantu ambil
nrniaditcnankpncayaamtwurang-orungyangdikar
lrnlnnganmu (larena) mhela tidnk lwti-lmtiny a (nu-
nimbullwn) kmudhmatan bagimu. Mneka mmJului
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ae lag MryuEahlcan lanw. frlah gan lebercian dmi
mulut mereka, d* opo yorrg disenbunyilan olzh lari
mnelu hkh baar lagi. Sunguh tdah l{ami tcranglan
lupadanu ayar-ayd (1fur0, jiln kantu rcnaha ninya
Beginilah lumu, lwmu mtnyulwi mneka" panalnl
mcrcka tidak rcryulni lwmu, dnn lwnu briman ln-
padnldrab-ldtabsmunya.Apabilamnelwmmjumpai
lwmu, mcrelu berlaA T{ani fuirrun.'Daq apatrik
mnelu mentendiri mnela mmgigit ujungj ari lantnran
marah bncampur baui ttrhadap lwmu. Katnkanlah
(kcpada mnelu), Matilah la ntu larena lemaralanmu
itu.' Smngtthrya Allah rmgetalwi segala N lwti Jika
lnmu mtnperobh kzbailm4 nismya mnelw bnsedih
ML ntopi jika kanu nndapat bmmn4 mnela ber-

gmhira knerunla.Jila knmu bmafur dan batala;a,
niscay a tip day a merelw sedikit pun tidak mendarang-

lun lumudluratnn hpadnmu. Scsanguhnya AIInh
mcngetnhuisemnyangrncr*akrrjakau"(AliInuan:
118-U0)

Dari kutipan ayat-ayat itu dengan berbagai pe
ngarahan dan pengajaran )"ang dikandungny4 tanr
paklah beberapa hal sebagai berikut Pertan4fup
besarnya tenaga dan usaha yang dikerahkan Atrli
Kitab di Madinah dan lairrlainnya betapa dalamnya
tipu daya merek4 betapa beragamnya cara yang
mereka lakukan, danbetapa mereka melalcukan
semua safina untrk merlggoncang akidah dan merrg.
goyang barisan umat Islam.

Ifufu4br:tlfp-besarryapengaruh usatra dan tindak-
an mereka ifir terhadap jiwa serta kehidupan kaum
muslimin" )"aqgmemer{ulian penjelasannrfgpanjurg
dan terperinci serta bermaeam-macam metode.

I(digo apyawkib lihat sekamng dalam rentang
wakfu rcng paqiang, bahwa musuh-musuh mereka
ifu adalah yang menentang dakwatr dan para juru
dakwah di seluruh penjuru dunia Merekapulalatr
yang berhadapan dengan akidah islamiah beserta
para pemelukrya" IGrena itu, Yang Malnbiialsana
dan Matta Mengetahui menghendaki untrk rnenegak-
kan pelita petunjukyang besar dan luas jarrgkauan-

ryrasupaya dapatdilihatoleh semuagenerasi muslim
dengan teguh, terang dan mendasar unhrk me
nyingkap musuhmusutr yang frnatis dan memusuhi
umat serta agama Islarn

Ita

Segmen kedua surah ini li*rusus berkenaan de
ngan Perang Uhud. Namun, ia juga mengandung
beberapa ketetapan mengenai hakikat-hakikat

tasluuruur islarni dan alddah imaniah, serta me
ngandung pen$rahan-pengaratran dalam meft
bangun kaum muslimin di atas fondasi haldkat-
hakikat tersebut Di samping itu, ia jqa memapar-
l€n berbagai p€ristiwa dan kejadiaru getaran hati dan
perasaan, dengan suatu paparan )"ang menjelaslan
kondisi laum muslimin pada walifir itu dan selilor-
sektornyi yang berbedabeda sebagaimana telah
kami iryaratkan dalam permulaan pendatruluan ini

Relevansi segmen ini dengan segmen pertama
dalam surahini sangatFlas. Yaitu, memandu kerja
dalam membangun tashaanrrzr'tslalrnidan menjelas
kannya di medan peperangan dan besi sedang

Fffiffi, sebagaimana ia memandu kerja unhrk me
mantapkan j4maah ini terhadap hrgashrgas yang
dhrdibkan atas para juru dal<wah kepq{a kebenaran
dimukabumiJugamemberitahukan kepadamereka
tentang sunnahAllah mengenai kemenangan darr
kekalahan, serta rirendidik mereka derrgan peqgaratl
arpengarahan Qu/aniyah dan peristiwaperistiwa
yangterjadi.

Sesungguhnya sangat sulit menuntaskan penr
batrasan di sini tentang tabiat segmen ini serta
kandungarrkandungan dan nilainya di dalam menr
bangun akidah dan jarnaah. IGrena segmen ini
disebutkan secara keseluruhan pada ha keempat
dcrt W Fi Zhilalil-qdarymakalarni berharap
akan dapat menuntaskan pembicanan ini dalamiuz
tersebut GnryaAllah).

Kita teruskan perjalanan ke bryian penutrp surall
setelah membicarakan Perang Uhud. Ternyata ia
merupakan ringkasan bagi t€m&tema pokoknya
yang dimulai dengan isyarat png menunjuldran
kepada petunjuk tentang alam semesta (sebagai
kitabAllahfiang terlihat) dan pengarahanaengaratF
anry"a terhadap hati fans berirnan" IGmudian terbit-
lah doayang trrlus dan sendu dari hati yarrg biman
ini setelah menyaksikan apt-ayat yaqg terdapat
ddamkitab alamterbuka
"S aunguhny a dalnn ptruiptaan kngit dan humi dnn
silk bganrirya nalnm dan siang tndafur teda-tanda
baginmg-wangyngb$akal(Yafu ),orang-orangyng
nenghgar AInh smbil beilfr arau dudak dau dalant
kzanoan bnbaring. Da4 mneka nwnikirlwn tcn"tnttg
p erciltam langit dan bumi (s nay bnkarn), Ya Iirlm
lwmi,tiadnlahhfuunauiptaf,aninidngansia-sia.
Malwnci hglwu, mnlai'pdilaralah lumi dari siksa
nnalw. Ya Tulm luni" sanngtlny a furangsiafu yng
Englau nasul&,m le dnlam ncrala nata smgth tdnh
Englwu hinalan ia, dim t'tdak ada bagi uang-nmg pg
uli.m senang pmobngpun. Ya ZlJtnt lami, sennguh-
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nla knxni mendergar (snuan) yang ryenyffu lnpada
iman (yaitu), Berimnnlnh lmrnu leepadn Tulwnmu',
mnla lwrnl pun berimnn. Ya Tulan kami, ampunilnh
bagi lwni dnsa-dnm lwmi dan lwpuslurilnh dnri lnfii
kesalnhnn-krsalalwn lami, dan wafatlmnlah lwmi
beserta nrang-orang yang berbakti. Ya Tillnn lmmi,
berilnh lwmi apa yang telcth Ertgl@u janjikaxt l"poda
lami dagan p nantnrann rasul-rasul-Mu. Janganlnh
Englau.hirulan lami di lwri kiamnt. Sesunguhnya

Englwu tidak mmy alnhi j an7i "' (AIi Imran: l9Gl9a)

Ini menggambarkan betapa indah bayangannm
betapajelasnya betapalilhusyrnyahati dan ketakwa
annya

Kemudian datanglah perkenan dari Allah Yang
Mahasuci, lantas disebutkanlah masalatr hijrah dan
jihad serta gangguanyang dialami di dalamberjuane

fi sabilillnla

'Makn, Tiilan mneka mzmperlemanbnn psrmolwwn-
nya (fungan berfirman), 'Sesunguhnya Aku tidak
mmyia-nyialan amal orang-orang yang bnamal di
antara kamu, baik lnki-laki mnupun perempuan,
(lurau) sebagian lumu adalah turunnn dari sebagian

yarg lain. Maka nrang- nrang yang berhijrala yarg diusir
dnri Inrnpung lnla.nwmrya, yang disakiti pann jalnn- fu,
yrry b npnang dan y ang dibunuh, pastilnh aknn Ku-
lapuslun lusalnlnn-lusalahnn mnvlw dm pastlkh Alu
mnntA*an mnelu kc dnlnm surga yangrnengal:ir surgai-
sungai di bawahny a sebagai paltala di irsi Allnh. Allnh
p adn sisi - Ny a p alwla y ang b aik. Janganlnlt. s elali - lwli
lwmu tcpndaya olzh kebebasan orang-CIrzng lafir bu-
gnak di dalam rugni. Itu lanyalnh lesmnrgan senlen-

targ knnudian tmtpat tin gal merela ialnhJalwnrwrn.

Jalannam itu adnlnh tempat yang seburuk-buruknya.
AIwn tetapi, ararg-Mang yang bnalam lenpadn Tillrcn-
ny a bagi merelw surga y arg mengalir surgai,- sungai di
bawahnya, seforymereka lulill di dnlnmnya sebagai

tentpat tingal (anugwah) dmi. sisi Allah. Apa yang di
'sisi Allah adal.ah bbih baik bagi orang-orang Jang
berbakti. S aun ggulmy a di antn ra AhJi Kinb adn orarry

yang beriman lupadn Allnh dnn leepadn apa yang di-
turunkan l"podo lamu dan yang diturunlmn lepadn
msreka. Mnelca bnmW lnti ktpana Allnh dnn mtrelw
tidak menulmrln:n, ayat-ayat Allnh dangan lnrga yang
sedi,kit." (Ni Imran: 195-199)

Kemudian dihrhrplatr suratr ini dengan menyem
kaum muslimin-dengan keimanannya-untuk ber-
sabar, menguatkan kesabaran, tetap bersiap siaga,

dan bertahra
"Hai orang-oratg yang bnimnn, bnsabarlah lta,mu,

kuatlmnhh lusabmanmu, tetnplah bnsiap siaga (di
pnbatasan rugerimu), dan bnnlwalnh kepadn Allah"
supaya fumu bmmhtrg." (Ni Imran: 200)

* * *

Tfga Langkah Penting
Kiranyabelum lengkappengenalan secaraumum

terhadap surah ini sebelum kita kemukakan tiga
langkah penting di dalamnya yang bertebaran poin-
poinryapada seluruh surah ini, kemudian dikumpul-
kan dan disahrkan, sehinggatergambar dengan jelas

dan terang.
langkah pertama ialatr menjelaskan makna "/irl'

dan makna "Islam". Din'agamd yang didefinisikan
olehAllah, dikehendaki-Ny4 dan diridhaiNy+ buka*
latr sematamata akidah mengenai Allah)'Tetapi, ia
merupakan sebuah garnbaran yang uhrtr mengenai
iktikad (keyakinan) kepada Allah Yang Mahasuci
lagi Mahaluhur, sebuah gambaran tentang tauhid
yang muflalr, jelas, dan pasti Yatfu, tauhfulxtl-ulahiyy oh
'mengesakan sembatran' yang dengan inilah manu-
sia dan semua makhluk di alam semesta mengarah
kan ubudiahnya dan tauhidul- qawamnh kesatuan
pengurusan'atas manusia serta seluruh alam se
mesta- Maka tidak ada sesuahr punyang terlaksana
kecuali dengan pertolongan AllatrTa'alE dan tidak
ada yang mengurus maktrluk kecuali Allah Th'ala"

Oleh larena itu, agama yang diterima oleh Allah
dari harnba-hamba-Nya adalah "Islam". Dengan
pengertian, kepasrahan mLtlak kepada pengurusan
Allah, menerima semua tatanan urusan kehidupan
dari Sumber yang satu (Allatr) ini saja, berhukum
kepada kitab yang diturunkan dari Sumber ini, dan
mengikuti rasul-rasul yang telah diturunkan kitab
Allah ini kepadanm Maka pada dasarnya kitab suci
ihr hanya satu (bersumber dari sahr Sumber), dan
a$Arnaifu han),a safir, yaitr'Islam" dengan pengertian

sebagaimanayang terdapat dalam hati nurani ma-
nusiadan amal nyatamereka. Pengertian iniditerima
oleh setiap orang mulanin dan pengikutpararasul
pada setiap zantarnya, apabila Islamnya ihr ber-
makna ildikad 6/akin) kepada keesaan Tutnn (pada

Allah), kesatuan pengumsan makhlul! taat, dan
mengikuti manlwj kehrdupan yang ditetapkan-Nya
tanpakecuali.

Langkah atau garis ihr ditetapkan dalam suratr ini
dan dijelasliannyapada tigapuluh tempatlebih dalam
benhrk yang jelas dan terang,

'Allnh tidnk adn nhad (yangbnhnk disembah) me-

lainlan dia, Yang Hidup kekal lagi terus-mennus
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fltatgurus na,I*lilk-19a, " (Ali Inran: 2)

'Allahmcryatalanbaiua,sanyatiA*oA"ft lun(yang
berhnk discnbah) mzlainJan Dia, Yang menegal,lnn

luadilan.Parunalailcatfonorailg-uargJargbrihnu

fiuga ntry araknn yang dzmikian iU. fak ada Tulun

$angbahak disenbah) melainlan Dia, YangMala-
pcrlasa W Malwhijal$atu." (Ni Imran: 18)

"Senngulmya agana (yarg diridlui) di sN Allah
lanyalahIslam." (Ali Imran: 19)

'Kmudian jikb m,crckn mmdzbat lumu (tertang lu-
bawran Islam), noka lutalcanklr,'AIat mrycr. alilan
dhilat kepana AIIah dan ftlmikian puh) oratg-orang
yng nmgikut'ilu.' Dan, ka,takanlnh lapada uang-
orang yang tclah dibni Alldrab dan orang-orang yang
ummi, Apalnh lwmu (rmu) masuk Ishm?'Jilea
mcrelu masuk Islnn, scsunguhnya mcrelu tclah
rundapat pearoj"k.' (Nl Imran: 20)

"TidalJeah lumu mmpnlatilun nrang-orang yang
hlah dibni bagiqn yitu Akitab (Taurat). Mcrelw
dism lrz{ada ltitab AIIah wpaya kitatr iat newtnplwn
hukum di antara m,rela. I{enudian sebagian dari
mcrcln br-N;ry, dan mcrclu selalu membzlalungi
(lebmaran). " (Ali Imran: 23)

"Kata*nnlah, lilw kamu (baar-bawr) nnchtai AW
ilaililah aht, nisqa AIInh nmgasihi dan nagw,puni
dosa-dosmu.'" (Ali Imran: 31)

"KatalrnnlahTmtilahAllahdanRanl-1,{yalilukonut
bn@rrg malw sesunguhnya AIIah tidn* mmyulwi
omtg'uarg ka$r."' (Ali Imran: 32)

'Para lwoariyyin (salwbat-salabat sctia) m,cnjaatatr,

Thnilah pcndong..fuolpry kgqnw) AilalL Kanri ber -
imn lupada AIIah- Dan" salcilwnlah fulwa smnguh-
nya lwmi adnlah orang-orang yang bmcr,ah diri. Ya

nhm. kffid katni ulah beriman bpda ap Wg trlah
Englcan amnl,an'dan telah la ni ihfii mnl" I(arcna itu,
masul*,anlah lwmi lu dnlam gohngan orang-orattg
yang nmjadi salsi (tmnng licsaan Allah):'' {NI
Imran:52-53)
'I{atakninh, 'Hai Alili Kitab, marilah fttpegang)
I*pada saatu lalinat ftatenpan) yangtidnlc dapn-
selisilwn antara kami dnn kamu, bahwa tidnk kitn
sanbah kzcuali AIIah dan tidnk kita prwlwtulan Dia
dmgan sesuatu pun serta tidnk (Puk) scbagia$ kita
mcnjadilwn sebagian yang hin wbagai tulun sclain
Allah. JiLa rnncla bnpalhg, nuka ltatalunlah fupadn
mneka,'fuIsilanlah balwa lmmi adnlnh wang-mang
yng b o s n ah db i (l$p adn Allah). "' (Nl lrmran: 64)

"Ibrahimbuknt semangYethudi d,an bulwn (puh) se-

mang Nastani. Alean tctapi, dia adalnh scsrang yttg
hmn lagi bcrserah diri (ktpadaAllah.) dan scluli-luli
balanlah dia trmafi* gllongan omg-orang mntsyilc"
(AJi Imran: 67)

'Ma*4 apalrah mnclw rnenccri aganu yang lain furi
ggamo AW padalul lapada-I$alah bnscrah d.iri
scmu yang ada di lngit dm di fumi, baik dnryan sttla
maapun tcrpaksO fu l*ryo kcpdaAllnhlahrcrfu
diknnlaliknt '(Ali Imran: S3)

"krangsiap naicui agmw wlain ryanw IdaL nulu
sclnlilwli tidaldah alun ditnima (agaw iht) dnri-
pdmya."(Nllmran: 85)

Drru * n banfklagl alratlainnya
Adaprn langkah atau garis keduayang menjadi

fokus surah ini adalah menggambadran keadaan
kaum muslimin dalam hubungan mereka dengan
Tuhannya dan kppasrahan mereka kepadaNp,
serta penerimaan mereka terhadap segala sesuatl
yang datang dari-Nya dengan penerimaan yang
penuh, ketaabn, dan meqgilrutinla den$n sffirrnd-
cermatqra.

BaiHahl<amikemukakanbeberapacontohdalarn
perkenalan (pendatruluan) surah ini hinga akan kih
dapati nanti uraiann]'a di dalam membicra}an nash
nashryra secara t€rperinci,

'Dan, orang-orang yang nundnlam ihnnya bcrlearg

'Ifuni bniman la|ana Ear-a,I af I ry nwtnsyabilwt.
Semranya itu dmi sN Iiilwn ft4mi.'Tidalc fupat
mmgan;bil phjaran (dartnya) nuft;ntm oralg-iang
yangfuralwl.(Merclubmlm),Yafthmlcani jatgur-
lah hfuu jadilan hrfi kani mdong krydn l$6alan
scsulah htglcau bd petunjuk lnpodo lwmi, dan
lananialranlah k pada lamirahnwf dni sN hglcffi;
turna wngulmya hslaillah l,Inlw PmM (kmrrda).

Ya Tilhm. kani" vsttnggtmya &ryfu nmgn$allran
mautsia unnle (ncncr*na pcnlatawt pada) hni yailg
ta* ada lffiagun padsrya.' Mangulnya Allah tida*,
nnyalnhi jArii.' (Ari Imran: 7-9)

'(Yaitu), benlaq TaIiilwttwni,w-
n4gtttnya lumi ttlah fuoq nofn an@ihh sryk
dnsa lumi dnn pclilwalah lumi dari siksa nsraka.'
(YaiU orurg-uanglangsalar, bmar, btap taag rrc-
rufluhlan lwtanla (di jalan Allah), dan memolnn
ampun di waltut salur." W Imran: fGfT)

'Para hauariyyir, (sahafut-sahefur sefia) mflin Mt,
'I{anilah pawlag{anlong (agaw) AIah. Ihmi bq-
imm kepda AIIah. Daq MMlwlah fufun sanguh-
nya lmmi adnlah ora.tg-orang yang bnsaah diri. Ya
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Tulwn lumi, lami ulnh bninan fupana apa yan g telnh
Engluu hnu*an do*lah lnni iluti rasl lfuau iht,
nanklwlnh lami kz dalant golmgan mang- orang y ang

nnliadi saki (tartarg kzesaan AIIah). "' (Ali Imran:
52-53)

"I(amtt adalnh umat tnbaik yang dilnhirlwn untuk
manaria" rrcrymth k4adn yang nalcn$, mmcqah dmi
yangmunglwr,dnnffimurlepadaAllnlu"(Nllnranz
110)

'Di artara Ahli Kitab itu ada golongan yangbnlalat
larus. Merclu nenfurn ayar-ayr Allah pada bebaapa
waktu di malam lwri, sedang mnelw juga bersiljud

$mbalryarW). Mnelw bniman lepadnAllah dan luri
p mglutri^s an. Mcrela mcny uruh kepana y an g nalcrul
dan ncnagah dnrt yang munglw sefia bersegera lvpadn
(ncngerjafadpha.gailabajil@tt.Mereluihttcnnaruk
oratg- orang Jang salth. " (Ni &nran: I il|- I 14)

"Berapa banlalc nabi yng hnpnang bersamn-sama

nnela scjurnlah b*ailsri Pngililt(rya) yng Malan
Mncla tidak menjadi lttrwh knrma bmmna yng
mcnimpa mnela di jalan AIIah tillak bsu dan tidnk
(pk)mmyerah(lupdarunrh).Allnhrnaryuleiorang-
uangyang nbar. Tidak adn dna mcrela sehin umpan,

'Ya Tillan kami, anpunilah dosa-dasa lumi dnn
thdalunaindalan lurni yang bcrlcbih-lebilun dnlnm
tnusot. ltmi, tctapkailIah pndirian lann, dan tnlonglnh

lunitnhadaplwumyangkafr.-(AliImranzl4fillT)

' (YafiA, orarg-uailg yng mnanli P dnlah Allnh dnn
Rnsul-Nya saadnh mereka mendnpat lula (lalan

pepnattgan Aufl. Bagi orang-orang jang befiuat
lubailun di adara rncrels dnn yang bertnlat)a, adn
pahak y ang b qar. (Ya;Ar), orang- Matg (y ang menaati
Allah dan Rantl) yang lccpadn mnelca ada uang-uang
yang mengatn lwn,'Scwngguhnya manusia hlnh rnc-

ngnlullffi PaMItan mnk mcnynang kantu lwna iht
tnlutlnh lnpod" merela.'Malca, pnlmtaan itu m,c-

nambah kzimarun m.nelm dnn mnelw mmiaanab,
'Cukuplah Attah nunjadi Penohng ttam; dni AIkh
adalah sebaik-baik Pclindung."' (Ali Imran z 172-173)

'(Ya.itu) oratg-orarg yang naryingat Allnh sambil
berdii anu duduk anu dalam luadnnn berbaringo dnn
mnekn mnikirkan tunfnng perciptnnn lnngit dnn burni
(serayabnlutn),Yafrttmlarni,tiadalahEnglmulrun-
ciptnlan ini d.engan sia-sia. Maluflci Engkau, mnlw
pelih^aralnh lami dari siksa nnalu. Ya Tilhnn lami,
sentnguhnya barangiapa y ang F.nglwu mnukJun. le
dalm nrralw, maka sunguh telah Englau linnlw in,
dan tidak odo bosi nrattg-arang Jang alim seuang
perulnng pun. Ya Tilhm kami, sarunguhny a lumi mzn-

fungar 6mran) lang mcrymt lnpod" iman (yaitu),
'Berina nlah kamu lrQada IilJunmu,'malw ltani pun
beriman Ya Ihhan lami mpunilah fugi leni dosa4wa
twmi dan hapuskanlnh dnri twni tesilalm-tusalalan
lwmi, dan wSatkanlah lwmi bantn oratg-oranglang
bnbaki. Ya Iillwt kand bmilnh lwr$ apayangtelah
Anfuiuj aAiilm kryaa fund antgan peink;aan ranl-
rasul-Mu.Janganlhh Engknu hirwkan lami di lwi
kiamnLScsanguhnyaEngkautidnkmmryalnhi janji."'
(Ali Imran: 191-194)

'Saungulmya di anrua Ahli Kitab ada uag yag bn-
iman kepdaAllnh, dan l"podo apayngdihtrunknn
l"pod" lmmu dnn yang diturunlwn lepadn mnelu.
Mnclw beradah lati lwladn Allah dm nnelw tidnk
ntcruLarlrmayar-ayalAlahdngmlwrgayangsdikit"
(Ali Imran: 199)

Dan, masih banyak lagr ayat lainnya
Iangkah ketiga ialatr memperingatkan asar tidak

menjadikan orang{rang nonmukmin sebagai pe
mimpin dan agar jangan menganggap sepele ter-
hadap peringatan yang melarang mengangkat pe
mimpin-pemimpin kafir ini Juga menetapkan bahwa
tidak ada iman dan hubungan dengan Allah fiang
disertaidenganmengangkat mimpin
kafir yang tidak berhukum kepada kitab Allah dan
tidak mengikuti manhaiNya dalam kehidupan.
Masalah ini sudah kami kemukakan sebelumnya.
Akan tetapi, perlu ditambatikan.penjelasan di sini

nrg sekiranya akan menjadikanny4 semakin ielas
dan mendasar dalam konteks surati ini. Berikutini
beberapa contoh dari langloh atau garis itu,

'langanlah orang-oratg mulsnin menganbil nang-
nangknfu n4iadi wali dmganmmingallan orang-

uang mulonin Barangriapa bqbuat dnnikia4 niscqa
Iepaslnh ;a dari pntnlmg@t Allah lctanli ksma (siasar)

mnrulihma dii dai sewatu y ang ditahti dari mnelu.
Allnh mmldgarkan karu tahadap dii (silm)-I{,a
Hanya lepann Allah lembali(mu). I{atalurilah, ti},a
lamu nntyembunyilmn apa yng adn fulam lwtimu
atau lwmu melahirlwnnya, pasti AIInh mcngetahui.'
Allahmmgetahui apa-apayangadn di hngit dan apa-
aPa yang adn di bumi. Allnh Malakuaa atas segaln

senntu.' (Ni Imran: 28-29)

"Segolongan dsri Ahli Kitatr fugin menyaatlan lumu,
padalwl mackn (sebnanrya) fidak mary esarlwn mzlain-
lwn dirirya sendiri, dnn mcrela tidak mmy adminya. "
(AIi Lnran: 69)

"Hai mang-urangyang berima4 jika lwmu mengiluti
sebagian dnri uang- mang y ang diberi Alkitab, niscay a
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mnelm alun mngantralilan lamu mtnj adi wmry l@fr
s esudah lanru beriman. Bagaimarukah kamu (smnpai)

runiadi kafir, padahal ayar-ayat Allah dibaralnn le-
pada lrmnu, dan Rasul,ISa pun bnadn di t"ng&-tengah
Iunru ? Barorgsiapa yang Wgang k&Ih lepadn (asarrn)

Allah male sesangulmya ie tulah dibi Petunjuk le-
pada j alan y ang lunr. Hai orang- uang yang bnhnary
bertalaoalah fupada Allnh sebenar-bmm talan kzpana-

I,$aJanganlah selahi-lali kamu ntari rwlainkan dalmr
tuadanfi nagannlslarn.Bapeganglnhlwmuserunrya
lepada nli (aganw) AUala danj anganlah lexru btaai-
berai.' (Ni Imran: 100-103)

'Mereka wknli-lahi tldak alan dnpt m,mbuat mudharat
k pdn Iilmil sehin dmi gangmn -ganguan alnm sqja.

Dan, jilw mfiel@ bnperang d.engan lwrnu, pastilnh
mcrelu bnbalik melarilmn diri lee bela,lwng (knlah).
I(mtdian merelu t:alnk nmdapat pntnlongan. Iulerela
diliputi luhhnnn di maru saja mnclw beradn."(Ni
Imran:111-112)

' TIai orang- nory y oug boinna j mgantah lurnu anbil
na?iadi tman kcperrey aanmu owtg-orangang di hm
kalanganmu (lwrena) mnela tidnk hmti-lmtinya
(nmimbu,lkan) knnttdlwrann foginw. Mmla nerryulili
apa ymg maryushlan. larnu. frlah nyata lubauian dmi
mulutmncfu dan apa yang discmbunyikan obh lari
mnela analah lzbih berar l@." (Ni Inrran: f$)
"Hai orang-uaryyrybtiman, jila lwmu mmanti
orang-orang yang kSr itu, niscqa mcrelw nmgcmnali-
lan lumu le belalang (l"pfu lukafran),lnk jadilah
lwrnu mang-orang )ang rugi. frtnpi (tlwtilah Allnh),
Allallah Pelhfitngma dan Dialah sefuik-baik fuulong.
Alan l{ami masul:lwn lu dalam lnti omng- mang k$r
rasa tnlan, discball@ mnela mcrnpnwlua*,nn Allnh
hgan scsaatu yngAllah smdiri tidak merunnlan.
lutaangan tenrmg itu. Tan|ar bmbali mnckn ialnh
nnalra^ Iailah sefunrk-buruk tnnpt tingal orattg-orang

yang alim. " (AIi Imran: 149-151)

langanlah sclnli.lwli lurnu tepndaya obh ltebebasan

uang-mang lr@r bagnak di dalnm rugeri. Itu harE alah
kzsmangan senmnrq knrudian ternpat tingal mnelw
adnlnhJalanrum. Dan, jalarurn itu annlah tmQat
y ang wburuk-hurukny a. " (Ni Imran: 19G1y4

Dan" masih banyaklagi ayatlainnp-
Demikianlatr tiga langkatr besar yang tersusun

rapi dan saling melengkapi dalam menetapkan
tnslawwur' per*psi, pemikiran' islami, dan dalam
menjelaskan hakikat tauhid dengan segala konse
kuensirya di dalam kehidupan manusia dan pemsil
arugra terhadap Allah, serta pengaruhnya terhadap

sikap mereka kepada musulr-musuh Allah 1lang tidak
ada sikap lain selain itu.

Nash-nash yang membicarakanrrya pada tempat-
tempafirya dalam konteks ini sansat hidup dan men-
dalam pengarahannya Nash-nash itu turun dalam
suasanapeperanga4),angpanas, peperangan akidatt
dan peperangan di medan tempur, peperangan di
dalam jiwa dan peperangan di dalam realitas ke
hidupan. Oleh karenaitu, mengandung persiapan
yang hidup dan-mengagumkan, baik mengenai
gerakan, pengaruh, mauptrn peruarahan

Selanjuhrya marilah kita ikuti nash-nash surah
dalam untaianqra yang hidup, kuat, mengesanl€q
danindatr iiri.
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"Alif laam miim. (l) Allatr, ddak ada lbhan
barrs berhak disembah) melainkan Dia. Yang
Hidup kekal Lagi terus-menerus mengurug
makhhrk-Np. (2) D'n menunrnknn AI-KItab (Al-

Qrr'an) kepadamu dengan sebenarnl'a, mem-
benarkan kitab yang tehh ditunnkan sebehun-
nya, dan menunrnkan Tburat dan ktjil (3) se-

belum 6l-Qr'an), menjadi pehrnJuk bagi ma-
nusiar dan Dia menunrnkan Al-&rgan Sesung'
guhnya orang'onng yang kafir terhadap ayab
ayat Allah akan memperoleh dksa yang berat
Allah Mahaperkasa lagi mempuryrai balasan
(dksa). (l) Sesungguhlaa bagi Ailah 6dak ada
satr pun yang tersembunyi di bumi dan Udak

b.rla) di langit (5) Dialah yang membentuk

ltt
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kamu datan rahim sebagaimana.dikehendaki-
Np. Thk ada Tbtnn (yaog berhah disembah)
melainka.n Dia, Yang Mahaperkasa lagi Maha-
b{iahana. (6) Uidah 1lang menurunkan Al-Kitab
6l-Qr"'a.n) kepada kamru Di anta.ra (isi)ryra ada
ayat-afi yang muhkamat, itutah pokok-pokok
isi Al-Qur'arr, rlan yang Lain (ayat-ayat) mutaqra-
bitrar. Adapun orang"orang yang dalam harirrya
ondong kepada kesesa,tano maka mereka meng
ihrti sebagian ayat-ayat yang mutasyabltrat rmark
menimbulkan frtnah dan mencari-cari talnilir
rya, padahal tidak ada yang mengetahui htcryil-
n1'a melainkan Atlah Dan, orang'orang yang
mendalanr ilmunya berkata, 'I(ami beriman
kepada ayat-ayat yang mutaryabihat Semuarryra
itr dari sisi Tbhan lrarni.' fidal( dapat meng'
arrbil peLajaran (darlnya) melainkan orang-
orang yang berakal (7) (Mereka berdoa), Ta
Tbhan karni, janganlah Engkau jadikan hati
kami oondong kepada kesesatan sendah Engkau
beri petrnjuk kepada l€rni Kanrnialranlah ke-
pada kami rahmat dari sisi E gk".t, karena se-

Englrauhh Mafra Femberi (karutia).
(8) Ya Tbhan liami, sesunggulurya Engkau me-
ngumpulkan manusia unhrk (menerima pem-
balasan pada) hari yang tak ada keraguan pada-

rya- Sesungguhrya Allah ddak menyalahi jar{i"
(9) Sesungguhnya orang{rang yang kafir, harta
benda dan analr-anak merek4 sedikitpun tidak
dapatmenolak (dl$a) Allah dari mereka. Mercka
itr adalah bafran bal€r api neraka. (10) (Keada-
an mereka) adalah seperti keadaan kaum Fir'aun
dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka
mendustakan ayat-ayat IbmL Ikrcna ihl Allah
menyilsa mereka disebabkan dosadosa mereka.
Allah sangat keras siksa-Nya. (11) Ibtaka.nlah
kepada orang-orang yang kafir, Thmu pasti
akan dikalahlran (di dunia hi) dan akan digiriqg
ke dalam nerakaJahannarn Ihrlah tempatyang
seburuk-bunrloryra.' (U) Sesungguhnya telah ada
tandabagi ka,rnu pada duagolongan yangtelah

-bertemu (bertempur). Segolongan berperang
dijalanAlhh dan (segolonga,n) yanglain kaftr'
yang dengan mata kepala melihat (seakanalran)
orang'orang muslimin dua l€Ii jumlah mereka.
Allah menguatkan dengan bantrran-Nya siapa
yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada

Fqg demikian itr tedapat pelajamn bagi orang'
orang yang mempunyai mata hati (13) Dijadi-
t€n indafi pada (p*d"ttga,rr) manusia kecintaan
kepada apa-apa yang diingini yaihr wanita-

$,anit4 anak-anak, din harta yang banyak dari
jenis emas, p6rako kuda pilihan, binatang-
binarang temak, dan sawah ladang.Iurlah ke-
senangan hidup di dunia, da'r di sisi Allahlah
tempat kembali png baik (surga). (14) Kata-
kanlah, Tnginl€h aku kabarkan kepadamu apa
yang lebih baik dari yang demilcian ihrP Unuk

png bertalanra (k€pada Allah), pada
sisi lbhan mereka ada surga yang mengalir di
bawaluryra zungaisungai Itfiereka kekal di dalarn-
nya" Dano (mereka dikaruniai) istri-isH yang di-
sucikan dan keridtraan Atlah AJlah l\rlaha Me-
lihat akan hamba-hamba-Nya. (15) (Yaiht orang.
orang yarig berdoa, Ta Tblun kami, sesungguh-

rya karni telah beriman, rraka ampuflah segala
dosa kami dan peliharalatr kau.ri dari siksa
neraka.' (16) (Yaitu), crang-orang yang sabar,
benar, tetap taatr menaf,rahkan hafianJra (dijalan
Allah), dan yarig memohon arnpun di wa,lur
sahur. (17) Allah menyatakan bahwasarrya tidak
ada Tbhan (yang berhak disembah) melainkan
Dia, Yang menegakkan keadilan Para malaikat
dan orang-orang yang berilmu.fuga mepyata-
kan yang demilcian itu). thk ada Tbhan b"rrg
berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha-
perkasa lagi lvlahabiiakiana. (18) Sewrgbulmya
agama (y"rrg diridhai) di sisi Allah hanyalah"
Islam" Tlada berselisih orang-orang yang telah
diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengeta-
huan kepada mereka, kar,ena.$edorglGn (yang

ada) di antara mereka. Barangsirapa yang kafir
terhadap ayat-ayat Allab maka sesungguhn)'a
Allah sangat cepat hisab-Nya. (19) Kemudian
jika mereka mendebat karrru (tentang kebenar
an Islarn), maka tata*antatu'Ahr menyeralrkan
dirilu kepada Allah dan (denrikian pula) orang
onang yang mengilnrtiku.' Ibtaftanlah kepada
orang-orang yang telah diberi Alkiab dan
kepada orang.orang yang ummi'Apakah karu
(mau) masuk IslarnPJika mereka masuk Islan'
sezunguhryra mereka tehh mendapat petu4iuk
Oan, iib mereka berpaling maka kewaJiban
kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat
Allah). Allah l\rlaha Melihat akan hanrba-tranba-
Nya. (20) Sesungguhnya orang-onangyang kafir
kepada ayat-ayat Allah.larr membunuh Pa^ra
nabi yang memang tidak dibenarkan dan
membunuh orangtrang yang menyunrh ma-
nusia berbrMt adil maka genbirakanlah mereka
bahwa mereka Akan menerima siksa yang
pedih. (21) Mereka ihr adalah orang:orang )'ang
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lenyap (patrata).amal-amalnya di dunia dan
aktrirag dan mereka sekali-kali tidak memper
oleh penolong. (22) fidakkah kamu memper
hatika,n orangloramg yang telah diberi bagiarl
yaitr Alkiab (Iburat). Mereka diseru kepada
Htab Allah supayaldtab ihr menetapkanhukun
di antara mereka. Kemudian sebagian dari
meneka berpaling dan mereka selalu mem-
belakangi (kebenaran). (23) IIal ihr adalah
karena mereka mengalnr, TGmi ddak akan di-
senhrh oleh api neraka kecuali beberapa hari
yang dapat dihinrng.' Mereka diperdayakan
dalarn agama mereka oleh apa yang selalu
mereka ada-adalran (2a) Bagaimanakah nanti
apabilr. mereka Kanri hrnrpulkan di hari (Hamat)
yang tidak ada keraguan tentang adaryra. Di-
sempurnakan kepada tiaptirap diri balasan apa
yang diusahakannya sedang mereka tidak
dianiaya (dirugilut. (25) Katakadaft, nvahai
Thhan Yattg mempunyai kerajaan, Engkau
berikan kerajaan kepada orang Fng Engkau
kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dar{
orang yang F'ngtau kehendaki Engkau mulia-
kan orang yang Engkau kehendaki dan Engkan
hinakan orang yang Engkau kehendald. Di
angan Engkaulah segala kebafikan Sesunsuh-
nya Engkau Mafrahrasa a,tas segala sesuab (26)

Engkar masukkan malam ke dalam siang da,n

Engkau masuhkan siang ke dalam malam.
Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati
dan Engkau keluarkan yang mati dari yang
hidup. Engkau beri rezeki siapa yang Engkau
kehendald tanpa lrisab (baas).' (27) Janganhfi
orang"orang mukmin menganrbil orang'omng
lraffr menjadi wali dengan meningalkan orang'
orang mulicnirl Barangsiapa berbuat demildan,
niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah ke-
orali karena (dasat) memelihara diri dari seoratr
yangditalnrd dari mereka. Allah memperingat-
kan karnu terhadap diri (siksa)-Nya. Ilanya
kepada Allah kembali-(mu). (Ze) Xatakanld
Jika kamu menyembunyikan apa yang ada
dalam hatimu ata,u kamu melahirkannya, pasti
Allah Allah mengetahui apa-apa
yang ada di langit dan apa-apa yang ada di
bumf Ahh I\fiahakuasa atas segala sesuafrL (29
hda hari ketika fiaptiap diri mendapafi segala
kebajikan dihadapkan (di mukanya), begihr
fiuga) kejatratan yang telah dikerjakanryra; ia
ingin kalau ldnnya antara ia dan hari itr ada
masa yangjaulL Allah memperingaflra.n kamu

terhadap diri (siksa)-Nya. Allah sangat Pe-
nyayang kepada hamba-hamba-Nya. (30)
fan*anlatU fka kamu (benarbenar) mendntai
Allab ilufilah aha niscaya Allah mengasihi dan
mengarnpuni dosadosam.rl' Allah Malra Fe-
ngampun lagi l\fiaha Rn1'ayang. (3t) Katakan-
lab llhafiah Atlah dan Rasul-Np.Jika kanu
berpaling maka sesungguhryra Allah tidak me-
nyrkai orang:orang kaffn(32)-

Fengantar
IGlau kita mengarnbil riwayat-riwayat )rang me

ngatakan bahwa ayatayat permulaan dari surah ini
hinggaaratSzhrunberkenaan dengan kedatangan
ufirsan kaum Nasrani Nairan, Yaman, dan diskusinya
dengan Rasuhrllah saw. mengenai masala.h Nabi Isa
as., maka pelajaran ihr secrakeseluruhan terrnasuk
dalam bingkai persoalan ini, seandainya riwayat-
rhvayat ini tidak menetapkan waldr kedatangan para
utusan itu pada tatrun sembilan hijratr yang terkenal
dalam sejarah dengan istilah "Aanrul Wrfuud-bhrn
kedatangana ufusan-ufusan'yang pada waktu itu
Islam sudatr kuat dan populer di seluruh jazirah Arab
dan kawasan di belakarunya Sehingga menyebab
kan para utusan dari berbagai kawasan jazirah ini
datang kepada Nabi saw. unhrk meryatakan per-
sahabatan dan simpatinya atau menawarkan per-
janjian dengan beliau, atau meminta kejelasan
hakikat urusan agarna 0slam).

Sebagaimana sudatr kami isyaratl<an di muka
kami merasa batrwa tema petsoalan yang dihadapi
ayat-ayat ini dan dicarikan jalan pemecahanny4
menguatkan bahwa ayat-ayatini turun lebih awal,
pkni pada tatnrn-tatrun pertama hijrah" Oleh karena
itu, kami lebih cenderung berpendapat batrwa dis
kusidiskusi dan dialogdialog yang terjadi dalam
suratr ini adalah denganAtrli Kitab. Dengan tuiuan
unfirkmenghilangkan syubhat+yubhat (kesamaran

kesamaran) yang terkandung dalam kepercayaan
mereka yang menyimpang, atau yang sengaja
mereka sebarkan unhrk menimbulkan keraguan
seputar kesahihan risalah Nabi Muhammad san'. dan

hakikat akidah tauhid Islamiatr. Demikian pula tipu
dayakaumAtrli Kitab yang hendak mengombang-
ambingkan kaum muslimin.

.IGmilebihcenderungberpendapatbahwasemua

ini tidak terikat deruan peristiwa kedatangan utrsan
Nasrani Najran pada tahun sembilan, dan batrwasa
nya terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi lebih
awal pada saat difirunkannya ayat-ayat Al{ur'an
dalam surah ini.
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Oleh karenaifu , kami akan mer-nbicarakan nash-
nash ini dalam kapasitasnya unhrk menghadapi Atrli
Kitab tanpa terikat dengan peristiwa khusus lang
teriadi belakangan dalam sejaraturrra.2

Nash-nash it r, sebagaimana kami katakan dalam
pendahuluan surah ini, menyingkap tentang per-

tarungan mendasar yang terus tedadi antara kaum
muslimin besertaakidatrnyadanAhli Kitab bersama
karm musyrikin beserta alddaluya pula Pertarury:
an dan perseteruan ini tidak pernatr reda sejak lahir-
nya IslanL lftususnya seiak kedahngannya di Madinah
dan berdirinya daulatga di san4 dan bersekufirnya
kaum musyrikin dengan kaum Yahudi sebagaimana
dicatat oleh AlQur'an dengan rapi dan cermaL

Tidaklatr mengherankan bilatokoh-tokoh gereja
juga menyertai mereka dari daeratrdaerah ujung
jazi'rahArabi dalam suatu acara IGrena ihr, tidak
jauh kemungkinannr"a bahwa beberapa orang dari
mereka juga datang kepada Nabi saw. untuk ber-
diskusi mengenai beberapa masalah yang sudatr
jelas tampak perbedaannya antara akidatt mereka
yang menyimpang itu dan akidah baru yang berpiiak
pada tauhid yang murni dan jelas, khususqrayang
berkenaan dengan sifrt Nabi Isa a.s.

Dalam pelajaran ini sejak awal telah terdapat penr
batasan persimpangan jalan antara akidah tauhid
yang murni danjelas, dengan syubharsyubhat dan
pen@Jwaterdapatancam
an bagr orang yang lad.r kepada kitab AlFurqaan
(A[Qur'an yang membedakan antara yang hak dan
yang batiD beserta alat-alatyang ada di dalamrya"
dan menganggap mereka yang mengufrrinya itt
sebagai orang kafir meskipun mereka Ahli Kitab!
Dijelaskan pula keadaan kaum mulaninin dalam
hubungannya denganTuhanqra das sikap mereka
terhadap apa yang diturunkan Tuhannya kepada
rasul-rasul-Nya Ini merupakan penjelasan yang
memberikan batasan dan ketenhran tentang sikap
itu. Mak4 iman memiliki tandatanda sendiri yang
tidak mungkin keliru, dan kekafiran juga mem-

pturyai hnda{andasendiripngtidak adakesamaran
padanya

'Allnh, tidak adn Tilhan (yang bohn*, dism$ah) mc-

lainlnn Dia" Yang Hidup ktl*l l"g brus-mmmn
nmgurcnaltilltk-Irlya.DianmurunkanAl-IGtab(Al-

@'*) lrzpadizmu dngan sebmarnya, mnrbmmlmn
kitnb y ang tzlah diturunlim sebelilmryg dan rwrurun-
lan Taurat dnn Injil sebelum (Al-@ian) ntqiadi
petunjuk bagi mnnusia, dan Dia menurunJan Al-
Furqam. Saungilmy a owg- mang y ang k& tdunaq
ayat-ayat AIIah alan nmdnpatlrnn silca yang bnat.
Allah Malwpnkasa lngi nunpunyai balasan (silcrla)."

(AIi Imran:2-4)

'Dialnh yang mmurunlun Al-Kitab (Al- @i an) le-
padn lwmu. Di antara (isi)nya adn ayat-ayat yang
muhlamat, ialah polakTolok A Al- Qti au dnn yang
lo;" (qof-oyof) nufnslabilwr. Adapun orang-orangyang

dalam lu,tinya condong k pado l$6atan" maln mcrelw

nmgilarti sebagian ayaf-ay al yng mutasyabilwt untuk
runhnbullanfituh dan, ntmmri-cari tnlallfuyo pada-
hnl tldak fu yorymmgetahui talaoilnya melninlrnn
AIIah Dan" urry-orry !ry nmdalm ilmunya ber-

knrq Ihmi Mnan lvpana qatgat yang

Semuanya itu d.afi sN Ii4lan lwmL'Tidnle dapat
mcrgambilpfuj**(dmtnya)rulah.Lanorang-crang
yang bna,l,nl." (Ali Inrran: 7)

'Allnhnenyataknt.balwamyatidakadafuhan(yang
bohnk disenbah) nekinkan Dia, Yqng rrcrugakkan le-
adilan. Para malailut dan mang-:orary yary berilmu
(juga nwtlara,l',an yng dnnikian iat). Tak adn nhan
(yang berhak dieembah) ruhinlwn Dia, Yang Malw-
perkna lngi Malwbijalcsara." (Ni Inrran: 18)

'Sesngilatya qgarw (yang diridlai) di sisi Allnh haryo
lah Islam. Tiada berselieih ffang-orang lang talnh diberi
Alldrab ktnnli serudah datmg pngetalum lryda nmka,
lareru ludenghian (yang anQ di annra mnela. Bamng-
sinpayangkafirtnhadapayar-qarAllnlamalasmng-
gulatya AInh sagar apar hisatr-{a. "(Ali tnran: 19)

2 Prof. Muhamm ad, AzzatDxuzahmengatakan di dalam bukunya yang sangat berharg4 berjudul ,Siiratzr Rrcz,l, Shuuratan Maqtabasatun milt
Al-@i anul-Ifurimbahwa dari riwayat-riwayat ini dapat disimpulkan bahwasanya utusan ihr datang ke Madinah pacla seperempat tahun pertama

Uijriatr. Saya Uaak tahu riwayat mana yang menjadi sandaran dalam menetapkan pembatasan kejadian ini, karena semua riwayat yang saya kaji
menetapkan tafiun sembilan atau tidak menyebutkan melainkan kisah utusan Najran bersama utusan-utusan yang lain (dan sudah te*enal bahwa

Amul-Wafud iu adalah tahun sembilan)
Memang lbnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa ada kemungkinan kedatangan utusan Najran itu terjadi sebelum peristiwa

Perdamaian Hudaibiyah, tetapi beliau tidak mengatakan sandaran yang dijadikan acuan dalam menetapkan kemungkinan itu, juga tidak
menetapkan riwayat dari ulama salafyang dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan kemungkinan ini.

Tetapi bagaimanapun juga, kemungkinan turunnya ayat-ayat ini berkenaan dengan utusan dari Najran juga ada kaitannya bahwa utusan

itu datang sebelum peristiwa Hudaibiyah. IGlau riwayat ini sah, maka sahlah pendapat itu. AdapunTkalau kita berpegang pada riwayat yang

banyak yang menetapkan kedatangan utusan Najran itu pada tahun sembilan Hijriah, maka kami terpaksa memilah-milah antara ayat-ayat ini
dan peristiwa yang disebutkan oleh riwayat-riwayat tersebut bahwa ayat ini turun berkenaan dengannya.
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Di samping memuatancanum, ddak samarlagi
pelajaran ini juga mengandung sindiran kepada
orangorang Yahudi, seperti firman Allah,

'Saungilmyaorang-urangyangk$trkzpadaayat-qar
Allah dan nwrfiumh para rubi y ang menang tidak di-
berarlan dnn mmfiurwh orotg-orailg Jang mm)uah
monusia berbuat anil" nal@ gmbiralanlnh mereka

balana mncla alun mnnima silm yang pedilu" (Nl
Imran:2f)

IGtika ayat ini menyebut masalatr pembunuhan
terhadap para nabi, maka secara langsung ter-
tangkap dalam pikiran bahwayang dituju dengan
ayat ini adalatr omng{mng Yahudi.

Demikian juga mengenai laranganyane terdapat
dalam afaJ,

langanlah orang-uratg mulemin mcngambil nrang-
nang k$r *qiadi wali dengan nm,ingallan oruilg-
mang mtlonin' (Ni Inuan: 28)

Pada umumnya yang dimaksud adalah orang-
orangYahudi, meskipunbolehjugamencakup omqg-
orang muqnir Mak4 hirtgga saat itu sebagian katrm
muslimin masihmerdadikanwali (pemimpfut keliasih,
teman akab, pelindung atau penolong) terhadap
kerabat mereka yang musyrik dan terhadap oftng-
orang Yahudi. IGmudian dilaranglah semua ihr dan
diancamrya dengan ancaman yang keras. Baik para
wali itu dari kalangan Yahudi maupun musyrikin,
semuanya olehAlQur an disebut "kaf/'.

Dan, frmanAllah,
"Katalunlah lnpod" orang-mang lang kaf4 'I(amu
parti a*an dikalahlan (di dilnia bri) dan al@ dAiriry
k dalan neralaJahanum. Iaiah tanpat yag sefuruk-
burulcrya.'Scsunguhnya telah ada tnnda bagi lamu
pada dua gohngan yang telah bertcnu (bntmQur).
Scgolongan bapnang di jalm AIIah dan (segohngan)

yrg hin kofu yory dqlgan nrara kzlak rulilnt (se-

alan-alun) marg-mang muslimin dua lali jurnlnh
mncla. AIIah rrcnguatlw. dngan funtun- ISa sApa
yangdikehcnnaki-If a.Smnggulmyapadnyangdcn*
kianihttodn@f Pehjaranbagiorang-nrangrangmmt-
punyai nura hafr.'(Ni Inrran: U-lil)

Ifutipan ayat di atas merryandung isyarat kepada
peristiwa Perang Badar, dan firman ini diarahkan
kepadakaumYahudi Mengenaimasalah initerdapat
riwayat dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata "IGtika
Rasulullah saw. telah dapat mengalahkan kaum
Quraisy dalam Perang Badaq, dan beliau datangke
Madinatr serta mengumpulkan omng{mngYahudi
seraya bersabda'Masuk Islanrlatr kalian sebelum

kalian ditimpa oleh apa yang telah menimpa kaum
Quraisy,' merekamenjawab, TIai Muharunad engkau
jangan teperdaya oleh dirimu karena telah dapat
membunuh segolongan orang Quraisyfngbodoh-
bodoh dan tidak mengerti stategi perang. Sesung-
guhrya kalau engkau berperang dengan kami, maka
engkau akan. mengetahui batrwa kami adalah
manusiayang sebenarry"a Dan, engkau tidak akan
menjumpai manusia yang seperti kami!' IGmudian
Allah mentrunkan ayat fuang artinya),'I(alalranlah
kepadaorang-uangkafir,'Ifunupastiakafiikalaliun
(di dunia ,ru) dan alan digirhg lu dnlnm nnalw

Jalmnwm' hnssafirman-Nya,'Segolongan bnpaag
di jalnn Alkhlalni dalam Pnang Badn-dnn (sr
golongan) y ang hin lafw. " piruvayafleanoleh Abu
Dannrd)

Tampak pula dalam ajaran yang disampaikan
kepada Rasulullah sarry. pada ayat,

'Kcnudfur jikn merela mmdzbat lnmu (tartnnglu-
bmnran hlnm), naka katakanlnh Alw rnnrynahkan
diilat lapadn Allnh dm (dnnikian Prk) orang-orarg
yangnengilattilu.'Ifutaltanlahkepadaaang-uatgyng
tzlnhdiboiAllcitabdankzpanaorang-oratgl@Wummi,
'Apakah lmil (rnru) nan* Islamflilw tnnelw mank
Islana sew.ngulmya maeln ulah nadapat petunjuk.
Dan, jilw mnelu berpaltng nwla lvutajiban lwmu
lnryalahrmryatnpilan(ayat-qatAllah).Allnhf./Iala
Melilut akan hnmba-hmtba- I9 a, " (Ni ftnran: 20)

Meskipun pengajaran ini disampaikan dalam
diskusi yang sedang terjadi pada walifir ihr, namun
iaberlaku umum danmenyeluruh, unfukdipeqguna
kan Nabi saw. menghadapi semua orang yang
menentang akidatrnya

Daru frman-Nya'Dua jilw nnela Whg, mal@

fuop* lwnu hm.yalah (aya-qat
Allah). Qlah tr[a]w Melihat al@ hnnfu-honh-I9q'
secara lahiriah menuniukkan bahwa Rasulullah saw.
pada walrtu itu belum diperintahkan unhrk me
merangiAhli Kitab dan rnengarnbilTrryai (pqiak) dari
mereka Hal ifu menguatkan pendapat kami batrwa
ayat-ayat ini hrun dalam ilunaflima permulaan
tahunHijriah.

Demftian pula kami melihat tabiat nash-nastr ini
bahwa ia merupakan pengratran umum yang tidak
terikat pada satu kasus tertentu saja bukan hanya
untrk kasus Najran saja Tetapi kasus ini hanyalatr
salah sahr kasus yang untuk menghadapiryra di-
firunkanlah nash-nash ihr. Nash-nash tersebut di-
perunfirkkan unhrk bCnyak kasus yang terjadi ber-
ulang-ulang dalam peperangan antara Islam dan
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musuh-musuhnyayang banfiakjurnlatnya di jarfuzh
Arab, l<hususryra kaum Yahudi di Madinah.

Kemudian pelajaran pertama ini mengandung
keterangan-keterangan yang alrurat tentang asas
asas tnshausunislami dalam segi akidah Di samping
mengandung penjelasan 1lang akurat tentug tabiat
akidah ini beserta pengaruh dan bekasbekasnya
ddam kehidupan nyata bekas dan pengaruh yang
merupakan konsekuensi beriman kepadarya Itulah
akidah tauhid terhadap Allah, dan agamanl'a adalatl
Islam kepadaAllah, tidak ada din' agamd *lainrrya-

Islam adalah istislam'menefud, taat (pahrh), dan
la'da "mengikuti' Yakni, menerima dengan pasratt
terhadap segda perintalr-Nya memahrhi syariat-
Nya, dan mengikuti Rasul-Nya dm tnanlalNya-
Barangsiapa yang tidak mau menerima frintah
Allah dengan penuh kepasraharu tidak mau taat, dan
tidak mau ifriba'seprti tersebut di atas, maka dia
bukanlah muslim. Dengan demikian, dia bukan
omng beragama yang diridhai oleh Allah. I(arena
Allah tidakmeridhai agama kecuali Islanu dan Islanr
*ebagaimanakami katakan di mukasdalatr irtislan\
Ail,dan ifrifu'.

Oleh karena itu, muncullah sikap yang aneh dan
populer di kalanganAhli Kitab yang diseru unhrk
mengikuti kitab Allah agar ditetapkan kepufirsan
hukum di antara mereka dan kitab tersebut, "I{tfitttr-
dian sebagian dmi mnelw bo@irrg, dan mnclw selnlu

menfielnlnngi (lubcnarun)." (Ujung ayat 23). Ber-
palfurg dari berhukum kepada kitab A[ah ini diangepp
sebagai pertanda kekafiran yang menafkan iman
kepada Allah secara mutlak

Bagian kedua dalam pelajaran ini semuanya
berkisar seputar hakikatyang besar itu. IGrena ihr,
marilah kita paparkan secara terperinci nash-nash
pelajaran ini dalam surah tersebut

Dimensf, Thuhid

'Aliflanmmiim."

Di dalam menaftirlan potongan huruf-huruf a/d
laary miirylamtmemilih-dengan jalan merrguatkan
di antara sekian pendapat, bul€n memastikan-apa
yarrg telah kami pilih di dalam menaftirkanq"a pda
avnl suratr al-Baqaratr, batrwa ia merupakan iqnrat
unfi.rk mengingatkan batmasarUra kitab (AtQur an)
ini tersusun dari huruf-hurufjenis ini, yang terdapat

di kalangan bangsaArab yang diajakbicara derUan-
nya- Meskipun demikian, ia meruplian kitab muk-
jizat, yang tidak mampu menyusun dari huruf-huruf
tersebut kitab yang seperti itu.

Inilahpilihankami di dalam mena$irkan huruf-
huruf seperti ifu padapermulaan beberapa suralr-
denganjalan.menguatkan di antara sekianpendapal
bulian dengan memastikarryang l<ami hadapi untuk
memudahkan memahami relerransi isyarat ini yang
terdapat dalam beberapa surah. Dalam surah al-
Baqaratr, isyarat ini mengandung tantangan yang
tersebut dalam suratr itu sendiri sesudahny4 yaitu,

'Da4 jilu,l,,a.mu (tttnp) dnlnm laagmn tenfang Al-
@f an yang Kami wah.yulan l"podo Inm,ba l(ami
(Mrlannad) kntlalt sm wah (qja) ymg scn isal Ah
@ian ikt. dan ajalrlah pmohng-penolongnu sehin
el.lah, jilwtatruorag-orafl gyngbaw."(al-'hrynhz
23)

Adapun di dalam surah Ali Imran ini makatampak
relerransi lain bagi isjrarat ini. Yaitu, batrwa kitab ini
diturunkan dari Allah yang tidak ada hrhan yang
berhak disembdr selain Dia Kitab ini disusun dari
huruf*runddan kabkata sebagaimana halryra kitab
kitab samawi sebelumnyayang sudatr dikenal oleh
kaum Atrli KitaLyang menjadi sasaran pembicaraan
dalam suratr ini Sehingga tidaklatr aneh jikaAllah
menurunkan kitabAtQur an ini kepada RasulNfia
dengan bentuknyayang seperti 
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'AW tidak adn Tfulnn (yang bnhak discnbah) ne-
Iahlwn Dia. Yang Hidup lal@l lagi teras-mcwrus

ttungmu nakhlak-It{ya. Dia mcmmn},an Al- Ifirnb (Al-

@'^) k4adamu dmgan sebmmnya, mmtrennlwn
kitab y ang tdah diurunlean sebelarnny e dnt mcnurun-

lun Taurat dan Injil sebelum (Ah@q'an), nmjadi
petunjuk bagi manusia, dnn Dia mmurunlan Al-
Rnqaan. krngilmya oratg-oratg yang kSur tzrhaAnp

ayt-ayrAllahalanrumpenbhsil"sayngberar.Allah
f lo]upolesa lagi nenpuny ai balasan (sit"ta). S *try'
gtnn)abagiAllahtida*adasatupunyangtcrsembunyi
di bumi dnn t'ulnk (pula) di langit. Dialnh yang mm-
bank kmnu dalnmrahim wbagaimnrw dikzhzndnki-

I,Iy a. Tnk ada Iifim (y aE berhak disarfrah) trclainlan.
Dia, Yang lulalapnkasa Ingi Malulijak aru. Dialah
y ang nenrnznl,an Al- Kitab (Al, @i an) kzpada lwru.
Di annra (N)rya ada ayat-qatpgrulluma' ittiah
pl@kful@k N Ab@ti aa tuo yry lain (ayat-ayar)

mutaryabilwr.Adnpunuatg-nangyangdalnnhatfuya
nndnng l"podo kzccsata.u malw mnelw mengikuti
sebagim. ayat*yaf pg mutasyabilwf untuk rminbul-
kan fitmh dan uttuk mercari-cmi talwikyo pannhal

tidak adn yang nngetnlwi talatihrya rwkinkan Allah.
Dan, orang-orarg jang mendnlnm ilmunya bnlwn,
'I{ani beriman ktp ada ay ar- ay at y ang mutasy abilnl.
Semuanya itu dnri sisi Iblwn lumi.'Tidnk dapat
mmgambil plajaran (dminya) mzlainlwt. orang-nang
yangbcrakal(lvlerelabedna),Yafu hm.kami jryan-
Inhhglw jadifanhatikaniondonglepadalusaaran
saudahhglwu bni pau4luk k padn lani. Ihrunia'
kanlah kcpada lami ra,hnnt dmi sN Engkau,larau
saunguhnya Engkaulnh MaJw PenM (lwrunia). Ya

Tiilwn lwmi, senttguhnya Englwu
mantsia untuk ftrunerinw pemba,lnsan

til adn leragwn padnnya.'
nmy alahi j a1i i." (Ali Inuan:

Demikianlatr surah ini dimulai dalam menghadapi
kaum Ahli Kitab lang mengingkari risalah Nabi
Muhammad saw.. Padahal merek4 karena sudah
mewenal Mhmoah\risalalr dan kitab&itab yang di
turunkan serta diwatryl<an dari AIIatr mestinya ad*
lahorangorarlgrngpalinglavakmenjadi orangorang
pertamayang membenarkan risalah Nabi saw. dan
.menjadimuslinr" Hal inikalau memangpersoakmn],ra

adalah kepuasan terhadap huiiah dan argumentasi.
Demikianlah surah ini dimulai dalam menghadapi

mereka dengan jarak yang pasti, yang menjadi

fmisah dalam syubhat+yubhat terbesar yang ter-
dapat di dalam hati merelr4 atau yang memang
sengaja mereka sebarkan ke dalam hati kaum mus
limin. Garis pemisah yang menyingkap jala&jalan

masuk syubhat ini ke dalam hati dan lorongJorong-

ryi4 dan menarik garis batas mengenai sikap kaum
mulnninin terhadap ayatayatAllah dan sikap orang-
orang yang suka menyimpang dan menyeleweng.
Serta menggambarkan kondisi kaum mukminin
dalam berhubungan dengan Tuhannya" berlindung
kepada-Nm merendatrkan diri kepadaNyq dan
dalam mengenal sihtsifilNy4
'AW f,nak ada fulw (ymg bcrhak disetifuh) nulnhr-
lan Din, Yang Hidup kzlal lagi tnunnamr mngurus
mnkhhtle- I$ a. " (Ali.Imran: 2)

Inilah tauhid yang tulus dan murni, yang me
rupakan persimpangan jalan antara akidah omng
muslim dan seluruh akidah yans laiq baik akidalt
golongan ateis dan musyrikin maupun akidahAttli
Kitab mrrg menyimpang, Yahudi ataupun Nasrani,
meskipun berbedabeda agaqn dan alirann)'a. Tauhid
ini adalah pemisahan jalan antarakehidupan orang
muslim dan kehidupan semua pemeluk akidah lain
di muka bumi. Maka, aKdah di sini membatasi
rrunfiwj'srstedkehidupandannialnnraya'pera[sr-
an- dengan batasan )ang sempunndan cermat

'AIInh, tidnk adn Tfulwn (yangbnlwk dismbah)
mzlninJwn Din.'Mal.o, tidak ada sekutu bagi-Nfia
dalalm ukhinahkeberhakan untuk disembah' .'Yang
Hifup lelel'iyarrg bersiht dengan hidup lang hakiki
dan mutlak tanpa terikat oleh apa pun. Mak4 tidak
ada sesuatrr pun ]ang serupa dengarrNya dalam sifut-

Nya"'Yarg smantiasa berdii sad.iri'iyaqg dengan-N),a
kehidupan dapat berlangsung, tegaklatr semua yang
wuiud, dan teruruslah segalayang hidup dan yang

wujud. Mak4 tidak ada kehidupan dan wujud se
suahr di alam semesta ini melainkan karena Diafng
Mahasuci

Inilah persimpangan dan pemisahan jalan dalam
tnslawwur dan iktikad, persimpangan jalan dalam
kehidupan dan perilalcu. Persimpangan jalan dalam
tasluwwur'pandangan hidup' dan iktikad, antara
mengesakan Allah S\ry'n dengan sifut uluhiyyah dan
nd*ndatashaatutur jahiliah,baiktashautwwlawrr

musyrikin di juirah Arabmaupun tasluntwwlaum
Yahudi dan Nasrani, lthususnya kaum Nasrani.

AlQuran telah menceritakan batrwakaumYahudi

I*ilry
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menganggap.Uzatr sebagai and( Allah. Penyim-
pangan ini juga dimuat dalam'catatan yang oleh
kaum Yahudi sekarang dianggap sebagai "kitab
suci', sebagaimanadisebud<an dalam Kitab IGjadian"
pasal enam.3

Mapun terhadap penyelewengan pandangan ahu
akidah kaum Masehi makaAlQur'an mengisahkan
pandangan mereka yang mengatakan batrwa Allah
adalah yang ketiga dari tiga tuharl. Allah adalatr
Almasih putra Maryam, dan mereka menjadikan
Almasih (Nabi Isa) serta ibury"a sebagai dua hrhan
selain Allah" Merekaiuga menjadikan oftrng{mng
pandai dan rahibratrib (pendetapendeta) mereka
seba&i hrhan{uhan selain Allah.

Bulrrl ad-Da'wah ilal-Islam larya Arnold juga
memuat sedikit tentang pandangan mereka ini,
"Berunfunglah Gastinian, serafus tahun sebelum
datangru"a Islam ia dapat menjadi simbol persafiran
Imperium Romawi Akan tetapi, hal itu segera
berantakan setelah dia meninggal dunia Imperium
membutuhkan rasa nasionalisme unfuk meng-
hubungkan antara wilayatr dan pusat kekuasaan.

Heraklius telah mencurahkan segenap tenaga
namun belum dapat mencapai hasil nng maksimal
dalam mengembalikan negeri Syam ke pemerintah
pusal Akan tetapi, c:rarara yang ditempuhnya
unhrk mempersatukan wilayah-wilayah itu justru
menjadikannya semakin terpecatrtetan, dan tidak
ada yang menggantikan rasa nasionalisme selain
sentimen keagamaan" Mak4 diusahakanlah untuk
mena$irkan akidatr dengan penaftiran rrang sekie
nya dapat membanfir menenangkan jiwa dan meng-
hentikan pertikaian antargolonganyangbermusuh-
an, dan dapat pula diredakan permusuhan antara
oftrng{ftlngpng melawan agama gereja ortodoks,
dan pemerintah pusat

Ifungres lGledonia pada tahun 451 Miladiyah
Masehi) merekomendasikan batrwa Almasih se
harusya dikenal sebagai sosokpngmengganrbar-
kan dua tabiat sekalieus (sebasai manusia dan
sebagai tuhan). IGrena telah terjadi percampuran
antarakeduarya" r"ang tidak mungkin berubal\ tidak
mungkin terbagibagi, dan tidah mungkin t€rpisatr

karena keduanya telah menyahr. Tetapi yang lebih
tepat dipelihara tabiat khususnya masing-masing,
dan semuanyaberkumpul dalam satu oknum dan
satujasad.Tidaksepertikalau dibagiatau dipisahkan
dalam dua oknurn Bahkan, semuanya berkumpul
dalam safu oknum yang terdiri dari unsur anak
(tuhan Anak), Allah (fuhan Bapak), dan IGIimat
(RnhItuilus).

Akan tetapi aliran Yafuibah menolak penyahran
oknum ini. Mereka tidah mengakui pada diri Al-
masih melainkan satu tabiat saja dan mereka
mengatalan bahwa ia terdiri dari beberapa oknunL
masing-masing memiliki sifut Ilahiah (ketuhanan)
dan basy d4yai'lcemanusiaan'. Akan tetapi materi
yang mengandung sihtsifut ini tidak dianggap dua
Ia adalatr safir tetapi terdiri atas beberapa oknurn

Terjadi perdebatan senglt selama berabad-abad
antara golongan Ortodoks dan golongan Ya'aqibah
yang eksis dengancemerlang diMesif, Syam, dan
negaftLnegara di luarwilayatr Imperium Bizantiurn
Pada walidr yang sama IGisar Heraklius berusatra
mendamaikan perselisihan itu dengan mengemuk*
l<an aliran yang mengatakan balrwa Almasih itu
memiliki satu kehendak Mak4 pada waktu itu kita
dapati aliran ini mengakui adanya dua tabiat apabila
aliran ini berpendapatbahwa adakesatuan oknum
dalam kehidupan manusiawi Almasih. Hal itu di-
sebabkan mereka merUinglari adanya dua macam
kehidupan dalam satu oknurn Maka Almasih yang
satu ifir adalah puta Allah, yangmengekspresikan
sisi manusia dat sisiTuhan derrgan potensiTuhan
sekaligus manusia Ini berarti batru'atidak adayang
lain selain satu iradhh dalam kalirnatyang menitis
dalamtubuh.

Akan tetapi, Heraklius menemukan tempat kenr
bali yang menjadi tempat kembalinla banyak orang
yang ingin menegald<an pilarlilar kedamaian. Hal
itu dimaksudkan agar tidak terjadi pada kali lain
perseteruan yarlg sekeras iU lagi Batrl€q Heraklius
sendiri melakukan pengingkaran dan membenci
kedua golongan tersebut" a

Demikian juga yang dikatakan oleh seorang
peneliti Nasrani yang lain, yaihr Canon Taylor

2.

3.

4.

3 L Ketika manusia ihr mulai bertambah banyah jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan,

makaanak-anakAllah melihat,bahwaanak-anakperempuan manusiaitrcantikcantik,talu merekamengambilisbi dariantaraperempuan-
perempuan ihr, siapa saja yang disukai mereka.
Berfirmanlah Tuhan, "Roh-Ifu tidak eken seliuna-lunanya tinggal di dalam manusi4 karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya
akan serafus dua puluh tahun saja."
Pada wakhr itu orangorang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak
perempuan manusia, dan itu melahirkan anak bagi mereka; inilah or,angorang yang gagatr perkasa di zaman
purbakala, orang-orang yang kenamaan.
4 Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Hasan lbrahim dkk, hlm. 52-53.
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tentang kondisi kaum Nasrani di \awasan Timur
padawaldr diutrsryaNabi Muhammad saw., "Dalam
keryataannya manusia pada musyrih menyembah
golongan pahlawan, oftmg{ftmg suci, dan para

malaikat"s
Adapun terhadap penyimpangan akidalt kaum

musyrikin, makaAlQur'an telah menceribkanbatrwa
mereka menyembah jin, malaikat, matatrari, bulan,
dan pahrng+ahrng. Minimal penyimpanepn akidatt
mereka adalah seperti oftmg yang mengatakan,

, "I(ani tillnk runyenbah mcrelu nzlninh'an supqa
mnelu mmfukatlan. Iwfti lcfuda Allnh dmgan sedzlat-

fukahrya."(az-hnarz3)

Maka trnhrk menghadapi trrmpukan pandangan
yang rusak dan menyimpang r"ang kami isyaratkan
sepintas ini dataqglah Islam dalam suratr ini untrk
memproldamirkan akidahnya yang jelas, terang,
transpararu danpasti,

'AWfrdakadaIhlw.(yangberhakdisenfuh)nelain-
knnDia."

krilah persimpangan jalan dalam taslwpwndm
ildkad, serta persimpangan jalan dalam kehidupan
danperilah.

Sesungguhnva omng )ang memenuhi perasinn-

ryra dengan uujndullnh el<sistensrAllah yang tidak
adaTuhanyang berhak disembatr melainlan Dia
satu-satunla Yang Hidup Kekal, }ang tidak ada

sesuafir ptrnyang hidup kekal selain Dia satrsatu-
nya yang berdiri sendiri dan mengurusi segala
sesuafu, yang dengan-Nya tegaklatr seluruh ke
hidupanyarrglain dan segalavnrju4Yang mengurus
segala sesuahr yang hidup dan segala yang maujud;
sudalr tenfir akan brcrbreda mmhqdan sistem hidup
nya se€ra mendasar dengan omqgyang hatinya
dipenuhi dengan pandangan-pandangan yang se
merawut (rancu) dan membingungkan Orangyang

. di dalam hatinrra tidak ada bekas hakikat &n'uyyoh
yang aktif mengatur kehidupannya!

Di samping tauhidrrangjelas dan murni ini, maka
tidak ada tempat untrrk ubudiatr melainkan kepada
Allah, tidak ada tempat untrk memohon dan mene
rimapertolonganmelainkan dariAllat\ dalam syariat
ataupun perafuran, dalam moral ataupun alfilalq
dalam bidang ekonomi ataupun sosial. Tidak ada

tempat untuh menghadap kepada selain Allah dalam
turusan kehidupan dan sesudatr kehidupan" Mapun
pandanganpandangan hidup yang menyimpang dan

menyeleweng, yanglabil dan gelap ifir, makaiatidak
pury"aaratr dan ketetapan, tidakpuryrabahstentang
haram dan halal, tentang manafang salatr dan mana
yang bena4 mengenai syariat atauperahtran, me
ngenai kesopanan atar akhlak, dalam pergaulan atau
perilaku. Semuanya akan menjadi jelas batasbatas
nya kalau ada anh yang jelas dan pasti, yang darinya
datang segala sesuafir dan kepadaqra segala sezuafir
menghadap, taal menunaikanubudiab danmenyerah-
k4$ diri."Malq 

dihrjukanlatr pengarahan yang pasti itr di
persimpangan jalan ini,

'Allah tidak da nhnt (ymg bnhak disemfuh) mchin-
ItonDin.'

Oleh karena itu, tlnbi'ah al.luyah a\Islaniyyah
atau karakteristik kehidupan Islam iflr istimeura dan
tersendiri, bukan cumatabiatakidahnya sda Maka
kehidupan Islam dengan segala unsurnya ber-
sumber dari hakikat taslnww ur' prurrdangat' lslatrt
tentang tauhid yang murni dan pasti ini Tauhid yang

tidak akan lurus akidah dalam hati seseorang selama

tidak diikuti bekasbekasqea yang nrata dalam amal
kehidupanny4 dengan menerima syariat dan me
ngesakanAllah dalam segala.urusan kehidupan$ra,
dan menghadapkepadaAllah dalam segala aktivitas
danarahnya-

Sesudah penjelasan yang pasti mengenai per-

simpangan jalan ini, dengan menyatalian keesaan
pngmutlak@ZatAftahdansitr#t-Nyadatang-
lah pembicaraan tentang kesatran arah tempat
turunnya semua agam4 kitab suci, dan risalatr,

tempat hnunryra manlqiyangmengatur kehidupan
manusiadalamsemuagenerasi,,

'Dia mmurun*an At- Kitab (Ah @ri an) Iepadamu
dmgan wbmanryo tnemberwlem Aitab yangttloh di-
hmnkon sebelamtla" dan mmarunlan Taurat dm Injil
sebel.um (Ab @q an), nqiadi pauryi"k bq manusia
dm Dia mcruntnlan Alrhnqaan. Saiu,ngdnya orotg-
orail,g yang kafx brhndap ayat-ayt Allah akan mmr
penhh silrsa yang baat. Allnh lvlaluPnlesa lagi nunt-

furyai balnan (siksa). " (Ni Imran: 34)

Bagian pertama ayat ini meqgandung seiumlah
hakikat pokok tentang taslawwur i'tiqad.i dan me
nyangkal Ahli Kitab yang menginglsri risalah Nabi
Muhammad saw. sertakesahihan ajaranyang di'
bawanya dari sisi Allah.

5 ni4nt^.a2.
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Ayat ini menetapkan arah atau asal-usul tempat
trunnya semua kitab suci kepada para rasul. Mak4
Allah yang tidak ada firhan yang berhak disembatt
selain Dia Yane Hidup kekal laei terusmenerus
mengurus makhluk-Nya itulah yans menurunkan
kitab suci AlQur'an ini kepadamu-Muharnniad-
sebagairnana Dia telah menurunkanTauratkepada
Musa dan kdil kepada Isa sebelum itu. IGrena ifir,
tidak ada kerancuan antara ulnhiyyah dmubudiah"
Di sana cuma ada sahrTuhan yang menurunliian
kitabkitab suci kepada harrbaharnba piliha*Nya
dan di sana ada hambehambayarrg menerima kitab
kitab itu. Mereka tetaplah hamba bagi Allah meski
pun merekaifu nabi danrasul.

Ayat ini menetapkan kesatuan agama dan ke
sahran kebenaran yang dikan&mg oleh kitabkitab
yang dihrunkan dari Allah itu. Mak4 kitab fiang
diurrunkan kepadamu "dengan benaf dan "mem-
benarkan kitab yarlg difirunkan sebelumryra" baik
kitab Tiilrat maupun Infl , memiliki satu hduan yaihr
"menjadi ftuniuk bagi manusia'. Dan, kitab suci
ppg baru (AtQur'an) ini menjadi "pembeda" antara
kebenaran rang dikandung kitabkitab suci yang
diturunkan dari Allah itu dan penyelewengan-
penyelewengan dan syubhat+yubhatfiang diperbuat
oleh paraperrgikuthawa naftu, aliran pikiraq dan
aliranpolitik (),angkftalihatcontohryapadaapayang
kami kutip dari penulis Masehi SirWi Arnold dalam
bnldtrlu ad- Da'wah ilal-kkn) .

Ayat ini iuga menebfl<an" secara implisit, bahwa
tidak ada alasan bagi Ahli Kitab untuh mendustakan
risalah rang baru 0"ang dibaura oleh Nabi Muhammad
sa*Penj). IGrena risalatrbaru ifir seFnis deruan
risalah{isalah sebelumnya dan kihbnf,a ditrunlrut
dengan membawa kebenaran sebagaimana kitab
kitab suci yang diturunkan Allah. Ia ditrunkan
kepada Rasulyang berupa manusia sebagaimana
kitahkitab terdatxrlu juga ditrunkan kepadarasul
rasul yang berupa manusia Ia membenarkan kitab
kitab Allah sebelumq'a. Ia mengumpulkan kedua
sayapryra atas lkebenaran" sebagaimana kitaH<itab
terdahulu jugabegrtu. Ia difrunkan oleh ZatYang
Berlmasa menwunkan kita*itab suci Ia dihrur
kan dari arah tempat diturunkannya okebenaran"

f'ang diperuntul'{ran unfuk mengatrr tata kehidupan
manusia; dan untrk membangun pandangan akidall
syariat, dan peratrranrya; serta untuk mengatur
akhlak dan adab kesopanannya yang semuanya
dimuat di dalam kitab 1ang diturunkan-Nya kepada
Rasul-Nya"

Selanjuftrya bagian yang kedua dari ayat ini

mengandung ancanun yang menakutkan unhrk
orang{ftmg 1ang kafr kepada ayatayatAllah, dan
menampakkan kepada mereka keperirasaan Allah,
kekuatan-Nya dan azab serta siksaNya yang pedfrr.

Orangorang yang l<afr kepada ayatayatAllah ifir
adalah orangorang yang mendustakan agama tauhid
ini secara mutlak Sedangkan, Ahli Kitab menye
leweng dari kitab Allah 1rang sahih dan diturunkan
kepada mereka sebelumrya lantas peryrele*nengarr

nya itrr membaura mereka untrk mendushkan kitab
Allah rang baru-yang merupakan pembeda yang
sangat jelas dan terang. Mak4 merelralah orang-
orang pertamayang dirnalcsud derigan lafr di sini,
dan merelh pula omng{mng pertama fiang menjadi
s:rsafirn anqrmanyang menakutkan dengan azab
dan siksa Allah lang sangat pedih itu.

Di depanancainan denganazab din siksaini dl
tegasl€nkepadamerekatentangpeqgetabranAllah
yang tidak ada sesuatu pun yang melarikan diri dari
Nya tidak ada sesuafir pun yang samar atasNy4 dan
tidak ada yang dapat leeas daiNya
"Snugfinya fugi AUah tidak ada nn pun yng tcr-
senbunyi di bumi dnn tida* (puk) di lmgit." (Ni
Lnran:5)

Untrrk menegaskan adanya ilmu dan pengeta
huanyangmutlalcdantidd(sesuafu funyang samar
atasNy4 dan unfirk menetaplan siht ini bagi j{llatr

Yang Mahasuci dalamkonteks ini" maliaperama
tama penegasan ini sesuai benQr dengan keesaan
ukhiyyahNyadmgarmlrr,ah$kepenguruarrNya
terhadap segala sesuahr 1ang disebutkan di muka
seba$i pembuka pernbicaraan ini dan sesuai prda

dengan ancaman menakutkan yang tersebut di
muka Oleh larena ihr, tidak ada "sesuafir pun'yang
luput dari pengetahuan Allatr baik oyang di bumi
maugm yang di langif', karena peliErhn ilmu-Nya
yang menyeluruh dan mutlak Dengan demikian,
tidak mungkin ada niat-niat dan detak hati yang
tersembunyi bagiNya dan tidak ada tiFr daya yans
samar atasNya. Maka tidah mungkin frula ada fang
dapat terlepas dari pembalasan yang amat cerma!
serta tidak ada yang dapat lari dari ilmu yang hahrs
dan dalarn

Di bawah ba)'ang-ba)"ang ilmu yarrg halus dan
meliputi yang tidak ada sesuafi.r pun di bumi dan di
langit 1ang lupnt darinya ini disentuhlah pemsaan
manusia dengan senfirhan yarrg penuh kasih siDrang
yang mendalam, yzurg berhubungan dengan ke
jadian manusia lGjadian nng hk diketalui di dalam
kegelapan kegaiban dan kegelapn nahint ]tang
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nurnusia tidak mengetahui dan tidak akan nrarnpu
mengetahui seluk-belukryra dan detaildetailry"4

'Dialnh y mtg nnntrank lnrnu dnlmt rahim sebagai-

rwndiluhcndaki-I$a.Tulnkadnnhnn(yangberhak
discnbah) melninlan Dia, Yang Malwpakasa lngt
IuIalwbijalsaru. " (AIi tnran: 6)

Demikianlah Dia "mcmbatuk lamu", membuat
rupa dan benfukrnu menurut kehendak-N1a, mem-
berimu kel*rususan-kel*ususan dan keistimewaan
derUan benhrk dan rupamu ihr" I{arry"a Dia sendirilah
yang dapat membentuk dan membuat rupa ini,
sematamata dengan kehendak-Nya dan kemairan-
Nya yang mutlalg "sebagaimnnn yang difuh,endnlci-
Ir\q'dm 'Tulnle ann Mun (yry boW disenfuh)
rrclninkan Dia-"'Yang ll[alaperlusa,'Tang memiliki
kelcuasaan dan kemampuan untrk menciptakan dan
membuat bentrk' Tattg lli[alabij a],nn4 " yang me
ngatur semua urusan dengan bijaksana di dalam
membuat benirk dan rup4 dan di dalam mencipta,
dengan tidak adayang membimbing dan bersekutu
dengan-Nya

Senfuhan ini menjelaskan kesamaran kaum
Nasrani terhadap Isa as., kejadiannfia dan kelahir-
anryra- Maka Alahlah yang membenfirklsa "sesuai
dengan kehendak-Nya", bukannya Isa ihr Tuhan.
Bukanrya dia ihr Allah, atau anakAllalu atau oknum
Tuhan sekaligus oknum manusia dan lain-lain
garnbaran yang menyimpang, gelap, dan jauh dari
pemikiron tauhid frang jelas dan terang. Serta
mudah digarnbarkan dan dekat dengan pemahants

an, rasional
Set€lah ifir' disingl€pl€nlah tentang orangorang

yans di ddam hatiryra ada kecenderungan kepada
kesesataru yang meninggalkan kebenaran-kebenar-
an )zang sudatr pasti di dalam ayat-ayatAlQur'an
yang muhkamaf dan mengikuti nash-nash yang
mengandung tal$ilil untuk membuat syubhat-
syubhat sepuh aSrat tersebut Sebalilqr+ digarnbar-
lan pula sihtsifrt orang mukmin png sebenarqa
dengan keimanannfia yang tulus dan kepasrahan
mereka kepada Allah untrlc menerima segala yang
datang dari Allah tanpa membantahryao

'Dialah yang nmrmlan Al-IGlab (Al @r: an) kpada
luma.Diantna(isi)nyaadaayaf -aldyangruhlannt
itulah pkok foknk u Al- @i aa dm yang lain (ayar-

q at) mutasy abihaf . Adapun uang- oro"rg yttg dalnnr
Iuthrya andong luPana k s6arat\ mala mnelw mmg-
ikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabilwt untuk
nn"Anbulkanftnah dan rrcnmricni talwilryo pda-
lal tidak fuyngmmgetahui tnlaoilnya mdninknn

AIIah- Dan, ffang-crang y ang nat@am ilmunya bo-
lefa,'I{nni brhtm lepna ayat-ayat yailg niltaryabilat.
Semuanya itu dari sisi nhnn lwmi.'Tidak dnpat
mmgambil pekjaran (dminya) melninlwn wong-uang
yangberalrnl(Mneluberdna),YaTirhanlwmi, jangor
lnh Englau jadilwn luti lwi mdnng lcqada lesaann
saudahhgluu bni paunjuk l"po,k lumi. I(arunia-
knnlah ktpadn'lwd rahrut dari sisi Englwu, lurma
seungulmya Engkaulnh fuIalw Pntnbed (larunia). Ya

Tulnn lam| scsungulatya hryluu mcngumpullan
mmrcia untuk (nmairu pcnbalnsan pada) hari yang
talc adn knagwn padanya.' Smngulmya Allah tidak
,*rAdnhi janJ: " (Ali Imran: 7-9)

Diriwayatkan batmakaum Nasrani Najran ber-
tanya kepada Rasulullah saw., "Bukankah Anda me
ruaJakan tentans Almasih batrwa dia adahh kalimat
Allah dan ruh-Nya?" Mereka bermaksud hendak
menjadikan pernfataan ini sebagai alat untuk mene
tapl€n atau membenarkan kepercalaan mereka
tentang Isa as. bahwa beliau bulan manusia melairr
kan ruhAllah, menurutpematraman mereka Se
menhra itr, mereka tinggalkan ayatayatyang pasti
dan muhJmm Jelas hukumnya' yang menetapkan
keesaan Allah secara mutlah dan meniadakan dari
Nya sekufir dan anak dalarn benfirk apa pun. Mak4
furunlah ayat ini mengenai merek4 yang meng-
ungkaplen usahamerekayanghendakmemperalat
nash-nash yang majasi dan dapat menimbulkan
bermacam-macam gambaran, dan-meninggalkan
nash-nash yang murni serta pasti.

Akan tetapi nash ini lebih umum daripada konteks
persoalan ifir. Ia menggambarkan sikap manusia
yang menentangkitabrurgditurunlianAllahkepada
Nabi-Nya sa$r., yiulg mengandung kebenaran-ke
benaran taslawwur imani dan manlwj kehidupan
islami Sertq mengandung persoalan+ersoalan gaib
yang tidak ada jalan bagi akal manusia untuk me
ngetahuiryra dengan alatalatl*rusus, dan tidak ada
lapangan baginlxa unhrk mengetahuinya melebihi
apayang disebutkan di dalam nash itr sendirl

Adapun prinsipprinsip yang halus bagi akidatl
dan s)'ariat, maka petunjukrya dapat dipahami de.
ngan pehrnjuk yang pasti dan dapat dimengerti
malsdnya )artu prinsp kibb ini Sedanglcn, unfirk
umsorHrusin san iy a,t (harryadapat diketahui ber-
dasa*an dan sebatas informasi uralrnr) dan urusan-
urusan gaib ternrasukmasalah kejadian Nabi Isaas.
dan kelahiraruryra maka telah datang ayatayatyang
kitaharus berhentipadapetuniuk*ehmjukqayang
.dekat dan membenakanry'4 karena ia bersumber
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dari sumber'tebenaran" ini yans sulit dimengerti
eksistensi dan seluk-beluknya.'Sebab, menurut
tabiatrya ia di atas tatacarapematraman manusia
yarrgterbatas.

Di sini berbedabedalatr pandangan manusia
sesuai dengan istiqamah (konsisten) atau menye
lewengnya ftzh mereka di dalam merrghadapi ayat-

ayat ini dan ayat-afat ihr. Adapun orangorang yang

di dalam hatinya ada kecenderungan kepada ke
sesatan, penyimpangan, dan penyelewengan dari
fitah yang lurus, maka mereka meninggalkan
prinsipprinsip yang jelas dan cerrnatyang msnjadi
hrmpuan akidatr, syariat, dan metode berarnal (ber-

buat) bagi kehidupan. Mereka berjalan di belakang
ayat mutasyabihatr"ang dipercajxa kebenaran sumber-

ryi4 dan menerima keberadaan A[ah sebagai ]xang
mengetatrui "lcebenaran" semuanya. Sedangkan,
pengetahuan manusia itr relatif dan terbata"s. Fitalt
manusia juga mengakui kebenaran kitab ini bahwa

dia difurunkan dengan membawakebenaran dan
tidak disentuh oleh kebatilan dari depan atau dari
belakang.

Akan tetapi, merekaberjalan di belakangyang
mutasyabihat ifu larena mereka merasa mendapat
peluang unfirkmenimbullan fitnah dengan mem-

buat talsilil-taktnil yang menggoncang alddah, dan

membuat pertentangan-pertentangan yang ber-
sumber dari pikiran yang bebal sebagai akibat dari
teriunnya mereka ke dalam sesuafir yang tidak
menjadi lapangan pikiran unfi.rk menhkrrilkarurya,
"PadnJwJ fidnk ada yang mengetnlwi tnlat)ilnya nu-
IninlwnAllah.'

Adapun oftmg{rang yang mendalam ilmunya
yang mengetahui lapangan akal dan tabiat pikiran
manusia serta batasbatas lapangan yang dapat
dikerjakannya dengan alat-alatyang diberikan ke
padanya dengan tenang dan mantap merekaber-
l< tL

"Kami bcr't ?w, kt\ada ay at- ayf ! atlg mutasy abilaf .
Senunnyaiat dnri sisi Tuhmkmi.'

Mereka merasatenang dan manbp bahwa ayat-

ayatitu dari sisiTuhan mereka lGlau begitu, ayat-

ayatitu adalah benar dan apayang ditetapkanAllah .

adalah benar. Bukan menjadi trgas akal manusia dan

di luar batas kemampuannya untuk mencari sebab
sebab dan illafig'a sebagaimana iajugptidak nurmpu

untuk mengetahui substansinya dan karakter illat
yang tersembunyi di belat<anenya"

Orangorang png mendalam ilmunya sejak awal

merasatenang dan mantap akan kebenaran segala

sesuatu yang datang dari Allatt. Mereka merina
tenang dengan fitaturya yang iuiur dan senantiasa

berhubungan dengan Allalr" IGmudian mereka tidak
merasa ragu sedikit pun tentarqg hal itu. IGrena
mereka mengetatrui bahwa di antara disiplin ilmw
4ra akalpftimn tidakboleh teriun ke dalam sesuatt
yang bukan bidang keihnuannya dan tidak lalak
menggunalAn sarana-sarana serta perangkat ke
manusiaan unfuk mengetahuinya

Inilah pandanean yang benar bagi orangorulg
yang mendalam ilmunya Maka, tidak ada yang
membual dan mengingkarinya kecuali orangorang

rang suka membualyang teperdaya oleh kulitpe
ngetahuanhya, lantas merasa bahwa mereka sudatt
mengetahui segala sesuahr. Sedangkan, apa yang
tidak mereka ketahui berarti tidak adamiudnya
Atau, omngorangyang memastil<anblhwapengptb
huanry"a sudah mendasar dan sampai pada hakikat-

rya" Sehingga mereka tidak membenarkan sesuafit

kecuali menurut ganrbaran yang dipahami olehrya
IGrena itu, mereka mengkonter firman Anah fians
mutlak kebenarannya ihr dengan argumentasi
argumentasi logikanya yang dibuat oleh akalnya

fiangterbatas ihr!
Adapun orang{rang yang benar-benan berilmu,

maka mereka semakin tirwadhu dan lebih dapat
menerima bahwa akal manusia ihr terbatas dan tidak
nurmpu mengetatrui hakikat-hakikat yang baryak
besar, dan tinggr. Mereka adalah orarrg yang lebih

iujur fitatrqa- IGrena fitzhny4itu senantiasa ber-
hubungan dengan yang Mahabenar dan merasa
mantap dan tenang kepadaNya

'Tulnk dapat mcngambil pelnjaran (dminya) nu'
Ia;nkan oro"ng-orang yang beralaL "

Seaka*akan tidak ada laei anhra u|ill-alhb dan
pengetatruan terhadap kebenaran kecuali mereka
mengarnbil pe@aran darirym. Apabila kebenaran ifit
sudah mantap di dalam fitratrnfiayang selalu ber-
hubungan dengan Allab mal€ tampak dan rnantap
latr kebenaran itu di dalam akal pikiran mereka

Pada saat itu lisan dan hatiryra akan memanjatlan
doapng khusyu dengan penuh ketulusan" Mereka
memohon agar mudalr-mudalran Allah menetaplan
dan memantapkan mereka atas kebenaran, jangan

sampai menyesatkan hati mereka sesudah men-
dapatkan petlfiIjuk Dan, mudatr-mudahan Dia se
nantiasa mencurahkan ratrmat dan karunia-Np
kepadamereka

Mereka senantiasa ingat hari pengu4pulan
semua manusi4fang tidak diragul€n kedatanga*
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n)'iq dan ingat akan janji Allah yang tidak akan di-
pungkiri

'(Mnclw bcrdoa), Ya Iitlun lami, janganlah Englwu
jdilwn lnti kami nndong k pada lusxatan scsadnh
Englwu bcri pAunjuk l"poda lumi. Ifurunialwnhh
lupda kani rulurut dni nsi Englaa kareru saungth-
nya Engluulnh Malu Pmbni (kmania). Ya Tillnn
lami, scsttttguhnya Engluu mcngunpulkan manusia
untuk (nunnirw pcnbalasan pada) hni yang tak ada
knagaryadnya"'ktngilmyaAllahfulakmnryalahi
jaryji.' (Irlu Imran: 8-9)

Demikianlah keadaan oftmgoftmg yang riren-
dalam ilmury"a dalam hubungannya dengan Tuhar
rya Yaifir, keadaan yang cocok sekali dengan imarg
yang bersumber dari kemantapanqra kepada frman
Allah dan janjiNg kepercayaan kepada kalimat dan
jaqfiNp, pengetahuannya akan rahmat dan karunia
Nya. Di samping itu selalu menglraraplan kebaikan
dari qadhd-Nyayang mul{wm 'pasti berlaku'dan
qadarNyayang gaib, bertalflr"a sensiti{, dan sadar
sebaeairnana yang diw{ibkan oleh iman terhadap
hati pemiliknya Sehingga ia tidd( lengah, tidak
teperday4 dan tidak lalai baik pada walilr malam
maupmsiaqg.

Hati yang beriman mengehhui betapa berharga
n]"a pefunjuk sesudatr kesesatan, behpa berharga
nya pengetahuan yang jelas sesudah kegelapan,
betapa berlureAn)"a bersikap istiqamatr di atas jalan

kebenaran sesudatr kebingunean, betapa berharga
n}ra kemantapan terhadap kebenaran sesudatr
goncang dan goyaqg, betapa berlurganya t€rbebas
dari menyembah sesama hanrba kepada menyem
bah Allah seia dan betapa berharganrra perhatian
yang tittgi dan besar sesudah berrnairrmain derrgan
perhatian yang kecil dan rendatr" Dia mengBrti bahwa
Allah telah memberinya semua bekal itu dengan
keimanan

IGrena ifu, dia memsa saqgat sayang kalatr kenr
bali kepada kesesata$ sebagaimana orang yang
menemErh jalanyang lurus merasa sayangkalau
kembali berjnlan tanpa petunjuk di jala+jalan yane
bengkok dan gelap, dan sebagaimana omng yang
telah merasalcan segarnya naungan menrs:r sa]rang
kalau kenrbali ke tenrpatfng panas terik menyengat

Dia menyadari batrwa di dalam kecemtun iman
terdapat sesuatr yang manis dan ddak dicapai ke
crnli oleh omrrg f"arrg pernah merasakan keringryra
kelcufuran dan kesengsaraanrya yang pahit Da& di
dalam kdenangan iman t€rdeat sesuafir yarrg manis
dan tidak didapati kecuali oleh orang ]tmg pernah

merasakan sengsaranya kesesatan.
Oleh karena itulah, orang{rang f'ang beriman

menghadap kepada Tuhannya dengan doa yang
l*rusyu ifir,

' Ta Ihhnn lwnil j angantnh htgtau j aditwn hati loani
@ndong k pada kaaatan serudah Engkau bd pehqiuk
kcpadalami..'.

Dan; mereka memohon ralunatAllah 1ang me
ngantarkan mereka kepada ftunjuk sesudatr ke
sesafur dan membei'ilan kepada mueka pernberian
yang tidak ada bandingannya ini
"I(annialwnlah lapdn kmi rahnar dari siti hgl*u,
lwaw smngdnya Endlwlnh lrIalw Penberi (kanmia)"

Mereka dengan kesadaran imanrya" mengerti
batrwa mereka tidak akan dapat memperoleh se
suafir pun kecuali lcarena karunia dan ralunat Allah,
dan mereka tidak mampu menguasai hatirya sendiri
karena hati ihr berada di tangan A[ah Oleh karena
ihr, mereka menghadap kepada-Nya dengan doa
semoga Dia senantiasa memberilran kepada mereka
pertolongan dan keselamatan

Oirtutayanran balmaAisyah r.a. berkah" Tasrlullah
saw. sering mengucapkan doa

{ .ry: it'e J 
=pr 

;L: u }
Waluihtyangnmfi ola*-fulil&anlwti"tttapkanlah
harilat padt agotw-Mu.'

Aku berhnya Watni Rasulullah, rrlengapa engtau
begrhr sering membaca doa ini?' Beliau menjawab,

g*f;frf G;;U:"'u',Ab
o(1: sr"5 , iG(',1,;Li1z, $y, *!),

{ Li;f 'e.;
Tidale ada nAt lufi pun mehlnlw ia b qada di anrara
drn jmidni jmijsrilitlanYogtr'IalnPagasih-IfuIau
Dia mau melaruslumya nwla dihmskaWa. Dm,
kalan Dia nan mnymtlwrya mala dissailrannla "'

IGlau hati png beriman itu merasa batrwa
demikianlah jadinfia apa yang dikehendaki Allah,
maka ia akan selalu menempel dan bersandar pada
pilar Allah dengan penuh semangat akan selalu
bergantrrng pada perlindunga*Nya dan akan terus
menghadap kepadaNya untuk memohon rahmat
dan karuniaNya, supayakekal perbendatraraan dan
karunialans **ri!a1Nl"
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I{arta.la" Anak-Anak fidak Akan Dapat
Menyelamalkan OrangOrang Kaffr dari Sika
Atlah

Setelah memberikan penjelasan ini, maka se
lanjutrya diterangkanlah ketetapan tempat kembali
bagi orangorang yang kafir, dan sunnatr Allah yang

tidak akan keliru dalam menyiksa mereka karena
dosadosa mereka Juga diterangkan ancaman ke
pada orangorang kafr dari kalangan Ahli Kitab yang

menghalansialangi agarna Islarn Diwdltrukan da
kepada Rasulullah saw. unhrk memperingatkan
mereka dan mengingatkan mereka kepada apayang
mereka lihat ddam Perang Badar di mana Allah
menolong golongan kecil yang beriman di dalam
menghadapi golongan kafir mng banyakiuntahnla

^r!6fs;;It1;4tGlKOjii't
)qv,L$0(.l,l|!fr{64ft?#;n$
bj:!.K,#tft W"fiKi#qtiiti';;a,r%vK6ii.6f *6,i_#i,ai',\i3:W6-N$S-,tifij.'litfu\j
(,.- :a * \/ i(.a 'i( <a ft 1.!(111

Ayatayat ini ditujukan kepada orangorang Bani
Israel, dan mengancam mereka dengan mengingat-
kan tentang tempat kembalinya orangorang kafir
sebelum dan sesudah mereka. Didalam al"atayat ini
terdapat pengalihan pembicaraan mng halus dan
mendalam pehrnjuknm yang dalam a;at ini Allah
mengingatkan mereka tentang akibat yang diderita
kaum FiCaun. Allah telatr membinasakan Ffu'aun
beserta para pengikuhrya dan menyelamatkan Bani
Israel.

Namun, ini bulmn berarti memberi hak khusus
kepada kaum Bani Israel ittr apabila mereka sesat

dan kafir. Dia tidak melindungi mereka dari ke
lefran apibila mereka menyeleweng. Akibatnya,
mereka akan mendapatbalasan sebagai orangomng
kafir di dunia dan akhirat sebagaimana yang di'
peroleh kaum Ffu'aun ketika Bani Israel diselamat-

kan dari azab itu.
Demikian puti diingatkatr kepada mereka (Atrli

Kitab) akibat yang diderita kaum Quraisy dalam
Perang Badar, karena mereka'kafr. Seakan-akan

dikatatran kepadamerekabatrwa sunnatrAllah tidak
akan berubatr, dan batrwasanya tidak ada seorang
pun yang dapat menolong mereka dari apa yang

menimpa kaum Quraisy ittt.
Malra yang me njail illa*rva'sebabnya ialatr ke

kafran Tidak ada seorang pun yang akan mendapat .

kebebasan dan pertolongan dari Allatt kecuali
deigan imanyangbenar,

"sewngulmyaorarg-oratgyttgl$w,ltartabendadnn
aruk-anak ncrelw sedikit pun tifuk dnpat menolnk
(siksa) Allah dari mcrelw. Mneka itu adalnhbalwn
balnr apirwal@."

Hartabenda dan anakanakdikira dapatmenjaga
serta melindungi- Akan tetapi pada hari Vang tidak
diraeut<ankedatangannyai4 hartabendadan anak-

anaktersebuttidak dapatmencegah siksaAllah dari
mereka sedikit pun. IGren4 janii Allah itu pasti

dilaksanakan" Sedangkan" pada hari ifu mereka merr
jadi "bahan bakar api neraka". Yah, mereka disebut
dengan ungkapan yang melucrrti mereka dari segala

kekhususan dan keistimeuraannya sebagai manusia

Digarnbarkanlah mereka dalam bentuk kanr bakar
dan lain-lain tahan balcr api neraka".

Tidak" tidak! Harta benda dan anak-anak, ke
dudukan dan kekuasaan, sedikit pun tidak bisa merr
cegah azp;b &dunia (apalagi di akhirat),

'(Ifudnnn nmla) adolah seperh kzanmn fuiln frr'am
dnnorang-orangyutgselelamryaMnelnrudustakm'
ayat-ayat Kami.'I{arena itu, Allah nmlilsa mtrelu

i,\1n$,3\i1i;\t;4r[rai;t';i'
jrlS.rS-,i.W3r'zqfJa|i3i.'tfit'2 /)4. 2',iNp;.1iv'#
,K6w6V;6a69't*tAs
J)j.i.t{iJAf'a4i'r4;-t;oil,i

tt'i:ii
"Saunguhnyaorang-oranglangw,hartnbeildndaxt
amk-iinkinnelu sedikit pun tidak dapat mmohk
(silsa) Allnh dart mcrelm. Mnelw iht adnlah bahan

balwr ap; nnalw. (Ikndnm mmka) adalnh sEoti le-
adaan,InumFif aundnnorangaangyangscbelamAa-
Ivlnelarcnfustal,anayal-qatl(ami.Karewitu,Allnh
nmyika mnclw disebablw dnsa-dasamncla. Allah
wjat twas silxa- Ifi a. Katak'anlah k4adn uang-mang
yang lafir,'Ifumu pasti alant d;ltalahkan (di dunia ini)
'dai 

alinn difury fu dnlan nnak,alahamam. Itulnh
bntpr yang seburuk-hmlot7a.' Saun'gilmya tzlnh ada

tu lnn bagi kmtt pada &n gobngan yag telah botmru
(bntuntpur). Segolnngan bupnang di jalan Allah dnn

(scgolongan) Wg kin lwfir yang dmgan nnrn kapak
mtUt at- (sea*an-alan) mang-mang mtslimin dtn la'li
imlah mnela. AIah nenguarlan dmgan bannan-I{ya
siapa yang dilwhendnki-lfi a. Serungulmy a Ffu Yary
fuifikian itu tcrdapat pclnjman bagi mong-mangyang

mmpunyai mnrn lari." (Ni Inuan: lGlil)
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discfubkan das-donnya. Allah wngat knas silm- 19o.'

lni merupakan percontohan yang telah tedadi
berulang-ulang dalam sejaratr. Dan, aira yang di
ceritakan Allah dalam kitab ini secara terperinci
adalah menggambarkan sunnah Allatr terhadap
oftng{ftrng yang mendustakan ayat-ayat-Nya" Dia
memberlakukannya menurut apa yang Dia ke
hendaki. Dengan demikian, tidak ada jaminan ke
amanan bagi orang yang mendustakan ayat-ayat
Allah

IGlau begifit maka orangorzng yang mengkufiri
dan mendustakan dahvah Nabi Muhanrmad'saw.
dan ayat-ayat Al-Kitab yang dihrrunkan kepadarya
dengan membawa kebenaran, sangat rentan unfirk
menerima akibat seperti ihr di dunia dan aktrirat
IGrena ihr, Rasulullah saw. diberi watryu agar meng-
ingatkan mereka akan akibatyang demikian itu di
dunia dan akhirat nanti, dan supaya membuat per-
contohan buat mereka dengan peristiwa Perang
Badar yang baru saja terjadi. I(aren4 barangkali
mereka telah lupa terhadap percontohan seperti
Fir'aun dan orangorang sebelumnya yang men-
dustakan ayat-ayatAllah dan mendapatkan siksaan
yangpedih,

tU+;ty<"'c\6&W6-5l5
kt 6a.{iir; $t stur & :qj1e;
#f;4:Jlz€,33$tS*5--i.3rfrI4I6{.rtifi#;{j.ffi:iAGV;4t

t#StJ.rt'{;J4+ie
" I(ata.knnlnh lnp od" orang- uattg I ang kaf4' I(amu

fusti akan, dilcalahkan (di dania ini) dan akan dqgriry
k dalnn neraluJalnman. Itulah tcnpl yang wbm*-
bmthrya.'Sentnggulmya tclnh ada nnda bagi lwmu
pada &n gohngan yang tulah bntmu ftnumpur).
Scgolmgm. bnpuang di jalm Allah dan $egolmgan)
yng Inin furt, yry dngan narn kqak nulihat (se-

aknn-alan) oratg-orang muslimin dua lwli junlah
mnclu. AIah rcnguafliln dmgm futthnn-If a siapa
yng dihhcndalei-Nya. Semngulrya pada yang
dcmikian itu tndapat pehjman bagi urang-orangyang
rwnQunyai mntn lati.' (Ali Imran: f2-13)

Funran-Nya ;StcU 441t-cll (tuIrela nutitut
dngan narn kzpala [sea],an-al,anJ orung-uang nw-
limin dua luli jumlah mcrclu) mengandung dua

kemungkinan penafsiran. Pertam4 dlnmir \<ata
ganti dalam lafttl';'ii ihr kembali kepada ,Xii
orangorang kafi/, dan dlwnir p kembali kepada
orang{ftmg muslirn Sehingga,-kalimat ifir ber-
rnaknabahwaorang{angkafrfngbaryakjumlah
nya ihr melihat kaum muslimin yang sedikit itu
tampak dua kali lipat jumlahnya Ini merupakan
tadbir'pngpdratf Ailah yang mengli*rayalkan ke
padaorangorangmugrikbahwakaummusliminifir
banyak jurnlahnya sedang mereka sendiri sedikit
iumtahnya, settingga gpncanglah hati dan lmki mereka
Kedua, adalah sebalikny4 bermalcna bahwa kaum
muslimin melihat kaum musyrikin dua kali lipat-
padahal jumlah merekasendiri sudatr tieakali lipat
jumlah kaum muslimin. Namun demikian, mereka
0<aum muslimin) tetap tegar dan mendapqf kemenang-
an.

Yangpenting di sini adalatr mengembalikan per-
tolongan itu kepada bantuan dan peng:ifirran Allah.
Ini merupakan penghinaan dan ultimanrm kepada
orang{nulg kafr. Tetapi, sebaliknya adala}r unfuk
memantapkan oftmg{nmg 1ang beriman dan meng-
hinakan keadaan musuh-musuh merek4 sehingga
mereka tidak gentar. Sikap yang diarnbil-sebagai-
mana kami kemukakan dalam pendahuluan suralr-
menghendaki ini dan itu. AlQur'an pun member-
lakukanyang demikian ihr .

AlQur'an senantiasaberbuat dengan nd<iUtrya
yang besar dan dengan apapng dikandurrg di dalam
hakikat seperti ini, bahwa janjiAllah untuk meng-
hancurkan orangorang yang mengingkari, men-
dustakan, dan menyimpar, g dart manh4iNyaMali4
janiiAllah itu tetap berlaku sepanjang masa Daq Imii
Allah unhrk menolong golongan 1arrg beriman juga
berlaku sepanjang masa Adapun keterganhurgan
kemenangan dengan pertolonganAllah yarrg diberi
kan kepada siapa yang dikehendaki-Nya adalatr
suafir hakikatpng pasti dan tidah dihapuskaq dan
merupakan sunnatr yang berlaku dan tidah akan
pernahberhenti

Mak4 tiada sikap lain bagi oftmg{mng yang
benar-benarberiman melainkan akan tenang dan
mantap kepada hakikat ini. Mereka percaya kepada
janji Allah, mempergunakan persiapan-persiapan
sesuai dengan kemampuannya secara maksimal,
dan bersabar sehingga Allah mengizinkan. Serta
tidak tergesagesa dan berputus asa apabilawaktu-
nya panjang dan tersimpan dalam alam kegaiban
ddam ilmu Allah, yang mengafur segala sesuatu
den$n kebijaksanaa&Ifa dan menentukan waldl
unhrk memanifestasilian hikrnatr ifir



Tafsir Fi ZhilalilQur'an lI (41 ) Juz lll: Bagian &rmulaon Ali lmran

"Satngufu ryapdayangdendkim.iancrdapatpekjar-
an bagi ora:ng-orargyangmmQunyai mata lwti.'

Yah, harus ada mata unhrk menulnd:mg dan mata
hati unhrk merenungkan, supaya dapat memetik
pelajaran darinya. Sebab, kalau tidak demikian,
niscaya semua peristiwa itu akan berlalu ditelan
waktu seiring berlalunya malam dan siang.

irt

Kecendenrngan Pria kepada Wanita
dan Sebalilorya, serta Kecenderungan kepada
Anak-Anak'lan llarta Benda

Di dalam lapangan pendidikan terhadap kaum
muslimin, AlQur'an mengungkapkan dorongan-
dorowanftriyah'instinglif rrang tersembunyi Yaifir,
doronganyarg menjadi awal mulateriadinyapenye
lewengan apabila tidak dikendalikan oleh kesadaran
yang kontinu, dan apabila iiwa tidak me.lihat kepada
ufuk yang lebih tinggi, serta tidak berhubungan
dengan apa yang ada di sisi Allah yang lebih baik dan
lebih suci.

Sesungguhnya tenggelam dalam kesenangan-
kesenangan dunialvi, keinginarkeinginan na$q dan
kecenderungan-kecenderungan instirgti{ ihtlah
yang menyibukkan hati dari memandang dan meng-
ambil pelajaran. Juga yang mendorong manusia
untuk tenggelam ke dalam lautan kelezatan indrawi
yang sementar4 dan menutrp mereka dari sesuatr
yang lebih tinsgi dan lebih luhur, serta menjadikan
perasaannya tebal (bandel, tidak sensitiO. Sehingga
terhalanglah ia dari kenikrnatan memandang apa
yang ada di balik kelezatan sementara itu, dan
terhalang dari mencurahkan perhatian yang besar
dan sesuai dengan peranan besar manusia di muka
bumi ini, yang sesuai dengan makhluk yang di-
jadikan Allah sebaeai khalihh di alam raya ini.

Apabila keineinan-keinginan serta dorongarrdo
rongan ini memang alami dan instingdt dan ditugasi
oleh Sang Maha Pencipta Yang Mahaluhur dan
Mahatinsgi untuk menjalankan hrgas kemanusiaan
denganperanaruryarrangbesar di dalammemelihara
dan mengembangkan kehidupan, maka Islam tidak
memberi ftunjuk unhrk membekukan dan me
matikannya Melainkan, unhtk membimbing dan

mengahrnya, mengurangi ketajaman dan dorong-
annya. Dengan fujuan agar manusialatr yang ber-
kuasa atasnya dan yang mengendalikannya bukan-
nya manusia dikuasai dan dikendalikan oleh berbaepi
naftu dan keinginan ifir. JWa berurjuan unnrk ttquiyah

ryhiyah mewntl<anruhnya r"ans luhur dan senan-
tiasa memandang kepada sesuahr fang lebih tinget

Oleh karena itu, nash AlQur'an yang memberi-
kan aratran pendidikan ini menampillan keingina*
keinginan dan kecenderungan-kecenderungan ifu .

Di samping melihat bercaman-macam kenikmafan
indrawi dan kesenangan naftu ifi.r, dibawanya pula

kepadadrinialairu yang akan diperoleh oleh oftIng-
omng yang dapat mengendalikan nafsunya dalam
kehidupan dunia ini dari tenggelam di dalam ke
luata*kekatunvayangmenyenangkan,danme*
jaga kemanusiaanryra yang dnggt.

Dalam sebuatr a:at ini dihimfrunlah syattwat€yah
watdanke$enangan-kesenangan duniawiyangpaling
disukai manusia YaiU wanit4 anak-anall harta benda
yansditimbustfunbu&kuda (kendaman),hnah mg
subur, dan binatang ternak Ini merupalan hal-hal
keduniaan yang disukai Munskin bendanya itr ser
diri1lang disukai dan bolehjadi karenaiamenimbul-
kan kelezatan-kelezatan lain basi pemiliknya"

Daru dalam Erat berikutua dipaparkan keleatarr
kelezatan lain di alamyang lain pula yang berupa
surgayang mengalir di bawalurr"a sungaisuryai dan

adanrra istiisEiyang suci (dati haid dan sebasain),a).

Lebih dari itu adalah terdapaffua keridhaanAllah.
Semua ini diperunftrldran" untuk orang yang meng-
arahkan pandangannrra kepada kelezatan-kelezatan
yang lebih jauh daripadakelezatan dunia ini, dan
senantiasa menghubunglan hatinya dengan Allah,
sebagaimana dipaparkan oleh kelua ayat berikut ini

/)i;c:6:8i614t4*6At4q$q)
jfj:.5,FV446vittt<oi$lt
KS&XiltgrrFAitS2FrS;;{*ti
u,e! Kr;f\S S S v2s 33,t3+
G n oF Lg.'+;"4i!*6$)."Prs

<;-t'trtftiT4Ui'6.(t-*9fi iI
-6j'oL;i-6-ii$:rK-,j\'L;*ntii'i

$ r6i 4$L€si 63, 6,t:6 6{Gy
<*;;5f 6#ttij4.)r/A6'u-t'Ai

ttffi\6i:s6
'Diladilwfudahpana,Qandangm)tnnrusialtrcintaan.
l"Pod" apa-apa lang diingini" yaitu wanitn-wantt4
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arwk-anak, dan lwrta yng banyak dnri jmis ntaq
Pcrah kuda pililwa binntang-hirutang tawl, dnn
sa oah ladang. Iarlah ktsnangan hillup di dunia dnn di
sisi Allalilah bnpt kernbali yang baik (sarga). Ifura-
knnlnl\ 'Inginkah alw lnbmlan lepadmru apayang
hbih fuik dnri yang fumikian iaP Untuk mang-uang
yng batalaoa (kqada AW), pada ffi TiJwn mnelw
ada wrga yang nmgalir di bautalurya wngai-nmgai.
Mcrcla lelel di dnlamnya. Dan, (nncla dikmuniai)
istri-istri yang dinrcilwn scrtn lwidluan AIInh^ Allah
IvlalaMelilnlaltmhnnh-hnnh-IVa.(Yaitu),omng-
uang yang berda Ta Zilhan lwni, snnguhnya lwni
tzlahbriman, malw wnpunilahsqala dnmlami dan
pcUwalan kani dni silsa nnala.' (Yaial, ormg-ot@tg
yang safor, funar, tctap tant, @nhlun hntarrya (di
jalan AIIah), dnn yang mcmolnn ampun di walau
sahur."(Nilmran: f+V)

cfuii; 'Dijaditw iilah dalam pandangan ma-
rusia'. Digunalranrya br,nafu f il nujlwlkata kerja
pasif di sini meruis:nradran bahwa susunan insting
mereka mengandung kecenderungan-kecenderung-
an ini. Maka iamerasa senang dan memandangnya
indah. hi merupalian pengakuan terhadap kery"ata
an dalam salah sahr sisiryra" Mak4 pada diri manusia
terdruatkecendertmgankepada "keingtu*keingirr
an" ini, danifir merupakanbagian darikejadian asat
nrrarangtidakdapatdiiqgkari dan diarygap munglar.
krimerupakankebutrhanyangvitalbagikehidupan
manusia supaya kokolu berlcembang, dan berjalan
normal-sebagairnana sudah kami kemukakan.

Akan tetapi hkta juga membuktikan batrwa di
dalamftrahmanusiaada sisilainnngmerrgimbangi
kecenderungan-kecenderungan itu, dan menjaga
manusia agar tidak tenggelam dalam sisi ini saja
serta kehilangan tiupan kefuhran atau petrnjuk dan

fngarahann)'a Sisi hin ini adalatl sisi peniapannya
unhrk meningkatkan derajatnya dan persiapan
unfirk mengendalikan jiwa serta menghentikannya
pada batasbatas yaqg sehat dalam mengaktuali
sasikan keiruinarrkeiqginan ini. $ratu batas unhrk
membangun jiwa dan kehiduparg di samping terus
mengusahakan peningkatan mutu kehidupan dan

ke ufukyang diserukan oleh em-
busan keluhuran itu, serta menghubungkan hati
manusiadengan alamyangtinggi, kampung akhirat,
dan keridtraan Allatr

Persiapan kedua ini adalah unfi.rk mendidik per-
siapan png pertam4 membersihkannya dari kotor-
arrkotoran, dan menempatkanry"a pada batasba&s
)4mg aman ],ang sekiraqra sisi kelezatan lahiriatr dan

kesenangannl"a yang sementara itu tidak mengalatr-
kan ruh kemanusiaan, kerinduannya yang jauh,
melalaikan penghadapan diri kepadaAllah dan ber-
hlnn'a kepadaNya IGrena ini mentpakan tali peng-
hubung untuk dapat naik kepada kerinduan yang
jauhitu.

'Dijadilwn iadah pada paflnmgan ma rusia lucinn-
' an kelada afa-a{a WS dihgini. "Yah. apa{pa yang
diingini disnl€i dan lezat, tetapi tidak kotor dan tidak
dibencl Ungkapan kalimat ini tidak memiliki kono
tasi untuk menganggapnya kotor dan tidalc disukai.
Tetapi, ia hanya sematamata menunjukkan tabiat
dan dorongandoronganrrya, menempatkanryrapada
tempat tanpa melelvati batas, serta tidak mengalatr-
kan apa yang lebih mulia dan lebih tinggi dalam ke
hidupan. Serta, mengajaknyaunbrkmerqandang ke
ufuk lain setelah menuniuHran vitalnya apaapapng
diingini ihr, dengan tanpa tenggelam dan semata-
mata bergelimang di dalamrya"

Di sinilah keistimewaan Islam dengan meme
lihara fibzh manusia dan menerima keryrataanqrra,
serta berusaha mendidik, merawaf dan meninggi
kannp" Bukan membekukan dan mematikannya.
Orangorang yang membicarakan masalah pem-
bekuan dan pembunuhan fitatr serta keinginan-ke
inginan ift" dan membicarakan keruwetan jiwayang
ditimbulkan oleh pembekuan dan pembunuhan ini
mengakui bahwa sebab utama keruwetan adalah
pembekuan dan pembunuhan fitatr atau insting
tersebutbukanpengendalianqra" -

Cara membekukan atau mematikan insting itu
ialah dengan menganggap kotor terhadap dororgarr
dorongan insting ifu dan menganggapnya mungkar
(buruk) secfl:a mendasar, yang meryrebablan m*
nusia berada di bawah dua macam tekanan fiang
bert€nbngan. Yaifir, tekanan perasaannya yang berupa
insting, agam4 atau badisi bahwa dororga*dorongi
an insting itu adalah dorongandorongan (keinginan-
keinginan) yang kotor dan tidak boleh ada sama
sekali, keinginan-kefuginan ihr adalah dosa dan
dorongan setan! Tekanan lainnya adalah tekanan
keinginan-keinginan ini sendiri yang tidak dapat
dihapuskan karena ia sangat mendalam di dalam
fifiah. Dan, karenaiamemiliki trrgasyang mendasar
bagi eksistensikehidupan manusi4 yangkehidupan
tidak dapat berjalan dengan normal tanpa adanya
donongandororuan instingtif ini. Allah sendiri me
mang tidak menjadikan keinginan-keinginan ini di
ddamfitratr sebagai sesuatu yang siasia

Padawaktu terjadi pertarungan yang demikian
ihr, terjadilah "keruwebn jiwa". Sehingga, seandai-
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nya kita terimaalasan tentang benarnya teori ilmu
jiwa makakita melihatbahwa Islamtelah menjamin
keselamatanwuiud manusiadaripertaruuan anffa
duasisikejiwaan manusiaini Yaitu, anhrakeingina*
keinginan terhadap kesenanggn dan kelezatan,
dengan kerinduan kerinduan kepada ketinggian dan
kehrhuran. Yang ini ataupun yang ihr dapat diwujud-
kan aktivitasnya sec:rla kontinu dalam batasbatas
yang moderat dan seimbang.6

'Dijadilan indah pada (pndangan) marusia lucintnan,

k Padn apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanttq
amk-annh dnn lwrn yang banyak dnri jmii tmas,

Perale, luda pililun, birutang-bimtang tmu,hv dan
santahladnng.'

Wanita Gsti) dan anak-anak merupakan sesuafir
yang sangat dicintai serta diinginkan oleh manusia
Hal ini diiringi dengan'harta yang banyalf berupa
emas dan perak Dan, kerakusan terhadap harta
itulah yang dilukiskan dengan kata4<ata "al-
qanaarliintl-nuganrlwalt' hartafang banfalC. IGlau
yang dinraksud hanya semat+mata kecenderungan
kepada harta saja niscaya akan digunakan lafttl" al'
amanaal" alal' adz4znlnl wal-fdhdfulf. Akan tetapi,
la l" al-qaruathihal-muqanth.aralf memiliki nuansa
lirhusus. Itulah yang dimaksudkan, yaitu kerakusan
yang arnat sangat unfirk menumpuk emas dan perak
Hal itu disebablran menumpuk atau menimbun itu
sendiri merupakan suatu keinginan, dengan me
mejamkan mata terhadap kegunaan harta bagi
pemiliknya itr dari segi keinginan yang lain

Selanjutrya wanit4 anak-analq dan harta yang
baryak berupa emas dan perak itu dirangl€ikan pula

dengan kuda pilihan" Kudahingga pada zanulnwr-
alafian modern sekararrg-tetap merupakan perhiasan

r"ang dicintai dan disukai lGrena padakudatedapat
keindatran, keperwiraan, ketangkasan, dan keper-
kasaan" Padanyaiuga t€rdapat kecerdasa& kelembut-
an, dankasih sayang. Sehingga orangorangyang
bukan penunggang kuda pun suka memandangnya,
selama di dalam hatinya masih ada perasaatr yang
hidup bila memandang kuda yang perkasa

Berikufrrya keinginan-keinginan tersebut diiringi
juga dengan binatang ternak dan sawah ladang.
IGduaqra memang biasa beriringan dalam pikiran
dan kenyataan. Binatang ternak dan ladang yang
subur sertatarumtanaman ihr juga disukai dengan
adanyapemandanganpngberupatefumbtilmn dan

bunga-bungaan. Jika kehidupan itr sendiri dibuka
sebagai pemandangan yang menyenangkan, kemu-
dian dikaitkan dengan keinginan untrk memiliki,
maka sawah ladarrg dan binatangternak ifu diingirts
kanolehmanusia

Keinginan-keinginan yang disebutkan di sini
adalah sebaepiontoh bagikeinginankeinginaniiwa
menggarnbarkan keingina*keinginan linghngarl
maslxarakatlang diaiakbicaraolehAlQur'anwaliilr
ihr, dan di antaranya ada yang menjadi keinginan
setiap jiwa manusia sepanjans peredaran ffirmtrL

AlQur'an memaparkan semua ini. IGmudian
menetapkan nilai yans sebenarq'ia, suprya ia tetap
berada dadm koridorny4 tanpa melampaui batas,

'Itulnhknmanganhfuhq didffiia^' 
..

Semua kenikmatan yang disukai dan dipaparlran
di atas-serta semua kenilcrnatan dan kesenangan
lainnyradalatr kisenangan hidup duniawi, bul€n
kehidupan yarre tinggi dan bukan ufuk rng jauh Ia
haryra kesenangan duniari fang semenbra. Adapun
orang lang menghendaki sesuahr yang lebih baik
dari semua ihr, adalah lebih baik karena lebih tinggi
wujudryna lebih baik karena mengangkat jiwa ma
nusia dan dari tenggelam dalam
syahwat dan keirrginan serta terjerembab di bumi
tanpa dapat memandang ke langit Barangsiapaftg
menginginkan 1ang lebih baik, maka di sisiAllah ada
kesenanganyarrs lebih baik dan dapat mengganti-
kansemuakesenarUanitu" .+

'T{atn},anlnh" 'Inginkah aha lvbartw ktpadanu apa

Wg hbih baik dni yang denilian itu ? Uthtk orarg-
orang yng bntnlata (kcpadn AIInh), pana s*i nthnt
mnela ada nrga yangnngal.h di baanlurya wngai-
nngai. Merelw lakol di dnlnmnya. Daa ftttnelw di-
lwuniai) istri-irtri ywtg tlincilw, inta knidluan Allah"
AIIah Malw Melihat a,l',an lwmba-lwntra-I9o.'

IGsenaqgan uktrawiyang disebutkan oleh ayat
ini, dan Rasul saw. diperintahkan unhrk memberi
kabar gembira kepada orang{mng yang mufiaqin
dengan kesenangan ini, merupakan kenikrnatan
indrawi secaraumurn Akan tetapi, di sanaterdapat
perbedaan yang asasi dengan kesenangan duniawi.
IGnikrnatan ulhrawi tidak akan dapat diperoleh
kecuali oleh orangorang yang bertal$'4 ]rang se
nantiasa takut kepada Allah dan selalu mengingat-
Nyadi dalamhati Perasaan takwa adalatr perasaan

' 6 Pembalrasanlebihluasmengenaimasalahinilihatdatambukull-hsanbairullvlaadilahwal-Isln*artaMuhamrnadQu0$,terbitanDarusy-
Syuruq.
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yang mendidik ruh dan perasaan, yaitu peraszum

]rang mengendalikan nafsu agar tidak tenggelam di
dalam memperturutkan syahwat dan keinginan
seperti binatang.

Maka orarrgorangfangberbkwakepadaTuhan-
nya ketika melihat kesenangan indrawi yang mereka
diberi kabar gembira dengann)tra, akan memandang
kepadary"a dengan penuh kelembutan dan terbebas
dariperasaanfangkasar. Merekaalcan memandang-
nya dengan pems:umlamg membebaskannya dari
keinginan seperti binatang. Da& mereka alian me
mandang jauh kepadayang lebih tinggi lagi meski-
pun mereka masih berada di dunia ini, sebelum
berada di dekatAllah (surga).

Kesenangan yang bersih dan baik ini akan meng-
gantikan seluruh kesenangan duniawi, bahkan
masih ada tarnbahan lagt IGlau kesenangan mereka
di dunia berupa sawatr ladangyang subur dengan
hasithasilnya maka di akhit?t terdapat kebturkebun
dan tamarrhrnan rarrg mengalir di bawatryra sungai
sungai. Lebih dari ihr, hm:urtarnan di surga ini abadi
dan mereka pun kekal di dalamnya, fdak seperti
ladang dan taman dunia yang terbatas waktunya

I(alau kesenangan di dunia berupawanita-wanita
dan anak-anak, maka di akhirat terdapat istri-isti
yang suci, yang kesuciannya itu sendiri sudah
merupakan kelebihan dan ketingeian 1ang melebihi
kesenangan kehidupan di dunia

Adapun kuda yang bagus, binatang ternah dan
hartayang banyak berupa emas dan perab fungsi
semuanya di dunia hanyalah alat unhrk mengantar-
kan kepada kesenangan. Sedangkan, kesenangan
dan kenilnnatan di akhirattidakmemerlukan perarts

taraan unhrk menggapainya.
Kemudian di sana ada yang lebih besar daripada

semua kesenangan ifu, yaitlr "keridhaan Allah".
IGridhaan yang mengimbangi kehidupan duniawi
dan kehidupan uktrawi" bahkan mengunggulinya
"IGridhaan", sebuah katayang mengandung makna
kemurahan dan kesegaran" dengan segala bentuk
kasih sayang dan kecintaan.

' Allah Mala Meliltar alwn lnmtra-hantra- Ny o.'

Allah Matra Melihathakikatfitah hambaharnba-
Nya yang antara lain berupa kecenderungan-ke
cenderungan dan keinginan-keinginan; melihat
aratran-arahan dan funhrnan-funfunan yang dapat
menjadikan baiknya fibatr ini; dan melihat dengan
mengendalikannya dalam kehidupan kini dan nanti.

Kemudiaq ditemogkanlah siht-sifithambaharnba
tadi dan digambarkanlah keadaan orangorangyang

bertalnn'a dalam hubungannya dengan Tuhannya
keadaan yang menjadikannya berhak mendapat
keridhaanini,

'(Yaitu),orung-orangryngbmloqYaTillwnluni,se-
wngttrrya lwni tclnh berirrun, mala amPmilah segaln

dosa lumi dnn pelilnralah lnmi dni siltsa ncralta,'
(yaiar)mang-wangyangmlar,bmar,bta\tant,@-
lal*,an hmtany a (di j alm Allnh), dm ncnalwn antpan
di waldu sahur."

Doamerekaihr mencerihkankehkwaanmereka
menyatakan keimananrya" memohon pertolongan
di sisi Allah dengan keimanannya ihr, memohon
ampunan, darimemohon perlindungan dari neraka

Pada tiaptiap sifrt dari sifrt-sibt itu tampak suatu
sifrt yang berharga bagi kehidupan rnanusia dan
kaum muslimin, yaihr dalam "kesabaran" terdapat
ketegaran menghadapi penderitaan dan pantang
berkeluh kesatr. Tabatr dalam mengemban tugas
dakwah, menunaikan fugasfugas menyampaikan
kebenaran, pasratr dan menyeratr kepada Allah
mengenai apayang dikehendakiNyauntukmerek4
menerima dan ridha terhadap kepuhrsan-Nya.

Dalam'kejujuran" (sikap fang benar) terdapat ke
tegaran berpegang pada kebenaran yang merupa
kan pilar keberadaannya dan pantang bersikap
lemah. Mak4 berdusta adalah kelemahan untuk
mengatakan kebenaran, yang dilalnrkan demi meng-
hindari mudharat atau demi menddpatkan ke
unfimgan. .

'Tbat kepada Allah" berarti menunaikan hak
uluhiyy ah dan kevajiban ubudiah, serta mengeks
presikan kemuliaan jiwa dengan taat hanya kepada
A[ah saja" bukan kepada yang lainnya"

'TnfrlC' berarti membebaskan diri dari belenggu
kehinaan harta melepaskan diri dari belenggu
kekikiran, lebih meninggilqn ukJruuoah insaniyah
'persaudaraan sesama insan' daripada memperfurut-
kan keinginan dan kesenanganpribadi, dan merupa
l<an tindakan solidaritas sosial 1ans layak bagi dunia
tempathidup manusia

Dan,'lstighfrrpadawalidn satrur sesudah semua
ini" memberikan nuansa kesenangan dan kesegaran
yang mendalam l{ata" as-lunl'padawdlfu sahu/ ifu
sendiri menggarnbarkan sihrasi pada wa}fir malam
menjelang fujar. Saat yang hening, menimbulkan
nuansa lembut dan tenang, dan tercurahlah semua
perasaan serta getaran yang tertahan dalam hati.
Apabila hal ini dipadukan dengan istighfar (me
mohon ampunan kepadaAllah), maka akan menr
berikan kesan yang amat serasi dalam jiwa dan hati
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nurani, dan akan bertemulah ruhmanusia dengan
ruh alam semesta, yang sama-sarna menghadap
kepada Pencipta alam dan Pencipta manusia

Merekayang sabaq iujur, taatkepadaAllah, suka
berinfrtq dan memohon amptman kepadaAllah pada

waktu sahur, akan mendapatkan'keridhaan Allah".
Merekalah yang lalak mendapatkan keridhaan
dengan naungarurya mng segar dan maknanya yang
penuh kasih sayang. Ini lebih baik dari semua
keinginan dan semua kesenangan.

Demikianlatr ALQur'an memulai senhthannya
kepada jiwa manusia serta posisinla terhadap bumi
dan kehidupan duniawi, Kemudian sedikit demi
sedikit dibawanya kepada cahawalayang luas dan
terang, hingga akhirrya sampai ke alam yang tinggt
dengan mudah dan lembut, dengan halus dan penuh
kasih sayang.

Diungkapkanlah kesempurnaan fitrah dan ke
lengkapan keinginan-keinginannm dijagaryra ke
lemahan-kelemahanqa" dihimzunnyapotensigotensi
dan kerinduan-kerinduanry'4 dengan tidak dimati
kan dan ditekannya keinginan-keingtnan iht, dan
tanpa dihambat unfirk menunaikan brgas kehidupan"
Itu adalatr fitrah Allah, dan begitulah tatananAllah
terhadapfihzh ini
'Allnh Maln Melilwt a}nn hatnba-lw$a-19o.'

t*

Ikrar Tbuhid
Sampai di sini suratr ini mengarahlan pembicara

annyadengan sasaran unfrrk menetapkan tauhid,
Tauhidul-uluhiyyah wal-qawaamah keesaan hrhan
dan kesafuan pengurusan alam semesta' dan
tnthidul-lcilnb warcisalahkesia nldtab dan risalatr'.
Dan, digambarkan sikap orangorangyang benar-
benar beriman dan orangorang )ang suka menye
leweng yang di dalam hatinya terdapat kecondongan
kepada kesesatan yang hendak menyimpang dari
ayat-ayat Allah dan kitabNya Diancamnya orzrng-

orang yang menyeleweng ihr dengan akibat sebagai
manayang menimpa omng{rang kafr terdahulu
dan selcarang, di dunia dan akhirat Kemudian di-
singkapkanlah kecenderungan-kecenderungan

ftr\ah 'instingtif dan digambarkanlah keadaan
orang{rangyang bertakwayang selalu berhubung-
an dengan Tuhannya dan berlindung kepada-Np-

Maka sekarang, sebagai bagian akhir pelajaran
ini, kita jumpai hakikat lain di hadapan kita yang
merupakan konsekuensi hakikat yang pertama
Karen4 hakikat tauhid menuntut bukti dalam

realitas kehidupan manusia Yaitu, yang ditetapkan
dalam bagian kedua pelajaran ini.

Oleh karena itu, dimulailah dengan menetapkan
hakikat pertama untuk dilaniutkan dengan dampak-
dampakrya }ang merupakan kelazirnanry"a. Dimulai
dengan pernyataan Allah Yang Matrasuci bahwa
'Tidnk ann Tfuhw, (yangberhak disetnbah) rwlninluNt

' Dia"dang*ryataanparamalaikatdan paraatrliiknu
tentang hakikat ini. Di samping ihr juga ditetapkan
sifatAllah yang berhubungan dengan qaana.mah
'pengurusan terhadap segala sesuatu', yaitu pe
ngurusan Allah dengan adil terhadap uflrS?o rftrou-
siadanalam semesta.

Selama tranyaAllah sendiri yang berhal< t€rhadry
ukhiyyahdan makakelazimanpertama
dari pengakuan terhadap hakikat ini ialah menetap
kan ubudiatr (peribadatan) hanya unhrk Allatr saja
mengakui batrwa hanya Dialah yaqg mengafir dan
mengurus segala urusan hamba menetapkan
kepasrahan hamba kepada llnlmya" ketaatannya
kepada Yang Mengurusnya itu, dan mengikuti kitab
Nya dan Sunnatr Rasul-Np saw. Hakikat ini menjadi
kandungan firmanAllah,

"Sesunguhnya aganu (yang diridlai) di sisi Allah
lwnyalahlslnn.'

Malq Dia tidak menerima agama selain Islam
dari seorang pun. Islam yang berarti ketundukan,
ketaatan, dan mengikuti peraturan-Nya" Oleh karena
itu, Allah tidak menerima agamaeseseorang yang
semata-mata hanya berupa ideide dan gambaran
dalam pikiranrya. Dia juga tidak menerima keber-
agamaan seseorang )4[lg cuma semata-mata sikap
pembenaran dalam hati saja. Akan tetapi, agama

fiang diterimaAllah ialah keyakinan dan pengakuan
dengan disertai pembuldanryra" Yaitu, memberlalnr-
ltcrn nanlwj 'peraffim'Allah dalam semuaurusan
hamba menaati hukum dan perafuran-Ny4 dan
mengikuti Sunnatr Rasul-Nya yang menjalankan
nanlwtNyainr

IGrena itu, sangat mengherankan sikap kaum
Ahli Kitab nng sudah populer, yaihr merekame
ngaku berpegang pada agama Allah, kemudian,

'Merela dismt lqada ldtab Allah ntpaya kitab itu mnu-
tallnn hakum di an@a merela. Kanudinn sebagian

dmi mnela berpoliry dan mnela selahu nunbelakmsi
(lub ennran).' (Ali Inran: 23)

Ini adalatr sikap yang membatalkan pengakuan
keberagamaan mereka secara mendasar. Mak4
tidak ada agamayang diterimaAllah kecuali Islarn



JuzIII: Bagian funrulaanAli Imran (46) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Il

Dan, tidak ada Islarn tanpakehrndulan kepadaAllah,
taat kepada Rasul-Nya mengikuti manlwj-Nya dan
berhukum kepada kitabNya dalam semua urusan
kehidupan.

Diungkapkanlatr sebab berpalingnya mereka ihr,
yang sesra praktis diungkapkan dengan tidak
adanyaiman kepadaagamaAllalr- Jadi yang menjadi
sebab itu ialah tidak adanya kepercayaan kepada
'keadilan" pembalasan pada hari perhihmgan,

"HaJ iht adalah kmma. merela mengalu'I(ami tidnk
akfl, disenruh ohh ap; rwaln lecuali bebnapa l*i yorrs

dnpat dihitung.'Mnela dipodnyakn dalnm agama

mnela olzh apa y ang selala maela adn-adnlun. " (Ni
Imran:24)

Nah, itu adalah keteperdayaan yang menipu.
Mereka bukan Ahli Kitab, dan sama sekali bukan
orurg{ftrngyangberiman" Merekatidakberpegang
pada agama Allah secara.mutlak Mereka diseru
kepada kitab Allah untuk diputuskan hukum di
antaramerekaoleh kitab itr.Tetapi, sebagian mereka
berpalhg dan selalu membelakangi (kebenaran).

Dengan ketentuan yang pasti ini, Allah SWT
menetapkan di dalam AlQur'anul-I(arim malrrra din
'agamd dan hakikat agama. Mak4 Dia tidak mene
rima dari hamba-hamba-Nya kecuali satu bentuk
agarnalang jelas dan pasti, yaitu lslam. Dan, Islam
ialatr berhukumkepadakitabAllah, taatkepada-Ny4
dan mengikuti Sunnah Rasul-Nya" Barangsiapayang
tidak berbuat demikian, dia tidak beragama dan
bukan orang muslinr, meskipun dia mengaku mus
lim dan beraganra Dlnltllahitu didefinisikan, di-
tetapkan, dan ditaftirkan oleh Allatr. Tidak tunduk
pada definisi dan batasan yang dibuat oleh hawa
nafsu manusia, yang setiap oftIng mendefnisikan
dan memberikan batasan sernaun)ta sendiri.

Bahkan, orang{r:rng yang menjadikan orang-
orang kafir walinya padahal orang kafir itu sebasai-

mana ditetapkan oleh konteks ayat adalah orang-
orangyang tidakmau berhukum kepadakitabAllah,
'hiscaya l"P^Iil ia dmi pertnlangan Allnh"danfrdak
ada lagi hubungan sedikit pun antara dia dan Allah.
Demikianlatr keadaan orangyang sematamatamerr
jadilcn wali (pemimpiq kekasih, teman tempat merr'
curahkan rahasia), membanfil dan memintabantran
kepada orangorang kafr yang menolak berhukum
kepada kitab Allah, meskipun mereka mengaku
berpegang pada agama Allah.

Bertambahkeras laeilaranganunhrkmenjadikan
omng{rang kafir sebagai wali, yang dapat meng-
hilangkan keberagamaannya sesra mendasar.

I(aum muslimin harus berhati-hati dan waspada,
sertameqradarihakikatkekuabnyangbekerjapada
alam wujud ini Mak4 Allah Yang Maha Esalatr Yang
menjadiTuan, Yang mengafir, Yarrg memiliki segala
kekuasaan, Yang memberikan dan melepaskanke
kuasaan kepada/dari siapa yang dikehendaki-Ny4
Yang memuliakan dan merrghinakan siapa yang
dikehendalGNrra.

Pengaturan kepada urusan numusia ini tidak lain
adalah basian dari pengahran terhadap urusan alam
semesta secara keseluruhan. IGrena itu, Dia juga
yang memasukkan malam ke dalam siang dan
memasukkan siang ke dalam malarn" mengeluarlan
yang hidup dhriyang mati dan mengeluarkanyang
mati dariyanghidup.

Demikianlahpengahrran sertapenataenyangadil
mengenaiurusan manusia dan urusan alam semesta"

IGrenaihr, tidakperlu menjadikan orangorang kafr
sebagaiwali, bagaimenapunkekuatan" kekayaarl dan
anak-anaknya

Perinsahn )xang tegas dan mendasar ini ditambatl
lagi dengan kenyataan yang dihadapi kaum mus
limin pada wakhr itu yang belum ada kejelasan
masalatr secara htntas, dan masih berganfungnya se
bagian mereka pada hubungan kekeluargaan, ke
sukuan, dan perekonomian' (kerja) dengan orang-
orang musyrik di Mekah serta dengan orangorang
Yahudi di Madinatr. Hal ini memerlukan penjelasan

dan peringatanrDi samping itu juga karena adanya

tabiat manusia yang cenderung terpengaruh oleh
kekuatan lahiriah, yang hal ini sangatmemerlukan
penjelasan dan perirgatan akanhakikatmasalah dan
hakikatkekuatanyang sebenarnya- Juga diperlukan
penjelasan tentang prinsip akidah dan konsekuensi-
konsekuensinya dalam realitas kehidupan.

Kemudian, pelajaran ini dihrhrp dengan kalimat
yang tegas dan pasti. Yaihr, Islam adalah taat kepada
Allah dan Rasul, dan jalan kepadaAllatr adalah jalan

itribdkqadaRasul, bukan sematamatakepercayaan
dalam hati dan ucapan lisan,

"Karakunlah lita tarnu (benm -benar) mmcinni Allnh
ilutilah aku, nismy a Allnh mcngasihi dnn mengampuni

dnsa- d.osamu.' Katalilrilnh Tantilnh Allnh dnn Rasul-

Nya.Jiln lwmu berpalirg mnlw sarungulmya Allah
t'ulakmnyulnimarg-mang@."'(trJitlrnlran:31-32)

Cuma ada dua pilihan, taat kepada Allah dM ifriW
'mengikut' Rasul yang akan menjadikannya dicintai
Allah, ataukatr kufrryang dibenciAllah. hrilah per-

simpangan jalan yang sangatterang dan jelas.

Selanjutuiya maiilah kita ikuti uraian berikut
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setelah kita merrbicarakanqra secara garis besar.

Wlf6eK$!;i$116ilifri{it'g
gbl(i;6Jlifii'5:$iu,

'Allah mcnjatakm balwasanya tidak ada Iithan (yang

berhak disanbah) rulainlw Diq Yang mmega,ldun lu-
adilm. Para nnlailnt fon mang-mang yang btilmu
(juga ntnryatnlan yang dmikAan itu). Tak adn Tulm
(yang berhale dismbah) mclainlan Dia" Yanglvlala-
pnleara lngi Malabij al$atw. " (Nl Inrran: 18)

Inilah hakikat pertama fane di atasnya berdiri
taslairuu i Wadi dalarnlslarr1 yaitu hakikat tauhid,
tauhiduhuluhiyyah dan tnuhidul-qawa,arruh vans
mengrrus dan merrgatr makhhrk-Nya dengan adil
hilah hakikatyang digunakan untrk memulai surah
(Ali Imran ayat 2) ini (yang artirya),'AW finak ann
Tfulwn (yangbuha* disemlah) rnclainlem, Dia, Yary
lfufup lukal lagi terusnnenerus mcnguna makhh*-I$a"
Sasaran ayat ini ialah menetapkan hakikat akidatl
Islamiah dari satrr segi dan dari segi lain menghilang-
kan kesanraran-kesanmftn yang ditimbulkan oleh
kaumAhli Kitab, menghilangkan kesamaran dari
Ahli Kitab ifir sendiri dan menghilangkanrrya dari
kaum muslimin vang terpengaruh oleh akidah Attli
Kihb itu.

Pernlataan Allah Yang Matrasuci'balwa tidnk
ada Tfulwn (yangbcrhak disenfiah) mclainkan, Diq"
sudah menorlnrpi bagi semua orang yang beriman
kepada Allah. Memang kadang-kadang ada orang
yang mengatalan balma tidaklah menganggap o:kup
dengan pernyataan Allah kecuali or:rg yang ber-
iman kepadaAllah. Bahkan" orang yang beriman ke
pada Allah tidak memerlukan pernyataan Allah ini.

Akan tetapi, kenlataan menunjukkan bahwa
orang{ftmgAtrli Kitab itu beriman kepadaAllah,
namun pada waktu yang sama mereka menjadikan
anak dan sekufu unfuk-Nya. Bahkan, kaum musyrikin
sendiri juga beriman kepadaAllah, tetapi kesesatan
datarrg kepada mereka dengan menjadikan sekuhr-
sekufir, tandingarrtandiruaq anakanak lakilaki, dan
anak-anak perempuan untuk-Nya. Nah, apabila
ditetapkan kepadaAhli Kitab dan kaum musyrikin
batrwa Allah Yang Mahasuci menyatakan battwa
tidak ada hrhan melainkan Di4 maka hal ini memiliki
pengaruh yang kuat untuk meluruskan gambar-an
mereka

Namun" persoalarnfia-seba&imana)tangtampak

dalam koteks ini-lebih dalam dan lebih rumit
Iftren4 pernyataan Allah S\ryT batrwa tidak ada
trhan melainkan Dia ini dikemukakan sesudah me
ngemukakan kelazima*kelazimannya Yaitr, bahwa
Diatidak menerima dariharnbaharnbaNyakecuali
ubudiatr yang. tulus kepada-Nya yang terganrbar
dalam Islam dengan pengertian istitlm 'hrnduk
patuh'. Bukan cuma dalam keyakinm dan perasaan

semata-mata" melainkan juga terimplementasilan
dalam bentuk amalan, ketaatan, dan mengikuti
nwlnj analiyang realistis serta tergarnbar dalam
hukurrhukumkitabNya-

Dari segi ini kita banyah menjumpai orang{rang
pada setiap'masa yang mengatal<an batrwa mereka
beriman kepadaAllah, tetapi mereka memperse
kutukan sesuahr yang lain dengagNya dalam
ukhiyyah. Hal ini terlihat ketika mereka berhrkum
kepada qariatbuatan selain Allah, ketika mereka
mematuhi onmgyang tidak mengikuti Rasul dan
kihbNya, dan ketika mereka menerima pandqqga*
pandangan, tata nilai, tolok ukur, moral, dan tata
kesopanan dari selain Dia Malq semua ini berterr
tangan dengan pernyataan batrwa mereka beriman
kepada Allatr, dan tidak sejalan dengan pernyahan
Allah SwTbahwa tidak ada llahmelainl<mDir

Adapun syahadat (peniyataan/penaksian) para
malaikat dan ahli ilmu itu, tergambar dalam ke
patrhanmerekakepadaperinhh+erintahAllah saja
menerimaahran hidup dariAllah saj4 dan mene
rima segala ajaran yang datang ftri-Nya tanpa ragu-
raeu dan tanpa membantah, apabila sudah ielas hal
itu dari sisi-Nya" Sudatr disebutkan di muka dalam
surah (Ali Imran ayatn ini penjelasan mengenai ke
adaan orangorangyang berilmu ifu di dalam frmar
Ny4'Da'4 uang-orang y ang nendakn ilmtnya ber-

kar4IfuiniWvnetkepdnqat-ay,yotgmttnryobilul.
SmuarEa itu dnri sN ruun kani.''Mak4syahadat
para malaikat dan ahli ilmu ini adalah flrap terhdiq
(membenarlian ryahadat Allah itu), taat, trik', dan
menerima segala ajararrNya derUan tunduk patuh.

Dan, qahadatAllah S\[tX paramalail<at, dan para
atrli iknu tentang keesaanAllah ini diirfuEi dengan
syahadat mereka bahwa Allah S\{'f menegaHran
keadilan, sebagai kelaziman ulnhiyyah

Allah ncny atalm balwasarya tidale ada Tiwn (yag
bahak disennaQ mehh.L,nn Dia Yangmeruga.hJun

laadilan. Para malailnt dnt wang-wang yng berilmu
(iuga tntfflara,Lan yang dmikian itu)."

krilah kelaziman uhftinahxhsafunanaditunjuki
oleh benhrk ungkipannya I{al ini jWa menjelaslan
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kepengwusan-Nya terhadap alam semesta sebagai
mana disebutkan pada permulaan surah, 'Allnh,
fidak adn hlwt. (yang bohalc disenbah) nukink,an Diz,
Y@tg Hidilp kzlel lagi tmmnntmr mmgwas malchlah
I\ a", yarfi; mengurusnya dengan adil.

Pengatran danpengurusanAllah terhadap alam
semesta dan kehidupan manusia ini senantiasa
disertai dengan keadilan" Maka tidakakan terwujud
keadilan png mutlak di dalam kehidupan manusia
dan tidak akan lurus segala urusan mereka seperti
lurusnya urusan alam semesta di mana mashg-
masing bagian menunaikan peranannya dalam,ke
terafirran mutlal<yang sejalan dengan peranan bagian-
bagian alarnrrang lain, kecuali dengan menggwukan
nanlqi A[ahyang sudatr dipilih-Nya unhrk kehidup
an manusia dan sudatr diterangkan-Nya di dalam
kitabNya" IGlau tidak demikian, tidak ada keadilan,
tidak akan lurus, tidak akan terahr, dan tidak akan
ada kesesuaian antara peranan alam semesta dan
perarum numusia Dengan tidak adaryra keadilan ini,
fiang ada hanyalah kezaliman, bentran, keanrbura
dula& dankesiasiaan.

Nab kita melihat dalam perputaran sejaratr bahwa
pada masa-masa rrang ketika itu hanya kitab Allah
yang menjadi pemufirs segala persoalan, manusia
merasalan keadilan dan kehidupan mereka dapat
konsisten sebagaimana perpuhan tata sury4 sesuai
dengan kadar kecenderungan manusia kepada
ketaatan atau kecenderungannya kepada kemak-
siatan, dan manayang lebih dominan di antaranya.
MakA semakin dekat manusia kepada ketaatan

rybil^rrunhqAftahditegakkandankitabNyadijadi
kan penentu hukum dalam kehidupan manusia

Apabila di dalam kehidupan manusia 1lang diberla
kulran adalatr rrunlwjbntanmanusi4 tentu rrunltqi
itu banyak diliputi kejatrilan dan keterbatasan ya4g
notabene banyak bermuatan kezaliman dan per-
tentangan ddam berbagai benhrknya Seperti, ke
z:rliman individu terhadap masyarakat (kezaliman
minoritas terhadap mayoritas), kezaliman masya-
rakat terhadap perseomngan (kezaliman mayoritas
terhadap minoritas), kezaliman suahr kelas maslra
rakat terhadap kelas lain, kezaliman suafu umat
terhadap umatlain, dan kezaliman suahr generasi
terhadap generasi lain. Hanya keadilan Allah sajalatr
yang dapat melepaskan manusia dari kecondongan
kepadasalah satupihak IGren4 memang Diaada-
lah llahTvhantbagi semua hambaNya dan tidah
ada sesuatu pun yang samar bagi-Nya baik di langit
maupundibumi.

'Tulak adn Tfulnn (yang bnhak disembah) melainlan
D ia, Yang Malwp n kas a lagi Mahnbij a.Ls arn. "

Diteeaskan lagi hakikat keesaan uluhi;yyah pada
wakfu lain dalamayatini,yang diseftai dengan sifit
perkasa dan sifutbffisana Sihtberkuasa dan bfiak-
sana itu tentu melazimkan penegakan keadilan.
Maka adil adalah menempatlian segala sesuafir pada
tempatnya disertai dengan kemampuan unhrk me
nunaikannya. SifutsifutAllah SWT itu menggambar-
kan dan menunjuldon adanya aktivitas yang posifd
Oleh karena itu, tidak ada garnbaran nqatif dan pasif
bagi Ailah dalarn tasltantaLlrn'rpr.d.awad Islarn r{pa
1lang digarnb4gkan oleh Islam ihr merupakan garn
baranyangpaling sempurnadanpaliwtepat l&rena
ihr merupakan sifutAllah yang disifrtkan-Nya sen-
diri unfirk diri-Nya Nilai aktivitas positif ini meng-
hubungkan hati, kehendak, dan perbuatan dergan
AIah. Sehingg4 akidatr memberikan pengarutr yang
hidup dan memberikan dorongan, bukan semata-
matagarnbaran dan pikiran sertaide saja

,,,

IXnul-Islam
Sebagai kelanjutan dari hakftat yang ditegasl<an

duakali dalam satu ayat iniyang menetapkan ke
simpulan tentang keesaan uhhiyyah mal<atidak ada
ubudiah kecuali kepada llahTtrhan' Yang Esa ini,

ilJOJf ,5aY''1f ;,r;i'ti;"O-lili'y
63";i1.{;5r$ipr}t1r;'u$y+SX
tf $ vqgftiriAy;ru*aft
tjJ t;v,ir,W ;S I 6, eiJ.y,'!k
ir;at $ r$i t1"Efr.'#)t i#sii

ir6uL4ri'v\$6i;frg:':ri--,6
"Sesunguhnya aganu (yang diridJai) di il,l;i Allah
lmnyalah Islan. frada bercelisih mang-uang yang ulah
diberi Alkitnl knanli seadnh dafangpengetahuan la-
padn merela, Iwrena knmgkim (yang ada) di antnra
mnelu. Barangsiapa )atg kafrr tohndnp ayat-ayat
AllahmakasattnggfinyaAllahnngarccparhisab-IVa.
Kenudian jiln mnela rcndtbat lamu (tatarry lw-
bennran hlnm), maka lntnkanlah, Alw mmynahlan
dirilat kepann AIIah dan (dnikian puln) mang-orarry
yangnwtgilattilu.' Ifutakanlah fupadn ormg-orryyary
tzlah diberi Alkilnb dm ktpadt marry-mang y utg ummi,
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'Apalrah lanu (rnau) mamk hlnm ?'Jiln merela mawk
Islnm, saunguhnya mneka ulah nadnpat paunjuk.
Dan, jilw mnekn berpaling mnlu luwajiban kamu
hanyalahnmyampilan(ayar-ayarAllah).Allnhl,Ialw
Melihat alan lamla-hnmfu-44d. "(Ali Imran: 1920)

Ul:uhiyyah w aahidnhkefrinnan Yang Matra Esa .

Dengan demikian, dainanahkeberWamnf adalah
satu juga. Tidak ada sedikit pun ketundukan dan
kepasratran kepada uluhiylahln di dalam jiwa ma-
nusia dan kehidupannya jika sudah keluar atau
menyimpang dari kekuasaan Allah.

Uuhiyyah waahidnh aratrnya hanya sahi. Dan,
Uuhiyyah wa,ahidahirilahyang punya hak untuk
memperhamba manusi4 mewajibkan mereka me
naati perintah-Ny4 melaksanalian syariat dan hukurrF
Ny4 meletald<an tata nilai dan timbangan lalu me
merintatfl<an mereka unhrk mengikutinya dan me
negakkan sehrruh aspek kehidupan mereka sesuai
dengan ajaran-ajaran yang diridhai-Nya

Uuhiyyah Wanhidah Dengan demikian, hanya
ada satu akidah yang diridhai Allah dari hamba
hambaNya yaitu akidah tauhid yang murni dan
bersih. Sebagai konsekuensi tauhid ialatr apa yang
telah kami kemukakan, yaitrr,

'Sesunggultnya aganw (yang diridlwi) di s*i Allah
lanyalahIslnm."

Islam yang bukan cuma sekadar pengakuan,
bukan cumabender4 bukan cumaperkataan png
diucapkan dengan lisan, bukan cuma gambaran
dalam hati ketika sedang tenang, dan bukan pula
sekadar simbol-simbol individual yang dilalctrkan
oftrng{rang dalam benhrk shalat" haji, dan puasa
Bulcn, bukan ini Islam yang diridhai oleh Allah
unhrk manusra yang Dia tidak ridha kepad a agafi:a
selainnya" Tetapi ia adalah lslam dalam arti istislmr
menyeralr patnh', taat dan ifriba', *rta menjadil€n
kitab Allah sebagai haldm dalam memulrskan s€ala
urusan fiumusia sebagaimanapng akan disebutkan
berikutini.

Islam adalah tauhidul-uluhiyy ah wal-qawaamah.
Sedangkan, Atrli Kitab mencampuradul<kan antara
7at Allah Yang Mahasuci dan zat Almasih as.,
sebagaimana mereka juga mencampuradul<kan
iradah Allatr dengan iradah Almasih" Di antara mereka
juga terjadi perselisihan secara internal mengenai
gambaran-gambaran ini dengan perselisihan yang
sengit dalam banyakkesempatan hingga membawa
kepada pembunuhan dan peperangan

Di siniAllah menjelaskan kepadakaumAhli Kitab
dan kaum nmslimin mengenai sebab perselisihan ifu

di dalam frman-Nya

'Ii.adn berselisih arung-orargyrg tclnh dibefi Alkitab
kecuali sesudah dntang pengetahaan kzpada mnelw,
lrnrma lwdagkinn (yory oda) di antnra msrekn."

Perselisihan itu bukan karenatidak mengetahui
hakikat pgrsoalan. Sesungguhnya telatr datang ke
pada mereka pengetatruan yang pasti mengenai ke
esaanAllalukeesnnul;zhiyyahtenhngb;btrtrnotF
sra dan hakikat irbudiatr. Akan tetapi, mereka ber-
selisihhaqrakarena'kedengkianyang ada di antara
mereka", akibat melampaui batas danzalim. Ketika
mereka menyimpang dari keadilan Allah yang ter-
kandung di dalam akidab s5xariat, dan kitabkitabNya.

Telah kita ketatrui pada apayang kami kutip dari
penulis kontemporer Ikisten, bagaiurana kondisi
politik menciptakan pertentangan aliran ini, dan ini
tidak lain hanya suatu contoh peristiwayang t€rjadi
bemlang-ulang dalam kehidupan kaum Yatrudi dan
Masehi. Kita melihat b.agaimana kebencian negeri
Mesir, Syanr, danlai*lainnyaterhadahukumRomawi,
menjadi sebab ditolaknya mazhab Romawi yang
resmi dan mereka menganut mazlrab lain, sebagai-
manakeinginan kaisar-kaisarunfirkmenrpersafi.rkan
negara-negixa bagiaq menjadi sebab diciphkanryra
mazlnb pertengatran, Jftulg dikiranya akan dapat
mempersahrkan semua hrjuan mereka. Seakanakan
akidah itrr sebuatr permainan 1ang dapat diperguna
kan unfuk melakukan numuver-manuver politik
Sungguh, ini merupakan tindak*aniafra yang amat
burulg menyimpang dari jalan 1ang ltrrug dan me
nyimpang dari iknu.

Oleh karena ifir, datanglah ancaman yang keras
pada tempat yang sesuai,

"furogsiapayatgkdNrtnhadnpayt-ayailnalanol,a
se$ngfirAa AIIah anat cepat hisab- Ifi a. "

Penentangan terhadap tauhid dianggap sebaeai
kekafran Dan, diancanrlatr olang{mng yang kafir
itu dengan perhifimgan yarrg cepat zupaya penunda
nundaan hinggawalilr tertentu tidakmenyebabkan
semakin kerasnya kekafran, keingkaran, dan pe
nentangan serta perselisihan.

IGmudian diwalryukanlatr kepada Nabi saw. kata
pasti dalam bersikap menghadapi kaumAhli Kitab
dan kaum musyrikin secara keseluruhan, unttrk
memastilan dengan jelas urusan terhadap mereka-
Setelah ihr, menyerahkan urusan mereka kepada
Allall dan beliau tet'npuh jalan yang terang dan ber-
beda dengan jalan"merek4
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"Ktmudian jila nvrekn mmdzbat lumu (wtnng kz-

bmman Islam), naka l@tal@nlnl\ Alil mmltrahkan
d;rilw knpadn Allah dan (dnnikim puln) mang-nong
yatg tttngilutilu.' Ifutakmlah lepada nag-mangyang
trlah diboi Alkinb dan kcpada orang-oranglang ummi,

'Apalffih learu furwu) ntnsk IshmUila nsrela ttusuk
Ishm" sesangulmya merela ttlah nmdnpat petunjuk
Dan, jila mnelu bnpaling, nulu keutajiban ka.rnu

haryalnhnaryanpilot.(ayat-ayatAllah).Allahl,Ialn
Melilwt alan lamba-lamba- I9 o.'

Tidak adajalan unhrk menambatr penjelasan lagi
sesudalr itu, yainr mengakui wahdatul-uhhiyyah dual-

qapannahDengan demikian, pasti Islam dan l'rlDci
atau tidak ada tauhid dan Islam bagi orang yang
mengelak dan mendebat seperti ifir.

Di antarayangdiwahrukanAllahkepada Rasulullah

san'. ihr adalatr sebuah kalimat,'I{emiliCInJikn merela

mmfubat lumu (tmnng lubennan Ishm), mnla
katnlwlalu Alw nwryerahl'an. dhilar kqana AInh dan
(dcmikian puh) mang-mang yang ncngilwt'ilaL''

Perkataan " ittibd"mengikut' di sini memiliki
hrjuan dan bukan semata-mata pembenaran hati.
Yutu, ittiba"mengikuti' Rasulullah saw., sebagai-

mana pengungkapan Islamnya wajah (aslnmtu

,nihit) iuga memiliki hriuan tertentu, )akni bulcn
bemata-mata ucapan dengan lisan atau keyakinan
densan hati Jadi, demikianlah lslarn, ]aitu menyerah
pahrh, taat, dan ittiba'. Dan, Islamnya wajatr me
rupakan kinqahlatakiasan' dari ketundukan dan
ketaatan ini. I(rena w4iah merupakanbagian tubuh
manusia yang paling tinggi dan mulia Mak4 Islants

ryrawajatr merupakan gambaran kepahrhan, ketaat-

an,kefu ndukan,itti.fo ',menyarrbuldanmemafu hi
Demikianlatr iktikad Nabi Muhammad saw. dan

rwlnjhrduprya"IGum muslimin mengikuti beliau
dalam iktikad dan nanlwj hidupnya. IGrena ihr,
unyakanlah kepadaAtfli Kitab dan orangorang )ang
ummi (tidaktatru baca hrlis) untukmencarikejelasan
dan perbedaan serta unfuk memberi tanda yang
membedakan bagiparalaskar secarajelas sehingga
tidak ada percampuran dan kesamaran,

'Ifutal@nlah lupadn uang-orarg yang telnh dibni
Akitab dan lupana orang-orang ummi,'Apaluh lannu
(rnm) nasuklslnm?n'

Mereka itr sama saja baik kaum musyrikin mau-
pun Ahli Kitab. Mereka diseru dan diajak masuk
Islam dengan pengertian sepertiyang kami terang-
kan tadi Mereka diseru unhrk mengakui keesaan
ZatAllalr, keesaan ulathiyyah dankesaan qau:aanah

kepengurusan alam semesta'. Kemudian sesudah

pengakuan ini, mereka diseru unhrk tunduk dan
pahrh kepada segala sesuahr yang menjadi tunfutan
tauhid itu. Yaitu, menjadikan kitab Allah sebagai
hakirn unhrk memutuskan persoalan mereka dan
menjadikanrya manlaj' pedomarl hidupnya,

lilo rcrelw rnank Islan" sesungulmya merela tclnh

mmdapatpetunjuk."

Petunjuk ihr hanya terlukis dalam sebuah benhrk
saja yaitir benhrk Islam, dengan hakikat dan tabiat-
nya itu. Tidak ada dentuh gambaran, pandangan,

aturaq rrunlqi, dmjalan hidup lainyang melukiskan
pehrnjukihr. IGrena, yang selain ifu adalah kesesataru

kejatriliatran, kebingungan, penyimpangan, dan pe
nyelewengan.

'Dan, jilw mnela boNiry, naka leutajiban lamu
Innyalnh mmyampailmn (ay at-ayar Allnh).'

Maka dengan menyampaikan ini selesailah tugas
Rasul. Akan tetapi, hal ini adalah sebelum Allatr
memerintahkan memerangi omng{ftlng yang tidak
maumenerimalslam sehingga selesai. Yaifu, dengan
memeluk Islam dan mematuhi perafurarrperatrarr
nlza atau mengikat perjanjian unhrk mematuhi per-

ahran dalam bentuk membalarj<1ai, karena tidak
diperbolehkan memaksakan ihikad (keyakinan, ke
percayaan).

'Allnh Maln Melilwt ala n lwmba-lnmba-19o.'

Yang mengurusi dan mengahtr segala urusan
mereka sesuai dengan pengawas:n dan pengeta-
huan-Ny4 dan seluruh urusan mereka kembali
kepadaNya dalam seeala hal.

Akan tetapi, Allah tidak membiarkan mereka
sebelum menjelaskan kepada mereka tempat kenr
bali yang senantiasa menanti-nantikan mereka dan
orangomng yang seperti mereka sesuai dengan
sunnah Allah yang senantiasa berlaku terhadap
oft[rg{rzlngyang mendushkan dan menyeleweng,

&'4io${ji'i,?93:Kt!,5y
349.2:{u"O*Ugfr r<'g.l;3-+
ttri A{is rJ v\:4.3:d.3,fi1
A16r#$Vqli-s;4d3-a;

to-es
"Sesunguhnyaorang-uanglangleafu kepanaqat-ayat
Allah dan menfiunuh para nnli yangmnwg tidnk
dibemrlwn dan menbitruh nrang-mailgyng ntnryuruh
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manusia berbuet adil, mnlca gemliralwnlah mereka

balruta mnelw alwn mmnima silcsa yangpedih. Mnela
itu adalah arang-arang yang lcnyap (palnla) amnl-
amalnya di dunia dnn ak'hirat, dnn mnelu selali-lali
tidnk mmQnohh patolnng." (Ali Imran. 2l-22)

Inilah tempatkembali merekayang sudah pas[
yartu anb yang pedih, yang tidak terbatas di dunia
atau di akhirat saja, melainkan tedadi di sini dan di
sana Dan, dibatalkannya amalan mereka di dunia
dan di akhirat dalam ungkapan yang deskriptif.
IGren4 kata " htburtJl' berarti bahwa menggelenabung-

nya perut binatang setelah memakan hrmbuhan
beracun,lalu binatang itu bhasa Demikian pula
dengan amalan merek4 yang kadang-kadangtam-
pak besar dan menggelembung dalam pandargan
mat4 tetapi penggelembungan ifil justru membawa
kepada kebatalan dan kehancuran. Pada saat itu
tidak ada seorang pun yang menolong dan membela
mereka

AlQuran menyebutkan kekafran atas ayat-ayat
Allah ihr disertai dengan pembunuhan terhadap nabi-
nabi tanpa alasan yang benar-dan tidak mungkin
seoftng nabi dibunuh dan di situ masih ada ke
benaran-dan juga pembunuhan terhadap olang-
oftrng yang menyuruh masyarakat berbuat adil.
Yakni, orang{rang yang menpruh mengikuti
rrunlwj Allahyang menegakkan keadilan dan yang
dapat mewujudkan keadilan, bukan lainnya-

Disebutkannya sifut-sifat ini memberi kesan
bahwa ancaman itu dituiukan kepada kaum Yatrudi.
IGren4 demikianlah sifrt+ifit mereka sebaeairnana
dikenal dalam sejarah mereka Akan tetapi, hal ini
tidak mencegah kemungkinan batrwa ancaman itu
juga ditujukan kepada kaum Nasrani, yang dalam
sejarahnya telah membunuh beribu-ribu pengikut
mazhab atau aliran yang berbeda dengan n:mz}lrab
penguasa IGisten Romawi. Sebab, di kalangan n:rrz}:rab
yang berbeda itr adayang dengan terusterang merr
tauhidkanAllah dan menyatakan IsaAlmasih as.
sebagaimanusiabiasa Merekainilahyaqgmenyuruh
berbuat adil Maka ayat ini sekaligus sebagai ancaul
an abadi bagi setiap orang yang berbuat buruk
seperti itrr, yang banyak terdapat pada semua ?arrran-

Bagusjugakalau kita senantiasairrgattentang apa
yang dimaksud olehAlQur'an dalam memberikan
sifit'brangorang yang kafir kepada ayatayatAllah",
batrwayang dimaksud bukan hanya semata-mata
orang yang mengucapkan kalimat lnrfur, tetapi
termasuk juga dalam cakupannya orang yang tidak
mengakui wahdntul-ul,uhiyyahkewanTuhan pada

Allah saja' dan tidakmengakuibatrwaubudiah haryra
kepada-Nya. Hal ini dengan tegas mengandung
kesahran arah pengaturan hidup manusia dengan
syariat, arahan, tata nilai, dan timbangan serta tolok
ukurnya Mak4 barangsiapa yang menjadikan hak
ini untuk selain Allah secara mendasar, maka dia
adalah musyrik atau m0ngafiri uluhiyyah Allah,
meskipun dia mengucapkannya seribu kali dengan
lidah. Dalam ayat-ayat berikut nanti kita akan men-

iumpai bukti-bukti perkataan ini.

Keteperdayaan I(arm Ahli Kitab

#n\er1-vt'vfr .ir*,jJg-!r6v11
g'",t;3i'ft3';'{;tiI;t1:&'{t
i*;$r';*('{136itffi 'J136}i'\af'
;it:.iriy,!$86ifi_ilrL6a-2a
;4 3'6 19,#'JL --'jj **ri #

S6AY':!
'TidnlJcah lmrnu rwnpnharilan ormg-orang yutg tdah
dibni bagian yitu Alkitab (Iaurat)..Maelu dismt
kePana WaI Allnh wpay a lcirab itu ntnutaplw fularm
di antma merela. I{errudim sebagffin dari mereka bn-
paling, dan mneka wlalu mcntbelalangi (lebenman).
Hal itu adnlah kmna merelw mmgala4 'Ifumi tidalc
aLm, distntuh olzh api nnala luanli bebnapa l*i yny
dapat dihitung.' Moeln diperdayalan dalam agann
mneka olzh apa yng selah mnela ada-adalwn. fugai-
marulnh nanri apbih mnekn l{nrd lampulkan di hnri
(kianaf) yang fidale ada knaguat bntug adarya. Daa
dlsarqurnnlan lepadn tia|-tia| diri fuIasan apa yang
dhsahalanrrya sedang mneka tidnk dianiqa (dtng -
lan)."(Ni Imran: 8-n

Pertanyaan ini unhrk menunjukkan keheranan
dan kepopuleran sikap kontadiktif yang aneh ini.
Sikap orargorang yang telah diberi Alkitab, yaihl
Thurat bagi orangorarrg Yahudi dan krjil bagi orang:
orang Nasani Dan, nrasirrg-masing disebut tagian"
dari kitab, karena kitab Allah adalatr semua kitab
yang diturunkan kepada rasul-rasulNy4 yang se
muaqra menetaplan keesaan ul.uhiyyah dm qat)aa.-
malL Mak4semua.kitab itr pada hakikatrya adalatr
safir. IGum Yahudi.dibeii bagian darinrra dan kaum
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Nasrani juga diberi bagian dariny.a. Sedangkan,
kaum muslimin diberi kitab itu seluruhnya dalam
pengertian bahwaAlQur an ifu menghimpun semua
pokok agama dan membenarkan kitab yang ada
sebelumnya

Selain ifir, pertanyaan ini juga menunjukkan
keheranan mengenai merel<a" yang telah diberi bagisn
y aitu Allcitnb (Tawat)' kemudiandiseru kepada kitab
itu untuk memutuskan apa yang terjadi di antara
mereka dan untuk menjadi pedoman dalam per-
soalan kehidupan dan penghidupan merek4 tetapi
merekatidakmemenuhi seruan ini Malah sebaeian
dari mereka menolak dan berpalins dari berhukum
kepada kitabAllah dan qariat-Nya" Inilah suatu sikap
yang kontadiktif dengan keimanan terhadap kitab
Allatr yang mana pun, dan tidak sejalan dengan
pengakuan mereka sebagai Attli Kitab,

'Tida,l',kahlwmtrwnpnharil,anorattg-nmtgyttgtclnh
diberi bagianyaitu Allcitab (Iaurat). Merela dismr L,z-

pada kitab Allah nrpay htnb itu menetaplun hukunt
di antnra merelw. I(mudian sebagian dmi mnelm bn-

NW dnn mnelw s elnlu nenl ela,L,angi (ltzb maran). "
Demikianlah Allah menyatakan keheranan-Nya

terhadap kaum Ahli Kitab ketika sebagian dari
mereka menolak unhrk berhukum kepada kitab
Allah dalam persoalan akidah dan kehidupan Malq
bagaimanakah dengan oftmgq?ng yang mengata
kan batrwa dirinya muslir4 tetapi kemudian mereka
menyimpang dari syariatAllah dalam semua urusan
kehidupan mereka? Kemudian mereka berbuat
zalirq tetapi tetap saja mengakr muslim?

Sebenarnya ini juga perumpamaan
yaqg dibuatAlatr bagikaummuslimin, srpayamereka
mengetatrui halrjJt<at dindan tabiat Islanr, juga supaya
merekaberhatihati agarjaryan sampai menjadi sasar-

an keheranan dan diumumkan sifrtnya oleh Allah.
Apabila demikian pengingkaran sikap kaum Ahli

Kitab yang tidak mendalcwakan diri muslinl ketika
sebagian dari mereka menolakberhukum kepada
kitab Allah, maka bagaimana lagi benhrk peng-
ingkararr kalau kaum "muslimin" yang melakukan
penolakan dan penyimpangan itu?

Sungguh, ini merupakan keheranan yang tidak
ada habishabisnyi4 bencana yang tertanggunglan,
dan kebencian yang berujung pada kesengsaraan
dan keterusiran dari rahrnatAllah. Kita bedindung
kepada Allah dari yang demikian ihr!

IGmudian disingkapkanlah hal-hal yang menye
babkan merekabersikap ingkardankontovenialfu

'TIal itu adalah karena mtrelw mtngalw, 'I{ami tidnk

alan disentuh olzh api nnaka kzanli bebnapa l*i yry
dapat dihitung.' Mnelu dipffdayal@n dnlnrn aganut
mnela ohh apa yang selnla mnelw adn-adnJan."

Inilahyang menjadi sebab berpalingnya mereka
dari berhukum kepada Allatr dan kontradiksinya
pengakuan mereka sebagai prangberinran danAtrli
Kitab. Yaitu,.tidak adanya kepercayaan kepada di-
berlahkannya hisab pada hari kiamat dan ditegak-
kannya keadilan nali yang tidak pilih kasih dan tidak
miring kepada pihak tertenhr. Hal ini tampak dalam
perkataan merek4

"I(ami tidnk alnn disentuh olzh api neralu lrccuali
bebnapa Lniiarg d"pat dihitung."

IQlau tidak, maka bnyakanlatr kepadamerek4
"Mengapakah mereka tidak akan disenhrh oleh api
neraka melainkan beberapahariyang dapat dihitng
sAia? Mengapakah mereka berpaling darihalilat din
'agama'yaitu berhukum kepada kitab Allah dalam
segalaurusan? Mengapakah demikian sikap merek4
kalau mereka benar-benar percaya kepada keadilan
Allah? Bahkan, kalau mereka merasa akan bertemu
delganAllah?"

Sesungguhnm merekatidakberkata melainkan
mengada-ad4 kemudian nrereka teperdaya oleh
tindakan mengada-adanla itu,

'Merelw dipndnJal(m dnlam agannmnelu obh apa
yang wlnlu merela ada-adakan.

Sudah tentu, tidak akan berkunpul dalam hati
seseomng suahr kepercayaan yang sungguh-sung-
guh akan bertemu Allah dan peraszum terhadap
hakikat pertemuan ini, dengan lupa menggarnbar-
l€n balasan dan keadilan-Nya ini Sudatr tentr, ddak
akan berkumpul dalam hati seseorang suaf,r pems:r
an talcut kepada akhirat dan malu kepada Allah,
dengan sikap menolak berhukum kepada kibb Allah
dan menjadikannya pedoman dalam segala urusan
kehidupannya

Perumpamaan kaumAhli Kihb 1ang dernikian itu
seperti oftlrlgonmg sekarang yarrg mengalm mus
lirn, kemudian diseru untrk berhukum kepada kitab
Allah, lalu mereka berpaling dan menolak Dan, di
antara mereka ada yang membual dan tidak tatru
malu mengatakan batrwa kehidupan manusia itu
urusan duni4 bukan agam4 dantidakperlu menr
berlakukan agama di dalam kehidupan manusia
dalam bidang pekerjaan dan hal-halyarrg berhubung-
an dengan masalah ekonomi dan sosial, bahkan
keluarga lGmudian setelah itu merekamasih me
ngaku sebagai orangmuslhn! Ialu sebasian mereka
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dengan keteperdayaan dan kedunguannya mengira
bahwaAllah tidak akan menyiksa mereka melainlian
sekadar unhrk membersihkan mereka dari kemak-
siatan, dan setelah ifir mereka akan digiring ke surga

Bukankah mereka itu muslim? Sesungguhnya
anggapan itu sama dengan anggapanAhli Kitab itu,
dan sama pula keteperdayaan mereka oleh tindakan
mengada-adayang sama sekali tidak adapiiakarmya
dalam agarna. Sesungeuhnya sebagian Ahli Kitab iul
dan sebagian orang muslim ini samasamaterlepas
dari pokok dan hakikat agamayang diridhai oleh
Allah, yaihr Islam, dalam pengertian tunduk me
nyeratr, hat dan ifribai serta menerima ajaran Allah
dalam semua urusan kehidupannm

'kgaimanakah nmri apakk mnelw lfurni lwnfullw
Podo l,*i (kiamat) yangtidnk adn keraguon tmtary
adnnya. Dan, disunpurnnlwn kepada tiap-tiap diri
ba,lasan apa yang diusahnlamrya sefory mnelw tidak
dianiaya (dhzgilwn)."

Bagaimana? Sesungguhnya ini adalatr ancaman
menakutkan yang merinding hati or:urg mulnnin
menghadapinya kalau ia merasakan kepastian ter-
jadinya hari itu, kepastian bertemu Allah, dan ke
pastian keadilan Allah. Gambaran dan perasaannya
tidak lebur bersama angan-angan yang batil dan
kebohonganpngmenipu.

Ancaman ini berlaku bagi semua manusia baik
musyrilg ateis, Atrli Kitab, maupun png mengaku
beragama Islam. Semuanya sama dalam arti tidalc
merealisasikan Islam di dalam kehidupan mereka

'kgairnmaluh nanti apabila mereka lfumi l**p"I-
kan Pada hnri (kiarrut) yang tidale ada lwagwn tmtang
adnnya?"Dan, keadilan Ilahi berlaku secara prG
porsional?'Daq disanpumal,an lupada tiap -tiap diri
balnsan apa yang diusaltalnnnya" dengantanpa ada
kezaliman dan pilih kasih? "Sednng mmkn tidnk
diariny a" *hgaimanatidak ada tindakan pilih kasih
terhadap mereka dalam hisab Allah?

Pertanyaan ini dilontarkan dan dibiarkan tak ber-

!N{rab. Mak4 bergoncarrg dan gemetarla}r hati ketika
membayangkan jawabannya!

Allah Adalah RaJa Diralr
Sesudatr, ifil diajad<an kepada Rasuhrllah san'. dan

setiaporangmukminagar kepadaAllatr
dengan mengakui hakikat uluhiyyah wa.ahidnh
ketuhananYang Maha Esa', hakikatkepengurusan
yang safu dalam ketridupan manusia dan pengafiran

alam semesta. Mak4 keduanya (ukhiyyah w aalidah
dnn qawamah wanhitlnh) merupalian larnbang bagi
uluhiyy ah'ketuhanan' dan hakirnl ah kel<uasaan'
yang tidak adayang bersekutr dengan Allah dalam
hal ini dan tidak ada png menyamai-Nya,

!W'ga{,ff.f..63ffi 06,*,5ia{';;itj,
-T xqicsg3#xsft$xis&

",gaq&t#'A:6ii#s:,#,o
Sg+.16,"155$'i:;'.r{

"Kalakanlal4 Walni Iillun Yang nmrfurry ai bqi *A
Englwu bnikm lcnajaan lnpodo uangyanghglwu
fuhennaki dnnEnglau mtrut knajaan dari urongyng
Englau laluttdnki. Englwu mulialun orang yatry
hryluu kehtnnaki dan Englwu hinakan oratgytg
Engluu luhtndnki. Di tnngan hryluulnh segala.lu-
boj il*r. S ewn giltrry a Englwu Mqhalwasa alas s egala

sewatu. hgl*u masuklwt rtalam kt dalarn siang dan
Englau masuklun iang lu dalam malam. Engltau
lvhtnlan yang hidap dmi"yang mati, dan hgkau lu-
laarlmn yang nati dmi. yang hidup. Daa Engkau beri
realci siap y ang Engkau luhmdaki nnp lisatr (batns).'"
(Ali Imran: 2C27)

Seruanyang kttusyu dalam ustrnanlafil dengan
irama doa dan di bawahbayarrg-balang nraknanf
terdapat ruh ibadah, dalam peralihannya kepada
kitab alam semestayaqg teftuka dapat merrghimpun
peftlsium ddam kelembutan dan kejinakan (ke
halusan). Dalam penghimpunannya antara rencana
dan pengaturanAllah terhadap urusan nunusia dan
urusan alam semesta terdapat iExarat kepada hakikat
yang besar. Yaifir, hakikat ukhiyyah waahitlnhyang
mengurus serta mengahr alam dan manusia dan
hakikat bahwa urusan nulnusia itu tidak lain adalatl
bagian dari urusan alam yang besar dan diahr oleh
Allah. Serta batmasanya ketrndulpatuhan kepada
Allah saja merupakan persoalan seluruh alam se
bagaimanapersoalan sehrutr manusi4 danbatrwasa
nya berpaling dari kaidah ini merupakan keganjilan,
kebodohan, dan penyelewengan!

'Katnlrmlah,TllaluiMrmYangnvnpryaibqjW
Engkau berika.n lwajaan lvpada uangyang Ettglnu
lehendaki danEngluu mtrut lorajaan dni mangyang
F,nglwu lahada*i. Erylwu rnulia.lun orang lang
Engluu kthtndnkt dan'Engkau hinalan orangyng

"q,ria$rfntartrw+3*;fr 
,f &&t
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Englau kzhmdnki.'

Sesungguhnya ini adalatr hakikatyang hmbuh
dari hakikat ukhiyyah waahidnlaTrtnnYangMaha
Esq satu-satunya Raja Diraja Dialatr ?emilik segala

kerajaan" tanpa ada sekutr bagiNya. Kemudian di
samping inr, Dia memberikan kerajaan (kekuasaarD

kepada siapa yang dikehendakiNya alen apa rrang
dikehendakiNya Dia memberikan kepadanya ke
kuasaan sebagai pinjaman yang akan ditarik-Nya
kembali sewaktu-waktr bila Dia menghendaki.

Oleh karena ihr, tidak ada seor:mg pun )trang me
miliki kekuasaan mutlak png dia dapat berbuat se
kehendak hawa nafsuryra denganrrya- Kekuasaan itu
hanyalah pinjaman dengan syarat-syarat tertentu
sesuai dengan ketentuan Pemilik kekuasaan yang
mutlak dan harus memenuhi ajararrajararrNya Apa
bila si peminjam itu dalam menggunakan kekuasaan
tersebut bertentangan dengan syarat yang ditetap
kan Pemiliknya, maka apayang dilakukannya iht
adalah batil. Dan, orang{ftrng muhnin diwajibkan
mengembalikannya di duni4 sedangkan di akhirat
nanti dia akan dihisab sesuai dengan kebatilannya
dan penentanganrya terhadap syarat yang ditetap
kan oleh Pemilikyang asli

Dia juga memuliakan orang yang Dia kehendaki
dan menghinakan orang yang Dia kehendaki de
ngan tanpa ada1ang dapatmembatalkankeputusar
Nya tanpa ada yang dapat mempersalahkan-Nya,
dan tanpa adayang dapat menolak ketetapan-Nya
Dia Pemilik semua urusan, karena Dialah Allah.
Tidak ada seorarrg pun yang memiliki hak prerogatif
iniselainAllah.

Pengurusan Allah terhadap semua ini adalatr
benar-benar kebaikan. Dia mengatrrnya dengan
seadil-adilnrra Dia memberikan kekuasaan kepada
seseorang yang dikehendakiNya dan melepaskan-
nya dari seseoftulg yang dikehendaki-Nya dengan
adil. Dia memuliakan dan menghinakan orang yang
dikehendakiNya dergan adil Maka itrrlah kebaikan
yang hakiki ddam semua hal dan keadaan. Itulatt
kehendak yang mutlak dan kelarasaan yang mutlah
unhrkmewujudkan kebaikan ini dalam semuahal"
'DitarganErrylwulnhsegalalubajilan.Sesangilmya
Enfuu Ma,hnlwasa atns sqala sesua,ht."

Pengurusan terhadap manusia dan pengaturan

terhadap umsan mereka dengan baik itu hanyalatt
bagian dari pengurusan terbesar terhadap urusan
alam semesta dan kehidupan secara mutlak,

'Ergkau masuAlwn malam le dalam siang dnn hglnu
masuklwn siory ln dnlnm malnrn. Englwu kzlaarkm.

yang hidilp dnri y ang mati, dan Englau lul.umlun yang
mati doi yang hitlup. DaL Englail beri refii siapa yang
Englau luhmdaki tmpa hisab (barae)._"

Ungkapan deskriptifterhadaphakikatyangbesar
ini memenuhi hati, perasaan, pandangan, dan indra
Suafir gerakan yang halus dan saling mengisi G€t"k-
an memasuldran malam ke dalam siang dan me
masukkan siang ke dalam malam, mengeluarkan
yang hidup dari yarrg mati dan mengeluarkan png
mati dariyang hidup. Geral<an yang menuniuliakan
adanya "tangan"Allah dengan tidak samarlagi dan
tanpa dapat dibantah lagi, manakalahati mau men-
orratr}an perhatiankepadanyasertamaumendengar-
kan suarafibahvangiuiur dan dalam.

Baikrang dimaksud dengan memasuHran malam
ke dalam siang danmemasulJ<an siang ke dalam
malam itu mengambil yang ini dari yang itu dan
mengambil yang ihr dari yang ini dalam perputaran
mas4 rnaupnn masuknyayang ini ke dalam }ang ihl
ketika merarnbatqra kegelapan dan kebercahafaan
pada waktu masuknya waktu petang dan pagi;
membuat mala hati hampir-hampir melihat tangan
Allah menggeraldran planetplanet ihr, dan menye
lubungi belahan bolarrans gelap di depan belattan
bola yang bersinar. Serta" membalik tempattempat
yang gelap dan tempat-tempatyang bercatraya se
dikit demi sedikitkegelapan malam merambatke
pada terangnya siang, dari kecerahan pagi menuju
kegelapan malam, malam rnerentarg panjang me
makan siang pada permulaan musim dingin, dan
siang merentang panjang menufirpi siang pada per-
mulaanmusimpanas.

Semua gerakan ini atau ihr tidak d4at diakui oleh
manusia bahwa dirinya yang mengendalikan jalur-

ialurnrar"ang halus dan lernbut Tidak mungkin rula
orang yang beral<al sehat mengabkan batrwa semua
initerjadi secarakebetrlantanpa adayang mengafir.

Demikian pula masalatr kehidupan dan kematian,

1ang masing-masing merarnbatpadapng lain de
ngan perlatran dan bertahap. Setiap detiknng mele
wati suatu makhlukhidup, makapada saatitu me
rambatlah kematian kepada sisi kehidupan. IGma
tian memakan kehidupan, tetapi pada waktu yang
samaterbentrkkehidupan baru. Saat selselkehidup
an mati dan musnatr, maka selsel kehidupan yang

baru pun hrmbuh dan beraksi. Setiap adayang mus
nah karena mali maka adayang kernbali dalam putar-

an lain menuju kepada kehidupan. Dan, setiap ada
yang munoil sebagai sesuafu rang hidup, maka ia akan
kembali dalam putaran lain rhenuju kepadakematian.
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Begindatr vang teriadi pada saQ wujud yang hidup,
kemudian meluaslah daerah$a sehingea satu mal$luk
hidup ihr mengalami kematian total Al€n tetapi, sel
selrya berpindatr masuk ke dalam susunan lain, lalu
masuk ke dalam jasad yang hidup, kemudian me
rambatlah kehidupan padanya- Demikianlah per-
putarznyang terusmenerus terjadi setiap saatpada
malam dan sianghari. Tidakada seorang manusia
pun yang mengatakan bahwa dialah yang mencipta
kan semua ini, dan tidak ada seoftlng pun yang ber-
akal sehatyangmengatakan batrwasemua ini terjadi
secara kebefulan tanpa adayang mengafur. ,

Gerakan tersebutterjadi dalameksistensi seluruh
alam dan dalam wujud setiap maktrluk hidup. Yaihr,
gerakanpng samar, dalam, halus, dan besar, yang
ditampakkan oleh isyaratAlQur'an yang pendek
kepadahati danpikiranmanusia rang menunjuHran
adanya tangan yang berkuasa yang mencipta, yzulg

halus, danyarlg mengatr. Maka bagaimanamungkin
manusia akan mencoba melepaskan pengaturan
urusan dirinya dari png Matratralus lagi Maha
Pengahr? Dan, mengapakah mereka hendak me
militrkan unfi.rk diri mereka aturan-aturanmng di-
buat oleh hawa nafsuny4 sedang mereka sendiri
adalah sepotong dari alam semesta yang diahr oleh
Yang Mahabiial$ana lagi Mahawaspada?

IGmudian yang sebagian menjadikan sebagian
lain sebagai budalq dan sebagiannya menjadikan
sebagian yang lain sebagai tuhan-firhan, padahal
rezeki semua mereka berada di tangan Allah dan
seluruh mereka adalatr tarrggungan Allah,

'Daa Englau beri rezelci siapa yang Englwu kzhtndaki
tmrpa hisab (batas)."

Sungguh ini merupakan sentuhan yang mengem
balikan hatimanusia kepadahakikatterbesar. Yaitu,
hakikat ulahiyyah wanhfulahKetuhanan Yang Maha
Esa', hakikat qanaamah waahirlah'pengurusan fng
satu', hakikat faa'iliyyah waahidah'aktivitas yang
safir', dan hakikat tadbiir waahirlah'perUamran yang
safir', halrikat malihiyy ah waahidahkel<nwnyaw
sahr', dan hakikat aIJa' waahitlnh'pemberian f"ang
safir'. Kemudian hakikat bahwa tidak ada keber-
aganuum kecuali unhrk Allah Yang Berdiri Sendiri
dan Mengurusi segala sesuatu, Yang Memiliki se
gala kekuasaan" Yang Memuliakan dan Menghina
kan, Yang Menghidupkan dan Mematikan, Yang
Memberi dan Mencegatu dan Yang Mengafir urus
an alam semesta serta manusia dengan adil danbaik
pada segalakeadaan.

Senfirhan ini menegaskan pengingkaran ddam
poin di muka terhadap sikap oftrng{nmg yang telah
diberi kitab, kemudian mereka berpaling dan
menolak berhukum kepada kitab Allah, yang berisi
monJqi'peratur,arf Allah unfirk manusi4 sedanglen
mattlaj !ilah ifu mengafur seluruh urusan alam
semestadanurusan manusia Padaunakuyaqg sama
Allah memberilan peringatan dalam poin berikutrya
agar kaum mukninin jangan menjadikan orang-
orang kafr sebagai wali. IGrena tidak ada dap dan
kekuahn bagi orang kafr di dunia ini Segala urus:m
berada di tangan Allatr, dan hanya Dialah wali orang-
orangmu$nin,

*S'wfiipiua:{Jti!<:rl'{irtl;ts
;irtfisf,,{y,6y5t4,j6(ry"W-
',jt t U:, j,i Jfi ifr{ri H *:U
aviit4ktrXz.:',315'Py*4r1ii,;;i6;

$f-;'o-*+Lgnrr:6"it4tir-ggi
ii,tt1| g.:k #. ir :#c 

"F 3r* +" ;"
HWfu r:Sais:,6.L15':jrfr 4

$ r 3;'nr'7fr'ril
langanlnh nrarg-orang mulvniammgamtril orang-
uang k$r wnjadi wali dmgan mcningallun orailg-
uang mulonin. Barangsiapa bqbuat dntktaa niscay
Iepaslah ia dmi pcrnlngan Allah luanli lwena 6asat)
rncmelihma diri dmi smaar yang ditafufr dni mnclw.
Allah rw$oinglllan, lwrnu tnhadnp din Gilsa) -19a.
Hanya kz$ln AIm kmbali(mu). Itura*nn@ Iila
lannu mmyenbunyilw aqa yang adn dalnm lwtinu
atau lwmu wlnhirlnnnyo pasti Allah trcngetahui.'
AIIah mmgetahui apa-apa yang ada di lnngit dan di
huni. AIIah lvlahnlwasa atas s egala savanr. Pda lwri
kttika tiap4iap diri ncndapati segaln lubqiilun di,
hndnpkm (di m*.anya), be$tu fiuga) kejalutu.yang
tzlahdi@alwaAqiahginkalaukirauaantaaiadnt
hni itu da, masa yangjaah. Allnh nrmtpcringatlan
konttahadapdhi(sil6a)-I,lya.'4llahnngatPenyqmg
lepada lwmfu-hanfu-I$a." (Ni Imran: 28-30)

Ranglaian aptpada poin di atas menghimpun
perasaan bahwa semua urusaq kekuata\ perafuraq
dan rezeki mifikAllah lGlau begitu, untuk apa orang
mukmin menjadihan musuh-musuh Ailah seba$i
wali (pemimpin, kekabihX Sesungguhnya tidak
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akan berkumpul dalam hati seorang.numusia suafu
iman yang sebenar-benarnya kepada Allah apabila
mereka menjadikan musuh-musuh Allatt sebagai
wali Padahal, musuh-musuh Allah itu telah berpaling
dari atau membelakangi seruan unhlk berhukum
kepada kitab Allah.

Oleh karena ihr, datanglatr ancanurn keras ini
yang sekaligus sebagai ketetafian yang pasti bahwa
seorang muslim telah keluar dari Islam apabila dia
menjadikan orangyangtidakridhamenjadikan kitab
Allah sebagai pengahr dalam kehidupan sebagai
wali, baik kewalian ihr dengan kecintaan hati dan
dengan rnembanfirrya" maupun meminta pertolong-
ankepadarya,

langanlnh rrang-orang rnulvnin mtttgambil orang-
orang fufir mnriani wali dengan mmingallun orang-

orang muknin Bam$iapa berbuat dnnikin4 niscaya

lrpaelah ia dmi patnhngan Allah."

Demikianlatr, ia lepas dari pertolongan Allah,
tidak ada dalam perhitunganAllah sedikitpun, tidak
ada hubungan dan penisbatan, baik agama maupun
alddah, tidakadaikatan dan kewalian Iatelah jauh
dari Allah dan terpufirs hubungannya secara total
ddarh segala sesuatu.

Allah hanya memberi kemurahan jika mereka
melakukan itu karena siasat memelihara diri ter-
hadap orangyang ditakutinya dalam suatu negeri
atau pada suahr waldr. Akan tetapi ihr hanya peme
liharaan diri dalam bentuk ucirpan lisan, bukan
pewalian dalam hati dan arnal. Ibnu Abbas r.a ber-
kafa,

{ 9it,'4' c\,13u.4',-f b
' Taqiyy ah'iasat p emclihmann dit iht bulant dengan

amal utapi toqtyfeilu funyadmganumpan "
Jadt, taqrlah yang diperkenankan itu bukan

dengan menjalin kasih sayang antara orang mulxnin
dan orang kafr. IGren4 oftrng kafr itu tidak ridha
kalau kitab Allah dijadikan pemutus perkara atau
pedoman dalam kehidupan secara mutlak, sebagai
manafiang ditunjuki ayat ini secara implisit dan pada

ayatlain secara eksplisit Dan, tnqiy)ahyagdiizinkan
itu juga bukan dengan membantu orang kafr dengan
anralan ryrata dalam suahr bentrktertenfu atas nama
tagfuall IGrena, tidak diperkenankan melakukan
tipu daya apa pun terhadap Allah.

Nah, karena urusan ini urusan hati nurani urusan
tak$'a, dan sampai di mana takutrya seseorzulg
kepadaAllah Yang Maha Mengetatrui perkara gaib,

maka ancaman ini mengandung peringatan kepada
orang{rang mulxnin terhadap siksaanAllah dan
kemurkaarrNya yang dikemas dalam benfirk l€limat
yangmengagumkan,

'Allah nmperfugatlan lcnru tnhadap dlri. (silsa) -19a.
Hanya kepadn AIIah kembali(mu).'

IGmudian' peringatan ini diikuti dengan kalimat
yang menyenhrh hati dan menimbulkan perasaan
dan kesadaran bahuA mata Allah selalu memandang
diriqra dan pengetahuan Allah selalu menyertainya

'KatnJrnnlah Iilw lanu nententbuntilwn a4a lry fu
dnlan hatimu atau knnu nzlnhirlwmyq WiAllah
mzngetalui.' AUah rnerWetalwi smua yang ada di k 4t
dan di bumi. Allah fuIaltnlwasa alns segaln ses7mtu."

Begitulah mengalir peringatan dan'qncaman.
Ditimbutkanryarasahkutagarmerekamenjaga diri
jangan sampai terkeua siksa" karena sikap dan per-
buatan yang senantiasa dipantau oleh pengetatruan
dankekuasaanYang Maha Mengetatrui dan Maha
kuasa Pasalnya tidak adatempatberlari dan tidak
adapertolongan bagiyang terkena siksa itu!

Kemudian peringatan dan ultimahm ini diikuti
dengan langkah lain dalam ayat-ayatini Yaitu, di
paparkanrya hari yang menakutkan, hari yang pada

waltu iil tidak ada sahr pun amalan dan niathatipng
dapat lepas dari pembalasan, dan pada waktu ihr
setiap jiwa menghadapi segala seluk-beluknya

'?ada lwi letika tiap-tin! diri rcndnpati segaln.le-

Wililn dihndapksn (dt rru&anya), bW6, (irqo) k4ol,ot-
an yang telah dikajal@nnya; ia ingin knlnu kiranya
an tma ia dm lwri itu ada masa yatgj auh^ Allnh rcn-
puingatkan lwmu toh.adnp diri (silxa)-Nya. AIInh
sangat Pmyayang l@padn lwmba-lwmba-Nlo.'

hri adalah peristiwa yang pasti dihadapi, yang kini
kesanr5a merasuk ke dalam hati manusia yang di-
bfurgkai dan diteropong kebaikan serta keburuk-
ann),4 dan digarnbarkan di dalam jiwaq"abahwaia
sedang menghadapi pengintaian serta peneropong-
an ifu . Ia ingin, tetapi apa arti keinginan ifu , lalau anbra
dia dan kejahatan itu terdapat tenggang waktu yang
amatpanjang. Bahkan, ia ingin agar antara dirinya
dan hari ini terdapatjarakwaltu yang sarUatpanjarrg.
Ketikaia sedaqg menghadapi ini tibatiba sajaleher-
nyasudah dipegang. IaUkdapatlepas danhkdeatlari,

Kemudian diikuti pula dengan tekanan kepada
hati manusia yaiU diulanginla lagi ancaman kepada
manusia terhadap siksaan Allah Yang Matrasuci

'Alhth menrperingatlwn lnmu tnhannp diri (siksa)-

I9o.' \
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Akan tetapi.dalam ansrnan id diingatkan-Nya
pula kepada mereka akan ratlmatAllah, dan masih
diberi kesempatan kepada mereka sebelum tiba
ajalnya

'AIInh sangat Penyayang lupadn hmntra-lmmba-Nyo.'

Di antara kasih sayang-Nya itu ialah diberi-Nya
mereka ancaman dan peringatan terlebih datrulu. kti
menunjukkan bahwa Dia menghendaki kebaikan
dan ratunat pada hamba-hambaNya

Dorongan serta ancaman yang besar dan ber-
rnilcsrn{nacofir ini mengandung beraneka Lnacam
pefimjuk dan iqarat mengenai apa yang terjadi di
dalam kehidupan kaum muslimin akan bahaya cair-

nya hubungan antara orang-orang muslim beserta
kerabat, temarrteman, dan kolegany4 dengan orang-

orang musyrik di Mekatr dan orang{nng Yatrudi di
Madinah. Hubungan yang terjadi karena dorongan
kekerabatan atau perniagaan ketika Islam hendak
menegakkan bangunan masyarakat muslim yang
baru di atas fondasi akidatr saja dan mnnhQ'sistem
yang bersumber dari akidah ini. Suatu persoalan
yang dalam hal ini Islam tidak mentolerir teriadinya
pencairan seperti ihr, melainkan harus ada ketegas
anyangmutlak

Arrat-ant iniiwa mengandung pengertian bahwa
hati manusia ifir setiap waliilr memerlukan periuang-

an yang serius agar terbebas dari talmnan ini dan ter-
lepas dari ikatan-ikatan ifir, serta berlari rnenuju Allah
dan mengikafkan driplJa manlajNyabukan lainrya

Islam tidak melarang oftmg muslim untuk ber-
gaul dengan sebaik-baiknya kepada orang yang tidak
memer?nginya dan memerangi agamanya, meski-
pun orang ifir bukan muslirn Akan tetapi" al-walake
setiaan, loyalitas' itu sudatr di luar birrgkai mu'amnlnh

bil-hustw'pergaulan dengan baiJrj. Al-wala' adalatr

saling keterikatan, saling menolong, dan saling
mencintai Yang demikian ini tidak akan ada di dalam
hati orang yang benar-benar beriman kepada Allah
kecrrali terhadap sesama omng yang beriman, yang
bersama-sama dengannya mengikatkan diri pada

Allal\ tunduk ke4rlda mmh$Allah dalam kehidupan
ini serta berhukum dan berpedoman kepada kitab
Allah dengan penuh ketaatan, kepatuhan, dan ke
pasraha[

Ihfilah AhJika l(amu Cinta kepada Allah
Aktrirnya datanglah penufi.rp pelaiaran ini dengan

suafu penegasan yang pasti unfuk mengobati ma,sa

lah ini masalah yang banyak tersebar dalam surztr
ini. Ayat ini merupakan sebuah ayatpendeknng
menetaplan hakikat iman dan hakikat agama dan
menetapkan perbedaan )ang pasti antara iman dan
kufrr dengan seFlasjelasrya dan tidak mengandung
kesamaranlagi,

fJj;,i ri W- + E(, N''j$ J,ot'S
It'$if -s';+'-;St\;)3j:"fi,;K. ji

"I(ala,lunlnh" Jila lnma (bawr-bowr) metuinrai AW
ilwtilnh aRar, nismya AIIah rnengarihi fun mmgampuni
dosa-dnsamu.'Allnh Maln Pengampun lagi Mala
Pmyayang. I{atakanlah, Taatilah Allah ifon, Raml-Itlya.

Jilu lanu bnpaling, malu semnguhnya Allnh tidak
mmyulwi orang-mang kafir."' (Ali Imran: 31-32)

SesunsguhnyacintakepadaAllah itu bul€nharya
pengakuan mulut dan bukanpula khavalan dalam
angan-angan. Tetapi, iaharus disertai sikap meng-
ikuti Rasulullatr saw., melaksanakan petunjuknya
dan melaksanakan manlaiNya dalam kehidupan.
Imanbukan sekadarkalimatyangterucapkan, bukan
sekadar perasa;ln yang tlrgetar ddam hati, dan
bukan sekadar simbolsimbolyang dipajang. Tetapi
iman adalatr taatkepadaAllah dan Rasul-Nya dan
melaksanalran manhaj'paaurarf Allah yang dibawa
oleh Rasul ihr. p

knam Ibnu IGbir di dalam menaftir*an ayatyang
pertama tadi mengatakan, 'Ayat yang mulia ini
menghukumi atas setiap orangpng mengaku cinta
kepada Allah, tetapi dia tidak meryilsti jalan hidup
yang dhiarkan Nabi Muhanunad saw.. Maka orang

mng seperti itu adalah berdush, sehingga dia meng-
ikuti syariat Nabi Muhammad dan agama yang
dibawanya dalam semuaperkataan dan perbuatar
nya" sebagairnana ditetaplcn dalam ach-Shahihdxi
Rasulullah saw. bersabda

{ i; iu;i $tA'>,;;,;'Jy
"Barangriapa yang melalsanalan ilafu analan lang
tidnk lami paintnhlan, na,L,a atruIan ilu ttrtnlak"

Dan mengenai ayat kedua (f"ang berbunyi),

"IfutnlanlaluTaatilahAllahdmRanl-lfi aliLakarru
bnpaling, malw serunguhnya Allah tida* menyului
mang-uanglwfv."'

Imam Ibnu lGfsir berkab"'Maksrd4r4 jika kamu

ti,-gU{';t!'ytii,9
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menyelisihi perintah-Ny4 maka ayatini menuniuk-
kan batrwa menyelisihiAllah (dan Rasul-Nya) dalam
menempuh jalan hidup adalah kufur. Allah tidak
menyllkai orang yang bersifrt demikian, meskipun
dia mengaku dan menyatakan dirinya cinta kepada
Nya"

Iman Syamsuddin Abu Abdillah Muhamrnad
ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata di dalam kitabnya
hdul Ma'adf. HadN Klairil Iba4'Banrgsiryyang
merenungkan sejarah dan informasi,informasi yang
sahih mengenai persaksian (pengakuan) banyak
kalangan Ahli Kitab dan kaum musyrikin akan
kerasulan beliau dan batrwa beliau adalah benar,
namunpersaksian initidakjrgamemasuldran mereka
ke dalam Islam (tidak menjadikan mereka secara
otomatis menjadi muslim), maka dapatlah diketatrui
batrwa Islam adalatr sesuatu di belakang itu semua
Islam itu bukan pengertian an sich bukan cuma
pengertian dan pengakuan. Tetapi, Islam adalah
pengertian, pergaknn, kefundukan, kepafuhaq dan
ketaatan kepadaAllah dan agama-Nya secara lahir
dan batin."

Sesungguhnya agama Islam memiliki hakikat
tersendiriyangtidakada Islambnpakeberadaanryna
yaitu hakikat nrg berupa ketaatan kepada syariat
Allah, mengikuti Rasulullah, serta berhukum dan
berpedoman hidup kepada kitab Allah. Haldkat ini
bersumber dari akidah tauhid sebagaimana yang
dibawa oleh Islam, yutu tauhidubuluhiyyahyang
cuma bnhid ulnthiyy ahmsaja yang punya hak unhrk
memperhamba manusia kepadanya mewajibkan
manusia taat kepada perintahnfia dan melalcsanakan

ryariafrry4 dan meletakkan untrk mereka tata nilai
timbangan, dan tolok ukur yang menjadi rujukan
hulnrm mereka serta mereka harus ridh,a menerima
kepuhrsannya. Selanjutrfia adalah taahfululnaataa-
marlyang menjadilan semua kedarlatan kepunyaan
AllahYang Maha Esa saja dalamkehidupan manusia
dan dalam semuahubungannya" sebagaimana se
luruh kedaulatan itu kepuryaan Allah di dalam
merrgahr seluruh urusan alam semesta- Sedarrgkarf
manusiaitu tidak lain hanyalah sepotongkecil dari
alamyang besar ini.

Pelajaran pertama dari surah ini menetapkan
hakikat itu-sebagaimana kita lihat-dalam benhrk
yang indatr, sempurn4 dan menyeluruh, yang tidak
ada jalan unhrk tidak menghadap kepadanya dan
tidak menerimaryra bagi orang 1larrg ingin menjadi
muslirn

Sesungguhnya din'agamd yang diridhai di sisi
Allah hanyalatr Islarn Islam ini adalatr sebagaimana

yang disyariatkan Allah, bukan seperti yang di-
garnbarlan oleh kebohongan-kebohongan dan kha
yalar*fiayalan.

t*t
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;liJrarrlSiiS1;
t-l*r5,;-66$\ctr; j'94fr
',J\ab$X,6lG:i6At1

*ti6&K#tx;n3:rt3K33^
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EL361j 33 t6 i oyhr yi, ;6,(J 6:,

g 6?,3
"sesungguhnya Allah telah memilih Adafit,
Nula kelua,qga Ibraftfun' 'lan keluarga Imran
melebihi segala umat (di masa mereka masing'
masing),(33) (sebagai) sahr kehrnrnan yang
sebagiannya (keurrunan) dari yang lain Allah
Maha Mendengar lagi ltfiaha Mengetahrf (3a)

fingailah), kefika ifi tfran berka,ta' Ya Tbhan'
ku, sesungguhnya alnr mena:za,rkan kepada.
Engkar anak yang dalam kandunganhr me4ftdi
hamba yang saleh .lan berkhidnat (di Baitul
Ivfaqdis).Ikrena iuq terirqal4r (nazar) ihr dari-
padaku" Sesungguhnya Engtadah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Me:rgetahuil' (35) l,Iake
tafkala istri tnran melahirkan annknl'a, dia pun
berkata, Ya Ttrbanhro a,ku me-
laldrkan seorang anak perempuan; dan Allah
lebih mengetahui apa yang ditahirkmnya itu;
dan anak laH-la,ld ddaklah seperd anak Perem-
puan. Sesungguhnya aku telah nenanrai dira

Maryam dan alqr mohon perlindungan rurtrk-

ryra dan anal(-anak kenrnrnanrya kepada (pe
meliharaan) Engtru daripada setan yang ter
kuurk' (36) Itdaka, fttunqya menerirnanya
(sebagai naax) dengan penerimaanr yang baik'
dan mendidikryra dengan pendidikan png baik
dan Allah meqiadikan klariya pemeliharanl'a.
Setiap Akariya masuk untuk menemui lVlaryanr
di mihmb, ia dapafi makanan di SStrya. aka$"a
berkatao TIai lfiaryam dari mana ka.rnu mem-
peroleh (na,tanan) iniP Maryam menjawab,
:Itfiakanan ihr dari dd Allah' Sesungguhnya
Allah memberi rezqh kepada siapa yang di-

'e\i;?6J;11\#6AJ:69fGi
4,#;(,{i,l4rvh13t6-#i

(l/,t53 6;;r j.Lt;.'*"!,i'i J ti il t t gi
'A:6r'ujibF.rlt;.4'u-tri(-43iut;'dy

4jfii*lt-;$,i6yW65i6
tft(ftgs,ry'l*.34WFt
6ti+lirrqliJf')At1:*;#.fi \;K
wtg(<*$i(vt'r#i,*6
*'g$td;rSnr'7A+t*€)t+ati
gt€ #i 5 r$ {'Si t64; i }z at
(s61);G4rcti;r'S*fi 'r'.,.6*.St
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kehendaki-Nya.tanpa hisab. (37) IX sanalah
Zat<anya mendoa kepada Tbhanriya serala ber
kafa, Ya Thhantcu, berilah af<u dari sisi Engkau
seorang anak png baik Sesungguhnya Engkau
Maha Pendengar doa. (38) Kemudian I\rlataikat

fiibril) 7al*anya, sedang ia tengah
berdiri melalnrkan strdat di mihrab (katanya),

'Sesungguhnya Atlah menggembiralwl kamu
dengan kelahiran (seorang putramu) Y*yq
yang membenarkan kalimat (yang datang) dari
Allalb menjadi ikutaru menahan diri (darihawa
na.8u), dan seorang Nabi termasuk kebrrurran
orang.orang salelu' (39) Takanya berkatao Ya
ttnntru, bagaimana dar bisa mendapatanak
ss.bnga,lcr telah sangatba dan isbilu pun se-
orang yang mandulP Berftrman Allalt, T)emi-
kianlab Atlah berbuat apa yang dikehendaki-
Nya.' (4O) Berka,ta 7al<afiya.tserilah aku suahr
tanda (bahwa istriku telah mengandung).' Allah
berftman, Thndanl"a bagimu, kamu tidak dapat
berkata-kata dengan manusira selama tiga hari
kecuali dengan isyarat Da^no sebutlah (nama)
lbhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbih-
lah di wattu petang dan pagi hari' (41) Dan,
(ingatlah) kefika Itdalaikat fiibril) berkata, lHai
It{aryarn, sesungguhnya Allah telah memilih
kanrru, menyucikan kamu, dan melebihl€n
kamu atas segala nnnita di duda (yang semasa
dengan kamu). (d2) ttai ttfiarrrdnr, taadafr kepada
ttnnmur sr$ud dan rukuhh bersama orang-
orang yang ruhL' (a3) Yang demikian ihr adalah
sebagian dari berita-berita gaib yang l(a^rrri
wafryukan kepada kamu (ya tvtutammafl . kda-
hal kamu ddak hadir beserta mereka, ketika
mereka melerrparkan anak-anak panah mereka
(unark mengundi) dapa di antara mereka yang
akan memelilra.ra ltfaryam" Dan, kamu tidak
hadir di dd mereka ketika mereka bersengketa.
(Al) (hgatlah), ketika Malaikat berkatao TIai
Itdaryanb se*mgguhnya Allah menggembiralcan
kamu (dengan kelahiran seorang putra yang
diciptakan) dengan kalimat (yang datang) dari-
pada-Nya, nananfa Almasih ha puha MaryarL
seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan
termanrk orang.orang yang didekarkan (kepada
Allah). (45) dan dia berbicara dengan manusia
dal"'n buaian dan ketika sudah dewasa. Dia
termasuk di antara orang-orang yang salelu'
(nO) Maryam berkata,'ya nrfrantu,-betapa
mrurgkin aku mempunyai analq padalnl aku
belum pernah disenarh oleh seorang lald-lald

pun.' Allah berfirman (dengan perantaraan
Jibril), Demikianlah Allah mencipta"kan apa
yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah ber-
kehendak meneapkan sesuahq matra Altah hanya
ankup berkala kepadanya, Jadilah', lalu ;aaiUn
ditu' (47) Allah alran mengajarkan kepadanya
Al-Kitab, Hilcnab, Tburag dan kt$t (a8) Dan,
(sebagai) Raiul kepada Bani Isael (yang berl€ta
kepada mercka), Senrngguhryra aku telah datang
kepadamu dengan membawa sesuahr tanda
(mutiirat) dari Ttrhanmu, yaitu aku membuat
unnrk kamu dari tanah berbentrk bunurg. Ke-
mudia^n alcu meniupnya mafta ira menjadi se-
ekor bunrng tengan seizin Allalr. Alar menyem-
buht€n orang yang buta sejalc dari lahirnya
dan orang yang berpenyakit sopalc.Dan aku
menghiduplran orang mati dengan seiiin Aflalr,
dan aku lobarkan kepadamu apa yang kamu
makan dan apa yang kamu simpan di rumafrmu"
Sesungguhryra pada yang demikian ihr adalah
suatu tanda (kebenaran kerasulanlnr) bagimu,
jika kamu sungguhsungguh beriman" (a9) Dan,
(aku datang kepadamu) membena.rkan Thuat
yang darang sebblumht dan unhrk menghalal-
kan bagimu sebagian yang telah diharamtran
unfuhnu" Dan aku datang kepadamu dengan
membawa sua,trr tanda (mu$izat) dari Ttrhanmu
IGrcna itu, berakn'alah kepada Allah dan taat-
lah kepadaku. (50) Sesungguhnya Altab lbhan-
ku dan tnanmu, karena itr sesrbahlah Dia.
bdlah jalan yang lunrs.' (51) Ivlaka, tatkala Isa
mengetahui keinglraran mereka (Bani Isra€l)
berkaAlah ,lia'Siapakah yang akan menjadi
penolong-penolongku untuk (menegakkan
agama) AtlahP hra haurariyyin (sahabatsalrabat
setia) menjawab, T(amilah penolongpenolong
(agama) AllalL Karti beriman kepada Allah dan
salcsikanlah bahwa sesunguhnya kami adalatt
orang'orang yang berserah dirt (52) Ya Tbhan
kanri, lorri telah berlman kepada apa png telah
Engkau unrnkan dan telah l<a^Ird ikud rasul.
IGrena ihr, rrasul*adah kami ke dalam golong.
an orang-orang yang menjadi $atsi (tentang
keesaan Allah).' (53) Orang.orang kafir itr mem-
buat tipu daya dan Allah membalas tipu daya
mereka itr. Allah sebaik-baik pembalas tipu
dayu (5A) (Ingatlah), ketika Allah berftrmarq
'IIai'hq sesungguhryra Alcrr alran menyampai-
kan kamu kepada atdrir qialmu dan mengangkat
kamu kepada-Itr serta membersihkan kamu
dari orang.orang yang kaffr, dan menjadikan
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orang'orang )4ang mengiluti kamu di a,tas oranS'
orang )'rang trafir hingga hari kiamal Kemudian
hanya kepada Akulah kembalimuo lalu Aku
memuhrskan di antaramu tentang hal-hal yang
selalu kamu berselisih padanya. (55) Adapun
orang-orang ya,ng kafir maka akan Kusiksa
mereka dengan siksayangsangatkeras di dunia
dan aliltirat, dan meneka tidak memperoleh pe'
nolong. (56) Adapun orang'orang yang beriman
dan mengerjakan artal-afinl satetr, maka Allah
akan memberikan kepada mereka dengan sem-
purna pahala analan-amafan mereka.,Allah
tidalr menynkai orang-orang yang zalilrn (57)

Demikianlah (ldsah Isa), I(arrti membacakannl'a
kepada kamu sebagian dari buldi-buldi (kerasul-

annya) dan (membaca"kan) Al-Qur'an yang
penuh hiknalr. (58) Sesnrngguhnya misal (pen-
ciptaan) Isa di sisf, Ahft, adahfi seperd (pen-
ciptaan) Adarxt Allah menciptalran Adam dari
tanatr, kemudian Allah berfirma.n kepadanya'

Iadilah' (seorang manusia), maka jadilah dia.
(59) (Apa yang telah l(ani ceritakan ihr), ituIah
yang benar, yang darang dari Tblnnmu I(arena
italu€anlah kamu termasuk orangprang yang
ragu-ragu. (60) Siapa yang membantahmu
tentang bsah Isa sesudah datang ilnu (yang
meyakinkan karru), maka katakanlah (kepada-
nya), ll\fiariilah kita memanggil anak-anak kanti
darr anak-anak kamu, isbi-is[i karni .lan ishi-
islri kamu, diri karti darr diri karnu" IGmudian
marilah kitabemrubafrahh kepada Allah dan
kita minta supaya laknat Allah ditimpa^kan
kepada orang.onngyang dusta. (61) Sesungguh-
nya ini adalah kisafr png benar, dan tak ada
Tbhan (y"rrg berhak disembah) selinin AlafL
Sezunguhryra Allab Dialafi Yang Mahaper
l<asa lagi lvtahabiiatrsana. (62) IGmudian jika
mereka berpating (dari kebenaran), maka ee-

sunguhnya Allah Maha Mengetahui orang-
orangyangberbuatkenrsakan (Og) IGtakanlab
tlai Afrli KiJab, madlah (berpegang) kepada
suahr kalirnat (ketetapan) yang tidak ada per-
selisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak
kita sembah kecuali Allah dan fidak ldta pen
selnrtrkan Dia dengan sesuahrpun Ttdak (p.tla)
sebagian kita menjadikan sebagian yang lain
sebagai tuhan selain AllalLJika mereka ber
palturg maka katakantah kepada mereka, lsahi-
l@ilah bahwa kani adalah orang-orang yang
berserah diri (kepada Allah). (6,1)"'

Penga^ntar
Beberapa riwayat yang menerangkan diskusi

antara Nabi saw. dan utnsan dari Najran Yaman
mengatakan, "Sesungguhnya ceritacerita yang di-
sebutkan dalam surah ini tentang kelatriran Isa a.s.,

kelahiran ibunya Maryam, kelahiran Yahp, dan
ceritacerita selanjutnya' adalatr untuk menolak
syubhat+yubhat yang dikemukakan oleh para

uhrsan itu. Yaihr, yang disandarkan kepada apalang
disebutkan dalam AlQur'an tentang Isa as. batma
ia sebagai kalimatAllah kepada Maryam dan ruh
dariNya; dan merekamenanyakan berbagai urusan
yang tidak terdapat di dalam surah Maryam dan
meminta jiwabann5ra-"

Boleh jadi hal ini benar. Akan tetapi, disebut-
karurya kisatrkisah itu dalam surah ini.dalam benfirk-
nya seperti ini sesuai dengan metode umum Al-
Quran di dalam mengemukakan kisah-kisah untuk
menetapkan beberapa hakil€t tertentr yang hendak
dijelaskannya Biasanya hakikat-hakikat itu bul€n
tema suratr yang disebutlan di dalamrya kisatrkisah
tersebuL Oleh karena itu, dikemukakanlatr kisah-
kisatr ini dengan uliuzn dan metode nng sekirarya
dapat memantapkan hakikat-hakikat ini, menarnpak-

kannya dan menghidupkannya. IGrena itu, tidak
diragul€n lagi bahwa pemaparan kisah-kisah ini
memiliki metode lirhusus dalam membeberkan
hakikat-hakikat itu dan menusul*ann)'ra ke dalam
hati, dalam bentuk yang hidup dan memberikan
kesanyang mendalanr, dengan rnelukiskanhakikat-
hakikat ini dalam garnbaran realistis yang berlaku di
dalam kehidupan manusia Hal ini lebih mengesa*
kan di dalamhati daripada sematamatamengemu-
lgkan hakikat-hakikat ifir secara murni dan lWas.

Di sini kita dapati kisatr-kisah ini mencakup
hakikat-hakikatyang ditekankan oleh surah ifir sen-

diri, dan tampak pula langkalr-langkatrnya yang jauh

di san a" Oleh karena i[r" bersitrlatr kisal*isah ini dari
keterbatasan yang ada di dalamnya, dan tinggal
unsurpokoknya sendiriyang mengandunghakikal
hakikatyang orisinal dan abadi dalam taslw.www
'persepsi' iktikad Islarn

Persoalan pokokyang ditekankan surah ini se
bagaimana sudah kami kemukakan ialah persoalan
tauhid, buhid uhhiyyahdmWfind qanaamahllvh
Isa beserta kisah-kisah yang melengkapiry"a dalam
pelajaran ini, menegaskan hakikat itr, meniadakan
persepsi adanya anak dan sekuhr bagi Allatr, dan
menjauhkannya sejauh-jauhnya hal iur, menampak-
kan kepalsuan syubhat dan ketidakmungkinan
gambaran seperti itu, rnemaparkan kisah kelahiran
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Maryam dan sejarahnya dan mence.ritakan kelahir-
an Isa a-s. dan sejarah pengutrsannya sertaberbagai
peristiwayang dialaminya" Semuanya disampaikan
dengan menggunakan suatu metode tertenfu de
ngan tidak melupakan dan menghilangkan semua
benfirk kesamaran tentang keberadaan Isa sebagai

manusiayang sempurna dan bahwa ia sebagai salatr
sahr mata rantai para rasul, yang keadaannya sama
dengan mereka dan tabiattya seperti tabiatmereka.
Dijelaskannya kejadian-kejadian luar biasa yang
mengiringi kelahiran dan perjalanan hidupnya
dengan penjelasan yang tidak berbelit dan tidak
ruwel bahkan malah memuaskan hati dan pikiran,
dengan membiarkan persoalannya berjalan sesra
alami danwajar, tanpakeganjilan-keganjilarr sehingga
dihrtrplah kisah ini denean kalirnat,

"Smnguhnya n;nl (pnciptnan) Im di siri Allah ada-
lnh sEati (pnciptaan) Adnn AIIah nmxipta|,an Adnn
dmi nnah kcnudim AIIah berfnnan lecpadnrya, ladi-
lnh' (snrarg mamnia), flrnknjadilah&a. "(Ali Imran:
5e)

Hati pun menemukan kembali keyakinan dan
kepuasan. Mak4 sungguh mengherankan, bagai-
manabisatersebar wbhatswbhat seputar hakikat
yang terang benderang ini?

Persoalan kedua yang muncul dari persoalan
pertama dalam surah ini ialah masalahhakikat din
(agarna), yaihr Islarn Makna Islam ialah mengikuti
dan menyerah paurh- IIal ihr disebutkan dengan jelas

di tengatr-tengah kisah ini. Disebutkan di dalam
perkataan Isa as. kepadaBani Israel,

'Dan (a*u dnln g lupadamu) m,m.bmarlwn Taurat

Wg dalang sehknla4 dan untuk rnmghahllw baginu
sebagian yang telnh dilwramlwn untukmu...." (Ni
Imran:50)

Perkataan ini menetapkan tabiat risalah. Risalalt
itu datang unhrk menetapkan manlwj, melaksana-
kan perafirar\ dan menplaskan yang halal dan yang
haranr" supala oftmgorang yang beriman kepada
risdah ini mengikuti dan menerimanya dengan
sepenuh hati- IGmudian datanglah malmakepasralts
an dan kepatrrhan melalui lisan pra haatariyyia

"trtfal'q tat*ak In nungetalwi lvinglum nnela (kni
IsrarD bnlutnlnh dia, 'S;a$akah yng alan mcnjadi

ma* (ncnW*l,an aganw) AIIah?
Para lwwariyin (salnbat-sahabat setia) mtnj awab,
'I(nmilah pnohng*anhng (agann) AIIah lhmi bn-
fuwn lqanaAw dm saksikanlahbalwa smnguh-
nya lami adalah orang-orungyang bnscrah diri. Ya

Iilhm lcami, kami ttlnh b dman lepada apa yang tzlnh
Englau hrrun L,an. dnn tdah kanti ikuti rawl l(mmn itu,
mnmklrmlnhknmilednlnmgolmgan.orarg-orangyang
mniadi sa/si (tentang luaam Allah). "' (Ali Inuan:
52-53)

Di antara masalah yang ditekanlian oleh surah ini
ialah melukiskan keadaan dan sikap orang{rang
yang beriman terhadap Tuhannya Kisah-kisah ini
membentangkan sejumlah kesalehan perjalanan
hidup manusia-maiusia pilihan, yang telah dipilih
olehAllah dan dijadikan sebaeai sahrketrunanyang
sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain.
Ilkisanmngijelas ini tampak dalam perkataan isti
Imran kepadaTuhannya ketika ia bermunajat ke
pada-Nya mengenai keadaan putinya (Marpm),
dalam perkataan Maryam kepada f.akarwa, dalam
doa 7.akat'rya dan munajatnya kepada Tuhannya,
dalam jawaban parahavariyvin tuhadap nabi mereka"
dalam doa mereka kepadaTuhan merek4 dan se
terusqra.

Sehingga ketika kisatrnya. sudatr selesai, maka
datanglah kata pamungkas yang mengandung dan
meringkaskan hakikat-hakikat ini, dengan berptiak
pada kenyataan-keryrataan kisatr di dalam menetap
kan hakikat-hakikatyang ditetapkarrNya" Yaitu, png
meliputi hakikatlsaas besertahbiatpenciptaan dan
iradatr Ilahiah, tauhid yang hrlus, seruan terhadap
Ahli Kitab kepada tauhid, dan tantangan terhadap
mereka unfirk ber-mubalnlah 'saling bersumpah
supaya dikutuk dan dibinasakan oleh Allatr siapa
yang salatr'dalam masalah ini. Lalu disudahilah
pelajaran ini dengan penjelasan komprehensif yang
meliputi pokok hakikat ini supaya Nabi s.n'. meng-
hadapkannya kepada Atrli Kitab secara umum, baik
yang hadir berdiskusi dengan beliau maupunlzang
tidak hadir, generasi itu maupun generasigenerasi
yang datang sesudahnyahingga aktrir z:rmzrn,

'I{atalanlah, 'Hai AhIi kitnb, marilah (bnpegang)

fupann nnru fulhrwr (letztnpan) yang fidn*, ada pn-
selisilnn antara lami dnn lamu, bahwa fidnk kita
sembah laanli Allah dan tidak kitapnwlatulw Din
dmgan sesaatu pun. mkk Quk) sebagian kita mm-
jadilnn sebagian yang lain sebagai atJwn sehin AllaJL'

l;la nerel,,a brpaling maka ltatakanlah kepann nereka,

'Salcrilwkh balwa lwmi adalnh orang-nrang lang
bnsnah diri (kzpada Allah). - (Ni Imran: O[)

Denean demikiar! selesailatr perdebatanitu, jelas
lah apa yang dikehendaki Islam terhadap manusia
dan fondasi apa yang dibuatnya untuk kehidupan
mereka Dibatasilah maldra ilin dan makna Islam.
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Ditiadakanlah.semua bentuk ke.rancuan atau pen-
campuradukan yang oleh pelakunya dikatakan se
bagai din atau sebagai Islam.

Inilah sasaran akhir pelajaran di muka dan sasafim
aktrir suratr ini, yang dikemas kisahkisah itu dengan
terang dan jelas dalam bentuk cerita yang indah,
menarik, mendalanr" dan mengesankan. Inilah fringsi
kisah-kisah Qur'ani dan karakteristiknya dengan
metode pemaparannya yang l*rusus dalam berbagai
surah.

Kisah Isaini dipaparkan dalam surah Maryam,
dan dipapadran pula di sini serta dfulanginyabeberapa
nash di sini. Di sana menampakkan adanya tarnbah-
an putaran kisatr dan diringleskan yang sebagian-
nya. Di dalam surah Maryam terdapatpaparanyang
panjang mengenai kelahiran Isa dan tidak dicerita
kan kisah kelahiran Maryam. Di sini dijelaskan
tentang risalah Isa dan hawariWin dan disebutkan
seqra singkat tentang kisah kelahirannya Tetapr"
komentarnya lebih panjang karena unhrk meng-
hadapi bantahan-bantahan seputar masalatr yang
lebih komprehensif, )raitu masalah tauhid, din
(agarna), watyr, dan risalah (kerasulan), rang tidak
terdapat di dalam surah Maryam prrg rnenyingkap
kan karakteristikAlQur an di dalam menampilkan
ldsah-Hsah, sesuai dengan nuansa suratr yang me
muatnya.T

Sekarang, marilah kita paparkan nash-nash ifu
dengan penjelasan yang rinci.

I(isah Keluarga Imran
Kisah-kisah ini dimulai dengan menjelaskan

beberapa orang hambaNya yang dipilih-Nya unhrk
mengemban sebuah risalah dan sebuah agama sejak

makhluk. Tujuannya agar mereka
berada di garis depan par"ade iman dalamberbagai
rangkaian perjalanannya yang sambung-menyam-
bung sepanjarg perjalanan generasi manusia dari
abad ke abad. Diielaslian batrwamereka itu kehrurr
an sebagian dari sebagian yang lain. Akan tetapi,
tidakbegifu ugen mengenai nasab, meskipun nasab
semuanya bertemu pada Adam dan Nuh. Mak4
yang pertama adalatr hubungan pemilihan Ilahi dan
penisbatan akidah ini dalam parade iman yarrg mulia

ittsllii4i;LJt;3(3'ii;r;us;i::rt4#
ry u 6;r uu$:,'(i, $ i*;r,g

'Saungulurya Allnh tzlnh nmilih Adnm, Nn4 kl,*go
Ihahirn, dnn luhnrga Inaan mebbihi segala umaf (di
masa mneka rnasing-maring), (sebagai) satu lutururun
yangsebagiannyalutururwndnriyanghin.AllahMalw
Mendengar lagi Mala Mengetahaa"(AIi Imran: 33-
34)

Ayat ini.rnenyebutAdam dan Nuh secara individu
dan menyebut keluarga Ibratrim dan keluarga Imran
sebagai keluarga Hal ini mengisyaratkan batrwa
Adam secara pribadi dan Nuh secare,pribadi itulah
yang dipilih olehAlah. Sedangkan, dipilihnyalbrahim
dan Imran serta kenrunanrya menurut kaidatr yang
telah ditetapkan dalam surah al-Baqarah mengenai
keluarga Ibrahim bahwa warisan nubuwwahdan
berkah di kalangan keluargaryra itu bukan warisan
keturunan, melainkan warisan aHdah,

'D aa fugarlah) Iutilw lbrahim diuj i hlwnny a dntgan
bebaapa lalinat (pnirrrd, fu" lnrangm.), IaIa lbrahim
mnurwilmnnya. Allah befuna 'Saunguhnya Alu
akan nnl d.lkanmu inwm fugi selilruh mannia.' Ibahim
bnluln, Dan, (saya molnn juga) dari lutururut{ar'
AIIah berfrnaa la{;-Ku (ini) tida* nengnai uang-
uang yang ulim. "' (al-Baqarahql24)

Sebagian ri\ilalrat menyebutkan batrwa Imran ihr
dari keluarga lbrahirl Mali4 disebufl<anryra keluarea
Imran di sini untuk mengkhususkan cabang ini
karena masalatr lhusrs, yaihr unhrk menampilkan
kisatr Maryam dan kisah Isa as.. Demikian juga
kalau kita perhatikan bahwa dalam ayatayat ini tidak
disebutkan keluarga lbrahifit, keluarga Musa dan
keluarga Yaqub (Israel), seperti hdnya keluarga
Imran. Hal itu disebabkan kisah ini menampilkan
diskusi seputar masalatr Isa bin Maryam dan sepuhr
Nabilbratrim, akandisebutkandalam
pembahasan berikutrryra. Oleh karena itu, tidak ada
relevansinya menyebutkan Mum dan Ya qub di sini

Daripengumuman uftimalm (padaayatsebelurn
nfia) berpindahlah pembatrasanryra kepadakeluarga
Imran dan kelahiran Marfanl

.lrtr7

7 Periksalalr pasal "AlQishshah fl-Qur'an" dalam kitab At-Tarhwiirat Fanniy fl-@i anterbitan Darusy $ruruq.
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"Qngatl.ah) kztiltn istri hnran berlwtn, Ya Tfulwnleu,

sesanguhnya a*u mena.urlun lupadn htglwu anale

ymg dalm kandtnganlat twiadi hanfu yang Mlth dan
bnkhidnut (di Baiarllula4dis). I{nata itu, terimalah

Qtazs) itu dmilaL Saungulmya Englaulah Yang ilIala
Mendngar lagi trfiala Mettgetahui.'Makn, tufknlo istri
Inuan mclahlrkat analny o dia pun bqkarq Ta TiJwn-
ku, sesunguhnya aku mclnhirlwnnya seorang anak
pamguan; dn Allah hbih nmgetnhui apa yang di-
Iahirkawtya ihr; dm anak lnki-lald tidallah sQnti anak

Paanftrrm. SMgrfnAa afu tclnh nmanwi dia t'Iaryun
dm alat nohm pnkndungan untulnya sntn annk-anak
lwhtruranrrya lepann Q arulilnraan) Engleu furipada
setnn yng talwatk.' IvIafu Tillnnnya mtnerimnnya
(scbagai nazl.r) dagan penrirnaan )ang barlg dnn mm-
didihrry a fungan pendidilwn yang bailc dan Allnh mm-
janifun hkniya panzl,ihnrmya. Saiap hlmiya nank
untuk mennnui Maryarn di milaab, ia dapafi nakarwn
di sisinya. hlniya berkarq 'Hai fuIaryant, dnrimarw
lwma mmtperclzh (malarun) ini ?' Maryan mmj aanb,
'ltalnrun, iu dsri sin Allall' kurigultnya Allnh mmt-
beri rezpki ktpodo siapa )ary diluhmdaki-Nya tanpa
hisatr. " (Nl Imran: 3 5-37)

Kisah nazarini terungkap dari hati "istri Imran",
ibu Maryarn, yang penuh dengan iman hendak
menyerahlan miliknfiayangpalingberhargakepada
Tuhan$aa" yaitu janin yang dikandung dalam perut-
qra. Penyerahan itu dilakukan dengan firlus iktrlas
kepadaTuhanrya, dengan melepaskannya dari semua
ikatan, semua sekufu, dan semuahakselainunhrk
Allah SWn Ungkapan kehrlusan yang mutlak de
ngan kata "tnlrnrur"merttpr/t<anungkapan yang me
ngesankan. IGren4 tidddah seseorang ifu tahmrur
'menjadi merdeka' yang sebenar-berurnla kecuali
orang yang mengil*rlaskan diri kepada Alhh secara

total, berlari kepadaAllah secara total, dan melepas
kan diri dari semuaubudiatr kepada seseoftrlg, ss
suahr pun, dan tata nilai apa pun. Ubudiahnya hanya
sematamata untuk Allah saja. Maka irilah tnlnmn
yangsebenarryra.

Ddri sini tampaklah tauhid dalam benhrkyang
sangat ideal bagi tnhnmtr.I(arena, tidaklah sese
orang ihr tahinur'merdel<apenuh' kalau dia masih
hrnduk kepada seseoftrng selain Allah, baik yang
berkenaan dengan dirinya sendiri, laju kehidupan-
ny4 rnaupun perahuarperaturan, tata nilai, undang-
undang, dan ryariatyang mengatur kehidupan ini.
Tidaklah seseorang itu tahnrrur kalau di dalam
hatinya masitiada keterganhrngan, pengharapan,
atau ubudiatr (pengabdian) kepada selainAllatr" JWa
bila di dalam kehidupannya masih ada qariat, tata
nilai, atau pertimbangan-pertimbangan yang ber-
sumber dari selain Allah. IGtika Islam datang menr-
bawatauhid maka ditanglah ia dengan membawa
gambaran yang unik bagi kemerdekaan yang se
benarnya di alam manusia

Doa yang khusyr dari istri Imran ini bertujuan
agar Tuhannya menerima naz:rrnp yang berupa
buatr hatinya Hal ihr menggarnbarlan penyerahan
yang hrlus kepadaAllah, meSghadap kepadaNya
secaratotal, merdeka dan bebas dari semua ikatan
kecuali menginginkan diterima oleh-Nya dan diri-
dhai,Nya

'Ya Iiilwn*u, sesunguhnya alcu mnuzarlmn kzpada
htgluu anah y ang dnlam lunnanganlnt neq adi hmfu
yang mbh dnn berkhidnnt (di Baitul Maqdis). I(mna
itu,tnimalah(ruzs)iat.dniku.SewryilmyaEngkn-
lah Yang l,Ialw l,Iefldengn la,gi lvlalw Mnganlrur. "(Ali
Inran:35)

Akan tetapi, ia melahirkan anak perempuan,
bukanlaki-laki

'Mak4tnllralairtrilnaanrrulahirlunoulnya,diopoo
berlnta,TaTilhntlu,santnguhrryaalamclahhlwnnya
snrang mak panfuten; dan AIIah hbih rcngetnlui apa
yang dilnhirlannya itu; dnn annk laki-lnki tidnldnh
sepnti anak pnmtpuan. Semnguhnya aku tclnh me-
runwi dia htuyam dm alu molm prhndangan untuk-
nyasataanak-anakluAnumnmlalccpada(penulilura-
an) Engltau dn@ setan yang tnlwtulc"'(Ali Imran:
36)

Sungguh dia menantikan anak lakilaki Fasalrya
mzar)'ang sudah terkenaluntrkmengabdi di rumah
ibadah itu adalah lald-laki, untukmelayani Hailal
(mihrabnya), dan memufirskan diri untrk beribadatr
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sernata-mata dengan hidup merpbujang. Namun,
ternyata dia melahirkan perempuan. Mak4 meng-
hadaplatr ia kepadaTuhannya dengan nada kecew4

'Ya Tulwnlat setangultrya olat nclnhirlannya seorang

anak p omquan; dnn Allnh lzbih mengetalrui apa y ang
dilnhirlannya itu."

Akan tetapi, dia menghadap kepadaTuhannya
unhrk menyampaikan apayang didapatinya itu, se
akan-akan diahendakmeminta maaflrarena diatidak
melahirkan anak laki-laki yang dapat menunaikan
hgasflgasifit.
'Da4 annk laki-laki tidallah seperti annk pnempuan. "

Anak perempuan tidak dapat menunaikan fugas
sebasaimana halry"a anak lakilaki dalam balnsan ini
"Sewngulmya aku hlah mcnamni Din lrlatyarn. "

Pembicaraan dalam benhrk seperti ini menunjuk-
kan munajatyang dekat, munajat seseoftmgyang
merasa batrwa dia sedang bersendirian dengan
Tuhanrya- Dia bicarakan kepadaNya apa yang ada
di dalamhatinya dan apayang ada dihadaparurya
Dipersembatrkanryra kepadaNya apayang dimiliki
nya dengan ai*utannva sesra langsung dan
lematrlembul

Begitulah keadaan.hanrbahamba pilihan itu ter-
hadap Tuhannya Begitulah keadaan cinta kedekat-
an, hubungan langsung, dan munajatnya dengan
katakaf,anya yarrg datar, tidak rumit, dan tidakruweL
Munaiatorangyang denganbaikdan sopanberbicara
kepadaYang Mahadekat, Yang Maha Penyayang,
Yang Maha Mendengar,lagi Matu Mengabulkan.

'Dan" alu mnlnnpnl;ndangan unfuknya sertn ann*-
arnk lrzturunnnnya Inpod" (petnelilwrann) Englmu
dmipada wtmt y ang tnlailuk. "

krilah kalimat teraktrir ketika si ibu menyeralrkan
buah hatinya kepada Tuhanrya, meninggalkanrua
agar dilindungi dan dipelihara oleh-Nya, dan me
mohonkan perlindungan kepada-Nya unfirknya
beserta anak-anak kefirrunannya dari godaan setan
yangterkuhrk

IGlimat inilah yang keluar dari hati yang firlus dan
dari keinginan hati yang ikhlas. Malq tidak ada
sesuahr yang diinginkannya untuk anaknya )ang
lebih baik daripada perlindungan Tuhannya dari
godaan sehn yang terkutrk
"il[ak4 Tilhnnnya mmnimnrrya (wbagai naar) dengan

pmoimaaan yang baiN dm rrcndidilory a dmgan pm-
didilrm yang baih... " (Ni Lnran: 37)

Sebagai balasan ketrrlusan yang memenuhi hati

si ibu dan keikhlasannya yang sempurna dalam
bernazar.Jwasebaeai persiapan basrnya Maryarn)
unfirk menerima tiupan ruh dan kalimatAllah, dan
melahirkan Isa a-s. yang tidak adakelahiran manusia
yang sepertiryra-

'... D an" Allah nryj adilw h}ariy a p emzlilarany a.... "
(Ati Imran:.37)

Yakni, Allah menjadikan Takarva unhrk me
melihara Maryam dan melindungiry"a 7-al.grrra ntr
adalah pemimpin haikal Yaludi Ia adalatr kehrunan
Nabi Harun yang merdadi pemelihara Haikal

Maryam pun tumbuh dengan baik dan penuh
berkatr. Alhh menyediakan untuknya rezeki yang
melimpah,

'Setiap Tnlwriya masuk untuk mmttrupi Maryam di
mihratr, ia dapati makaran di sirirya. hlmAa berkata,

Hai nnryata dni ma:m lamu rwnpenlzh (malarwn)
ini?' tr[aryan mmjanatr, 'I,Ialrnrun itu dsri nsi Alln]L
Sawnguhnya Allah Mntrefi reaki kzpada siapa yang
dilehmdnki-I$a tanpa hisal.'' (AJi Imran: 37)

IGmi tidak membicarakan siht rezeki ini secara
detail sebagairnana dikemukakan banyak riwayat
IGmi merasacukup dengan mengetahuibatma ia
mendapatkan berkah yang berlimpah kebaikan ke-
pada sekelilingnfia dan melimpahkan segala sesuahr
yang bernama rezeki Sehingga orang yang meme
lihara Maryanryaitu Nabi Zkariya seorang nabi-
merasa heran dari mana limpahan rezeki itu. IGmu-
dian iabertaqakepada Maryanr" Sagairnana dan
dari mana engkau memperoleh semua ini?" Ialu
Maryam menjamab dengan khusyu, seperti lalak-
nya ofimg beriman, merendahkan diri, mengakui
nikrnat dan lcruniaAlla[ serta menyera]rkan segala
urusankepadaNy4

'Makwm iht dnri sisi AttaIL Smngilmy a Atlah mm-
beri reaki l"pod" siaPa lry dilwhmdaki-Nya tanpa
hisab.'

Sebuah kalirnat yang menggambar*an keadaan
oftmg muknin terhadap Tuhanny4 dengan meme
liharayang ada antara dia danTuhanrya" dengan
tawadhu dan merendahkan diri dalam membicara
lan sesrafu pngrahasiaifi.r, tanpamenyombonglan
dan membanggakan diri, sebagairnana disebutkan-
nya fenomena kekaguman Nabi Zkariya sebagai
pergantarterhadap keajaiban-keajaiban berikutryra
seperti masalah kelahiran Yalryra dan kelahiran Isa

tl-r-
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Pada waktn ihr, bergetarlah tuifr, Takariya, orang
hra yang belum dikaruniai anak Bergeraklah ke
inginan fitztrrya yang kuat di dalam iiwanya sebagai

manusi4 keineinan untuk memiliki kehrrunan,
keinginan untnk memiliki kader, dan keinginan
unhrk memiliki pengganti. Keinginan fang tidak
pernah padam di dalam hati hamba-hamba yang
zuhud, yang telah menghibahkan dirinya unfirk
beribadatr dan menazarlwuryauntrkrumah ibadah.

Itulah fitrah yang Allah telah menjadikan manusia
atas dasar ftztr ini unfirk suafir hihnahyang sargat
tinggr dalam mengembangkan kehidupan danme
ningkatkannya

''t-i<-trLe;J,-t3{,;r(HG;(46,
is';,r<$sr;a$I;idiu4t4
;fr .6i.9-S#&,X;rii::'{fi vWg,M
li qJ6 $'u-er$ Gti{;6#(43
36 ?S 6 ;6ieJt'6{$ r{'?JL Oik
L

bt;r)s;is;S?tXEv'tS-{i'i46(
IrfT;rtv6t'-,et'ssi.)4{rtt{r;J'6

&g.litufit44tga'rg
'Di wtalnh hlniya nndoa lepadn Tuhamrya snqa
berkaln, 'Ya Tulanlw, bcrilah alat dnri sisi Englwu
seuang anale yang fuik. Scwngulmya Englau Malw
Pendmgar dna.' Kerrudian tr'Ialnilo Aibril) n man s;l
hf,ar, a, scdang ia tmgah b ndir; melahtlwn shnht di
milaatr (kararrJa), Saungilmya Allah nmgenbirakan.
lwmudaganlulahiran u)YahyqWy!
ncnbatnlan kalhwt (yotg datmtg) dui AW *qidi
ikutau nnalan diti (deri haanrufsa), dmt sanattg
Nabi ttmasuk lekrrurwn mang-mang salzh.' hlnriy a
berluta, Ta TilJanJett, bagaimaru ah bisa meilda$ar
ana*s(nngaliltelahwgathndan;sm'lwpunseorang
y ang mand.ul ?' B erfrman Allah, D en iliwilah Allnh
berhur apa yang diluhtndaki-I$a.' Bnkata hlmra,
'Bedlnh alw uatu tnnda (balwa ittrilat telah me-

ngandang).' AIIah b$tnaa Tandanya fuginu, lwmu
tida* dapat berluta-kan dmgan manasia wlarru tiga
lwri, luilali dengan iryarat. Dan, sebutlah (narna)

Tfulwnmu nbanya*-banyfut a scrtn. bertasbihlnh di
wahr ptnry dan pagi hari.'' (Ali Imran: 38-41)

Demikianlah, kita dapati diri kita sedang berada
di depan peristiwa yang luar biasa yang mengusung

salah safu fenomena dari fenomena-fenomenake
mutlakan kehendak Ilahi, yang tak terikat dengan
kebiasaan manusia yang mereka sangka sebagai
undang-undangyang tidahboleh ditentang. IGrena
qa" mereka meftNa ragu{"gu terhadap setiap peris
tiwayang di luar batasbatas undang-undang buatan
mereka,Apabila mereka tidak dapat mendushkan-
ny4 larena frktanya begifir maka mereka membuat
lifiurafrt-l*urafrt dan mitosmitos seputar masalah
tersebul

bilah7-al<uryaseorangfi rarentadenganistinya
yang mandul dan tak pernatr melahirkan selama
masa mudanya Di dalam tnfi,Takarwabangkitlah
keinginan fitatrryayang dalam untukmendapatkan
kefirrunan sebagai penggnti danpenerus hrgasnya
ketikaia melihatdi depannya adaMarpm siputi
salehah yang terus mendapat reznld, (dari Tuhan).
Maka menghadaplah iakepadaTuhannm bermun{at
dan memohon kepadaNyaagarberkenan memberi-
nya anak keturunan yang bagus dari sisi-Ny4

'Di sanalnh hlwriya berdna kzpann frtlwnnya snaya
b6rkaln, TaTfulanJw, befilnh alw darisNEnglau se-

uang ann* yang baik. Sesunguhnya hglnu Mala
Padagar dna."'(Ali Inrran: 38)

Sampai di manakah kemar{uran doayang khusyu,
hangat, dan penuh kepasrahan ini?

Pengabulan doa tidak terikat dengan usia sese
orang dan kebiasaan manusia lGrena pengabulan
itu berangkat dari kehendak mutld<)'ang berbuat
apa saja sesuai dengan apayang dikehendaki-Nya

"I(mudian Mala;iat (Iibn:t) numanggit hlariya,
sedang ia ttAd, bndii mzlnlnl@n shnlnt di milaab
(ranry a), 5 mngfiny a AIIah rnm,gcnbiralan. lamu
dengan lulnhiran (senang puhamu) Yahya" y ary rwr-
benarlun lulima.t (yang dntnng) dnri AIW nntjani
ilwtan" mmahnn diri (dfrri luan rafsu), dnn semang

Natri tfitnaJuk leturunnn orang-nrang saleh."' (Ni
Imran:39)

Smgguh dikabulkan doapngberangkatdarihati
yang suci ihr" 1ang menggantrngkan harapannya ke
Wda7.atYangMendengar doa dan mampu mengabul
kannya kapan saja Dia menghendaki. Maka para
malaikat menyampaikan kabar gembira kepada
T.akarryabnhneakanlahirnyaanaklakilakiunfi rk-
ny4 yang narxanya sudah dikenal sebelum ia lahir,

1laitu "Yatrya'. Siht-sifrfrryapun sudatr dikenal pula
seperti menjadi panutan yang mulia menahan diri
(dari hawa nafsu), dapt mengendalikan keirUinan-

rura dari penyelewenginu percaya dan membenarkan



Taftir Fi T.hilalil-Qur'an II (67) Juz lll: Bagian Mtnuladn Ali lmran

kalimat yang datang kepadanya.dari Allatr,8 dan
termasuk seorang nabi yang saleh dalam parade

nabi,nabi.
Doa itrr telah dikabtillgn dan tidak dapat dihalanf

halangi oleh kebiasaan manusia yang dianggap
undang+rndang yang baku, hingga mereka meng-
anggapbatrwakehendakAllah terikatdengan undang-

undang ini. Padahal, segala sesuafu yang dimndang
dan diangeap oleh manusia sebagai undang-undang

fangbaku iur sihfrryarelati4 tidakmutlalq dan tidak
funtas.

Apal€h geranganyang dikuasai oleh manusia
yang terbatas umur dan pengetahuannya ifu? Apa
katr geraruan r"ang dikuasai oleh akal manusiayang
tidak lepas dari hukum tabiat manusia ifir? Mereka
tidak akan dapat membuat undang-undang dan
perafuran yang tuntas, dan tidak akan mengetahui
hat<ikatfiang mutlak Maka alangkah tephya kalau
manusia itu bersikap sopan di hadapanTuhannya!
Dan, alangkah tepatnya kalau mereka komitnen
padabatasbatas tabiatrfia danbata.sbatas lapanga*
nya sehingga tidak terombang-ambing dalam ke
binsungan tanpa pefimjuh dengan membicarakan
sesuahr yang mungHn dan mustahil, dengan me
letakkan kehendak Allah yang mutlak itu dalam
bingkai percobaan dan pengalamannya yang di-
anggapnya sebagai ketetapan baku padahal ilmu
mereka sangat sedikit

Pengabulan doaitr mengejutkan Zkariya sendiri
yang tak lain adalah manusia biasa dalam segala
dimensiny4 dan dia ingin sekali mengetatrui dari
Ttrhannya bagaimana hal yang luar biasa menurut
kebiasaan manusia ini bisa terjadi

'Taleariya berlaq Ya friwnlu, bagaimana alat bisa

nadapat arulcsednngalu tzlahsa:ngat tun dan istrilfli
pun scmarg yang mandul?"' (Ali Imran: 4O)

Datanglah jawaban kepadanya dengan lapang dan
gamparu: Dikembalikanlah urusanitu kepadaukurarts
nya. Dikembalikan kepada hakikahya yang tidak
sulit dipahami dantidak aneh keberadaanny4

"BerfrmanAllahDndkinnlahAllahbnbuarapanja
y ang dilwhtndaki- Nya. " (Ali Imran: aO)

Begihrlah! Sesuatu itu biasa terjadi bemlarrgdang
ketika dikembalikan kepada kehendak Allatr dan
perbuatan-Nya senantiasa sempurna seperti ini.

Akan tebpi, manusia tidak memikirkan jalannya
tidak merenungkan ciptaannya dan tidak mem.
bayangkan hakikahya!

Dengan kemudahan dan keniutlakan ini, Allatl
berbuat apapng dikehendakiNya Apakah sulitrya
AllahmemberianakkepadaTalcarryakefrl<ausianya
telah lanjut dan isfrinya mandul? Semua ihr cuma
kebiasaanyang terjadi pada manusiapng mereka
tetaplian seba&i kaidatr dan merekajadikan undang-
undang! Akan tetapi, apabila dikembalikan kepada
Allah maka tidak ada tadisi dan keanehan. Semua
nya dikembalikan kepada kehendalc-Ny4 sedang-
kan kehendak-Nya adalah mutlak, tak terikat oleh
ikatan apapun.

Akan tetapi, karena sangat rindunya sebagai
manusia dan karena keterkejutanqra dalam hatinyq
maka untuk menenangkan hatiqra 7al<aiyame
mohon kepadaTuhannya agar memberikan tanda
kepadany4

"Berluta. hln$q Mnh alw nntu tnndn (fulwa
istrilil tdnh rnmgandung). "' (AIi Imran: 41)

Di sini Allah mengarahkannyake jalanketenang-

an pqg sebenarryra. Maka dikehrarka*Nya dia dari
kebiasaan kehidupannya.iTandanya idah ia tidak
bisa berbicara selama tiga hari kefrka ia sedang
menghadapi rnasvarataf Tetapi, ia dapat berbicara
apabila sedang menghadap kepadaTuhannya se
orang diri, berzikir, dan bertasbih menyucikarrNya,

'AltahberfwrnaTandanyabagin;,lanutidakdapat
berkarn-karn dmgan mamtsin sehma ttga lari, leauli
dzngan syarat. Dan, sebutlah (runu) Tillwnmu se-

brye-bq@o sata bertasffilah padn ualtu pdnng
dan pagi luri."'(Ali Imran: 41)

Di sini ayat ini berhenti, tidah memberikan
penjelasanlebih lanjut, dankitahhu peristiwaterjadi
dalam kenyataan. Tibatiba saja Zakariya mendapati
diriryra dalam keadaan yang di luar kebiasaan dalam
kehidupannya dan kehidupan orang lain. Usanry"a
masih biasa tetapi ia tidak dapatberbicara kepada
manusia Ia hanfia bisa bermunajat kepadaTuha*
nya saja Undang-undang macam apakah yaqg me
netaplian fenomena seperti itu? Ia adalah undang-
undang kehendak yang tinggl, mutlak, dan senr
purna IGlau tidak demikiaq makatidak mungkin
dapat ditafsirkan gejala aneh ini. Demikian pula

'SSebasiantaftirmenyebutkanbahwayangdimaksuddenganmembenarkankalimatyangdatangdariAllatrituialahmembenar*anIsaas..Akan

tetapi di sana tidak terdapat keterangan yang memastikan pengwertian demikian ini.
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masalahdibrikannyaYatryakepadaZakafr akefl<a
usianya sudah sangat lanjut dan istinya sendiri
mandul.

Seolaholatr peristiwa luar biasa itu sebagai pe
ngantar, dalam konteks mt, bagt peristiwa Isayang
menjadi sumber mitos dan kesamaran-kesanurirn

Oagi Atrli Kitab ; pnil . Padahal, ini hanya salah satr
mata rantai dari fenomena-fenomena kehendak
mutlakAllah. Maka, dari sini dimulailah kisahAl-
masih as. dan dipersiapkanlatr Maryam untuk me
nerimatiupanyaqgtinggi dengan kesucian, kepafitr
an, danibadah.

4r#3,$'J#KriY'6-''--+t-:"-*t,76;$
Et;,yEj-€, 4til ie' &,*78;:r'

& <4d3i'6t$:r;ei.J'6
'Dara $ngatlnh) latil(a Malaikat Aibril) berlcnla,'Hai
Maryam, sesungguhnya Allnlt tclnh mmilih lamu,
mm,lucilun lumu, dnn melzbiltlun lwmu atas segah

wanita di dunia (yang semasa dtngan lumu). Hai
M*yw tantlnhlepana Tillwnmu, sujud danrulailah
bnsamaorang-urangyttgruku.''(Nilmran:42-43)

Unhrk apakahAllah memilih Marram? Memilih-
nya unfuk menerima tiupan ruh secara langsung,
sebagaimanaditerimakaruryapadamanusiapertama
"Adam"? Dihadapkannya peristiwa luar biasa ini
kepada manusia dari celahcelahnya dan dari jalan-

nya? Sesungguhrya pemilihan itu adalah untuk se
suatr ]"ang unik dalam sejaratr manusia yang tidak
dapat dibantah lasi sebagai sesuatu }'ans besar. Akan
tetapi hingga saat itu ia belum mengetatrui urusan
yangbesaritu!

IsJxarat kepada kezucian di sini merupakan isprat
yang berfujuan unhrk mengigramtkan sesuafi.r yang
berkaitan erat dengan kelahiran Isa a.s., yaifu,
snrbhat-syubhat yang tidak lepas dilekatkan pada
Maryam raqg srci oleh orangorangYahudi Syubhat-
snrbhat rraqg berpijak pada kelahiran yang tidak ada
contohnya dalam dunia manusia ini lantas mereka
melontarkan ftrduhan bahwa di balik ihr terdapat
ratrasia rcng tidak tampak Mudatr-mudatran Allah
menguhrkmereka

Di sini tampaklah keagungan agama Islam, dan
tampak jelas pula sumbernya secara meyakinkan.
Maka, inilah Nabi Muhammad saw., yang men-

dapatkan dariAhli Kitab{i antaranya kaum Nasrani-
sikap mendustakan, kebandelan, bantahan, dan
syubhat-syubhat Inilah Nabi Muhamrnad, yang
menceritakau dariTuhannya tentanghakikat Maryam
yang agung dan dilebihkannya atas "segala wanita di
dunia" (pada masainD dengan ketrendak mutlakyang
mengangkatnya ke ufuk yang paling tinggi. Inilah
Nabi Muharnmad yang menghadapi dialog dengan
kaum yang membanggakan Mqarn dan mengagung!
kannya serta menjadilian pengagungan ifu sebagai
alasan untuk tidak beriman kepadanya (Nabi
MuhammaO dan agamayang baru (Islarn)!

Kebenarap rnacam apakah ifu? Pengagungan
macam apa Erla? Pehmjuk macam apayang menunjuk-
kan sumber agamanya dan kebenaran pembawanla
yang tepercaya?

Sesungguhrya beliau menerima tebenaran" dari
Tuhanrryn4 mengenai Marfam dan mengenai Isa as.
lalu beliau mengumumkan kebenaran ini. IGlau
beliau bukan Rasul rcng benar dariAllah, niscaya
beliau tidak akan dapat meryampaikan perkataan ihr
(dalam masalah tersebut dengan seketika).

'TIai Maryna tnnllnh kqann mhamrry njud dnn ruhb
lah bnsamn orang-mang yang rulat':(Ali Imran: a3)

Tiaatdan ibadah, l*rusyu dan ruku, dan kehidupan
yang selalu dihubungkan dengan Allatr sebagai
pendatnluan bagi urusan besar dan serius.

,*r*

Padapotongan kisah ini dan sebelum
kannya peristiwayang besar, maka ayat ini meng-
isyaratkan hil<rnah dikemukakannya kisah-kisah itu,
yaihr untuk menetapkan adanya wahyu, )lang mem-
beritahukan kepada Nabi Muhammad saw. tentang
peristiwa gaib yang beliau tidak hadir di sana pada

waktuitu,

tt 4-i 3K 6t'd51 *.3 # i5 b,'t:t

;;;iev''{Ae;tJ;{Jfr ,a;'i
$ir:^;Xty-

'Tangdem.ikim itu adalnh sebagint. dnri bnitn-bqita
gaib yang l{snti un}rJul@ kryda kanu (ya Mharmud)
Panalul lwru fidnk hanir baerta meka, kztila nmlu
mrlmparlw ana*-anak pawh msela (ntuk nengndi)
siapa di anrnra mnelw yang aknn mcmclilwra trtlo;ryam.

Dan, lnmu tid.ak ltadir di sisi nerelw lutilw mneln
bersmglvtn." (Ali Imran: aa)
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Ini adalah tsyarat kepada b.erlombanya para
pengurus Haikal unfuk memelihara Maryam, ketika
ia dibawa oleh ibunya ke Haikal, demi memenuhi
nazar dan janjinya kepadaTuhan4ra-

Nash ini juga mengrsyaratkan kepada suatu
peristiwa yang tidak disebutkan oleh "Pedanjian
I-atrrtd' dan "Perjanjian Baru". Namun, peristiwa ifu
sudah populer di kalangan pendeta dan ratrihrahib,
yaitu peristiwa melemparkan qahm'pena' para
pengurus Haikal, unhrk mengetahui siapayang akan
memeliharaMaryarn

Nash AlQur'an sendiri tidak menjelaskan
peristiwa ini. Boleh jadi karena berpijak pada ke
adaan batrwa masalatr ini sudatr populer di kalangan
pendengarryr4 atau karena AlQur'an tidak hendak
menambatr sesuatu melebihi hakikatyang hendak
disarnpaikannya kepada generasi mendatang. Oleh
karena itu, kita mematrami bahwa mereka (para
pengurus HaikaD telah bersepakat menempuh suatu
cara khusus-dengan melemparkan pena-untuk
mengetahui siapa yang berwenang memelihara
Maryara yaifu dengan melakukan semacam undian.

Sebagian riwayat menyebutkan batrwa mereka
sepakatmelemparkanpenamerekake SungaiYordan.
Kemudian lenyaplah penapena ihr mengikuti arus
sungai, kecuali Wu7.al<arrasaja yang masih tetap.
Inilah yang menjadi tanda batrwa 7al<ariyayang
berwenang memelihara Maryam. Maka, mereka
menyerahkan Maryam kepadanya"

Semua itu merupakan perkara gaib yang Nabi
Muhammad saw. tidak hadir di sana dan belum
mengetahuirya. Barangkali dirahasiakarurya Haikal
yang tidak boleh dipopulerkan dan disebarluaskan,
kemudian diungkapkan olehAlQur'arrdalam meng-
hadapi parapembesarAtrli Kitab padawaktunyaifir
menunjuldian adaryawatryu dariAllah kepadarasul
Nya yarlg jujur. Tidak terdapat keterangan batrwa
mereka menolak huijah ini Seandainya masalatr ini
dapat dibanhb sudah tenhr mereka membantalurla,
lrarena memang mereka suka membantah.

Kelahiran dan Ketridupan Nabi Isa a.s.
Sekarang kita sampai kepada peristiwa kelatriran

Isayang sangat ajaib dalam tradisi manusi4 tetapi
sebagai sesuatu png biasa menurutkehendak mutlak
AllahS\ry'f,

liig,,,l$';i'i,l'e$iK4ntgSty

,".$t ivtri ow €J #,-fu.'e$'^5
L;Iis,$$a;"(fi[4rt{55\;
6 : <:,J r\t oiKtt ;;J6 $ &rA(
3;{fjrlfr 7;3ri,s6yilxi:rtE:iLJEk
't;j(tzviv6srti-Fft iKSti

#ir6,#ti<jHffi;6fuu
'^:Esi s$}i E+W iKJ )j-Ufr'
iS\q$'$s?tEiy,6A,its6"{'i(,
SqlJtSt+6eiy-";L3g.eU$r:'
*;;3t<-:t$4.q6rc;t4?3
K*'"'h&i?o$raH'Go;
4,X:iyt ej,.b.V 6i 6U'p; 6 i:-g

t, f{:lwtariirllft'HJ3
' Qngatlnh), letilw Malnilwt bnluta,'Hai ltlaryam,
sesunguhnya Allnh mcngembiralwn, lannu (fungan
Iulahhon wmang pttra yotg dicip,tnlnn) dmgm. Ielixnnr
(yang datnng) dnripada-Nya. Naiitmya Almnsih Isa
putra trtaryara senang tnlwtula di dania dm. al:lArat,
dan tnmnsuk orang-oratg )ang difukatlan (ktpada
Allah), den dia betHura fungan ma usia dalm buian
dan let;la sudah dmtasa dan, dia adalah tamasak
orang-orangyangsalzlu'IuIaryambnkata,YaTilhanlat,
betapa mungkin aku runQuryai anak, pada)nl alat
belam pemah dismhth olzh seorang laki-laki pun.' Allah
bnfrman (dmgan pcrantarann Jihril), Denileianlah
Allnhnnuiptnlanapayangdilahndakilsa.Aplik
Allah bnlwhtndnk menetnplun sesuahr, flraka Allah
hany a culwp bnkan lepafu;ry a, J[ndilah', hlu jadilah
dia. Allnh alwn mmgajarlun lepadanya Al-Kitnb,
Hilnnnh" Taurar, dan Inj iL D aa (sebagai) Rnsul kfudn
knilsrazl(yangfurlfiIalupannmcrelca),'Snngtnmya
alw telnh datmg lccpanamu dcngan msnbawa sesnnt
tanda (nulgjiat) dari Iillwnmu, yaiht alw nmbuat
mtuk karnu dni tmah berbntuk hmng. Ihudian alst
mmiuptya, malfi ia neryiadi seelor bururg dagan seir*n
AW dm alw rnmyemluhlwn uang latg buta sejak
dmi lahimya dnn nang yng fupeuyakit sopk dan alat
nmghfuIupkmt uang mati dntgan seizin Allah dan alu
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lrnbarlan kepadnmu ala yang ltamu malan dnn apa

yang larnu simpan di rumnhmu. Sesanggulmya padn
yang dunikian itu adnlah suatu tnndn (leebmnran lu'
rasuhnku) bagimu, jila lamu sunguh-sunguh ber-

iman. Dan, (aku danng lczpadamu) membmarlmn
Tawat yang darang sebelumJa+ dnn mak menghalnllnrt

bagimu wbagia.n yang tehh dilaramla n untuhnu alw
dnnng kz\anmtu dcngan mtm.bawa suatu tmdn (muk-
jwt) deri liilunmu. I(arena itu, batnlanalnh lepadn
Allah dan taatlah lapadaku. Sesungguhnya Allnh
nfunku dnn Tillanmu. I(armn itu, sanbahlnh Dia.
Inilahjalm.yanglurus.'(Nilmran: 45-51) i

IGlau demikian, sungguh layak Maryam ter-
hadap kesucian, kepattrhan, dan peribadahan unhrk
menerimakaruniaihr dan menghadapi peristiwa ini.
Maryam, untuk pertama kalinya menerima infor-
masi lewat malaikat tentang urusan yang sangat
penting,

"(Ingatlah), latilea Malniltar bnknra, 'Hai lLt[a:ryam" se-

sanguhnya Allah mengnnbiralan lmmu (dzngan lu-
Iahiran semang puha yarry dbiptaltm) dntgan lwlimat
(yang datang) daripada-Nya. Namanya Almasih Isa
puha Maryam, scorarg tnlcenula di dunia dnn di
akhiiat. Dan, tmrusak oratlg-nrarg yang diddatL,nn
(ktpanaAllnh). Dia berbbara dengan manusia dnlmt
buaian dnn kctilu sudnh deutasa. Daa dia ttmaflk di
antara uaxtg-oratg yang salzh. "' (AJi, knran: 45'4q

Ini merupakan berita gembira yang lengkap dan
jelas tentang urusan itu secara keseluruhan. IGbar
gembira tentang "kalirnaf ' dari Allah yang namanya
Almasih Isa bin Maryarn l<^ta Alnnsihmerupakan
badaL (Wnseanti) dari'kalimaf'yang ada dalam
ungkapan itr, dan diamemang'fkalimaf' secarahakiki.
Maka apakah yang ada di balik ungkapan demikian
itu?

Hd ini dan semacamqra termasuk perkara gaib
yang tidak ada jalan untuk mengetatrui esensinya
dengan cara memberikan batasan kepadany4 yang
boleh jadi termasuk apa yang dimaksudkan oleh
Allah dalamfirrnarrNya

"Dialah yang mmurunlan Al-Kitab (Ab @i an) lu-
padn kamu. Di antnra (isi)nya ada ayat-ayat yng
muhlumat, itulah pnkoklulek N Al- @i ara fu yrg
lain (alaf-ayf) mutnsyabilat.'4dnpun wang-umg y ang

dnlam hatiny a condmg k padn lusaatna malw mnelw

mengilwti sebagian ay at-ay at y ang mutasy ahiJat untuk
mmimbullan finah dm rcnxari- cari tnlwilrrya. Padn-
lul, tidak fu yorrg mcngetahui talatilnya melafuL,an.

Allah. D an, orarg- arang J ang mmdnhm ilrnunya bn-
kafql{nmibninnnlrepadaayat-ayatyangnwtasyalilaL
Semuanya itu dnri sisi Tuhan kami.' Tidak dapat
mmgambil pelajoran (daripadmya) ruln inlan mang-

narg yarg bualal."(Ali Lnran: 7)

Akan tetapi, perkara ini lebih mudah unhrk di
patrami kalau kita mau memahami tabiat hakikat ini
dengan pematr,aman hati yang berhubungan dengan
Allah, ciptaan-Nya kekuasaan-Nya, dan kehendak
Nyayangmuthk

SesungguhnrraAllah hendakmemulaikehidupan
manusia ini dengan menciphkan Adam dari tanalL
baik menjadikannya dari tanah secara''langsung
rnaupun menjadikan mata rantai pertamanya dari
tanah. I(aren4 hal ini.tidak memajukan atau meng-
akhirkan tabiat rahasia yang tidak ada yang me
ngetatruinya selain Allah. Ratrasia kehidupan yang
langsung bersenfi.rhan dengan maklrluk hidup yang
pertama, atau langsung bersenfirhan denganAdam
kalau dia diciphkan secara langsung dari tanah yang
mati. Semua itu sama saja sebagai ciptaan Allah.
Salah sahrnya tidak lebih utama daripadayang lain
dalam wujud dan keberadaannyae

Dari manakah datangnya kehidupan ini? Bagai
nulna cara datangnya? Sudah tentu kehidupan ini
adalah sesuatu yang lain selain tanah dan semua
benda mati di muka bumi ini. Sesuiitu yang lebih,
sesuatr yang berbeda sesuahr yang menimbulkan
bekas dan pengaruh, serta fenomenafenomena
yang tidak pernah ada pada tanah dan benda-benda
mati secaramutlak

Darimanakah datangnfiarahasiaitu?Xhdakcukup
bagi kita untuk menl'atakan tidak tahu begitu saja
lantas kita mengingkarinfia atau mengigau Oerkata
kata tidak karuan) seperti yang dilakukan oleh kaum
materialis yang keras kepala dan tidak dihormati
oleh orang yang berakal, lebih-lebih orang yang
berilrnu.

Kita tidak tahu. Sia-sialah semua usaha kitase
bagai manusiadengan segala saftma materi unhrk
mengetahui sumberkehidupan ini, atauunhrk men-
ciptakan kehidupan deneanhngankitapadasesuatr
yangmati.

gttalinikamibicarat<ansebagaibantatran 
saja" IGmi tidakmendiskusikan teori evolusi (Darwin) yang sudahhampirkehilanganpijakanimiahnya

toh ihr hanya semat&mata t€ori.
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Memang; kita tidak tahu. Tetapi, Allah yang mern-
beri kehidupan ihr mengetatrui dair Dia berkata ke
pada kita batrwa kehidupn itu adalatr tiupan dari ruh
ciptaan-Nya Hal itu terjadi dengan sebuah kalimat
dari-Nya "I(un" $adilahD, maka terjadilah.

Tiupan apakatr itu? Bagaimanaia ditiupkanpada
benda mati lantas timbul rahasia yang halus dan
samaruntukdipahami?

Apakah diaitu? Dan, basairnana? Inilah suatu hal
yang akal manusia tidak diciptakan untrrk mengeta
huinya, karena bukan urusannya Ia tidak diberi
kemampuan unhrk mengetatruinya- Sesungguhrya
mengetatrui esensikehidupan dan carapeniupanrya
itu tidak berguna sama sekali bagi tugas yang ia
(manusia) diciptakan Allah untuknya, yaitu hrgas
kekhalifrtran di muka bumi. Sesungguhnya ia tidak
akan dapat menciptakan benda hidup dari benda-
benda mati Maka apa urgensinya ia mengetahui
tabiatkehidupaq esensi peniupan dari ruh Allatt, dan
bagaimana penyambungannya dengan Adam atau
dengan tanggapertamakehidupan1ang dilalui oleh
mata rantai kehidupan?

Allah Yang Matrasuci berfirman batma peniupan
dari ruh-Nn padaAdam png meqiadikannya me
miliki keistimewaan dan kemuliaan, hingga me
ngungguli malaikat, ini sudah tentu merupakan
sesuahr yang bukan semata-mata kehidupan yang
diberikan kepada cacing dan milaoba Inilah yang
membawa kita unhrk menetapkan manusia sebagai
suatu jenis maklrluk yang memiliki perkembangan
tersendiridanmemilikikekhususantersendiri dalam
perahran alam semesta" yang tidak terdapat pada
makhlukhiduplainnya

Tetapi baeairnanapun, hal inibukan menjadi tema
bahasan kita di sini. Ini hanya suatrr ketersiratan di
dalamrangkaian batrasan aSratiniunfirk menjaea diri
dari syubhatyang kadang-kadang terdapat di dalam
hati pembaca kefrka kami kemukakan bantahan
mengenai masalatr kejadian manusia

Yang penting di sini adalah batrwaAllah meft
beritahukan kepada kita tentang adanya ratrasia
kehidupan, meskipun kita tidak mengetahui tabiat
rahasia ini dan bagaimana ditiupkannfia pada benda
bendamati

SesuqgguhnyaAllah menghendaki, setelah men-
ciptakan Adam secara langsuqg, unfirk menjadikan
jalan tertenfu bagi pengulangan penciptaan manusia
ini. Yaitu, dengan mempertemukan laki-laki dan
perempua$ jantan dan betina sel telur perempuan
dan sperma lakiJaki. Dengan demikian, terjadilah
pembuatran dan berkembanglah keturunan. Sel

tehr ifir hidup dan bulian benda mati Demikian pula
dengan spermatozoa (sel mani), ia hidup dan terus
bergerak

IGbiasaan dan pengalaman manusiapunberjalan
sesuai dengan kaidah ini. Sehingga Allah hendak
menjadikan sesuatu yang luar biasa dari kaidah
pilihan inipada seseorang dari anakmanusia Mak4
diciptakanl2rti ia dengan suatu ciptaan yang hampir
sama dengan penciptaan manusia pertam4 meski-
pun tidak sama persis. Yaitu, dari seorang perem-
puan saja frrg menerima tiupan yarrg menimbulkan
kehidupan, lantas terjadi kehidupan padanya-

Apal€h tiupan ini yang dimaksud dengan
talimaf it? Apakah l€limatiniyang menurduld<an
iradah? Apakalt kalimat "Kun" f'ang boleh jadi
menujuHran kepada hakikat atau t'*+y"tr tentang
iradatr ini yang dimaksud? Daru apakatr kalirnat ihl
"Isa" ataukah fiang darinrc lantas terwujud Isa?

lni semua merupakan pertanyaan-pertanyaan
yang tidak ada ujungnya dan fans di belat<angnva
tidak adalain kecuali snrbhat-synbhat IGsimpulan-
ryrabatrwaAllah hendakmenciptakan sesuatu tanpa
contoh lebih dahulu. Maka dbiptakarNlalah sesuai
dengan iradah-Nya yang mutlak 1ang menimbulkan
kehidupan dengan ditiupkannrra ruh dariAllab png
kita ketahui bel€s-bekasnya (pengaruhnya) tetapi
tidak kita ketatrui esensiryra. Sudatr pasti kita tidalc
mengetahuiryra. IGrena ifu, sudatr di atas kemanr-
puan kita untuk menjalankan tugas kekhalifrhan di
muka bumi selama penciptaan*ehidupan tidak
termasuk huas kekhalihhan

IGlau demikian mudah dimengerti dan terjadi
nya tidah menimbulkan syubhatsyubhat

Demikianlah mdaikat menyampaikan kabar
gembira kepada Maryam dengan talimaf dariAllah
yang bernama Almasih lbnu Marfarn Mafta kabar
gembiraini meliputi jenisryi4 namanya, dan nasab
ryra. Darinasab iniumpaklah bahwatempatkembali
nya kepada iburya. Selanjuhya kabar gembira itr
juga meliputi sifrt dan kedudukan4ra di sisiTuhar
rya Yaifi1'Smrang ttrkenruln di dmia fun altlfut, dan
temank orang-nang y ag didclutkan (ktpada Allnh). "

IGbar gembira itu juga melifuti fenomena mu$izat
atau keluarbiasaan yang mengiringi kelahirmnya
'Dia bnbicara l"podo manusia dalam huaian"dan
siratan masa akan datarUnya "dan letilu ndah
deusasa"dan sihtrya serta ncmbongan tempat ber-
gabungnya yaitu,'Dan" dia adalnh tatrun*, orang-

mangyangsalch."
Adapun Maryar& remaja putri )'ang suci dan

terikat dengan kebidsaan manusia dalamkehidupan
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ini, ia menerima informasi itu sebaeaimana lalaknva
seorang gadis. Dia menghadap kepadaTuhannya
seraya bermunajat kepada-Nya dan memohon ke
padaNya untuk menyingkap tekateki yang mem-
bingungkan akal manusia

"Iufarywnberknl4YafrtJtanlu,betapmmgkinalwnm-
punyai anale padalnl alw belun pernah dismtuh ohh
seora,ng hki-laki pun?"'(Ni Inrran: 47)

Maka, datanglah jawaban kepadanya dengan
mengembalikan persoalan ini kepada hakikatbesar
yans sering dilupakan orang karenatelah lamanya
mereka terbiasa dengan sebabmusabab lahiriatt
terhadap perbuatan-perbuatan merekayang sedikit
dan kebiasaan mereka yang terbatas,

' Allah b crfinrun (dmgan p eranrnranrt Jibril), D erni -
kianlah Allah mnuiptalcan apa yang diluhmdaki- I'{y a.

ApabilaAllahberlufundale sesaaht, mnlm

Allah ltntya atlatp bnkan kpadanya, J[adilnh', makn
jodiloh dia.'' (Ni Imran: a7)

Apabilapersoalan ini dikembalikankepadahakikat
utama ini maka hilanglah keheranan dan kebiruuns-
an ifir, menjaditenanglah ha6 dan kembalilah ma
nusia kepada dirirya sendiri dengan mengajukan
pertanyaan dengan nada heran, "Bagaimana aku
menganggap ganjil terhadap ses:uafiryang fiti, jelas,

dan dekat (padapenalaran) ini?"
Demikianlah Af,Qur'an menciptakan tnshnanunr

islami terhadap hakikat-hakikat besar dengan se
suahr ng mudah, fiti (sesuai dengan fitutr), dan
dekat (pada penalaran) ini Derrgan demikiaru sirna
lah syubhat*yubhat ruwetyang dibuat oleh para ahli
flsafatfang semrawuf dan mantaplah hati dan akal
terhadap masalahini.

IGmudian Malaikat melanjutkan kabar gembira
kepada Maryam tentang makhlukyang dipilih Allah
untuk lahir tanpa contoh sebelumnya ini dan basai-
mana perjalanan hidupnya nanti di kalangan Bani
Israel Di sini bercampurlah berita gembira kepada
Maryam ifir dengan masa depanfiang akan teriadi
dalam sejaratr Almasih, yang keduanya bertemu
dalam safir rangkaian ayat, seakan-akan keduanya
terjadi sekaligus dalam satu waltu, menurut metode
ALCluran,

'AllahakanrnmgajmkanlupadntyaAl-I(inb,Hilonah"
Taurat, dan Injil. " (Ni Inrran: a8)

Yang dimaksud dengan kitab di sini boleh jadi
trrlismenulis dan boleh jadi Taurat dan lnjil, dan
dihubungkannya keduanya kepada kitab sebagai

atlaf bayan Hikrnatr adalatr suatu keadaan jiwa yang
denganny4 yang bersangkutan menempatkan se
gala sesuatu pada tempatnya, mengetattui mana
yang benar dan mengikutiqra. Hikmah ini merupa
kankebailan1angbany"k

KihbThuratjuga termasukkitab Nabi Isa sebagai-

mana halnya kitab Injil. Ia'memuat pokok-pokok
agama yang dibawanya dan Injil unhrk melengkapi
dan menghiduplian ruhThuratdan ruh agamayang
telah redup di dalam hati Bani Israel Dalam hal ini
banrrak orang yang keliru di dalam membicarakan
agama Masehi, yaitn mereka melupakan Kitab
Thural Padatral, ia merupakan kaidah atau dasar

agamaAlmasih as. dan di dalamnya terdapat syariat
yangmenjadi tempatbertumpurya htanan kehidup
an bermaryarakat yang dalam hal ini Iqiil tidak ber-
paling darirya kecuali sedikit saja

Mapun kitab Iqiil merupakan tiupan untrk meng-
hiduptan dan memfrcrbaruiiiwa agarna dan mem-
bersihlian jiwa (trati) manusia dengan menghubung-
kanryra secara langsung kepada A[ah dari belakang
nash-nashnya Demikianlah penghidupan dan pe
nnrcian yang dibawa dan diperiuangkan oleh Al-
masih, sehingga mereka melakukan makar jahat
kepadanya sebagaimana nng akan diterangkan.

'Da4 (sebagat) Raml lwpada Bani lvad (y ang berkarn

lnpodo merelw), Saunggulmya aku tulah datmg la-
padanw dngan. memba m sauatu tnda (/,ru$ iztr) dari
Tfulwnmu. Yaitu, a,lu mnnbuat untuk lwrnu dmi tmah
bqbmnk bwung. I(ermdian alat itffiiu\nya, nala ia
mnjad.i seelw burung fungan sd<in Allnh dan aku
mml em-fuh*,m mang y mg buta s ej ak dni lahimy a dat
mangyrg bnpenyakit sopak dnn alw mmghiduplan
ormgnatidngm.seidnAllah.Alwlulul,m.kpadnrw
apa yang knmu malan da" opo yorrs lwtu gimpan di
rumnilaru.Smngultnyapadayangdmikinn,ituadalah
ilarutmda(luberuranknaslanla)bagimu, jilakarrut
wnguh-sunguh beriman. "' (Nl Inuan: 49)

Nash ini juga menunjuldran batrwarisalah Nabi
Isa as. ihr lchusus unhrk Bani Israel, dan beliau
adalatr salah seorang nabi mereka. Oleh karena itu,
Kihb Tauratfarrg dihrunkan kepada Nabi Musa as.
yangberisi slariatyang mengafirkehidupan masya
rakat Bani Israel dan memuatundang-undang dan
tata pergaulan ihr juga merupakan kitab Nabi Isa.
Ditambah Injilunhrkmenghidupkanjiwa (semansat)

dan membersihkan haii serta membangkitkan nurani
Ayat yang diinformasikan Allah kepada ibuny4

Maryara ifir akan menyertai Isa dan akan dipergua
kanrya untuk menghadapi Bani Israel merupakan
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muldizatyarrg berupa peniupan kepada bendabenda
mati kemudian mernasukkan ratr'asia kehidupan di
dalamnya menghidupkan orang yang mati, me
nyembuhkan orang yang buta matanya sejak lahir,
dan menyembuhkan orang yang sakit lepr4 serta
menginformasikan sesuahr yang gaib dalarn ukuran-
n1a. Yaitu, mengetatrui benda-bendayang disimpan
yang berupa makanan dan sebagainya di rumalr-
rumah kaum Bani Israel, padahal dia berada jauh

dari tempat itu dan tidak melihatnya
Nash ini ingin mengingatkan rnelalui lisan Nabi

Isa as. sebagaimana ditentukan di ddam ilmu gaib

Allah ketika menyampailen kabar gembira kepada
Maryanr" dan sebagaimana yang terwujud sesudatr
itu melalui lisan Isa batrwa setiap sesuatr yang luar
biasa fang dibawakan Isa kepada mereka itu semua
nya dari sisiAllah. DisebutkanryaizinAllah sesudah
masing-masing peristiwa ihr secara terperinci dan
terbatas. Tidak dibiarkannya peristiwa ihr teriadi
dengan tidak menyebut izin Allah pada aktrir kalimat
adalatr unhrk menambatr kehatihatian.

Muldizat-mukjizat int seqra umum berkaitan
dengan penciptaan kehidupan atau pengembalian
kehidupan, atau pengembalian kesehatan yang me
rupakan salah sahr cabang kehidupan. Penglihatan
terhadap sesuahr yang tersembunyi dan jauh dari
pandangan mata pada dasarnya sepadan dengan
kelahiran Isa Pemberianwujud dan kehidupan ke
padanya itu tanpa contoh terlebih dahulu kecuali
seperti Adam as.. Apabila Allah berkuasa member-
lakukan muldizatmuldizat ini melalui aruan seorang
maktrhrk-Nya maka sudatr tentu Diaiuga berkuasa
menciptakan omng itu tanpa contoh lebih dahulu.
Dengan demikian, tidak diperlukan syubhatsnrbhat
dan mitosmitos berkenaan dengan kelahiran
khusus ini apabila masalatr itu dikembalikan kepada
kehendakAllahyang mutlakTidakada seorangpun
yang dapat mengikatAllah SWT dengan kebiasaan
manusia

'Dan (alw dntnng fupadnmu) menbmarlun Taurat
y an g dataxrg s efuhtrnlar dm unnk nenghalallan baginu
sebagian yng tchh dilaramlwn untukmu dnn aku
dntang lepadamu dmgan manbawa suatu tandn,
(nukj iat) darl Tulnnmu. Kmau itu, hertnJw; alnh lu -
padn Allnh dnn tnatlah ktpadaleu. Sewngguhrrya AIIala
Tfulnr*u dnn Tillwmnu. I(arena itu, smbahlah Dia..
Inilnh j alnn yarg lurus. " (Ni Inran: 5G51)

Penuhrp dalcvatr Nabi Isa a-s. kepada Bani Israel
ini menyingkapkan beberapa hakikat pokok tabiat
aearnaAilah dan pemahaman terhadap agama ini di

dalam dakrvah semua rasul. Yaitu, sebagai hakikat
yang memiliki nilai khusus ketika datang melalui
lisan Nabi Isa as. sendiri yang pada seputar masalalr
kelahiran beliau inilah banyak tersebar snrbhat
yang semuanya berpangkal dari penyimpangan
terhadap hahkat ag:rma Allah yang tidak pernah
berganti dari rasul yang sahr ke rasul yang lain.

I(arena'ifulah, Isa mengatakan, "(Aku datang
lepadamu)rnanlmmlanTauratyangdntangwbelam-
lu, dnn untuk rnenghalalen baginw sebagitn yang tdah
diltnamlnn urrtuhnu."

Nash-nash ini menyingkap tabiat Almasih yang
sebenarnya Mak4 kitab Taurat yang dihrunkan
kepada Nabi Musa a-s., mengandung syariatunhrk
mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan
kebuhrhan rirrrmrniur, dan hal-hal yang melingkupi
Bani Israel 6nng menganggap agarnanya itu adalatl
khusus unfuk komunitas manusia tertentu pada
masa tertentu). Kitab Thurat ini menjadi sandaran
risalahAlmasih as. dan risalahAlmasih itu datang
unhrk membenarlannla, dengan sedikitperubalnn
yang berhubungan dengan penghalalan sebagian
sesuahr r"ang dahulu telah diharaml<an Allah atas
mereka" Pengharaman itr datrulu sebagai hukurnan
garibgara pelanggaran dan penyimpangan yang
mereka lakukan. Ialu, Allhh mendidik mereka de
ngan mengharamkan sesuafu yang dulunya halal
bagi mereka lGmudian Dia hendak memberikan
kasih salnng-N),akepadamerekadengan menguhrs
Almasih a.s. untuk menghalallgn sebagian dari
sesuafir )amg dahulu dihararnkan atas mereka

Dengan demikian, jelaslah batrwa tabiat agamF
apa pun agarna itr-trmrs mengandung afiran sjxariat

basikehidupan manusiadantidakterbataspada segi
pendidikan akhlak saj4 atau aspek perasaan saj4
atau aspek dan simbol-simbol ibadah saja IGlau
bersifat parsial seperti ini, maka ia bikan din
(agarna). Mak4 tidak ada agama melainkan rrrmhnj
kehidupan yang dikehendaki Ailah bagi manusia
dan tatanan kehidupanyang menghubungkan ke
hidupan manusia dengan nnnluj Nlarh.

Tidak mungkin unsur akidatr imaniah terlepas
dari lambang-lambang n'abbudiyah dari nilai-nilai
akhlalc dan dari afirnmatrran Erariat, pada agama
mana punyang hendak mengafirkehidupan ma
nusia sesuai dengan nmhnjnaht Apabila unsur-
unsur ini lepas atau dipisatrkan dari akidatr imaniah,
maka batallah agama itr dari jiwa dan kehidupaq dan
pengertian agama bertentangan dengan tabiatrryra
yang dikehendaki oleh Allah-

Inilah rrang terjadi pada agannMasehi. IGrena
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bias sejaratr dari gtrr segi, dan dari segi lain karena
aearna Masehi ini hary"a unhrk suahl wakfu tertenfil
sajahingga datangrya aearna terakhir. Dari segi lain
lagi ia masih hidup sesudatrrya. Mak4 terlepaslah
aspek tdgrr?'dan perundang+rndanganry"a dari aspek

ruhani ta'abbudi akhlaqi l-alu terjadi permusuhan
sengit kaum Yahudi dengan Almasih as. dan peng-

ikut-pengikutnlxa serta orangorang yang mengikuti
aganunya sesudatr ib,r. Mak4 terjadilah pemisatran

antara kitab Taurat yang mengandung tasyri'dan
kitab krjilyang menghidupkan jiwa dan membersih
kan alftlak Syariat nng terkandung di dalam kitab
ini jwa bersifrt tempord untuk waktu dan masya
rakat tertenhr saja Sudatr menjadi takdir Allah
bahwa syariatyang abadi dan lengkap bagi semua
manusia kelak akan datang pada'waktunfia yang
sudatr ditenurkan.

naeaimanau& akhirrya agama Ma,sehi meniadi
agama tanpa syariat Dengan demikian, ia tidak
mampu memberikan bimbingan bagi kehidupan
manusiayang sesuai dengan zamannm Bimbingan
kehidupan masyarakat memerlukan bentuk akidatt
yang dapat menafsirkan alam wujud secara ke
selunrhan dan menabirkankehidupan manusia dan
posisinya di alam wujud, juga memerlukan tata
peribadatan dan nilainilai akhlak Sudah tentu pula
memerlukan syariat yang mengatur kehidupan
maryarakat Suatr syariatyang bersumber dari tata
pandang akidah tadi, dari tata peribadatan tersebut
dan daritata nilai akhlakitu.

Inilah unsur-unsur pokok bangunan agarna yarg
menjamin tegalsura tata kehidupan sosial, denebn
dorongandorongannya }ang dapat dimengertr dan

luninarrlminannyayang kokoh. Apabila hal itu telah
lepas dari ag:rma Masehi maka tidaklah agama
Masehi itr dapat menjadi tata ahran yang lengkap
bagi kehidupan manusia Para pemehrkrryra terpaksa
memisahkan nilai-nilai ruhiah dari nilai-nilai amaliah
dalam seluruh aspekkehidupan merek4 dan me
lepaskan keduarya dari tata kemaqarakatan tempat
berprjdrrya kehidupan. Dengan demikiaru berdiri
lah di sana tatanan sosial tanpa kaidah yang tidak
memilikikaralrteryangkokoh. Jadinya iaterkatung-
lchrng di udara aJau berjdan dengan pincang.

Yang demikian ini bukan sesuahr yang normal
bagi kehidupan manusia dan bukan persoalan kecil
dalam sejaratr kemanusiaan. Yang demikian ini ada
lah bencana sangatbesaryang menimbulkan ke

kebingruuaru kelabilan, keganiilan, dan
marabatraya- Sehingga mengakibafkan ia diinjak-
injak oleh kebudayaan materialis sekarang, baik di

negara-negara yang masih memeluk agama Masehi
yang sudah sunyi daritatanan sosial kemasyarakabn
karena sunyi dari ta$tri'it;.t maupun yang bukan
memeluk agama Masehi tetapi pada hakikatnya
tidahjauh berbeda dari orangorang rcng mengaku
beragamaMasehi.

Mak4 agama Masehi sebagaimana yang dibawa
oleh Nabi Isa'Almasih dan sebagaimana tabiat setiap
din (agarna) yang pahrt disebut din ialah sfriatyang
mengafurkehiduparr, yangbersumber dari ganrbar-

an akidahnyaterhadap Allah, dan nilai-nilai al$lak
yang berpiiak pada taslwttoar'p'inadigma' ini Tlurpa
unsur yang menyeluruh dan lengkap bukanlah
agama Masehi (yang sebenarnya), dan tidak dapat
dikatakan sebagai din (agama) secara muflalcThnpa
unsur yang menyeluruh dan lengkap itu tidak al€n
dapat ditegat*an tatanan kemasyaraliatan bagi
kehidupan manusiafang dapatmemenuhikebutuh-
arrkebuhrlran jiwa manusia dapat melengkapi realibs
hidup manusra dan dapat mengangkat jiwa dan ke
hidupan manusia secara total kepada Allah. Haldkat
ini merupakan salah satu pengertian yang terkan-
dung di ddamped€taanAlmasih a-s.,

'Dan (aku dannglupadamu) mmtbmnrlun Taurat

yang dalang sfrdilmh, dan tWk rrmghalal@ bagirnu

sebagianyangtzlahdihawnkmuntuloru."(Nitnran:
50)

Di dalam menyampaikan hakikat ini beliau ber-
sandar pada hakikatfiang paling bg:sar dan paling
utama yaitu hakikat tauhid yang sudah tidak ada

kesamaran lagi di dalamnya

'Dan" afiu dannglupanmru dmgan msnbaua stalu
tanda (muftiiut) dmi Tulnnmu. Ifurena itu, bntalata-
Iah k pana Allnh dan tuarlnh ktpannht. Senngtnya
Allah" nhanlat dnn Ifulrunmu. I(nrera itu, serubahlnh

Dia. Inilnh jalan yng hmrs." (AIi Imran: 5G51)

Beliau menyatakan tnshrutww altdahyang men-
jadi fondasi tempat tegalarya sehruh aspek agama

Allah. Beliau umumkan bahwa mukjizat-mu$izat

rang beliau bawa ifir datangnya bul€n dari diri beliau
sendirl Beliau sama sekali tidak memilikikehrasaan
terhadap mu$izat ihr, karenabeliau haqra manusia
biasa Tetapi, beliau hanya mendatangkannya ke
pada mereka dari sisi Allah. Dahratr beliau didasar-

kan pada talnra kepadaAllah dan taat kepada Rasuf
Nm

IGmudian beliau menegaskan rubuWryfah Ailah
terhadap beliau dan terhadap mereka (kaumAhli
Kitab). Ini berarti beliau sama sekali bul<an Rabb
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Tuhan', melainkan haryra seorang hamba Allah.
IGrena ihr, mereka harus menghadaplan peribadal
an hanyakepadaAllah saja lkrena tidak adayang
berhak diibadahi kecuali Allah.

Ialu beliau akhiri perkataan beliau dengan hakikat
yang menyeluruh, yaitu mentauhidkanAllah dan
beribadatr kepadaNy4 serta menaati Rasul dan per-
atrranyang dibaranya

' Tnilah j alan y ang l;urus. "
Selain jalan ini adalatr jalanvang bengkok dan

menyimpang, dan notabene bukan din (agar.na).

Dari berita gembirayang disampaikan malaikat
kepada Maryam tentang putranya yang dinanti
nantikan, sifit-sihtqrr4 risalahryA muldizahya dan
lralirnat-kalirnat perkataannya yang menyertai kabar
gembira ini maka pembicaraan berikutnya sesra
langsung berpindah kepada perasaan Isa a-s. ter-
hadap keingkaran Bani Israel, dan beliau mencari
pembantrpembanfir unfuk menyampaikan agama
Allah,

Jyor-t:,fr 
-636:;?Ji,r4tGe&T('56

;rl.561\e,r;51i6fr !]id3"6iZein
\ffiATt;.)alticj$<'PC\

t4-#i6\4LtJ#ti
'Makq tarJcala ha mcngenlwi leinglwan rrcrelu (kni
IstazQ balutalah dia, 'Siapaknh yang alwn mcnjadi
pnatong*Tulanglot unatk Qnenegaldnn agarru) Allah ?
Para lmwmiyy in (s alwtrat-nlwb at setiQ m.enj awab,
'Ihrnilah pmnlmggatolong (agann) AUnh. I{nni bn-
iman lupada Allnh dm saksikanlah balwa sennguh-
nya lwmi annlnh orang-orang lattg bnsnah diri. Ya

Tulnnlami,lfimitzlahbdttanlepadaapayangtelah
Englau turunlwn dml ttlnh kami iluti mml lfurena itu,
numklnnlah lnmi let dalnn golmgan nang-nang y ang
mniadi saksi (mtnng lwaaan Allah). "' (AIi Imran:
52-53)

Di sini terdapat jeda (keberselangan) yang besar
dalam pembicaraan inl IGrena dalam rangkaian ayat
initidak dibicarakan saatkelahiran Isa.Ttdakdibicara
lian batrwa ibunya menghadaplannya kepada kaurn
nya lalu ia berbicara kepada mereka dalam buaian.
Tidak diceribkan ketika dia menyeru kaumrya pada

waktu sudatr dewasa Jusa tidak disebutkan bahwa

beliau menghadapkan kepada mereka mukjizat-
muldizat yag disebutkan di dalam kabar gembira
kepada iburya datulu (sebagairnana akan disebutlan
dalam surah MaryanD. hbang{fians (pda) seeerd
ini sering terdapat di dalam kisatr-kisatr ALQUr'an
dan tidah ditampilkan lagi dalam safir segi. Pada segi
lain diringkaskan pada rangkaian peristiwa yang
berkaitan dengan tema suratr dan konte}snya saja

Sekaraqg Isa merrgehhui dan merasakan kekafr-
an Bani Israel setelalr beliau memperlihatkan kepada
mereka mu\iizat-mukjiatyang memang tidak di
siapkan unhrk manusia biasa Mu$izat-mukjizat itr
menyiradrankesalsianbahwaAllahberadadibelalcng-

rya dan bahwa kekuataan Allahlah yang mendukuqg:

ryra dan mendukung orangyang membana mu$izat
itu. Walaupun, Ahnasih itu sendiri.diutus unhrk
meringankan Bani Israel dari sebagian belenggu dan
bebanyangberat Padawaktu itu beliau berseru,

'Dia(In)bnknla,S;apalcnhyangalannwfadipmo-
l"rg! *olmSl* untuk (rnmegaklwn agama) Allah ?''

Siapakah yang akan menjadi
ku unhrkmenegakkan dan mendakn'ahkan agama
P{ilah,manla}Ny4danni/wftNy*Siapakahgeraqg-
an yang akan menjadi penolongku untrkmery"anr
pail€n dan menunaikan atamaAllah?

Sudatr pasti bahwa tiaptiap shnnhibu'a4idnh wa
dn'w ah' pmltkakidah dan daknah' tenfir memiliki
pembantu-pembantu yang at<an bangkit bersama-
ny4 mengusung dakwahnya mernbelarya,
kannya kepada omng{m[g sekitar dan sezaman$'a,
dan akan menegakkann)ta

"Para lwwariyyin (salwbat-salutrat setia) mmjawab,
'Ifurnilnh patolmgpnnlmg (a,gau) AIah. Ifumi ber-

iman kzpada Allah" dnn salsilanlah balwa sennguh-
nya lwni adalnh orang-orang lang brcerah Q.in."

Maka mereka menyebut-nyebut "Islam" dengan
pengertiannya yang merupakan hakikat agafita
Mereka mempersaksikan kepada Nabi Isa as. atas
keislaman (kepenyeratnn diri secara total kepada
Allah) ini dan kesiapan mereka untrrk menjadi penr
bela RasulAllah agamaNyr4 dan nunlaiNya Mlanr
kehidupan"

IGmudianmerekamengha{apkepadallrtranrya
unhrk mengadakan hubungan langwng deruarrNfia
mengenai urusan yang mereka tegakkan ifil
'Ta Tilhm. lumi, lami tclnh berinwn lupada a|a yry
tulah Englwu turunlwn dnn tulah lumi ilwti ranl.
Ifurena iaurunkkanlnh lilmi kt dakn golmgawag-
mangyargrw{adi'sa}si(tmtnnglvcsaanAllah)."
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Di dalam menghadapkan bai'at kepada Allatr
secara langsung ini tersirat sesuahl yang sangat
berharga bahwa pada dasarnya janji setia seomng
mulcrnin ifir adalatr kepadaTuhanrya. Apabila Rasul
telah menyampaikannya berarti telatr selesailah
hrgas Rasul dari segi alddah dan terikatlah bai'at
dengan Allah. Bai'at tersebut tetap mengikat leher
oftrng mukmin sesudah Rasul Dalam baijat ini juga

terdapat janji setia kepada Allah untuk mengikuti
Rasul. Oleh karena ihr, hal ini bukan sematamata
akidah di ddamhati Akantetapi jugaharus meng-
il<ui nanlwj dan meneladani Rasul. Inilah malna
yang menjadi fokus perhatian surah ini-sebagai-
mana)ang kami lihat-dan diulang-ulang dengan
ushb' metde' yang bermacanrmacarn

Selanjutnya terdapat kalimat lain yang perlu
mendapatkan perhatian yang diucapkan oleh para
hawari, "Karena itu, masuklcanlah lumi lu dnlnm
golmgan uang-urang yang rw{adisafrsr. "Persaksian
apakah gerangan?

Seorang muslim yang beriman kepada agama
Allah difimtut untuk menunaikan persaksian ter-
hadap agama ini. Persaksian yang mengokohkan
agama ini unhrk eksig dan mengokohkan kebaikan
yang diusung agama ini unfuk manusia Seseoraqg
belum menunaikan pemaksian ini sehiruga dia merr
jadikan dirirya atirnUmya perilakunya dan ke
hidupannya sebagai gambaran rrang hidup bagi
agama ini. Gambaran yang dapat dilihat manusia
sebagai contoh yang ideal, yang memberikan per-

salcianbagiagamaini dengankeber*ahanrryauntrrk
eksis, dengan kebaikan dan keutamaannya atas
segala sesuaflr di muka bumi baik mengenai peratr-
an-perahrranqr4 sistemny4 maupun dalam me
mecahkan frsoalann)'a.

Seseorang juga belum dianggap menunaikan
persaksian ini sehingga dia menjadikan agama ini
sebagai pedoman hidupq'a, tatanan bermasya-
rakafrga, Eariatbagi dirinf"a dan kaumnya" Mak4
ditegaldranryalah masyaratat di sekelilfugnya
diafir segala urusannya sesuai dengan ndujL^hi
yang hrrus. Dia berjuang menegaldran masyarakat-
nya dan memberlakukan mmhaj ini, dan lebih
mengutamakan kematian daripada hidup di bawah
sistem kemasyaral<atan lain fiang tidalc mencennir
lw nanlqiAllah ddam kehidupan manusia

Iulah persaksianryra batrwa agama ini lebih baik
daripada kehidupan itr sendiri, dan lebih mulia dari
padaapayang aiingint<an oleh makhlukhidup itu
sendhi. Oletr karena itr, ia dipandang sebagai "saksf .

Mak4 parahawari itu berdoa kepadaAllah agar

dimasuld<an ke dalam golongan orang{rang }xang
menjadi saksi bagi agamaNya. Yalmi, agarAllatr
memberi taufk dan pertolongan kepada mereka
supaya mereka dapat menjadikan diri mereka se
bagai gambar yang hidup bagi a$rna ini. Juga agar
dibangkitkan semangatnya untuk berjuang me
wujudkan manlqi$a dalam kehidupan dan me
negal*an rftisyarakatyang mencerminkan nmlaj
ini, walaupun mereka harus membayarnya dengan
kehidupannya supaya menjadi "syahid" (saksi) atas
kebenaran agamaini

Ini merupakan doa yang patut direnungkan oleh
setiap orang yang mengaku dirinya beragarna Islarn
Malq inilah ISlam sebagairnanarrang dipahami oleh
para hawari, dan sebagaimana yang ada di dalam hati
oftmgorang muslimyang sebenarnya. Oleh karena
ihr, orang yang tidak memberikan t<esaksian tagi
aganranya bahkan menyembunyilranq'4 maka ber-
dosalah hatinya. Orang yang mengaku beragama
Islam kemudian menempuh jatan hidup yang tidak
islami, atau berusaha memberlakukannya unhrk
dirinya sendiri saja tidak menunaikannya untuk
masyarakat ruruun, dan tidak berjuary unfuk me
negalrkan rwnlwj Allahdi dalam kehidupan karena
lebih mengutamakan keselamatan pribadi" atau lebih
mengutarnakan kehidupan pfribadinrra daripada ke
hidupan aganurnya, maka syahadatrya itu tidak
semErn4 atau dia telah menunailan sJralndatyang
mengancirm agamanr ini atau syahadat ]4mg meng:
halangi orang{rang lain unhrk ruemeluk Islam,
karenamerekamemhikanpersaksian}"angburuh
bukan 1ang baik Celakalah bagi orang yang meng-
halang-halangi oftrng lain untuk memeluk agarra
Allah. IGrena dia mengaku beriman kepada agama
ini tetapi pada hakikamya tidak beriman!

Akhirnya sampailah pembicaraan pada ujung
kisah antara Nabi Isa as. dan Bani Israel"

3'6'4Ettsi,&K6{i,fHiver,
A 4j iu' 3 ay 6:tg<:;A a;t e':ai
{)[6{<}fi t;tUei,5iJ'y.rUl-u'rnr
e.'#F1;ay;ui3'ts47r3_
(r1:3 &r:i&lf,{tiltft g'0,#3*3
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.Arnr{2 i'#;,4uJrt{:bqliJf'fi
i'wtA$6_5i\x1
*''e.6tUSrtt\,g

Persamaan laial yang digunakan di sini yang
mengumptrlkan anhrarencanamereka dan rencana
Allah, makar dan rencana unhrk menunjukkan
kerendatran makardan tipu dayamerekaapabilaber-
hadapan dengan rencanaAllah. Di manakah posisi
mereka dibandingkan dengan Allah? Di mana letak
tipu daya mereka dibandingkan dengan rencirna
Allah?

Mereka hendak menlalib dan membunuh Nabi
Isa as.. Tetapi, Allah hendah meq"ampaikanryra ke
pada aktrir ajalnya dan mengangkatnya kepadaNya,
serta menyucikannya dari campur-baur dengan
orang{"ng kafir dan kotor. Allah hendak memulia
kannya lalu menjadikan orangorang yang meng-
ikutinya di atas (lebih mulia) daripada orangorang
kafir hingea hari kiamat Terjadilalr"apa yang di-
kehendaki oletr Allah, dan Allah menggagalkan makar
oftmg{nmg yangmelakukan makar itu,

"(Ingatlah) lutila AIIah berfmta'Hai ha, sffitnguh-
ny a Aku alwn rcrry ampailwt. lumu kzpada ak4i, 4 aI-
mu dm nwnganglntrru lepada-fu snta ncnbercih*an-
mudnimang-orangyangkafr,dannwladilunoratg-
ffang lang rcngiladi la mu di atas mang-mattg yang
kafr hinga ltari kianul."' (Ali Imran: 55)

Adapunmengenaito ifrf,Ursrir tt"mewafit-
kannya (menyampaikannya kepada akhir ajalnya)
dan mengangkatnya itu merupakan urusan gaib
yang termasuk masalah mutas5abihatyang tidak ada
yang mengetahui talsililn)"a kecusli Allah, dan tidak
berfedatr membahasny4 baik mengenai akidatr
maupun syariat Orangorang yang membatrasargra
dan menjadikannya materi diskusi maka hal itu
haqra akan berujung pada perdebatan semata ke
kacauan, dan keruwetan, dengan tanpa ada ke
pastian, dan tidak dapat memuaskan hatl IGrena
memang persoalannya harus diseratrkan secara
bulat kepada pengetatruan Allah.

Adapun mengenai masalatr Allah menjadikan
orangoftmg yang mengikuti Nabi Isa itu di atas
(ebih tinggi kedudukannya daripada) onrrg{mng
kafr hingga hari kiamat, maka perkataan ini tidak
sulit unhrk dicerna Mak4 oftrng{nmg }ang meng-
ikuti nabi itu adalatr orang{rang yang beriman
kepada agama Allah yang benaq, yaitu Islam, yang
sudatr dimengerti hakikatrrya oleh setiap nabi, di-
bama oleh semuarasul, dan diimani oleh setiap orang
yang benar-benar beriman kepada agama Allah.
Mereka itu lebih tinggi derajaturya daripada orang-
orang kafr hingga hari kiamat dalam tim-bangan
Allah. Begitr pulalah keadaan mereka dalamrealitas

'Aang-oranglafir itu mmhnt tiPudoyq dmAllah
ncnbalas t;pu dq a merela itu. Allah seba;k-fu;k pnn-
balas tipu dqa. (ngarlah), lwtilw AIIah berfrmaa Hai
Isa, seflnguhnyaAlw alw.nunyanpailwt lwmu lv-
pada althlr ajahnu dan menganglwt lamu lupadn-Ku
serta mm.bmihlan lamu dari urang-mang yny kaf4
dan rw{adilnn orang-orattg )ang ntmgilatti kanil di
alns orang- orang y ang lofr hinga hni kAmat. IGnu-
dian lwnya l"pod" Akulah kem.balimu, hlu Alw me-

mutuslandiartnmmrtentuglul-labangselnhlamu
bmelirih padntya. Adapun orang-orangyang W, maka
alm Ku-silsa mnelw fungan dlesa yttg mngar lwas di
dunia dnn al:hiral, dnn mnelw tidnk m,mQerclzh pe-
mlong.Adapunormg-orangy@tgbnimmfunnmgerja-
lwn amal-amal salzh, nnka Allah a]frn mernberilmn

ktpada mnela dergan sentpurna paltnln analan- anal-
an msrelw. Allah tidnk mmyului orang-uraltg yng
zglim. "' (Ni &nran: 5 +57)

Makar (tipu daya) yang dilahrkan oleh kaum
Yatrudi yang tidak beriman kepada Nabinya, Isa a.s.,

ihrmerupa}an rnakarpnspanjang danlebar. Mereka
melontarkan hrduhanyangkeiiterhadap Nabi Isa as.
dan ibunya yang suci. Maryam dituduh telah me
lakukan perbuatan serong dengan Yusuf an-Najjar
yang pernatr meminangnya tetapi belum sampai
menikatr denganryra sebagaimana yang disebutkan
dalam Injil. Mereka menuduh beliau sebagai
pembohong dan tukang sulap. Mereka mengadukan
beliau kepadapenguasa Romawi "Pilatos" dan me
nuduh beliau sebagai "pengacau" lang menghasut
masyarakat unhrk melawan pemerintah. Mereka
juga menuduh beliau sebagai tukang sulap yang
mengacaukan dan merusah akidah masyarakaL
Sehingga Pilatos menyeratrkan kepada mereka
untukmenjatuhkan hukuman terhadap beliau de
ngan tangan mereka sendiri. IGrena dia (P'ilatos)

tidak berani, sebagai seorang paganis (penyembah
dewa), unhrk menanggung risiko dosa ini terhadap
orang yang tidak dia dapati keraguan akan ke
benaranny4 dan orang yang demikian ini sedikit
jumlahnya

"Orang-orang lafir itu nembut tipu dqa dm AIIah
rcnbalns tipu dnya mneka itu. Allah sebaik-baik pan-
balar tipu dqa.'(Ni hnran: 5a)



Juz lll: Bagian krmulaanNi lmran (78 ) Ta[sir Fi Zhilalil-Qur'an lI

kehidupan apabilamereka menghadapi lasl€r kufur
dengan hakikat iman dan hakikat kepatuhan.

AearnaAlah itu hanya satu. Ia dibawa oleh Nabi
Isa bin Maryam a.s., dibawa oleh rasul-rasul se
belumnya, dan dibara oleh rasul sesudahnya Orang-
or:rng yang mengikuti Nabi Muhammad saw. itu
padawakhryang samajuga sebaeai pengikut semua
rasul" sejak Nabi Adam as. hingga akhir zirrlnil

Pengertian yang komprehensif inilah yang di-
sepakati oleh seluruh rangkaian surah ini beserta
hakikat aearna yang ditekankannya

Adapun kepufusan terakhir bagi orangorang
mulanin dan omqgoftrng kafir ditetaplcn oleh sratt
ini dalam membicarakan Nabi Isa as.,

'... Ifumudian l*ry o lupada Alwlah. lwrfi alimu, Inlu
Alw mmuhslun di antara lamu tmrang Inl-lwl yang
kamu berselisih pananya. Ad,alun orang-oratg yng
l@fr, mnle akan Ku-silsa mnclw dngan ilxayang
sangat knas di dunia dan ahhirat, dan merelw tidnk
ncnPelolch Prnlong. Adapun orang-uangyang Mvnst
dan nmgerjalnn oruI-anwl nlzlu mal@ Allnh alw,
mcm-berilwt k Pann merela dengan sem,puma pahaln
anwl- an-amalnn mercla. Allnh tida* rnryulai mang-

nang yng alim. "(Ali Imran: 55-5n

Dalam nash ini ditetapkan balasan yang layalq
keadilan yang tidak memihak seujung rarnbut pun,

dan sama sekali tidak mengikuti khayala*khayalan
dantidahmengadaada

Kembali kepada Allah; tidak dapat dihindari.
Hukum Allah terhadap apa yang mereka perselisitr-

kan tidak dapat ditolak DiberiNya azab yang pedih
di drmiadan aklriratbagiorangomngkafirfangtidak
ada penolong baginya Disempurnakan-Nya pahda
bagi orangorang rang beriman dan melakukan arnal

saleh, dengan tidak ada sikap pilih kasih dan tidak
adafang dirugikan,

' Allnh tida* meryulai orang-mang yng alim. "
Maka MahasuciAllah dari berbuatzalin\ lgrena

Dia sendiri tidak menyukai orang yang berbuat
zalirn Oleh karena iur apa fng dikatakan oleh kam
Atrli Kitab bahwa mereka tidak akan masuk neraka
kecuali harya beberapa hariyang dapat dihitng dan
segala ganrbaran mereka tentang keadilan Allah dan
pembalasan-Nya r"ans didasarkan pada persepsi
yang demikian ifir, maka semuanya hanlalah l*tayat
anyang menipu, batal dan batil" tidak ada dasarrya
samasekali.

Thntangan Bermubalralah terhadap
Orang:Orang Nonmuslim

Sampai sudatr pembicaraan pada batas ini me
ngenai kisah Nabi Isa as. yang didiskusikan dan
diperdebatkan, yang dimulai dengan penjelasan
yang menetapkan beberapa hakikat pokok yang
diambil dari kisah-kisatr int Diakhiri dengan me
rUaiarkan kepada Rasuhrllah saw. sesuatrr yartg d@t
dipergrrnakan dalam menghadapi kaum Ahli Kitab
unfirk mengarnbil kata pufus guna menyelesaikan
diskusi dan perdebatan ini. Maka ditetapkanlatr
hakikat kebenaran ajaran yang dibawanya dan di
serukannya {uog* terang danjelas serta penuh
keyakinan,

stt#i516+:n'641#x,ai
's67yGe'lS4i;t'.;S;1"u.fu;9

*it;sre K# ;x; nert i i KS S 
^6ii3,&+j;t'viritq:,b)"t6Et6

'Fdr'rffi rf ',u^jv'g'f i6 j6*A

$ 6,1ur, g; ;1 cf gt i;';,33
'fr K,565r$$*r];trffirfr r3;.3t

g;'ugi5wfi,i9ti'i'S+EJhi.fi
K+sexp6i:g;6$C,jsS';tLs-it
C;'t-{it6.y3;i.1tii$f*S
qt gntj -fr:,6 j oVTt y;, ;$15 $:,

ts;s,
'Demikianlnh (kisah Isa), Ifumi mcmbamlnnnya
l"podo lamu sebagim. dari buki-buldi (kcranlmrya)
dan (mmbacalnn) Al-@rian yang pmuh hilcnnh.
Smngulny a nisal (pauiptaan) Im di sii Allah, adnlah

sepnti (penciptann) Adnn. AIInh nmciptalm Adnm
dmi tamh lemudian Allah bnf.nran lupannnyo

Jadilah' (wnongnarusia), mal(ajadilah dA. @rp try
tuIahl{amicoitalanial,iaiahyatgbenar,ptgdnrang
dfrri Mwml l{nma ikt, jattganlah lwnu tcnnaruk
orang-orarg yang rryrry. Siapa yang mmfuntalmu
tentang kimh Im sailah danng ilmu (y ang rrcy akinl,an
lumu), rula lutakanlah llepadanya). Marilah kita
ntetrwngil anak-anak lami dm ana*-ana]c, lamu" istri-
istri lwd dm istri-istri lwrnu, diri lami dnn di,ri lanu.
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I{amdim nnilah ktta bamrbahahh krydn AUan aan

kin minn supaya lalennt Allnh dithnpalnn lupadn
orang-ora.ng yng dasta.' Sesunguhny a hri adalah kisah

yattg bmm, dan tak ana Tfuhm (yang bnhak ditenbah)
selain Allah. Serungguhny a AW Dialnh Yang MaJw-
pnlusa lngi Malnbijal'satw. Ketnudian jila mnelw
berpalfuW @ari lrzbcrwran), malrn sesungguhnya Allah
Mahn Mengetahui marg-mang yang bnbuat lcrasalnn.
I{atakanlnh, 'Hai Ahli Kitnb, mnrilah (berpegang)

l"podo nnht kalimaf (kttttnpan) yang tidnk odo pn-
selicihnn antara lmmi dan lwmu, balrua tidnk kita
satfiah lecuali Allah dnn tidnk kin pnselutulwn Dia
dengan sauaht pun. Tula* (puk) wbqian kita nni adi-
lan sebagian yang lain wbagai tulwn sela.in Allah.Jikn
mnelw bnpaling malu lunlanlnh lu/annmneka,
'Salsiknnlahbalrunalurniadnlnhorang-mangyangbn-
snah dii (k padn Allah). "(AIi Imran: 58{4)

Demikianlah kita dapati komentar ini yang me
nunjukkan orisinalitas kebenaran wahw yang di-
berikan kepada Nabi Muhammad saw.,

'Denikia:nlah (kisah ka), Ifumi membamkannya lee-

pada lunu sefogim deri buldi-fuhi (leemnlmrya) dan
(mmlamlun) AI- @d an yang pmuh hil€nnh.' (Ni
Imran:58)

Itulah kisatr-kisatr dan itulatr pengaratran Al-

Qur'an, yang merupakan watryu dari Allah, yang
dibacakan-Nya kepada Nabi.Nya saw., yang di dalam
pengungkapankalimat-kalimatryaterkandung makna
memuliakan, kedekatan, dan kecintaan. Maka ada

apakatr gerangan yang terjadi sesudah Allah menr
bacakan-wahyr-Nya kepada Nabi-Nya? Membac+
kan ayat-ayat dan AlQur'an yang penuh hikrnah?
Sesungguhnya Al-Qur'an itu penuh hikrnah, me
netapkan beberapa hakikat terbesar di dalam jiwa
dan kehidupan dengan mnenggunakan m,anlaj,

sistem, dan cara berbicara kepada fitztr. Semuanya
terjadi dengan halus meresap ke dalamnya dan
melekat padany4 dengan suatu cara yang tidak
pernatr terjadi pada sesuafir fang tidak bereumber
dari Sumber sahr-satrnla yang unik ini.

Selanjutnya disampaikanlah suahr keterangan
png pasti mengenaihakikatlsa as., tabiatpencipta
an, dan kehendakyang menyebabkan terjadinya se
gala sesuahr sebagaimanayang terjadi pada Isa s.a,

"Smrngultnya misal (pnciptaan) Im di sN AIIah da'
Iah seperti (pmiptnm)'4dam Allah rnauiptnlun Adnm
dnri tanal\ lunudian Allah Wrnm le@danya, Iani-

. Inh' (semang manusin), nalca jadilnhdaa "(Ali Imran:
5e)

Kelahiran Isa memang benar-benar luar biasa
dibandinglian dengan kebiasaan yang terjadi pada

manusia Akan tetapi keanehan macam apayang ada
padanyajika dibandinelcn dengan penciptaanAdant
bapak manusia? Kaum Ahli Kitab yang suka ber-
diskusi dan berbantatran sepuhr masalah lsrkarena
kelahirannya itu{an meturbuat ft*rayalan-l*rayalan
dan dongengdongeng karena dia lahir tanpa ayatr,
ihr mengakui penciptaan Adam dari tanah Peniupan
ruh dariAllah ifirlatr yangmenjadi-kannyaberwuiud
sebagai manusia ini. Mereka tidak membuat-buat
dongeng seperti penciptaan Adam ini sebagaimana
yang merqka lakukan terhadap Isa Mereka tidak
mengatakan batrwa Adam memiliki tabiat ketuharr
an, padatnl unsurunfirk menciptakanMam ihr ada
lah unsur yang digunakan unhrk menciptakan Isa
yang dilahirkan tanpa ayah. Yaitu, unsur peniupan
ruh Ilahi padakeduanya.dan itu tidaklain melainkan
kalimat "Kun' Jadilah', maka terjadilah apa yang
dikehendaki-Nya

Demikianlah jelasnya hakikat ini, hakikat Is4
hakikat Adam, dan hakikat semua makhluk Dapat-
lah hakikat ini masuk ke dalam jiwa dengan mudah
dan jelas. Sehingga akan menimbulkan keheranan
kalau ada orang yang r.nembantatr kejadian ini,
padahal ia berjalan sesuai dengan sunnah terbesar,
yaihr sunnah penciptaan dan pembuatan!

Inilah cara Ad<-Ddlcrul Hakin (AlQur'an yang
penuh hilsnah) di dalam berbicara kepada fitrah
manusia dengan menggunakardogika fitzh yang
realistis danjelas, mengenaiberbagaiketehpanfans
mengikat, yang terjadi dengan sangat mudatr se
sudatr disampaikannfa frman ini.

Setelah pembicaraan ini sampai padaketetapan
masalatr ini derUan begituFlas' selaniutD,ra pergaratt
an diberikan kepada Rasulullah s\ry. agar mantap
padakebenaranyang ada pada beliau, danyang di
bacakan kepada beliau, serta dikulmtrkan di dalam
perasaan beliau, sebagaimana dikukuhkan di dalam
hati kaum muslimin yang ada di sekitar beliau.
IGrena kadans-kadang sebagian merekaterpengaruh
oleh snrbhat-syubhat Ahli Kitab, pengaburan, dan
penyesatan mereka yang amat burulq

"(Apayangtelahlhmiceritnl,anitu)itulnhyangbmm,
yang darag dari Tillanrw. I{arna itu, j anganlah laniu
termasuk uog- notg y otg ragu-ragu. " (Nilmran: 60)

Selama hidupnya Rasulullah saw. tidak pernatr
ragu dan bimbang sedikit pun terhadap apa yang
dibacakan oleh Tuhannya kepadanya Akan tetapi,
firman Allah ini hanyalah untuk menambah ke
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rnanhpannyalagipada kebenaran. pari peristiwaini
kita mengetatrui sejauh mana tipu daya yang di.
lakukan pihak musuh terhadap sebagian anggota
kaum muslimin padawaktu ihr, sebagaimanayang
kita lihat sejauh numa mereka melakukan tipu daya
terhadap umat Islam dari generasike generasi Juga
kita dapat mengetahui betapa perluryra mereka ini
dimantapkan hatiry"a pada kebenaran nng ada pada
nya dalam menghadapi orang{rangyang melaku-
kan tipu daya terhadap mereka yang menggunakan
berbagai rnacam metode yang baru sesuai dengan
genemsidanzamannya. i

Di sini, setelah persoalannya demikian jelas dan
temng, Allah memberikan pen$rahan kepada Rasul
Nyayang mulia unfuk mengakhiri bantahan dan
perdebatan seputar masalah dan liebenaran yang
sudatrjelas ini Juga supayabeliau mengajakrnereka
br-mufuhalahsebaeaimana diterangl€n dalam ayat
berikutini,

'Siapa yang ntnlanrafunu tmtmg kisah ha sesdah
datug ilnil (yang tryalcinf,an l**t), mol,a lutakmlah

ft4anany Q, Matilah ldtn mcnangil ann*-anak lami
dnn aru.k-arwk lwmu, istri-irtri lwni dan istri-istri
lwmu dii lnmi dan diri lamu. Ibmudian meilah IdIn

bem.ubalulnh l"podo AIInh dnn kin mituta supaya
Inlerwt AIIah ditimpa*an lupada orang-orang JatW
dilttn'(Nilmran: 61)

Rasuhdlah saw. meng4iak orangorang ]tang menl
bantah beliau tentang masalah ini unhrk berkumpul
di suahr tempat Kemudian semuanya memohon
kepadaAllah supaya Dia menurunkan laknat-Nya
kepada siapa png berdusta di antara kedua golong-
an ini Maka merekatakut akibafrrya dan tidak mau
melaknkan muba,halnh Dengan demikian, jelaslah

kebenaran itr sejela,sjelasnya
Namun demikian, menurut beberapa riwayat

mereka tidalc jtrga mau memeluk Islam demi men-
jagakedudukanmereka dimatakaumnya dan unhrk
menjaga kesenangan-kesenanganyang biasa diper-
oleh oleh pendeta4endeta ihr yang berupa kekuasa
an, kedudukan, kepentingan" dan berbagai nurc:lm
kenilnnatan (kesenangan). Jadi bukanlatt keterang-
an dan buktibuldi ryahyang diperlukan oleh orangi
oftmg yang menghalang-halangi manusia unfirk
memeluk agamaini. Tetapi" varrg mereka bu[rhkan
adalatr kepentingarrkepentingan, keinginarukeingirr
an, dan hawa naftu unfi.rk menghalang-halangi ma
nusia dari kebenaranyang sangatFlas dan tidalc ada

kesamaran padanya sama sekali.
Sesudah ajakan br-rrubahalahini-meskipun ayat-

ayat berikut hrun setelatr mereka menolak ber-
mubahalalrraWl<aim ayat berikutnya menetapkan
hakikat wahyu, hakikat kisatrkisah ihr, hd<ikat ke
esaanyang menjadi temapembicaraan, dan hakikat
keesaanyangmengancamorang}angberpaling dari
kebenaran dan rnembuat kerusakan di muka bumi,

"saungulmyainiadalahkisahyangbmm,dontakada
Iillwn (yang bnhnk disenfiah) sehin Allnh. Sesung-

gahrya Allah Dialah Yang Malwpnlusa I4 Mal--
bijalsaru. Kemudian jilu mnelu bnpalhg (dnri la-
benman), nnka sesungulury a AIIah Malw Mmgetalui
orang- oratg lang bnbuat lwasakan " (Ali Imran: 62-
63)

Hakikat-hakikat yang ditetapkan oleh nash-nash
ini sudah ditetapkan di muka- Penyebuta;rryra di sini
adalah untuk mengukutrlian kembali setelah adanya
seruan ber-mubalnlnh danpenolakan mereka ter-
hadapnya Yang baru hanyalatr penyifrtan terhadap
onmg{ftmg yang berpaling dari kebenaran bahwa
merekaadalatroft[lg{ftrng mgmembuatkerusak-
an, dan diancamnya mereka batrwa Allah mengeta
hui orangomng yang berbuat kerusakan ifu.

Iftrusakan1ang dilalmkanolehomngoftrnglang
berpaling dari tauhid itu adalah kerusakan yang
besar. Tidaklatr terjadi kerusalian di bumi ini dalam
kenyataan kecuali karena penyimpangan dari pe
ngakuan terhadap hakikat ini. Bukan pengakuan
lisan. IGren4 pengakuan lisan saja (tanpahakikat)
itu tidak ada artinya, bukan pengakuan hati yang
pasif Ikrena" pengakuan semastm ini tidak akan
menimbulkan bekas yang nyata dalam kehidupan
manusia Penyebab utamanya itu adalah penyinr
pangan dari peneakuan terhadap hakikat ini dengan
segala dampakyang menjadi kelazimanrya dalam
realihs kehidupan manusia Yang menjadi kelarziman

tauhid yang pertama ialah tauhid rububiyyalalalu
tathitl ubudinah Tidak ada ubudiah kecuali unfi.rk
Allah, tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah, dan
tidakadapengaiaranyangditerirnakecuali dariAllall

Mak4 hanya unhrk Allah sajalah ubudiatr dan
hanfia kepada Allah sajalah ketaatan. Tidak ada pe
ngajaran yang diterima melainkan dariAllah, baik
mengenai ryaria[ tata nilai nornra mauptrn kesoparr
an dan akhlak Mereka menerima dari-Nya segala
sesuatr yang berhubungan dengan tata kehidupan
manusia lGlau tidak begitu adalatr syirik atau hrfur,
meskipun lisan mengakuiny4 walaupun hati yang
pasifjuga mengakuinyatanpaadabekasbekas rang
nyata bagi kehidupan umum yang berupa kepasrah-
an total kepadaAllah, kehatan, kepahrha4 dan pene
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rimaan semuaajaftrn dan hmfunan-Nya.
Alam semesta ini tidak akan hrrus urusannya dan

tidak akan baik keadaarurya kecuali kalau hanya ada
safil Ttrlran yang mengaturnla,

'Seandninya di kngit dnn di bumi ini adn beberapa

tulwt. selnin AlIaJa nismya rusaldnh kzduanya."

Hak-hak istimewa uluhiyy ah terhadap manusia
yang paling nyata ialah hak untuk diibadahi oleh
hamba membuat smriatbagi kehidupan merek4
dan membuatnonna dan timbarEan bagimereka
Malca barangsiapayaqg mendakwakanbaei dirinlxa
salah satu dari hak-hak ini, berarti dia telah men-
dahvakan baei dirinya hak-hak istimewa ukhiyyah
dan telah memposisikan dirinyabagi manusia se
bagat llah'nrh^rf selain Allah.

Ttdakhh teriadi kerusakan di muka bumi sebagai
uuma yang terjadi kalau banyak tuhan di bumi
seperti ini Yaifu, dengan adanya orang{nmg yang
memperhamba oftmg lain, ketika adaorangyang
mendakwakan diriry"a berhak unhrk ditaati sendiri
oleh manusi4 berhak untrk membuat gnriat sendiri
buat mereka dan berhak membuat dan menegak-
kan tata nilai dan tata norma sendiri bagi mereka
Mak4 ini adalah anggapan ulahiyyah (mengaku
dirirya sebagai llah) meskizun dia tidah mengucap
kannya seperti Ffu'aun, Ulat annlnh tulwranu yang
malnthgi. " Olzuq)'ang mengakui kefu hanannya ini
berarti melakukan syirik atau kafir kepada Allah.
Inilah kerusakan yang seburuk-buruknra-

Oleh karena itn, dalam rangkaian ant ini di-
bacakan pulalah ajakan kepada Ahli Kitab untuk
menuju kepada persamaan kalimat, faitu beribadah
kepada Allah s4ia tidak mempersekutukan-Nya de
ngan sesuafu pun, dan antara sebagian manusia
terhadap sebagian yang lain tidak menjadikannya
sebagai tuharrtuhan selain Allah. IGlau tidak begitu,
maka harus dilakukan perpisahan, tidak ada per-
sahabatan lagi, dan tidak perlu perdebataru

"Kalakanlah'Hai Ahli Kitnb, narilnh (bnpegang) le-
pana uan lalimat (letztapn) yang t;da* ada pmelirih-
an anlnra lami dm.laml, balruta tidnk kitn sernbah

lctanli Allnh dnn tlda* kitn pnselwtulnn Dia dngan
s ennlu pun Mak (pula) wb agian ltitn nw{ adikm s e-

bagian yang lnin wbagai tulwt selnk AIIaIL Jikn mnelm
bo@rrg nnla katnlanlnh lepada mereka,'Salsilun-
lnh balaoa ltani adalah orang-orargyangbersnah diri
(k pana AUah). "(Ali hnran: 6t)

Sungguh ini merupakan ajakan 1ang sangat tepat,
ajakanyangtidak dimaksudkan oleh Nabi saw. dan

kaum muslimin unhrk mengungguli mereka (Ahli
Kitab). I(alimatun sana"perkataan yang sama titik
temu' yang semuarya berhenti di depanryra secara
sejajar, yang sebagian mereka'tidak lebih tinggt
daripada sebagian yang lairu sebagianryra tidak menr
perhamba sebagian yang lain. Aakan yang tidak
akan ditolak kecuali oleh orang yang keras kepala
dan suka berbuatkerusakan, yang tidak ingin kenF
balikepadakebenaran nglurus.

Ini adalah ajakan unhrk beribadatr dan mengabdi
kepada Allah saja dengan tidak mempersekuhrka*
Nya dengan sesuafir pun, dengan manusia atauptrn
bahr. Ini addah ajakan aear sebagian merekatidak
menjadilran sebagian yang lain sebagai Rabb *lan
Allah, baik terhadap nabi maupun terhadap rasul
IGren4 semuanya adahfrhambaAllah. Sesurggub
nyaAllah memilihnya hary"alah untuk menyampaf
kan ajara*ajarandari-Nya bukan untuk bersekutu
denean-Nya dalam ufuhiyyah dn rububiyyah

lilw nnelw bapaling, nnlfl kalnl@nlaL'fulesikanhh
bahna lami adnlnh oratlg-orang rang bnscrah diri
(ktpadaAllnh).-

IGlau mereka tidak mau beribadatr kepadaAllah
saja tanpa mempersekuhrkan-Ny4 dan mengabdi
kepadaNya saja tanpa sekutr, png keduarya me
rupalan larnbangyang menetapkan sikap seorang
hamba terhadap ubhiyyah mal<akatakanlalr, "Saksi
l€nlah batrwa kami adalatr orangorang muslin\
onrngoftrng rcng berserah diri $repada Allah)."

Antonim Qarru kata) antara oftmg muslim dan
orangyang menjadikanmanusia sebagai.RaJlselain
Allah, menetapkan dengan jelas siapa sebenarnl'a
orangqang muslim ifir Orang muslim adalah orang

)'rang menyembah harya kepada Allah Yang Maha
Es4 mengabdi hanfakepadaAllah sajadan tidak
menjadikan sebaeianfglain sebagaitrha*firhan
selain Allatr. Inilah ciri khas yang membedakan
mereka dari semua agama dan isme, yang mem-
bedakan nmluj kehidupan mereka dari semua
nmhnj kehidupan manusia Apabila ciri lfras ini
terealisir pada diri dan kehidupan merek4 maka
mereka adalatr muslirn Daru iil€ tidakt€rwuiud pada

diri dan kehidupan merek4 maka merekabukan
muslimmeskiErn merekamengalm sebagaimudim!

Sesungguhry"a Islam adalatr kebebasan mutlak
dari pengharnbaan diri kepada sesama hanrba Dan"
hanya nizlmmlshm saja yang dapat mewujudkan
kebebasan tersebut, bulqn nizlwn-nizlwmlait

Manusia di dalam ni<lwt-nizlwn mdhiyyah'Eta
kehidupan buatan inanusia', sebagian mereka men-
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jadikan sebagianyang lain sebagai tuhantuhan se
lain Allah. Hd ini terjadi dalam sistem demohasi
sebagaimana terjadi dalam sistem diktator. Sesung-
guhryra hak lrhusus .RzDz hiy ahyane Wrtama ialah
halc menjadikan manusia sebagai abdi-Nya hak
membrnt nizlwn'perafilan', nnnh4i' $stent, syariat,
undang-undang, tata nilai, dan normanorma Hak-
hak ini dalam semua nizlwm ardhiiyah dial<ui oleh
manusia sebagai haknya-dalam aneka benhrkrya
dan dikembalikannya semua urusan kepada se
jumlah orarrg-apa pun sistem yang diberlakd<annya.
Sejumlah orang inilah yang menunduld<an manusia
lain kepada sVariatnya, undang-undang
tata nilairya pertimbanganpertimbarEannya dan
pandangan-pandangannya Mak4 mereka inilatr
tuhan-hrhan bumi fang diangkat oleh sebagian
manusia sebagai Arbaaban min duunil-Inh'Rnbb
selain Allah' dan ditolerir unhrk mendal$'algn diri
nya sebagai yang berhak terhadap hak-hak khusus
Ulilhiyahdffi P,ilfubfuallDengan demikiam, berarti
mereka menyembahnya sebagai sembahan selain
Allah, meskipun tidak ruku dan sujud kepadaq"a.
Mak4 ubudiah (pengabdian) adalah ibadatr yang
harya boleh difirjukan kepada Allatr

A dafun nizlwmlslam s4ialah manusia bebas dari
belensgu ini dan mert'adi manusia merdeka. Merdeka
unfirk menerima pandangan+andangaq paraAigm+
paradigma nizlum-ni&m, nanluj -nmh4,srariat,
undang-undang, tata nilai, dan normanorma dari
Allah saja Dalam hal ini kedudukanrya sama saja
dengan orang lain dan orang lain pun sama dengan
dia Jadr, dia dan manusia lain sama s4i4 sama ke
dudukanrya" menghadap kepadaTuhan Yang Esa
dan sebagiannya tidak menjadikan sebagian yang
lain sebagai na# selain Allah.

Islarn, deruan pengertian ini adalah din (agama)

f,ang diridhaiAllah Inilah rrang dibavn oleh setiap
rasul dari sisi Allah Dia telah menguhrs para rasul
dengan membawa agarna ini unfirk mengeluarkan
dan membebaskan manusia dari menyembah se
sama hamba kepada menyembah Allah, dan dari
kezaliman harrba kepada keadilan Allah. Barane:
siapayangberpaling darinya maka dia bukan se
oraqgmuslim menurutkesalrsianAllall meskibagai
manapun oftmgomngyang mengalm muslim me
natanittranrya dan orangorangyang sesatmeryresat-
kanpengertiaq

"fuugfinya aganu $ary diridlwi) di sisi Allah ada-
IahIshm."
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Sry-*"'irt",gzrftui$
"IIai Ahli Kitab, mengapa ka.nu bantah-mem-
bantah tentanghal lbrahtuu padafd Thuratdan
Injil tidak.diturunkan melainkan sesudah
Ibrahin. Apakatr kamu tidak berpiHr? (65)

Beginilah kanrtr" I(amu ini (sewqialnya) bantah-
membantah tentang hal yang kamu keahui
maka mengapa kamu bantah-membantah
tentang hal yang tidak lranru ketahui? Allah
mengetahui5 sedang ka.nru tidak mengetahuil
(66) Ibrahih bulwr seorang Yahudi dan bukan
b"la) seorangNasranl Akan tetapi, diaaddafi
seorang yang lunrs lagt berserah dirl (kepada
Allah) dan sekali-kali bulranlah dib termasuk
golongan orang'orangmusyrik (67) Se$ngguh-
nya orang yang paling dekat kepada Ibraftin
ialah orang.orang yang mengikrtinya dan Nabi
ini (tvtutnuunad), serta orang,orang yang ber
iman (kepada Muhammad). Allah adalatr
Felindung semua orang yang beriman" (68) Se-
golongan dari Ahti Kitab ingin menyesatkan
kamu, padahal mereka (sebenarnya) ddak
menyesatkan melalnkad dirinya sendirio dan
mereka tidak menyadarirrya. (69) I{ai Ahti lGtab,
mengapa kanru mengingkari a)'at-ayat Allab
padahal kamu mengetahui (kebenarannJra). (70)

IIai Ahli Kitab, mengapa kagu mencampur
aful*an yanghak dengan yangbafil, dan me
nyembunyikan kebenaran, padahal karnu me
ngetahui? (Z) Segolongan [ain) dad Ahli Kitab
berlota (tepada sesananya), lPerlihatkanlah (se.

olah-olah) karnu beriman kepada apa yang
diturtrnkan kepada orangorang betman (sahabat-

sahabat Rasul) pada pemnrlaan siang ilan ing
karilah ir pada akhirrya, supaya mereka (orang'
orang mulcrin) kembali (kepada kekafiran). V2)'
DanrJanganlah kanru per€a),ra melainkan ke-
pada orang yang mengikuti IGfa-
kanlah, 5ezungguhn,,a petu{uk (ytog barus
diikufi) ialah penrqiuk Allab dan $anganlah
kamu Perca)'a)baln'ua akan diberikan kepada
seseorang seperd apa yang diberikan kepada-
mu, dan 0"o8.rr pula kamu perca)'a) bahwa
mereka akan mengalahlcan hujiahmu di sisi
Tbhanmu" IktakanbfU Seflngguhqrakarunia
itr di tangan Allah Allah memberikan kanrnia-
Nya kepada siapa yang dikehendah-Nya. Allah
Mahaluas (karutia-Ntra) lagi Maha Itfieqg€talui'

ii'? i3' ;3:3u 36'frF -r'69'&
i;&{r;1,\1636iixx',66"64#)t
'$ 64f',4rt'rI,'J'; i:rt 6#l
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(A Allah menenhrkan rahmat-N.ya (kenabian)
kepada siapa yang dikehendaki-Nyq dan Allah
mempunyai lrarunia yang besar. (74) A, antara
AliliKltab ada orangyangjika kamu memper
cayalsn kepadanya harta yang banyalq dikem-
batikannya kepadamu. Dan, di antara mereka
ada orang yang jika kamu mempercaya,kan
kepadaryra sahr dinar, tidak dikembaliliann)'a
padamq kecualijika kamu selalu menagihryra.
Yang demikian ihr lantaran meneka mengata-
kanr'ndak ada dosa bagi kami terhadap orang
orang ummtt Mereka berkata dusta terhadap
Ahfr, padafrd memeka mengetahul (75) (Bukan
demikian), sebenarnya siapa yang menepati
jan$ (yang dibuat)ryra dan bertalnnn, maka se-

Nlah menyukai oring'orang yang
beraknra. (20) Sesungguhnya orang-orang )'ang
menukarjanj(nya dengan) Allah dan sumpah-
srunpah mereka dengan harga yang sedikit,
mereka itr ddak mendapatbagian (paltala) di
aktrirar Allah ddak at€n berkata-kata dengan
mereka dan tidak akan melihat kepada mereka
pada had ldarrtat, serta tidak (p,tla) akan men-
sucikan mereka. Bagi mereka azab pngpeditu
(@ Sesungguhnya di antara mereka ada se-

golongan yang memutarmutar lidahryra mem-
baca Alldtab, supa),a kamu meryrangka yang

itr sebagian dad AlHtab, padahal
ia bukan dari Alhtab dan mereka menga,takano
Ta ()'ang dibaca ihr datand da.ri dsfl Allah,' Pada-
hal ia bukan dari dd AlafL Mereka berlca,ta
dusta terhadap Alah, sedang mereka mengeta-
hut (78) Ttdak nraftrr bagi seseorang manusia
yang Allah berikan kepadanya Alkitab, lriknrah
dan kenabian, lalu dia berkata kepada manuda
'Hendaklah kamu menJadi penyembah-pe-
nyembahlcu bukan penyembah A[afL' AJran
bt"pi, (dira berkata), lHendaklah karnu menjadi
orang.orang mbbani, kalena kamu selalu me-
ngalrrkan Alhtab dan disebabkan kanru tetap
mempelaJarinya. (D Daq (fidak ruajnr pula
bagioya) menyuruhnu menJadilran malaikat
dan pa,ra nabt sebagai tuhan Apakah (patuQ
dia menyrnrhmq berbuat kekafiran di waldu
kamusnrdah agama) IslarnP (80)Dan
(ingatlah), kedka Allah menganrbil perpnjian
dari para nabir'Sunggulro apa saja yang Ahr
berikan kepadamu berupa kitab dan hilsnalt'
kemudian da,tang kepadarnu seorang rasul yang
membenarkan apa yang ada padalrrur niscaya
kamu akan sungguhsungguh beriman kepada-

nya dan menolongnya.'Atlah berfrrmarq tApa-

kah kamu mengakui.lan menerima perjanjian-
Ku terhadap yangdemikian ihrP Mereka men-
jawab, 'Kami mengakui.' Allah berfrrrran,
'I(alau begiur saksikanlah (trai para nab$ dan
AIar menjadi sald (pula) bersama lffiru' (81)

Barangsiapa yangberpaling sesudah it1, maka
'mereka ihrtah orang-orang yang fasilc (82)

lvlatra apakah mereka mencari agama png lain
dari agaura Ahfrr-padahal kepada-Nyalah ben
serah diri sqgal,a apa yang di langit dan di buni
baik dengan suka maupun terpaksa. flanya
kepada Alt4htah mereka dikembalikan. (8il)

t<ata*antab Tkni beriman kepada Allah dan
kepada apa yang diurrunka.n kepada kafiri dan
yang diturunkan kepada lbrahfun, Isc{rail, Ishae
Ya'qu\ dan anaka.natory"a, dan apa png diberi-
kan kepada Musa, ha, dan para nabi dari Tbhan
mereka. I(ami tidali membedatedakan seorang
pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-
lah kami menyerahkan dirt' (84) Barangsiapa
mencari agama selain agama Islarr, malra sekati-
kali ddaktah alran diterima (agarra ihd dari-
padanya, dan dia di aktrirat termasuk orang-
orang yang rugr (&5) Bagaimana Allah akarr
menunjuki suahr kaum yang ka.fir sesudah
mereka beriman, serta mereka telah mengakui
bahnra Rasul itu (tvtutrurunad) benarbenar ranrl,
dan keterangan-keterangan pun telah datang
kepada mereka?Allah tidak menunjuki orang
orang yang zalim" (86) Mereka itl balasannfa
ialatr, bahwasanya lalmat Allah ditimpakan
kepada mereka, (demihan pula) lakrat para
malaikat dan manusia selunrhnya. (87) Mereka
kekal di dalamnl'a, tidak diringankan silsa dari
merekq dan ddak (pula) mereka diberi tangub
(88) kecuali orang'orang yang taubat, sesudah
(kafir) ihr dan mengadakan perbaikan lkrena,
sesungguhnya Allah Mafra Pengampun lagi
Maha Fenyayang. (89) Sesungguhnya orang-
orang kafir sesudah beriman, kemudian ben
tanrbah kelrafirannya, sekali-kali tidak akan di-
torima tauba,tryra. Mereka ihlah orang:orang
yang sesat (m) Se$ngguhnya orang:orang yang
kafir dan mafi sedang mereka tetap dalam ke-
bnrannya, maka tidaklah akan diterima dari
seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi,
walaupun dia menebus diri dengan emas (yang
sebanyak) iuL Bagi mereka itulah siksa yang
pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh
penolong. (91) Kaniu sekali-kali tidak sampai
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kepada kebaiiikan (yatg sempunra)' sebelum
kamu menafkahlran sebagian harta yang kamu
cintat Apa saja yang kamu nanraUran' maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya" (92)"

Fengantar
Pada putaran ini pembicaraan masih pada garis

pertama )'ang asasi dan lebar, yaifu garis peperangan

anbraAtrli Kitab dan kaum muslimin Perans akidah
beserta segala usatra fang dilakukan pihak musuh
terhadap agama Allah, dengan segala tipu daya
kebohongag perenslniuul pencanrpumdukan anhm
kebenaran dankebatilan, menimbulkankebimbang-
an dan keraguan, menyembunyikan kejahatan, dan
berkeinginan unfuk memberikan kemudharatan
kepada umat Islam dengan tiada henti-hentinya dan
tiadapuhrsputusry"a

Kemudian AlQur'an menghadapi semua ini
dengan membuka mata kaum mukminin terhadap
hakikat kebenaran yang mereka pegang dan hakikat
kebatilan yang dipeeang teguh oleh musuh-musuh
mereka, sertahakikat sesuahryang disembunyikan
musuh-musuh itu terhadap mereka Akhirnya, di-
jelaskanlah siapa musuh-musuh ihr, karakternya
at<trtatrnya tindakannya" dan niatrrya Semua ihr di
paparkan kepada kaum muslimin supya mengeta
hui hakikat musuh-musuh merek4 dibongkarnya
kedok musuh-musuh merek4 diperingatkannya
kaum muslimin terhadap tipu daya musuh-musuh
merek4 supaya menjauhi musuh-musuh merek4
dan digusurlennyatipumuslihatmush-musuh mereka
hinggatarnpakjelasupafiatipu-menipu danmemper-
dayakan seseoftmg.

Putaran ini dimulai dengan menghadapi Ahli
Kitab, Yatrudi dan Nasrani, dengan melemahkan
pandangan mereka ketika mereka mengaiukan barr
tatran mengenai Nabi lbrahim as. yang dianggap
orang{ftrrlg Yatrudi sebagai orang Yatrudi dan di-
anggap oftrrgotulqg Nasrani sebagai orang Nasnani
Padatral, Nabi Ibrahim itu sudatr mendabrlui agarna

Yatrudi dan agama Nasrani, mendatrului kihb Thuat
dan kriil. Bantahan seperti itu dalam hal ini adalatt

suafir bantatran yang tidak berdasarkan pada dalil.

Ayat-ayat ini juga menetapkan hakikat agama
yang menjadipegangan Nabi Ibrahirn Sesungguh
nya beliau berpegang pada agama Islam, agama
Allahyang lurus. Sedangkan, kekasitrkelasihAllatr
adalah or:rng{ftmg yang menempuh jalan hidup
ciptaan Allalr" Allah itu adalah Pelindung orangorang

. yang beriman semuanya Oleh karena itr, gugurlah
pengakuan dan anggapan orang{r:tng Yatrudi dan

Nasrani itu. Jelaslah garis Islam)"ang menghubung-
kan antara para rasul dan orangorang yang beriman
kepada mereka sebagaimana dituhrkan oleh Al-

Qur'an,
'smngulmya mang y ang paling drl(or kzpadn lbahfu,
ialnh orang-orarg yang nengikutinya dnn Nabi ini
(Mulwnnad), snta mang-:mang y ang beriman (k padn

Mulwnnad). AIIah adalnh Pelinfing sarun ormg lry
beriman. " (Ni Imran: 68)

Dalam pembicaraan ini tersingkaplah hrjuan
pokok yang tersembunyi dari balik bantatran kaum
Ahli Kitab mengenai Nabi Ibratrim dan lain-lainnya,

sebagaimana sudah disebutkan di muka dalam suratt
ini dan yang akan datang. Yaitu, keinginan yang tiada
hentinya unhrk menyesatkan kaum muslimin dari
agamanya dan menimbulkan keragu-raguan di
dalam akidatrnya- Oleh karena itu, datanglah ke
caman kepada orang{?ng}alg menyesatkan iht,

"HaiAltliKitnb,nmgapalanumcngingkariqar-qar
AIW panaful lumu mengetalwi (luberuranrya). Hai
Ahli Kitnl, rnmga$a kanu mmcampurafiil:lan yang
ha* dagan yang batil dan nmymfonyilan lrzbnamn"
padalal lanu mngetalwi?" (Ali Imran: 7GZ)

IGmudian dihtniukkan kepada kaum muslimin
modelrencanadanniatbusukmusulmusrh mereka
unhrk menggoncangkan kepercayaan mereka ter-'
hadap akidah dan agamanya dengan carayang amat
buruh penuh tipu daya" dan sangat tercela Yaitu,
dengan menyatakan beriman lepada Islam pada
pagi hari, kemudian mengkufrri Islam pada sore
harinya Perbuatan itu mereka lakukan unfuk me
nimbulkan kesan pada orangorang yang belum
mantap dalam barisan Islanrdan ofttng seperti ini
memang senantiasa ada dalam setiap barisan-balwa
Islam merupakan sesuafir (agama) yang telah di-
tingean<an oleh oraqgorangAhli Kitab rrang meqgprti
tentang kitabkitab, rasul-rasul, dan agamaagama

"segolongan (lnin) dari Alrli Kitnb balun (l"pfu
smnanyQ,'Perlihnlkmlah (salah-olah) lwru bednw
I"podo a{alary dianunlw laponn mang-uangfur-
hnan \alwbat-salntrar RntuA padn pmrulaan. siang

dm tugkfrrilnh A pna akhinyo npqa mnelw (ury-
orang mukrnin) kelnbali (I"pfu lukafiran)."' (Ni
Imran:72)

Sungguh ini merupalian tipu daya yang amat ter-
cela!

Selanjutrya disingkap pula tabiat Ahli Kitab,
akhlaknya dan pandangannya serta sikapnya ter-
hadap janji-janji. Sebagian mereka memegang[ya
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sebagai amanat dan sebagian yang lain tidak dapat
dipercay4 tidak memenuhi janji, ilan tidak ber-
tanggung jawab. Mereka berfrlsafah dan mencari-
cari alasan serta menyandarkan tindakan peng-
li*rianatannya ifu kepada agzrma Padahal, agama
tidak mengajarkan moral demikian itu,
'Di antuaAhli lGtnb adn mangyangjil@ l@nru nem-
pnmyalnn ktpfuryo hmta yang boryoh dilentrali-
lrannya lcepadamu. DaU di antara maelw adn mang
jangjifu lamu mmQnmyalant kcpadnrya mtu dirur,
fulak dikenfuIilannya padanry krntalijilu l@mu sclnl.u

mangihnya. Yang fumikian itu lartaran mnelu
Iidnk ada dasa bagi kani tnhanap uary-

orang ummi.'Merelm berlmta dusta tnhadap AIkl,,
padnlal mnekn mntgetalwi." (AIi Imran: 75)

Dalam konteks ini tampakjelas bagairnana tabiat
pandangan aktrlak Islarq motivasiny4 dan keterikat-
annya dengan talnra kepadaAllatt
"(Bulnn fumikian), sebawrn a siafa yry mcrupati

jaryji (yang dibuat)nya dan berta.lata" naln sennguh-
nya Allah nmyulai uang-orang yang batalana &nng-
gulry a orang- orang ) ang menukar j anj (ny o dmgan)
Allah dnn umpah-wnbahmnelw dntgan lwrgayang
sdikit, mnelu itu tidakmmdapat bagian (paluk) di
akhirat. Allnh tidak alan berluta-lun dmgan mneka
dnnfrdnkalenmrlilntkfudamerelnpadahnildanur.
nda* (puk) alun mmluciknn maeka. Bagi merelw
wb tory pdih." (AIi Imran : TGTI)

IGmudian dipapadramya contoh lain mengenai
pemelintiran Ahli Kitab dan kebohongan murahan
mereka dalam urusan agam4 demi mendapatkan
kekalaan duniawi yang kecil nilairya ihr,

"SennguluEa di antara mnekn ada agolongan yag
mnnutar-mutar lidnlatya nmbam Akitatr, supaya
kamu menyaryka yang dibacanya itu wbagian dnri
Alkital, padnlul ia bulan dari Alkitnb dnn mnelu
nungaral,aa Ta (y ang difun itu darang) dei nsi AIInJt',

Padalal ia bulan dni sinAllalu Maela bqkatn dusta
brhadnp AIkIL sfung merclw mmgetnhui." (Ni
Imran:78)

Di antara pemelintiran yang dilakukan lidah
mereka dalam hal ini ialatr mendalnvakan Isa
Almasih dan RuhulQudus sebagaiTuhan, padatul
Allah menolak keberadaan Almasih (dan Ruhul
Qudus atau siapa prn sebagaiTuhan selain Dia) . Isa
telah menjelaskan akidah ini kepada mereka di
ddamAlkitab atau telah memerintatrkan mereka
supaya berakidatr tauhi4
' Tulak wqiu bagi sanrang mmwia yang Attah Mlw

lupadnnya Alkitab, hihnah dan kmabian" Ialu dia ber-
lwtn lupada m,anusia, 'Hendaklnh lwmu menjadi
paryanbah-penyembahku bulun pmyenbah AIInh.'
Akm tetnpl, (dia berkan), 'Hmdakld luna nmjadi
myg-qrang ratbani, learau lwmu selaht mmgaj ailffi
Alkltnb dnn diseb abfun lamu tztap menp elaj irfu1 a.'
D aa ftidak w aj m puk baginl a) nmu mthnw meryj adi-
lrmnalailardanpmrubise.bagaituIan.Apalrah(W)
dia mmyuruhmu bnbuat lelwfran di wahu lwmu
sadah (tnmganut agama) hlmn?"'(Ali Inrran: 7980)

Dalam konteks ini disebutkan hakikat hubungan
antarrasul yang datang silih berganti, y:lng sudah
menjadi janji dari Allah kepada mereka supaya me
nerima rasul-rasul terdahulu dan yang datang
belakangan, serta supaya menolongny4

'Dan(ingaltnh),twtitaAltahnagantbitprja{iandai
pua rubi,'Sungula ap qi a yang Alw bcrikan lepada-
mu bnupa lcinb dnn hihnah bmtdian darnrg ktpada-
mu seuang rasul yng memtrmarkan apa yang ada
padnmu, niscay a lamu alan nnguh-wnguh bnlman
k4adanya dan nedngya.' Allah @vnrnn,'Apakah
kamunengalatidanmnmimaperjanjian-Kutnhadnp
yang dmilcian iht ?' Mewl@ ntnj ailnl,'Ifurni mmgalui^'
Allnh berfrna4'I(alnu begitu saksilmnlah (ni para
ruti) dnn Alu mryiadi sal$i ftuln) bnsama l@mttr."'
(Ali Inuan: Sl)

Dengan demikian, ryatalatr kewajibanAtrli Kitab
untuk beriman kepada Rasul terakftir dati menolong-
nya Akan tetapi, mereka tidak memenuhi janji Allah
terhadap merekadanterhadap rasulnsulterdatnrlu.

Di bawah naungan janji 1lang berlaku ini Allah
menetapkan bahwa orang yang memilih agama se
lain agamaAllafu ]akni Islam, pada hakikatrya dia
telah menenh4g nizlamalamsemesta sebagaimana
yangdikehendakiAllah, \
"IltIaL4 afuleah mneka mauari agana yang hin dmi
ryann AIW padalul lapadn-ryalah bnsnah diri
wgaln apa yang di kngit dan di bumi baik dmgan nilu
maupun tapaksa. Hanya lapada Allahlah mneka di-
Iwn fuJikan. " (AIi Imran: tIl)

Mak4 tampaklatr mereka yang tidak menyerah-
lan segalaurusanry"akepadaAllah secaratohl, tidak
menaati-Nya, dan tidak mengikuti nanlaj Allah
dengan hmduk patrh. Tampaklah mereka sebagai
orangorang yans janggal, yang menentang nizlwm
alam semesta f"ang besar.

Di siniA[Clur'an mengarahkan Rasulullah saw.
dan orangorang muslim pengikut beliau untuk
menyatakan keimanan kepada agamaAllah yang
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sahr, yang tercermin pada ajaran.yangdibawa oleh
semua rasul. Allah tidak akan menerima agarna apa
pun dari manusiakecuali agama Islam ini,

"Barangsiapa mmmri agama selain agama Iskn, maka

selali-lali tidnklah a.lwn diterimn (agaw itu) dni-
padarrya,dandiadial:hirattnnwnkorattg-orangytg
rzgt "(AIi Inuan: 85)

Malq oftmg{rang yang tidak beriman kepada
agama Islam ini tidak dapat diharapkan untuk
mendapatkan hidayah Allah dan tidak akan selamat
dari silsaNya, kecualijikamerekabertobat.ldapun
orangoftmg)'ang mati dalam keadaan kafir, maka
tak ada gunanya sama setali seandainya mereka me
nebusnya dengan segala sesuatu yang aimititinya
Mereka tidak akan selamat seandainya mereka me
nebus diriryra dengan emas sepenuh bumi sekalipn.

Sejalan dengan penebusan ini wajiblah baei kaum
muslimin menginfrkkan sebagian dari hartayane
mereka miliki di duniaini, supayamereka dapati di
sisiAllah sebagai tabungan pada hari kiamat,

"Ifumu sekahi-kali tidalc sarnpai kpada lezbqi ilw, (Jang

smtpurna), sebelum lamu @taltlan sebagim, lwta
y ang fumu cintai.,4p nja yang luma n$alla n" nalu
setulgdmla AIIah nmgetalwinl a.' (Nt Imran: 92)

Demikianlatr dipaparkan segrnen yang berisi
beberapa hakikat dan pengarahan, peperangan

besar yang dipaparkan surah ini. Peperangan besar
yang terjadi antara kaum muslimin dan musuh-
musuh agama merek4 yang terjadi dari generasi ke
generasi dan dari abad ke abad. Yang sebenarnya ia
juga merupakan peperangan yang terjadi hari hi,
yans tidak b€rHa sasaran dan hrjuanrya, meskipn
model, sarana dan peralatanryaberbeda Semuanya
sama saj4 yang ini ataupun yang ihr, dalam garis
yang panjang melintang.

Mak4 marilah kita ikuti nash-nash ini-setelatr
penjelasan singkat ini{engan penjelasannya yang
luas dan teperinci.

Bantafran teilradap Atrli Kiab yang Ilendak Me
muta.rbalikkan firlca tentang Nabi lbrahim as.

$i;ulo+91.t3{\AA?L+fr '[Ai-

t aW ffi i, fi ,n1 L+-iJ'rA;gl
'"r.\:3'8"&-*&q;*d;{sii"v

s$ 6#{.iV$:Kr}p.*Ffre.
6;q^G64f>{;$b{igii4g{ot
i'Jl'esV 

"6 ! 
5 6yt :{Fi a'ot

t'"r;Af'{iKiWv,oJV4,4i66:;31
"Hai AJili Kitatr, mcngapa lnmu bantalt-mcnbantah
bnrnng lwl lhrahim, pannlul Taurat dan Injil tidnk
dihnunkan mtlnir*,an. sewdah lbrahim. Apaloh lwru
tidak bwpikir ? Beginilah ltnnu, knnru ini (seuaj anrya)
bantah-mentbantah tentang lal yang lnmu lutnhui,
nol@ mcng@ lamu bantnhflcmlantah tenlmg ln)
yang tfulnk larnu lutahui ? Allah nmgetalu| sednng

lwmu tidaknmgetahui. Ihahim bula n senangYahntdi

dm bulffi (pula) s eorang Nasrani alun bnpi dia ada-
lnh semang yang larus lngi bersnah diri (kz|adn Allnh)
dnn seluli-lali bulanlah dia tnnasrk golnngan orang-

mang musyik. Sewngglarya orang yang paling ddut
ktpana lhrahim ialnh orang- mang y ang mcngilwtiny a
dnn Nabi ini (Mulammad), scrtn orang-orang yang
beriman (luPada ttuhamaQ. AIIah annlah Pelindung
semua uang yang beriman' (AIi Imran: 65{8)

Muharrunad bin Ishaqherkata'Telah diaerihlran
kepadalm oletr Muharnrnad bin Ubay-nranbn budak
Aid binTsabit-telah dicerihkan kepadaku oleh Sa'id
bin Jubair-atau Ilaimatpdari Ibnu Abbas r.a, dia
berkata 'Orangorang Nasrani Nairan berkumpul
dengan pendeta-pendeta Yahudf di sisi Rasulullah
saw., lalu mereka bertengkar di sisi beliau. Pendeta
pendeta Yahudi ihr berkah" 'Ibralfm itu tidak lain
adalah seorang Yahudi' Dan, omng{ftrng Nasrani
berlata, Tbrahim ihr tidak lain adalah seorang Nasrani'
Ialu Allah menurunkan ayat,

'TIai Ahli Kitab, nmgapa lwmu funtah-nenfuntah
tentnnglul lhrahhn?'

Baik dalam konteks hrunnya ayatini maupun
bul<aq zahirnastr ini menunjukkan bahwa ayatini
firrun unhrk menolak anggapan Ahli Kitab dan
bantatran merekaterhadap Nabi saw. atau terhadap
sebaeian Ahli Kitab rrang lain di hadapan Rasulullah
saw.. Tujuan dari anggapaftang gapaq ini ialah untuk
melakukan penipuan dan pemutarbalikan tentaqg
janji Allah terhadap Nabi Ibrahim as. unfirk men-
jadikan nubuwwahkenabian'di dalam rumah (di
kalangan keluargd beliau. Merekaiuga melakukan
pemutarbalikan mengenai hidalah dan keutamaan.
Kemudian, dan ini yang paling penting, mereka
mendushkan pengakuan Nabi sau'. sebagai pemeluk
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agama Nabi lbratrim dan bahwa kaum muslimin
sebagai pewaris pertama agama trj"if ini. Mereka
juga berusatra menimbulkan keragu-raguan ter-
hadap kaum muslimin mengenai hakikat ini atau
minimal menyebarkan keraguan dalam hati se
bagianmereka

Olehkarenaihr, Allah mengecammereka dengan
kecaman ini dan menyingkap bantatran mereka yang
tidak berdasarkan dalil itu. Allah berfrman bahwa
Nabi Ibratrim itu lebih datrulu daripadakitabThurat
dan Injit Maka bagaimanamungkinbeliau seonrng
Yahudi?Atau, bagaimana mungkin beliau seomng
Nasmni? Sungguh ini merupakan dakunaan (arrggp
an) yang tidak masuk akal, dan tampak jelas ber-
tentangan dengan teori historis,

"Hai AJili Kitnb, mmgapa lama bantah-nurtbantah
bnrang lwl Ibrahiry padalul Taurat dnn Injil tidak
dihtrunlan melahlwn s audnh lbrahin. Apaluh lwu
fidale Wihir?" (Ali Imran: 65)

IGmudian dilanjutkan terhadap merekaitr; dan
Aigugurtrantan ahsan€lasan yang mereka kemuka
lcan, serta diunglapkan pda siht mereka dan be@a
sedikihyamerelolerpegangpanabgika],ang sehat
dalam berdebat dan berdiskusi,

' Wnilah kantu. I(amu ini (sewaj anty a) bantahqwn-
funtah tatug lwl yarg lumu lvtahui, nala Mgapa
lwmu banfah-nenfuntah tcnlang lwJ y ang tidak kamu
kdalwi ? AIIah mmgetalwi scdang lmmr fidnk mmgeta-
lui.'(Nllmran: 66)

Mereka telah mengemukakan bantahan me
ngenai masalah Nabi Isa a-s., sebagaimana halnya
mereka juga mengemukakan bantatran terhadap
beberapa masalah hukum syariat ketika mereka
diajak unhrk berhukum kepada kitab Allah, tetapi
setelah ifir merekaberpaling sambil menolakke
benaran. Masalah-masahh ini termasuk dalam ling-
karan urusan yang mereka ketahui. Adapun me
qgpnai bantahan mereka tertradap halhal yang telah
ada lebih datnrlu daripada keberadaan mereka kitab
merek4 dan agama merek4 makaini merupakan
halhal fiang sama sekali mereka tidak prrya sandar-
an meskipun hanya formalitas. Oleh karena itu,
bantahan mereka haryra sematamata membantalr-
Itu hanyahh bantatran fiang tidak proporsionaf me
maksakan kehendak, dan mengikuti hawa nafsu.
Maka orang yang demikian keadaanrya tidak laJrak
dipercafia perirahannya bahkan tidak la)"ak unhrk
diderupr!

Sehinge4 ketika rangkaian arat ini selesai menr

bongkar bantahan mereka dari akar-akarnya dan
mencabut kepercayaan dari mereka dan dari apa
yang mereka l<atal<a$ maka dibicarakan kembalilah
hakikatyarrg diketahui olehAllah. Yaitu, Allah SWF
lah yang mengetahui hakikatsejaratr yang jauh ihr.
Maka, Dia juga mengetahui hakikat agama yang
diturunkan-Nya kepada harrrbaNy4 Ibrahirn Dan,
kata putusNya yang pasti dan tidak dapat dibantah
oleh siapa pun, melainkan hanya dibantatr tanpa
dasar dan keterangan."rlx dalil,

"Ibrahim bulan seorangYaludi dan bulan (puh) se-

wang Nastani. Alnn tctnpi, dia annlnh seorungyng
Io* I4 berssrah dfr (lupanaAIIah), dan wluli-kali
buknnlah dia tcrnnntk golnngan orang-uatg musyik. "
(AJi Imran: @

Malq ditegaskanlatr kembali apa yhng sudatr
ditetapkan di muka batrwa Nabi Ibratrim as. bukan
seomngYahudi dan bukan pula seorang Nasrani.
Ttdaklah diturunkan kitabThrat dan hrjil melainlian
sesudah beliau. Ditetapkan pula batrwa beliau ber-
paling dari semua agama selain Islam. Beliau adalah
seorang muslim dengan pengertian Islam f'ang
lengkapsebagaimanasudah dimuka-
'Da4selwli-lulibukmlahdiatemun*gllonganorarry-
orangmtsyik.

Hakikat ini sudah menjadi kandungan lafrl se
belumny4 "Akan tetapi, dia adalatr seorarg yang
lurus lagi berserah diri (kepada Allah)." Tetapi,
penampilannya di sini mengignratkan beberapa hal
yang halus sebagai berikut

Manu"mffigrsyaraflrerlbahwaorangorangYahudi
dan Nasrani dengan akidatrnyafng menyimpang
itu adalah musyrik Oleh karena itu, tidak mungkin
Nabi Ibratrim ihr seorang Yahudi atau Nasrani. Akan
tetapi beliau adalah seorang yang hrus dan berseratr
diri kepadaAllah.

Ikdaa,nengtsyaraflranbahwalslamsamasekali
berbeda dengan syirik lGrena ihr, keduanf'a tidak
dapat bertemu. Islam adalatr tauhid mutlak dengan
segala kekhasannya dan konsekuensinya- Oleh
sebab ihr, iatidak dapat bertemu dengan kesyirikan
dalam sisimanaptrn

I{etU4 mengisyaratkan pembatalan terhadap
anggapan orangorang musyrik Qtnaisy )'ang men-
dal$'akan dirinya sebagai pengikut agama Nabi
Ibrattim dan sebagai pemelihara rumah bangunan
beliau (IGbatr) di Mekah. IGren4 beliau seomog
yang hrus sedangl€n mereka adalatr orangoftmg
musyrik Padahal" "selali-lali bukanlah dia tcrmasak
gobngan uang-mang rnu$,rik.'
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Selama Nabi Ibrahim as. itn sporary yang hanif
(lurus) dan muslim 0slam, berserah diri kepada
Allah), serta tidak termasuk golongan orang{rang
mus]rrilq maka tidak ada jalan bagi orangorang
Yahudi orangorang Nasrani dan orangorang muwik
unhrk mendalnrakan diri sebagai peuraris Nabi
Ibrahirn Mereka tidak larak untuk mengalm sebagai
pelindung agamanr"akarenamereka sudahjath dari
akidah beliau. Sedarryt<an" akidatr merupakan unsur
pertama tempat bertemunya semua numusia dalam
Islar[ kedra mereka tidak bertemu pada nasab, asal
usul, bangs4 dan tanatr air. Mereka bertemu dan
berkoneksi pada unsur p[iakan ahli iman.

Maka manusiamenurutpandangan Islarn adalatt
manusia dergan ruhnln4 dengan tiupan yang men-
jadikannya manusia- Kemudian mereka bertemu
pada safir akidah yang merupakan unsur paling
istimewa dari ruh itrr. Mereka tidak bertemu pada

unsur semacam unsuryang mempertemukan bina
tang-binatang, seperti tanatr, spesieq rumzut, tempat
penggembalaan" batas, dan pagar. Persahabatan dan
jatinan kasih sayang antara seorang dan vang lairu
antara sahr golongan dan golonganlain, antara sahr
generasi dan generasi lain, ddak dapat ditegaHran
tanpa hubungan akidah. Yaihr, tempat bertemunya
omng muhninyang satrr dengan mukminlainnya
kaum musliminyang sahr dengan kaummuslimin
yang lain, dan generasi muslim yang safir dengan
generasi muslim yang lain, lintas batas zaman dan
tempat, lintas unsur darah dan nasab, suku dan
bangsa Mereka dapat bersatu sebagai kekasih,
dengan berpijak pada akidatr semat+mat4 sedang-
kan Allah seba$i Pelindung mereka semuanyia,

"Sesunguhnya uang yang Ning dzl@r k Pdo lbralfut
ialah mang-orang yang mcngikutinya dnn Nabi ini
(Mulamrnad), serta orang-wang yang befuun (l"pada
Mlwrnnad). Allnh adalnh Pelindang sntu ora:ng jang
bniman."(Nllmran: 68)

Orangorang yang mengikuti Nabi Ibrahim-
sewalifil beliau hidufdan mengikuti manlqjbeliau,
serta mengikuti sunnatr beliau, maka mereka ihrlatr
orang{nmg yang dekat kepada beliau. IGmudian
Nabi Muharnmad saw. bertemu dengan beliau dalam
Islam dengan kesaksian Allah, saksi yang sejujur-
juiurnya begiu juga dengan orang{ftrng yang ber-
iman kepada Nabi Muhammad saw.. Maka" mereka
bertemu dengan Nabi Ibratrim as. dalam manlryj dan
jalanhidupnya

.'AIInh adalart Pelindung semwr mangyang beriman."

Mereka adalah anggotapartaiAllah, yang me

nisbatkan diri kepada-Ny4 bernaung di bawatr
benderaNy4 lopl dan setia kepada-Ny4 dan tidak
memberikan loyalitas kepada seorang pun selain
Dia Merekaadalah sebuatrkeluarga Merekaadalah
sebuatr umat lintas generasi dan abad, lintas tempat
dan hnatr aiq, linhs kesukuan dan kebangvan, linhs
asal-usul dankeluarga

Inilah gambaran tertinggi bersatunya manusia
yang layak bagi eksistensinya sebagai manusia dan
membedakarmya dari yang lain kri pulalah satu-sahr
nya garnbaran 1rang pantas unfuk mempersatrlan
dengan tanpa ikatan lain apa pun. IGren4 ikatan-
ikatan lain itu bersifit ikhtiari (sukarela) yang dapat
saja seseofing melepaskan dari dirinya kalau mau.
Ikatan yang mempersatrlian itu adalah ikatan akidaft
yang dipilitrrya untuk dirinya, setelah iE habis per*ara

Seseorang tidak akan dapat mengubah (meng-
ganti) rasnya kalau ikatan persatuannya itu didasar-
kan pada ras, tidai< dapatmengubah sukuq"akalau
ikatan persatuannya didasarkan pada kesukuan,
tidak dapat mengubah warna lnrlitrya lslau ikatan
persatuannya didasarkan pada warna hlit, tidak
dapat dengan mudah mengubahbahasanya kalau
ikatan persatuanqra didasarkan pada batns4 tidak
dapat dengan mudah mengubah kelasryra kalau
il€tan persahranryra didasarkan pada sistem kelas.
Bahkan, tidak akan dapatmengUbahnya sama sekali
kalau sistem kelas ini sudatr firmrrtemurun sebagai-
manayangterjadi dikalangan agamaHindu misalrya

Oleh karena ihr, akan senantima ada sekat+ekat
dan dindingdinding kokohyang menghalangi ma
nusia unhrk bersatr, selama mereka tidak mau kenr
bali kepada ikatan filffah, akidah, dan tnslwwwur.
Suatu hal yang diserahkan kepada kerelaan hati
setiap orang, yirng dapat dilakukannf'a sendiri (de
ngan kesadarannya), dengan tidakmenguffi (meng
hilangkan, mengganti) asalusrlrya, warnakulitqa,
balusanya atru tinskahnnm unhrk memilih akidatr
Islam dengan kesadarannya dan bergabung ke
dalambarisanrya-

Ini lebih memuliakan manusia karena menjadi-
kan ikatan pereatuannya pada suatu hal yang ber-
hubungan dengan unsurnya),rang paling mulia yang
membedakanq"a dari fang lainnya

Manusia itu boleh jadi hidupsebagaimana yarrg

dikehendaki Islam-sebagai manusia yang dapat
bersahr dengan yang lainnrra dengan bekal ruh, haq
dan perasaan. Manusia dapat pula hidup teisendiri
di belakang rajutan batasbatas geografis atau babs
bataskebangvan danwarnakulit, sertasemuabatas
unhrk membatasi binatang ternak di tempat peng-
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gembalaan supaya tidak bercamprr antara sahr
kelompok dan kelompok yang lain.

Anbid Ahli Kitab untukMenyesaflran
I(arm Muslimin

Selanjutrya diungkapkanlah kepada kaum mus
limin apayang aiingintan olehAhli Kitab di balik
bantahan dan perdebatan mereka- DihadapilahAhli
Kitab dengan segalapermainan, tipu daya, danren-
canamereka dengan dapat diperlihatkan dan diper-
dengarkan kepada kaum muslimin, serta disibaklatr
niat-niat kotor yang mereka sembunyikan di bawalr-
nm sehingga dihadapkanlah mereka di depan kaum
muslimin dengan telanjang dan memalukan,

<-,UqKUl+sxsa;;'^tsf o"n

"i#f'(i:ifir$ye, -Ji'JLti s <"."6'{; g 4E
$s;i;,;y'6ii|"#!3r,Nu;aa$
6jft|y"3Ja5i,\Lt:45fi FJf-^:;,i6v
1tg,{'};-ft131:;r.Y2}KlrWi'6Wv
6L66l,s'.,3u3trfr "cyS,KrG,t$f;'i'
S-if i'l'${";'*f;r\?'5'PJUJ436
-t#3ffi&+pWrir;a;x-Jtr+

$.;iir;_i:rf An??tg;,
"Segolongan dfrri AIili Kitab hgin mmyaatkm lwmu,
padalnl mmlw (seienmryd Adalc natl aailw mekin-
lw dirinya wdiri, dan mcrclw fidak trcrryadmirrya Hai
AIIil{itab,mcngapalamrnengingluricjat{yarAUnh,
panaful kanu nmgetalwi (lebtrwraurya). Hai AhIi
Kitnb, mmgapa lumu mnmmpurad.ulJun yng hak
dngan yang batil dan mcnym.bunyilnn lubmara4
padalwl kenu rcngetnJrui? Wng* fuin) dsri AIili
Kitabb*rkatn(kcpdasaamanya),?"erlihnrlwnlnhGe-
olah-olah) lwu berfuun kzpada apa yang diht anlnt
lapada urailg-orang bednm (safunat-salubat RafuA
padnp*rulaansiangdaningkarilahApadnakhlnrya,
sapaya mnelw (wang-orang nulcnin) kmbali (k Padn
hlr$ran).langanlah kanu pmqa rnelafu*nl kepadn

umg yans twgililti agamanu.' I(atnlanlala'SNng-

guhnya petunjuk (yang hnrus diikuti) ialah paunjuk
AIW dnn.(janganlnh lumu pnmya) balaoa alan di-
bailan l"pod" sesnrang sepnti apa yang diberilun
Ircpadamu. (langan puln larnu percay a) balwa mnela
akan. mmgalnhlan lwjiahmu di sN Tulanmu.' I{ala-
lunl.ah" 'Sesanguhnya knrunia itu di tangan AIkh.
Allah rwnberilq lurunia-lfi a kzpana siapa ytg di-
kehmdak- I{y. Allah lvfahn]rur (knruntu-I{fa) lagi l/Ialw
tr/Iengetalwi.' Allah nnmtulan rahtrar- Itiya (lcralian)
lnpodo siapa ymtg dikhtndaki-NyO dnn Allnh men-
puny ai lwrunia yng berar." (Ali Lnran z 69-7 a)

Sesungguhn)'akebencian dan permusuhanyarg
disembunyikanAhli Kitab terhadap kaum muslimin
adalah permusuhan yang berhubungan dengan
akidah. Mereka tidak menyukai umat ini mendapat
petunjuk dan kembali kepada akidahirya dengan
keyakinan yang mantap. Oleh karena itu, mereka
terus melancarlan usatra unhrk menyesatkan umat
w dan nnnlwjNyadan unfirk memalirrgkan mereka
dari jalan yang lurus,

"SegolnngandnriAhliKitalfugin leamu."
(Ali Imran:69)

Ini adalah keinginanjiwa dan kehendakhati serta
seruan hanvanaftuyangberlrunandang dibelakang
setiap tindakan tipu daya, penodaan, bantahan, dan
setiap tindak pencampuradukan antara yang benar
danyangbatil

Keinginan yang didasarkan pada hawa nafsu,
dendanU dan kejahatan ini sendiii adalatr kesesatan,
tanpa disangskan fui" karena tidak mungkin timbul
keinginan yang jahat dan ilenuh dosa ini dari ke
baikan atau petunjuk Mak4 mereka menjatuhlian
diri mereka ke dalam kesesatan pada saatmereka
hendak menyesatkan kaum muslimig karena tidak
ada fang ingin menyesatkan oftng{rang }rarg meft
dapat petuniuk melainkan ofimg yang sesat dan
kebingungan dalam kesesatan merek4

'?adnJal mnelu (sebmmya) tidnk maryaatlnn me-

Ininlw dirinyo send.in, dnn maelm fidnk nmyadmi-
nya."(Nilmran: 69)

IGum muslimin dapaf menjaga diri dari ulatt
musuh-musuh mereka asalkan mereka istiqamah
padakeislamannya Maka tidakadajalan bagi pihak
musuh untuk menyesatkan mereka- Allah SWI
menjanjikan kepada kaum muslimin unhrk me
nimpal€ntipu dayamusuh itu kepadadiri mereka
sendiri, dan tipu dayarrya itu akan kembali menimpa
mereka sendiri selamakaum muslimin benar-benar
teguh dalam keislarnan mereka
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Di sini dikehrklatr hati kaum.$ttli lGtab dengan
hakilGt sil€p rnerekalpang penuh keragrran dan cela

"HaiAliliKitab,nmgapalarrunmginglwiayf -ayat

AlIalL padalnl kmnu mmgetalui (ltcb maranny a) ? Hai
Alili Kitab, mngapa lwmu mnrmmpuradulilanyng
hakdcnganyangbatildannenyenbmf ikanlubnaraa
padalal lanu mengctnhuinya?" (Ali tnran: 7G7l)

Ahli Kitab padawakhr itu, dan terus sampai se
kararlg, meryaksikan kebenaran agama infbaik yang

mengkaji hakikat sesuahr yang terdapat di dalam
kitabkitab suci mereka yang berup berita gernbira
ataupmn isyaratis5narat, maupun yang tidakmengkaii
nm Akan tetapi mereka akan menemukan di dalam
Islam kebenaran yarrg jelas dan mengaiak mereka
kepada iman. Namun, mereka tetap kufur. Hal ini
bukan karena dalil dan petunjuknyayang kurang,
tetapi hanya sematamata karena mengikuti hawa
naftu, demi kepentingan pribadi abu golongan dan
karena hendak menyesatkan kaum muslimin. AL
Qur'an mernanggil mereka dengan menyebut "I/al
Alili Kitnb," karena ini merupakan sihtyang dapat
menunhrn merekakepada ayatayatAllah dan kitab
Nrra rrang baru.

Demikian pula mereka dipanggil padakali lain
unfuk mengungkap tindakan mereka mencampur-
adulJ<an yang hak (kebenaran) dengan kebatilan
dengan maksud untrk menyembunyikan dan meng-
hilangkan kebenaran itu di dalam genangan ke
batilan" sedans mereka mengetatruinya dan melaku-
kannya dengan sengaja Mak4 tindakan mereka ini
sungguh amat mungkar dan san$tburuk

krilah tindat<arrtindakan Ahli Kitab rang dikecam
oleh Allah padawaktu ihr, yaihr tindakan yang terus
saja mereka lakukan hinsga sekamng. Maka demi-
kianlatr jalan hidup mereka sepanjang putaran se
jaratr. I(aumYatrudiyang memulainyakali pertama
kemudian diikuti oleh golongan Salib.

Di selaselaabadabadrngpanjang, dengan amat
disalangkan, merekamengotoripusakalslarn, yang

tindakaruryaitr tidakdapatdiungkapkecuali dengan
usatra yang serius, dan mereka mencampuraduk-
kan anbra keberuran dan kebaflan dalam seluruh
pusaka ihr, kecuali kitab suci png terpelihara dan
dijamin keterpeliharaanrya olehAllah unhrk selama
lamanya Segala puji kepunyaan Allah atas karunia
Nyayangbesar ini.

Mereka menyisipkan dan mencampuradukkan
sejaratr Islam, peristiwa-peristiwanya, dan tokoh-
tokohrya- Mereka sisipi dan campur adukkan hadits
Nabawi sehinggaAllah mendatangkan tokoh-tokoh

atrli hadits yang menyeleksinya dan membebaskan-

rya dengan segenap usaha dan tenagayang mereka
miliki. Mereka kotori dan mereka campur adukkan
tafsir AlQur'an sehingga dapat membingungkan,
yang hampir-hampir menjadikan orang tidah mene
mukan rarnbwrambu jalan padanya Mereka juga

mengacauk4n tokoh-tokohnya- Berafirsrafus balr-
kan beribu{ibu sisipan mereka masuld<an ke dalam
pusakawarisan Islarn

Mereka senantiasa melakukan usahausaha itu
dalam bennrk sebagai kelompok orientalis dan
murid-muridryarrang berusaha keras memberlakrr
kan pola pi$rnya di negara-negara yang penduduk-

ryramengaku sebagai muslirn Berpululrpuluh oraqg
yang melalnrkan pelecehan terhadap kaum muslimin
dengan kedok sebagai pahlawan binaan di bawah
pengawasan Zonisme dan Salibisme, unfirk ment
berilcn pelayanan kepada musuh-musuh Islam ter-
hadap hal-hal )ang musuh-musuh Islam itu sendiri
tidak dapatmelakukannya dengan temrrgterangan.

Tizu daya ifir terus berjalan Tidaklah seseorang
akan aman dan selamat darinya kecuali dengan
berlindung dengan htabAlQur'anpngterpelihara
ini dan kembali kepadanya unfirk berdialog dan
bermusyawarah dengannya dalam menghadapi pe
perangan yang terus berkecamuk sepaniang masa

AlQur an juga memaparkan sebagian usahafiang
dilakukan oleh sebagian Atrli Kitab unhrk meng-
goyang kaummuslimin ddam agaman:ra dan me
ngembalikarmya dari petunjuk, dengan mengguna
kan cara yang penuh tipu dafia dan saruat tercela

"Segolnngan (kin) dniAlili Kitnb bnknn (|"pfu
s aanwnya) Perliharlwnlah (salah-olah) kanw b erime,
l"podo aya )ary diturunlant l"podo mang-mang ber-

innn (salwbat-salwtrat Ras10 pana pmulnan siang
dan. ingkmilnh A pada akltlrnyo supya mnelu (nry-
nang muhnin) knfiali (kzpada lul$tran).Janganlah
lwmu pncqa mehinlun kzpada orang yang rcngilwti
agamamu. "' (Ali Imran: 72-73)

hrilah carafng penuh tizu dal"a dan anrat tercela
sebagaimanayangkami katakan di muka karena
menyatakan keislaman kemudian menarikryra kenr
bali itu dapat menggoyang dan menggoncangkan
hati orangorang yang lematr jiwa dan pikirannya
serta belum mantap terhadap agarnanya dengan
segala afurannla" I(hususrya, terhadap bangsa Arab
yang tidak mengetatrui hrlis baca yang mengira
bahwakaumAhli Kitab itu lebih mengerti daripada
merekatentang aturan agama dan kitabkitab suci
Maka, apabila meieka melihat orangorang Ahli
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Kitab itu beriman (masuk Islarn) kemudian murtad
kembali, niscaya mereka akan mengira batrwa Atrli
Kitab ihr murtad disebablan merekatelah menget&
hui kejelekan dan kekurangan dalam agama Islarn
lantas mereka terombang-arnbing di anhra dua aratr
dengan tidak ada kemantapan pada satu hal.

Tipu daya seperti ini terus berjalan hingga se
karang dalam berbagai rnacirm benfuk sesuai de
ngan perkembangan maqarakat dan pada setiap
generasi

Musulr-musuh Islamtelah pufirs asa unhrkme
lakukan tipu daya seperti ihr. Kemudian mereka
menggunakan kekuatan yang memusuhi Islam di
dunia ini dengan berbagai macam cara y:rng semua
nya berpijak pada tipn daya tempo dulu ihr.

Mereka memiliki pasukan nng besar di seluruh
penjuru dunia yang berupa profesorgrofeso4, filstd-
filsr4 doktordoktor, dan peneliGpeneliti=dan kadang-
kadang pengar:rng, penyair, buda)'awan, dan war-
tawan-dengan mengusung nama Islam, karena
mereka adalatr kehrrunan dari orang muslim dan se
bagianry"a dari "ulama" Islarn

Pasukan pekerja ini diarahkan untuk meng-
goyang akidatr di dalamiiwa derEan berbagai cara
dalam benhrkkajian, pembatusan ilmiah, kebudaya
an" keseniaru danpers. Akidah dan syariat islamiah
dihina secara mendasar, ditalnrilkan, dan diputar-
baliklfian dengan cam yang tidakwajar. Kemudian
diketokkanlah palu batrwa Islam itu "ketinggalan
zarmr{l

Setelah iur dijauhkanlah akidah dan syariat Islarn
dari arena kehidupan karena disayangkan kalau
kehidupan berakidahkan dan bersyariatkan Islam
atau kalau alddatr dan syariat dimasul*an ke dalam
lapangankehidupan. Diciptakanlahparadigntapara
digrna barq dibuatlah idealismeidealisme baru, dan
loidalFkaidah unfirk berpikir dan berperilalru yang
bertentangan dan berbenhran dengan paradigma
akidah dan sebagairyra. Dihiasilah paradigrnapara
digma baru itu derUan hiasarrhiasan yang sekiraqra
dapat mengotori dan menodai paradiena dan idea
lisme iman" Dilepaskannya ryahwat dari kendalinya
dan dihancurtrannf"a fondasi aklrlak yang bertrmpu
pada akidah yang bersih agar terperosok ke dalam
lumpuryang merekatebarkan di mukabumi Dan,
mereka kotori dan putar balildran sejarah sebagai-
mana mereka mengubah nash-nash kitab suci!

IGrnudiaq merekatetap mengaku sebagai omng-
orzng muslirn Bukankatr mereka mengusung mma
Islam? Dengan nama Islam ini, mereka menyatakan
Islam pada pagi hari. Dengan usatra-usatra yang

penuh dos4 mereka hendak mengkafrkan ofttng
lain. Mereka lahkan bermacanrmacam usaha ini
sebagairnana dulu menjadi peranan kaum Ahli Kitab,
yangtidakberubah melainkan bentdnrfia saj4 tetapl
tetap dalambingkai peranantempo dulu ihr.

Sebagian Ahli Kitab berkata kepada sebagian
yang lain, "Nyatakanlah Islam dengan terusterang
pada pagi hari dankafirlahkembalipada sore hari-
ny4 supaya onmgomng muslim kembali menhggal
kan agamanya. Hendaklah ini menjadi ratrasia di
antara kalian, jangan kalian tampal*an dan jangan

kalian percal"a kepada orang lain kecuali orang yang
sama agamanya dengan kalian,

tangattlnhkantupmayamclnhlmlupadanangyans
mengilwti aganwmu."(AH Imran: 73) 

.a

IGta kerja " imnrl' ketika ditransitifkan dengan
menggunakan "/anf menunjuHran makna itlmirw
tenad dan tsiqaf'perca1"a'. Artirya janganlah kamu
merasa tenang dan percaya kecuali kepada oftmg
yang mengikuti agirmamu, dan janganlah kamu
curahkan rahasiamu kecuali kepada mereka saj4
bukan kepada kaum muslimin!

Agerragen Zonisme dan Salibisme sekarang juga
begrtu.Mereka saling mengetahui tentang ftrgas
mereka yainr melakukan seringan terhadap akidah
Islamiah pada kesempatan yang dianggap tepat dan
kadans-kadang tidak terulang lagi. Adakalanya
saling pengertian di antara mereka terjadi tanpa di
rundingkan lebih dahulu, karena q4[ing pengertian
ini terjadi antaragen atas kepentingan pokokyang
sama yang sebagian percaya kepada sebagianyang
lainnya saling memberikan informasi dan saling
membantu. Mereka berpura-pura menampakkan
sikap yarrg sebenarnya tidak mereka kehendaki dan
menyembunyikan sikap sebenarnya Mereka terus
menyusunrencanadanpersiapanpemiapan, sedang-
kan orangorang yang mengetahui hakikat agama
ini di muka bumi tidak ambil peduli.

langanlah lamu pacqa mehfu]tan lepada orary yry
mmgiluti agamo.mu."

Di sini, Allah memberikan pengaratran kepada
Nabi-Nya saw. unfuk menyatakan batrwapetunjuk
yang harus diikuti hanyalatr petunjuk Allatr dan
orarry yang tidak kembali kepada petunjuk-Nya
niscaya selamanya dia tidak akan mendapatkan
petunjuk dalam manhai dmjalan mana pun,

"Ihtakarlah'Saunguhny a petunju k (y an g hnms di-
;latti) ;alnh peturyjuk Allah.'' (Ali Imran: 73)

Ketetapan ini datang tmtuk memberikan jawaban
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dan sanggahanterhadap perkataan merek4

' PerHhnilemlnh (seolah-olah) lanu bdnnn krpada apa
yang diturunkm kepana nang-mang bniman (salabar-

salabat Rasal) pada pnrrulann siang dan ingkaflnh ia
pna alhlrnya, supaya mnela (nang-wry mulcnin)
kmbali (Wonn kzkSmn)."(Nl Imran: 72)

Ketetapan yang berupa sanggahan danjawaban
terhadap perkataan Ahli Kitab itu merupakan
peringatan terhadap kaum muslimin supaya tidak
terealisir trjuan mereka (Ahli Kitab) }ang tercela itu,
yaitu mengeluarkan dan menyelewengkan kaum
muslimin dari petunjukAllah secara total Ttdak ada
petunjuk yang harus diikuti melainkan ftunjuk
Allah saja sedangkan aparcng diinginkan oleh para
penipu itu hanyahh kesesatan dan kekufi.uan.

IGtetapan ini dahng sebelum selesai memapar-
kan seluruh perkataan Ahli Kitab, kemudian di-
lanjutkanlah pemaparan persekongkolan mereka
sesudatr datangnya ketetapan ini
'(angarilah lwnu percaya) balaua al,nn, diberilun le-
pda sanrang s$nti apa Iry diberikm. kQadana dan

Qangan pula lamu pmqa) baluoa mncln alwn me-

ngalahlcan lwii ahtru di siti Ifuhanmu. "(Ali Imran: 73)

Inilah yang menjadi alasan mengapa mereka
mengatakaru'Dan janganlahlamupmayaru:lninlw,
kcladn urang yng nensiladi agamamu. "Yufit, de*
dam, dengki, dan benci kalau Allah memberikan
kepada seseoftng kenabian dan kitab suci seperti
yang diberikan-Nn kepada Ahli Kitab. Mereka
khawatir kaum muslimin merasa mantap dengan
agamanya dan mengetahui hakikatfng diketahui
oleh Atrli Kitab, kemudian mereka mengingkarinya
dari agama Islam ini, tetapi kaum muslimin mer
jadikanrya huiiah untuk mempersalatrkan mereka di
sisiAllalr" Seolaholah (menurut anggapan mereka)
Allah S\Mn tidd( menghukum mereka dengan suaftr
alasan selain alasan lisan yang diperdengarkan ifu.
Angppan denrikian ini tidak akan munanl dai orang

1lang berpandangan dengan pandangan iman kepada
Allah dan siht-siht-Ny4 dan tidak akan muncul dari
orang yang mengetatrui hakikat risalah dm nubuw-
arart serta trgasttrgas iman dan iktikad.

Allah memberikan pengarahan kepada RasutNya
saw. agar memberitahukan kepada mereka dan
kepadakatrmmuslimin, hakikatkaruniaAllahketika
Dia berkehendak unhrk memberikan risalah dan
rasulkepadasuabr umat

'T(ataltanlah'Saungdurla lwnmia itu di tangan Allah-
Allah memlerilun lwrunia-Nya l"podo siapa yang

dilrzhmdnki-1,{y a. Allah Mahalilas (lwrunia-lfi a) lagi
Malw MtngetnJwi. AIIah nvnentulean rahnwt- Irly a (b-
?ahim) k pana siapa yang dilebdaki-Ny o dan AIIah
mmtpunyai karunia yang baar."' (AIi Inuan'. 73-7 4)

Imdah-Nya berkehendak untuk memberikan
risalatr dan kitab suci kepada selain Atrli Kitab, se
telah mereka merusak jartiinya denganAllah, me
rusakkesetiaankepadabapakmerekaNabi lbratrinn,
mengetatrui kebenaran lalu mencampuraduldranryra
dengan kebatilan, i'nerusak anranatfang dibebankan
Allah kepada merek4 meningealkan kitab suci dan
syariat agama merek4 merasa benci untuk ber-
hukum kepada kitab Allah unfirk memecahkan per-
soalan yang terjadi di antara merek4 dan kepeminr-
pinan manusia lepas dafi rrunhaj Allah, kitabNy4
dan tokoh-tokoh yang beriman. Pada.waltu itulah
Allah lantas menyerahkan kepemimpinan dan
amanat kepada umat Islam, sebagai karunia dan
rahmat dari-Nyq'AIIah lvIa,hnlws (karunia-Irlya) lai
Malw Mmgetalwi.' 'Allnh mnmtulmn rahmat-Ifa
(l@ubien) lcpda siap yailg dikthatdnki.It0a,'trena
luasn ra karunia-Nya dan karena Dia mengetatrui
siapayang pantas mendapatkan rahmat-Nya,'Daz
Allah mnQurryai lurunia yng bau.' Tldakada r"ane
lebih besar daripada karunia-Nya terhadap umat
dengan petrniukyang tecermin di dalam kibb su4
kebaikan nng tecermin dalam risalah, dan ratunat
yang tercermin pada Rasul

Apabila oftlng muslim mendeugar ini, mereka
akan merasakan betapa besarnyatrikmat Allah dan
betapberhargary"atmuniaN1r4ketiftaDiamemilih
merekadan menglihususkanrmhrkmerekakarunia
yang besarini Merekaakanberpegangteguh pada
nya dengan penuh kebanggaan dan antusias Mffika
akan memegangnya eratsat dan penuh semangat
mereka akan membela dan memperjuangkanqra
dengan penuh semangat dan kenkinuu dan mereka
akan senantiasa mewaspadai dan menyadari tipu
dayaparapenipu dan pendendam.Inilah 1'ang di
beritatukan kepada mereka oleh AlQur'an )ang
mulia dan penuh hikmah itu. hi sekaligus sebagai
rnateri pendidikan dan pengaralnn bagi urnat Islam
pada semua generasi.

tt,

IGlancangan Ahti Kltab terhadap Allah
Selanjuhya diterangl<an keadaan Ahli Kihb dan

diielaskan ke@ serta dialili
nya pula nilafnilai kebenaran yang juga ditegaldcrt
oleh Islampadalsum muslimin. Dimulailah dengan
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meftrmpiltan duabuatr contoh Atrli Kitab dalam ber-
muamalah dan melakukan transaksi,

4L=:iltq,d;u"L##J6 it#
t&a;tv$y4yf6-Jt6*.&,,y#fr i
W's,,rlt o W 6$ | 3 6 ;tr\ "vtTS
';;J # g96$3 3' A$ g g <,J 6i
'o{rt'u51xytqiSu6ti,F6G:*.

a|n&{43i,$6a43if #"

t$+$c;#t;egi53
'Di antnraAlili Kitab adn mangyangjilu la nu mem-

p ncay.L,an. fup adaxy a lwn y ang booy & dilerntrali-
lwnnya fupadnmu. Dan" di antara mncla ada mang
yangjila lwmu nuntpcreayalan kzpadarrya mtu dirwr,
t;dak d;lwrbal;lnrmya lepadamt, kzcaali jila larnu
sclala rcnagw. Yang denikian itu lantnran mnelw

Tulak ann dera bagi lnmi tnhadap orang-

mangummi.'Merclw berlun dusta tnhadap AW
pnalwl nwvlw mmgetalui. (BuLm. dndkian), sebmn-
nya siapa yang naupattjayii (yang dihntfu a dnr ber-

talata, na,l,a senngdurya Allah rncnyulwi mang-nang

WgWalaw.Saungnmya merukm
jmji(nya dengan) Allah dnn wmpah-nmpahmnekn
dngan lrnga yang scdikit, mnela itu tidak nndapat
bagen (pahok) di akhirat. AIIah tidak alan berluta-
kata dzngan mncla dnn tidak alnn mclilut ln|od"
mcrelu pada hsri lcianar sertn tida.k (pula) alan me-

nyuciltan mnelw. kgi mneln w.b yng pcdih." (I{t
Ilnan:,7fi|)

Sungguh ini merupakan langkatr kesadaran dan
kebenaran, tidak merugikan dan tidak memani-
pulasi yang disebutkan olehAlQur'an dalam me
nyihti keadaan golongan Ahli Kitab yang ber-
hadapan deruan kaum muslimin padawaltu itu, dan
diharapkan menjadi sihtAhli Kitab ddam semua
generasl Hal ini menunjukkan batrwa permusuhan
Atrli Kitab terhadap Islam dan kaum muslimin, pe
nodaaan dan tipu daya serta rencana makar mereka
yang tercela dan keinginan mereka yang buruk
terhadap kaum muslimin dan agama ini Semua ini
tidakmenjadikanAlGhr'an mengurangi hakorang-
otang yang berbuat kebaikan di antara merek4
hingga dalam menampilkan perdebatan dan tan-

tangan sekalipun Di siniAlQur'anmengakuibahwa
di antaraAhli Kitab ada orang{nmgyang dapat di-
percam tidak rnau memakan hak orang lain betapa
pun banyalc dan menggiurkanry"4 -

'Di anteraAhli l6tab ana omgyangjilw lwmu run-
pnmyalan kzpdnry a l*rto yorrg fury& dil@nbali
knutya lupadarur. "(Ali Imran: 75)

Alantetapi, di antaramerekaadajugaoransydra
suka berlftianat, rakus, dan berbelit-belit yang tidak
mau mengembalil€n hak orang lain-meskipun
sedikit-kecuali kalau terusmenerus ditagft. Mereka
berfrlsafrh dengan moralyanghina yaitu dengan
berdusta atasnamaAllah dengan sadar dan sengaja

'Da4 di anlaa tnnetrn ada orang yangjila kmnu mcn-
percay.lwn lupadanya satu dinm, tidak dikmbali-
kannya kepadanu ltzanlijilw lanu selala rnemgihrya.
Yang dnnikian. in lantman maekn mAatakaA'Tidak
fu do* @ lcani tnhdap orang-orang urwni.' Merelw
bnlratn fusta tnhadnp Allah padalal rtnelu mengeta-

iar."(AIitnrran:75)

kri merupalan karalfrer kaum Yahudi Merekalah
yang mengucapkan perkataan itu dan membuat
bermacam-macam ukur:rn moral. Sikap amanah itu
haryaberlaku di antara sesamaYatudi.Adapunpada
orangoftlng non-Yahudi yarlg mereka sebut dengan
orzmg{rang urnmi, vakni bangsaArab-yqry pada
hakikahya adalah semua orang non-Yahudi-tidak
ada dosabagikaumYatrudiunhrkmemakan dan me
rampashartany4 menipu dan mer4gecoh merek4
memal$kan terhadap merek4 dan memeras mereka
dengan tidak merasa bersalah sedikitpun, dengan
menggunakanberbagai carayanghina dan tindakan
pngtercela

Yang mengherankan, mereka mengptakan bahwa
Tuhan dan agama mereka menyuruh mereka ber-
buat demikian", padatral merekamengetahuibahwa
perkataan ini adalah dusta. Mereka mengetahui pula
batrwa Allah tidak pernah menyunrh berbuat keji,
tidak memperbolehkan sekelompok oftrng me
makan harta orang lain dengan cara haram dan ber-
buat dusta serta tidak memelihara janji dan tidak
memenuhi tanggung jawab, juga tidak boleh me
ftrmpas hakoranglain de.ngan cara dosa danhina

Akan tetapi, mereka adalah omngYarhudiyang
menjadikan permusuhan dan dendam kepada mantr-
sia sebasai hadisi dan agama

'Mnelu berltarn dwn bhdap AW padahal mcrelw

mtngetalrui."

Di sini, kita dapatiAfQur'an menetapkan kaidatr
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akhlak }ang safr dan timbangann]'a yang safu pula
lalu menghubungkan pandangannya itu dengan
Allah dan ketakuraan kepada-Nya,

\Bulan denikian), sebenamy a siapa yang mencp ati
janji (yangdibuar)nya dan bertnlala, mnh,n. scsanguh-
nya Allnh matyulai orang-marglang bertalala. Se-

suttgulatya orang-nrang yang mmulw janji(ryo fu-
ngan) Allah dan wmpah-sunpah nnelw dengan. hnga
yang sedikil mncla itu tidnk nndapar bagtun (pahak)
di al&iml. Allah tidnk akm furkata-kan dngm mmlw
dailidak alan rrclihat kzpana maelw pda hmi hdnat
sna tidak (pula) akan rwryucilcan mneka kgi ncrekn

wb y ang P edih."(Ali Imran z 7 Gl77)

Inilatl sebuatr kaidah yang barangsiapa meme
lihararya demi menunaikan janji kepadaAllah dan
merasa bertals'a kepadaNyz, Allah akan mencintai
dan memuliakanqa- Baranssiapa yang menjual janii

dan sumpatrnya kepadaAllah dengan hargapng
sedikit-dengan kesenangan dan kekayaan dunia
)'ang semuan),ra itu haryra keserumgan )ang sedikit-
-, diatidakakan mendapatkannasib baik di alfiirat,
tidak akan dipelihara oleh Allah, tidak akan diterima
tebusannya tidak akan disucikan, dan tidak akan di
bersihka&Nya Baeiannya hanyalah azab }ang pedih.

Kita perhatikan di sini bahwa penunaian janji itu
dikaitkan dengan tahilra- IGrena itu, tidak adaper-
ubahan kewajiban menunaikan janii ini baik ddam
bermuamalah dengan muwh maupun dengan temar
Ini bukan masalah kepentingan, tetapi masalah
muarnalah dengan Allah yang bersiht abadi, tanpa
memperhatikan siapa orang yang menjadi mitra
muamalahqraitu.

Demikianlah teori akhlak Islam secara umum di
dalam menunaikan janji maupun dalam urusan lain.
Muarnalah dan pergaulan yang pertama kali adalatr
dengan Allah. Ia memperhatikan dirinya berada di
hadapanAllatr" Dengan muamalah ini dia menjauhi
kemurkaan-Nya dan mencari ridha-Nya Motivasi
akhlak dalam Islam bulranlah masalah kepentingan
dan keuntungan, bukan tradisi masyarakaf bulsn
pula tuntutan lingkungan, karena masyarakat itu
kadang-kadang tersesat dan menyimpang, balrl€n
nonna-nonna yang batil pun kadang-kadang laris di
kalanganmereka

Oleh karena ihr, harus ada norma dan ukuran
yangpasti dan dapatmenjadi rujukan bagi masya
rakat dan perseorangan. Norma dan ukuran ini
harus memiliki penopangyang kuat dan mantap,

yang datang dari arah yang lebih tinggr daripada
segala kepentingan manusia dan funtutan hidup
mereka yang berubatrubah. IGrena itu, norma dan
uhran itu haruslah bersumber dari Allah, dengan
mengenal aktrlak bagairnana yang diridhaiNya dan
senantiasame ridhaNyadengan selalu
bertalsra kepadaNya Dengan demikian" Islam men-
jaminharapan manusiake ufukfanglebihtingeidari
bumi dan mengembangkan nilai-nilai dan norma-
norma dari ufuk yang tinggi, mantap, dan bercahEra
temneitu.

Oleh karena ihr, Allah menganggap oftulg{rztng
yang merusalc janji dan mencurangi amanat itu
sebaeai orabg yang "nnill@r jaryii(nya datgan) Allah
dan. nnpah-sumpah tnneL,n dengan lurga yory sedikit'l
Dalam hal ini, hubungan antara mereka d* ejUft
sudatr terjalin sebelum terjalin antara\mereka dan
orang lain Deruan demikiaru tidak adabagian (nasib

baik) bagi orang{rzlng senurcirm itu di sisiAllah di
akhiratnanti, karenamerekatelah melakukan mani
pulasi dan merusak janji demi mendapatkan sesuahr
yang murah harganlxa )ang berupa kepentingan dan
keuntungan duniawi yang pantas dijauhi itu. Tidak
adapng dapat melindungi mereka dari azabAllah
di akhirat nant sebagai balasan atas perbuatan mereka
yang meremehkan janji "setia kepada-Nyd-yang
sekaligus janji kepada manusiasewaktu di dunia

Di sini, kitadapatiAlQur'an mengunakan metode
deslcripsi (pelukisarD di dalam pengunglmpanrya Ia
mengunglaplian pengabaianAllallterhadap mereka
dan tidalc memelihara mereka itu deryan melukis
kan batrwaAllatr tidak berbicara kepada merek4
tidakmemperhatikan (menghiraukan) merek4 dan
tidak mennrcikan mereka kri merupakan benhrk-
benhrk pengabaian yang dikenal manusia- Oleh
lerenaitu, AlQur an menjadikannya safima untuk
melukiskan sikap ini dalam lukisan yang hidup daan
mengesankan dalam jiwa manusia dengan kesan
yang lebih dalam daripada ungkapan yang lugu.
Demikianlah metodeAlQur'an dalam memberikan
garnbaran dan arahanaralranrya rcng indah"to

trt

Melalilkan Fenyesatan dengan Memuta^rbalik-
kanl(ilabAllah

Selanjutnya dihmpilkanlah beberapa contoh sikap
dan tindakan Atrli Kitab. Ditampilkanlah contoh

10 Silakan periksa pasal Thariqatul Qur'an" dalam kitab at-Tarhwiirut Fqrniy fl-@i aaterbitan Darusy Syuruq.
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orang{rang yang- hendak menyesatkan orang lain
dengan menjadikan kitab Allah sebhgai materi pe
nyesataffDra" Merekamemuhr-mutarlidahterhadap
kitabAllah dan menak\ivilkan nash-nashnyadisesuai-
kan dengan hawa nafsu dan keinginan tertenhr.
Mereka melakukanqa unhrk mendapafkan sesuafu
yang murah harganya, yaifu kekayaan dunia. Di
antarayang mereka putar, ubah, dan talsililkan itu
ialatr mengenai akidah yang mereka buat-buat
tenbng Almasih Isa puta Maryarq demi memenuhi
keinginan pihak gereja dan kemauan penguas4

G:#4,gi\'!ljr'o$:Cri;iti,tj
,?3J;4'' ,AJte;6ir$s
;'&*;r,;i,i&."J j;iii*qi6i6t*
i Qsr( difr '^51 6 #).'b(6 $ i;:\i
;22).tl,LQ.t j,Fn$Jfr "J'ii3g:{X,
6'$S'b;#;!Kq:ui$'t3KS:i j'iEi,
'-K$i\t'3;\i6!€i?Sit6;ii;&;'
g6LeF fsKu{Fu3?s1'4ti

'sesangtth:rya di annra merelea adn segobnganyry
rncnrutar-mutar lfulah.nya mcmbam Alkitnb, supaya
lwru naryanfu yang diba.canya iar sebagian dari Al-
kitnb, padahal ia bulun dnri Alkitob dan mnelw
nm.gatakaa Ia (y ang diba.n iht darnng) dtri isi AW
panaM itz bulun dni sisi AIInh. fuInelw berluta dastn

tnhanap AIah, wdang nerela rnmgdnlui. Tidak wqim
bagi worung manusia yngAllah berilun k4adanya
Alldtab, hiLmqh dan knabiau lala dia b erkala, l"p od"
manusig 'Hndnldah lwmu mmjad.i parymbahfe-
xyenbahlu bulwn peny antrah AIInh.' Alan tctqi @ia
bnkan), 'Henda,J",Iah lanru ne4jadi mang-uang rab-

bani,larma kamu sehlu Alkitab dnt
disebablan lamu tetafi mentpehjarinya.' Dan, (tidnk
wqi u pula baghua) ncnyunnanu nsiadilw nakilar
dan para rwbi wbagai tulwn. A1aknh (patut) dia
nttrrytnvhmu babuat lulafiran di waku lwnu wdnh

futtrganut aganu) Ishm ?' (I{i Imran: 78-80)

Bahaya pemukapemuka ag:rma (pendeta-pen-

deta) ketika berbuat kerusal€n itu ialah membuat
alatunfuk memalsukan kebenaran atas nama pe
muka agama Apafng disebutkan olehAlQur'an
mengenai keadaan golongan Ahli Kitab ini sekarang
sudah sangat terkenal. Mereka menahvilkan nash-

nash kitab mereka dan memutarbalikkannya agar
dapat memutuskan suatu keputusan tertentu, di
mana masyarakat mengira bahwa inilah yang di-
tunjuki oleh nash tersebut dan ini pula yang dike
hendaki olehAllah padahalkepufirsarrkepufirsan itr
bertentangan de.ngan hakikat agama Allatr secara
diametral. Mereka sengaja berbuat begitu karena
rnereka mengetatrui bahwakebanyakan pendengar
tidak dapatmembedakan antara hakikat agama dan
pehrn$ hakiki nash-nastr tersebut dengan ketetap
an-ketetapan bohong yang mereka buat dengan
memutarbalikkan nash-nash tersebut

Sekarans kita dapat melihat contoh ini dengan
jelas pada sebagian orang yang menisbatkan diri
kepada agama secara zalfur\ yang memperalat agarna
untuk memenuhi keinginan hawa naf.sunya dan
mengusung nash-nash agzrma di belalbng hawa
nafsuryra unhrk meraih kepentingan dan keunhrng-
an duniawi. Mereka mengusung nash-nash ifu di
belakang hawa naftu dan memutar-mubrlehernash
itu ke sana ke mari unhrk disesuaikan dengan hawa
naftun1"a Merekaiwamemalingkan kalirnat-kalfunat
dari proporsi yang sebenarnya untuk dicocok-
cocokkan denganfujuan merekafangbertentangan
dengan agama dan hakikat-hakikatrrrayang pokok
Mereka curatrkan segenap tehaga unfukmencocok-
cocokkan makna lafrlnya supaya sesuai antara

ftunjuk ayat Qur'an ihr dengan keinginan hawa
nafsu dan kepentingarurya

'Dan, merelw nAatakaa'Ia (yang ddbam itu dnrnilg)
furi sisi AW' padalwl ia fuLan dari sisi AIIaIL Mercl,n
b nkan dusta ttrhnnnp AIInh p adnlal mcreka mmgeta-
1rui."(Nllmran: 78)

Sebaeainrana golongan Ahli Kitab yang dicerit+
kan olehAlQuran ini.

Ini merupakan bencanayang tidak hanya me
nimpapadaAhli Kitab saja namun jugamenimpa
setiapumatfiangmenisbatkan dirinfiakepadaagama
Allah tetapi memperalat agama ihr unhrk menuruti
haua nafturya demi mendapadran kekapan duniawil

Mereka tidak merasa bertanggung jawab lagi
terhadap agamanya sehingsa hatin)'ra tidak merasa
berdosamelakuliankebohonganterhadapAllah dan

atas namaAllatu mengubah kalinr,at-kalimat-Nya dari
proporsinya unhrk membujuk harnba-hambaAllalr"
dan mempertrutkan hawa nafsunya yang ber-
benhran dengan agamaAllah. Dengan semuaitu,
seakan-akanAllah memperingatkan seluruhjamaatt
dari sikap licik yang berujung pada dicopotnya
amanat kepemimpinan dari Bani Israel
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Contoh ini adalatr dari Bani Israel, sebagaimana
yang tampak dari ayat-ayatifu. Mereka mencaricari
kalimat majasi" lalu mereka memutar-mutar lidah-
ny4 yakni memutarbalikkannla dengan menakwil-
lian dan mengeluarkannya dari pehmjuk-petrnjuk
nya yang berbeda dengan pemutarbalikannya dan
pemalinganny4 unhrk menimbulkan dugaan di
kalangan oftIngoftmg yang tidak mengerti bahwa
hasil pemutarbalikan dan perubahan yang mereka
ada-adakan itu adalah dari kitab Allatr. Mereka
mengatakan, "Inilah yang difirmankan oleh Allah,"
padatral sama sekaliAllatr tidakberfirman demikian

Sasaran merekamelalilkan hal ini adalah unhrk
menetapkan kehrhanan Isa a.s. dan RuhulQudus
yang terkenal di kalangan mereka dengan oknum
Bapak, Anak, dan Ruh Qudus MalaikatJibril), yang

kefuanya dianggap sebaeai sahr wujud $akni sattt

wujud terdiri atas tiga oknum). MahasuciAllah dari
apa yang mereka sifatkan itu. Mereka juga me
riwayatkan dari Nabi Isa a-s. tentang kalirnat-kalimat
yang dikiranya mendukung anggapan merekaihr.

Allah menolakpemutarbalikan dan talapil mereka
bahwa seorang nabiyang dikhususkan oleh Allah
dengan nubuazzftdan dipilih-Nya unhrk mengemban
amanat yang agung itu sama sekali tidak berhak
memerintatrkan manusia untuk menjadikan dirinya
atau malaikat sebagai hrhan,

"Tidnk wajm bagi saemang mmwsia yang Allah boilnn
lepadnty a Alk;tab, hikmah, dnn kerutrinn, lala din b er -

lan fupada manusin, 'Hendnldnh lmmu maladi pe-

n y embahf en l embahlu bukan p my unbah Allnh.' AJw
tetnpi, (din bnlun),'Hendnldnh larnu men;j adi. wang'
orang rabbani. Ifuna" luma selala rnmgqj mkan. Alldrnb
dnn disebablsn kamu tetap mempelnjarinya.' Dan,
(tidnk wajar pula bagi.nya) mmyuruhmu ma{adilan
mnlnilat dnn pma rwbi sebagai tulwn. A/alrnh (patut)

dia mmyuruhmu bubuat lulwfiran di waktu lmmu
ndnh (mmganut agama) Ishm ? " (Ni Imran: 79-80)

Sang Nabi yakin dengan sepenuh hati bahwa dia
adalah seorang harnba dan hanya Allah saja sebagai

Tuhan yang kepadaNyalah semua hamba menujuk-
an pengabdian dan ibadahnya. I(arena itu, tidak
mungkin dia mendakwakan bagi dirinya sifat ke
tuhanan yang menuntut manusia beribadatr ke
padanya- Seorang nabi tidak akan berkata kepada
manusia, "HendaHah kamu menjadi penyembah-
penyembahku, bukan penyembahAllah"Alian tetapi,
yang dikatakan nabi kepada mereka adalatr, "Hendak-
lah kamu menjadi oftng{rang rabbani," dengan
menisbatlran dnikewda RalbTuhaq Allah', sebagai

hamba-hamba dan pengabdi kepada-Nya. Meng-
hadaplatr kepada-Nya saja dalam beribadah dan

ambillah manhaj hidupmu dari-Nya saja sehingga
kamu menjadi orang yang hrlus kepada-Nya dan
kamu menjadi "Rabbani". Jadilah kamu orangorang
rabbani, sesuai dengan pengetahuanmu terhadap
Alkitab dan.karenakamumempelajarinya. kri sudatr

menjadilionsekuensilogis basi orangyangmengerti
dan mempelajari kitab Allah.

Nabi juga tidakmenyuruh manusia menjadikan
malaikat sebagai hrhan. Nabi tidak mungkin me
nyuruh manusia berbuat lmfrrr sesudah mereka
menyeratrkan diri kepadaAllah dan menerima ke
trtranan-Nya Dia datang untuk menunjukkan kepada

mereka agama Allah, bukan untuk menyesatkan
mereka, dan untuk membimbing mgreka kepada
Islan\ bukan kepada kekafiran!

Oleh karena itu, jelasjelas mustahil apa yang
dinisbatkan golongan ini kepada Nabi Isaa.s.. Juga
jelas merupakan kedustaan dan kelancangan ter-
hadap Allah dalnvaan dan pernyahan mereka bahwa
hal itu (menetapkan Isa sebagai hfian) adalah dari
Allah. Pada wakfir yang sama gugurlah semua per-

kataan golongan ini unhrk menimbulkan kebim-
baqgan dan keraguan ke {alam barisan Islam karena
AlQur'an telatr menelanjangi kebohongan mereka
ihr sehingga dapat dilihat dan didengar oleh kaum
muslimin.

Seperti halnya golorganAtrli Kitab, ada segolong-

an oftngyang mengaku beragarna Islam dan men-
dalrwakan mengerti agama sebagaimana kami se
butkan di muka, tetapi ayatini lebih pantas unhrk
diaratrkan kepada mereka Mereka memutarbalik-
lan pengertian nash-nash AlQuran untrkmembuat
hrhan-hrhan selain Allah dalam berbagai macam
benhrknya Mereka menjerat nash-nash Al{ur'an
dan mereka putar balikkan unhrk membuat-buat
kebohongan,' Mnela mzrgatala4'Ia dfrri isi Allnh',
padnlnl ia bulnn dmi sisi Allnh. Mneka bnlun dusn
tnhadap Alkh sednng mnela mzngetnlwi. "

fidak Mengilnrti Rasul Tbrakhir Berarti
Mengingkari Jar{i Allah

Sesudah ihr digambarkanlah hakikathubunean di
antara rasul dan risalatr berdasarkan janii dariAllah,
yang dengan dasar ini maka durhakalah orang yang
tidak mengikuti risalah dan rasul terakhir. Dia juga

berarti menyeleweng dari janji Allah dan undang-
undang alam secaia mutlab
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'Dara $ngatlah) lcetilu Allnh mengantril ptrjanjian dari
para rwbi, 'Sungguh, apa saja yangAlcu berilwn Iu'
padnmu bmrpa kinb dnn hikmalt, lwnudian datary
lepadamu seorang rasal yang mnnlenarknn apa yang
adn padnmu, nismya kamu akan sunguh'mnguh bn-
iman lepadnnya dnn mmohngnya.'Allnh bnfrmaa
'Apaknh kamu nurgalui dan mmnima perj a$ ian- Ku
tnhadap yang dnnikian itu ?' Mnelw mmj awab,'I(nmi
mtngalati.' Allnh berfrnan,'Ka.hu begitu, sakiknnlah
(ni para mbi) dm Aku mmjadi salsi (pula) bmama
lumti.' Bmongsiapa yang bapalirg sesudah itu, mnlw
merelm ituhh orang- mang y arry fasik. Malu, apaknh

mnelm rnenmri aganw yarry lain dnri agama Allnh,
padalwl kqana-1,{yalah bnsnah diri segala apa yang di
Iangit dnn di bumi, baik dengan sula mnupun tnpaksa.

Hanya l"podo Allnhlah mnelm dilumbalilnn' (AIi
fmran:81-8il)

SesungguhnrraAllah SwTtelah mengambil suafir
perjanjian yang menakutkan dan agung, perjanjian
yang Dia saksikan dan dipersaksikannya kepada
pararasulNya perjanjianyang mengikat setiaprasul
bahwa bagaimanapun mereka telah diberi kitab dan

hikrnatr, kemudian datang sesudahnya rasul yang
membenarkan ajaran yang dibawany4 maka dia
harus mengimaninya dan membantrnya sertameng-
ikuti agamanya. Allah menjadikan hal itu sebagai
perjanjian antara Dia dan semua rasul.

IGlimatyang dipereunakanALQuran itu meliputi
semua waktu yang datang secara berturut-firut
antara para rasul dan menghimpun mereka semua-

nya dalam sebuah pemandangan. Allah Yang Maha-

luhur lasi Mahabesar berfirman kepada mereka se
cara keseluruhan, "Apakatr mereka mengakui dan
menerima perjanjian Allah yang berat ini?"

'Allnh berfrman, Apalcah lwrnu mmgakui, dnn me -

nnimn, perjanjian-Ku t$hndap yang d,enikian itu?'
Merele. menj awab,'I{nmi mntgakuL "'

Maka Yang Matraluhur menyaksikan perjanjian

ihr dan mempersaksikanny4

'Allnh berfrman,'I(alau b egitu salsikanlah (hmi pma
rabi) dnn Alw nryiadi saksi (puh) bwsamn l@nu."'

hilahsebuah yangbesardanagung,
yang dilukiskan oleh ungkapanAlQur'an, yang merr
jadikan hati teqpana dan terpeson4 membayangkan
pemandangan yang dihadiri oleh Sang Pencipta
Yang Mahaagung dan para rasul sedang berkumpul

Di bavahbafng-bayang pemandangan ini tampak-

lah parade rasul yang mulia dan secara berantai
menerima pengaratran yang tinggi. Ini mencermin-
kan sebuatr hakikat yang Allah kehendaki untuk
menjadi dasar pijakan hidup manusia, yang tidak
akan menyimpang, tidak berbilang, tidak kontra-
dikti{ dantidak berbenturan. Dasar pijakan Vang
diterirna oleh harnbapilihanAllahkemudian diserah
kan kepadahambapilihan sesudahnya Diamenyeralr-
kan diri dan ajarannya ini kepada nabi yang datang
sesudalurya pula Tidak ada seorang nabi pun yang
di dalam hatinya ada keinginan dan kepentingan
pribadi berkenaan dengan masalah ini. Dia adalah

seorang hamba pilihan Allah dan penyampai risalatl
yang terpilih pula. Allahlah yang memindahkan
langkah-langkah dakrvatr ini antargenerasi manusi4
membimbing rombongan ini dan mengarahkannya
sebagaimana yang Dia kehendaki.

Dimurnikanlah agama Allah{engan perjanjian

dan gambaran ini-dari segala be3tuk ashabiyah
'funatisme', dari hnatisme rasul terhadap dirinya
frnatisme rasul terhadap kaumnya, hnatisme peng-

ikutrya terhadap aganumy4 dan fanatisme mereka
terhadap bangsa mereka Dimurnikanlah semua
urusan untukAllah dalam agamayang satu ini, yang

dibawa sec:r:la silih berganti oleh parade nablvans
mulia

Di bawah bayang-bayang hakikat ini tampaklaft
orang{ftmg Ahli Kitab yang tidak mau beriman
kepada Rasul terakhir saw.. Mereka tidak mau me
nolongnya dan tidak mau membantunya karena
berpegang pada agama merek4 tapi tidak berpegang
padahakikatrya (yang sebenarnya), padahalhakikat

agama ihr menyeru mereka unhrk beriman kepada-

nya dan menolongnya serta membanfir dan mem-
belanya Namun, mereka dengan mengatasnama
kan agama bersikap finatik terhadap diri mereka,
padahal rasul-rasul qrereka yang telatr membawa
agama ini kepada meieka telah memutuskan atas

dirinya untuk menerima perjanjian yang berat ter-
hadapTuhurnya dalam sebuahpersaksianyangagung.
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Di bawah bayang-bayang hakil5atini tampak pula
merekayang ingkar dan durhakaterhadap pengajar-

an nabi merek4 durhakaterhadapjanjiAllah kepada
merek4 dan durhaka pula terhadap niTJtmn'sistem'
alam semesta yang tunduk kepada Penciptany4
5rang menurutkepadaundang-undangny4 yang me
ngatrnya atasperinhh dan kehendakSang Penciph,

"Barangsiapa y ang bnpaling s esudah itu, mnkn mnelw
itulnh mang-orang yangfarik. Mala, apalnh m.ereka

mmmri agamn y ang lain dmi agatnn AUah padnlwl la -
pann- Ny alnh bnsaah diri wgaln ap a y ang di langit dan
di bumi, baik dntgan sulw maupun tupalcsa. Hanya
kzpadn Allalilah mnela dilwmtralilnn " (Ali Inuan:
82-8:t)

Tidak akan berpaling dari mengikuti Rasul ini
kecuali orang yang fusik Tidak akan berpaling dari
agamaAllah melainkan oftmg yang aneh dalam alam
wuiudyangbesarini, durhaka di tengatr-tengah alam
semestayang patuh dan tunduk kepadaAllah.

Sesungguhnya agamaAllah hanya satu yang di-
bawa oleh semua rasul, dan pararasul itr terikat dan
setia kepadanya. Perjanjian Allatr juga satu, yang
diterima oleh semua rasul. Beriman kepada agama
yang baru dan mengikuti Rasulnya serta membela
manlwjNyaterhadap Semua manlaj yang lain, me
rupakan kesetiaan kepada perjanjian ini. Barang.
siapayang berpaling dari Islam, berarti diaberpaling
dari seluruh agama Allah dan merusak perjanjian
Allah secaratotal.

Islar& 1ang diimplementasikan dengan menegak-
lan nwnlajAllah di muka bumi dan mengikutinya
dengan hrlus kepada-Nya, merupakan undang-
undang bagi alam semesta ini. Ia merupakan agama
semua makhluk hidup di alam ini.

Inilah gambaran yang menyeluruh dan men-
dalam bagi Islarn dan kepasrahan, sebuah gambaran
semestayang menyentuh perasaan dan menggetar-
kan hati nurani. Gambaran tentang undang-undang
yang kokoh dan menentukan, yang mengembalikan
segala sesuafir dan semua maktrluk hidup kepada
sebualr sunnatr dan sebuah syir'ah'perafurarf, serta
sebuatr tempat kembali,

"Hany a lupada Allnhlnh mnelu dikcntralilwt. "

Pada akhirny4 tidak ada alternatif lain bagi mereka
selain kembali kepada Sang Pengatur Yang Ber-
kuag memaks4 Yang Mengabrr, lagi Matraagung.

Tidak ada alternatif lain bagi manusiayang men-
cari kebahagiaan, kesenangan, ketenangan hati, dan
kebaikan, melainkan harus kembali kepada manlaj

Allah bagi dirinya sendiri, dalam tata kehidupannya
dan dalam sistem kemasyarakatarurya supa5ra sesuai
dan sejalan dengan sistem alam semesta- Ia tidak
menyempaldenganberpiiakpadamanhqbtmnrya
sendiri yang tidak sesuai dengan manlwj aptaan
Tuhannya, pada wakhr ia harus hidup di dalam
bingkai alam semesta ini dan bergaul dengan sistem
alam semesta-

Harus ada keserasian antara pandangan dan pe
rasaannya, realitas dan hubungan-hubunganny4
dalam kerja dan aktivitasnya, dengan sistem alam
semesta yang memberikan jaminan baginya unhrk
bekerja sarpa dengan kekuabn alam semestayang
besar, dengan tidak saling berbenfuran safu sama
lain. Iklau dia berbenhran dengan tatanan alam
semesta niscaya dia akan rusak dan tercabikcabih
atau tidak akan dapat menunaikan hrgas kektralihtr-
annya di muka bumi sebagaimana yang dianugeralr-
kan Allatr kepadaqra. Adapun kalau ada keserasian
dan saling pengertian dengan undang-undang alam
yang mengafirrnya dan mengahr seluruh makhluk
yang hidup di dalamnm dia al<an dapat mengehhui
rahasia-rahasiany4 dapat menundukkanny4 dan
dapat mendayagunakannya untuk mendapatkan
kebahagiaan, kesenangan dan ketenteraman" serta
menenangkannya dari rasa takuf kegoncangan, dan
pertengkaran. Dia dapat memanfratkannya, bukan
unfi.rk membakar dengan api alam, tetapi untuk me
masak dengannya, menghangatkan tubuh dengan-
ny4danmenyalakancahaya'tz

Fitrah manusia pada dasarnya sesuai dengan
undang-undang alan\ tunduk patuh kepadaTuhan-
nya sebagaimanatunduk patuhnya segala sesuafu
dan semua makhlukhidup. Apabilamanusia dengan
tatakehidupannya menyimpang dari undang-undang
ifu, mereka bukan cuma berbenhran dengan alam
semesta, tetapi pertama-tama mereka akan ber-
benturan denganfitzhyang ada di dalam dadanya
Sengsara tercabikcbik, bingung, dan goncanglah
mereka- Hidup mereka seperti hidupnya manusia
yang sesat dan tak berdap zatnprnsekarang dalam
kepedihan, meskipun mereka memiliki segenap
perangkat ilrniah dan kemudahan materi.

Manusia sekarang menderita kehampaan png
pahit, yaitu kehampaan ruhnya dari hakikatyang
fitratrnya tidak tahan dengan kehampaannya itu,
yaitu hakikat iman, dan kehampaan hidupnya dari
manlaj Ilaht, mmlnj yang menyerasikan antara
geraknya dan gerak alam semesta tempatnya hidup.

Ia merasa menderita karena panasnya kehidupan
yang ditempuhnya,'yang jauh dari naungan yang
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rimbun dan segar. Ia menderita karena kerusakan
yang menggoncangkan karenajauh dari garis dan
jalanyanglurus.

Oleh karena itu, mereka dalam kesengsaraan,

kepanikan, kebingungan, dankegoncangan. Jiwanya
merasa hampa, lapar, dan terbelenggu. Mereka
hendak lari dari kenyataan ini dengan mengkon-
sumsi narkoba, berperilaku seperti orang grla dan

dungu, dan melakukan hal-halyang anehaneh dan

ganjil dalam bergerah berpakaian, dan makan- Semua

itu terjadi pada saat mereka berada dalam keber-

limpahan materi, dengan produksi yang melimpah,

pemenuhan kebuhrtran hidup material yang serba

mudah, dan banyakwaktu senggang.Akan tetapi,

kehampaan jiwa kegoncangan, dan kebingungan-
nya semakin bertambah seiring dengan bertambab
nl'akemalcrnuran mated produksi dan kemudatran

dalam berbagai sarana kehiduPan
Kehampaan yang getir dan patrit ini senantiasa

mengejar-ngejar manusia bagaikan bayang-bayang
yang menakutkan. Balang-bayangyang selalu me
ngejar-ngejarnya sehingga dia lari darinya. Akan tetapi'

iajustru sampai kepada kehampaanyang pahitpula
Tidak ada seorang pun yang berkunjung ke

negara-negara kaya di muka bumi ini melainkan
pertama-tama ia akan mendapatkan kesan dalam
perasaannya bahwa penduduk negara tersebut ada
latr orangorang yang sedang berlari dari bayang-

bayang yang mengejarny4 lari dari dirinya sendiri,

padahal begitu mudahnya mereka mendapatkan
kemakrnuran materi dankesenangan indrawi. Mereka

diliputi penyakit saral stes, depresi berbagai macam
gangguan jiwa keganjilan-keganjilan, kegoncangan,

kepedihan, gila mabuk-mabukan, teler, dan ber-
gelimang dosa lGhidupan mereka hampa dari se
galamacamkemuliaan.

Mereka tidak menemukan dirinya sendiri karena

mereka tidak menemukan tujuan yang hakiki dari

keberadaan dirinya Mereka tidak menemukan ke
batragiaan karena mereka tidak menemukan manlai
Ilahi yang menyerasikan antara geral<nya dan gerak

alam semesta, dan antara tata kehidupannya dan

tatanan alam semesta. Merekatidak menemukanke
tenangan dan ketenteraman karena mereka tidak me
ngenalAllah1angkepadaNyamerekaakankembali

Malnra dan Ilakikat Islam
' I(arena umat Islam-yang benar-benar muslim,

bukan muslim geografis 0etak wilayatrnya) dan

sejarahqra-merupakan umatyang mengertihakikat
perjanjian antara Allah dan rasul-rasul-Nya, hakikat
agamaAllahyang cuma sahr-sahrnya dan manlwi
Nya dan hakikat rombongan yang terhormat (para

nabi) yang mengusung nnnlwj mdan menyampai
kannya kepada orang lain (mendalsrahkannya),

makaAllah memerintahkan Nabi saw. unhrkmeng-
'umumkan seluruh hakikat ini, menyatakan ke
imanan umatnya kepada semua risalah, meng-

hormati semua rasrl, dan mengenal tabiat agama

Allah yang tidak ada agama selainryr4

'efrLiY"3fu;t4;3;tr';i;,tAr-i;
al6+e"*'ili-1&1'g;'.ts't*s;v
#Utf i6;n6j$r:'tu;6;
&y:& E56itgafrlxt;+
iu;qg &i*&6:

"Katnkanlah'Ifuini berinm lupada Allnh dm le/ann

@ jagdituunlanlepadah,antidanyangditurunkan
E p;da lhahhu lvrui' il, khaq, Ya' qub, dan anak-annk'

nya, dan ap y ang diberilun kelana Musa" Isa" dm para

,iA; aari ntun nsrelw. Ifuini tidak mcmbeda-bednlw,

semang pun di annra mneka. Hanya lvpann-I'{yalah

lwmi mmynahlan diri.' Barangsiala mmmri qry
sehin agama Islnm, mnlca seluli-lali tida.kJah alwn
diturimn (agam itu) dminya, das dia di akhirat
termamk oratg-trang y attg rugi.' (Ni Imran: 8+85)

Inilah Islam dengan keluasan dan cakupannya

terhadap seluruh risalatr sebelumnya, dalam ke
setiaannyakepada semuarasulyang memba\ilan)ta

dalam menyahrkan semua agama Allah, dan dalam

mengembalikan semua dalnvah dan risalah kepada

asalnyayang satr, serta mengimaninya secara ke
seluruhan sebagaimana yang dikehendaki Allah
terhadap harnba-hambaNya

Satr hal yarrg patut mendapatlan perhatian dalam

ayat pertama ini ialah disebutkannya iman kepada

Allah dan kitab yang dittrunkan kepada kaum mus
limin yaihr Al-Qur'an, serta apa yang diturunkan
kepada semua rasul sebelumnya- IGmudian dihrtup
lah keimanan ini dengan kalimat,

"Hanya kepada-I,ralah knmi meryaaltan dii (Ivfutkm)"

Pengakuan ber-Islam kepada Allah inilah yang

dimaksudkan, setelah menjelaskan bahwa Islam
adalatr pasratr, tunduk, taat, dan mengikuti perintah,

tatanan, manltQ, danindang-undang Allatr, sebagai
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mana tampak dalam ayat sebelumnYa,

'Malrg apakah m.neka mencari agama yartg lnin dmi
agana Allnh, padnhal lupada-Nyalalt bnserah diri
segalo apa yang di hngit dnn di bumi, baik fungan sulw

mnupun tnpalsa. Hanya lupana Ahhlnh mnela di-
knnbahilan." (Ali Imran: 83)

Nyatalah batrwa Islamnya alam semesta adalatt
Islam dalam pengertian tunduk kepada perintah,
mengikuti peraturan, dan menaati undang-undang
alam yang diciptakan Allah. Dari sini tampak pula
perhatian Allah SIWT untuk menjelaskan makna
Islam dan hakikatrya dalam setiap kesempatan, supaya

tidak meresap ke dalam hati seseorang bahwa Islam
itr hanya kalimat yang diucapkan dengan lisan dan
pengakuan dalam hati tanpa diikuti dengan tindakan-
tindakan nyata yang berupa kepasrahan dan ke
patuhan terhadap manh4i Afrahdengan menerapkan-

nya dalam realitas kehidupannya.
Ini merupakan sesuafu yang amat penting se

belum menyampaikan ketetapan umumyang lembut
dan tegas,

"Bmangsiapa mmrmi agamn selnin agama Iskn, nal,a
selali-lali tidaldnh alan ditnima (agamn itu) dnri'

Pdanya. Dia di akhirat termasuk orang-nrattg Jang
rugt.'(Ni Inrran: 85)

Sesungguhnya dengan adanya nash-nash yang
saling berhubungan ini tidak ada jalan bagi manusia
untuk menakwilkan (memberi arti lain terhadap)
hakikat Islam. Juga tidak ada jalan untuk memutar-
balilftan nash dan mengubahnya dari proporsinya
unhrk mendefnisikan Islam dengan selain yang telah
didefinisikan olehAllah, yaitu Islamyang dengarurya
tunduk patuh seluruh alam semest4 dalam benfi.rk
kehrndukan terhadap perafuran dan undang-undang
yang telah ditetapkan dan diatur Allah untuknya
(sunnahdlah).

Dengan demikian, Islam (yakni Islamnya ma-
nusia) tidak cukup hanya dengan mengucapkan dua
kalimah syahadal tanpa mengikuti makna dan
hakikat syahadat atau persaksian t^aa ilaalta illallah
Tidak ada Ilahkecuali Allatr' yang berupa fuihidul-
Uuhiyyah dan Thuhidul-fotwanmah kemudian
TauhidubUbudiyyah dan muhinul-Inijahjuga hnpa
mengikuti makna dan hakikat syahadat Mulwm-
madur Rarulullnh'NabiMuhammad sebagai utusan
Allar.r", yaihr mengikatlon diri pada mnnlwjkehidup
an yang dibawanya dariTuhannya mengikuti qrariat
yang beliau diutus untuk menyampaikanny4 dan
berhukum kepada kitab suci yang beliau bawa untuk

manusia
Islam juga bukan cuma pengakuan dalam hati

terhadap hakikat Uuhiyyah perkara gaib, hari
kiamat, kitahkitab Allah, dan rasul-rasul-Ny4 tanpa
menindaklanjuti pengakuan ini dengan tindakan
nyata sebagaimana kami jelaskan di muka

Selain itu, Islamjuga bukan hanva syiar-syiar dan
ibadalr-ibadah, penerangan dan doadoa atau pen-

didikan al*ilak dan bimbingan ruhani, tanpa me
nindaklanjutinya dengan memprakteldran mnnhnj
kehidupan }ang berhubungan denganAllalr- l,Ianfq
yang hanya kepada-Nyalah menujunya semua hati
dengan ibadah-ibadah dan syiar-syiar, peneftngan
dan doadoa danyang kepadaNyalah hati bertakwa
sehingga menjadi bersih dan terbimbing. Semua ihr
sia-sia belaka. Tidak ada bekas dan pengaruhrya
dalam kehidupan manusia selama diimplementasi-
lan dalam tatanan kemasyarakatan tempat manusia
hidup dalam bingliainva fang bersih dan cemerlang.

Demikianlah pengertian Islam yang dimaksud-
kan oleh Allah, bukan Islam sebagaimana yanag
dikehendaki olehhara nafsu manusia dalamgene
rasi yang tidak berarti. Bukan pula seperti yang
digambarkan oleh musuh-musuh Islam dan antek-
anteknya yang senantiasa menunggu kehancuran
Islam dan kaum muslimin.

Mapun orang{rang yang tidak mau menerima
Islam sebaeaimanaFng dinxaksudkan olehAllahihr,
sesudah merekameqgetahuihakikatory4 kemudian
hawa nafsu mereka tidak mau menerimanya, maka
mereka nanti di aktrirat akan merugi. Allah tidak
akan memberi petunjukkepada mereka dan tidak
akan membebaskannya dari azab nerak+ -

'wi w;'r3. ltba6,i,tc *t6_ 3s
i'_fli 6 )#S {i'r;W F i(. #3,f;,a'J
;iri;4A g$",JlT*JLFi $ a+g,r
&-iW.'ri g,'6.4e6r'"i<+:rti

S'b'Ml{3}rt3ii;
"Bagaimarw Allnh akan menunjulci suatu lwum yang
lwfir sesudnh mtrclu beriman" snta m.erelw telnh me-

ngalwi bahwa Rnsul itu (Mulwnmad) benarbmar
rasul, dan lcztcrangan-lutnangan pun telnh dnrang
lupadn merela? Allah tidak mmtrTiuki mang-mangyang
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alim. Mnelu itu, balnsannya ialnh bahnasanya lnloar
Allah ditimpalun knpadn rnaela, (dernikian puln)
labwt para malailwt dnn manusin selurulm.y a. Mnelm
lelul di dalnrmyo tidak diringar*,an siksa dmi mnelta,

dan tidak (pula) mnelu diberi tanguh."(Ali Imran:
86-88)

Ini adalah kecaman yang menakutkan dan men-
jadikan gemetar hati yang di dalamnya masih ada
butir-butir iman dan punya perhatian terhadap
urusan dunia dan aktrirat sekaligus. Ini adalatr balas
an yang tepat bagi orang yang telah diberi keryrn
patan untuk selamat, tetapi dia berpaling sedemikian
rupa

Namun demikian, Islam masih membuka pintu
tobat, tidak menutupnya bagi orang tersesat yang
hendak bertobal Islam tidak menugasinya kecuali
mengehrk pintu tobal Bahkan, kalau dia mendekati
pintu ini, tidak ada penghalang yang menutupnya
sama sekali. Tidak ada lain baginya kecuali kembali
kepada tempat perlindungan yang aman dan melak-
sanakan amal saleh. Dengan demikian, tobat itu
harus lahir dari hati yang benar-benar bertobat,

'Ikaali tratg-orang yang bnnbat sendah (f,afrr) ltu
dm. ntmganalnn pnbailan. Ifurmn sewngulmya Allah
Malw Pengampun lngi Mala Penyay ong. "(Ali Imran:
8e)

Adapun orangorangyang tidak mau bertobat dan

tidak mau kembali ke jalan Allah, yaihr orang{rang
yang terusmenerus dalam kekafran bahkan se
makin bertambah kafir, hingga habis kesempatan
yang diberikan kepadanya dan habis pula wakhr
untuk melakukan pilihan, dan telah tiba saat pem-
balasan, makatidak adatobatuntrkq"a dantidakada
keselamatan baginya- Tidak ada gunanya mereka
menginfrkkan emas sepenuh bumi yang dianggap
nya sebagai sesuahr yang lebih baik dan berharga
kalau sudah terpuhrs hubungannya dengan Allah.
IGlau demikian, sudah tenhr tidak bersambung lagr

dengan Allah dan tidak tulus.

'Sesanggulatya arang- mang lafr serudnh berimaa le'
mudian bntnmtrah lukartronnyo selwli-lwhi tidnk aknn

diterima taub atny a. tierel@ itulnh orang- urang I arrg

sesat. Sesunguhnya mang-oratg yang lafir dnn mati
n dang mnela tetnp dakm kikafi ranny a nwla tidnlJah
alun diterima dari saemang di antara mneka emns

sepmuh bumi, walnupun dia mmzbus diri dmgan enws
(yang wbaryak) itu. Bagi mnela itulah silcsa yang pedih
dan selali-lali merelw tidnk mernpaahh pmalong. " (Ni
Imran:90-91)

Demikianlah ayat ini memberikan kepuhrsan
yangpasti dan sangatmenakutkan, denganpenegas
an yang jelas dan tidak dapat diragukan lagi.

*t*

Menginfakkpn Sesuatr yang Dicintai unnrk
Mendapatkan Kebajikan yang Sempurna

Sehubungan dengan infrk atau penggunaan harta
yangbukan di jalanAllah, dan sehubungan dengan
penebusan diri pada hari yang tidak akan berguna
tebusan apa pun, makaAllah menjelaskan infrk dan
pendayaguna4gr harta yang diridhai-Nya

"I(nrnu selahi-lali, tidak sampai kzpadn lubajilan (yang

sanpuna), sebelam lmmu mntaftnhkan wbaglu hmta
yang lamu cintai. Apa @ a yang lmmu mftahkan, mala
sesun guhnya Allah mmgetalruiny a. " (Ni Imran: 92)

Pada wakhr ifu kaum muslimin memahami behrl
pengarahan Ilahi ini, dan timbullah antusiasme
mereka unfuk mendapatkan al-hin kebailron yans
sempurna' dengan menginfikkan hartayang bagus
dan dicintainya dengan rela hati sarnbil menantikan
sesuatu yang lebih besar dan lebih utama

Imam Ahmad meriwayat!5an dengan isnadnya
dariAbu Ishaq binAbdullah binAbiThalhah, dia
mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah
adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya
dan harta yang paling dicintainya adalah kebun
Bairuha'yangberhadapan dengan rnasiid (NabawD.

Nabi saw. biasa masuk ke kebun ifu dan minum
airnya dengan senang hati." Anas berkata melanjut-
kan, 'Makaketika furun ayaf

'I{nmu selali-luhi fidnk sampai t"podo lubajilan yang
sempurnn, sebelam kamu mnwflwhlwn sebagim Inrta
yang knmu cinlai,'

Abu Thalhatr berkata, Wahai Rasulullah, Allah
telah berfirman, sedanglan harta saya yang paling
saya cintai adalah Bairuha'. Sesungguhnya ia kini
menjadi sedekah yang saya hamplian kebajikannya
dan sebagai simpanan di sisi Allah Ta'ala Maka,
taruhlah iawahai Rasuftrllah, sesuai dengan apayang
diberitahukanAllahkepada engliau.' Ialu Rasulullatl
saw. bersabd4 Bagus, bagus. Itu adalahhartayang
mengunhngkan, ihr adalah hartayang menguntung-
kan. Saya sudatr mendengar, dan menurutpandang-
an saya engkau peruntukkanlah untuk sanak ke
rabal' Abu Thalhatr nrenjawab,'Saya kefjakan wahai
Rasulullah.' Ialu Abu Thalhah membagi-bagikan
hartanya itu kepada sanak kerabahrya dan anak-anak
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pamannya."' (Diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim)

Diriwayatkan juga dalam SlmhilninbahwaU mar
r.a- berkat4

lt*;z1t'J" a \6 "qf il ,l' 
'Jy'r ib

o tt? ...1 /A/ 
" 

c .?1 o ./ o o 
c

,f./L vi cP..-f qlt 6# a't*

{ i-l' ,b'rj>\i ,t,.: )v ey.

'Walai Rnsulullnh saya tidn* pemah merniliki lwn
langmnrurltt pandnngan saya lzbih berhmga dsripadn
bagian sary yang tnlznk di Klnitm. A'taka" apaknh yang

mglau p nintahJwn lep adnku tnh"adnpnya ? " Belinu
mmjauab,'ft lanlnhasalnyadnnsdzlahkarilnhknh-
nya."

Demikianlahyang dilakukankebanyakan sahabat
dalam menyarnbutpensarahanTuh,annmyang telah
menunjukkan mereka kepada kebajikan yang senr-
purn4 pada hari ketika mereka ditunjullsn kepada
Islam. Dengan menyambut pengarahan Allah ini
merekamembebaskan diri mereka dari perbudakan
harta kekikiran jiwa dan kecintaan terhadap diri
sendiri Mereka naik ke posisi yang tinggi dan ber-
sinar terarg dengan pem*utn bebas merdeka dan
perasaanyangenteng. g
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Pendahuluan
Juz ini terdiri dari bagian teral<hir surahAli Imran

dan bagian permulaan suratr arrNisaa' hingga firman
Allah,,t3t';.,, -t:!l'.Jt

lnilih sisa dari suratr Ali Imran yang terdiri atas

empat seglnen pokok, untuk menyempurnakan
garis perjalanan surah yang telah kami bicarakan
bagran permulaannya dalam juz ketiga yang tidak
diulang lagi di sini. Maka bila adayang berminat me
nelaatr ulang silakan membaca juz kefua tersebul

Segmm pntnm4 menggarrtbarkan perang urat
saraf antara kaum Ahli Kitab dan kaum muslimin di
Madinah yang menguatkan pendapat bahwa surah
ini mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam
kehidupan kaum muslimin, sejak sesudah Perang
Badar pada bulan Ramadhan tahun kedua Hilriah
hingga sesudah Perang Uhud padabulan Syawwal

tatrun ketiga. Pembicaraan tentang peperangan

itulahyang banyak menyita surah ini.
Segmen ini juga merupakan lapangan unhrk me

nyrngkap hakikat tashnwww imant, hakikat agama
(ad-din), hakikat Islam, dan hakikat manhnj Atllah
yang dibawa oleh Islam dan dibawa oleh setiap rasul
Juga merupakan lapangan untuk menyingkap
hakikat "Ahli Kitab" yang selalu membantatr dan
memerangi Nabi saw. dan orangorang yang ber-
sama beliau, mengungkap sejauh mana penyim-
pangan mereka dari agama Allah, membongkar
rencana mereka terhadap kaum muslimin di
Madinah, dan mengungkap motif-motif tersembunyi
di balik rencrna ini. Kemudian memperingatkan
kaum muslimin terhadap semua ini, sesudah me
nyoroti dan menerangkan besarnya bahaya sepak
terjangAtrli Kitab terhadap kaum muslimin seandai-

nya mereka lengah terhadapnya dan mengikuti
musuh-musuhnya"

Segmm ledayangjuga masih memberikan porsi
besar surah ini, beralih kepada peperangan bentuk
lain yang bukan dengan lisan dan tipu daya belaka

Namun, sudah menggunakan pedang, tombak, dan
panah. Yaifu, beralih kepada pembahasan tentang
Perang Uhud dengan segala peristiwa dan akibat-
nya, yang dipaparkan dengan metode Al-Qur'an
yangunik

Ayatayatrya diturunkan setelah usainya perang.

IGrena itu, ia niengungkapkan berbagai sudut
tashmtwur imani, sebagaimana ia juga merupakan
arenapendidikankaum musliminberkenaan dengan
pepera:ngan, kesalahan cara pandang merek4 tidak
mantapnya tindakan mereka dan rusaknya barisan
mereka. Ini merupakan kesempatan unfuk mem-
berikan pengaratran kepada kaum muslimin supaya

berjalan di jalannya tabah menanggung bebar\ men-
junjung tinggr amanat besar yang diberikan Allah '
kepada mereka dan mensyukuri nilanatAllah yang
telah memilih mereka untuk mengemban tugas
besar ini. .e

Segmm kztiga,kembali kepadaAhli Kitab, bagai
mana mereka merusak perjanjian dengan Nabi saw.

yang sudah diikrarkan bersama saat beliau pertama
kali tiba di Madinah. Dalam segrnen ini juga di.
bicarakan tentang kecaman terhadap penyimpngan
pandangan mereka dan dosadosayangmerekalaku-
kan terhadap nabi.nabi mereka. Kemudian di-
peringatkanlah kaum muslimin agar jangan sampai
mengikuti mereka Juga dimantapkanrrya hati orang-
orang mukmin dalam menghadapi cobaan yang
menimpa merekabaikmengenaijiwa maupun harta
ny4 gangguan kaum Alrli Kitab dan kaum musyrikin
serta penghinaan musuh-musuh mereka dalam ber-
bagaikondisinm

Segmm kzanpatmeltitskan keadaan kaum mus
limin dalam berhubungan dengan Tuhannya- Juga
menggambarkan merambatnya iman ke dalam hati
mereka ketika mereka menghadapi ayalayat Allah
di alam semesta, dan ketika mereka menghadap
kepada Tuhannya dengan doa yang l*tusyu' dan
penuh rasa takul Sblain ihr, dilukiskan pula bagai-
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mana Tuhan mereka mengabulkan doa mereka
dengan memberi mereka ampunan diur pahalavang
bagus, dan bagaimana Dia menghinakan keadaan
oftmg{rang kafir dengan kesenangan duniawi
mereka yang amat sedikit nilainya di bumi ini.
Padahal, kelak mereka akan bertempat tinggal di
nerakaJahannam yang merupakan tempat ftnggal
yang sejelek-jeleknya.

Dihrhrplah surah ini dengan seruan dari Allah
kepada orang{rang yang beriman. Yaitu, seruan
unfuk bersabar dan menguatkan kesabaran" selalu
bersiapsiaga dan bertakrva, supaya mereka mgn-
dapatkan keberuntungan dan kebatragiaan.

Demikianlah "*o;:;"" 
yang saling ber-

hubungan dalam rangkaian ayat ini untuk menyem-
purnakan apayang sudah dipaparkan sebelumnya
padajuz ketiga dan berjalan seiring dengan tema
pokoknya sebagaimana yang sudatr kami bicarakan
di sana. Kita akan mendapati uraiannya secara
khusus pada waktu membicarakannya nanti.

Adapun bagran kedua juz'tr-l-yang merupakan
bagian-bagian permulaan surah an-Nisaa', insya
Allah akan kami bicarakan pada tempabrya nanti.
Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan
lahir dan batin' 

* ,. ,.
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TvrA*S i'fr;-i3'$it66*ry*ty!,ifri\( Sesungguhnya rumah yang mula-mula di-
ba^ngun untuk (tempat beribadafr) manusiao
ialah Baitutlah di Bal*ah (Mekah) yang diber
kahi dan menjadi pehrnjuk bagi semua nri.nu-
sia.(96) Padanya terdapat tanda-ta.nda yang
nyata, (di antAmnya) rnaqam lbrahim. Barang
siapa memasukinya (Baihrllatr ihr) menjadi
amarilafr dia. Mengerjakanhas adatah kewajib-
an manusia terhadap Atlatt, yaiar (ba$) orang
yang sanggup mengadakan perjalanan ke
Baibtlah Barangsiapa mengingkari (kewajiban
haji), maka sesungguhnya Allah Matra^kaya
(ddak memerlukan sesuafir) da^ri semesta alam.
(97) Ikralahlatt, TIai Ahli Kitab, mengapa kamu
ingkari ayat-ayat Allatt, padafral Allah IvIalE
menya}sikan apa yang kamu kerjakanP(g8)
Xatat<antatr,'tlai Ahli Kitab, menlapa kamu
menghala^ng-halangi dari ialan Allah orang
orar€ yang telah beriman Kamu menghendaki-
nya menjadi bengkok, padalnl kamu menyaksi-
kanP Allah sekali-kalitidakldai daxi apayang
kamu kerjakan. (99) Hai orang-orang yangber
imarl jika kamu mengiluti sebagian dari orang-
orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan
mengembalikan kamu menjadi orang kafir
sesudah kamu berimari"(100) Bagaimanakah
kamu (sarrpai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat
Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasut-Nya
pun berada di tengah-tengah kamu? Barang-
siapa yang berpegang teguh lepada (agama)

Allat\ maka sesungguhnya ia telah diberi pe-
urqiuk kepadajala,n yanglunrs (101) IIai orang-
orang yang beriman, bertalrwalah kepada Allah
sebenarbenar takrua kepada-Nya.Janganlah se-

kafi-kali kamu mati melainkan dalamkeadaan
beragama Islam. (102) Berpeganglatr kamu
semuanya kepada tali (agama) Allah' dan
janganlah kamu bercerai-beral krgatlah akan
nilsnat Allah kepadamu ketika kanru dahulu
(masa jaltliat$ bermusuh-musuhan' maka Allah
mempersahrkan hatimuo lalu menjadilah kamu
karena nikmat Allah orang-orang yang ber
saudara. I(amu telah berada di tepi jurang
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu
darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat
pehrnjulc (103) Hendaklah ada di antaxa kamu
segolongan wnat )zang menyenr kepada kebajik-
a.no menytrruh kepada yang mahrrf, dan men-
cegah dari yang mungkar. Merekalah orang-
orang yang benurhrng. (lO1)Jangadafi kamu
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',y(ffi #ttljLfi{'g(f}6'IiiSf'
to:gr*$!?irt:6f{$11i3;swit
V13ry#Ulg"z*fiIoy
wgSP*.*iF6'i'Ls"$q

tWal:s.t;;ir:'oL
'Semua makanan adalah hdaf bagi Bani Israel
meliainkan makanan yang diharamkan oleh
Israel (Ya-qub) unhrk dirinya sendiri sebelum
Tburat diturunkan. Katalwtlahr'fiika kamu
mengatakan ada makanan yang ditraramkart
sebelum turun Tburat), ma^ka bawalah Tburat
itr, lalu bacalah dia jika kamu orang'orang yang
bena,n' (93) Barangsirrpa mengada-adakan dusta
terhadap Allah sezudah itq maka menekalah
orang.orang yang zalirn (gl) fatatcantab lBenar
lah (apa yang difinnankan) Allah.'Ivlaka' ikufi-
lah agama Ibrahim yang lunrs' dan bukanlah
dia termasuk orang-orang yang musyrik (95)

6tz
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menyerupai orang-orang yang bercerai-berai
dan berselisih sesudah datang keterangan ya.ng
jelas kepada mer€ka. Mereka itulah orangorang
yang mendapat siksa yang berat, 005) pada hari
yang di walrhr itr ada mukayangputih berseri,
dan ada pula muka yang hitam murarn Ada-
pun orang-orang ya.ng hitam munarn mukanya
(kepada mereka dikatdrarr), Mengapa kamu
kafir sesudah kamu beriman? Karena itu,
rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu ihr.'
(106) Adapun orang-orang yang putih berseri
mukarrya, ma"ka mereka berada dalaln rafunat
Allah (surgd. Mereka kekal di dalamnya- (tOZ)

Itulah ayat-ayatAllat\ Kami bacakan ayat-ayat
ihr kepadamu dengan benar. Tfaddah Allall
berkehendak untrk menganiaya hamba-hamba-
Nya. (108) Kepunyaan Allahlah segala yang ada
di langit dan di bumt Kepada Allahlah dikem-
bdil€n segala urusan (109) Kamu adalah umat
yang terbaik yang dilahirkan untrk ma"trusia,
menyuruh kepada yang mal<ruf mencegah dari
yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
Sekiraryra AhIi Kitab berima4 tenUrlah inr lebih
baik bagi mereka Di antara mereka ada yang
beriman, dan kebanyakan mereka adalah
onang-orang ya.ng fasik (110) Mereka sekali-kali
ddd< akan dapat membuat mudharat kepada
kamra seliain dari gangguan-gangguan celaan
saja" Jika mereka berperang dengan kamu,
pastilatr mereka berbalik melarikan diri ke
belakang (kafah). Kemudian mereka tidak
mendapat pertolongan (111) Mereka diliputi
kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali
jika mereka berpega^ng kepada tafi (agama)
Allah da^n ali (perjanjia^n) dengan manusia.
Mereka kembali mendapat kemurkaa.n dari
Altal\ da.n mereka diliputi kerendahan. Yang
demikian ihr lrarenamerekakafir kepada ayat-
ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa
alasan yang benar. Yang demikian itr disebab-
kan mereka durhaka dan melampa.ui batas. (112)

Mereka itr tidak sama. Di a.ntara Ahli Kitab ihr
ada golongan yang berlaku lurus. Mereka
membaca ayat-ayat Allah pada beberapa wa.lor
di malam hari sedang mereka juga bersujud
(sembahyang). (113) Mereka beriman kepada
Allah dan hari penghabisan Mereka menyuruh
kepada yang maknrf, mencegah dari yang
mungkar, dan bersegera kepada (mengerjakan)
pelbagai kebajilran Mereka itr termasuk orang-
orang yang saleh.(ll4) Apa saja kebajikan yang

mereka kerjakano maka sekali-kali mereka tidalc
dihalangi (menerima pafrdanya). Allah IVIaha
Mengetahui orang-orang yang bertakrua. (fffi)
Sesunguhnya orang-orang yang kafir baik
harta maupun anak-anak mereka, selrali-kali
tidak dapat menolak azab Allah dari mereka
sedikit pun M.ereka adaleh penghuni neraka.
Mereka kekil di datamnya. (116) Penrmpanaan
harta yang mereka naflrahkan di dalam ke-
hidupan ftnia ini, adalah seperti penrmpamaan
angin yang mengandung hawa yang sangat
dingir\ yang menirnpa tanaman kaum yang
menganiaya-diri sendiri, lalu angin ihr me.
rusaknya Allah tidak menga^niaya mereka,
tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka
sendirl (117) IIai orang-orang yang.berimarL
janganhfi kamu arnbil menjadi teman keper
cayaanmu onang-orang yang di luar kalangan-
mu (karena) mereka tidak henti-hentinya
(menimbulkan) kemudharatan bagimu. t\fieneka
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Tblah
nyata kebencian dari mulut mereka, rlan apa
yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar
lagi. Sunguh telah IGmi terangkan kepadamu
ayatayat (Kami), Ika kamu memalramiryra. (118)

Beginilah kamu; kamu menyukai mereka, pada-
hal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu
beriman kepada ldtab-ldtab semuanya. Apabilr
mereka mer{umpai kamu, mereka berkara, TGmi
beriman'. Dan, apabila merekr menyendiri
mereka menggigit ujung jad lantaran maratl
bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah
(kepada mereka), \dafilah kamu lrarcna ke-
marahanmu ihr.' Sesungguhnya Allah mengeta-
hui segala isi hatt (119)Jika kamu memperoleh
kebaikarU niscaya mereka bersedih hati ftt"pt,
jika kamu mendapat bencana, mereka ber
gembira karena.nya. Jika kamu bersabar dan
beralffa" niscaya tipu daya mereka sedikipun
tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu.
Sesungguhnya Allah mengeahui segala apa
yang mereka kerjakan. (120)"

Pengantar
Dalam pelajaran ini peperangan mencapai puncak-

nya, yaihr perang urat saraf, debat, dan diskusi
dengan Ahli Kitab. Ayat-ayat ini tidak termasuk
dalam bingkai diskusi dengan utusan Najran-se
bagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat-
tetapi ia seiring dengarinya dan untuk melengkapi
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ny4 sedang tenunya tetap satr. Sgsungguhnya ayat-

ayat yang ada dalam pelajaran ini terfokus mem-
bicarakan kaumYahudi secara lhusus, menghadapi
tipu daya dan muslihat mereka mereka terhadap
kaum muslimin di Madinah, dan beraktrir dengan
suafir ketetapan yang pasti dan pemisahan )ang
hrntas. Tuiuan pembicaraanryra setelah pembahasan

singkat dalam pelajaran ini diaratrkan kepada kaum
muslimin sendiri, untuk menjelaskan hakikat, man-
haj, dan hrgastugasnya sebagaimana yang terjadi
dalam surah al-Baqaratr setelah selesai membicara
kan Bani Israel Nah, dalam fenomena ini terdapat
kesamaan antarakedua surah ini

Pelaiamn ini dimulai dengan menetapkan bahwa
semua jenis makanan dahulunya dihalalkan bagi
Bani Israel, kecuali apayang diharanrkan oleh Israel
(Nabi Ya'qub a-s..) atas diri beliau sendiri sebelum
hrunnyakitabThuratTbrnpaklah batwaketetapan
ini sekaligus sebagai penolakan terhadap berpaling-
nya Bani Israel dari penghalalanAl'Clur)an terhadap
sebagian makanan yang diharamkan oleh kaum
Yatrudi itu. Padalral, apa 1lang dihararnlan atas kaum
Yahudi ihr lfiusus unhrk mereka sebagai salah satu
bentuk hukuman terhadap sebagian pelanggaran
yang merekalakukan

Ketetapan ini juga'sebagai penolakan terhadap
sikap berpaling mereka mengenai masalatt pemirr
dahan arah l<iblat, suatu temalarg banyak memalian
tempat dalam surah al-Baqarah sebelumryra. [alu,
Allah menjelaskan batrwa IGbah itu adalah rumatt
ibadah yang ditinggikan dindingnya oleh Nabi
Ibrahirn IGbatr adalatr runrah ibadah fang pertama
kali dibangun untuk manusia I(arena ifir, menolak-
nya berarti suahr tindakan mungkar 1nng dilakukan
oleh orangorangyang mengHaim diriryra sebagai
pewaris Nabi lbratrirn

Penjelasan ini diaktriri dengan kecaman terhadap
Ahli Kitab karena kekufrran mereka kepada ayat-
ayat Allah, menghalang-halangi orang dari jahn
Allah, tidak konsisten, cenderung kepadajalanfiang
bengkolq dan menginginlan dominanrya jalan yans
bengkok itu bagi kehidupaan, sedangkan mereka
mengetatruinya.

Oleh karena ihr, Allah menyeru Atrli Kitab secara
keseluruhan, dan memberikan pengaratran kepada
kaum muslimin serta memperingatkan mereka agar
jangan menaati Atrli Kitab, Larena menaati mereka
itu adalah lilfirr. Padahal, ddak pantas kaum mus
limin berbuat kufi.r sementara kihb Allah dibiasakan
kepada mereka dan di tengah-tengah mereka ada
Rasulullah 1"ang mengajari mereka Maka Allah me

nyeru kaum muslimin unhrkbertalnva kepadaAllah
dan antusias terhadap Islam sampai mereka me
ninggal dunia dan menghadapAllah. Diaiwa mem-
peringatkan mereka terhadap nilanat Allah atas
mereka dengan dilunakkannya hati mereka satu
samalain dan disahrkannya barisan mereka di ba rah

bendera Islam setelah mereka berpecatr-belah dan
bermusulian. Dengan kata lain, ketika ihr mereka
sudah berada di tepiiurang neraka lalu Allah menye
lamatkan mereka dengan Islam. IGmudianAllatr
memerintahkan mereka agar menjadi umatyang
menyuruhberbuatyang rnalauf dan mencegatrper-
buatan yarg mungkar, dengan konsisten unhrk me
wujudkan nnlqi Ailah. Merekaiuga diperingatkur
Nya agarjangan sukamendengarrumorflrmorAhli
Kitab unhrk membinasakan merek4 dengan per-
pecatran sebagaimanayang mereka lahkarr karena
alan menimbulkan kehancuran di dunia dan al*tiraf
Beberapa riwayat menyebutkan batrwa peringatan
ini furun berkenaan dengan fitrah yang dilancarkan
oleh kaumYatrudi terhadap sukuAus darl-KJta aj.

Selanjuhrf+ Allah mernberihlrukan kepada kaum
muslimin mengenai hakikatkedudukan mereka di
muka bumi dan hakikat peraftm mereka dalam
kehidupan umat manusia,"

'I(amradalahumntyangtnbaikyangdilaltirlwnunhtk
namsia, menywah knpadn yang malm$, mmryah dmi
yang mungltat dan bniman lnpodo Allnh." (Ali
Imran: ll0) 

F

Mak4 dengan ini Allah menunjukkan kepada
mereka tentang peftman pokok mereka dan di-
tunjuL*an-Nya pula jati diri masfrarakat mereka
Kemudian diterangkan-Nya tentang penghinaan-
Nya terhadap musuh-musuh mereka Sehingga
musuh-musuh itu tidak al€n membahayalian mereka
dalam umsan agama mereka dan tidak akan dapat
menguasai mereka dergan sempurna dan mantap.
Paling-paling musuh itu hanya dapat memberi
gangguan terhadap perjuangan merek4 kemudian
mereka akan mendapat pertolongan dari Allah
asalkan mereka istiqarnatr"

Musuh-musuh itu ditimpal€n kehinaan dan
kerendahan serta kemurkaan oleh Allatr" dikarena
kan mereka suka melakukan dosa, maksia6 dan
membunuh nabi.nabi tanpa alasan yang benar.
Tetapi, Dia mengecualikan segolongan Ahli Kitab
yang cenderung kepada kebenaran. [:lu, mereka
beriman dan mensikuti jalan hidup kaum muslimin
unhrk melalcnkan amar mn'ntfdan naln munltu *rE
berusatra melakukari kebaikarrkebaikan,'Mnel@ iht
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tfrntutuk urang-oran{! yng salzh".
Ditetapkanlatr tempat kembali bagi orangorang

kafir yang tidak mau masuk Islam. Mereka akan
disiksa sesuai denean kekafimnnya. Maka tidak ada
gunanla harta yang mereka belanjakan, dan anak-

anak merekatidak al€n dapat menolong mereka
Akibat yang mereka terima adalatr kebinasaan.

Pelajamn ini disudahi dengan memperingatlixan
ofttng{rtulg yang beriman agar tidak menjadikan
ofttngorang nonmuslim sebagai teman setia tempat
mencurahkan rahasia lGren4 mereka ifir meng-
irrginkankesengvraanbagikaumrnuslimin. Mereka
juga mengembusembuskan kebencian dengan
mulut merek4 sedang apa yang mereka sembunyi-
kan dalam hati lebih besar lagi. Batrkan, mereka
menggigit jari mereka sendiri karena bencinya ke
pada kaum muslimin. Mereka bergembira kalau
kaum muslimin mendapatkan bencana dan mereka
bersedih kalau kaum muslimin mendapatkan ke
bailon. Allah berjanji unhrk melindungi kaum muk-
minin dari tipu dala musuh-musuh4ra jika mereka
bersabar dan berbk\M4 "Smngulmya AIIah mmgdn.
Iwi segala apayngmnela knjakur."

Pengaratran yang panjang dan bervariasi ini
menunjukkan betapa beratnya beban derita laum
muslimin kedra ihr dalam menghadapi tizu daya Ahli
Kihb dan perusakan mereka terhadap barisan kaum
muslimin dengan segalaimplikasinya Dalam meng-
hadapl semua ini, sudah tentu kaum muslimin me
merlukan pengarahan yang kuat, supaya mereka
dapat mandiri dan menunjuHran jati dirinya sffara
sempurn4 serta dapat menarik garis pemisah yang
tegas dari semuajenis hubungan densan kejahiliah-
an dan maslxarakat jaltiliatl

Selaqiuh),apengaratlan initenhr s{aberlakubagi
semua generasi umat Islarn Setiap gpnerasi difimhrt
untuk berhati-hati terhadap musuh-musuh Islam,
yang meskipun car4 sarana, dan gerakan mereka
berbedabeda tetapi merekalidaklah berbeda yakni
merekaadalahsatu jua!

'Smtua mnlnrun adalnh lmlnl bagi Bani Israel mt-
lain l',nn malarwn yang diltarantla n olth Israd (Yd qub)

unnkdirinyasendirisebelamTauratdihmtnL,nn.I{an-
kanlalb'(Jilw lamu mengata.lun adn malarwn lary
dilnramlun scbelum turun Taurat), nnlcn bawalnh
Tauratihr,lalubamlnhdia jikalwmumang-maryyang
benar.' Bmarrysiapa mmgana.- annknn dusta tnhnnnp
AIIah sesudalt. itu, malm mneknlah oratry-oratgyatg
zplim. " (Ni Imran: 93-94)

IGumYatrudi selalu memburu huliah, snrbhat,
dan helah unhrk dapat mencela dan menolak ke
sahihan risalah Nabi Muhammad st\il., rrcng?cau-
kan pikiran, serta menyebarkan keraguan dan ke
goncangan ke dalam akal dan hati Hakikaf ini adalah

batrwa semua makanan itu halal bagi Bani Israel
kecuali apayang dihararnl<an oleh Israel,yakni Nabi
Ya'qub a"s., atas dirinya sebelum hrunnyaTluraf Di
dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi
Yaqub sakit berat, lalu ia bernazar kepada Allatr
bahwa jikaAllah memberikan kesembuhan kepada
ny4 maka ia secara sukarela akan menatran diri dari
memakan daging unta dan susunya, padahal dagins
unta dan susunya ifu merupakan makanan yang
paling beliau sukai. Kemudian, Allah menerima
nazarnya dan diberlakukan di kalangan Bani Israel
untuk mengikuti nabinya dalam mengharamkan
sesuahr yang dihar-aml€n oleh nabinya- Demikian
pulaAllah mengharanrkan atas Bani Israel beberapa
jenis makananlain sebagaihukuman ataskemaksiat-
an-kemaksiatan yang mereka laktrl{hn,

' Kepada nrang- orarg Yahudi, Ifuni hmamlwn segaln

birutarry yang bnkuku, dari sapi dnn dnmba. I(ami
lwramJtan atas mereka lmwle dnri ludua binnlnng itu,
selain lzmalc yang melelut di punggung luduanya atau

yang di pnut besar dnn usus atau yang bncampur
drngan tuhng. Demikianlnh lhmi hukum rnerelu
disebablwn ledurhalrnan merela. Sesungulary a l{nrni
adalnh Malabnnr." (al-An'aam: 146)

Allah SWT mengembilikan rnereka kepada
hakikat ini, unhrk menjelaskan batrwa pada asalnya

makannrrmakanan ihr adalah halal Adapmkemu-
dian semua itu dihararnkan adalah khusus unhrk
mereka karena alasan khusus. Ikrena ihr, apabila
Allah menghalalkanrya bagi kaum muslimin, maka
ini memang hukum dasaryarrg tidakperlu ditolak
Tidak perlu diragukan ptrla kebenaran dan keabsah-

an AlQur'an dan qnriat teralrtir ini
IGmudian AlQur'an menantang mereka unhrk

mengkonfrmasikan kepada kitab Taurat dan men-
datangkan Taurat unhrk dibac4 niscal'a mereka

I(onfimusi
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akan mendapatkan bahwa sebabsebab diharam-
kannya beberapa jenis makanan itu llhusus unhrk
mereka saja tidakberlakr umum.

"I(anlwnlah"'(Jifu lwmu mntgatalmn adn malanan
y ang dilwamknn s eb elum turun Taurat), mnkn baw a-
hhTaurat ihr, hlu bacalnh diajilu lamu wang-orang

yang bmnr."' (AIi Imran: 93)

Selanjutnya dikecamlah orang yang mengada-
adakan kebohongan di antara mereka batrwa dia
adalatr zahm, tidak menyadari hakikat yang se
benarny4 tidak adil terhadap dirinya, dan tidak
berlaku adil terhadap masyarakal Siksaan bagi
oftmg yang zalim sudah jelas. Maka, cukuplah
mereka dicela dengan celaan ini saja unhrk me
nunjukkan adanya aneka azab yang sedang me
nantikan merek4 sementara mereka masih saja

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah,
padahal mereka akan kembali kepadaNya-

"Ba.rangsiapa mmgana- analan dusta terhndap AIhh
saudnh itu, mala mnelcalnh orang-oratglang z!.lirn."
(Ali Imran:9a)

I\fiasahh Kiblat dan Ifunsekuensi Orang yang
Mengaku Pengikut Nabi Ibrahim a.s.

IGum Yahudi memulai dan mengulang kembali
persoalan perpindahan kiblat ke IGtah, setelah
sebelumnla Rasulullah saw. stralat menghadap Baifirl
Maqdis selama enam belas atau hrjuh belas bulan
Hiiriatr. Padahal, masalah ini sudah dibakukan secara

lengkap dan disempurnakan dalam surah alBaqarah
sebelumny4 dan sudah dijelaskan bahwa menjadi
kan IGbah sebagai kiblat kaum muslimin itulah
sebagai asalyang seharusnya dan lebih utama Se
dangkan, menjadikan Baifirl Maqdis untuk semen-

tara waktu itu karena ada hiknntr tertentu yang di-
jelaskan oleh Allah pada waktunya- Namun demi-
kian, kaum Yatrudi memulai dan mengangkat kem-
bali persoalan ini untuk menimbulkan kebimbangan
dan keraguan serta kesamaran terhadap kebenaran
yang jelas dan terang ini, sebagaimanayang dilakr
kan oleh musulr-musuh Islam sekarang dengan meng-

angkatberbagai macam persoalan unhrk merusak
aearna ini. Maka di sini Allah menolak tipu daya dan
tik-tik merekaihr dengan penjelasan png baru,

'o.6..ttttg6tryet;L$K,'o.^;:i
,s:K,&Q:-&,alyqq$r;.'iJ:'ttt

tb; J i \1tieryU:. *tt Altit
tY F,t -"{{ U,'vgi [" ;rlVr;t'(

$6J{ eU'Kt:t'9K;tW
'I{ntnlunlnh'Bmarlah (apa yang difirman}nn) Allnh-'
Malta, ikuiilnh agamn Ihrahim yang lurus, dnn buknn-

lah dia ttrnasuk arang-orang yng musyik. Senngguh-

nya rumnh yang muln-muln. dibangun untuk (ttnpat
b €ribannh) mnmsia, ialnh Baitullnh di Bakhnh Mekah)
y ang dib nknhi dnn mmj adi petunj uk bagi sanua ma-
nusia. Padnnya tndapat tnnda-tandn yang nyara) (di
antarany a) maqam lbrahim. Barangsiapa man asuki-
nya (Baitullnh itu) nenjadi anwnlah dia. Mmgrjaknn
Iaji adalah lrcuaj iban manusia tahnfu{ Allah" y aitu
(bagi) orang y ang sanggup mmgadalun p erj akran L,z

Baihtllah. Barangsiapa nungingl(nri (L,noqiiban laji),
m"alrn s aunguhnya Allah Malnkay a (tidnk nnncrlu-
la n s eruatu) dnri s erna ta alam. " (Ni Imran: I 5 -W)

IGmungkinan isyarat dalam frman Allou4* "qil
shann4allah'KntakanlahBnarlahapayangd4frnrun'
lmn Allnh', adalah apa yang telatr ditetapkan-Nya
dalam masalah ini, yaitu bahwa Baitulah (Kabatt)
dibangun oleh Nabi Ibrhtrim dan Ismail unhrk
menjadi rumah ibadatr bagi manusia dan sebagai
tempatyang aman. Juga untuk menjadi kiblat dan
arah shalat baei kaum muslimin. Oleh karena ihr,
datanglah frintah unhrk menl$kuti agama Nabi
Ibrahim, yaitu tauhid yang murni dan bebas dari
segala bentuk syirik,

'MaJ(q ilattilnh ago,nta Ibrahim yang Lurus, dnn bulwn-
lah dia termasuk orang-orang yang musyrik " (Ali
Imran:95)

Orangorang Yahudi senantiasa mengklaim diri-
nya sebagai penaris Nabi Ibrahh Mak4 di sinilah
Al-Qur'an menunjukkan kepada mereka hakikat
agama Nabi Ibrahim png sebenarny4 dan menjelas
kan pula bahwa ia jauh dari kesyirikan Hakikat ini
ditegaskan dua kali. Pertama bahwa ia adalah orang
yang lurus. Dan kedua ia bukan golongan oftmg-
orang musyrik Mak4 bagaimana dengan mereka
yangmuWikihr?!

Kemudian Allah menetapkan pula bahwa meng-
hadap ke IGbah itu adalah perintah pokok I(aren4
ia merupalian rumah peribadatmn yang pertama kali
dibaneun di muka bumi dan memang dikhususkan
untukibadah.Tepafrrya sejakAllah memerintatrlan
Nabi Ibrahim unhrk meninggikan dindingnya dan
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menglhususkannya unhrk ofttrlg{r4ng yang thawag
i'tikaf ruku, dan suiud. IGbah dijadikan-Nya sebagai
sesuatu yang diberkahi dan menjadi pehrnjuk bagi
semua manusia. Mereka akan mendapatkan di
sisinyapehrnjukmengenai agamaAllah, agamayang
dianut Nabi Ibrahim. Di sana juga ada tanda jelas
yang menunjukkan tempat berdirinya Nabi Ibratrim
(ada png mengatakan bahwa yang dimaksud adalah
bahr yang ada bekas telapakkaki Nabi lbrahim as.
ketika ia berdiri meninggikan dinding IGbah itu,
yang melekat pada Ifubah. Kemudian bahr ihr
dipisahkan oleh Khalifrh Umar ibnul Ktraththabr.a
agar orang{rang yang thawaf di sihr tidak meng
ganggu oftmg{rang yang menunaikan shalat di
sekitarnya, karena kaum muslimin diperintahkan
untuk menjadikannya tempat shalat,'ladilwnlnh
sebagian na4am lbahim tanpat slwlnt').

Disebutkan pula dalamAlQur'an batrwa di anhlz
keutamaan Baitullah ialah barangsiapa yang masuk
ke dalamnya akan merasa aman dari segala rnacam
ketakutan. Yang demikian itu tidak terdapat di
tempat mana pun di dunia ini. Hal seperti ihr sudatr
terjadi sejak Nabi Ibrahim dan Ismail membangun-
nya, padazaman jahiliahArab, dan padawa}ilr mereka
sudah menyimpang dari agama Nabi Ibratrim dan
dari tauhid murni yang tercerminkan dalam agama
IslanL hinggahari ini.

Baitullah kini tetap masih dihormati, sebagaimana
yang dikatakan oleh al-Hasan al-Bashri dan lain-
lainnya, "Pernah ada seseorang yang membunuh
orarlg lain, lalu dia meletalirkan bulu domba dileher-
nya dan masuk ke dalam Baitul Haram. Kemudian
anak orang yang terbunuh ifir menjumpainya tetapi
diatidak marah kepadanyahingga dia keluar." Inilatr
di antara kemuliaan Baitullah yang diberikan A[ah
meskipun terhadap orangoftng jahiliah di sekitar-
nya. Allatr berfrmanyang menunjukkan bahwa Dia
memberi karunia kepada bangsa Arab dengan ada-
nyalGbahini,

"Apakah mnela tidn* m.empnlntilan bahwa sesung-

guhnya l{ami telnh mmj adilwn (rugni moela) taruh
suci yang amnq sedang manusin sekitarnya rampok-
merampok. " (al-'Anlrabuut 67)

Di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepada
Ikbah ini adalah ainararnl<annva memburu buruan
tanah haram dan mengusirnya dari sarzngqr4 serta
memotong pepohonannya- Diriwayatkan di dalam
Shahilwh4anlafil ini adalah lafrl Muslirndari Ibnu
Abbas r.a-, batrwa dia berkata "Rasulullah saw. ber-
sabda pada hari pembebasan kota Mekah,

'Sesunguhnya ncgai ini telnh dimulialean oleh Allnh
sejak dicipnlnnnya lnngit dnn bumi. Maka, ia adalnh
negni hnram dtngan penglwramnn Allnh hinga lari
kiamnt. Tidnk dihnlallcan berpnang di wgni ini bagi
seorangpun sebelumla4 juga tidak dihalnlltan untukleu
learali padn suatu sant pada siang lwri. Mafu, ia adn-
hh lmram dengan penghararnan Allah hirryga lwri
kiamat, tidnk bobh ditebang duriny a tidak boleh diusir
birwnng buruannya, tidak bobh dipungut sesuatu yng
j atuh le anli obh orang y ang hmdak mengnallanny a
(mengumumltnnnya), dnn tidak bobh dicabut rerum-
putannya."'

Itulah rumatr yang telah dipilih Allah bagi kaum
muslimin untrk menjadi kiblat Ihrlah rumahAllah
yang telah diberikan kemuliaan oleh-Nya sedemi-
kian rupa. Ihrlah rumatr yang pertama kali dibangun
di muka bumi untuk ibadah. Itulah rumah nenek
moyang merek4 Nabi Ibrahim, yang di dalamnya
terdapat bukti-bukti bahwa Nabi Ibrahimlah yang
menirggikan dindingnya sedurg Islam adalatr agama
Nabi lbrahim. MaL4 rumatr ifir adalah rumah png
lebih layak bagi kaum muslimin menghadap ke
arahnya lGbatr merupakan tempat yang aman di
muka bumi, dan di dalarnnyaterdapatpetunjukbagi
semua manusia, karena merupakan tempat yang
mantap bagi agamaini.

Kemudian AlQur'an menetapkan bahwa Allah
mewajibkan kepada manusia untuk mengujungi
rumah ini manakala mereka memiliki kemudahan
untuk menunaikannya. Tetapi kalail mereka tidak
mau, maka itu adalah sikap kufur. Kekufuran itu
sama sekali tidak membahayakan dan merugikan
Allat!
'Mengerjakan hnji adnlnh kzwajiban mnnusia ter-
hadn/ Allnh y aitu (bagi) mang yng sangup mmgada-
l@ pa7 alnno, lrz Baitullnh. Baran$iapa nmghgl(ari
(lvutajiban laji), mnlm sesurryguhnya AIIah Mahakaya
(tidnk memerlulmn sesuatu) dari semesta alnm." (Ni
Imran:97)

Dalam konteks ini dialihkanlah perhatian kepada
masalah kewajiban haji secara umum "kepada
semua manusia''. Hal ini mengisyaratkan beberapa
hal. Pertamn, haji ini sudah diwajibkan atas kaum
Yahudi yang membantah kaum muslimin meng-
hadap kiblatdalam shala! sementaramereka sendiri
ditmtutolehAllatr untrkmenunaikan haji ke rumah
ini dan menghadap kepadanya. Karen4 rumah
(IGbatr) ini adalah rumatr baneunan bapak merek4
Nabi Ibrahirq dan merupalianrumah pertamayang
dibangun unhrk ibadah bagi manusia- Dengan demi
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kian, kaumYatruditelah menyimpgng, mengabaikan

frintah Allah, dan telah melanggar.
I{eduq mengisyaratkan ba}rwa semua manusia

dituntutuntuk mengakui (memeluk) agama Islam,
menunaikan kewajiban dan syiar-syiarnya, serta
menghadap dan berhaji ke Baitullatr yang menjadi
tempat kiblatrrya kaum mulaninin. IGlau tidak mau
menunaikan hal ini berarti kufur, bagaimanapun dia
mengaku beragama sedangAllah Mahakava (tidak
memerlukan sesuatu) dari alam semesta. Maka,
Allah sama sekali tidak membuhrlrkan keimanan dan
haji mereka Tetapi, iman dan ibadah itu hanyalah
unfuk kemaslahatan dan keunfi.rngan mereka sendiri.

Haji merupakan kewajiban yanghanya satu kali
seumur hidup seseorang, ketika pertama kali ia
memiliki kemampuan unfuk menunaikanryr4 yaitu
sehat badannya, m:rmpu berangkat ke san4 dan
aman perjalanannya

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan
walrtu difardhukannya haji itu. Orangorang yang
berpegang pada riwayat batrwa ayat-ayatini turun
pada tahun kehadiran ufusan Najran, yaitu pada
tahun kesembilan, berpendapat bahwa haji itu di-
firdhukanpadatahun itu. Pendapatinimerekadasar-
kan pula dengan kenyataan bahwa Rasulullah saw.

melakukan haji hanyd sesudatr tahun itu saja
Akan tetapi, telah kami katakan dalam mem-

bicarakan masalah perpindahan kiblat dalam juz
kedua dari tafsir azh-Ztilnl ifi bahwa tedambatuiya
pelaksanaan haji oleh Rasulullah saw. ini tidak me
nunjukkan bahwa haji itu difurdhul€n belakangan
pula Keterlambatan Rasulullah saw. menunaikan
haji ifir karena dipengaruhi oleh sitrasi dan kondisi
tertenfu, antara lain dengan keadaan bahwa kaum
musyrikin biasa melakukan thawaf di Baitrllah de
ngan telanjang bulat dan mereka masih saja berbuat
begitu setelah pembebasan kota Mekah. Maka
Rasulullah saw. tidak suka bercampur baur dengan
mereka, hingga hrrun surah Bara'ah pada tahun
kesembilan dan mengharamkan kaum musyrikin
melakukan thawaf di Baitullah. Barulah Rasulullah
saw. menunaikan haji pada tahun berikutrya. Oleh
karena itu, boleh jadi haji telah dihrdhulan sebelum
tahun itu, dan hrrunnya apt ini adalatr pada masa
masa awal setelah hijrah sesudah Perang Uhud dan
sekitarwaktu itu.

Kemudian ditetapkanlah haji sebagai suatu kefrr-
dhuan dalam kondisi bagaimanapun berdasarkan
nash yang qath'i ini, di manaAllah menjadikan haji
ke Baitullah sebagai kewajiban atas "semua rnou-
sia" karena Allah. Yaitu, bagi siapa yang mampu

mengadakan perjalanan ke Baitullatl.
Haji merupakan muktamar tahuan bagi kaum

muslimin. Mereka bertemu pada wakhr itu di sisi
Baitullah tempat lahirnya datn'fi dan dimulainya
agama hanif di tangan nenek moyang mereka Nabi
hrahirl serta dijadikan-Nya rumah ihr seba$i rufiIatt
pertama yanpg dibangun di muka bumi unfirk ber-
ibadatr kepada Allah secara hrlus. Di rumah Allah
inilah terfokus semua firjuan. Iamemiliki kenangan-
kenangan, yang semuanya berputar sekitar makna
kemuliaan, yang menghubungkan manusia dengan
Khaliqnya Yang Matraaeung. Yaitu, makna alddatL
yang menqandung makna kepatuhanruh kepada
Allah yang telah meniupkannya sehingga jadilatr

manusia sebagai manusia" Itulah maknayang cocok
bagi manusia untuk berhimpun ke,san4 untuk
datang setiap tatrun ke tempat suci yang dari sanalah
datangnya serur! unfuk berkumpul dalam pe
ngertian yang mulia ihr.

Dampratan kepada Ahli Kitab
Setelah memberikan penjelasan ini, diwatlpkan-

lah kepada Rasulullah saw. unhrk mengarahkan
kecaman dan ancaman keliada kaum Ahli Kitab ter-
hadap sikap mereka kepada kebenaran yarg mereka
ketahui tetapi kemudian mereka menghalang-
halangi manusia darinya dan mengufuri ayat-ayat
Allah. Padahal, mereka menyaksitan keabsatrannya
dan meyakini kebenararury4

iF ry x;6 tr,*f',t"Ks'1.;:S3i'J116 5
,$",;;'or3* 7);55$t{.-ii $ sfr36

;y,"raivlx'4'?ltv*v#';;t;i'fi|
t,strsrg

'I{ntaknnlah,'Hai Ahli Kifub, nmgapa knmu inglcmi
ayat-ayatAllnhpanalnlAllahMalwmenyalsikanapa
yang lwrut lcrjalan?' Kntalwnlnh, 'Hai Ahli Kitnb,
moryapa lwmu mcnghaln:ng-lnkngi dmi jalnn Allah
nratg-ffiang yang telah beriman l(amu nwtgfundaki-
nya mmjadi bmglak, padnlwl lrcmu mmyalailun?'
Allnh selmli- kall t;dnk lnlni dnri apa y arg lwmu knj a-
lan."(Ni Imran: 98-99)

Ancaman dan kecaman semacam ini sudah di-
sebutkan berulang-ulang dalam surah ini dan baryak
juga disebutkan dalamsurah lain Perhma kali dampak
yang ditinggalkan oleh kecaman ini ialah berhadap
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an dengan Atrli Kitab dengan menggngkap hakikat
sikap mereka dan menunjukkan sifut-sifat asli mereka
yang dipoles dengan simboliman dan agam4 pada-

hal pada hakikatrrya mereka adalah kafir. Mereka
kafr kepada ayatayatAllatr, yaitu AlQur'an, padahal

omng)'ang mengingkari sebaeian kitab A[ah berarti
mengingkari kitab Allah secara keseluruhan. Se
andainya mereka beriman kepada kitab dan agama
yang adapada merek4 niscaya mereka beriman ke
pada setiap rasul yang datang dari sisiAllah sesudatr

rasul mereka IGrena pada hakikahrya agamaAllah
ihr hanya sahr. Barangsiapa yang mengerti hakikat
ini, maka dia akan mengerti bahwa semua ajaran
yang dibawa oleh rasul-rasul sesudahnya adalah
benar. Maka sudah barang tenhr dia akan memasti-
kan dirinya untuk Islam (tunduk menyerah) kepada
Allah di tangan rasul-rasul ihr. Inilah pada hakikahya
yang menggoncang dan mengancam mereka dengan

akibat yang bakal diterimanya
Selanjutnya, sebagian kaum muslimin yang ter-

tipu oleh keadaan Ahli Kitab itu akan gugurlah ke
tertipuannya itu. Mereka melihat Allah SWT me
nptakan hakikatAhli Kitab yang sebenarnya dan
mencapnya dengan kekafiran yang sempurna dan
terartg-terangan. Maka, sesudah itu, tidak ada ke
ragu-raguan lagi. Allah SWTmengancamAhli Kitab
dengan ancaman yang menggetarkan hati,

' Allnh Malw Mmy aksilwn ap a y ang lumu leerj alwn. "
'Allah seluli-lali tidak klai dnri apa y ang leamu lwj a-
kan."

Ini merupakan ancanum yang menakutkan ketika
dia merasabahwaAllah menyaksikan perbuatannya
dan tidak melalaikannya, sedangkan amalannya
adalah kufur, menipu, membuat kerusakan, dan
menyesatkan orang lain.

Allah merekam pengetahuan mereka tentang
kebenaranyang mereka inglari dan merekahalang-
halangi manusia darinya,

"Padalnl lamu mmyaksikan. "
Ayat ini memastikan bahwa mereka yakin ter-

hadap kebenaran sesuahr yang mereka dustakan itu.
Mereka juga yakin terhadap kebaikan sesuahr yang

mereka halang-halangi manusia darinya- Natr, sikap
ini adalatr sikap busukyang mungkar, yang daku-
nyatidaklayakdipercaya dan ditemani, dan tidakada
yanglayakbaginya selain penghinaan dan ancanuln.

Sudatr tentr kitaharus berhenti sebentar di depan
firman Allah mengenai mereka itu,

'Mengapa lamu menglalnng-hakrg d.ari jalnn Allnlt

nrang-arung yang teLah berimnn l(amu mengfundnki-
nyammjadi benglak."

IGlimat ini memiliki tujuan yang besar. Sesung-
guhnya jalan Allatr adalatr jalan yang lurus, sedang
jalan hidup selainjalan-Nya adalah jalan yang bengkok
dan tidaklurus. Ketikamanusia dihalangialangi dari
jalanAllah danlretika orangorangmukrnin dihalang:
halangi dari nanltajNya. maka semua urusan ke
hilangan kelurusanny4 semua timbangan kehilang-
an keselamatannya, dan di bumi tidak ada lagr
sesuahr kecuali yang bengkok dan tidak lurus.

Sungguh ini merupakan kerusakan. IGrusakan
fitratr dengan penyimpangannya, kerusakan ke.
hidupan dengan kebengkokannya Kerusakan ini
adalah akibat dari dihalanginya manusia dari jalan

Allah dan dihalanginya kaum mukrninin dart manlwj
Allah. Ini adalah kerusakan dalam tnsltawwur'cara
memandang', hati,'akhlak, perilaku, hubungan,
muarnalah, hubungan antara sebagian manusia dan
sebagianyanglain, dan unsur-unsurhubungan antara
mereka dan alam semesta Apabilamanusiabersikap
konsisten pad a manhQ I{lah, maka itulah jalan yang
lurus, kesalehan, dan kebaikan. Namun, jika mereka
menyimpang ke arah lain yang numa pun, maka ihr
kebengkokan, kerusakan, dan keburukan. Nah,
hanya dua ihr sajalah keadaan hidup manusia mifir
istiqamatr pada manlnj Nlahyang berarti kebaikan
dan kesalehan, dan menyimpang dari manlwjin
yang berarti keburukan dan kerusg[an.

Bahaya Mengikuti Kaum Ahli Kitab
Setelah sampai di sini, disudatrilah perdebatan

denganAhli Kitab dan dilupakanlah seluruh urusan
mereka. Kemudian diaratrkanlah pembicaraan ke
pada kaum muslimin untrk memberikan peringatan
dan pengarahan. Dijelaskan pula keistimewaan-
keistimewaan kaum musfimin beserta fondasi
manh"Q, tashnwwur, kehidupan, dan tabiat wasilah-
wasilalrnya unhrk merealisasikan manlwjyang drberb
kanAllah kepada merek4

$f,6|l.$r,;e;i4rfA;t:fW
64'ii\i'';j* 5t t i,;r,-&,s { it;.
i11Ate{'A j;'?+.rif.}5)'.tee

$ #Y*tL&$



Tafsir Fi Zhilalil'Qur.'an II (117) luz M Bagian Akhir Ali Imran & krmulaen an+'lisaa'

"Hai orang-mang yang berhnn, jilp lamu m.engikuti

wbagian dari mang-orang yang diberi Alkinb, niscnya

mnilw alan matgantralilan lumu menj adi arang kartr

sestdnhlumuberiman.Bagaimnakahl@mu(sarnpai)
rnenjadi knfir, padahnl ayat-ayat Alhh dibacaka.n

fupAdn lwrnu, dnn Pasul-Nya pun berada di tagah-
tengah lurnu? Barangsiapa yang bupegary tegu4

l"iodo (agama) Allah makn sesungguhnya ia telah

d;b a ; p auni uk lup adn j alnt y ang larus. " (Nitnran:
roo-1ol)

Sesungguhnra umat Islam datang di muka bumi
unfirk memberlakukan jalan hidupryra sesuai dengan

nanhaj Allah saja, yang istimewa unih dan jelas.

Sumber keberadaannya bermula dari manhnj Allah,
unhrk menunaikan peran l<husus dalam kehidupan
manusiayang tidak dapatbangkittanpanya. Eksistensi

mereka adalalr unfirk memantapkan manlnj tilah dr

muka bumi dan merealisasikannya dalam benhrk
perbuatan nyata{engan rambu-rambu yang dapat

dilihat-unhrk meneriematrkan nash-nash ke dalam
gerakan dan aktivitas, perasaan dan moral, undang-

undang danperaturan.
Akan tetapi, mereka tidak akan dapat merealisasi

lan tujuan keberadaanrry"4 tidak akan dapatlurus di
atas ialarurya dan tidakakan dapat membuat garnbar-

an yang terang dan unik dalam kehidupan nyata dan
istimewa di muka bumi ini kecuali apabilamereka
menerimanya dari Allah saja l(alau tidak tnau mene
rima yang dari Allah saja dalam menata kehidupan
manusia sudatr tenfu ahrrarrahrran ifir dari manusia
Padahal tidak ada seorang pun yang wajib diikuti dan

ditaati (di datam hal-halpng bertentangan dengan
aturan Allah). Oleh karena itr, alternatifrrya hanyalalt
menerima jalan kehidupan dari Allah, atau lnrfrr,
sesat danmenyimpang.

Inilah yang ditegaskan oleh AlQur'an dan di-

ulang-ulangnya dalam berbagai kesempatan. Hal
inilah yang menjadi dasar berhrmpunya peras:um

kaum muslimin, pemikiran, dan akhlalatya setiap
kali ada kesempatan. Ini merupakan salah sahr

tempat di antara sekian banyak tempat disebutkan-
nya masalah ihr, dalam konteks diskusi dengan Ahli
Kitab dan dalam menghadapi tipu daya sertakons
pirasi (persekongkolan) merekauntukmenghancur-
kan kaum muslimin di Madinah. Akan tetapi a1atini
tidak terbatas berlakunya pada peristiwa itu saja.

Namun, ia merupakan pengarahan yang abadi bagi
seluruh umat ini pada setiap generasinl'a" IGrena ia
merupakan kaidah hidupnya bahkan kaidah ke
beradaannya.

Keberadaan umat Islam adalatr unhrk memimpin
dan membimbing kehidupan manusia- IGrena itu,
bagaimana mungkin mereka akan menerima tata

kehidupan jahiliatr rang iustru akan digantikan dan

dihubungkannya dengan Allatr serta akan dibim-
bingnya deng.an wnlnj Allah? Nah, apabila umat
Islam telah lepas dari kepemimpinan ini maka untuk
apakatr keberadaan mereka? Dalamkeadaan seperti
ifir, keberadaannya tidak mempunyai firjuan.

Keberadaan mereka adalah unfirkmembimbing.
Yaitu, membimbing dengan tnslmwwur 'tata pan-

dang, akidah, perasaaru aklrlak, undanglndang, dan
peraturan yang benar. Di bawatr tatanan ydng hnar
inilah, akalbildran akan dapatberkernbang, teftuk4
mengenal alam semesh, mengetatrui ralnsia:t"ttasia
nya, dan mendayagunakan potensi-,potensi yang
tersimpan di dalam4ra- Akan tetapi, kepemimpinan
yang asasi terhadap semua ihr, adalah yang me
ngarahkan manusiakepadakebaikarbukan meng-
hancurkan dan merusalany4 dan bukan untrk me
ngumbar nabu dan qahwatdan rrang berlandaslan
iman. Yaihr, yang menjadifondasi tempatbertrmpu-
nya kaum muslimin, yang terbimbing dengan pe
ngarahan Alah, bukan pengaratran seoftmg llulnu-
sia pun dari hamba Allatr.yang kecil itu.

DalampelaiaraniniAllah memperingatkankarm
muslimin agar jangan mengikuti golongan lain. Di-
jelaskan-Nya kepada mereka mengenai jalan untuk
membuat tatanan yang benar dan menjaga mereka
Penjelasan ini dimulai dengan mengingaflGn mercka
agarjangan mengikuti golonganAhli Kitab. IGrena
kalau mereka mengikuti Atrli Kitab, niscaya mereka
akan digiring kepada kekafran, sudah pasti itu!

"Hai mang-mang yang berhnan, jilu liamu mmgikuti
sebagian dari oratg-orang lang diberi Alkitnb, niscaya

mnelrn almn maryeflfialikan lamu menjadi orang kafv
sesadnh lmmu bniman. Bagaimanakah lanu (san$ai)

mmjadilafir,paddnlayat-ayatAllnhdibam.h,anlez-
padn knmu, dan Rasul-Nya pun bnada di tcngah-

tmgah lamu ? Barangsiapa yang berpegang tugh lrrpadn
(agama) Allah, nwlw saungulmy a ia tclnh dib ni p e -
a4iuk kpann j alm y ong larus. " (AIi Irnran: 1(X)'101)

Menaati Atrli Kitab dengan menerima firnhrnan-
ny4 menyerap manlryi dmpraa:mmerela, adalatr

tindakan fiang mengandung makna penghancuftm

dari dalam, dan melepaskan peranan kepemimpinan
yang menjadi tujuan diwujudkannya umat Islam.
Tindakan ihr juga mengandung makna keragu-
raguan terhadap kesempurnaan nnnlqi Aftahunhrk
mengahr dan menata kehidupan unhrk menuju
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kemajuan dan ketinggian. Di sampi+g itu, sikap ihr
juga menunjukkan telah menyusupnya kekafiran ke
dalam jiwa dengan tidak menyadarinya dan tidak
melihat bahayanya dalam jarak dekat

Demikianlah pandansan dari sisi kaum muslimin.
Adapun dari sisi lain, kaum Ahli Kitab memiliki
ambisi unhrk menyesatl,Hn umat Islam dari akidah-
nya, yang merupakan bahr fondasi keselamatan,
garis pertatranan, dan sumber kekuatan yang me
motirasi umat Islam. Pihak musuh mengerti behrl
tentang ini, sejak dulu hingga sekarang. Unfuk me
malingkan umat Islam dari akidahnya mereka per-
gunakan segenap kemampuan, tenaga, helah, tipu
daya, kekuatan, dan sarana. Ketika mereka tidak
dapatmenyerang akidah umatlslam dengan ter:arg-
terangan, maka mereka melakr.rkannya dengan ber-
baeai tipu daya. Dan, ketika mereka tidak mampu
melakukannya sendiri, maka mereka memperalat
kaum munafikyang berrurapura masuk Islam, atau
siapa saialang menisbatkan diri kepada Islam secara
dusta, untuk mereka jadikan tentara dan pasukan

merekaTujuannya agar mereka dapatmerobohkan
akidah umat Islam dari dalam dan menghalang-
halangi manusia darinya serta unhrk menghiasi
manhnj -mat hqdan perahrrarrperahran selain Islarn
Jwa untukmeng-hiasikepemimpinan danbimbingart
yang bukan kepemimpinan dan bimbingan Islam.

Maka ketika sebagian Atili Kitab mendapati pada

sebagian kaum muslimin kepafuhan, mau men-
dengar dan mengikuti, maka dengan tidakraew"gu
mereka akan mempergunakan semua itu untuk
mencapai hrjuan yang mereka canangkan. Mereka
akan menggiring seluruh umatdaribelakarrg menuju
kepada kekafiran dan kesesatan.

Oleh karena ihrlatr, Allah memberikan peringatan
yangkeras ini,

"Hai orang- mang y ang b eriman, j ilw knmu mmgikuti
wbagian dari Mang-orang Iang diberi Alkitab, nismya
mnelw alwn. mmgembalilan lamu nw{adi uang lnfr
sesadnh lwmu berimnn."

Seorang muslim, pada waktu itu, tidak akan me
rasatakut seperti bktrtryaia melihatdirinyaberbalik
menjadi kafr setelah beriman, kembali ke neraka
setelah diselamatkan ke surga. Begihrlah keadaan
jiwa orang muslim yang sebenarnya pada setiap
masa Oleh karena ihr, peringatan dalam bentuk
seperti ini merupakan carnbuk yang mengobarkan
hati nurani dan menyadarkannya dengan sunggutr
suqgguh terhadap suara pemberi peringatan itu. Di
samping ihr, rangkaian ayat ini juga memberi ke

sadaran. Nah, kemungkaran macam apayang akan
dapat mengafirkan or:rng{rang mukrnin setelah
mereka beriman, sedangkan ayat-ayat Allatr terus
dibacakan kepada mereka dan Rasuhrllatr pun ada di
tengatrtengah mereka? Pasalny4 frktor-fiktor pen-

dorong iman masih ada, seruan kepada iman juga
terus berkumandang, sedang persimpangan jalan

antarakufur dan iman begitu jelas,

"Bagaimainlah lamu (sampai) menjadi tnfir, Pafu-
hal ayat-ayt Alkh dibacakan kzpada karnu, dan
Rasul-Nya pun bnada di tmgah-tengah lwmu?"

Memang merupakan persoalan yang sangat
besarbagi seoiang muslim berubatr menjadi kafir di
bawah bayang-bayang keadaan yang mendukung
unhrk beriman.,{pabila Rasulullah saw. tplah mene
mui ajalnya dan menghadap kepadaTuhannya Yang
Matraluhur, maka ayat-ayat Allah itu tetap ad4
pehrnjuk RasulNya pun masih utuh. Kita sekarang
dibicarakan oleh Al-Qur'an sebagaimana generasi
pemula dahulu. Jalan perlindungan masih sangat
jelas danpanji.panjinya pun masih berkibaq,

"Barangsiapa yang bnpegary tegh l"Po.do (agarm)
Allnh, mnla sesunguhnya in tehh dibni petunjuk le-
pada jalnnyanglurus."

Benar, berpegang teguh pada agamaAllah berarti
melindungkan diri, sedang Allah itu abadi, hidup
kekal, lagi berdiri sendiri dan senantiase mengurus
makhluk-Nya"

Rasulullah saw. bersikap sangat ketat terhadap
sahabat-sahabatrya mengenai urusan akidatr dan
manlnj'rn Tetapi. memberikan keleluasaan kepada
mereka dalam urusan kehidupan praktis yang di-
serahkankepadapercobaan dan pengalaman mereka
seperti urusan pertanian, strategi perang, dan lain-
lain persoalan aktivitas murniyang tidakberhubung-
an dengan tnslwwwur altdatr, tata kemasyarakatan,
dan halhal yang tidak ada lubungan lhusus dengan
pengahrran kehidupan manusia. Perbedaan antara
yang ini dan yang itu sangat jelas dan gamblang.
Mak4 mmlajkehtdupan adalah sesuatu yang ter-
sendiri, sedang ilmu-ilmu terapan berdasarkan
pengalaman murni merupakan sesuatu yang lain
pula. Islam yang datang untuk membimbing ke
hidupan dengan nwnlwj ltllahihr adalah lslamyang
mengarahkan akal pikiran manusia untrk mengeta-
hui dan memanfaatkan benda-benda dengan me
lakukan inovasi.inovasi dan kreasi.kreasi dalam
bingkaimanlwjkehrdupannya-

Imam Ahmad mengatakan bahwa telah dicerita
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kan kepadanya.oleh ltbdw Raz,nq, dari Sutran, dari

Jabir, dari asy$yabi, dari Abdullatr bin Tsabif dia
berka@'Umar frnah datang kepada Nabi sanr., lalu
berkata '\Mahai Rasulullah, saya telah menyuruh
seorang saudarayang beragamaYahudi dari Bani

Quraizhatr untukmenuliskan himpunan kitabThurat
untukku, bolehkatr aku menunjuklennf kepada
mu?' Abdullatr berkata,'Mak4 berubahlah wajatr
Rasulullah saw. lalu aku berkatakepada Umar, 'Apa-

katr engkau tidak melihatwajah Rasulullah saw.?'

Ialu Umar berkata, 'Aku telah rela berfuhankan
Ailatu beragarnalslam, dan berasulkan Muharnmad.'
IGtaAb&rllah binTsabit,'Maka berseri,serilah Nabi
saw., kemudian bersabda

o1. , c t o 2o,+ e-t' P'&fi 1i",fUlt'tb
'^3l1 'e a:&it?#,;itu,

4;4t',';#6t '1\ti;
Dnijiunlw yotg adn di gngarnnt-^0a" senndairyal/fue
a.s. hidup di tntgah- tmgah Inmi lemudim lamu mcng-

ilwtinya dan mmingalknn alu, nismya tmaatlah lwmu.

Sesunguhnya lwmu adnlalt bagianku di antnra umat-
umnt, dnn alw nnnhh baginunu di antnm nnbi-rwbi."'

Al-Hafzh Abu Ya'la mengatakan batrwa telah di-
cerihkan kepadanya oleh Hamrnad dari Asy-Syabi,
dariJabir, dia berkata 'Telah bersaMa RaSulullah saw.,

;'Fy qsJ:, * *s.ir.Pf r.,fu v I
,,y4. t'-F:# o( fL'#t'r d'tu s', €'rW-

Janganlnh lamu mcrwn yala n. sesuntu pun lupadn Ahli
Ktab, Iwrau mneln tidnk alan dnpat nwntrili pehnjuk
lepadnmu, knrma mtrelm telah tcrsaat. Dan lwmu,
lcalnubegitu,rnungkinalanmemlawkansauatuyang
batil, anu mendartakan sauatu y ang benar. D ani Allnlu
seandainya Musa h;dup di tengah-tengah lwmu, malw
tidnk lalal baginya rnelninkan lmrus mmgikuti aku."'

Dalam hadits lain disebutkan,

"t1r:i; ,.'rLJ r ,*r;';tu-ly
4jrq

"Seandainya Mua dnn ka itu mnsth hfulap, mnlw tidak
adn pnktnnn bagi, rnnela lwcuali mntgikuti aku."

ItulahAhli Kitab dan inilah pehrnjuk Nabi saw.

mengenai masalah menerima dari mereka tentang
urusan lrfiusus mengenai akidah dan taslnwwur,
atau tentang syariat dan manlwj. Akan tetapi tidak
terlarang-seiuai dengan ruh dan pengar-ahan Islanr-
unhrk memanfratkan usaha seluruh manusia dalam
hal-hal lain yangberkenaan dengan ilmu pengeta
huan murni-baik secara teori maupun praktik-
dengan tetap mengikatnya dengan m"anluj lmani,
dari segi perasaan terhadapnla dan keberadaannya
yang dituntlukkan oleh Allah unhrk manusia. Juga
dari segi pengarahan dan pemanfiatannyabagike
baikan manusia, untuk memenuhi keamanan dan
kemak-muran, serta bersyukur kepabaAlah atas
nikmat ilmu pengetahuan dan nikrnat dihrnduk-
lannya kekuatan-kekuabn dan potensi alam semesta-

Ber-syukurkepadaNp dengan menunaikan ibadall
sertadengan mengarahlian danmenggunalanl€runia
Nya unhrk kebaikan manusia-

Adapun menerima dari mereka tenung tnshmruw
imani, penafsiran alam semesta, hrjuan keberadaan
manusiamanlrykebidVpmtdanperatran-perafi.rran
serta syariafrry4 dan man@ al*:Jrakdan perilaku itr-
lah, yang menyebabkan berubahryawaiah Rasuhilah
saw.. Masalah itu pulalah yang diperingatkan Allah
kepadaumat Islam mengenai akibahya yaitu hrfur
secarajelas. i,

Inilah pensarahan Allah SWT dan petuniuk Rasul-

Nya saw., sementara kita yang mengaku muslim di
dalam mematrami AlQur'an dan hadits Nabi saw.

suka menerimanya dari kaum orientalis dan murid-
muridnya. Kita menerima filsaiah dan pandangan
terhadap alam semesta dan kehidupan dari mereka
mereka itu, dari para filsuf dan pemikir Yunani,
Romawi, Erop4 dan Amerika- Kita juga menerima
tata kehidupan dan perundang-undangan yang ber-
sumber dari mereka Kemudian kita terima pula
kaidalFkaidah perilaku, moral, dan aktrlak dari rawa
rawakotoryang menjadi sumberperadaban materiil
yang lepas dari ruh agama mana pun, tapi kita masih
menganggap diri kita sebagai muslim. Ini adalatr
anggapan yang dosanya lebih berat daripada dosa
kufuryang terang-terangan. Nah, dengan sikap se
perti itu, berarti kita menganggap Islam itu lumpuh
dan layak dihapuskan, padatral orang{rang yang
tidak mengaku muslim saja tidak berpandangan
demikian.

Islam adalatr suatl't manlwj yang memiliki ke

* ;;tk ! ,y,i'iy; {tirsJ'ol cL

q,#.if vr ij S; y l:*f ;.
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istimewaan-keistimewaan darr sr:gt Wlaunn ifuadl,
syariatyang mengahr hubungan seluruh aspek ke
hidupan, dan kaidah akhlak yang menjadi trimpuan
hubungarhubungan inibaik mengenaiurusan politik,

ekonomi, maupun sosial. Islam merupakan manhaj
yang datang untuk membimbing manusia sec:ra
keseluruhan Oleh karena itr, harus ada masyarakat
manusia yang mengusung manlwj inwfit<menun-
tun manusia dan kemanusiaan. IGlau begitu, adalah

suatr halyang kontoversial apabila masyarakatyang
berhrgas membimbing umat manusia mengambil
pengarahan dari nanlwj Islam ini sendiri. ;

Unhrk kebailen manusia maka datanglah manhnj

ini pada hari yang tepal Dan, untuk kebaikan manu-
siapuh parzpenyeru Islammenyeru nvmusiauntuk
memberlaknkan mmlwj\ahipda saat ini dan masa-

masa yang akan datang. Bahkan, pada masa se
kamng lebih mendesak, karena manusia sudah letih
dengan sistem kehidupan dan tata aturan yang ada
Tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali
manlwj\ahrini, yang harus dijaga dengan segala
kelihususannya supaya dapat memainkan peranan-

nya bagi kemanusiaan dan menyelamatkannya pada

kesempahnlain.
Manusiatelah mencuratrkan segenap usaha untrk

menundukkan dan mendayagunakan alam ini, dan
telah mencapai berbagai kemajuan yang luar biasa
baik dalam dunia industi maupun kedokteran-
dibandingkan dengan masa lalu. Hal ini dkan terus
berkembang seiring dengan lreasi dan inovasinya.

Akan tetapi, bagaimana dampaknya terhadap ke
hidupan mereka? Bagaimana dampalarya terhadap
kehidupan jiwa mereka? Dapatkah mereka mem-
peroleh kebatragiaan?Apakah merekamendapatkan
ketenangan dan ketenteraman? Apakatt mereka
mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian?

Tidak!Tidak! Mereka justru mendapatkan ke
sengs:lftun, kegoncangan, dan ketakutan serta ke
ktnwatiran. Mereka mendapatkan penyakilpenfiakit
saraf danjiwa (stes, depresi, dan sebagainyaaenj),
perilaku-perilaku yang aneh dan ganjil, dan merebak-
nya pelanggaran serta kejahatan dalam spektrum
yang seluasluasnya. Sungguh mereka tidak me
ngalami kemajuan dithat dari trjuan keberadaan dan

tujuan hidup manusia ifir sendiri. I(alau dilihat trjuan
keberadaan dan hrjuan hidup manusia dalam benak
manusia berperadaban modern dengan kacamata
Islam dalam segi ini, maka akan tampaldah peradab
an itu berada dalam puncak kehinaan. Bahkan,
tampak terkena laknat yang merendahkan derajat
dan kedudulian manusia itu sendiri di alamwujud ini.

Hati mereka menjadi hampa, bingung, dan letih,
karena tidak pernah bertemu atau berhubungan
denganAllah. Merekadijauhkan {ariAllah oleh kon-
disi yang melingkupi mereka

Seandainya ilmu yang mereka miliki berjalan di
bawalr manlryi Ailah, niscaya akan sangat membanfu
manusia untuk melanglahkan kakinya dalam ber-
aktivitas untuk semakin dekat kepada Allah. Akan
ietapi, ilmu itu justru menjauhkan mereka dari-Nya
karena ruh mereka kegelapan, tidak menemukan
cahayayang dapatmenyingkaplan kepadanyahrjuan
keberadaannpyang sebenarnya sehingga dia dapat
mempergun{<an ihnunyaunfirkihr. Merekajugatidak
menemukan manlwjyanemenyerasikan antara gerak

mereka dan gerak alam semest4 antara fitahnya
dan fitah alam semesh, dan anhra afiraq. dirinya dan

ahrran alam semesta" Mereka juga tidak mendapat-

kan tatanan yang menyerasikan antara potensi dan

kekuatannya, dunia dan altriratny4 pribadi dan
masyarakatnya kewajiban dan hak-haknyadengan
terafur, alami, lengkap, dan menyenangkan hati.

Kondisi kejiwaan manusiayang demikian inilah
yang menyebabkan mereka jauh darr mnnlmj ltllah
Sang Maha Pemberi petunjuk Merekalah yang me
nyebut pelaksanaan manlqj ,ftllah ini sebagai "ke
munduran" dan sudatr lapuk dimalan sejarah. Dan,
karena kejahilahannya atau niatnya yang busuk
mereka menghalangi manusia untuk menerapkan
nwnlwjyanswfl<iniunhrk membimbing langkahnya
kepada keselamatan dan ketenteraman hidup, ke
pada perkembangan dan kemajuan.

Sedangkan, kita yang beriman kepada manlnj
Ilahi ini mengerti apayang kita serukan. Kita melihat
realitas kemanusiaan yang malang, mencium bau
busuk kubangan yang menjadi tempat manusia
berendam di dalamnya; kita melihat di atas uf.rk yang

tinggi, panji-panji keselamatan melambai-lambai ke
pada orangorang yang malang di bawah terik Sahara
yang panas membar4 dan kita melihat tempat yang

tinggi, terang, dan bersih yang melambai-lambaikan
tangan kepada oftmg{r?ngyang tenggelam dalam
kubangan lumpur; sertakita melihat pula bahwa ke
pemimpinan kemanusiaan ini kalau tidak kembali
kepada mnnlnj\altr, berarti sedang berada di jalan

menuju kemunduran sejarah dan keterlepasan dari
makna kemanusiaan.

langkah paling utama ialah mengistimewakan
manlnj'tn,agar para pemeluknya tidak mengambil
pengarahan dari paham jahiliah yang berbahaya.

Juga agar ia tetap me4jadi mnnlnjyans bersih dan

sehat, hinggaAllah meng2inkannya untuk mem-
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bimbing manupia dan memandu kemanusiaan pada

kesempahn lain. Allah sangat pehyayang terhadap

harnbaharnbaNya- Inilah yang memang aiingint<an

Allah unfirkdiaiarkan kepadakaummuslimin angkd-
an pertama di dalam kitahNf yaqg mulia Rasrdullah

saw. berkeinginan keras unfuk mengajarkamya
kepada mereka dengan pengajaran yang lurus.

Iman dan Persaudaraan serta Thik-Thik l(aum
Yahudi unurk Merusak Barisan Umat ldam

Setelah memberikan peringatan agar tidak ber-
gabung, menaati, dan mengikuti Ahli Kitab, Allah
memanggilkaummuslimin danmengarahkanmereka
kepada dua buah kaidatr pokokyang menjadi pijakan

tegat<nya kehidupan dan nmlwj mer el<a-Dua kaidah

lang harus ad4 agar mereka mutmpu mengemban
amanatbesaryang ditrrgaskanAllahkepada mereka
IGdua kaidah yang saling melengkapi ihr ialah iman
dan ulfiuwah (persaudaraan). Iman kepadaAllah,
bertalfl'a kepada-Nyr4 dan merasa selalu diawasi

oleh-Nya setiap wakhr dalam hidupny4 dan per-

saudaraan karena Allah, yang menjadikan kaum
muslimin sebagai sebuah bangunan yang hidup,
kuat, dan kokoh, sehingga nulmpu menunaikan
peftnannyayang besar dalam kehidupan manusia

dan sejaratr kemanusiaan. Yaifir, peran an amn ma'ruf
dan n ohi mun*ar dan menegaldran kehidupan di atas

landasan al-maTuf dan membersihkannya dari
lumpurkemungkaran,

;'f'SfJ jl<Jt-r\lr'5.'iiWiW6'u51W

VSs;c;i{g?,i#i?tl*
&$A.atif ,A';K+ft ;ntea.tii{;

,#!(r.fi(&96'K&qa,nit"fr
^a 

t, /... ,, i'?-z.z .1 o)) )l
.lii i,r4F \d f )t *r: 4y '{Pr. :

"Hai orang- orang y ang berimaa bntnlanlnh l"podo
Allnh s eb mar -b ennr talw a lup ada- Ny a. Janganlnh
setul,i-lwli tuinu mnfi nzhinknn dnlnm luadnnn ber-

aganw Islnm. Berpeganglah kamu snnuanya lupadn

nli (agama) Allala danjangarilah lanru berarai.berai.

Ingatlah almn nilcmat Allnh lapan4mu lutilw kmnu
dnhulu (masa jahiliah) bnmusuh-musulwn, malm
Allnh n emp nsatulan hntimu, lalu mznj adilnh lwmu
karenn nikmnt Allah Mang-urang yang basaudara.
Kamu telffi berada di tepi jurang ncralca, lnlu Allnh
meny elamatlan lmmu darinya. Dernikianlah AIIah
mennanglwn ay at - ay at- Ny a ktpadarnu, agar lmmu
mendnpat petunjuk. Hatdnldah adfl di arrtara lumu
segolongan urnat yang menyeru kepada lccbajilnn,
mmyuruh lrzpadn yang mnhaf, dan mmccgah fui try
mungkar. Merelwlah orang-orang yang bnuntung.

Janganlnh latnu mmymtpai orarg-Mang yang bncaai-
bqai dnn bnselisih saudah darang krterangan yangielas

lnpod" mnelw. Mnela itulnh orang-orang yng mcn-

dnpat silxa y ang bnat, pada hmi y ang di waldu itu adn

mulw yang putih bnseri, dan ada puk mula yang hitnm
muram. Adnpun orang-orang yang hinm muram
mulwy a (lrzpada mereln dikatnkan) Mmgapa lumu.
lwf,r saudah lmmu bniman? Karenn itu, rasalmnlnh

wtr disebablun lulwfuanmu itu.' Adnpun orang-orang

yang putih berseri nulanya, naka ryurela bnada dnlnm
- 

rahnanqUah (surgQ. Mneln kzkil d; dalnmny a. "(Ali
Imran: 102-L07)

Inilah dua pilar tempat tegaknya kaum muslimin
yang dengan ini mereka dapat menunaikan peftuullts

nya yang berat dan besar. Apabila salah safunya
roboh maka di sanasudahtidak adakaum muslimin,
hingga perananannya tidak dapat difirnaikan.

Pertanapilariman dan talcwahinggawafitmeng-
hadap Allah Yang Mahaluhur. Thkwa rrang ketal dan

sadar, yang tak pernah terlupakan dan takpernah
loyo sedikit pun selama hidup hingga tiba dalnya,

"H ai orang- uong yng berimaa bntalao alnh l"pod"
AIInh sebmar -benar talaoa kzpada-Nya. "

BerbkwalahkepadaAllahlarenamemang sudah
menjadi hak-Nya agar manusia bertalara kepada-
Nya. Talnra tidak terbatas waktunya hingga me
nimbulkan keinginan dalam hati untuk berusatra
mencapairya dalamwaldu tertenfir ifi,r, sebagaimana
yang digambarkan dan dibayangkan orans. Apabila

6'r+:5rt"A:&Ki#6ttKWFi"ft
*i{Vl'i,&j:i6:3y1'}"f^!gKe;t
7i$6j;i:sr'it$ti:5's'qi'fr-:
ryt\t(,$:;re6\';11''u$gti'K
I',r't {,# g;5 $- t t {" Sls'J a4 ii
&tfr {6i#;.lsg;:ti'if '(v7'+3
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hati sudatr memasukiidan tatn'4 graka akan ter-
bukalah baginya cakrawala yang luas, dan akan
timbullah kerinduan-kerinduan. Semakin dekat se
seorang dengan ketalnvaarurya kepada Allab maka
akan semakin kuaflah kerinduannya kepada ke
dudukan tertinggi yang dapat dicapainya dan ke
tingkatan setelatrnfia- Maka akan sampailah hatinya
ke maqam (posisi) kesadaran hingga tidak tidur dan

terlenalagi

langanlah seluli-lali lramu mati mehinlan dalam
luadaan bnagama Islnm. "

Kematian adalah urusan gaib yang manusiatidak
mengetatrui kapan terjadi pada dirinya. Bararusiapa

fiang ingin mati sebagai seorang muslim, maka jalan-

nya ialah sejak awal ia harus menjadi muslim, dan
setiap saatharuslah sebagai orang muslim. Disebut-
lannya I-slam sesudah tal$a mengandung makna
yang luas. Yakni, finduh menyerahkan diri kepada
Allah, taat kepad+Ny4 mengikuti manhajNya dan
berhukum kepada kitabNp" Inilah malara yang di-
tetapkan oleh stuah ini secara keseluruhan dan pada

semuatempatry4 sebagaimanayang kami kemulclcn.
Inilah pilar pertama tempat tegaknya kaum mus

limin untuk menyatakan eksistensi dan memainkan
peranannya Tlanpa pilar ini, semua perkumpulan
adalatr perkumpulan jatliliah. IGreqa di sana tidak
ada mnnlaj Allatr yang menjadi titik temu umat
melainkanhanyaadarnanlwj-manlajiahiliah.Tanpa
manlwiNyadi mukabumi juga tidak ada kepemirn
pinan yang lurus, melainkan hanya ada kepeminr
pinan jahiliah.

I{edila,piltrnl*tuwah(persaudaraan)karenaAllah,
menurut manlnj Allah, dan untuk merealisasikan
mnnl4fNya

"Bnpeganglah lamu semuanya lwpadn tali (agama)

Allnh, dnn janganlah kamu bercnai-bnai. Ingatlnh
akan nikmat Allah lupadamu let;lu lumu dnhulu

fuasa j ahiliah) bennwth-mtnilnn, mal,a AIIah mm'
persatulwn lntimu, lnlu mmjadilnh knmu karmn
nilsnat Allnh arang-orang lang bernudma. Ifurnu telah

bnada di tzpi iurang nnal4 lalu Allah mmyelnmnrlwt
lnmu dairy a. D emikianlah AIIah mcnqanglan ay at-
ayat-l,{yalepanamu,agarlumurcndnpatpetunjuk."
(Ali Imran: 103)

IGlau demikian, ukhuwah ini bersumber dari
takwa dan Islarn, yang merupakan pilar pertama ifu .

Asasnya adalatr berpegang teguh kepada tali Allah-
-jan1, manhnj, dan agama-Nya Bukan semata-mata
berkumpul abs ide yang lain atau unhrk hrjuan yang

lain" dan tidak pula dengan peranhraan tali lain dari
talitali jatriliatr yang banyak iumlahnya
"Bnpeganglnh lwmu scmuanya lwpada tali (agama)

AIInfi dnn janganlnh lwmu berccrai-bnai."

Ukhuwatr dengan berpegang pada taliAllah ini
merupakan nilanat yang dikaruniakan-Nya kepada
kaum muslimin angkahn pertama dahulu t Jtrhuwatt
merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada
oftmg{rang yang dicintai-Nya di antara hamba-
harnbaNya. Di sini Dia mengingatkan mereka akan
nilsnat itu. Diingatkan-Nya mereka bagaimana ke
tika mereka pada zaman jahiliah dahulu saling ber-
musuhan, padatrat tidak ada yang lebih sengit per-
musuharmya daripada suku Aus dan Ktrazraj di
Madinah. Mereka adalatr dua suku Ara\di Yatsrib,
yang hidup berdampingan dengan oftmg-orang
Yahudi yang senantiasa menyalakan dan meniup
niupkan api permusuhan hingga dapat memakan
hubungan harmonis di antara kedua golongan ter-
sebul I(arena itulah, kaum Yahudi merasa men-
dapatkan lapangan yang tepat unhrk melakukan
aktivitas danhidup di sana

Tetapi kemudian Allatr mempersatukan hati
kedua suku Arab tersebut dgngan Islam. IGren4
memang hanyalslam sajalah yang dapatmemper-
satukan hati-hati yang saling bermusuhan dan
berjauhan ini. Tidak ada tali yang dapat mengikat
mereka menjadi satu kecuali tali Allah, sehingga
dengan nikmat Allah ini mereka nrenjadi orang-
orang yang bersaudara" JWa tidak adayang dapat
mempersahrkan hati-hati ini kecuali ukhuuruahfllnh
'persaudaraan karena Allah', yilg karenanya den-
dam sejarah menjadi kecil, sentimen kesukuan
menjadi hina, dan ambisi pribadi dan panji-panji
golongan menjadi rendah. Maka, tersusunlah se
buatr barisan di bawatr kibaran par{i-mnji A[ah Yans
Mahatinggi.

'Tngatl.ah alan nilonnt Allnh kzpadamu letikn lwmu
dahulu (masa jahiliah) bnmusuh-musuhnn, rnalu
Allnh mempnsatulun latimu, ln lu menj adilah lmmu
karcna nihnnt Allah orong-oratry yang bnsaudma."

Diingatkan-Nvapulakepadamerekaakannilsnat-
Nya kedra menyelamatkan mereka dari neraka 5rang
mereka sudah hampir terjatuh ke dalamrya" Mereka
diselamatkan dari neraka dengan bimbingan-Nya
kepada mereka untuk berpegang pada tali Allah
(pilar pertama) dan dengan mempersahrkan hati
merek4 sehingga dengan nikrnat Allah mereka
menjadi orangorangyang bersaudara (pilarkedua),
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"Kanu tclnh barada di tepi jurang.nnalea, Ialu Allah
mmy ehmatlem lwmu dminya. "

NashAlQur an ini sengaja menyebutkan'tlati
tempatmenyimpan perasaan dan jalinan-jalinan. Dia
tidak mengatakan,'Fa allnfa bairulum Malt4 AIInh
menpavailwn di anram lama "i melainkan ditembus
nya tempat penyimpanan yang dalam dengan me
ngatakan, T t ollofo baira quluubilwm'I,Iaka, Allah

lalimu"'. Digambarkanlah hati-hati
mereka ihr sebagai safu berkas atau sahr ikatanyang
disusunsusun dan dipersatukan oleh tangan Allah,
menurutikatan dan perjanjian dengan-Nya.'

Nash ini juga melukiskan gambaran keadaan
mereka sebagai sebuah pemandangan yang hidup
dan bergerak seiring dengan gerak hati mereka,
"I(amu telah bnada di tepi jurang nnakn."I{efl<a
merekabergerakjahrh ke dalamjurang neraka tiba
tibahati merekamelihattanganAllah menggapai dan

menyelamatkan merek4 tali Allah terentang untuk
menjadi pegangan. Terlukislah keselamatan dan
kebebasan setelah mereka di ambang batraya dan
hampirterjerumus.

Ini adalah gamtaranyang hidup, bergerak, me
nalmtkan, dan menggetarkan hati. Gambaran rcng
hampir memenuhi pandangan mata menembus
generasigenerasi.

Muhammad bin Ishaq menyebutkan di dalam ar-
Sirah (Sirah Nqnau)if ah) dan lainnya bahwa ayat ini
hrun berkenaan dengan suku Aus dan Khazraj.
Peristiwanya adalah, seolang laki-laki Yahudi me
lewati sekumpulan orang Aus dan Khazzj. Melihat
persatuan dan kerukunan mereka, si Yahudi iht
merasa tidak senang. Kemudian, ia mengirim sese
or:rng untuk turut serta dudukduduk di antara
mereka dan memprovokasi mereka dengan meng-
ingatkan mereka kepada peperangan masa lalu di
antaramerekafngterkenal dengan "Perang Bu'ats".
Mak4lelaki itu pun melaksanakan provokasinya
Akibatqr4 mereka pun termakan oleh provokasi inr
sehingsa bangkitlah rasa genesi timbuilah kemarah
an, dan berkobarlah kebencian di antara mereka.
IGduabelah pihak menonjolkan simbolnyamasing-
masing, mencari senjata, dan saling mengancam
unhrk "perangl. Informasi ini segera sampai kepada
Nabi saw., lalu beliau mendatangi mereka- Ditenang-
kannya mereka dengan bersabda "Apakah kalian
hendak menonjolkan semboyansemboyan jahiliatr,
padahal aku masih ada di antara kalian?" Kemudian
beliau membacakan ayat ini kepada mereka Mak4
menyesallatr mereka atas apayang baru terjadi di
antaramerek4 lantas merekaberdamai, berpelukan,

dan membuang senjata masing-masing. MudalF
mudatran Allah meridhai mereka

DemikianlahAllah menrberikan penjelasan kepada

mereka sehinggamerekamendapatpetunjuk Maka
berhaklah mereka terhadap firmanAllah 1ang di
sebutkan pada ujung ayat

'D mtikianlah AIIah mcnnanglan ay at- ay at- Ny a kz-
padamu, agar lwmu madapat petuojuk.'

Inilatr sebualr gambaran tentang usaha kaum
Yatrudi unfirk memotong taliAllah yang mengikat
oftmg{rangyang saling mencintai karenaNya dan
berdiri di aQs manlwjNyaurrntkmembimbing rurtrtF
sia keialarNya krilah sebuah gambaran tentans tipu
daya abadi kaum Yatrudi terhadap kaum muslimin,
apabila kaum muslimin bersatu padu di atas nmhnj
Allah dan berpegang pada taliNya krilatr buah ke
ta tan kepada Ahli Kitab, yang hampir saja dapat
mengembalikan kaum muslimin generasi pertama
menjadi kafir dengan saling membunuh di antara
mereka dan dengan memotong tali Allah png menr
persahrkan mereka dalam hidup bersaudara dan
bersatu padu. Inilah benang merah yang meng-
hubunglan antara ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya
dalam konteks ini.

Akan tetapi muatan petunjuk ayat ini lebih luas
jarrgkauanrya daripada peristiwa ini Iabersama apf-'
ayat sebelum dan sesudahnya dalam konteks ini,
mengisyaratkan batrwa di sana terdapat gerakan
yang konstan (terusmenerus).dari kaum Yahudi
untuk merobek-robek barisan kaum muslimin di
Madinah, serta menebarkan fitrah dan mengenr
buskan perpecahan dengan segala cara- Peringahr
peringatan AlQur'an yang terusmenerus agar
jangan menaati dan mendengarkan bujuk rayu dan
provokasi kaum Ahli Kitab, serta agar jangan ber-
pecabbelah sebagaimana mereka berpecabbelah,
merrgigraratlan dengan strnggutlsungguh terhadap
apayang bakal dialanri kaum muslimin akibattipu
daya kaum Yahudi di Madinah ini beserta bibit-bibit
perpecahaq keraguan, dan kekacauan yang terus
merekatebarkan.

Begitulah kelakuan kaum Yatrudi pada setiap
mas4 dan ihr pulayang merekakerjakanterhadap
barisan Islam sekarang dan besok di semua tempat!

Dalrwah, Atnar Mah{ Nald Munlur, da', Perlu-
nya Kekuasaan untrk Menegakkannya

Adapun firgas kaum musliminyangberpijak di
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atas dua pilar ini.adalah hrgas utama yang harus
mereka laksanakan unhrk menegalilkan nmhaj Allah
di muka bumi, dan unhrk memenangkan kebenarzn
atas kebatilan, 1lang makruf atas yang mungkar, dan
yang baik atas yang buruk Tugas yang karena4ra
Allah mengorbitkan kaum muslimin dengan hngan
danpengawasan-Nya,sertasesuainanlwiNyainilah
fiang ditetapkan dalam ayat berikuf

"Hmdaklnh adn di antnra lurnu segohngan umat yang
men)eru lupada kebajilun, mmyuruh lecpada yang
ma:buf, dan mmcegah dnri y ang munglwr. Mnelmlah
orat?g-orattg ! ang bmntung." (Ali Imran: 104)

Olehkarenaitr, haruslah ada segolongan oftIng
atau satr kekuasaan yang menyeru kepada kebajik-
an, menyuruh kepada yang makruf dan mencegatt
dari yang mungkar. Ketetapan bahwa harus ada

suat r kekuasaan adalah mndlallandrnganfumjuk
nash ALQur'an ini sendiri. Ya di sana ada "seruan"
kepada kebajikan, tetapi juga ada "perintah" kepa.da
yang makruf dan "larangan" dari yang mungkar.
Apabila dal$ah (seruan) ihr dapatdilakrkan oleh
orangyarrg tidak memiliki kehrasaan, maka "perintatl
dan lararuan" itu tidak akan dapat dilakukan kecuali
oleh orang yang memiliki kekuasaan.

Begitulah pandangan Islam terhadap masalah ini
bahwa di sanaharus adakekuasaan untuk meme
rintah dan melarang; melaksanakan seruan kepada
kebaikan dan mencegatr kemungkaran; bersatu-
padu unsur-unsurnya dan saling terikat dengan tali
Allah dan tdi ulihuwwahflW danberpliak di atas
kedua pilar yang saling menopang untuk meng-
implementasikan manlnj Allah dalam kehidupan
manusia Unhrk mengimplementasikan manlwlNya
membutuhkan "dalo rah" kepada kebajilan hingga
manusia dapat mengeml manlajint dan memerlu-
kan kekuasaan unhrk dapat "memerintah" manusia
kepadayang makruf dan "mencegatr" mereka dari '

yang mungkar. Ya harus ada kekuasaan yang di-
patuhi, sedang Allah sendiri berfirman,

'Tulallah lfunti mettgutus seurang rasul pun rulainlan
utttuk ditanti fungan sei<in AIIah. " (an-Nisaat: 64)

Mak4 mnnh4i !ilahdi muka bumi bukan semata
mata nasihat, bimbingan, dan keterangan. Memang
ini adalah safir aspeh tetapi ada aspek yang lain lagr.
Yaifu, menegakkan kekuasaan untuk memerintah
dan melarang; mermjudkanyang malffuf dan me
niadakan kemungkaran dari kehidupan manusia;
dau memeliharakebiasaan jarnaah yang bagus agar
jangan disiasiakan oleh orangorang yang hendak

mengikuti hawa nafsu, keinginan, dan kepenting-
annya Juga unhrk melindungi kebiasaan yang saleh
ini agar setiap orang tidakberkata menurutpikiran
dan pandangannya sendiri, karena menganggap
bahwa pikiranrya itulah yaqg baih malaui dan benar,

Oleh karena itu, dalffah kepada kebajikan dan
mencegah kemglrglaran bulgnlah fugas yang rinsan
dan mudatr. Sesuai tabiatrya kita lihat adanya benhr-
an dalcwah dengan kesenangan, keinginan, kepen-
tingan, keunfungan, keterpedayaan, dan kesom-
bongan manusia (objek dalsratr). Di antara manusia
itu ada penguasa yang kejam, pemerintah yang
berkuasa orang yang rendatr moralnya, orang yang
sembrono dah membenci keseriusan, orang yang
mau beQas dan membenci kedisiplinan, orang yang
zalim dafi membencikeadilan, sertaorangyang suka
menyeleweng dan membenci yang lurus. Mereka
menganggap buruk terhadap kebaikan dan meng-
anggap baik terhadap kemungkaran. Padahal, umat
dan manusia pun tidak akan bahagia kecuali kalau
kebaikan itr yang dominan Sedangkan, hal itu tidak
akan terjadi kecuali yang makruf tetap dipandang
makruf dan yang mungkar dipandang mungkar.
Semua itu memerlukankekuasaan bagi kebajikan
dan kemalcnrfrn. IGkuasaan unhrk memerinbh dan
melarang agar perintah dan larangarurya dipatuhi.

Oleh karena ifir, harus ada jarnaah yang berpiiak
di atas pilar iman kepada Allah dan bersaudara
karena Allah, agar dapat menunaikan tugas yang
sulit dan berat ini dengan kekuatan,iman dan talara
serta kekuatan cinta dan kasih sayang antarsesama
Iftduanyaini merupaliian unsuryang sangat diperlu-
kan unhrk memainkan peranan yang difugaskan
Allah ke pundak kaum muslimin, dan dijadikan
pelaksanaannya sebagai syarat kebahagiaan. Mak4
berfirmanlatr Dia mengenai orangorang yang me
nunaikantugas ini
'Mnelmhth nrang-orang J ang b mtntung."

Sesungguhnya membenfirk jamaatl merupakan
suatu keharusan dalam mnnh4il^hi.Jamaah ini me
rupakan komunitas bagt manlwj ini agar dapatber-
napas dan eksis dalam bentuk riilnya" Merekalah
komunitas yang baik, yang saling membanhr dan
bekerja sama untuk menyeru}an kebajikan. Yang
mal<ruf{i kalangan mereka-adalah kebaikan, ke
utamaan, kebenaran, dan keadilan. Sedangkan, yang
mungkar adalatr kejahatan, kehinaan, kebatilan, dan
kezaliman. Melakukan kebailian di tengah-tengah
lebih mudah daripada melakukan keburukan. Ke
utamaan di kalangan mereka lebih sedikit bebannya
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daripada kehinaan, Kebenaran dil<alarrgan mereka
lebih kuat daripada kebatilan dan keadilan lebih
bermanfrat daripadakezaliman. Orangyang melaku-
kan kebaikan akan mendapat dukungan dan ofirng
yang melakukan keburukan akan mendapat per-

lawanan serta penghinaan. Nah, di sinilah letak nilai
kebersamaan itrr. Sesuneguhnya ini adalah linghutg-
anyang di dalarnnyakebaikan dan kebenaran dapat
trmbuh hnpa usahausaha yang berat l<arena segala

sesuahr dan semua orangyang ada di sekitarnla pun

mendukungnya. Di linghngan seperti ini keburuk-
an dan kebatilan tidak dapathrmbuh kecuali dengan
sangat sulit, sebab apayang ada di sekitarnya menen-

tang dan melawannya.
Tashnwwur'persepsi, pemikiran' islami tentang

alam wujud, kehidupan, tata nilai, perbuatan, peris
tiwa,'bend4 dan manusia berbeda dengan persepsi
jahiliah dengan perbedaan yang mendasar dan
substansial. Oleh karena itulah, harus ada sebuah
komunitas khusus di mana persepsi ini dapat hidup
dengan segalatatanilainyayang spesifik Harus ada

komunitas dan lingkungan yang bukan komunitas
dan lingkungan jahiliatt.

Inilah komunitas khusus yang hidup dengan
tashawwur islami dan hidup untuknya. Mak4 di
kalangan mereka hiduplatr tashnowurln IGrak-
teristiknya dapat bernapas dengan bebas dan mer-
deka dan dapat tumbuh dengan subur tanpa ada
hambatan atau serangan dari dalam. Apabila ada
hambatan-hambatan maka ia akan diajak kepada
kebaikan, disuruh kepadayang malnu{ dan dicegah
dari yang munglar. Apabila ada kekuatan zalim yang

hendak menghalang-halangi manusia dari jalan

Allah maka akan ada orangorang yang memerangi-
nya demi membela manltaj .llahbagi kehidupan.

Ifumunitas ini terlukis dalamwujud jamaah kaum
muslimin yang berdiri tegak di atas fondasi iman
dan ulirhuwatr. Iman kepadaAllah, untuk memper-
sahrkan persepsi mereka terhadap alam semesta"

kehidupan, tata nilai, amal perbuatan, peristiwa,
benda dan manusia Juga agar mereka kembali ke
pada sebuah timbangan untukmenimbang segala
sesuahr yang dihadapinya dalam kehidupan; dan
agar berhukum kepada sahr-sahrqra syariat dari sisi
Allah, dan mengarahkan segala loyalitasnya kepada
kepemimpinan unhrkmengimplementasikan nnnlwj
Allah di muka hr.mr. Ulkuwwahflkh'persaudaraan
karena Allatr', unhrk menegakkan eksistensinya
atas dasar cinta dan solidaritas. Sehitgga drpen-
darnlah rasa ingin menang sendiri, tapi sebaliknya
ditonjolkan rasa saling mengalah dan mementing-

lan yang lain, dengan penuh kerelaan, kehangatan,
ketenangan, kesalingpercayaan, dan kegembiraan.

Demikianlah kaum muslimin pertama di Madinah,
berdiri tegalr di atas dua pilar int Pmano, ptar ilrlradt

kepada Allah yang bersumber dari pengenalannya

kepada Allah. SWX terlukisnya sifat-sifat-Nya di
dalam hati, talnra kepada-Nya, merasa bersama-
Nya dan dawasiNya dengan penuh kesadaran dan
sensitivitas dalam batas yang jarang dijumpai pada

orang lain. Ifudilq didasarkan pada cinta yang me
limpah dan mengalir deras; dan kasih sayang yang
nyaman dan indatr; serta saling setia kawan dengan
kesetiaanyang mendalam. Semuanya dapat dicapai
oleh jamaafi itu. IGlau semuaitrr tidakteriadi, niscaya

semuanya akan dianggap sebagai mimpi. Adapun
kisah persaudaraan antara kaum lt{uhajirin dan
Anshar merupakan kisah tentang dunia hakikat,
akan tetapi tabiatuiya lebih dekat kepada dunia nyata
dengan segala kebenyantunannya. Ini merupakan
kisah yang benar-benar tedadi di bumi, tetapi
tabiatnya di alam keabadian dan hati nurani.

Di atas pijakan iman dan persaudaraan seperti
iniah nanlajAllah dapat ditegakkan di muka bumi
sepanjangmasa

IGrena ihr, kembalilah ayat-ayat berikutnya menr
peringatkan kaum muslimin agar jangan sampai
Uspecatrtetan dan berselisitr- Mereka juga diineat-
kan terhadap akibat yang menimpa orang{rang
yangmemihil anffiatnnilaj All sebelumnya dari
kalangan Atrli Kitab, yang berpeeah-belatr dan ber-
selisih. Ketika ihrAllah mencabutbendera kaumAhli
Kitab dan menyerahkanryra kepada kaum muslimin
yang hidup bersaudara" Di samping mereka Qraum
Ahli Kitab) juga dinantikan oleh azab pada hari ketika
wajalr-wajah manusia adayang putih dan adayang
hitant

'langanhh lwmu mmymQai orang-orang yang bn-
cnai-berai dnn bnselisih saudah donrg letnangan
y ang j elns l"pono merelw. Mnekn itulnh mang- mang

yang mend.apat silsa lang bnat, pada hnri yang di
waWu itu adamuluyangputihbnseri, dnn adnpuh
mulu yang hitam murant. Adapun uang-orang yatg
hitam muram mulunya (l"pfu mneka dilntakan),
Mengapa lwnu kafw sesudah lamu b erinwn ? Ifurtna
itu, rasalunlah a.zab disebablnn lulwfranmu itu.'
Adnpun uang-ffiry yry putih basti mulanya, maka

mnelu bnada dalam rahmat Allah (surga). Mnelrn
lulill di dalnmny a. " (Ni Imran: 105-107)

Arrat-ayat ini melukiskan sebuah pemandangan

di antara pemandarigan-pemandangan AlQur'an
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yang penuh dengzrn gerak dan kehidupan. Maka
kita sedang dihadapkan pada suafi.r'pemandangan
yang mengerikan dan tak dapat dilukiskan dengan
kata-kata" Akan tetapi, terlukis pada manusiayang
hidup, dengan wajah-wajah dan tanda-tandanya
Yang satu adalatr wajatr-wajah yang memancarkan
catraya dan penuh kegembiraan, sehingga ia putih
cemerlang karena gembira dan cerianya Sedang-
kan, yang satunya lagi adalah wajah-wajah yang
muram penuh diliputi duka dan kesedihan, hingga
menjadi hitam karena sedihnya Manusia dengan
wajatrnyafiang hitam muram ini tidak hanya dibiar-
kan begitu saja melainkan masih dimaki-maki dan
diperealahkan lagi,

'Mengapa lwmu knfir sesudah lwmu b erimnn ? Ifurmn
itu, rasalarilnh azp.b disebablcan lulwfiranmu itu!"
'Adapun nrang-orang yang putih berseri muleanya,

mnla mnelw bnada dnlnm rahmat Allah (surga).

Mnela lukal di dnlnmnya."

Demikianlatr pemandangan ini membangkitkan
kehidupan, gerak, dan dialog menurut metode Al-
Qur'an. Sehingga malnra peringatan terhadap per-
pecahan dan perselisihan, serta makna nilsnat Ilahi
yang mulia dengan iman dan persatuan ihr demikian
mengesankan hati kaum muslimin.

I(aum muslimin melihat tempat kembali kaum
Ahli Kitab yang mereka diperingatkan agar jangan
mengikutinya supap tidakbersam*sama mereka
masuk ke dalam tempat kembali yang pedih dalam
az.ab yaq besar, pada hari ketika ada wajahwajah
yang putih dan ada wajatr-wajatr yang hitam.

Penjelasan mengenai tempat-tempat kembali
kedua golongan manusia ini diaktriri dengan komen-
tarAlQur'an yang sejalan dengan langkalr-langkah
suratr yang besar, yang mengandung penetapan
terhadap kebenaran watryu dan risalatr, keseriusan
pembalasan dan perhitungan pada hari kiamat ke
adilan mutlak pada hukumAllah di dunia dan aktriraf
dan kepemilikan hrnggal Allah terhadap segala se
suatu yang ada di langit dan di bumi, serta kembali-
nya segala urusan kepada-Nya dalam semua hal,

riy iixt u,i er\ a# 6 Jt ;rt u):.,^E

*j*J'@
;'t36wgliEtaic1,$:,taqJfrL

"Itulnh ayat-ayatAIInh. Kami bata.Lan ayat-ayat itu
lupadnmu dmgan bmar. Tiadnlah Allah berlefundnk

untuk mmganiaya lwmba-lwmba-Nya. I{epunyaan
Allnhlah segaln y ang adn di Inttgit dan di buni. Ifupada
Allahlah dikenbalilwn segaln urusan' (Ali Imran:
108-loe)

Ifirlah beberapa gambaran, hakikal ayat, dan pen-
jelasanAllah kepadaharnbaharnbaNya. Semuanla
dibacakan-Nyakepadamu dengan benar. Maka ia
dengan semua prinsip dan normayang ditetapkan-
nya adalah benar; tegnpat-tempat kembali dan pem-
balasan yarrg dipaparkannya adalah benar. Ia turun
dengan benar dariTatYargMahakuasa menumn-
kannya, yang memiliki hak untuk menetapkan
norma dan tatA nilai, hak untuk menentukan tempat
kembali dan mewujudkan pembalasan. Apa yang
dilakukan Allah itu sama sekali tidak dimaksudkan
unhrk berbu at zalimterhadap hamba-hamba-Nya
Dia adalah Hakim Yang Mahaadil serta Pemilik
semua urusan langit dan bumi dengan segala isinya
KepadaNyalatr kembali segala urusan Sesungguh-
nya dengan pemberian balasan terhadap amal
perbuatan ini, Allatr berkehendak unhrk mewujud-
kan kebenaran dan menjalankan keadilan. Juga
agar segala urusan berjalan dengan keseriusan
yang cocok dengan keagungan Allatr, tidak seperti
anggapan Ahli Kitab bahwd mereka tidak akan
disenhrh oleh api neraka kecuali dalam beberapa
hari tertentu saja!

tltr.e

Khainr Ummah dan Aneka Macarn Keadaan
Ahli Kitab

Setelah itu, diterangkanlah sifat-sifut dan jati diri
kaum muslimin, agar diketatrui kedudukan, nilai, dan
hakikatnya. IGmudian diterangl<anlah kepada kaum
muslimin tentang Atrli Kitab{engan tidak meng-
urangi kehormatan mereka Keterangan ini hanya
sematamata meqielaskan hakikat mereka dan unhrk
mendorong kaum muslimin mendapatkan pahala
iman dan kebaikannya Jug4 ditenangkanlah hati
kaum muslimin di dalam menghadapi musuh-
musuhnya Maka tipu daya dan serangan-serangan
musuh itu tidak akan membatrayakan merek4 dan
tidak al€n menang atas mereka (asalkan mereka
benar-benar beriman). Orangorang kafir di antara
mereka akan mendapatkan azab neraka di akhirat
Sehingga, tidak ada gunanya apa yang mereka
belanjakan dalam kehidupan dunia karena tanpa
dasar iman dantahva"
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j;,:iSVi'.iU e6\,t;f knendalwn. Yang dmikian itu learma maela lnfir
Ieepadn ayat-ayat Allah dnn membunuh para nabi
tanpa alasan yang bnnr. Yang dnnikion itu disefutrlw,
merclffi durhaka dnn mehmpaui batas. Mnekn itu
tidak samn. Di antnra AhIi Kitnb itu. ada golnngan y ang

bnlnku lurus. Mnelw mmbaca ay at- ayat AIIah padn
bebnapa wdetu di malnm hnrt, sedmg mnelu juga
bnsujud (sembalryang). Merelu beriman kzpada Allnh
dnn lari pmglwbisan. Mnela mmyuruh lupadn y ang

*alo"f mtruegah dnri yang munglwr, dnn bmegna
l"pod" (nungerjalcan) pelbagai lubajilun. Mcreka itu
tennasak orang-orangyang salzh. Apa saja lubajikan
y ang mnelw bj ol*u malw selu.li - luli mneka tiilak
d;lakrgi (mmerimn pahalanya). Allah Maln Me-
ngetahui orarg- orung y ang b mnlw a. S esangulary a
orang-orang yng kafir baik lwrta niwekn mnupun
atwk-aruk mnelca, seknli-lwli tida* dapat m.enoln*

a<pb Allah dnri mnelu sedikit pun. Mnelw adnlnh
penghuni naalrn. Mnelw lelcnl di dnlnmnya. Pmtm-
pamaan lnrta yang mnelu nafwhkan di dalem ke-

hidupon dunia ini, adnlnh sepnti perumpamnan angin
y ang rungand.ung lawa yarg sangar dingh" J ary mt-
nimpa tanmman laum yang rnrnganiaya diri sndiri,
Inlu angin itu mnusaknya: All,ah tidnk nmganiaya
merela, alan tttnpi mnekalnh yang mmganiaya diri
merelu sendiri.' (Nl Imran: 1f0.U7)

Baeian pertanta dalam himpunan ayat ini meletak-
kan kewajiban yang berat di atas pundalc kaum
muslimin di muka bumi, sesu:ri dengan kemuliaan
dan ketinggian kedudukan jamaah ini, dan sesuai
dengan posisi istimerrvanya yans tidak dapat dicapai
oleh kelompok manusia lain,

"I(anu adnlnh umat tnbaik yang dilahirkan untuk
mnnusia, mmyuruh l"Podo yang nulcruf, mnagah
dari yngmunglcar, dan beriman Wada AllalL"

Pengungkapan kalimat dengan menggunalcan
l€ta "ukhrijaf "dikeluarkan, dilahirkan, diorbitkan'
dalam benfirk mabni lighairitfiX (mabni litmajh0
perlu mendapatkan perhatian. Ferkataarr ini me
ngesankan adanya tangan pengahr yang halus,
yang mengeluarkan umatini, dan mendorong$/a
untuk tampil dari kegelapan kegaiban dm dari balik
bentangan tirai yang tidalc ada )"ang mengetahui @
yang ada di balikryra itu kecuali Allah. trni adalah se
buah kalimat png menggambarkan adaryra gerak-
an rahasiayangterus bekerja danyaqg meranrbat
dengan halus. Suahr gerakan yang mengorbitkan
umat ke panggung gksistensi. Umat yang mem-
punyaiperanan, kedudukan, dan perhitngan lfiusrs,

.4 z.z .) D
;:14;dj

6t;!3'ift,<,i3{,h:51*5fr:3
4,i4x1e;$r'?'t'Klq4:iiX
"J:$ IPt 5-J $';'h,ssii5'a i
q*$6rfi5}sU{t''gg{ffi-og
o6(Eb,i'tG,pStWY64r+.*
6r':zJKAI,#q""ri,G7S;;6.;
b,i(#,'$tii3i'i,."t9,i'tK-V'('#\
7vr,:4*95ffi-i34i;;t7ror'"3'?
,s\r&v,;it" 1;skd,c"zA;5st,gt;
;$i"$6;1,\1hit'orwfr
5ei:{fu*tq5;6i;.i,Jt5i}ui
i Jli;Yi $'w+AW 4 fu o- ;tf eg4\ww6i;;u,saa
ri"Sf,{1'46#,#Jr!f65'sy.
$5,466il56i+G1a{ii7+;,t'i
qe)fu$trtv#jir)6e;fuisb
62'Zi;ti'pfrtgsr'j676taL

$.;alt i&1tS';a#fi
"I{amu annhh umat terbaik yang dilahirkan uiluk
mnnusia, mmyuruh lnpodo yang nwlvuf, mnngah
dari yng munglwr, dan bniman kzpada AllalL &kira-
nya Ahli Kitnb bniman, tentulnh itu bbih ba;k bagi
mcrelu. Di antara mercla dh yry berimaa dnn
lubany akan mereka annbh orang- orang y ang fasik.
Mnelu wluli-lwli tidnk aLan dapat manbuat rudlwnt
k pann kamu, sehin dnri gatgwn-ganguan celnan

nja.Jilu merelw bupnang dengan lumu, partilah
merelu berbalik mthrilwn diri Iu belnkang (lulah).
I(mudim mnela tidak nendapat pcrtolongan. Maeln
diliputi luhinaan di ma.m saja nnela brada" kzcuali
jilu mnelw bnpegang lupadn tali (aganu) Allnh dan
tali (perjanjian) fungan mnnusia. Mnelw kznbali
nmdapat lwnurkaan dori AIIah dan mnela diliputi
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"I{nmu adnlnh umat terbaik yang dilahirlan untuk
mnnusia."

Inilah persoalan yang harus dimengerti oleh umat
Islam, agar mereka mengetahui hakikat diri dan
nilainrra dan mengerti bahwa mereka itu dilahirkan
unhrk maju ke garis depan dan memegang kendali
kepemimpinan, karena mereka adalah umatyang
terbaik Allah menghendaki supayakepemimpinan
di muka bumi ini untuk kebaikan, bukan untuk
keburukan dan kejahatan. I(arena itu, kepemim-
pinan ini tidak boleh jahrh ke tangan umat lain dari
kalangan umat dan banesajahiliah. IGpemimpinan
ini hanya layak diberikan kepada umat yang larak
untuknya, karena karunia yang telah diberikan
kepadany4 yaihr akidah, pandangan, peraturan,
akttlalq pengetatruan, dan ilmu yang benar. Inilatt
kewajiban mereka sebagai konsekuensi keduduk-
an dan fujuan keberadaannya, yaitu kewajiban
unhrk berada di garis depan dan memegang pusat
kendali kepemimpinan. Kedudukan ini memiliki
konsekuensi-konsekuensi karena hd ini bukan
sekadar pengakuan hingga tidak boleh diseratrkan
kecuali kepadayang berkompeten. Umatini, dengan
persepsi akidah dan sistem sosialq'4lapk men-
dapatkan kedudukan dan kepemimpinan itu. Dengan
kemajuan ilmu pengetatruan dan pemakmurannya
terhadap bumi, sebagai hak litrilafatr yang harus
ditunaikan, maka mereka layak mendapatkannya

Dari sini, jelaslah batrwa nanlwj yang harus
ditegakkan oleh umat Islam menuntut banyak hal
kepada mereka, dan mendorongnya unhrk maju
dalam semua bidang, kalau mereka mengikuti kon-
sekuensiny4 mau melaksanakannya dan mengerti
hmfutan-funtutan beserta tugastugasnya.

Tunfi.rtan pertama dariposisi ini ialah memelihara
kehidupan dari kejahatan dan kerusakan. Untuk ifir
mereka harus memiliki kekuatan sehingga me
mungkinkan mereka memerintahkan kepada ke
baikan dan mencegah kemungkaran, karena mereka
adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan unhrk
manusia Mereka menempati posisi sebagai " khairu
ummalt' *baik-baik umaf bukanlah karena berbaik-
baikan, pilih kasih, secara kebeflrlan, dan serarnpa[g-
an-Matrasuci Allah dari semua itu. Juga bukan
karena pembagian kekhususan dan kehormatan
sebagaimana anggapan orang{rang Ahli Kitab
yang mengatakan, "I(ami adalah putaputra Allah
dan kekasih-Nya"" Tidak, tidak demikian! Posisi ini
adalah karena tindakan positifrrya unhrk meme
liharakehidupan manusia dari kemungkaran dan

menegakl&mnya di atas yang makn{ disertai dengan
iman untuk menentukan batasbatas mana yang
makrtddan numalang mungkar ihr.

'Menyuruh lepadayangnalcruf mmagah dari yng
rnunglrm, dnn bniman lupadn Allnh.'

Ya menjalanlran tugastugas unatterbaih dengan
segala bebanyang adt di baliknya dan dengan me
nempuh jalannya yanag penuh onak dan duri.
Tugasnya adalah'menghadapi kejahatan, fle
nganjurkan kepada kebaikan, dan menjaga masya-
rakat dari unsur-unsur kerusakan.

Semua ini merupakan beban yang sangat berat
sekaligus sebagai tugas utamayang harus dilaku-
kan unhrk menegaHran maslraralatyang saleh dan
memeliharany4 dan unhrk mewujud\an potret
kehidupan yang dicintai oleh Allah.

Semua ini harus disertai dengan iman kepada
Allah, untuk menjadli timbangan yang benar ter-
hadap tata nilai, dan untuk mengetahui dengan
benar mengenaiyang makruf danyang mungkar.
Istilah jamaah sendiri belum mencukupi, karena
kerusakan dan keburukan ifu begihr merata se
hingga dapat menggolang dan merusak timbang-
an. Unhrk ihr, diperlukan puta patokan yang baku
mengenai kebaikan dan keburukan, keutamaan
dan kehinaan, yang makruf dan yang mungkar,
dengan berpijak pada kaidah lain yang bukan istilah
buatan manusiapada suafu generasi

krilahyang diwujudkan oleh iman, dengan me
negald<an taslwwwuryang benar terhadap alam
semesta dan hubungannya dengan Penciptanya,
dan juga terhadap manusia beserta hrjuan ke
beradaan dan hakikatrya di alam ini Dari taslntmtw
umum yang demikian ini lahirlatr kaidah-kaidatr
akhlak IGrena didorong oleh keinginannya untuk
mendapatkan keridhaan Allah dan menghindari
kemurkaanNy4 maka terdoronglah manusia unfuk
mengimplementasikan kaidah-kaidah itu. Dan,
karena kekuasaan Allah yang disadari dalam hati
dan kekuasaan syariat-Nya terhadap masyarakat,
maka mereka senantiasa memelihara kaidah-l€idah
tersebul

Selanjutrya juga harus ada keimanan agar para
juru dahratr atau orang-orang yang menyeru
kepadakebajilaru menyuruh kepadavang malaul
dan mencegah kemungkaran, dapat menempuh
jalanvang sulitdan memikul hrgas yang beratini.
Sementara i[r, mereka juga menghadapi thaghut
kejatrataan dengan kebengisan dan kediktator-
annya, dan menghadapi thaghut syahwat dengan
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keasyikan dan.kekerasannya, serta menghadapi
kejatuhan jiwa, keletihan semangat, dan keinginan
yang beraL Bekal serta persiapan mereka adalatt
iman dan sandaran mereka adalah Allah. Semua
perbekalan dan persiapan selain iman akan musnah

dan hrmpul, dan semua sandaran selainAllah akan
roboh.

Telah disebutkan di muka perintah hrgas kepada
kaum muslimin agar adadi antara mereka orang-
orarrgyang rhelaksanakan dalnn'ah kepada kebajik-
an, memerintahkan kepada yang malffuf, dan
mencegah kemungkaran. Sedangkan di sini;Allah
menerangkan bahwa fugashrgas ifu merupakan
identitas mereka. Hal ini menunjukkan batrwa
jamaah ini tidak memiliki wuiud yang sebenarnya
kecuali jika memenuhi sifat-sifat atau identitas
pokok tersebut, yang dengan identitas ifirlah mereka
dikenat di antara masyarakat manusia. Mungkin
saja mereka melaksanakan dalnvah kepadakebajik-
an, memerintahkan kepada yang makruf, dan men-
cegah dari yang mungkar, sehingga mereka berarti
telatr adawujudnya dan merekalah sebagai umat
Islam. Mungkin juga mereka tidak melaksanakan
hrgastugasnya sama sekali sehingga mereka di-
anggap sudah tidak ada wujudnya dan tidak ter-
wujud identitas Islani pada mereka

DalamAl-Qur an banyak sekali ayatyang mene
tapkan hakikat ini, dan kita biarkan ia berada pada

tempaltempatqra. Di dalam asSunnatriwa banyak
terdapat perintah dan pengaratran dari Rasulullah
saw. mengenai masalah ini. Kita kutip beberapa di
antaranya,

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., dia berkata "Saya
mendengar Rasulullah saw. bersabd4

'Barangsiapa di antara lamu mdihat lenungkman,
na,l,.a fundalclah ia ncngubahnya dengan tatgaffiUa..

Jil@ tfulnknffiL7u, m,alu hmlnldah bgan lisannya
Dan jilw tidnk mnmpu, mnlcn hmdal,lah dnngan

Irat ryo. Ini merupalcan. (amahn) iman yang paling
lnrufi." (Diriwayatkan oleh Imarn Muslim)

Dari Ibnu Mas'ud r.a., diaberkat4 "Rasulullah
saw. bersabda

'&1 ar-ir,#.,P)?rr'J.'6i't il b
---.''r?(r' r'",.r-Jl-;,f .1-x-1s,:e':&
,F|d'*"s iut ?nt *'a,gi.,& s

"€-; lt'*': o*-' : i'7',:t-1.,P'#t

e ,'t,y"'i6 &o4;.L'i

'Ifutilca Bani Isracl terjatuh lu dnlam kzmaksiatau
makn ulnna-uhma ryereln mclmangny a tztnpi rnnelw
tidak nwu bnhqti. Namun; para uhma itu kffirudiot
Adt*-funile, malw-mafilt\ dan mhwm-minum bn-
samn mnelw. Malra, Allah mmjad.ilun lati merekn

saling memberci entara sebagian tnhanap sebagian

y ang laha dm. dilwtuk-|,{y a merela mthlui linn Nabi
D aut u4 S uhimn a dan Is a putra Mary am.' I(mrudian
Rnsulullnh saw. duduk dan sehelumnya beliau bn-
sandnr, klubenald4 IarWanlah (kamu bnbwt begitu),

dnni Allah yngjiwalcil adn di dnlnn gmganw.- Ifi a
lamu lwus belntrclun dnn lwmbalilean ryaela l"pod"
lrcbenaran."' (Diriwayatkan oleh lmam ibu
Dawud dan Tfrmidzi)

Dari Hudzaifrtr r.a, dia berkat4 "Rasrrhrllah salr'.

bersabda,

L'#$ l]l$u..'o;ii, it',f UJt; y
q+'&t,ti t:(hrfuJ'|, flt ;

{;< +'u'x"r;:s'i'+
Demi Allah yang jiwaku dnlam gengamnn-Irlya.
Hendahrya bcnarbmar lamu pcrintnhkan (nnnda)
kzpadn lafuil@ dan latnu cegah (ryrela) dart berhnr
kanunglrman. Atau lralau tidalc, mhla Allah akan nu -
nimpakan aab kepada lwmu. I{orudian lumu bndoa
kcpadn- Nyo tuWi Dia sudah tidalc nwu nnrydulknt
dmrru lagi.-(Dirirvayarkan oleh Iman fimtidd)

DariArs bin Umairah al-Kindi r.a, diafsd<atL
"Rasulullah saw. bereabda

'Apahik dila.Lulan nntu dosa dimulwbumi, mnka
orang yatg mmyalcsilunnya Inntas mcngirglurirya
adalah bagaila n. nro,tg yang tidale mmy alsikannya
Dan,uangyangtidaknmya.tsilannyatttnpidiareh
bhndaPnya, nala dia bagailan orang yng nunl alsi-
kmuya. "' pfutwayaflsanoldr Imanr Abu Dawud)

Dari Abu Sa'id al-Ktrudri r.a, dia berkata, "Rasu-

lullah saw. bersabda

'Sesangtthnyadiannra jihadyangpolingbenrialah
bnltata bmar ktpada pcnguaw yatg wlim. (Dlt{-
wayafkan oleh Imam Abu Daud dan Tlmddd)

Dari Jabir bin Abdullah r.a., dia berkat4 "Rasu-
lullah saw. bersaMa

$.tpip,*e\iu &,1*.*
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,fg i& jr.ie'J-r't,i:P n$qht & F

41xi ,',rar',;l;
,'Pemllu orang-orang y ang mati sy ahid ialah Hafirzgh
dnn orang yang menghad"ap l"Podo penguasa yang
alirn" kk dia mtnyuruhnya (berbutyangnalnuf)
dan mencegahnya (dari perbuatan yng munglar),
tctapi hmudian dia dibunuh obhnya."' (Diri-
wayatkan oleh al-Hakim dan adh-Dhiya')

Masih banyak lag.i hadits lain yang semuanya
menunjukkan bahwa datffah amar mn'ruf inhi
munkm merupakan siht pokok masyarakat Islam,
sekaligus menunjukkan betapa urgennya dal$'ah
tersebut bagi masyarakat ini. Hadits-hadits itu
memtrat pengarahan dan pendidikan manlaj lslam
yang besar. Haditshadits itu, di samping nash-nash
Al-Qur'an, merupakan perbekalan yang kita lupakan
nilai dan hakikahyal

Selanjutrya marilah kita kembali kepada bagian
kedua dari kumpulan ayat-ayat ini.

"Sckiranya Alili Ktab berimm4 tcntulnh itu ltbih haik
bagi mnela. Di anlnra mnela ada. yang beriman, dnn
lebany alan mnela adnlnh orang- orang l ang fasik. "

Ini adalah dorongan kepadaAhli Kitab untuk
beriman. Maka beriman ihr adalah lebih baik bagi
mereka di dunia ini karena dengan iman mereka
dapat menghindarkan diri dari perpecatran dan
kerancuan akidah yang mereka peluk selama ini
dan menghalangi mereka untuk bersatu. Pandang-
an merekayang ftmcu tidaklafakmenjadi kaidatl
unhrk mengahrr kehidupan sosial mereka Akibat-
nya bangunan sistem kemasyarakatan mereka
tidak memiliki fondasi, terapung-apung, dan ter-
kaffig-katung di udara sebagaimanahalnva semua
sistem sosial yang tidak didasarkan pada fondasi
alddah yang utrh, penafsiran yang sempurna ter-
hadap alarq dan tujuan keberadaan manusia dan
kedudukannya di alam ini. IGimanan ihr juga lebih
baik bagi mereka di akhiral karena dapat melin-
dungi mereka dari tempat kembali yang buruk
unfirk orangorang yang tidak beriman.

Kemudian dijelaskan pula keadaan mereka,
dengan tidak mengurangi hak orangorang yang
saleh di antara merek4
Di anlara m,ercln ada y ang beriman dan kzbanyakan

mnelm adalah nrang- orang j ang fasik. "
Memang ada sejumlahAhli Kitab yang beriman

dan memeluk Islam dengan baik, sepertiAbdullatr
bin Salam, Asad bin Ubaid, Tsalabhh bin Syubah,
dan IG'ab bin Matik Kepada merekalah ayat ini
menunjuk secara global dan pada ayat selanjufrrya
secara terperinci. Sedangkan, mayoritas mereka
tetap fasik dan menyimpang dari agama Allah.
IGren4 mereka tidak memenuhi perjanjian Allah
terhadap para nabi batrwa masing-masing mereka
akan beriman kepada saudaranya sesama nabi yang
datang sesudahnya dan akan membanturyra. Mereka
iustru menyimpang dari agama Allah dan tidak mau
menerima apayang dikehendaki-Nya untuk me
ngutus rasul teraldrir yang bukan dari kalangan
Bani Israel. Mereka tidak mau mengikuti, menaati,
dan tidak mau berhukum kepada syariat rasul
terakhir yang datang dari sisi Allatr, yang dike-
hendaki-Nya bagi semua manusia-

IGrena sebag.ian kaum muslimin masih melaku-
kan bermacam-rnacam hubungan dengan kaum
Yahudi di Madinah, sedangkan kaumYahudi masih
memilikikekuatanyang menonjol hinggawaktu iur,
baik kekuatan militer maupun ekonomi menurut
perhitungan sebagian kaurn muslimin, makaAl-
Qur'an memberikan jaminan dengan mengecilkan
keadaan oftmg{ftmgfrsik itu di dalamhatikaum
muslimin, dan menonjolkan hakikat mereka yang
lemah disebabkan oleh kekafiran, dosadosa, ke
maksiatan-kemaksiatan, dan perpdcahan mereka
menjadi berkelompok-kelompok dan firqah-firqatr.

Juga karenaAllah telah menetapkan kehinaan dan
kerendahan atas mereka
'Merela selmli-lwli tidak akan dapat membuat
mudhmat lnpo,k lu.mu, se,hin dari garguan-gatg-
guan alaan saj a Jila mereka bnp nang dmgan lwmu,
pastilnh mneln bnbalik mehrilun diri kc behkang
(knlah). Kemudian merekn tidak madapat pn-
tohngan. Mcrekn diliputi luhirnan di mann saja
mnelw beranq fuatali jilcn m,erelw bnpegang kzpada
tali (aganu) Allnh dan tali (perjanjian) dngan ma-
rusia. I'Incla lvmbal; mdap at ltanurkaan dari Allah
dan merelw diliputi knendnlan. Yang dnnikian itu
lwmn mereln lwfir lupada ayat- ay at Allnh dnn nmt-
buruhpararwhitnnpaalnsanyangbenar.Yangdani-
kian itu disebatrkanmnela durhalw dnn melnmpaui
batas.' (Ni knran: U1-112)

lsilakanbrapembahasansecaraluasmengenaimasalatrinididalamhtab 
@tfuiltrrlirrctPatntkaryaMuhammadQuthb,pasal"Qabla'anTbd'uu

fa laa Ujiiba", terbitan Darusy Syuruq.
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Dengan iniAllah memberikan jaminan pertoloqg-

an dan keselamatan kepada orarrgorang mulsnin,
ketika berhadapan dengan musuh-musuh merek4
asdkan mereka berpegang teguh dengan agama

mereka dan yakin kepadaTuhan mereka,

'Mercla sclali-luhi tidale akan dapat memfuat mtdlarat
ktpana lamu, selnin dnri garyuan-gatguan alnnn
saia.Jilu mneln bnpnan'g d'engan lwmu, pastilah

nincka bnbalik mthrilun diri lu bela*ang (knlah)-

I{mudian mnelw tidak nmdapat pnnhrfran.'

Tidak akan ada mudharatyang mendalam dan

mendasar terhadap pokok dakwah, tidak akan mer*
pengaruhi keberadaan kaum muslimin, dan tidak
akan mengusirnya dari mukabumi. Yang adahanya
gangguan€angguan dan benturan-benhrran saja,

yang.akan hilang bersama waktu. Adapun kalau
mereka berbaku hantam dengan kaum muslimin
dalam peperangan, maka sudah ditetapkan bahwa
pada akhirnya mereka akan kalah, tidak akan
menang terhadap kaum muslimin, dan tidak akan

adayang melindungi dan menolong mereka dari
serangan kaum muslimin. Hal itu disebabkan
'mereka diliputi kehinaan" dan telatr ditentukan
tempat kembali mereka Mak4 di bumi mzrna pun

mereka selalu hina dina. Tidak ada yang dapat
melindungi mereka kecuali jaminan Allah dan

kaum muslimin. Kefika mereka masuk ke bawah
jaminan kaum muslimin, dilindungilah darah dan

harta merek4 kecuali dengan cam yang hak" dan

mereka akan diliputi keamanan serta ketenangan.
IGum Yatrudi sejak saat itll tidak mengenal ke
amanan kecuali di bawah jaminan kaum muslimin

Akan tetapi kaum Yahudi tidak pernah melaku-
kan permusuhan terhadap seoftmg pun di muka
bumi ini seperti sikap permusuhannya terhadap
kaum muslimin, 'Mnela kemtrali mcndnpat lwtur-
lcaan dmi Allnh!" Seakan-akan merekakembali dari
perjalanannya dengan membawa kemurkaan ini.
'Dan, mnelw diliputi lurendalnn"yang hidup di
dalam hati dan tersimpan di dalam perasaan mereka.

Semua itu terjadi sesudah turunnya ayat ini.
Maka, tidaHah terjadi peperangan antara kaum
muslimin danAhli Kitab kecualiAllah menetapl€n
kemenangan bagi kaum muslimin selama mereka
menjaga agamanya dan berpegang teguh pada

akidatrnya serta memberlakukan manlaj Ailah dr

dalam kehidupan mereka Allah menetapkan
kehinaan dan kerendahan (kekalatran) atas musuh
musuh kaum muslimin, kecuali bila mereka ber-
lindung di bawah jaminan kaum muslimin atau

kalau kaum muslimin memberikan kebebasan
kepada mereka unhrk melaksanakan agaman)ta.

AlQuran mengungkapkan sebabsebab keten-

fuan yang dipastikan atas kaurp Yahudi itu, yang

ternyata merupakan sebab umum yang berlaku ke
pada setiap kaum, apa pun Haim mereka terhadap
agama. Sebab, hal ihr adalah kemaksiatan dan pe
langgaran,'

'Yang dcmikian itu lcneru mnelw kafir lupadn ayat-

ay at Allah dan mmburruh para Mbi tnnpa ql$qn yry
bmar. Yang dmtikim, itu disebabfun mneln durhnJw

dnnmzlnnpaui batas."

Ifuftrkepada ayat-ayatAllah-baik dengan meng-

ingkarinya sama sekali, maupun dengan tidak ber-

hukum kepadanya dan tidak melaksanakannya
dalam kenyataan hidupdan membunuh para nabi
tanpa alasan yang benar, serta membunuh orang-

orang yang mennrruh berbuat adil sebagairnana di-

sebutkan dalam ayat lain dalam surah ini kedurhaka
an dan perbuatan melampaui batas, itulatr yang

menjadikan merekalayakmendapatkan kemurkaan,
kekalahan, kehinaan, dan kerendahan dari Allah.

Faktor-frktor itu pulalah yang sekarang banyak
terdapat pada anak cucu kaum muslimin di ber-
bagai belahan dunia padatral mereka menyebut
dirinya-secara tidak benar-sebagai kaum mus
limin! Itulah faltor-faktor yang mereka lakukan
terhadapTuhan pada masa sekarar,rg dan akibat-
nya mereka mendapatkan apa yang telah ditetap
kanAllah atas kaumYahudi,ydtu kekalahan, ke
hinaan, dan kerendahan. Apabila ada seseorang
yang mempertanyakan sebabnya kaum muslimin
dapat dikalahkan di muka bumi, maka sebelum
mengajukan pertanyaan ifu hendaklatr dia memper-
hatikan aparrrg dimaksud dengan Islam dan siapa
kah orang muslim itu. Setelah itu, barulah mereka
boleh mengajukan pertanyaan tersebut!

Untuk berlaku adil terhadap golongan minoritas

lang baik dari Ahli Kitab itu, maka ayat-ayat berikut-
nya kembali menyampaikan pengecualian buat
merek4 dan ditetapkanlah batrwaAhli Kitab itu
tidak sama Di antara mereka ada orangorang yang

beriman. Digambarkan keadaan mereka dalam
berhubungan dengan Tuhannya" yang ternyata
sama dengan keadaan oftng{nmg mulanin png
sebenarqra. Ditetapkan zula balasan mereka di sisi'
Nya yang ternyata adalah balasanyang akan di-
berikan kepada orangorang yang saleh"

'Merelu itu tidak sama. Di antara Alili Kitab itu ada

golnngan yang bnlnlu lurus. Mrelu mmtbaca ayt-
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ayt Allnh pada beb napa waldu di nnlnn hari, sfury
mncla juga bnsujud (smbalttand. Merelw btiman
lupada Allnh dan lari pmglubiran. Merela mmyuruh
kzpanayangnalcruf mcnngahdniyngmunglar,dan
bnwgna l"podo (*ryojafun) pelbagai lubajilun.
Merela itu termasuk orang-orang)ang saleh. Apa saja
lubajikan yang mnelw kerjalwn, malu seluli-luli
macln tidnk dilalangi (rnmnima fanaknya). Allnh
Malw Mmgetahui mang-mang yng bnnlana. " (AIi
Imran: flil-f$)

Inilah lukisan yang terang bagi orangorang
beriman dari kalangan Ahli Kitab. Mereka telah
beriman dengan imanyangbenar dan mendalam,
sempurna dan menyeluruh, bergabung kepada
barisan muslim, dan berusaha menjaga agama ini.
Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.
Mereka laksanakan firgasfugas iman, dan mereka
wujudkan identitas umat Islam yang mereka ber-
gabung kepadanya-sebagai klniru ummnbdengan
melaksanakan amar ma'rufdan nnhi munknr.Jiwa
mereka senang kepada kebaikan secara menye-
luruh. Maka, mereka jadikanlah kebaikan ini se
bagai sasaran perlombaan mereka. Sehingga,
mereka berlomba-lomba kepada kebajikan. Semua
itu merupakan kesaksian yang tinggi bagi mereka
batrwa mereka termasuk golongan orang{rang
saleh. Janjiyang benar diperunhrkkan buat mereka
bahwa mereka tidak akan dikurangi haknya dan
tidak akan dihalang-halangi untuk menerima
patralanya Di samping itu juga diisyaratkan bahwa
Allatr mengetatrui batrwa mereka termasuk orang-
orangyang bertakwa

Ini adalah lukisan yang dipasang di hadapan
orang-orang yang menginginkan kesaksian dan
janji ini, agar dapat terwujudkan pada setiap orang
yang merindukan cahayanya yang terang cemer-
lang dalam calcawalanya yang menyinari.

Hal itu pada satu sisi dan pada sisilainterdapat
orang{rang kafr. Ya orang{rang kafiryang tak
akan bermanfrat harta dan anak-analarya. T?rk ada
gunarya harta lang mereka nafl<ahkan di dunia ini
tak akan ada sedikit pun yang sampai kepadanya di
akhirat nanti, karena ia tidak ada hubungannya
dengan garis kebajikan yang mantap dan lurus.
IGbajikan yang berssumber dari iman kepadaAllah,
dengan gambarannya )rang jelas, sasarannya yang
mantap, dan jalannyayang akan menyampaikan ke
hrjuan. IGlau tidakbegihr, kebajikan itu hanyalatr
keinginan sesaatyang tidak stabil, kecenderungan
yang diombang-arnbinglan hawa naftu, 6dak punya

rujukan dengan dasar yang jelas, tidak mudatr
dimengerti dan dipahami, dan tidak merujuk ke
pada manltnj yang sempurna dan lengkap serta
lurus.

"Saunguhnla orarq-nrang yang lwfir baik lnrtn
mnelm m,aupun anale-analc mnelw, seluli-kali tida*
dnpat mntalnk azab AIInh dnri mnelu sedikit pun.
tr[erelw adalah penghuni nnalm. Mqelu lvl@l di
dnlamnl a. Pmtmpamaan lwrn y ang nnela n$lrah-
Iun di dnhm kzhidupan dunia ini, adalah wpnti
pnumpamaan angin yng mergailrry hnwa yang
sangat dbtgin, yang menimpa tana.man luum yang
menganiaya diri sadiri, lnlu angin itu mmnahrya.
AIInh tidalc nmganiaya mnek4 tetnpi maekalnh y ang
mmganiaya diri merela smdiri.'(Ni Imran: 116-
tt7)

Demikianlah hakikat ini dilukiskan dalam se-
buah pemandanganyang berdennrt dengan gerak-
an dan mengalir dengankehidupan menurutmetode
pengungkapan AlQur' an yang indatl

Sesungguhnya harta dan anak-anak mereka tidak
akan dapat menghalangi mereka daurianb Allah,
dan tidak layak menjadi penebus diri mereka dari
azab, serta tak akan dapat menyelamatkan mereka
dari neraka. Mereka adalah penghuni neraka.
Semua hartayang mereka naftatrkan hilang sirn4
meskipun dinafl<ahkan unfrrk hal-hal yang mereka
angeap baik Mak4 tidak ada kebaikan kecuali yang
berhubungan dengan iman, dan bersumber dari
iman. Akan tetapi, AlQur an tidak mengungkap hal
ini seperti ungkapan kita. AlQur'an hanya melukis
kan pemandanganyang hidup dan berdennrt de
ngankehidupan.

Kita perhatikan bahwa ternyata kita berada di
hadapan kebun yang siap dipanen. Tetapi, tiba-tiba
angin dingin bersalju berembus kencang menerpa
dan membakarnya (menjadikannyakering). Mern.
bakar kebun ini dengan hawanya yang sangat
dingrn. tafal ini sendiri seakan-akan terlempar
begihr saja, lantas yang tergambar hanya makna
dan pelaksanaannya. Tiba-tiba saja tanam-tanaman
di kebun itu sudah hancur luluh.

Ini adalah pandangan sekilas yang tergambar
padanya segala sesuatu secara lengkap, tampak
kehancuran dan kebinasaan, dan terbayang oleh
kita seakan-akan kebun itu berada di depan pintu!
Begitulah perumpamaan nafl<atr yang dibelanjakan
oleh orangorang l€fir di duni4 walaupun tampak-
nya harta itu dibelanjakan untuk kebaikan dan ke
bajikan. Demikian pula lbrumpamaan kenikrnatan
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di tangan merekayang berupa h4rta kekayaan dan
anak-anak Semuanya akan musnah dan hilang
sirna kecuali kekalaan hakikiyang ada bal
nanti"

'Allnhtidnkmmganiayamnefu tttapimnelulnhyang
mmganiaya diri nncla sendiri."

Merekalah yang melemparkan nnnhaj varirs
memuat kosakata klwirkebail<arr' dan lrr'lrebajik-
an' . Manlwj yang menjadikan kosakata ini sebagai
garis lurus yang mantap dan berakar, memiliki
sasaran yang pasti, memiliki motftntor yang, dapat
dimengerti, dan memiliki jalan yang dimakJumi.
Manlwj ini tidak mentolerir keinginan yang me
nyimpang, kemauan rcng hina dan penyimpangan
yang tidak merujuk kepada manhnjVans mantap
dan lurus.

Merekalah yang memilih untuk diri mereka
penyimpangan, kesesatan, dan pelepasan dari ber-
pegang pada tali yang dibentangkan. IGrena ihr,
sirnalah seluruh amalan mereka dengan sia-sia-
hingga apayang mereka nafl<ahkan pada sesuatu
yang tampaknya baik-dan tiba-tiba saja kebun
mereka hancur lebur. Sedangkan, harta dan anak-
anak mereka tidak dapat menolong sedikit pun.
Maka pada r"ang demikian ini sama sekali tidak ada
kezaliman dari Allah sedikit pun, Mahasuci Allatr
dari semua itu. Semua ifu adalatr karena kezaliman
mereka terhadap diri mereka sendiri, karena mereka
telah memilihkan untuk diri mereka penyeleweng-
an danpenyimpangan.

Demikianlah ditetapkan batrwa tidak ada balasan
apa pun bagi suatu usaha dan tidak ada nilainya
sama sekali suafir perbuatan kecuali jika ada
kaitannya de ngan trunlaj iman atau dimotivasi oleh
iman. Allahlahyang berfirman demikian dan Dia
pulalatr yang menetapkannya Maka sesudah itu,
tidak ada nilainya u@pan seseoftrng untuk mem-
buat ketentuan lain dan tidak akan membantah
ketetapan ini kecuali orang lnng membantatr ayat-
ayatAllah tanpa dasar ilmu, petunjuh dan kitab
yang jelas.

Jangan Menjadikan Golongan Nonmuslim
sebagai Tbman Setia

Pada ujung pelajaran yang dimulai dengan
penjelasan mengenai perilaku dan penyelewengan
Ahli Kitab; menyingkap watak keras mereka di
dalam membantah; membuka keinginan jahat

merekaterhadap kaummuslimin; dan memberikan
pengaratran kepada kaum muslimin agar melak-
sanalGn trgaetugas mereka dengan tetap memper-
hatikan dah para penentang yang menyimpang dan
mentang-mentang; maka pada segmen)tang pan-
jang dari surah ini, datanglah peringatan kepada
kaum muslimin agar jangan menjadikan musuh-
musuh tulbn mereka ihr sebagai teman setia Juga
diperingatkan agar jangan menjadikan mereka
sebagai orangorang kepercayaan terhadCI rahasia
rahasia dan kepentingan kaum muslimin. Toh,
mereka ihr adalatr musuh kaum muslimin.

Peringalan ini datang dalam gambaran yang
utuh dan abadi, yang realitasnya dapat kita lihat
pada setiap waktu dan negeri. Gambaran yang di-
lukiskan olehAlQur'an dengan lukisapyanghidup,
tetapi kemudian dilupakan oleh orangorang yang
mengaku beriman kepadaAl-Qur'an ihr sendiri.
Akibat kelalaiarurya ihr, mereka ditimpa keburuka&
penderitaan, dan kehinaan,

{'# i 6'iqt&# 7 t}tr; tirtffi
J, it:h4i,"i. -6 

:* Y I ii{6 # 3U

ro tr 3"K;(';':, u &t^fi ;+6
{ ;';t :} ;{ t'66 t st* { oyUSI
':{tr(t6'!gtiLj49#risa6;#}4
:{+sS;SWe'*6Tv/r<*L%riL6t

#$''e$:::1oy$3"7r1,2ri!piii(:y
i$rii-,i,"LrqV,{ry#U
tUsls.a;if ay4;tg;Kin*
"Hai mang-mang yang boinw\ janganlah lmil bnW
menj adi temnn lupercayaanmu orang-nrang yng di
fuar lnlmganmu (kmna) mereln tidak lmti-lmtinya
(rwnimbullun) kemudlwratnn bagimu. Mnelu me-
nyulai apa yng mtnyusahlan. lnnu. Iilah nyatn lec-

benrian dari mulut mnela, dnn apa yang direnfiunyi-
lun ohh lwti mtrela ltbih besar lagi. Sungguh telah
I{nmi tnanglun lupdamu alat-alat (I(ani), jilw
lumu mn uJnmirEa. kginilnh lamu; lwmu mcryulwi
mnefu pannlaf mnelw tidak mm.lulwi lwtnu, dnn
lwmu beriman lupada kitab-kitnb sentwmla. Apabik
mcrelu mmj umpai lamu, mneka berltnta,'I(ami ba -
iman.' Da4 apabik trinelw nnr) adirL mnelm mmg-
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Stgt ujury jari lantaran nuzrah bncampur benci

tcthadn| lflntu. IfuIalanilnh (kqada fineln)'I[atilah
lumu knrcna. kmtaralwnmu itu.' Sesungguhny a AIIah
mmgetahui scgab isi hnti.Jilil lumu mempnoleh
lebailwn, niscay mtrelw bnsedih lufi. ntup| jika
lwmu madnpat bentatu, mnela bngenbira lnrcrw-
nya.Jilco,lamu bnsabar dan bertalatta, niscaya tipu
dnya mnelu sedikit pun tidnk n$ndntnnglnn knnu-
dlwratan lupadamu. Saunguhny a Allah mmgetalui
segah apa yang naela knj alan. " (Ni hnran: 1 18-

120)

Ini adalatr gambaftm yang melukiskan siht-Sifrt
mereka dengan sempurna dan membicarakan
relung-relung kejiwaan mereka beserta bukti-bukti
karakter mereka. Direkamlah peras:um-perasa;rn

batin dan kesan-kesan lahiriah mereka, serta
gerakan-gerakan mereka yang konstan. Dengan
semua itu direkamnya contoh perilaku manusia
yang terjadi berulang-ulang pada semua masa dan
tempaL Kita melihatnya sekarang dan esok pada

musuh-musuh yang ada di sekitar kaum muslimin.
Pada waktu kaum muslimin kondisinya kuat dan
dapat mengalahkan mereka maka mereka berpura
pura menampakkan sikap cinta dan suka kepada
kaum muslimin. Akan tetapi, hati dan seluruh
anggota tubuh mereka mendustakan kecintaan dan
kesukaan mereka itu (yakni semua itu hanya
kepurapuraan belaka). Sayangnya kaum muslimin
lantas begitu saja teperdaya oleh sikap lahiriah
mereka Kemudian memberikan cinta dan keper-
cayaan kepada mereka, padahal tidak ada yang
merekakehendaki terhadap kaum muslimin me
lainkan mudharat dan kesusahan. Mereka tak
henti-hentinya menimbulkan kesulitan bagi kaum
muslimin, menebarkan duri-duri di jalan kaum
muslimin, melakukan tipu day4 dan menyelipkan
tipu muslihat-asalkan adakesempatan dan peluang,

baik siang maupun malamhari.

Tidak diragukan lagi bahwa gambaran yang
dilukiskan olehAl-Clur'an der8an carayang meng-
agumkan ini terjadi sejak masa Atrli Kitab yang
hidup berdampingan dengan kaum muslimin di
Madinatr. Dilukiskannya gambaran yang kuat
mengenai kebencian dan kemarahan yang mereka
pendam terhadap Islam dan kaum muslimin. Jwa
dilukiskanrya niat jahatfiang mereka sembunyilan
dan keinginan-keingrnan buruk yang tersimpan

dalam dada mereka. Sedangkan, sebagian kaum
muslimin tertipu dan teperdaf"a oleh musuh-musutt
Allah itu. Sehingga mencuratrkan cintarya kepada
musuh-musuh itu dan mempercayakan kepada
mereka urusamrusan rahasia kaum muslimin.
Sebag'ian kaum muslimin menjadikan mereka se
bagai teman setia tempat mencurahkan ratrasia dan
isi hatinya dan inenjadilan mereka sebagai sahabat
dan kawan, dengan tidak merasa ada beban dan
kekhawatiran unhrk menyampaikan urusan inter-
nal dan hal-hal yang bersiht rahasia kepada mereka

Mak4 datanglatr sorotan dan peringatan agar
kaum muslimin dapat melihat haldkat urusan ini,
serta dapat rherenungkan dan memikirkan tipu
daya musuh-musuh fulen mereka itu. Musuh yang
tidak pernah berbuat hrlus kepada me.reka sama
sekali. Kecintaan dan kesetiakawanan kaum mus
limin tidakpernah dapatmencuci dendam dan ke
bencian mereka kepada kaum muslimin. Sorotan
dan peringatan ini tidak hanya berlaku pada suatu
masa tertenfu saja dalam sejarah. Tetapi, ini adalah
hakikat yang abadi dan menjadi kenyataan sepan-
jang masa sebagaimanayang kita lihatbuktinya di
hadapan kita dengan jelas dan terang.

Akan tetapi kaum muslimin melupakan perintah
Tuhannya agar mereka tidak menjadikan golongan
nonmuslim sebagai teman setia dari kelompok
manusiayang bukan dari golongan mereka sendiri,
baik dalam hakikat, mnnhnj, mauptnwmilah. I(aum
muslimin melupakan perintahTuhaunya aear jangan

menjadikan golongan nosmuslim ihr sebaeai tempat
mencurahkan kepercayaan, rahasi4 dan tempat
memusyawarahkan urusan mereka IGum mus
limin lupa terhadap semua perintatr Tuhannya ini
dengan menjadikan orang{rang selnaqlm ifu se
bagai rujukan dalam semua urusan, persoalan, per-

ahnan, perundang-undangan, pandangaru gagasan,

mnnlnj, dan semua jalanl

IGum muslimin melupakan peringatanAllah ini.
Mereka justru saling mencintai dengan oftrng-
orang yang menentang Allah dan RastNya- Mereka
bukakan dada dan hati mereka untuk musuh-
musuh Allah itu. Allah berfirman kepada kaum
muslimin angkatan pertama sebagaimana firman-
Nya kepada kaum muslimin generasi kapan pun,

'Merela m.myilwi apa yang twtywahlwt. lamu. Hah
nyata lubencian dnri mulut merclw, dnn apa yang
dismbunyilun oleh lati mnela annhh hbih baar
lngi."

Allah berfirman lagi
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"Begitulah Intnu; lumu menyului mnelw padalwl
mfreka tidak menyului lmmu, dnn kamu bniman
lupod" kinb-kitab semuanla. Aqabik mnelu mm-
jumpai lumu, mncla bnkatn, 'Karni beriman.'Da.n,
apabila merelw mmymd.iri" merel,n mcngigit ujungi ari
Imtaran nurah bncampur bmci terhadnp ltanu."

Dan, firman-Nyalagi,

'Jilu knmu mempuohh lubaiknn, niscaya mnelw
bersedih Infi. nta!| jilw lwmu mmdnpat bencarw,

mcr e lu b crgmb ira lwreranty a. "
Telah berulang kali pengalaman menunjukkan

kepada kita namun kita belum sadar juga Sudah
berulang kali juga kita menyingkap tipu daya dan
persekongkolan mereka dalam berbagai persoalan,
tetapi kita tidak menjadikannya sebagai pelajaran.
Bahkan, telah berkali-kali mulut mereka kebablas
an sehingga terungkap dendam merekayang tidak
pernatr hilangwalaupun kaum muslimin menunjuk-
kan cintanya kepada mereka. Dendam yang tak
pernatr bersih walaupun sudah diberitahukan ke
pada mereka toleransi agama Islam.

Di samping itu, kita mengalami kemunduran
dengan membuka hati kita unhrk merek4 dan juga

menjadikan sebagian mereka sebagai teman setia
dalam kehidupan dan'di jalan perjuangan. Bahkan,
sampai-sampai kitapun bermesra-mesraan dengan
mereka Atau, kita mengalami kekalahan spiritual
karena bermesra-mesftum dengan mereka dalam
urusan akidah sehingga kita enggan menyebut-
nyebut akidah kita. Juga dalam naihnj'sistem'
kehidupan sehingga kita tidak menegakkan sistem
kehidupan atas dasar Islam.

Dalam bidang sejaratr pun terjadi pengaburan
dan padaman jejak jejaknya, agar kita tidak lagi
menyebut-nyebut perseteruan dan pepeftmgan
yang terjadi antara para pendahulu kita dan musuh-
musuh yang senantiasa mengincarnlza (Vang tak
lain adalatrAtrli Kitab dan golongan kafir itu). Oleh
karena itu, kita pun ditimpa balasan sebagaimana
yang menimpa orang{rang yang menentang

frintahAllah. Derrgan demikian, kib menjadihina
lemah, dan minder. Kita pun mendapat kesusatran
dan penderitaan yang mereka inginkan itu. Juga
kita rasakan kemudharatan yang mereka selipkan
ke dalambarisankita

Demikianlah Allah memberitahukan dan me
ngajarkan kepada kita-sebagaimana Dia mem-
beritatukan dan mengajarlen kepadakaum mus
limin angkatan pertama-bagaimafra seharusnya
kita menjaga diri daritipu daya dan menolak gang-

guan mereka, agarkita selamat dari kejahatanyang
mereka sembunyikan dalam hati dan caci maki
yang terucapkan lewat mulutmereka

lilw lumu bnsabar d.an biltalao-a, nismya t pu doyo

mnela sedikit pun tidak mendnranglun kanudlwratan
Iupadamu. Sesungguhnya Allah Mala Mengetahui
segaln apa. y ang mnq4fi. ktij alrnn. "

Kesabaran, tekad, danketeguhan dalam meng-
hadapi'kekuatan" musuh-musuh Islam dan tipu
daya mereka jika melakukan fitnah dan tipu daya.
Sabar, tegar tidakrunhrh, tidakminder, dan tidak
melepaskan akidatr-seluruhnya atau sebagian-
demi mertjaga diri dari keburukan mereka atau
sebagai usatra untuk menarik simpati mereka Ke
mudian takwa, yaitu takutkepadaAllah saja dan
merasa selalu diawasi oleh-Nya Inilih takwayang
menghubungkan hati dengan Allalr- Maka tidaklatt
talnva ini berada dalam hati seseomng melainkan
akan memba\Manya mengikuti nailnj Nlahdarn
berpegang teguh pada tali-Nya. Apabila hati sudah
berhubungan dengan Allah, maka ia akan me
mandang enteng segala kekuatan selain kekuatan-
Nm Hubungan denganAllah ini akan menguatkan
tekadnya Sehingga" ia tidak begitu saja menyeratr
kepada orang lain meskipun punya hubungan dekat
dengannya, dan tidak akan bercintacintaan dengan .

or:angyang menentangAllah dan Rasul-Ny4 demi
mencari keselamatan atau kedudukan.

Inilah jalan itu, ]raitu sabar dag tahn'a serta ber-
pegang teguh pada tali Allah. Tidaklah kaum mus
limin dalam seluruh perjalanan sejaratrnya
berpegang teguh pada tali Allah dan melaksanakan
manhalNya di dalam semua aspek kehidupan
merek4 melainkan mereka menjadi perkasa dan
selalu menang. Allahpun melindungi mereka dari
tipu daya musuh-musuh mereka dan kalimat mereka
lah yang terjunjung tertinggi. Tidaklatr kaum mus
limin dalam seluruh perjalanan sejarahnya ber-
pegang pada tali musuh-musuh bebuyutan mereka
yang selalu memerangi akidah dan manlwjilahi
secara rahasia dan terang-terangan, mendengarlan
pertimbangan dan nasihat-nasihat merek4 dan
menjadikan mereka sebagai teman setia sahabat,
pembanfu, informan, dan penasihat melainkan
Allah menetapkan kekalahan bagi mereka (raum
muslimin), dan memenangkan musuh-musuh
mereka Sehingga mereka menjadi hina dina dan
tertimpa bencana Sejarah menjadi salcsi bahwa
kalimat Allah itu abadi, dan sunnatr-Nfa terus ber-
lalm. Barangsiapayarrs buta terhadap sunnahAllah
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di muka bumi ini, rnaka matanya tidak akan melihat
kecuali tanda-tanda kehinaan, kekalahan, dan
kejatuhan.

Sampai di sini selesailah pelajaran ini dan ber-
akhir pula segmen pertama dalam surzh ini. Pem-
bahasanq'a sudah sampai pada puncak pepenmgan
dan puncak pemufusan hubungan secara total.

Ada baiknya sebelum mengal*riri pelajaran ini,
kita tetapkan hakikatlain tentang toleransi Islarn di
dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Yaitu,
Islam memerintahkan kaum muslimin agartidak
menjadikan musuh-musuh mereka sebagai teman
setia. Namun, Islam tidak menganjurkan mereka
membalas dendam, dengki, kebencian, dan tipu
daya itu dengan sikap dan tindakan yang sama.
Islam hanya melindungi kaum muslimin, barisan
kaum muslimin, dan keberadaan umat Islam. Ya
sematamata melindungi dan mengingatkan mereka
terhadap bahaya yang direncanakan orang lain.

Dengan toleransi Islam, oftmg muslim dapat
bergaul dengan semua numusia Dengan kesucian
Islam, dia dapat bermuamalah dengan semua
manusia Dengan kecintaannya kepada kebaikan
yang menyeluruh, dia dapat berhubungan dengan
semuamanusiq menjaga diri daritipu daya, tetapi
tidak melakukan tipu daya; mewaspadai dendam
dan dengki, tetapi dia tidak melakukan dendam dan
dengki. Namun, lcalau agamanya diperangi, akidalr
nya diganegu, dan dihalang-halangi unhrk meng-
ikuti jalan Allah dan merfalankan manlalNya mala
pada wallu itu dia dihmtut berperang untuk meng-
hilanglen fihatr dan gangguan, dan menghilang-
kan rintangan-rintangan yang dilakukan dan di-
pasang or:rng{rang yang berniat menghalangi
umat mengikuti jalan Allah dan mengimplemen-
tasilan nanlajNyadalam kehidupan. Dia lakukan
perang sebagai jihad (periuangan) di jalan Allah,
bukan karena melampiaskan kemaratran pribadi
dan dendam kepada orang{ftmg yang meng-
ganggu dan menyakitinya; bukan karena meng-
inginl€n kemenangan dan keunggulan; bukan
unhrk menancapkan bendera kebangsaan dan
membangun imperium! Tetapi dia berjihad di jalan
Allah karena meqginginkan kebaikan bagi semua
manusia untuk menghancrr*an semua rintangan
fnang menghalangi sampainya kebaikan ini kepada
masyarakat dan unhrk menegakkan peratranyang
lurus sehingga semua manusia dapat mengecap

kenilnnatan di bawah naungannya dengan penuh
keadilan dan kedamaian.

hilah hakikatyang ditetapkan oleh nash-nash A!
Qur'an danAsSunnahyang baryakjumlahnya, dan
diaplikasikan oleh sejarah kaum muslimin generasi
pertama, yang melakukan semua aktivitasnya
sesuai dengan nash-nash ini.' Sesunggulnya fianlwj ini adalatr kebaikan.
Tidak adayang menghalangi manusia unhrk me
nunaikannya melainkan orang yang sangat me
musuhi kemanusiaan, yang sudah tenhr harus
ditolak dan dipotong kekuasaannya hilah kewajib
an yang harus. ditunaikan kaum muslimin dengan
sebaik-baiknya

Mereka senantiasa diseru unfuk menunaikan
kewajibannya dan jihad (perjuangan),itu terus
berlaku hingga hari kiamat di bawah panji-panji
Islamini' 

', * *
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"(tngattah), ketika karrrl berangkat pada pagi
hari dari (rumah) kelua,rganru akan menem-
patkan para rrukmin pada beberapa tempat
unbrk berperang. Allah I\fiaha Mendengar lagi
I\fiaha Mengetahui (121) ketika dua golongan
daripadamu ingin (mundur) karena takut,
padahal Allah adalah penolong bagi kedua
golongan ihr. IGrcna iur, hendaklah ka,nena
Allah saJa orang"orang mukmin bertawakale9;1lJ'6:'u-$ig',i3,"rq$8'tilAi6g
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(122) Sungguh Allah telah menolong kamu
dalam peperangan Badar, padahal kamu
adahh (ketika iur) orang'orang yang lemah.
I(arena iur, bertaknnJah kepada Ailab supaya
kamu mensyukuri-Nya. (tZS) (Ingadah), ketika
kamu mengatakan kepada orang mukmin,
'Apakah tidak cukup bagi ka,mu Allah mem-
banhr karnu dengan tiga ribu malaikat yang
diarnrnlran (dari langit) ? (n4) Ya (culup).Jika
kamu bersabar dan bertalnrq serta mereka
daang menyerang kamu dengan seketika itr
juga, niscaya Allah menolong kamu dengan
lima ribu malaikat yang memakai tanda. (125)

Afhh tidak menjadikan pemberian bala ban-
hran ihr melainkan sebagai kabar gembira
bagimu (kemenanganmu), dan agar tenteram
hatimu karenanya. Kemenanganmu ihr hanya-
lah da^ri Allah Yang Matraperkasa lagi Maha-
bija*sana. (126) (Alhh menolong kamu dalam
Perang Badax dam memberi bala banban itu)
unurk membinasa.kan segolongan orang-orang
yang ka.tir, atau untrk menjadikan mereka
hina, lalu mereka kembali dengan tiada mem-
peroleh apa-apa- (f2,7) Tak ada sedikit pun
campur tanganmu dalaln unr$an mereka iur
atau Allah menerima tobat mereka, aa,u meng.
azab mereka, karena sesungguhnya mereka iur
orang-orang yang zalim. (128) Kepunyaan
Allah apayangada di langitdan dibumt Dira
memberi ampun kepada siapa yang IXa ke-
hendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia ke-
hendakl Allah Malra Pengampun lagi Maha
Penyayang. (129) Hai orang.orang yang ber
imarq jangarlah kamu memakan riba dengan
berlipatganda dan bertakrualah kamu kepada
Allah supaya kamu mendapat kebenrnhrngan
(130) Petharafafr dirimu dari api neraka, yang
disedial<an unnrk orang'orang yang kafir. (fi|l)
Thafilah Allah dan Rasul" supaya kamu diberi
rahmal (132) Bersegeralah kamu kepada
arxrpunan dari Tbhanmu dan kepada surga
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di-
sediakan unark oralrg-orang yang bertakrra.
(133) (Yaitu), orang'orang yang menaftahkan
(hartanya), baik di wakhr lapang maupun sempi!
dan orang.orang yang menahan amarahryra dan
memaaftan (kesalahan) oranrg. Allah menyukai
orangorang yang berbuat kebajikan. (134)
(["Sd orang-orang yang apabila mengerjakan
perbuatan keji atau menganiaya diri sendirio
mereka ingat akan Allah, lalu memohon

arnpun terhadap dosadosa mereka Siapa lagi
yang dapat mengampuni dosa selain Allah?
Meneka tidak menenrskan perbuatan keSnya
ihr, sedang mereka mengetalnrl (l35) Meneka
ihr balasannya ialah ampunan dari Tbhan
mereka dan surga yang di dalamnya mengalir

sedangmereka kekal di dalarn-
nya- Ihrlih sebaik-baik pahala orang-orang
yang beramal. (1i16) Sestrngguhnya telah ben
lalu sebelum kamu sunnah*unnah Allah" IGrcna
ifir, berjalanlah kamu di muka buni dnn per
hatikanlah bagaimana aldbat orang-ora^ng
yang mendustakan (rasul-rasul). (137) (Al-
Q*'att) irii aaAafr penerangan bagi selunrh
manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi
oranTorang yang bertakwa- (t3Q Janganlah
kamu bersikap lemah, dan jangantah (p.rla)
kamu bersedih hati padafnl kafiulah orang.
orang yang paling tinggi (derajatsrya), jika
kamu orangorang yang beriman" (139)Jika
kamu (pada Perang uhud) mendapat luka,
maka sezunguhnya kaum (lrafir) itr pun (pada
Perang Badar) mendapat luka yang serupa.
Masa ftejapan dan ketranarran) itro Ibmi pen
gilirkan di antara manusi,a (aga.r mereka men-
dapat pelajaran); supaya Allah membedakan
orang-orang yang beriman (dengan oratrg-
orang kafir), dan supaya sebagian kamu
dijadikan-Nya (g,.S,t" sebagai) syuhada. Afhh
tidak menyrkai orang"orang 1ang zalirr. (1aO)

Juga agar Allah membersihkar orang'orang
yang beriman (dari dosa mereka) dan mem-
binasakan orang.orang yang kafir. (laf) Apa-
kah kamu mengira bahwa kamu alran masuk
surga, padalnl belum nyata bagi Allah orang-
orang yang berjihad di antararnu, dan belum
nyata orang-orang yang sabar. (1a2) Sesrmg'
guhnya kamu mengharapkan mati (tyahid)
sebelum kamu menghadaptnya- (Sekar-ang)
sungguh kamu telah melihat dan menyaksi-
kannya. (la3) Muhammad itr tidak hrn harya-
lah seorang msut, sungguh telah berlalu se-
belumnya beberapa orang rasut Apakah jika
dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke
belaftang (murtad) ? Barangsiapa yang berbalik
ke belakang, maka ia Udak dapat mendatang
kan mudtrarat kepada Allah sedikitpun Allah
akan memberi balasan kepada orang-orang
ya,ng bersyukur. (144) Sesuaur yang bemyawa
ddak akan mati melainkan dengan idn Allab
sebagai ketetapari yang telah ditenhrkan
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waldrnya. Barangrsiapa menghe.ndaki pafda
dunia, niscaya IGmi berilran kepadanya pahala
dunia ihr. Dan, barangsiapa menghendaki
pahala akhirat, IGmi berikan (pula) kepadanya
pahala akfrirat Karni a.kan memberi balasan
kepada orang-orang yang bersyukur. (1a5)

Berapa banyah nabi yang berperang b€r$ilno-
sama merekao sejumlah besar dari peng-
iku(ryra) yang bertaknra. Mereka ddak menjadi
lemah lrarena bencana yang menimpa mereka
di jalan Allab dan ti.lak lesu serta ddak (pula)
menyerah (k"p"da musuh). Allah menyu,kai
orang-orang yang sabar. (146) Tldak ada doa
mereka selain ucapan, Ya Tbhan lorni, ampuni-
lah dosadosa kami dan tindakarrtindaftan kami
yang berlebih-lebihan dalam unrsan kard dan
tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah
karrd terhadap kaum yang lra.ftr.' (1a7) Karena
ihq Altah memberikan kepada merekapahala
di dunia danpahalayangbaik di akhirat Allah
menyukai orang€rang yang berbuat kebaikan
(148) Hai orang-orangyangberiman, jika kamu
menaati orangorang yang kafir ih4 niscaya
mereka mengembalilran karnu ke belakang
(kepada kekafiran), latu jadilah kamu orang-
orang yang rugi. (149) Tbtapi (ikufilah Allah),
Alahlah Felindungmu, dan Diahh sebaik-baik
Penolong. (150) Akan Kami masukkan ke
dalaln hati orang-orang lrafir rasa takug dise-
babkan mereka mempersekutukan Allah
dengan sesuahr yang Allah sendiri tidak me-
nunrnlran keterangan tentang ihr" Tbmpat kem-
bali mereka ialah neraka. Itulah sebunrk-buruk
tempat tinggat orang-orang yang zalim. (151)

Sesungguhryra Allah telah memenuhilmji-Nya
kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka
dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah
dan berselisih dalam urusan ihr serta men-
durha&ai perintah (Rasul) sesudah Allah mem-
perlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai
Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia
dan ada orang yang menghendaki a^khirat
Kemudian Allah memalingkan kamu dari
mereka unnrk menguji kanuu Sesungguhnya
Allah telah memaafl<an karnu. Allah mem-
purryrai lrarunia (yang dilimpahkan) atas orang-
orang yang beriman (tsZ) (Ingaflafr), ketika
kamu lari dan tidak menolehkepada seseorang
pun, sedang Rasul yang berada di antara
kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu"
Karena itu, Allah menimpakan kamu ke-

sedihan atas kesedihan, supaya ka^nru jangan
bersedih had terhadap apa yang luput dari
kamu dan terhadap apa yang menimpa karnu"
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerJakan. (153) Kemudian setelah kamu ber
dukecitaAllah menrrnrnkan kepada karru ke-
arnanan (b"+.pa) kantuk yang meliputi se-
golongan diri kanur. Sedangkan, segolongan
lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri.
Mereka menyangka yang tidak benar terhadap
Allah seperti sangfoan jahfliah. Mereka ber
kata, 'Apakah ada bagi ldta barang sesuahr
(haft campur tangan) dda^m uru$an iniP Kata-
kanhfr" tSesingguhnya urusam itr seluruhnya
di tangan Allah.' Mereka menyembunyihan
dalam hati mereka apa yang tidak mereka
teranglran kepadamru Meneka berkatar'Sekira'
nya ada bagi kita barang sesuahr (hak campur
tangan) dafarn urusa^n ini, niscaya kita tidak
akan dibunuh (dilqlahkan) di sini.' Ibta*anlab
'Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya
orangorang yang telah ditakdirkan alon mati
terbunuh ihr ke luar (iuga) ke tempat mereka
terbunuh.' Allah (berbuat demikian) unhrk
menguji apa yang ada dalarn dadamu dan unurk
membersihka.n apa yang ada datam hatimu.
Allah Mafra Mengetahui isi hatt (Ua) Sesung-
guhnya orang-orang yang berpaling di antara-
mu pada hari bertemu dua pasukan itL hanya
saja mereka digelincirkan oleh sctan, disebab-
kan sebagian kesalahan yang telah meneka
perbuat (di masa larrpau). Sesungguhnya Allah
telah memberi maaf kepada mereka. Sesung'
guhnya Altah lvlaha Penganrpun lagi Matra
Penyanhrn (155) I{ai orang.orang yang ber
ir nr, janganlah kamu seperti orang-orang
kafir (orang.orang munafik) itro yang mengata-
kan kepada saudara-saudara mereka apabila
mereka mengadalran perjatanan di muka buni
atau mereka berperangr llfulau mereka tetap
bersama*ama ltta, tennrlah menekatidah mati
dan tidak dibunuh.'Ahbat (dariperkataan dan
keyakinan mereka) ya^ng demikian itr, Allah
menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di
dalam hatimeneka. Atlah menghidupkan dan
mematikan. Altah melihat apa yang kamu
kerjakan. (156) Sunguh kalau kamu gugur di
jalan Allah a,tau meninggal tentrrlah ampruran
Allah dan rahmatsNya lebih baik (bagimu) dari
harta rampasan yang meneka kumpulkan. (157)

Sungguh jika kamu'meninggal atau gugur,
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tenblah kepada Allah saja kamu dilnmpulkan
(158) I\dake disebabkan rahmat dari Allailafr
kamu berlaku lemah-lembut terhadap meneka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tenhrlah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu" Iftrena ihr, maaftantah mereka,
mohonkanlah arnpun bagi mereka, dan ber-
musyawarahlah dengan mereka dalam unrsan
ihr. Kemudian apabila kamu telah membulat-
kan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawa^kal kepada-Nya.(159) Jika .Allatr
menolong kamu, ma"ka td< adalah orang yang
dapat mengalahka.n kamu.Jika AIhh mem-
biarkan kamu (UdaI( memberi pertolongan),
maka si,apal<ah gerangan yang dapat menolong
ka^rnu (selain) dari A[afr sesudah ihr? IGrena
itr, hendaklah kepada Alah saja orang-orang
mukmin bertawakal. (160) fidak mungkin
seorang nabi berkhianat dalam urusan ha^rta
rarnpasan perang. Barangsiapa yang ber-
khianat dalam unr$an rampa,s,an perang ihro
maka pada hari kiamat ia a.kan d"trt g mem-
bawa apa yang dikhianatl€nnya ihr. Kemudian
tiap-tiap diri al<an diberi pembalasan tentang
apa yang ia kerja&an dengan (pembalasan)
setimpal" sedang meneka tidak dianiaya. (161)

Apakah orang yang mengikuti keridhaan
Allah sa.nra dengan orangyangkembali mem-
bawa kemurkaam (yat g besar) dari Allah dan
tempatrya adafah Jahannam? Ihlah sebunrk-
buruk tempat kembali. (162) (Kedudukan)
mereka iur bertingkat-tingkat di sisi Allah.
Allah Maha Melihat apa yang mereka
kerjalcan. (163) Sunguh Allah telah memberi
karunia kepada orang-orang yang berima^n
ketika Allah mengutus di antara mereka
seorang Rasul dari golongan mereka sendiri,
yang membaca^kan kepada mereka ayat-ayat
Allah, membersihkan (iiwa) mereka, dan
mengajarkan kepada merekaAl-Kitab dan Al-
Hikmah. Sesungguhnya sebelum (kedatangan
Nabi) ihr, mereka addatr benar-benar dalam
kesesata.n yang nyata. (16,t) Mengapa ketika
kamu ditimpa musibah (pada peperangan
Uhud), padahal kamu telah menimpakan
kelralalran dua kali lipat kepada musuh-muzuh-
mu (pada peperangan Badar) kanru berkata,
'Dari mana (kekalahan) iniP Kata-
kanlahr'Ihr dari (kesalahan) dirimu sendirl'
Sesungguhnya Allah Mahafnrasa atas segala

sesuauL (165) Apa yang menimpa karnu pada
hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalah-
an)inr adalah dengan ido (takdi")Atlah, agar
Allah mengetahui siapa orang'orang yang
beriman. (166) Dan, supaya Allah mengetahui
siapa orang-orang yang munafik. Kepada
mereka ditatakanr'Marilah berperang dijalan
Allah ataiu pertalrankanlah (dirimu).' Mereka
berkata'Sekiranrya kami mengetahui akan
terjadi peperangarq tenhlah kami mengiluti
kamu.' Mereka pada hari ihr lebih dekat
kepada kekafiran daripada keimanan" Mereka
mengatakan dengan apa yangddak
terkandung dalam hatinya. Allah lebih me-
ngetahui apa yang mereka sembunyitran (167)

Orang-orang yang mengatakan kepada
sauda.ra-saudaranya, da', mereka 6dak hrrut
pergi berperangr'Sekiranya mereka mengikuti
kitao tennrlah mereka tidalc terbunulu'Kata-
kantalt' Tblaklah kematian itr1 dari dirimu' jika
kamu orangtrang yang benar.' (168)Janganlah
kamu mengira bahwa orang'onang yang gugur
di jalan Allah ihr matl Bahl€n, mereka ihr
hidup di sisi Thhannya dengan mendapat
rezeki. (169) Mereka d4am keadaan gembira
disebabkan karunia Allah yang diberilon-Nya
kepada mereka. Dan, mereka bergirang hati
terhadap orang-oratrg yang masih tuggal di
belakang yang belum meryusul mereka, bahwa
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
ddak (pula) mereka bersedih hafl (1@ Mereka
beqgirang hati dengan nikmat dan karunia
yang besa.r dari Allab dan bahwa Allah fidak
menyia-nyiakan patnla orang.oriang yang ben
imarl (l7l) (Yaitu), orang-orang yang menaati
perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka
mendapat luka (dalam peperatrgan lJhud).
Bagi ora^ng-ora^ng yang berbuat kebarkan di
antara mer€ka dan yangbertakrua, adapahala
yang besar. (172) gaitr), orang{ra,ng (yaog
menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka
ada orang-orang yang mengatakanr'Sesung.
guhnya manusia telah mengurrpulkan pasukan
unUrk menyerang kamu, karena ifu takutlah
kepada mereka.' Make perkataan ihr me-
nanrbah keimanan mereka dan mereka men-
jawab, 'Cukuplah Atlah menjadi Penolong
kar i dan Allah adalah sebalk-baikFelindung.'
(173) I\4aka, mereka kembali dengan nilsnat
dan kanrnia (yang besar) dari AllalL Mereka
tidak mendapat bencana apa-apq dan mereka
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mengikuti keridhaan Alhh. Allah memPunyai
kanurira ya.ng besar. (Ua) Sesungguhnya mereka
ihr tidak lain hanyalafr setan yang menakut-
nakud (kamu) dengan kawan-kawanrryra (o"arrg
orang musyrik qFaisy).IGrena ih4 janganlah
kanru alnrt kepada mereka' tetapi takutlafi
kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang
beriman (tZ$Janganlatr kamu disedilrkan oleh
orang'orang yang segera menjadi kafir. Sesung'

guhnya mereka ddak sekali-kali dapat mem-
beri mudharatkepada Allah sedikitpun Allah
berkehendak tidak akan memberi sesuahr
bagian (dari pahala) kepada mereka di hari
a*trirat, dan bagi mereka azab yangbesar. (176)

Sesungguhnya orang-orang yang menukar
iman dengan keka.firan, sekali-kali mereka
ddak at<an dapat memberi mudharat kepada
Alhh sedikit pun. Bagr mereka' azab yang
pedih. (tZZ) Janganlah sekali-kali onang-orang
lrafir menyangka bahwa pemberian tanggutl
Ibmi kepada mereka adafah lebih baik bagi
mereka. Sesungguhn)ta I(ami memberi tangguh
kepada mereka hanyalah supaya bertambah-
tarnbah dosa mereka. Bagi mereka azahyang
menghinakan (17S) Allah sekali-kali tidak akan
membiarkan orang:orang yang beriman dalan
keadaan kamu sekarang ini' sehingga Dia
menyisihka.n yang bunrk (munafik) dari yang
baik (mukmin). Allah sekali-kali fidak akan
memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang
gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dike-
hendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. I(alena
iuL berimanlah kepada Altah dan rasul'rasul-
Nya"Jika kamu beriman dan bertakwa, maka
bagimu pahala yang besa^r. (179)'

Penganta,r
Setelah membicarakan perang urat saraf, debat,

bantahan, dialog, diskusi, pemberian penjelasan

dan penerangan, pengarahan, peringatan-dalam
bagian terdatrulu dari surah ini-maka konteks
berikuErya pembicaraan beralih kepada perang di
medanlaga PerangUhud.

Perang {.lhud ini bukan cuma perang di medan
laga saja, tetapi ia juga perang di dalam hati. Ia
adalatr peperangan yang lapangannya lebih luas

dari medan-medan perang lainnya- IGren4 perang

di medan laga itu hanya salah satu dari medan-
medan perang yang besar. Yaitu, medan kejiwaan
manusia, pemikiran dan perasaannya, keinginan
dan hawa nafsunya, motivasi-motivasi dan ke

mauan-kemauannya sesra umum. Dalam medan-
medan peperangan ini, AlQur'an mengobati jiwa

manusia dengan sangat halus dan mendalam,
dengan tindakan-tindakan yang l$ih positif dan
menyeluruh daripada pengobatan yang dilakukan
manusia terhadap sesaflurnya lewat jalan perang
fisik

IGmenangan besar sesudah terjadinya kemenang-

an dan kekalatran dalamperang di medanlaga itu,
ialah kemenangan berupa pengetatruan yang jelas

dan terang benderang terhadap beberapa hakikat
yang diungkapkan olehAlQur'an, serta kemantap
an perasium secara meyakinkan terhadap hakikat-
hakikat ini. Di samping ihr adalah kemenangan
yang berupa pembersihan jiwa pemisahan barisan
(antara yang hak dan yang batil), dan tegbebasnya
kaum muslimin-sesudah itu-dari kekaburan pan-

dangan, bercampuraduknya tata nilai dan norma-
norrna, dan kegoncangan perasrurn dalam barisan
kaum muslimin. Hal itu tedadi dengan tersibak dan
tersisihkannya kaum munafik dalam jurnlah besar
dari barisan Islam. Tampak dengan jelasnya tanda-
tanda kemunafikan dan identitas kebenalzul, dalam
perkataan, perbuatan, perasaan, dan perilaku.
Tampak jelas pula hrgastugas iman, firgastugas
dal$'ah kepada iman, dan pergerakan iman. Juga
tampakjelas semuahrnfutan iman seperti persiapar,

yang berup a ma'rifah'pengetahuan', persiapan
pemurnian, persiapan pengaturan, melaksanakan
ketaatan dan kepatuhan sesudah-semua itu, ber-
tawakal hanya kepada Allah dalam setiap langkatt
perjalanannya dan mengembalikan seluruh urusan
kepada Allah saja baik mengenai kemenangan
maupun kekalahan, kematian maupun kehidupan,
dalam segalaurusan dan semua arah.

Keberhasilan besar yang diperoleh kaum mus
limin dari balik peristiwaperistiwa dan pengarahan-
pengarahan Al-Qur'an'sesudah itu, adalah lebih
besar dan lebih penting-serta tak dapat dibanding-
kan dengan apa pun-daripada kemenangan dan
harta rampasan, kalau kaum muslimin pulang dari
pepeftrngan dengan membawa kemenangan dan
harta rampasan. IGum muslimin pada wakhr ifu
sangat membuhrhkan keberhasilan yang besar ini.
Mereka membutuhkannya seribu kali lipat ke-
menangan dan harta nrmpasn. Rencana Allah
yang sangat tingsl berada di belakang apa yang
tampak dalam kenyataan lahiriah yang berupa
keterbatasan dan kelemahan, serta kesamaran dan
kekaburan dalam barisan Islam. Juga berada di
belakang kekalahan yang terjadi karena fenomena-
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fenomena lattiriah yang demiki.an ihr. Rencana
Allah yang amat tinggi berada di belakang peristiwa
yang terjadi sesuai dengan sunnah-Nya yang
berlaku, menurut sebabsebab alami yang lahiriah.
Di belalsng itu terdapat rencanaAllah, yang semua

ryra merupakan kebaikan bagi kaum muslimin pada

wakhr ifir, untuk mendapatkan hasil besar yang
berupa pelajaran dan pendidikan, kesadaran dan
kematangan, pembersihan dan pemilahan, serta
keteraturan dan kedisiplinan. Juga supayapengeta-
huan, pengaliaman, hakikat, dan pengarahan ini
menjadi pelajaran yang tak ternilai harganya bagi
generasi.generasi umat Islam selanjutnya. Suafu
pelajaranyangtak dapatdiukur harganya meskipun
dengan kemenangan dan harta rampasan.

Peperangan di medan laga sudah selesai, dan Al-
Qur'an memulai lagi dengan medan yang lebih luas
dan besar, yaitu medan kejiwaan dan medan ke-
hidupan secara total bagi kaum muslimin. Dengan
jamaah ini tangan Allah menciptakan apa yang
hendak diciptakan-Nya baik berupa pengetahuan
dan kebijaksanaan, maupun pengalaman dan ke
sadaran. Di balik apa yang dikehendaki dan diren-
canakan Allalr-meskipun menimbulkan ganguan,
penderitaan, serta ujian yang berat dan pahit-ter-
dapat kebaikan yang besar.

Di antarahalyang perlu mendapatkan perhatian
dalam komentar Qur'ani atas peristiwa-peristiwa
peperangan ini, adalah adanya keserasian yang
mengagumkan antara pelukisan pemandangan-
pemandangannya dan peristiwa-peristiwanya de
ngan pengarahan-pengaratran langsung terhadap
pemandangan-pemandangan dan peristiwa-peris
tiwa itu. Juga dengan pengarahan-pengarahan lain
yang berhubungan dengan pengidentifkasian jiwa
pembersihannya dari kesamaran persepsi, pem-
bebasanrya dari belenggu syahwat beban ketama-
kan, gelapnya dendam, gulitanya dosa, lemahnya
kerakusan dan kekikiran, dan berbagai macam
keinginan yang terpendarn

Selain itr, di antara hal yang lebih memerlukan
perhatian lagi-sesudah membicarakan perang fisik-
-adalah pembicaraan tentang riba dan larangannya,
sertatentang snrra (musyawarah) dan keharusan
melakukannya, meskipun syrra ihr adakalanya
memiliki implikasiimplikasi lahiriah sebagai dampak
burukpepeftmgan.

Selanjutnya perlu diperhatikan pula keluasan
lapangan garapan AlQur'an dalam jiwa dan ke
hidupan manusia serta banyalarya titik-titik gerak-
an di dalamnya beserta saling berjalin dan meleng-

kapinya yang sangat mengagumkan.
Akan tetapi oftmg{rangyang suda}r mengerti

tabiat nnnlaj Rabbaniinfrdak akan merasa heran
terhadap keserasian, kelapangan; keintegralan, dan
keuhrhannya Maka peperangan fisik dalam pepe
rangan Islam bukan hanya urusan perang ber-
senjatia" mequnggang kuda (kendaraan), berjalan
kaki, persiapan, taktik, dan strategi perang saja
Semua ini hanya bagianyang takterlepaskan dari
perang besar dalam lapangan hati nurani dan
pengaturan kemasprakahn kaum muslimin. Pepe
rangan itu memiliki hubungan yang erat dengan
urusan perpbersihan hati, penyrcian, pemurnian,
dan pembebasannya dari tali dan ikatan yang
membungkam mulutrya dan menghalanginya dari
berlari kepada Allah! Ia juga memiki hubungan
yang erat dengan peraturan dan tatanan yang meng-
atur kehidupan kaum muslimin, sesuai dengan
manhnj Nlahyang lurus. Yartu, manlwj yang di-
tegal*an di atas sistem syura dalam seluruh aspek
kehidupan, dan di atas sistem tolong-menolong
bukan sistem ribawi. Tolong-menolong dan riba
tidak akan dapatbertemu dalam safu perafuran.

Al-Qur'an mengobati kaum muslimin sesudah
melakukan peperangan ypng-sebagaimana kami
katakan-bukan cuma peperangan fisik di medan
tempur saja, melainkan pepeftmgan di medan yang
lebih luas, yaitu medan jiwa dan kehidupan ryata
manusia. Oleh karena itu, diangkatlah persoalan
riba, lalu dilarang; diangkattatrpersoalan infak
ketika senang dan susah, lalu dianjurkan; diangkat-
lah p,ersoalan ketaatan kepadaAllah dan Rasul-Nya
lalu dijadikannya tambatan ratrmat dan diangkaflah
persoalan menahan marah dan memaafl<an ke
salahan orang lain, berbuat kebaikan, membersih-
l<an diri dari dosa dengan istigfrrdan bertobatserta
menghentikan perbuatan dosanya, lalu dijadikan-
nya semua itu sebagai perganhrngan keridhaan
Allah; serta diangkat pulalah persoalan rahmat
Allah yang terlukis dalam kasih sayang dan ke
lembutan hati Rasulullah saw. kepada manusia.
Juga dibicarakan prinsip snra dan ditetapkanrya
pada saat-saat mendesak; dibicarakanlah persoalan
amanat yang dapat mencegah kecunmgan dan
tindakan korup; serta diangkatlah masalah keder-
rnawanan dan diperingatkannya mereka dari siht
bakhil pada al*rir ayatyang membicarakan pepe
rangan ini.

Semua persoalan ifu diangkat karena ia meru-
pakan materi unhrk.mempersiapkan kaum mus
limin guna menghadapi peperangan dalam lapang-
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annya yang luas..Yaihr, peperangan )ang meliputi
perang fisib tetapi tidakhanyaterbatas padaperang

fisik ini saja Tetapi, juga meliputi peperangan de
ngan segala beban hrgasnya unfuk mendapatkan
kemenangan yang besar dalam menghadapi na$u
dan syahwat, kerakusan dan kedengkian, dan
kemenangan dalam menegakkan tata nilai serta
tata aturan yang sehat bagi kehidupan jamaah

secara menyeluruh.
Diangkatnya semua persoalan itu bertujuan

unhrk menunjukkankesatuan alddah dalam meng-

hadapi keberadaan manusia dan seluruh kegietan-
nya, serta mengembalikannya kepada saht poros,

yaitu poros ibadatr kepadaAllah, ubudiah kepada-
Nya, dan menghadapkan diri kepada-Nya dengan
penuh kesadaran dan ketakwaan. Juga untuk me
nunjukkan kesatuan manhnj Nlah dalam melin-
dungi eksistensi manusia dalam semua kondisinya;
menunjukkan adanya keterkaitan di antara semua

keadaan ini di bawah naungan manhnjllahr; dan
menunjukkan kesatuan sasaran bagi semua akti-
vitas manusia; serta memberikan pengaruh kepada

setiap gerakan dari gerakan-gerakan jiw4 dan pada

setiap bagian dalam memprogram sasaran alilhir ini.

Iklau begihr, semua ihr merupakan pengaratran
yang bersifat menyeluruh, yang tidak terlepas dari
peperangan ini. Maka, seseor:rng tidak akan me
nang dalam perang fisik kecuali kalau ia menang
dalam peperangan perasinn, moral, dan kedisip
linan. Orangorang yang lari pada saatbertemunya
dua pasukan dalam Perang llhud itu sebenarnya
digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian dosa-

dosa yang mereka lakukan. Sedangkan, orang-
oftmg y:lng mendapat kemenangan dalam perang
akidah di belakang nabi-nabi mereka adalah orang-
orang yang memulai peperangan dengan ber-
istigfar memohon ampun kepadaAllah dari dosa-

dosa, senantiasa berlindung kepada Allah, dan
melekat pada pilar-Nya yang kokoh. IGlau begihr,
membersihkan diri dari dosa, mendekatkan diri
kepadaAllah, dan kembali ke bawah perlindungan-
Nya termasuk persiapan unfirk mendapatkan
kemenangan, tidaklepas dari medan perang. Mem-
buang sistem ribawi dan kembali kepada sistem
tolong-menolong juga termasuk persiapan unhrk
mendapat kemenangan. Masyarakat yang hidup
dengan tolong-menolong dan bantu-membanhr
lebih dekatunhrk mendapatkan kemenangan dari
masyarakatyang hidup dengan sistem riba. Me
nahan marah dan memaafl<an kesalahan orang lain
juga termasuk persiapan untuk mendapatkan ke

menangan. Pengendalian nafsu juga merupakan
satu kekuatan di antara sekian kekuatan dalam
peperangan. Selain ifu, saling menjaga dan men-
cintai dalam masyarakatyang toleran juga merupa
kan kekuatan yang positif

Di antara hakikat-hakikatyarrg dibicarakan dalam
rangkaian ayat ini dari awal hingga akhir adalah
hakikat qadar' (takfir) Allah dan pengembalian
segala urusan kepada-Nya. Juga hakikat tentang
pelurusan kesalahpandangan mengenai petsoalan

ini. Tetapi, padawakhr yang sama jWa dibicarakan
tentang ketetapan sunnah Allah mengenai sebab
akibatyang menimpa manusia sesuai dengan usatra

dan aktivitasyang dilakukannya. Sesudah semua
itu, adalah bagaimana Allah SWT memberlakukan
kekuasaan, kehendak, dan takdir-Nyp terhadap
sesuafiryang dikehendaki-Nya \

Aktrirny4 disadarkanlah kaum muslimin bahwa
merekatidakmemiliki sesuatu pun dalam urusan
kemenangan. Semua ifir merupakan rencanaAllah
unhrk melaksanakan takdir-Nya, dari celahcelah
jihad merek4 sedang yang memberikan pahala

adalah Allah. Mereka juga tidak mempunyai kewe
nangan sedikit pun terhadap segala sesuatu di
muka bumi ini dari hasil kemenangan, dan tidak
mempunyai penilaian tertentu yang karenanya
Allah memberikan kemenangan kalau Dia meng-
hendaki. Tetapi, penilaian itu adalah unhrk tujuan
tertinggi yang dikehendaki oleh Allah. Demikian
pula dengan kekalatran ketika if,r terjadi berdasar-
kan pelaksanaan sunnatullah sesuai dengan pe-

ngurangan dan pengabaian yang dilakukan kaum
muslimin, bahwa semua itu untuk mewujudkan
tuiuan-tujuan yang ditetapkanAllah dengan kebiiak-
sanium dan pengetatruan-Ny4 untuk membersih-
kan jiwa; untuk membersihkan barisan (dari kaum
munafik) ; unhrk menampakkan beberapa hakikat
untuk menetapkan tata nilai dan norma-normiu dan
untuk menampakkan sunnah-sunnah (hukum-
hukum Allah) bagi orangorang yang sadar.

Tidak ada nilai dan bobotnya dalam pandangan

Islam mengenai kemenangan militer, politik, atau

ekonomi, kalau semua itu tidak didasarkan pada

manhaj Rnbbani Adapun tujuan peperangan me
nurut pandangan Islam adalah unhrk mengalatrkan
hawa nafsu dan syahwat dan untuk menegakkan
kebenaran yang dikehendaki Allah di dalam ke
hidupan manusia. Sehingga, setiap kemenangan
adalalr kemenangan bagi Allah dan mnnhaiNya,
dan setiap usaha dan perjuangan adalah di jalan

Allah dan dalam manha.iNya. Sebab, kalau tidak
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begitu, ia adalah kejahiliahan mengalahkan keja-
hiliahan. Tidak ada kebaikannya sama sekali bagi
kehidupan dan manusia Sesungguhnya kebaikan
itu hanyalah jika dikibarkannya panjipanji kebenar-
an unhrk kebenaran ihr sendiri, sedang kebenaran
ihr hanya satn, tidak berbilang, yutu manlaj Allah
saja Di alam semesta ini tidak ada kebenaran selain
manlwlNya

Kemenangannya tidak sempurna sampai ia ter-
lebih datrulu harus sempurna di dalam lapangan
jiwa dan tatanan hidup manusi4 serta ketika jiwa
manusia sudah terbebas dari kepentingan pribadi,
keinginan, syatrwat kotoran, kedengkian, ikatan,
dan belenggunya. Kemenangan ihr baru sempurna
ketika jiwa itu lari kepada Allah dengan bebas
merdeka dari semua beban dan ikatan; ketika ter-
lepas dari kekuatan, sarana, dan sebabsebabnya,
untuk menyerahkan segala urusan kepada Allatr,
sesudah dipenuhinya semua kewajibannya yang
berupa usaha dan tindakan; serta ketika pember-
lakuan rrunhnj Allahyang mengatur sehruh urusan
ini, dianggap sebagai sasaran jihad dan kemenang-
annya- Ketika semua itu sudah sempurn4 diang-
gaplah kemenangan di medan perang, politik, atau
ekonomi itu sebagai kemenangan yang sesungguh-
nyia" menurut timbangan Allah. IGlau tidak begitu,
kemenangan ihr adalatr kemenangan jatriliah atas
jahiliah, yang tidak ada bobot dan nilainya di sisi
Allah.

IGrena itulah, kita dapati kalimat-kalimat yang
berpasang-pasangan dan bersifut menyeluruh di
dalam mengomentari peperangan yang terjadi
dalam Perang Uhud, dalam lapangannyayang luas,
yang medan perargnya dianggap sebagai salah satu
sisi dari sekian sisinyayang banyak

Peristiwa-Peristiwa Ferang Uhud Menunrt
Pemaparan Beberapa Riwayat

Sebelum kita menguraikan komentar AlQur'an
terhadap peristiwa-peristiwa Perang Uhud, ada
baiknya kita ringkaskan peristiwa-peristiwanya
sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa
iw ayat sirah rubaatiyah Sehingga kita mengetatrui
urgensi komentar dan pengarahan ini dengan
sebenarnya, serta dapat melihat metode tarbiah
nahiah (pendidikan Tuhan) dengan Al-Qur'anul-

IGrim di dalam berbagai peristiwa dan kejadian.
Kaum muslimin telah mendapat kemenangan

gemilang dalam Perang Badat yang tampak jelas

di dalamnya-di bawah bayang-bayang kondisinya-
-zroma mukjizat Dengan tangan mereka, Allah
telah membunuh pemimpin-pemimpin kafir dan
tokoh-tokoh Quraisy. Maka Abu Sufran bin Harb
yang memimpin kaum Quraisy, sesudah tewasnya
tokoh-tokoh mereka dalam Perang Badar,lalu me
nantang kaum.rnuslimin untuk menunfut balas.
IGflah yang membawa barang-barang dagangan
kaum Quraisy selamat dan tidak jatuh ke tangan
kaum muslimin. Mak4 bermusyawarahlatr kaum
musyrikiriuntukmempersiapkan danabuat menye
rang kaum muslimin.

Abu Suffan menghimpun sekitar.tiga ribu orang
dari suku Quraisy dan suku-suku yang telah meng-
adakan jar{i setia dengan mereka sertaorangorang
Ahbasy dmi sulru-sukuArab pedesaan. Abu Suryan
membawa mereka keluar pada bulan Syawwal tahun
ketiga Hijriah. Dibawanya pula isti-isti mereka
agar mereka melindungi kaum wanita itu dan tidak
melarikan diri. Kemudian dibawalah mereka me
nuju Madinatr, lalu berhenti di dekat Gunurrg Uhud.

Rasulullah saw. bermusyawarah dengan para
satrabat, unhrkmendiskubikan apakah harus keluar
menghadapi mereka ataukah bertatran di dalarn
kota Madinah saja Beliau berpendapat agar kaum
muslimin tidak usatr keluar kota dan supaya ber-
tatran di dalam kota saja Jika rrrereka masuk kota"
maka kaum muslimin agar menyerangnya di bibir-
bibir jalan, dan kaum wanita dari atas rumah.2
Pendapat beliau ini disehrjui oleh Abdullah bin
[Ibay (pemimpin kaum munafk). Akan tetapi, se
jumlah besar sahabat-yang kebanyakan dari para
pemuda yang tidak ikut dalam Perang Badar-me
ngusulkan dan mendesak agar kaum muslimin
keluar saja dari kota Madinatr, sehingga tampak
bahwa pendapat inilah yang dominan di kalangan
umatlslarn Mak4 bangkitlatr Rasufullah saw. me
masuki rumah (Aisyah r.a) dan mengenakan pal€i
an unfuk memimpin umat,lantas keluar kepada
mereka Pikiran mereka goncang, lalu mereka ber-
kat4 "Apakah kita memaksa Rasultrllah saw unhrk
keluar?" Kemudian mereka berkata (kepada beliau),
"\Mahai Rasulullah, kami ingin agar enskau tinggal
di Madinah saja" lalu Rasulullah saw. menjawab,
'Tidak selayaknya bagi seorang Nabi apabila telah

2 I(ami sengaja memastikan bahwa ini adalah pendapat Rasulullah saw sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim di ddam kitab

bellolu hdulMa'ad-
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mengenakan pakaian unfuk memimpin umatny4
lantas dia melepaskannya kembali, dehingga Allah
memuhrskan apa yang akan terjadi antara dia dan
musuhnya"

Dengan begitu, beliau telah memberikan pelajar-

an kenabianyang tinggi kepadamereka lGrena ifir,
spra ada walctunya sehingga apabila sudatr habis
waktunya (yakni sudah diambil kepuhrsan), maka
datanglatr waktu untuk memantapkan tekad dan
melaksanakannya dengan bertan'akal kepadaAllah.
Di sana tidak ada peluang untuk ragu-ragu dan me
ngulangi muqrawarah lasi unfuk menetapkan kenr
bali pendapat yang dianggap lebih kuat Segala
sesuahrrya tinggal melaksanakan dan sesudatr ihr
Allah akan berbuat apa yang dikehendaki-Nya

Rasulullah saw. bermimpi dalam tidurnya batrwa
beliau melihat pedangnya sumbing dan melihat sapi
yang disembelih, sedang beliau memasuld<an
tangan beliau ke dalam baju perangnya. Maka
sumbing pada pedang ihr ditahvilkan dengan sese
orangyang bakal ditimpa musibah dari keluarga
beliau; sapi yang disembelih ditalnnrilkan sebagai
segolongan satrabatyangterbunuh; dan baju perang

ditalcvvil<an sebagai Kota Madinah. Dengan demi-
kian, berarti beliau sudatr mengetahui akibat pepe
rangan ini nanti. Akan tetapi, pada waktu itu beliau
tetap melaksanakan keputrsan musyawarah dan me
lakukan aksi (tindakan) sesudah musyawarah itu.

Beliau mendidik umat dengan berbagai peris
tiwa dan pengalaman yar,g diambil dari peristiwa
peristiwa itu. Sesudatr ihr, berlakulah takdir dan
ketentuan Allah yang sudatr beliau rasakan dalam
hati. Maka terjadilah apayang diputuskanAllah ifit
sebagaimana yang dirasakan dalam hati beliau yang
selalu berhubungan dengan-Nya

Rasulullah saw. keluar bersama seribu orang
sahabat, dan beliau menugaskan Ibnu Ummi Maltum
unfirk mengimami shalat orangorang fiang tinggal
di Madinah. Maka ketika pasukan Islam sampai di
antara Madinah dan Uhud, pemimpin kaum muna-
fikAbdullah bin LJbay memisahkan diri bersama
hampir sepertiga jurtlah laskar. Rasulullatr saw.

bersabda, "Dia menyelisihi aku dan mendengar
anak-anah muda." Ialu Abdullah bin Amr bin
Haranr--ayatr Jabir bin Abdullah-mengikuti mereka
sarnbil mencela dan menganjurkan mereka untuk
kembali lagi serayaberkata" "Marilatr berperang di
jalan Allah atau belalatr agama Allah!" Mereka
menjawab,'Kalau kami tatru kamu akan berperang,
maka kami tidak mau kembali." Lalu Abdullah
kembali seraya mencela mereka

IGumAnshar meminta kepada Rasulullatr saw.

agar meminta bantuan kepada kaum Yatrudi yang
telah mengikat janji setia dengan beliau, tetapi
Rasulullah menolak permintaan itu: IGrena pepe
ransan ini adalah peperar8an antara iman dan kafir,
maka apa urusanorang Yahudi dengannya? IGme
nangan itu adalah dari sisi Allah, kalau mereka
memang benar-benar bertawakal dan menghadap
kan hati secara total kepada-Ny4 dan betau ber-
sabda "Siapakah gerangan yang mau keluar ber-
sama kami menghadapi kaum dari dekat?" Mak4
beberapa orang Anshar lantas keluar bersama
beliau hingga sampai ke salah satu anak bukit dari
Gunung Uhuddi tepi lembah. Sarnbil mengarahkan
punggungnya ke Gunung LJhud, Nabi saw. me
larang oftrng{rang melakukan seranga+ sebelum
beliau perintatrkan

Keesokan harinya, dikerahkanlah tujuh ratus
orangunhrkberperang, termasuk di antaranyalima
orang penunggang kuda. Beliau menugaskan
Abdullah ibnu Jubair untuk memimpin pasukan
pemanahyang berjurnlah lima puluh orang. Beliau
memerintatrkan mereka supaya tetap di tempat dan
jangan meninggalkannyawalaupun mereka melihat
burung-burung menyambar laskar. Mereka berada
di belakang pasukan. Beliau mbmerintahkan mereka
unhrk mengacaukan barisan orang{rang musyrik
dengan melemparkan panah kepada barisan mu-
syrikin, supaya kaum musyrikin tidak mendatangi
kaum muslimin yang ada di belakangnya

Rasulullah saw. tampak di antara duabaju besi.
Beliau memberikan panji-panjikepada Mush'ab bin
Umair dengan diapit oleh azZubet ibnul-Awwam
dan al-Mundzir bin Amr. Pada waktu itu ada
beberapa anak muda yang menawarkan diri untuk
ikut berperang, lalu beliau tolak anak-anak yang
dinilai masih terlalu kecil. Mereka itu antara lain
Abdullatr bin Amr, Usamah brnT:rid, Usaid bin
Thaltn, alBarrd bin Azib, Zaid bin Arqar& T:lidbua
Tsabit, Arabah binAus, dan Amr bin Hizam. Beliau
mengizhkan pemudapemuda vang dianggap sudah
mampu, seperti Samurah binJundub dan Rafi'bin
Iftadij yang usianya sudah limabelas tahun.

IGum Quraisy mengerahkan tentaranya se
banyak tiga ribu orang untuk peperangan ini, yang
di antaranya dua ratus orang penunggang kuda.
Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan
sayap kirinya dipimpin oleh Ilaimah bin Abi Jahal.

Rasuhrllah saw. menyerahkan pedangnya kepada
Abu Dujanah Sammak bin Ktrarasyah, seorang
patrlawan yang gagah berani dalam peperangan.
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Orang yang pertama kali mqiu dari golongan
musyrikin adalatr Abu Amir al-Fasik. Ia disebut ar-

Rahib, tetapi Rasulullatr saw. menyebutnya al-Fasik
Ia adalatr pemimpin suku Aus pada zaman jatriliah.

Ketika Islam datang, ia menenhng dan menyatakan
sikap permusuhannya terhadap Rasulullah saw.

secara terang-terangan. I alu dia keluar dari
Madinah dan pergi kepada kaum Quraisy untuk
menghasut mereka agar menentang dan mem-
bunuh Rasulullah saw.. Dia menjanjikan kepada
mereka bahwakaumnya apabila melihat dia pasti

akan mematuhinya dan berpihak kepadanya-
Makq dialah orang yang pertama kali ber-

hadapan dengan kaum muslimin, lalu dia menyeru
kaumnya dan memperkenalkan diri kepada mereka.
Akan tetapi, mereka berkata kepadany4 "Mudatr
mudahanAllatr tidak memberikan kebaikan pada

matamu, watrai orang fusik!" Ialu dia berkata,
"Sungguh kaumku telatr ditimpa kejelekan sepe
ninggalku!" Kemudian dia menyerang kaum mus
limin dengan sangat ganas.

Ketika perang telah berkecamuh Abu Dujanah al-

Anshari mendapat cobaan yang baik bersama
Thalhah bin Ubaidillah, Hamzah binAbdul Muthalib,
Ali bin Abi Thalib, an-Nadhr bin Anas, dan Sa'ad
ibnur-Rabl.

Pada permulaan siang (pagl hali) kemenangan
berada ditangan kaum muslimin.Tujuh puluh orang
tokoh kafir mati terbunuh, dan musuh-musuhAllah
mundurke belakang sampai ke kalangan perem-
puan. Orangorang perempuan ihr menyingsingkan
pakaiannya lalu melarikan diri!

Ketika pasukan pemanah melihat kekalahan
kaum musyrikin, mereka tinggalkan tempat mereka
yang diperintahkan Rasulullah saw. agar jangan

sampai ditinggalkan. Mereka berkata "Hai kaum-
lm, rampasan, rampasan!" Ialu pemimpinmereka
mengingatkan kepada mereka akan pesan Rasu-

lullah saw., tetapi tidak mereka hiraukan. Mereka
mengira batrwa kaum musyrikin tidak akan kem-
bali lagi! Mak4 mereka pun pergl mencari harta
rampasan dan mengosongkan pos yang ada di
antara dua anak Bukit Ljhud.

Hal itu diketahui oleh Ktralid binWalid,lalu dia
kembali bersama pasukan berkuda musyrikin.
Didapatinya tempat di antara dua bukit itu kosong,
lantas mereka menempatinya dari belakang kaum
muslimin. Omng{rzrng musyrikyang tadinyalralah
kembali lagi ketika mereka melihat Ktralid dan
pasukan berkuda dapatmenghalaukaum muslimin.

Perang berkecamuk lagi. IGum muslimin ter-

timpa bencan4 barisannya kalang kabut, goncang
dan bingung, karena senmgan mendadak yang
begitu sengit dan tidak diprediksi oleh seorang pun.
Banyak orang muslim yang terbunuh dan mati
syahid, sebagai ketetapan dari Allah baginya untuk
mati syahid. Bahkan, kaum musyrikin dapat lolos
menjumpai Rasulullah saw. yang waktu itu hanya
dilindungi oleh beberapa oftrng saja yang senan-
tiasa membela beliau hingga titik darah peng-
habisan. Rasulullah saw. terluka di wajahnva gigi
depan bagian bawahnya patah, dan topi bajanya
melukai kepala beliau. Orangorang musyrik me
lempari beliau dengan batu hingga beliau jatuh dan
terperosoli ke dalam sebuah lubang dari lubang-
lubang yang digali oleh Abu Amir al-Fasik yang
kemudian ditutupnya kembali guqa menjebak
kaum muslimin. Dua buah lingkaran topi perang
beliau melukai pipi beliau.

Di tengatr kepdnikan yang menimpa kaum mus
limin ini tiba-tiba seseorang (musyrik) berteriak,
"Muhamrnad telah terbunuh!" Maka, teriakan ini
melumpuhkan sisasisa kekuatan kaum muslimin.
Kemudian mereka kembali ke belakang dengan
lematr lunglai, karena putus asa dan letih.

Ketile orang{rang sudah merasa lemah, ter-

ryata tidak demikian dengan Anas ibnun-Nadhr r.a.
Dia menemui Umar ibnul-Ktraththab dan Thalhah
bin Ubaidillah dari tokoh-tokoh Muhajirin dan
Anshar yang telah mengulurkan tangan untuk
berjuang bersamasama l-alu dia berkata "Meng-
apa kalian berhenti?" Mereka menjawab, "Rasu-
lullah saw. telatr terbunuh." Dia berkata lagi, "Apa
yang akan kalian lakukan terhadap kehidupan ini
sepeninggalbeliau? Bangkitlah dan matilah sebagai-
mana Rasulullah saw. wafat!" Kemudian dia meng-
hadap kepada kaum musyrikin dan bertemu de
ngan Saad bin Mu'adz,lalu diaberkata,'Wahai
Sa'ad, sesungguhryra aku mencium bau surga dari
balik Gunung Uhud!" Lalu dia menyemng hingga
terbunuh. Pada dirinya terdapat lebih dari htjuh
puluh bekas pukulan senjata, dan tidak ada yang
mengenalinya lagi kecuali saudara perempuannya
karena melihat jari-jarinya.

*asuhrllatr saw. menghadap ke aratr kaum mus
limin. Orang png pertama kali mengetatrui beliau
dibawah topi perang adalah IG'ab bin Malih lalu
dia berterialc dengan sekeraskerasnya, "\Mahai
segenap kaum muslimin! Bergembiralah! kri Rasu-

lullah saw.!!" I:lu beliau memberikan isyarat ke
padanya supaya diam. Mak4 berkumpullah kaum
muslimin kepada beliau, lalu membawa beliau ke
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anak bukit Di antara mereka terdapatAbu Bakar,
Umar, al-Harits bin ash-Sharnatr al-Anshari dan lain-
lainnya. Ketika mereka telah naik ke bukit, Rasu-
lullatr saw. melihat Ubay bin lftalaf di atas kudanya
yang bernamad-Ud. LJbeypernatr memberi makan
kudanfia ini di Mekah seraya berkata, "Demi kuda
ini aku akan membunuh Muhammad." Mendengar
halitu, Rasulullah saw. bersabda "Batrkan, akulah
yang akan membunuhnya, insya Allatr." Maka ke
tika Rasulullatr saw. bertemu dengannya, beliau
mengambil badik dari al-Harits dan menusuk-
kannya kepada musuh Allah tepat mengenai, se
langkanya, lalu dia berteriak seperti lembu, kemu-
dian mati, sebagaimana yans disinyalir Rasulullah
saw. sebelumnla! Ia mati dalam perjalanan ketika
hendakpulang.

Abu Sufan naik ke atas gunung, lalu berteriak,
"Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Maka
Rasulullah saw. bersabda (kepada para sahabat),
'Jangan kamu jawab dia" Ia berseru lagi, "Apakah
di antara kalian ada putra Abu Quhafah?' Maka,
para satrabat tidak ada yang menjawabnya- Kemu-
dian dia berkata lagi, "Apakatr di antara kalian ada
Umar ibnul Khaththab?" Para sahabat tidak ada
yang menjawab, dan Abu Sufan tidak menanyakan
kecuali tentang tiga orang ifir saja Ialu dia berkata
kepada kaumny4 'Tiga orang itu sudah cukup
menghadapi kalian."

Umar tidak dapat menahan nafsunya, lalu dia
berl<at4 "\Mahai musuh Allah! Sesungguhnya oftrng-
orang yang kamu sebut ifir masih hidup, dan Allah
melanggengkan sesuafu yang menyusahkanmu!'
Abu Suffan berkata, "Sesungguhnya di kalangan
kaum kami ada wanita teladan. Aku tidak meme
rintahkannya dan dia tidak menyrsahkanku!" (Ia
menunjuk kepada apa yang dilakukan istrinya,
Hindun, terhadap tubuh Hamzahr.a. sesudahia
dibunuh oleh Watrsyi, ketika Hindun merobek
perut dan mengeluarkan hatiryla lalu mengunyalr-
ngunvatr dan memuntahkannya kembali).

Kemudian Abu Suffan berkata "Unggulilah
Hubal!" lalu Rasulullah saw. bersabda (kepada para

satrabat), "Mengapa kalian tidak menjawabnya?"
Mereka bertanya, "Bagaimana kami menjawab-
nya?" Beliau bersabda "IGtakanlah,'Allah Matra
tinggi dan Mahaluhur.- Abu Sufan berkata "I(ami
mempunyai Uzza" *dangkalian tidak punya U r,za"
Rasulullah saw. bertanya kepada para sahabal
"Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Mereka
bertanya, "Bagaimana kami menjawabnl'a?" Beliau
bersabda, "IGtakanla#'Allah adalah Pelindung

kami, sedangkan kalian tidak mempunyai pelin-
dung."'Abu Sufan berkata, 'Hari ini adalah sama
dengan hari Perang Badar, dan perang pun akan
dicataL" lalu Umar berkata 'Tidak sam4 oftmg-
orangyang terbunuh di antarakami bertempat di
surg4 sedang omng{rang yang terbunuh di antara
kalian bertempat di neraka"

Setelah perang usai, kaum musyrikin kembali
pulang. Kaum muslimin mengira batrwa mereka
menuju ke Madinah unhrkmenawan anak-anakdan
merampas harta kekayaan. Maka, hal ifu me
nyusatrkan kaum muslimin, lalu Nabi saw. bersabda
kepada Ali bin Abi Thalib r.a., "Keluarlah, ikuti
kaum itu. Perhatikan apa yang mereka lakukan dan
apayang mereka kehendaki. Jika mereka mem-
bawakudanya ke aratr selatan dan menaiki untanyi4
maka mereka hendak ke Melah. Tetapi, jika mereka
menaiki kuda dan menunfun unhnya maka mereka
hendak ke Madinah. Maka demiAllah vang jiwaku
dalam genggaman-Nya, kalau mereka hendak ke
Madinatr, niscaya aku akan menuju mereka dan
akan kutatran mereka di sana-"

Ali berkata "Maka aku keluarmengikuti mereka
dan memperhatikan apa yang mereka perbuaL
Ternyata mereka membawa kuda ke salatan dan
menaiki unta,menuju ke arah Mekah."

Ketika kaum muslimin berada di tengah per-
jalanan, mereka saling mencela satu sama lain.
Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang
lain, "I(amu tidak berbuat ap*ap. Kamu hanya
mendapat durinya saja lalu kamu tinggalkan mereka
Padahal, masih ada pemimpin-pemimpin mereka
yang menghimpun kekuatan untuk menghadapi
kamu. I(arena itu, kembalilah agar kita dapat menr-
babat habis mereka" Hal itu sampai pula kepada
Rasulullatr saw.. Kemudian beliau berseru kepada
orang banyak, dan menganjurkan mereka agar
berjalan supaya bertemu musuh mereka, seraya
bersabda'Tidak boleh berjalan bersama kami ke
cuali orang yang hrrut serta dalam peperangan."
Lalu Abdullatr bin Ubay berkata "IGmi akan ber-
kendaraan be(samamu." Beliau menjawab,'Jargan."
Mak4 kaum muslimin menerimaapayang disam-
paikan Rasulullah saw. karena mereka sangat
thawatir dan takut (diperlakukan seperti Abdullah
bin LJbay-penj). Mereka berkata, "IGrni dengar dan
kami pahrh." Jabir bin Abdullah meminta izin ke
padabeliau serayaberkatia"'Wahai Rasulullah, saya
ingin agar engkau tidak menyaksikan suafir peman-

dansan (peristiwa) melainkan aku ikut bersamamu.
Hanya saja ayatrku meninggalkan anak-anak puti-
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nya kepadaku pada hari Perang Uhud: I(arena ihr,
izinkanlah aktr berjalan bersamamu." Lalu beliau
mengizinkannya

Maka berjalanlah Rasulullah saw. bersamakaum
nruslimin hingga sampai di llamraautAsad. Di sana
Mabad bin Abi Mabad al-Khuzai menghadap
kepada Rasulullah saw., lalu beliau memerintah-
kannya menyrsul Abu Sufran unhrk menghinaqra.
lalu bertemulatr Mabad dengan Abu Suffan di ar-
Rauha', sedang Abu Suffan belum mengetahui
batrwa Mabad telatr masuk Islam. hlu dia berkata
kepada Ma'bad, "Hai Ma'bad, apa yang ada di
belakangmu?" Mabad menjawab, "Muhammad
dan satrabat-sahabatnya sangat bernafsu terhadap
kamu. Mereka sudah keluarbersamapasukanmng
belum pernah mereka keluar dalam jurnlah seperti
itu besarnya, karena orang{ftmg yang tidak ikut
perang tadi merasa menyesal." Abu Suffan ber-
tanya, "Bagaimana pendapatrnu?" Mabad men-
jawab, "Sayausul agar engkau segeraberangkat (ke
Mekah) sehingga pasukanmu tidak tampak dari
belakang anak bukitini"Abu Suffan berkata "Demi
Allah, sesungguhnya Allah menghimpun kita
kembali untuk membabat habis mereka" Mabad
berkata,'Jangan lakukan ifu, sesungguhnya aku
memberikan usulan dengan hrlus kepadamu." Ialu
kaum musyrikin kembali ke Mekah.

Abu Suffan bertemu dengan beberapa orang
musyrik yang hendak menuju ke Madinah, lalu dia
berkata "Apakah kamu mau menyampaikan infor-
masi kepada Muhammad, dan aku beri kamu kurma
kering sepenuh kendaraanmu setelah engkau tiba
di Mekatr?" Orang itu menjawab, "Mau." Abu Suffan
berkata, "Sampaikan kepada Muhammad bahwa
kami telah berkumpul lagi untuk menghabisinya
dan menghabisi satrabat-sahabatnya-" Setelah infor-
masi ini sampai kepada mereka (Rasulullah dan
para sahabat) , maka mereka berkata, "Hasburwllah
wa ni'rruJ wakiil'Cukuplah Allah sebagai pelindung
kita, dan Dialah sebaik-baik yang mengurusi'."
Allah senantiasa menolong kaum muslimin. Mereka
menunggu selama tiga hari, kemudian mengetahui
bahwa kaum musyrikin telah berjalan jauh pulang
ke Mekah. Maka kembalilah merekake Madinah.

Beberapa Peristiwa yang Mengesankan
Wa ba'du Ringkasan peristiwa-peristiwa pepe

rangan ini belum melukiskan semua seginya dan
belum merekam semuaperistiwanya, yang sangat

perlu untuk diambil keteladanan dan pelajarannya"

Oleh karena itu, kami sebutkan beberapa peristiwa
yang mengesankan unhrk menyempurnakan lukis
an dan menghidupkan suasananya"

Amr ibnu Qumai'atr adalah salah seorang dari
golongan musyrikin yang dapat menerobos ke
tempat Rasqluflah saw. ketika peperangan sedang
berkecamuh sesudatr pasukanpemanatr mengosong
kan tempatmereka dan kaum kafr dapat menge
pung kaum muslimin. Ketika iftr sala]r seorang
musyrikin meneriakkan bahwa Nabi Muharnmad
saw. telah terbunuh, hingga menimbulkan ke
guncangan terhadap barisan dan semangatkaum
muslimin.'

Pada saat genting yang membingungkan orang
yang penyantun itu, Ummu Imarah Nusaibah binti
I(a'ab al-Maziniyatr berperang dengan sengit menr
bela Rasulullah saw.. Dia memukulAmribnu Qumai'atr
dengan pedangnya berkali-kali, tetapi Amr ter-
lindungi oleh dua buah baju besiyang dipakairya.
Kemudian Amr memulml Ummu Imarah sehingga
menyebabkan lukayang sangat dalam di leherqa.

Abu Dujanah menjadikan punggung4ra sebaeai
perisai bagi Nabi saw. sedangkan anak panah ber-
jatuhan menimpanya- Namun, dia tidak bergemk
dan tidak membuka sasaran kepada Rasuhrllah saur..

Sedangkan, Thalhatr bin Ubaidillatr melompat de '

ngan cepat menuju Rasulullah san'. dan berdiri se
oftmg diri melindungi beliau, hingga dia jatuh ter-
sungkur. 4

Diriwayatkan di dalam Slakh lbnu Hibbandan
AiExah, diaberkat4 "Abu Bakarberkata"'Fadawakhr
Perang Uhud, semuaofirlg meninggalkan Nabi saw..

Mak4 akulah ofturgyangpertama kali kembali ke
pada beliau. Aku lihat di depan beliau ada seorang
laki-laki yang sedang berperang unfirk melindungi
beliau. Aku berkata, Tenanglatr engkau, watrai
Thalhah! Kutebus engkau dengan ayatr dan ibuku!
Tenanglah engkau, watraiThalhatr! Kutebus englau
dengan ayah dan ibuku!'Mak4 taklamakemudian
Abu lJbaidah bin al-Jarah menyusulku. Dia sangat
cekatan bagaikan burung, lalu menemuiku. I(ami
lalu mendekati Nabi saw., tiba-tiba kami dapati
Thalhatr sudatr tersungkur di hadapan beliau. Ke
mudian Rasulullah saw. bersabd4'Di depanmu,
kamu lihat saudaramu telah syahid.' Rasulullah saw.
pun terluka di pipinm tertrsuk oleh linglcran topi
perang. Maka aku hendak mencabutnya daribeliau,
tetapi Abu Ubaidah berkata'Aku meminta kepada
mu agar aku saja yang mencabutnya.' Ialu Abu
Ubaidah mengambil anak panah dengan muluhry4
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lantas menggoyanggoyangkannya karena l*ravatir
menyakitkan Rasulullatr saw.. Kemudian terlepaslah
anak panah ihr dengan mulutryr4 dan gigi depan Abu
Ubaidah tanggal.'

Selanjutrya Abu Bakar berkata'Kemudian aku
hendak mengambil yang lain, tetapi Abu Ubaidatt
berkata 'Aku minta kepadamu agar aku sajayang
melakukannya' Ialu dia mengambilnya dengan
menggoyang-goyangkannla hingga lepas. Maka
tanggallah gigi depan Abu LJbaidah yang lain lagi.
Kemudian Rasulullah saw. bersabda 'Di depan
kamu, kamu lihat saudaramu telah syahid.' Lalukami
mengurusAbu Thalhah untuk mengobatiny4 dan
dia terkena tebasan pedang lebih dari sepuluh kali.'

Ni, kmrannllnhu waajhnlm" datang dengan menr
bawa air unhrk mencuci luka Rasulullah sarr.. Kemu-
dian dia menuangkan air ke luka beliau, dan Fatimatr
r.a yang mencucinya lGtika Fatimatr melilnt daratr

beliau belum juga berhenti, dia mengambil sepotong
tilar, lalu membakarryra- IGmudian menabwkanrryra
pada luka Rasulullah, lalu berhentilah daralqra-

Sedangkan Malil<, ayahAbu Satd al-Klrudri, ada
latr sahabatyang menghisap luka Rasulullah saw.

hingga bersih. Kemudian Ali berkata kepadany4
Muntatrkanlah.' Malik menjawab,'Demi Allah, aku
tidak akan memuntahkannya selamaryra.' Ialu Nabi
saw. bersabd4 'Barangsiapa }ang ingin melihat se
oraw atrli surg4 makalihaflah orang ini.-

DiriwayatkandtdalamslwllihMuslimbahwaNabi
saw. padawa}d.r Perang Uhud menyendiri bersama
tujuh orangAnshar dan dua oftIng Qumisfr Mak4
ketika mereka sudatr dekat beliau bersabda "Siapa
kah yang mau mengusir mereka dariku dan dia alart
mendapatkan surga?" Mak4 majulah seorang laki-
laki dari Anshar, lalu dia berperang hingga terbunuh.
IGmudian mereka mendekat kepada beliau lagi, lalu
beliau bersabda "Siapakah yang mau mengusir
mereka dariku dan dia akan mendapatkan surga
serta akan berteman denganku di dalam surga?"
Maka, begitulah seterusnya hingga terbunuhlah
hrjuh orang sahabatihr. Kemudian Rasuhrllah saw.

bersabda "Alangkah setianya satrabatsatrabatku."
Kemudian Abu Thalhah menyerang mereka

hingga dapat menghalau mereka dari Rasulullatt
saw.. SedangkaruAbu Dujanah menjadiperisaibeliatl
dengan punggurunya sebagaimana kami ceritakan
di muka sehingga dia gugur.

Rasuftrllah saw. sargatletih dan beliau naikke aJas

gunmg, sedang orangorang musyrik mengikuti
beliau. Beliau hendak naik ke atas bahr besar, tetapi
tidalc bisa karena sudah sangat letih. Kemudian

Thalhatr duduk di bawatr beliau hingga beliau dapat
naik ke atas batr itu. Setelah itu tibdah waktu shalat
kemudian beliau shalat bersama mereka sarnbil
duduk

Di antara peristiwa yans terjadi pada hari itn pula
adalah sebagaiberikut

Hanzhalatr al-Anshar (yang digelari dengan "a,/-

Ghaiif , orang yang dirnandikan jasadnya oleh
malaika$ menyerangAbu Sutrurr Ketika dia dapat
mendesakAbu Sutnan, tibatiba Harzhalah diserang
oleh Syaddad ibnrlAsvadhinggaterbunu[ sedang
dia dalam keadaan junub. Adapun cerita tentang
keadaan Harzhalah adalah begini. Ketika dia men-
dengar seruah peftrng, padawaktu dia sedang ber-
hubungan intim dengan istinya maka dengan serta
merta dia pergr berjihad (hingga gugur seperti di-
ceritakan di muka). Mak4 Nabi saw. memberitatru-
kan kepada para sahabat bahwa para malaikat
sedang memandikah jasadnya. Kemudian beliau
bersabda'Tilryakanlah kepadakeluargaqratentang
keadaanrya." Ialu mereka menanyakan kepada isti
ny4 kemudian istinya menginformasikan kepada
mereka bahwa keadaannya baik-baik saja

Zaid binTsabitberkata "Rasulullah saw. meng-
uhrsku mencari Sahd ibnur-Rabil padawaktu Pemng
LJhud. Lalu aku berkeliling mencarinya di antara
orang{ftlngyang gugur. Mak4 aku dapati diaber-
ada di bagian paling uiung dan pada hrbuhnya ter-
dapathrjuh puluh bekas puhlan; adabekas trsukan
lembing, ada bekas tebasan pedang;dan ada bekas
firsukan anak panah. Ialu aku berkata, '\Mahai Sa''ad,

Rasuhrllah saw. menyampailan salam unhrkrnu, dan
beliau berkata kepadamu,'Ceritakanlah kepadaku,
bagaimana keadaanmu?' Sa'ad menjawab,'Mudah-
mudahan Rasuhllah saw. selalu sejahtera l(atakan
kepadabeliau, Wahai Rasulullah, aku mencium bau
surga' Dan, katakan kepada kaumku dari Anshar,
Tidak ada alasan bagi kalian di sisi Allah, kalau
sampai musuh dapat menerobos kepada Rasulullah
saw., padahalmatakalian masih dapatberkedip.' Lalu
melayanglah jiwanya pada saat itu."

Seorarrg lelaki Muhajirin sedang bersama dengan
seor:mg lelaki Anshar yang sedang berlumuran
darah, lalu dia berkata "\Mahai Fulan, apakatr Anda
merasa batrwa Nabi Muhammad sudah gugur?"
l€laki Anshar itu menjawab,'Jika Nabi Muhanrmad
telah gwur, maka beliau telah sampai. IGrena itu,
berperanglah unhrk membela agamamu!"

Abdullah bin Amr bin Haram berkata "Sebelum
terjadinya Perang Uhud saya bermimpi bahwa
MubasvsyaribnGMundzirberkata kepadaku,'Anda
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akan bertemu dengan saya dalam beberapa hari lagi'
Ialu salabertanya'Andaberadadi mana?' Diamerr
jawab, 'Di surg4 kami berekreasi di sana ke mana
saja kami sukai.' Saya bertanya 'Bukankatr Anda
telah t€rbunuh dalam Perang Badarl Dia menjawab,
'Benar, kemudian aku dihidupkan kembali' IGmu-
dian mimpi itu saya sampaikan kepada Rasulullalt
saw., lalu beliau bersabda, 'Ini adalatr mati syahid,
wahai ayatrJabir."'

Iftaitsamah, yang anaknya mati syahid dalam
Perang Badar bersama Rasulullah saw., berkat4
"Aku ddak dapat ikut Perang Badar, padatnl aku
sangat berkeinginan unfirk mengikutiryra sehingga
dapat bersama-sarna anaHm keluar ke medan
perang dan mati syahid. Semalam aku bermimpi
melihat anakku dengan wajatr yang sangat tampan.
Ia bertamasya dalam kebun buah di surga dan di
sungai-sungainya. Dia berkata Susullah aku sehingea

kita dapat bersamasama di surga Aku telah men-
dapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku sebagai ke
nyataan.' Maka demi Allah, watrai Rasulullah, sung-
guh aku ingin sekali bersamanya di dalam surg4
tetapi usiaku telah lanjut dan tulang-tulangku telah
lemah, padahal aku inginbertemuTuhar,rlcu. IGrena
itu, doakanlah kepada Allah, wahai Rasulullah, agar
Dia memberiku kesyatridan dan dapat bersama-
sama dengan Sa'ad di dalam surga"' lalu Ra$ilullah
sau. mendoakanny4 kemudian diaterbunuh sebagai
sr&id dalam Perang Uhud.

Abdullah binJatrsy memanjatlan doa pada hari
itu,'Ya Allah, aku meminta kepadamu agar besok
aku bertemu musuh,lalu mereka membunuhku.
Kemudian merobek-robek perutlm, dan memotong
hidung dan telingaku. Kemudian Engkau bertanya
kepadaku, Mengapa begitu?'Lalu aku menjawab,
'IGrena membela agam&Mu."'

Amr ibnul-Jamuh adalah seorang laki-lakiyang
pincang berat kakiryra. Dia mempu4ai empat orang
anak laki-laki yang masih muda-muda dan siap
berperang bersama Rasulullah saw. apabila beliau
berperang: IGdra Rasulullah saw. akan berangkatke
medan [Jhud, dia hendaktrut sertabersamabelialt
lalu anak-anaknya berkata kepadanya "Sesungguh-
nya Allah memberi kemurahan kepadamu seandai
nya engkau duduk di rumah saja dan kami cukup
mevxakilimu. Allah telah menggugurlan kewajiban
jihad atasmu." IGmudian Amr ibnul-Jamuh dafang
kepada Rasulullah saw seraya berkata, "\Mahai

Rasulullah, anakanakku mencegahku turut perang

bersamamu. Demi Allah, sesungguhnya aktl ingtn
mati syatrid, lalu aku datang sambil pincang begini

ke surga." Rasulullah saw. menjawab, "Allah telah
menggugurkan kewajiban berjihad bagimu." IGmtr
dian beliau bersabda kepada anak-anakAmr, "Apa
katr keberahnmu untrk membiarkarurya hrut ber-
perang yang mudatr-mudahan Allah Azzawa[dla
akan memberinya kesyatridan kepadanya?" Mak4
keluarlah dia bersama Rasulullah saw., kemudian dia
terbunuh sebagai syahid pada Perang Uhud.

Ketika perang sedang berkecamuk, Hu&aifatr
ibnul-Yaman melihat bapaknya hendak dibunuh
onmg{nmg muslimkarenamerekatidakmengenal-
nya dan dikira orang musyrik Berserulah Hudzaifrh,
'Wahai hqgnbahamba Allah! Ihr ayahku!" Akan
tetapi, mereka tidak memahami perkataanny4 se
hingga mereka membunuhnya. Kemudian Hu dnifah
berkab,'Mudalr-mudahanAllah mengampuni kalian."
I-alu Rasulullah sarr. hendak membayar diat (denda)

unfukny4 lalu Hudzaifrh berkata,'Safia sedekahlian
diatnya untuk kaum muslimin." Mak4 hal itu se
makin menarnbah baiknya Hudzaifrtr di sisi Rasulullah
s:Ilil..

Wahsyi, budakJubair bin Muth'im menerangkan
terbunuhrya Harnzatrpemuka para whadaJalam
peperangan i[r, katany4'Jubair berkata kepadalcu,

Jika engkau berhasil membunuh Hamzah,paman
Muhammad, maka engkau akan dimerdekakan.'
Keluarlatr aku bersama oftmg banyalq sedangkan '

aku adalatr seorang bangsa Habasyatr. Aku pandai
melemparkan lembing sebagaimana kebiasaan
orang{rang Habasyah, dan alnr.{idak pernah lupt
s:lsilan.

IGtikaorangorang sudah salingberhadapan, aku
keluar untuk melihat dan mengintai Hamzatt. S€-

hingga aku melihafrrya seperti untayang berwarna
abu-abu. Dia merobohkan banyak orumg dengan
pedangnyadan tidakadayang dapatmenandinginya
Demi Allah, aku persiapkan segala sesuahr untuk
menghadapinya. Aku bersembunyi di balik pohon
atau bahr agar dapatmendekat kepadarura. Tetapi
Siba'bin Abdul Uzza mendahuluiku unhrk meng-
hadapinya Namun, ketika Hamzah melihatny4
maka secepat kilat ia memengsal kepalanya

Mak4 aku persiapkan lembingku. Ketika sudatr

tepatsasaran, maka aku lemparkan kepadaqra dan
tepat mengenai peruErya hingga semburat di antara
kedua kakinya lantas dia hendak mengejarku, tetapi
keburu roboh. Akn biarkan dia denganlembingku
itu hingga meninggal. Lalu alcu datanei dia dan
kuambil lembingku. Kemudian aku perst ke per-

kematran tentara lalu aku duduk di sana karena aku
tidak mempuryrai kepentingan apeap. Aku mem-
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bunuhnya hanya semata-mata agar aku menjadi
omngmerdeka

Datanglah Hindun binti Utbah, isfti Abu Su8'an.
Dia merobek perut Hamzah dan mengeluarkan
hatinyalanhs Tetapikarena
tidak tatran, dia lantas memuntahkannya"

Ketika perang sudah usai dan Rasulullah saw.
menghadapi jasad Harnzah, beliau sangat berseditl
Ialu beliau bersabd4 "Selamanya aku tidak pernah
ditimpa kesedihan seperti rni, dan selamanya alar
tidak pernatr meftlsa mffiah seperti ini." Kemudian
beliau bersabda "Apakatr alil telah memakan se
suafu?" Mereka menjawab, "Belum." Beliau ber-
sabda "Allatr tidak akan memasukkan sedikit pun
dari bagian fubuh Harnzatr ke neraka"

Rasulullah saw. memerintahkan supaya orang-
orang yang mati syahid ddam Perang Uhud itu
dikubur di tempat gugurnya masing-masing, tidak
usah dibawa ke kubur Madinatr. Beberapa orang
sahabat telah membawa mayat mereka ke Madinah.
Mak4 tul€ng seru Rasulullah saw. berseru supaya
mereka mengembalikan ofttngot"ng yang gugur ifir
ke tempat gugurny4 lalu mereka mengembali-
kanqra Kemudian Rasulullah saw. mengubur dua
dan tiga omng dalam sahr lubang, dan beliau ber-
tanya lSiapakah di anhra mereka }ang lebih banyak
hafil AtQur an?" Maka ketika mereka mengiqmrat-
kan kepada seseorang, beliau lantas mendahulu-
kanrya masukke lubang kubur. AbdullahbinAmr
bin Haram danAmribnulJamuh dimasuHsn dalam
safu lubang kubur karena di anhra mereka terdapat
jalinan kasih sayangyang sangateraL Beliau ber-
sabda lfuburlah kedua orang png saling mencintai
di duniaini di dalam satu kubur."

Itulatr beberapa petikan dari peristiwa Perang
Llhud yang di sana ada kemenangan dan kekalahan.
Di antarakeduanya tidak terpisahkan kecuali oleh
selang $ralifu f"arrg hanfia sebenta4 kecuali karena
menyelisihi perintatr, mengikuti hawa nafsu, dan
menuruti keinginan. Tetapi pada semua ihr terdapat
nilai-nilai vans tinggi dan ada pula tindakan yang
rendatr. Juga terdapat contohcontoh yang unik
dalam sejarah iman dan kepatrlawanaq serta dalam
sejaratr kemunafkan dan kekalatran

kri adalah seiurnlah peristiwa fiang menyingkap
keadaan tentang tidak adanya kedisiplinan dalam
barisan kaum muslimin ketika itu, sebagaimana ia
menyingkap suatrr keadaan tentang kekaburan

persepsi sebagian kaum muslimin Semua itr terjadi
sesuai dengan sunnah dan takdir Allah, sebagai
akibatyang dirasakan kaum muslimin. Ini merupa
lan pengorbanan yang sangat besar, yang tampak
sekalipuncalaryapada apafiangmenimpaRasuhrllah
saw..Tidakdiragukanlaeibafmapadawaliilr itr para
satrabat merasakannya dengan sangat mendalam
dan melihatrya sebagai penderitaan terberat yang
menimpa mereka Mereka membalarnya dengan
harga mahd, unfuk mendapatkan pelajaran yang
tinggi, dan agarAllah membersihkan hati mereka
serta menyeleksi barisannya Juga supaya kaum
muslimin diriunfirkmengemban
lrgas terbesaryang dibebanlcnAllah kepadamereka-
Yaitu, mengemban kepemimpinanyang benar dan
lurus terhadap manusi4 dan menrantaplran nanlwj
Allah di muka bumi dalam bentuknyayang ideal dan
realistis.

Dengan demikian, marilah kita perhatikan bagai
mana AlQur'anul-IGrim memberikan pemecahan
masalatr dan pengobabn dengan metodenya.

Nash AlQur'an tidak memaparkan peristiwa-
peristiwa peperangan ini sebagai cerita dan paparan

belaka tetapi ia memasuki relung-relung jiwa dan
sudutsudut hati. Ia menjadilSan peristiwaaeristiwa
ihr sebagai materi peringata& pencerahan, dan pe
ngaralran.

Ia tidak memapad<an peristiwaperistiwa ini dengan
sistematika sejarah secara berurutan untuk dicatal
Tetapi, iamemaparkanqrauntukdiidikanpelajaraq
pendidikan, menggali nilai-nilai yang terpendam di
balik kejadian-kejadian ihr, menggambarkan sifrt-
siht jiwa dan gehran hati; melukislmn suilsana yang
menyertainya dan sunnah kamifhyang berlaku
atasny4 serta prinsipprinsip yang menjadikan ke
tetapan baginfa Dengan demftian, mustahil rasanya
kalau kejadian atau peristiwa ihr sendiri menjadi
poros atau titik sentralhimpunan besar dariperasa
an-perasaan serta siht-sibtjiwa dan hati manusia

Ayat-apt ini dimulai dengan mengemukakan ke
jadian itr, lalu membicarakan masalahmasalah yang
berkisar di sekitarnm lGmudian kembali lagi ke
padanya lalu menjelajah ke lubuk hati yans paling
dalam dan ke kehidupanyang mendasar. Diulangi-
nya lagi putaranrya safir demi satu hingga menampi!
kan riwayat kejadian ihr sampai akhirnya mengatrp
kan kedua sappqra atas seiumlah makna pehtniulq
nilai, dan prinsipprinsip. Jadi periwayahn peristiwa
ihr hanya seba&i sarana atau jalan menuju kepada
semua itu dan sebagai titik sental tempatberhinr
punnya segala sesuahr di sekitarnya- Sehingga
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kadang-kadang meliputi hal-hd yang. melingkupi
peristiwa ihl dan penyakit-penyaliit yang ada dalarn
hati, lantas disorotnya dan dibersihkannya Kemu-
dian ditempatkanya pada tempat-tempatya sehingga
jiwa manusia ini tidak bingung dan goncang, dan
tidak merasa samar dan kabur.

Manusia perlu memperhatikan bidang peperang-

an ini dan apayang terjadi padaryadengan segala
keluasan dan keanekaragaman4akemudian menr
perhatikan bidangkomenbr Qur'anibeserta sisisisi
pelipuhnnya Mak4 akan ia dapati bahwa bidang ini
ternyata lebih luas daripadayang ihr" lebih kekal masa

ryr4 lebih melekat di hati, dan lebih mendalam di
dalam jiwa Jwa lebih dapat memenuhi kebufirhan
jiwamanusia dan kebutuhan masVarakatlslam dalam
menyikapi setiap persoalan yang mereka hadapi
dalam lapangan ini, dari generasi ke genemsi la me
rgandung beberapa hakikatyang abadi di balik peris
tiwaperistiwayang selesai dalamwaktu tertenfir itr.
Ia juga mengandung prinsipprinsip yang muflak di
balik peristiwa-peristiwa itu sendiri dan nilai-nilai
pokok di balik peristiwa-peristiwa latririah yang
tampak mata, serta persediaan yang layak unfuk
menjadi bekal den$n tidakmethatmasa dantempat

Kesimpulan abadi ini disimpan oleh AlQur'an
unfuk setiap hatiyang mau membukanya dengan
iman, kapan pun dan dimanapun.IGmi akan me
maparkanryra secaramenyeluruh, insyaAllah, setelah
membicarzkanryra secara parsial sesuai dengan letak
nash-nashqra.

Pemandangan Pertama dan Pelajararr
yang Dikandungnya

jU'll'^"G:'u-u35(it#AFn6.;biLj

6'p'rorglg&:f $ U$nii
$tdfi,f'*;'ra?Aix;r's:s

' (ngatlnh), letila lwnu berangt@t p ada pagt twri dnri
(rumah) Iukargamu aknn mmmtpatlw para ruilonin
pada bebaapa tmpat untuk bnptrang. Allah Malw
Mendzngar kgi Malw Mngetahui, lutilw &ta gohngan
dnrimu ingin (mundu) karena tnkut, padnlwlAllah
adalah Pmohngbagi lvdua golongan itu. Karenn itu,
Iunnnklah lurma Allnh saja orang-orang mukmin
bntaw a.lul. " (Ali Imran : t2l-t22)

Demikianlatr pelajaran ini dimulai dengan meng-

hadirkan kembali pemandangan pertama peristiwa
peperangan yang masih dekat dalam jiwa orang-
oftmg yang diajak bicara pertama kali lewat Al-
Qur'an dan masih segardalamingatan mereka

Akan tetapi, dimulai pembicaraan dengan cara
seperti ini dan.dihadirt<anryrakembalipemandangan
pertama itu.dengan nash ini, adalah untuk meng-
ulang peniandangan dengan segala kehangatan dan
vitalitasnya ditambah dengan apayang ada di bdik
pemandangan yang terthat-yang mereka ketatrui-
yang berupa hakikat-haldkatlainyang tidaktampak
dalam pemandangan vt.sr'tmillrrr. Halcilnt pertnnw ad*
lah hakikat kehadiran Allah S\{T bersama merek4
dan pendehgaran serta pengetahuan-Nya terhadap
segala sesuahr pada mereka dan yang terjadi di
antam mereka. Ini adalah hakikatyang ingin dihadir-
kan oleh tarbiah Qur'ani dan ingin dimantapkan,
dikokohkan, dan ditancapkannya secara mendalam
dalarn tnslwmtzr'pandangan' islami dengan segala
tugas yang diberikannya, jika hakikat ini belum
mantap dengan segala kekuatan dan vitalitasry"a di
dalamjiwa

'Qngatlnh), lutila lemnu bnanglatpadn pagi Ltnri dari
(rumah) lukargamu alan nmntpatkan. pam mulonin
pada bebnapa ttnpat untuk bn4nang. Allnh Mala
Mendntgar kgi MaIw Mengetahar. "(Ali Imran: 121)

Isyarat di sini menunjuk kepada keberangkatan
Nabi saw. pada pagi hari dari rumah Aisyah r.a
sedang beliau telah mengenatag,pakaian dan baiu
besinya, sesudah memusyawarahkan urusan iht
dengan para satrabat, dan sesudah bertekad keluar
dari kota Madinah urttuk menghadapi kam musyri
kin di luarkota. Sesudah itu, beliau mengahrbarisan
kaum muslimin dan memerintahkan pasukan pe
manatr unfi.rk mengambil tempat di Gunung LJhud.

Ini adalah pemandangan yang dapat mereka saksi-
lian dan tindakan yang harus mereka ingat Akan
tetapi, terdapat hakikat baru dalam hal ini, yaihr,

'Allnh l'[a]a Mmdzttgar lngi Ma]w Mengeta]wi."

\4rahai pemandangan ini, Allah menghadirinya!
Wahai tindakan merek4 Allah menyaksikannya-
Wahai kalau begitu, betapamenakutkan dan meng-
getarkan bulu rom4 nirmun hasil musyawarah tetap
harus dilaksanakan. Segala ratrasia terpantau oleh
Allatr. Diamendengar apa sajayang diucapkan lisan
dan mengetatrui apayang terbetik dalamhati

Halciler kedila dalanpemandangan pertama ini
ialatr, merambatnya kelemahan dan kelesuan dalam
hati kedua golongan kaum muslimin, sesudah ter-
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jadinya penglftianatan mng dilakukan oleh peminr
pinkaum munafil AMullah bin t-lbaibin Salul, yang
berhasil memisahkan diri bersama sepertiga pasuk-
an Islarn IGrena dia marah kepada Rasulullatr saw.
yang tidak menerima ustrlanny4 bahkan beliau me
nerima pendapat para pemuda Madinatr. Dia ber-
kat4 "I9lau kami mengetahui peperangan maka
kamitidakakan mengikuti kamu." Halini menunjuk-
kan bahwa hatinya tidak tulus dalam berakidah,
kepentingan pribadinyalah yang selalu memenuhi
hatinya dan keinginan hatinya mengalatrkan akidah

}angtidakmengandung syirikdi dalam hti p"me
luknya akidah vang tidak mau ada syirik di dalanF
nya- I(arena ifu , hanya ada dua kemungkinan, yaifu
berakidah secara murni atau menjauhinya!

'Kctikn dua gohngan dmimu ingin (mundur) lurma
takut, padnlul Allnh adalah penolong bagi kzdua
golnngan itu. Karena itu, hmdaklnh lwrma Allnh saja
orang- ff atg mulemin b ertnu alul. " (Ali Imran: 122)

Kedua golongan ini-sebagaimana disebutkan
dalam ash-Shahihdari hadits Su$'an bin Uyainah-
ialah Bani Haritsah dan Bani Salamah, yang telah
terpengaruh oleh gerakan Abfullah bin lJbay yang
mengacaukan barisan kaum muslimin sejak pertarna

melangkah ke medan perang. Maka kedua golong-
an ini hampir lemah dan lesu, kalau tidak segera
mendapatkanpertolongan danpemantapan dariAllah,
sebagairnana diinformasikan olehnashAtrQuran ini
"PadnlaL Allnh dalah Pmalnng bagi ladua gohttgan
itu.u

Umar r.a berkata, "Aku mendengar Jabir bin
Abdullah berkata Terhadap kami, turunlah ayat,
Ketil@ dw gobngan dmi larnu inginmundur kmeru
talad' Ddaffita, Kami adalah dua golongan" yaitu
Bani Haritsah dan Bani Salamah. Ikmi tidak senang
seandainya ayat ini tidak turun, karena Allah ber-
firman, 'Padalwl Allnh analnh Pmohrry bagi lwdua

golongm. itu - @irnqmran oleh Imam Bul$ari
dan Muslim)

Demikianlatr Allah menyingkap apa yang ter-
sembunyi di dalam lubuk hati sesuahr yang tidak
diketatrui oleh pemiliknya sendiri, ketika terjadi
gejolak ddam dada mereka lGmudian Allah me
lindungi mereka darinya dan memalingkannya dari
mereka Allah menguatkan mer-eka dengan per-

tolongan-Nya, kemudian mereka ikut ke dalam
barisan. Allatr mengungkaplannya untuk meng-
ingatkan kembali peristiwa-peristiwa peperangan

dan menghiduplan peristiwa+eristiwa sertapema*

dangannya- Juga untuk menggambarkan gejolak
jiwa dan menyadarkan pemitknya terhadap ke
hadiran Allatr bersama mereka dan pengetahuan-
Nya terhadap segala sesuahr yang tersimpan di
dalam hati mereka sebagaimana firman-Nya kepada
merek4 " Allnh fuIalw l,Iqdagar lagi Mala lvIaryetnfuf ,
unhrk menguhrhkan hakikat ini dan memasuk-
kannya ke dalam perasaan mereka Selain itu, irya
unhrk memberitatrukan kepada mereka
tedadinya keselamatan, serta menyadarkan mereka
terhadap pertolongan, perlindungan, dan peme
liharaanAllah ketikamerekadilandakelematran dan
kehkutan. Tujuannya agar mereka mengetahui ke
mana harus rienghadapkan diri ketika merasakan
sesuatr dan ke mana harus berlindung. Oleh karena
ifir, diarahkanlah mereka ke arah ini, yang tidak ada
arall lain lagi bagi orangorang yang beriman"

'T{arenn itu, htttdnklnh karma Allnh saja mang-orang
rnulcmin b€rtawalilJ.'

Redaksi kalimatnya dalam bentuk membatasi,
pkni hanyakepadaAllah sajalah hendalarya orang-
oftmg mukrnin bertawakal. Mak4 tidak ada bagi
merek4 kalau merekaberiman, kecuali Sandaran
YangKuatini.

Demikianlatr kita dapati kedua ayatpertamayang
dikemukakan oleh AlQur'an unhrk menghadirkan
pengarahan dalam panorama peperangan iru meng-
hadirkan dua aratran besar dan mendasar dalam
tnshmtwur islani dan dalam pendidilan Islaru

'Allnh MaIa Mmdtngm lagi IVIalw Mengetnhui."

'Karenn itu, hntdnllnh lwrena Allah saja mang-orang
mukmin bdaual@l."

Kita dapati keduanya pada tempatr1a yang tepat,
dan dalam suasanayang cocoh yang sama irama dan
kesanny4 pada waldu yang tepat ptila Hati pun telah
disiapkan untuk menerim4 menyambuf dan mere
nungkannya. Dari kedua nash pendahuluan ini,
tampaklatr bagaimana AlQur'an menghidupkan,
mengaratrkan, dan mendidikhati, dengan menyarr
paikan kata kunci dalam mengomentari peristiwa
peristiwa itu, ketika ia sedang panas. Tampak pula
perbedaan antara riwayat AlQuran terhadap peris
tiwa-peristiwa ihr beserta pe ngarahanny4 dengan
sumbersumberfng kadang-kadang meriwa5ratlian
peristiwaperistiwa ihr secara lebih rinci, tetapi tidak
menyentuh hati dan kehidupan manusia- Sumber-
sumber selain AlQur'an itu tidak meriwayatkan
dengan menghidupkan nuansanya dan mengkon-
senfasikanny4 serta memberikan pendidilan dan
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pengarahan-sebagairnana sentuhan AlQur'an de
ngan metodenya yang lurus.

Urgensi Pengisahan Perang Badar
di Celah-Celah Pemaparan Perang uhud

Demikinlah dimulainya pembicaraan tentang
suahr peperanganyang kaum muslimin tidakmen-
dapat kemenangan, padatral kemenangan sudatr
hampir mereka peroleh (yakni Perang LJhud). Peris
tiwa ini dimulai dengan dimenangkannyakepenting-
an pribadi daripada akidah oleh tokoh niunafik
Abdullah bin Ubay. Kemudian, ulahnya ini diikuti
oleh para pengikufrrya yang lebih mengutamakan
kepentingan frbadi daripada akidahryra. Dceribkan
pula kelematran yang hampir menimpa dua golong-
an kaum muslimin yang baik-baik. Kemudian di-
akhiri dengan menyelisihi (tidak melaksanakan)
program pasukan karena keinginan unhrk men-
dapatkan harta rampasan- Namuq belum cukupiuga
contohcontoh bermuhr yang menguak apayang
terjadi dalam pepeftmgan dan tentang akibatyang
mereka peroleh disebabkan terjadinya kerusakan
dalam barisan merek4 dan kekaburan pandangan-
nyaterhadap sesuafu.

Sebelum melanjutkan pemaparan dan komentar
terhadap peristiwaperistiwa peperangan png ber-
akhir dengan kekalatran, diingatkannyamerekater-
hadap peperangan yang berakhir dengan keme
nangan bagi mereka-yaifir Perang Badar-yang lebih
dahulu terjadi, supaya dipertimbangkan dan dire
nungkan sebabakibatny4 serta dimengerti pula
sebabsebab kelemahan, kekuatan, kemenangan,
dan kekalatrannya Kemudian sesudatr itu, supaya
menjadi keyakinan batrwa kemenangan dan kekalatr
an ifil termasuktakdirAllah, karena suafir hikrnatr
yang tarnpak di balik kemenangan dan kekalatran itr.
Pada akhirnya segala urusan kembali kepadaAllah
dalam keduakondisi tersebut bahkan ddam semua
kondisi,

b

'{Jfl 6t I j3:6'it f 31 3 *,{it|'; fr3

f AS'?X-$1.*rAtJi,lsy$:oi35
bL:{E & a:* *!3t 4,;tt; r^1i&. 3

F,dt*t::se.,3e$iu;ii3s;i,V
s|4.463t'w#'#i|lgf t;i13,

A{ t F::( 6 -;, #3'"gi8 t iK g,+$ t
rrK3ji'ig)'&.8#taAfi *--
t6/,it Gtfr$*;yrw#5
,t6 A;g (-,j* #y & {4"J A. r. ;5
j4$--ri\31p-F_"e!*6r+$ai

# r;r:prrrq
"Sunguh Allnh telah menolong lwmu dnlnm pepe-
rangan Ba.dar, padahal lamu adalah (leetikn itu)
orang-waigyang bmah. I{nrena itu, brtnlamlah lu-
pana Ahh wpay a lwrnu mmsyukuri- Nya. (ngatlah),
lutilu lamu rungatalan kzpda wang muloniq'Apa-
Iuh tidak cakup bagi lmmu Allah membantu lumu
dzngan tiga ribu malailwt yang diturunlmn (dari
langit) ?' Ya (ailatp) Jikn lwmu bnsabar dm bqtnlaoa
snta mnelw daung maty nang lwmu dmgan selutila
iht jugo" nismy a Allah mmolmg l@nu dtngan lima ribu
nakilat yang menalai tanda Allnh fidak ma{ adilan
penberian bala bannan itu nzhin?,nn sebagai lubar
gm.bira bagimu (kmtrunganrnu) dan agar tattnam
lwtimu lurmmrya. Kercnanganmu itu lanyalah ilnri
Allnh Yang Malapnkna lai Malwbii a}saru. (AIIah
nmobg kamu dnlmn Pnang Badar dan mcnbni bala'
bantuan itu) untuk mentbirusalan segolongan orang-
uangyanglafa,atauudukmmjadilnnmcrelwhinn"
Inlu mnelu bnfiali dengan tiada wnpaohh apa-apa.
n*afu sedikitpun campur tnnganmu dalnmurusan
mnelw itu atau Allnh mmnimn tobat mnelu, atau
mengaab mneka, lnreru sesunguhnya mnelu itu
orang-orang jang alim. IGpunyaan Allah apa yng
ada di lnngit dm di bumi. Dia mmtberi ampun bpadn
siapa yang Dia lehmnnfti. Dia menyilca siapa yang
Dia lahzndnki. AIkhMaJu Pmgampun lagi MaJw
Pry oy ory. " (Ali Imran z 123-129)

IGmenangan dalam Perang Badar ihr mengar
dung aroma mukjizat, sebagaimana sudatr kami
kemukakan" IGmenangan merekaperoleh" padahal
mereka tidak memiliki dan tidak menggunal€n
peralatan sertaperlenglrapan maferialyangmemadai
unfuk mendapatkan kemenangan. Perlengkapan
dan jurnlah kekuatan antara kedua golongan itu-
golongan mukrninin dan golongan musyrikirFtidak
imbang, bahkanpMaannyasangatjalh. hsulran
musyrikin berjumlah sekiUr seribu oftmg. Mereka
keluar karena dimobilisasi oleh Abu Su{mrr' untuk

lmfilah yang bersama dia dengan df
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bekali berbagai peniaparu dipicu oleh keinginan oleh
mendapatkan harta kekapan, sertaiuga untuk me
lindungi kehormatan dan harga diri mereka

Sedangkan, kaum muslimin berjumlatr sekitar
tigarafirs orang. Merekakeluarbukan dalam rangka
melakukan peperangan terhadap golongan yang
kuat ini Mereka keluar untuk melakukan pedalanan
ringan, unhrk menghadapi kafilah yang tidak ber-
senjah, dan unfukmeryhadarlgjalanmereka- IGrena
ihr, mereka (<aum muslimin) tidak membawa per-

lengl€pan kecuali haryra sedikit sekali. Sedangkan,
di belakang merek4 di Madinah, terdapat orang-
orang musyrik dengan kekuatannya oftrng-orang
munafk dengan posisinya dan orangorang Yahudi
yang senantiasa mengintai peluang unfuk meng-
hancurkan mereka Di samping semua ihr, kaum
muslimin adalah kelompok minoritas di tengalr-
tengatr kelompok besar kekafran dan kemusyrikan
di jazirah Arab. Sementara itu, mereka hanya terdiri
dari golongan Muhajirin yang baru saja diusir dari
Mekah dankaumAnsharyangmelindungi sertame
nolongkaum Muhdirin itu. Merekabaru sajatrm-
buh dan belum stabil di kawasan dan lingkungan itu.

IGrena itu, Allah mengingatkan mereka dan
mengembalikan kemenangan ihr kepada sebabnya

fiang pertama dan utarna di tengahtengah kondisi-
nyayang demikian ihr,

"Sunguh AIIah ttlnh mmolong lwnu dnlnm PeP nry-
an Badar, padnlwl lfrmt annbh (let;la ;ar) orang orang

yang lzmah. Kmma ilu, bntalrutalah lupa.d.a Allah,
supay lamu meruyuluri-I,Iya.' (Ali Imran: l2il)

Sesuneguhnya Allahlah yang menolong mereka.
Pertolongan-Nya kepada mereka ini adalah unurk
hikmah tertentu sebagaimana disebutkan dalam
nash sejumlah ayat ini. Tidak adayang menolong
mereka baik diri mereka sendiri maupun orang lain.
Apabila mereka bertal$a dan merasa takut, maka
hendaklah mereka bertalfl,va dan hkut kepadaAllah
saja, yang berkuasa unfuk memberikan kemenang-
an dan kekalahan, yang memiliki kekuatan dan
kekuasaan. Ketakqraan ini diharapkan akan mem-
bimbing mereka untuk bersnrkur, dengan kesyu-
kuran}angmemadai dan sesuaidengannilsnatAllah

rang diberikan kepada mereka dalam semua hal.
Inilah urgensi pertama diingatkannva mereka

kepadakemenangan dalam Perang Badar. IGmu-
dian dihadirkanlah pemandangannya dan dihidup
kan suasanaq'a ke dalam perasaan mereka sehingga
seolaholah mereka sedangberadadalam suasanaifu
sendiri,

'(Ingatlah), lutilw lmmu mcngatnlwn lupadn orang
mukmin,'Apalcnh tidak culwp bagi l@rnu Allah m.em-

bantu lamu dmgan tiga rinu malailur y ang diturunlan
(dnri kngit)?'Ya (cukup).Jila lurru bnsabar dan
b ntala:a sertn mneln dntnng meny nang knntu fungan
selvtilw ilu jngq nismya AIInh nmnbng l@nil dmgan
limn ribu malailut lang munalwi nnda." (Ali
Imran: 12+125)

Ini adalah uqlpan Rasulullah saw. pada waktu
Perang Badar karena sedikitrya jumlah kaum mus
limin, lang melihat kaum musyrikin dalam jumlah
besar. Padatral, mereka (kaum muslimin) keluar
untuk menghadapi rombongan pedagang yang
membawa barang perdagangan, bukan untrk meng-
hadapi pasukan besar yang membawa senjata leng-
kap. Rasulullah sirly. menyampailian kepada mereka
apa yang diinformasikan Tuhannya pada hari ihr,
untuk memantapkan hati dan l<aki mereka Sedang-
kan, mereka adalah manusia yang memerlukan
pertolongan dalam gambaran yang dekat dengan
pera,saan, pandangan, dan kebiasaan mereka. Beliau
sampaikan pula kepada mereka syarat untuk merr
dapatkan pertolongan mt yarfu kesabaran dan ke
takrvaan. Sabar dan tabah dalam menghadapi se
rangan musuh, dan talarayang menghubungkan
hati dengan Allah dalam urusan kemenangan dan ke
kalahan,

'Ya (cukup).Jila lnmu bnsabar dnn bnnlata snn
mnelm donrg m.eryerang lcmtu dtttgtn selcetila itu
j uga, niscay a Allah mm.ohng lwmu den gan limn ribu
mnlnilat y ang rncrruLni tandn.'

Maka sekarang, Allah memberitatrukan kepada
mereka bahwa kembalinya segala urusan adalah
kepadaAllah S\MI Semuafng efektif itr adalah dari
Allah dan dihrunkanrya malaikat itu tidak lain ada
latr untuk menggembirakan hati merek4 supaya
menjadi tenang, senang; tenteram, dan mantap. Ada
pun pertolongan itu adalah dariAllah secara lang-
sung dan berganhrng pada kodrat dan iradat-Nya,
tanpa perantaraar4 sebab, dan sarana apa pun,

'Allnh tidak ntnjadilcanpenrberinn baln barrtuan itu
mzhinJan sebagai lwbar gentrira bagimu (lwnenang-
anmu), dnn agar tmleram lwtimu lwrmnnya. Kmt-
lurnganrnu itu lanyalah dni AIIah Yang Malapokasa
Iagi Malubii a|"iara. " (Ni Lnran: 126)

Demikianlah anhrsiasme AlQur'an untuk me
ngembalikan semua urusan kepadaAllah, supaya
tnslwwwur *orang muslim tidak berganfung pada

sesuatu yang mengaburkan kaidatr pokok ini. Yaitu,
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kaidah mengembalikan semua urusan kepada ke
hendak Allatr yang mutlak dan iradatr-Nya yang
efektif agar tetap terjaga hubungan langsung se
orang hamba dengan Tuhan, dan hubungan hati
orang 1arrg beriman dengan qadar Allatu bnpa peng-

halang, tanpa hambatan, tanpa saran4 dan tanpa
perantara sebagaimana halnfia dalam dunia hakikat

Dengan pengarahan-pen$rahan yang berulang-
ulang dalarnAl-C)ur'an seperti ini 1lang diteeaslan
dengan bermacanrmacam metode penegasan, maka
mantaplah hakikat itu di dalam hati kaum muslimin,
dalam benfirknla yang indatr, tenang, men{alarq
dancemerlang.

Mereka mengerti bahwaAllah sendirilah yang
melakukan semua ini. Mereka juga tahu bahwa
mereka mendapatkan frintah dari Allatt supa)ra

mengambil sarana dan persiapan-persiapan, me
ngeratrkan tenag4 dan melaksanakan hrgashrgas
nrra- Maka mkinlatr mereka terhadap hakikat ini dan

menaati perintah, dalam keseimbanganyang meng-
agumkan antara perasaan dan aktivitas.

Akan tetapi, semua ini datang seiring dengan
waktu, peristiwa pendidikan dengan peristiwaperis
tiwa ifir, dan pendidikan dengan komentar terhadap
peristiwa-peristiwa itu, seperti komentar ini dan
sepertinya yang baryak terdapat dalam surah ini

Dalam ayat-ayat ini dihadirkanlah pemandangan

tentang Perang Badar dan Rasulullah saw. yang
menjanjikan kepada mereka dengan sejumlah
nralaikat yang dahng dari sisi Allah, apabila mereka
bersabar, bertakura dan teguh dalam pepemngan,
pada wakhr mereka berhadapan dengan kaum mu-
syrikin. IGmudian beliau beritahukan kepada mereka
batrwahakikat sumberperbuatan{i balikfirunnya
para malaikat ihr-adalah Allah, 1ang segala sesuahr

bergantung pada iradatr-Nya dan terwujudnya
kemenangan adalatr dengan tindakan dan izin-Nya-

'Allah Malnp nlusa Ingi Malwbij alcann. "
Dialah'Yang Matraperkasa", Yang Mahakuat

Yang Memifti kekuasaan, Yarrg Berkuasa mewujud-
kan kemenangan ifu. Dan, Dialah Tang Maha-
bijaksana", png memberlakukan kadar-Nya sesuai

dengan hikrnahnya dan mewujudkan kemenangan
ihr unhrk merealisasikan suatu hikrnatr di balilatya

Kemudian tampaklah kemenangan itn, bahkan
kemenangan )rang ruma pun, dan hriuan-fujuannya
yang tidak ada campur tangan manusia sedikit pun
dalamhalini,

:'(AIInh meruhng lamu dalam Puang Bad"ar dnn

rumbri bala bantuan itu) untuk mmtbinasalan se-

golnrryan orang-ura.try yatlg lafir, anu uiluk menjadi-
lan mnelw hina" lnlu rnerela knnbali dmgan tiada
nrcrnpaolth apa-apa. fa*, adn sedihit pm curQur tangan-

mu dahm urusan merela itu atau Allah nmerima
tnbat mnelw, arau mmgaab m.erelw, lwrma sesury-
guhnla mnelra itu orang-oralry yng aalim." (Ni
lmran: W-t28)

Sesungguhrya pertolongan itu dari Allah, unfirk
merealisasilankadar-Nya-Trdakadacampurtangan
dari Rasul saw. dan para mujatridin yang bersama
beliau itr dalam urusan pertolongan dan pernberian
kemenangan tersebut, baik yang berkenaan dengan
hrjuan maupun andil pribadinya, sebagaimana tidak
ada campur tangan sedikit pun dari beliau dan
mereka di dalam mewujudlon pertolongan itu.
Mereka tidak lain hanyalatt tabir kodretAllah }ang
dijadikan sarana unhrk merealisasikan apa yang
dikehendaki-Nya. Mak4 bukan mereka yang men-
jadi sebab kemenangan itu, bukan mereka pencipta
nya bukan mereka pemilik kemenangan itu, dan
bukan mereka yang menggalinya- Tetapi" ini adalah
kadarAllah yang terealisasi dengan gerak d<tivitas
onurg{ftngnya dan denganbanhran dari sisi-Ny4
untuk mewujudkan ttilsnah serta tujuan Allah di
baliksemuarya"yaihr,

'Untuk mmtbin asalun s egohngan orang- uatg y ang
turtr.'

Sehingga berhranglah jumlah mereka karena
banyakyang terbunuh, berkuraqghhwilayah mereka
karena dibkluldffi, berkuranglafikekuasaanmereka
kaiena dikalahkan, berkuranglah harta karena di-
rampas, dan berkuranglah efelilivitas mereka di
muka bumi larena dikalalrkan.

'Atau, untuk mcnjadilnn merelu hiru, Inlu tnnelm
knnbali dengan tindn mmQnohh apa- apa.'

Yakni, mengembalilan mereka dengan kekalah-
an dan kehinaaru sehingga mereka kembali deruan
tangan hampa dan dalam keadaan kalah.

'Atau, Allnh nenerima tobat mnelu."

Kemenangan kaum muslimin kadang-kadang
menjadi nasihat dan pelaiaran @i orangorang kafr,
dan kadang-kadang menunhtn mereka unfuk ber-
iman dan menyerahkan diri kepadaAllah. Kemu-
dian Allah menerima tobat mereka dari kekafran
sertramenuhrp mereka dengankeislamandanhidayalt

' Atnu, mengaagtr trcreka, karcnn sesungulatla mnelw
itu orang-mang yng zdim. "

Allah mengazab mereka dengan memberi per-
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tolongan kepada.kaum muslimin untuk mengalah-
lan mereka atau menawan merek4'atau mematikan
mereka atas kekafran yang akan membawa mereka
ke neraka Semua itu sebagai balasan atas kezaliman
mereka dengan berbuat kafir, kezaliman mereka
dengan memfitrah kaum muslimin, kezalimanmereka
dengan membuatkerusakan di muka bumi, dan ke
zaliman mereka dengan memerangi kesalehan yang
berupa pelaksanaan manlwj, syariat dan peratran
Allah bagi kehidupan. Jugabermacam-macam ke
zaliman lainryrayang tersembunyi di dalam kekafran
dan dihalangiryaoranglain dari mengikutijalarrNya-

Bagaimanapun juga, itu adalatr hilmah Allah.
Tidak ada seorang pun yang ikut campur. Bahlmq
Rasuftrllah saw. sendiri pun dikeluarkan oleh nash ini
dari bidang urusan ifu, unfuk memurnikannya se
matamata wewenang Allah SVIIf, karena ini merupa
kan urusan uhhiyyahmurm,yang tidak ada sekufi.r
bagi-Nya

Dengan demikian, kaum muslimin melepaskan
dirinya dari kemenangan ihr, sebabsebab dan hasil-
hasilnya. Mak4 mereka terlepas pula dari perasaan
sombongyang biasa timbul di dalam jiwa orang-
oftlng)'ang men:mg, dari kebanggan dan ujub serta
kemegatran yang biasa merembes ke dalam jiwa-
Sehingga menyadari bahwa mereka tidak turut
andil sedikit pun karena segala urusan adalatr ke
punyaan Allah, sejak permulaan hingga akhirnya

Mak4 kembalilah un$an semua nulnusia yang
taat ataupun durhaka kepada Allah. Urusan ini
adalah urusan Allah sendiri. Urusan dahratr dan
urusan manusia ifi,r, yang taat dan yarrg durhaka
adalah sama Nabi saw. dan omng{fttng mukmin
yang bersama beliau haryalatr menunaikan peftuultl.
nya saja IGmudian melepaskan hngan mereka dari
hasil-hasilryra. Mereka memperoleh patralaryra dari
Allah atas kesetiaan,loyalitas, dan penunaian tugas
mereka

Nuansa lain dalam konteks ini yang dikandung
dalam nash, "Thk ada sedikit pun campur tanganmu
dalnn urusan mcrela ihf , ialahtnywabn)ra ucapan
mereka pada suratr Ali Imran ayatLil, "Apalcah ada

W lcirn barungsmtatu (hak campur taryan) dalant
urusan ;ni ?' danperkataan mereka pada ayat yang
srrm4 "&lciranya odo b@ lami barang scsuaht (ha*
cantpur tangan) dnlm un$an ini, nismya lcin tidak
alun dibunuh (dilulahlan) di ini" Perkataan-pr-
kataan mereka ini mendapatkan jawaban bahwa
Tidak ada campur tangan sedikit pun bagi sese
omng dalamurusan mL baik dalam urusan keme
nangan maupun kekalatran Sesungguhnyakehataru

kesetiaan, dan penunaian hrgas itu hanya ditunfut
kepada manusia untuk melaksanakanqr4 sedang
semua uruMnnya sesudah itu adalatr kepunyaan
Allah Tidak ada wewenang seorang pun unfirk turut
cirmpr padanya, hingga Rasulultatr sekalipun."
Mak4 inilah hakikat pokok dalam tashnaruurlslarri,
yang menetapkannfia di dalam jiwa merupakan
urusan yang l6bih besar dari manusia lebih besar
daripada peristiwa-peristiw4 dan lebih besar dari-
pada aneka macamungkapan kalirnat

Peringatan terhadap Perang Badar dan pene@n
terhadap hakikat-hakikat pokok dalam taslawwur
Islami ini, dialfiiri derrgan memaparlan suatr hakikat
menyeluruhfing menjadi tempatkembalirya hakikat
bahwakemenangan dan kekalahan itu kembalinya
kepada hikrnah dan kadarAllah. Ketetapan ini di-
akhiri dengan menetapkan prinsipfiangbbsar, bahwa
semua urusan di seluruh alam ini kepunyaan Allalr-
IGrena itu, Dia mengampuni siapa yang dike
hendaki-Nya dan mengazab siapa png dikehendaki
Nya, sesuai dengan masyinhNyakemauan-Nya',

"Kcpuny ann Allnh apa y ang adn di hngit dnn di bumi.
Dia t tmfi d ampun lupada siapa yng Dia lehmdaki.
Dia nmyilxa siapa yang Dia lufunnaki. Allnh Malw
Patgampun lagi Mala Penyayary." (Ali Imran: 129)

Inilah kemauan muflak yang bersumber pada
kekuasaan mutlak Inilah tindakan mutlak terhadap
urusan hambahambaNyq sesuai dengan hukum
kepemilikan-Np terhadap segala sesuatu )xang ada
di langit dan di bumi Di sana tidak ada kezaliman dan
sikap pilih kasih terhadap parahambaitr, baik dalam
memberikan ampuum rnaupun dalam memberikan
hukuman. Semua urusan ini diberlakukan dengan
b[iaksana adil, lasih sayang (rahmat), dan pengarF
puruilL Mak4 urusanAllah SWTitu adalah rahmat
dmnaghfirah

'Allah Malw Pngampun Ingi Malw Pmyayng."

Plntu pun senantiasa terbuka bagi para harnba
unttrk mendapatkan rnaghfirah danratrmat-Nya de
ngan kernbali kepadaNya dan mengembalikan semua
urusan kepadaNy4 dan melaksanakan kewajiban
yang difrrdhukan-Nf"a, serta meninggalkan ke
balikanry"a karend hilcrnah, kodrat dm nasyiahNya
yang mutlak di belalcqg sanna€aftnadan sebab
sebab.
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Beberapa Penga^rahan (Pesan-Pesan Moral)
Berkenaanr dengan Medan Peiang Besar

Sebelum memasuki pembicaraan tentang pe
pemngan yang menjadi tema pokok dalam paparan

ini-yakni Perang Uhud-dengan segala komentar
terhadap peristiwaperistiwa dan kejadian-kejadian-

nya datanglah beberapa pengaratran yang ber-
hubungan dengan perang terbesar, yang sudah kami
singeung dalarn mukadimatr pembicaraan ini Yaitu,
peperangan dalam lubukjiwa dan samudrakehidup
an. Datanglah pembicaraan tentang riba muamalah
ribawi, talsr4 ketaatan kepadaAllah dan RasulNya
infrk pada waktu senang dan pada wakhr susah,
sistem tolong-menolong yang mulia sebagai ke
balikan dari sistem riba yang terkutuk, serta me
nahan marah, memaafl<ankesalahan orang lain, dan
menyebarluaskan kebajikan kepada masyarakaL

Jryatentang meminta ampun dari dosados4 kenr
bali kepadaAllah, dan tidakmeneruslan perbuatarr
perbuatan dosa

L=i&64r5.JiWUitfi r.6jiq1d-

a:$,$r,ai\#t&5L6-&i1-Kijstt

8i,H,K$3frs$-ffrW9.",&(##fiji;{' =6LYht6#
L 
j,li-t-0l&'r-#tJ'$"ri\tar$si

G:Cti i s:if '44i(, iffi' ifri 4
sy6.56&<*sc4{1i5ist*
i;tg6-i$tF|p1Y$sfryv1
{Fi};*:{:;et$y-2.}"ti5-;;e:14

"#fftr.644&6#.&Veu6)\Lff'il&n"#'Lr.rsjn
&(*$r'Aeja-

"Hai uang-arang yang bninaa j anganlnh lwmu me-

ma.lun riba dmgan bnlipat ganda da.n bnnlaoalnh
lumu lcepada Allah supaya Immu mmdapat kbe-
rurrtungan. Pelilwralnh dirimu dari api nnala yang
disedialun untuk orang-orang lang knfn Thatihh
Allnh dan Rasul, supaJa lwmu diberi rahmat. Ber-
wgnalnhlumu kepada ampunan dmi Tfulwrnru dnn

kzpadn surga yang laasnya seluas lnngit dnn bumi yang
disediakanuntukmang-yg-Iartg-bertalata..(Yaitu),
orattg-orang yang menaflwhJran (hnrtanya), baik di
wahu hporrgmnupun sentpit, dnn orang-maryyry
menahnn amarahnya dnn memaaflwn (lusalnhnn)

orang. Allnh runyulmi oratg- orarg I ang b nbuat kz'
bajilun.(figa)mang-nangyangapabilanengerjaf,nn
pnbuatnn lceji anu menganiaya diri stndiri, mnelw
ingar akan Allnh, lnlu mtmalnn anpun tnhadnp dnm'
dnsa mnelw. Siapa lagi yang dnpat matgampuni dosa

selnin Allah? Mnelm tidak mnnuskan perbuatnn

lejiny a itu, wdnrg mnelu mengetnhui. Merelw iht balas'

annya ialnh ampurwn dnri Tulnn mnela dnn surga

yang di dnllnmnya mengalir sungai-sungai, sedang

mnela lakal di dnlnmnya. Itulnh sebaik-baik paltala
nrang- oralrg I ang b namal." (Ali Imran: 130- li| 6)

Semua pengarahan ihr datang sebelum mema-
suki perang di medan pertempuran, unhrk me
nunjuldran kekhususan dari sekian ciri I'tras akidatt
Islamiatr. Yaitu, kesahran dan keluasan cakupan
pengarahan akidatr ini terhadap eksistensi manusia
dan seluruh kegiatamya dan mengembalikan se
muanyakepadasahr poros, yaifir poros ibadah dan
ubudiatr kepadaAllah, serta menghadapkan segala

urusanrva kepadaNya" IGsatran dan totalihs dalam
nanlwjdanpemelilnraanAllaht€rhadapeksistensi
manuiia dalam segala hal dan urusannyi4 dan dalam
semua bidang kegiatannya IGmudian pengaratrarr
pengarahan dengan totalitasnya ihr menunjukkan
keterkaitan diantaraberbagaikegfrtanmanusi4 dan
pengaruh keterkaitan ini terhadap hasil akhir semua
usaha manusia itu, sebagaimana kami kemukakan
di atas. Manlwj Islam meliputi jiwa manusia dari
semua sektorny4 dan mengaturkehidupan jamaah

secara utuh, tidak terpisatr-pisatr. Oleh karena itu,
terjadilah kesahran di antara berbagai persiapan

unfi.rk menghadapi peperangan fisik ini dengan upaya
penyrcian jiwa dan pembersihan hati pengendalian

hawa nafsu, penyebarluasan kasih sayang, dan tole
ransi di kalangan jamaah (masyaratraO masingmasing
saling berdekatan. IGtika masing-masing sifit dan
aratmn ini dipaparkan secara terperinci, tampaldatr
kepada kita hubungannya nng kuat dengan ke
hidupan umat Islam dan segala ahrrannya dalam
medan perang serta semua lapangan kehidupan.

"Hai orang-uratg yang beriman, janganlnh lumu
nanalanribadznganbdipatgandadanbertalaoalnh
Iutnu lupada Allah supaya lwmu merdnpat luba-
unhntgan. Pelilwralah dirimu dni api rwra*a, yang
disedialun untuk orang-oratry yng |flfrr. rufilnh
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AIIah dan Rarul, wpaya lwmu diberi rahmat." (Ni
Inran: li|0-132)

Telah dibicarakan masalah riba dan sistem ribawi
secara terperinci padajuz kefua dan mfiir azh-Zhilal
ini lGrena itu, kami tidak mengulangi pembicaraan-
nya lagi di sini. Akan tetapi, kami akan membatasi
pernbaha.saruya pada persoalan " anh'aafan rrudlua'afalt
berlipatganda', karenaada suahrkaumyanghendak
bersembunyi di belakang nastr ini dan berputar-putar
padanya dengan mengatakan batrwa riba yang di-
hararnkan ihr ialatr yang berlipat ganda SedangkarU
bunga sebesar empat persen, lima persen, hijuh
persen, sembilan persen, tidak termasuk berlipat
ganda dan tidak termasuk ke dalam bingkai peng-
haraman!

Iftmi mulaipembatrasan ini dengan menetapkan
batrwa "adhhfan mudlwhfalf ihr adalatr unhrk me
nyifuti peristiw4 bukan sebagai syarat yang ber-
hubungan dengan suafu hukum. Sedangkan, nash
yang terdapat dalam surah al-Baqaratr ayat L78
wara qathl'pasti mengharanrkan riba secara men-
dasar dengan tanpa menentrrkan pembatasan dan
persyaratan tertenhr, "Tingalla nlnh sisa riba (yang

belum dipungut)P, Uagaimanapun modelnya-
Apabila telah kita tetapkan prinsip ini selesailah

sudah pembicaraan tentang sifit riba Selaqiutya
kita katakan batrwa sebenarnyayang demikian itu
bukan sifutyang ada dalam sejarah saja mengenai
praktik ribawi yang tedadi di Jazirah Arab dan men-
jadi sasaran larangan itu sendiri di sini Akantetapi,
ia merupakan sifat yang lazim bagi sistem ribawi
yang terkutuk ifu, berapapun besar bunganya

Sistemribabemrti memutaruangmenurutkaidatr
ini. Artinya praktik riba itu bukanlah tindakan yang
sahr kali saja dan sepele, tetapi ia merupakan tindak-
an ]ang berulang-ulang dilihat dari satu segi" dan
bertumpukdmpuk dilihatdari segilain. Iaakan ter-'
jadi seiring dengan perputaran waktu secara ber- I

ulang-ulang dan mengalami pertarnbahan yang ber-
lipatganda tanpa dapat dibantah lagi

Sistem riba akan senantiasa terwujud dengan
watalarya. Jadi, ia tidak terbatas pada praktikyang
berlal$ diJazirah Arab saja tetapi ia merupakan sibt r

yang lazim bagi sistem ini pada setia| waktu
Sstem ini merusak kehidupan spirihral dan moral

manusia seperti yang sudah kami jelaskan secara
rinci padaiuz ketiea sebagaimana iaiuga merusak
kehidupan ekonomi dan politik Dari semua ihr
hmpaldah huburuannrra deruan kehidupan sehruh
umat dan akan menimbulkan akibat buruk bagi

mereka
Islam-yang membangun kaum muslimin ini-

ingin membersihkan kehidupan spiritual dan moral
mereka sebagaimana ia menginginkan kesejahtera
an kehidupan ekonomi danpolitik Dampaksemua
ini terhadap hasil peperangan yang dilakukan umat
itu sudah populer. Oleh karena ihr, dilarangnya me
lakukan sistem riba dalam konteks perang me
rupakan suatu hal yang dapat dimengerti dalam
manlnj yarry lengkap dan jeli ini.

Adapun diakhirinya larangan ini dengan frintatr
bertalsra kepada Allah karena mengharapkan ke
bahagiaan dan keberunfungan, sertadengan men-
jaga diri dariheraka yang disediakan bagi orang-
oftlrrg kafir; dan diakhirinya masalah ini dengan
kedua senhrhan di atas (talnvadan menjaga diri dari
nemka) dalam konteks ini juga dapat dimengerti Hal
ini merupakan katapenuhrpyang sangattepat l(aren4
orangyang bertakura kepadaAllatr tidak akan me
makan riba karena takut siksa nerakayang disedia-
kan bagi orangorang kafir. Orang yang beriman ke
padaAllah tidak adayang memakarrtiba dan mereka
membersihkan dirinya dari sifit-sifut orang kafir.

Iman itu bukanlatr kata-kata yang diucapkan
dengan lisan saja tetapi ia adalatr mengikuti manfaj
A[ahyangdijadikansebagai Dijadikar
nya iman ini sebagai pendorong terimplementasi.
kannya manlniNya dalam kehidupan nyata, dan
unhrk mengafir kehidupan masyarakat sesuai de
ngankonsekuensiimanifu. e

Adalah suatu halyang mustahil, iman dan sistem
riba berkumpul di suahr tempal IGIau di sana ber-
laku sistem riba maka para pelaku sistem riba ihr
sudah keluar dari agama Islam secara total, dan di
sana terdapat neraka yang disediakan bagi orang-
orang kafir. Membantah hal ini hanyalah sekadar
membantahsaja

Dihimpunnya dalam ayat-ayatini larangan me
makan riba dengan seruan unhrk bertalava kepada
Allah dan menjaga diri dari siksa neraka yang di.
sediakan bagi oftrng{ang kafir, bukanlah suatu hal
fiang main-main dan cuma kebefi.rlan. Tetapi, hal ifu
adalatr untrk menetaplon hakikat ini dan untuk mern
perdalam persepsi kaum muslimin terhadap4ra.

Demftian pula dengan pengharapan untuk men-
dapatkan keberunhrngan dan kebahagiaan dengan
meninggalkan riba dan bertalnra kepada Allah.
Maka kebahagiaan ifil secara otomatis adalah buatr
dari bertal$'a dan pelaksanaan mnnlaj !ilahdalam
kehidupanmanusia

Telah dibicarakan di muka padajv ketiga ten-
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tang perbuatan riba di kalangan masyarakat dan
akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya bagi ke.
hidupan nurnusia. IGrena itu, silakan menyimak
kembali penjelasan masalah ini di sana agar kita
mengetahui malma kebahagiaan ifi.r, yang diiringi-
nya dengan meninggalkan sistem ribapng t€rkutuk

IGmudian datanglah penegasan akhir,

'Tantihh AIInh dan Ranl, wpaya lwmu diberi tahmat. "

kri merupakan perintah umum unfuk taat kepada
Allah dan Rasul, serta digantmsl<annya rahmat pda
ketaatan umum ini Akan tetapi menjadikan ayat ini
unhrk mengiringi larangan memakan riba itu me
miliki pehrnjuk khusus. Yaitu, tidak ada ketaatan
kepada Allah dan Rasul bagi masyarakat yang menr
berlakukan sistem rib4 dan di dalarn hati orang yang
memakan riba dalam bentuk dan modelnya yang
bagaimanapun. Diiringkannya ayat ini sekaligus
sebagai penegasan sesudahpenegasan sebelumnya

Hd ini melebihihubungan l*rusus antara peris
tiwa-peristiwa peperangan yang di sana perintah
Rasulullah saw. diselisihi dan perintah taat kepada
Allah dan Rasu[Nya sebagai jalan untukmendapat-
kan kebahagiaan dan perganfungan harapan unhrk
memperolehnya.

Kemudiar\ sudatr kami paparkan di mukrdalam
juzketigrtentangpendapatkamibatrwapembicara
an di sana menghimpun pembahasan tentang riba
dengan sedekah. Juga dengan penjelasan mengenai
hal ihr bahwa keduanya merupakan dua sistem ber-
tolak belakang yang berhubungan dengan tatanan
sosial dan ekonomi, dengan ciriciri yang sangat
bertentangan secara diamebzl antara kedua sistem
tersebut, yaifir antara sistemriba dan sistem tabwun
'tolong-menolons:. Icmudian, di sinikitajumpai lasi
penghimpunan batrasan tentang riba dan bahasan
tentang infakpadawakhr senang dan padawaktu
susatr.

Sesudah disebutkan pelamngan riba diancamnya
manusia (pelaku riba) dengan siksa neraka yang
disediakan bagi orang-orang kafir, dan diserunya
mereka kepada hkwa karena mengharaplan rafrmat
dan kebatraeiaarl lGmudian datanglah perintah agar
bersegeraatau berlombalombaunfirkmendapatkan
ampruum dan surgayang luasnya seluas langit dan
bumi (yang disediatran bagi orangorangyang bkwa).
Kemudian" dijelaskanlah sifat pertama orang yang
bertalnn'a" " (Yaitu), orang-uang yang menaflwltlun
Inrtanya, baik padn waktu lapang maupun sempit"
Maka mereka ini merupakan kebalikan dari orang-
orang yang memakan riba yang berlipat ganda itrr.

Lalu disebutkanlah sifutsifrt dan tanda{anda mereka
selaniuqna"

"Bnsegnalah lwmu kcpodn ampunan dmi Tulnnmu
dan lwpada surga y ang luasnya seluas hngit dnn bumi
yang disedialrnn untuk nrang-orang yang brtalruta.
(Yaitu), nrang- ff ang y ang, menafluhkan (hmtany a),
baik di w alau lnpang maupun s m.pit, dan mattg-mang
yang menalnn. nnmolry a dnn m@an (twatalan)
orang. Allah mmyulwi nrang- nmng I ang b nbuat lu -

bajilan. (fuga mintg- mang yang apabik mengerj alwn
pnbuatan ktji atau mmganiqa dhi smdiri, merelw

ingat akan AIW lnlu mcmolwn ampun tcrhadnp dnsa-

dasa mcrelw. Siapa lngi yang dapat ncngampuni dnsa

selain Allnh? Mueka tidnk mennuslan pnbuatnn
lnjr"yo i,tu, sedang mnelw mmgetnhui. "(Ali Imran:
133-ilr5)

IGlimat*alimat ini menggarnbarlan pelaksanaan

ketaatan dalamlukisanyang mengesankan peftNaan

dan bergerak aktif. Dilukiskannya gerakan cepat
unhrk mendapatkan firjuan atau suafir hasil,

"Bersegnalah lwmu lepada ampurun dari Tulanma
dm kzpann ntrga yang htavtya selnus lnngit dan bumi."

Bersegeralah kamu karena di sdna ada ampunn
dan surga, "yang disedialwn untuk oratg-orang yang
bntnlwt.

Kemudian dijelaskan-Nya siftt-siht oftlng yang
bertakqraitu,

' (Yaitu), nrang- urang y ang menatlwl*an hnrtany a,
baik padn waldu kporW maupui sempit. "

Mak4 merekakonsisten melakukan infrlq ber-
jalan di *as nmtaj,tidak berubah sikapnyaketika
dalam keadaan lapang, dan tidak prda berubah ketika
dalam kesempitan. Kelapangan tidak menjadikan
mereka sombong lantas lupa daratan dan kesempit-
an tidak menjadikan mereka berkeluh kesah lantas
lupa kervaiiban Mereka selalu meryadari kewajiban
dalam segalakeadaan" terbebas dari sikap kikirdan
tamak, merasa senantiasa diawasi oleh Allah dan
selalu bertals 'a kepada-Nya. Mereka tidak dapat
dipenearuhioleh nabukikiryangcintakepadaharta
I(aren4 bukan nafsu yang mendorongnya unhrk
mengeluarkan infrlq melahkan dororrgan png lebih
kuat dari keinginan unfi.rk mendapatkan hart4 dari
belenggu ketarnakaru dan dari tekanan kebaktrilan
Pendorong dan motivatornya adalah tal$a Yaitu,
suafirperasaanyanghalusdanmendalanr, mgmerr
jadikan ruhnya begltu lembut dan bersih, dan me
lepaskanrya dari belenegu dan rasa terbebani

Barangkali diangkaftwa sifat itu sangat cocok
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dengan nuansa peperangan ini. Olehkarena itr, kita
melihat pembatrasan tentang infak selalu diulang-
ulangi sebagaimana kita lihat juga berulang-ulang-
n)ra ancanum disampaikan kepada orangorang yang
enggan dan tidak mau menginfakkan hartanya-
sebagaimana akan dibicarakan dalam ayat-ayat Al-
Qur'an. [Ial ihr menunjuHran adanya kaitan khusus
antara infik dan perang, dan sikap sebagian golong-
an manusia yang diseru untuk melakukan infrky'
sabihlhll

'D an, orang-mang yang mmalwn mmahny a dnn mc -
maafltnn (ktsalalnn) urang."

Demikianlatr talnvabekerja di bidang ini dengan
dorongandorongan dan motivasi-motivasiryra. Maratl
adalatr perasinn manusiawi yang diiringi dengan
naiknya tekanan darah. Marah adalah salah satu
dorongan yang menjadi kelengkapan penciptaan
manusia dan salah satu kebufuhannya. Manusia
tidak dapat menundulckan kemarahan ini kecuali
dengan perasaanyang halus dan lembutyang ber-
sumber dari pancaran takrva dan dengan kekuatan
ruhiatr yang bersumber dari pandangannya kepada
ufuk yang lebih luas daripada ufuk dirinya dan
cahawalakebutuharmm

Menatran mamtl merupakan tatrapan yang per-
tama. Namun, menahan maratt ini saja belum me
madai. IGren4 adakalanya seseorang itt menahan
marah tetapi masih dendam dan benci. Sehingga
berubahlatr kemarahannfia yang meledak-ledak ihr
menjadi dendamyang terpendam dan tersembunyi
Fadatral, kemaratran dan kemurkaan itrr lebih bersih
dan suci daripada dendam dalam hati Oleh karena
itu, berlarfutlah nastr ini untuk mengakhiri kemarah
an dan kebencian dalam jiwa orangorang yang
berhl$M4 yaifu dengan memaaflran, berlapang dad4
dan toleransi.

IGmaralnn itu meryrakitkan hati ketika ditahan
dankobaranrrang merrgharuuskan kalbu, sertaasap
yang menufirpinurani Akan tetapi, ketika jiwa me
maafl<an dan hati mengampuni, maka lepaslah ia dari
sakit hati itu, mengepakkan sayap di ufuk cahaya
dingin dalam hati, dan darnai dalam nuani

'Allnhmmlulaimang-uangyangbnbuatkzbaiilwn."

Orangorang ]"ang dermawan dengan menginfrlr-
kan hartaqra pada vraktu lapang dan sempif adalah
onmgonmg yang berbuat kebaiikan Orangorang
yang dermawan dengan memberikan maaf dan
berlapang dada serta menahannya adalah orang-
omng yang berbuat kebajikan. Sedangkan, Allah

"men5rukai" o, rang{nmg yang berbuat kebajikan.
"Srrka" di sini adalah ungkapan kasih sayangyang
bersinar dan bercahaya, yang serasi benar dengan
suzrsana ]rang lematr lembuf cerah, dan dermawan.

Dari suka Allah kepada kebajikan dan orang-
oftmg yang berbuat kebajikan, maka hmbutrlatt
suka kebajikan.di dalam hati para kekasih-Ny4 dan
'timbu[ah keinginan yang mendorong hati ini Oleh
larena ifir, hal ini bukan sematamata ungkapan yang
mengesankan, tetapiiugahakikatdi balikungkapan
ini!

Jarnaahyang disul€iAllah dancintakepadaAllah,
yang di kalangan mereka berkembang sikap toleran,
lapang dad4 saling memberi kemudahan" dan bebas
dari dendam dan sakit hati, adalah jamaah yang
memiliki rasa kesetiakawanan, bersaudara dan kuat
Oleh karena ifu, hubungan pengaratran mengenai
peperangan di medan temprr dengan peperaryan di
medan kehidupan dalam konteks ini sama saja

Selanjutnya dikemukakan pula siht golongan
orang yang bertakwa lainrya"

'Uuga untuk) mang-ffang)ang apabiln nmgn7akan
perhuatnn lwji anu mtttganiaya diri smdiri, mnekn
ingar akan Allnh lalu m.ennlnn ampun tnhadnp dnn-
dosa mnelm. Siap a lngi y ang dnp at mngampuni dnsa

selnin Allah? Merela tidnk meneruslwn pubuatnn
fujinyo itu, wdang mnelu mengetahui. "(Ali Imran:
135)

Wafrai betapa tolemnnya agama ldam! Allah tidak
hanya menyeru manusia untuk bersikap saling
bertoleransi di antarasesamamereka tetapi Diajuga
bersikap toleran terhadap merek4 supaya mereka
dapat merasakan, mengerti, dan dapat memetik
pelajaran darirya.

Orangorang bertakwa adalah orangorang muk-
min yang paling tinggl martabatnya. Akan tetapi,
toleransi agama Islam dan ratrmatuiya bagi manusia
masuk jugake dalam kalangan oftmg{rangyang
bertakxr4"YangapabikmclnlatlanpnhnnnUialnt
mcngoniaya diri smdii, mnela ingat alan AIhh" lak
memnlwn ampun tnhadnp d.osa-dnsa mereka"

"Fahisyall"Wbrntankeji'adalahperbuatandosa
yang sangatburuk dan besar. Akantetapi toleransi
agama initidak mengusir orangorangyang terjatuh
ke dalamrya" karena rattmatAllat\ dan tidak men-
jadikan mereka berada di bagian ekor Garis bela-
kang) laflah mukrninin. Mereka masih diangkat ke
martabat yang sangat tinggi, martabat " muttaqhf
brang yang bertakrva' dengan sahr syarat yang
mengungkapkan tabiat dan aratran agama. Yaitu,



Tafsir Fi ZhilalilQur'an lI (163) Ju) u, gogi**nirNi Imran EPelmulaatr an-Nisaa'

ingat kepada Allah, lalu meminta arnpun atas dosa
dosanya, dan tidak meneruskai tindakannya itu
sementara mereka menyadari bahwa tindakannya
itu adalatr perbuatan dosa serta tidak bergelimang
ddam maksiatdengan tanpabeban dan tanpame
rasa malu. Dengan kata lain, mereka berada dalam
bingkai ubudiah kepada Allah dan tunduk patuh
kepadaNya semaksimal mungkin. IGlau demikian,
mereka berada di baratr naunganAllah dan di dalam
samudra pengampunan, ratrmaf dan karuniaNya

Agarna Islarn mengerti kelematran makhlukyang
bernama manusi4 yang karena berat badannya
kadang-kadang ia jahrh ke dalam lembahfahisyah
Suhu daging dan daratrnya naib sehingga timbul
hasrat kebinatangannya dalam gelora syatrwaL
Maka terdoronglah hasral syahwaf keinginan" dan
kemauannla untuk menyelisihi perintatr Allah agar
mengikuti dorongandorongan tersebut Islam me
ngetahui kelemahan manusia lGrena itu, ia tidak
bersikap keras dankaku kepadanya" JWatidak segera
mengusirryra dari rahmatAllah ketjkaia melakukan
kezaliman terhadap dirinya sendiri ketika ia melalar
lru, foh"Joh dan ketika ia melakukan kemaksiatan
yangbesar.

Islammemperhitrngkan bahwapelitaiman masih
menyala di dalam ruhnya embun iman dalam hati-
nya belum kering, hubunganrya dengan Allah masih
hidup, dan ia menyadari batrwa dirinya adalah se
orang harnba1angbisa sajaberbuat dosa sedang ia
mempunyai Tuhan yang mengampuni dosadosa.
Ihlau begifir, mal<lthl< dJw'y?ang berbuat salatr dan
dosa ini masih dalam kondisi baik Ia masih punya
kesempatan menempuh jalan yang tiada terpufirs,
dengan berpegang pada tali yang tiada terputts pula
Mak4 adakalanya ia terpeleset karena kelemahan-
nya itu. Akan tetapi" pada akhirnya ia akan sampai
juga kepada tujuan selama pelita imannya masih
menyala dan di tangannya masih ada tali untuk
berpegang. Selama ia ingat kepada Allah dan tidak
melupakan-Ny4 memohon ampun kepada-Nya
memantapkan ubudiahnya kepada-Nya, dan tidak
keterusan dalam maksiat

Allah tidak menutup pintu tobat bagi maktrluk
yang lematr dan tersesat jalan ini, dan tidak me
lemparkan serta membuangnya kebingungan di
Padang Sahara sertatidakpulamengusirnyahingga
ia takut untuk kembali ke tempat semula Islam
memberikan harapan kepadanya unhrk mendapat-

kan ampunan, menunjukkan jalan kepadany4 menF
bimbing tangannya yang gemetar, memantapkan
langkatrrya nng terseoh dan menerangi jalannya

supal'a dia kembali ke kawasan yang aman, kembali
ke dalam benteng perlindungan yang aman sentosa

Ada satuhalyang difimtutkepadanya, yaitujangan
sampai hatirya kering dan jangan menganiaya
ruhnya lall melupakan Allah. Selama ia mau meng-
ingatAllah, di dalam ruhnya masih ada pelita ffimjulq
dalam nuraniryra masih ada pembisik yang meqgarah
kannya dan dalamhatiqamasih ada embunyang
membasatri, maka ia akan melihat kembali catnya di
dalam jiwanya Ia akan kembali ke kawasan yang
aman darnfi, dan akan hrmbuh kembali benih yang
sudatrkering.

Jika anakrnu yang kecil berbuat sa$-h dan ia me
lihat di rumahmu hanya ada cemeti, niscaya ia akan
lari ketakutan dan tak akan kembali ke rumah lagi.
Adapun jikaiamengetahuibahwa di samping oemeti
adatangan halus yang akan membelai, mengusap
kelematranrya ketika ia mengemukakart alasan ber-
buat dosa dan menerima permintaan maaftrya ketika
ia meminta amErn atas dosadomrga, niscara ia akan
kembalikerumatr.

Demikianlah Islam mernbimbing tangan rnaktrluk
manusia yang lemah ini pada saat-saat ia dalam
kelematrannya I(aren4 Islamtahubahwadi samping .

kelematran ini ada kekuatan, di samping kelelahan
ada semangat dan di samping nafsukebinatangan
terdapat kerinduan kepada Tuhae. Islam menaruh
iba kepadanya ketika ia dalam kelematran, lalu menr
bimbing tangannya unhrk naik ke tempat yang
tinggr, dan membimbing4ra ketika terpeleset agar
dapat terbang kembali ke ufuh asalkan ia mau
mengingat Allah dan tidak melupakan-Nya, serta
tidak meneruskan perbuatan dosanla setelah ia bhu
bahwaihr adalah dosa Rasulullah saw. bersabda

tllLt i?f ty
"Tidnlrlnh diangap taas -mtncnu bnbuat dnsa mang
yang merninta ampun l"pod" AIIah, mzskipun dia
mmgulnnginya tujuh puluh kali schari.'3

Akan tetapi, dengan cara demikian bukan berarti
Islam menyerukan manusiaunhrkbersikap seenak-
q,i4 bulan memuji orang yang terpeleset dan iahrh
moralnya, dan tidakmembisiHrankepadaqrabatrwa
kubangan dosa itu indatr, sebagaimanayang dibisik-

4i7'* dt Aia'og

3 Diriwayatlan oleh ImamAbu Dawud danTirmidzi sertaal-Bazzardi dalam musnadnyadari haditsUtsmanbinrffaqid, tetapi di rtalam sanadnya

terdapat seorang sahabiy yang majhul. Namun, Ibnu lGtsir mengesahkannya di dalam tafsirnya dan mengatakan, 'Hadits hasan.'
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kan realitas yang dialaminya Sebenarnya Islam
hanya hendak membangkitkannya'dari kejatuhan
karena kelemahannya itu, unhrk membangkitkan
harapan di dalam jiwanya selahr manusi4 sebagai-
mana ia membangkitkan perasaan malunp- Malq
pengampunan itu adalah dari Allah dan siapakatr
geranganyang dapatmengampuni dosa selainAllah?
Dengan ihr, lantas dia merasa malu dan tidak tamak
lagi unhrkmeneruskan perbuatan dosarSra. Ia akart
beristiefrr dan tidak lagi melanggar. Adapun orang
yang bandel dan meneruskan perbuatan dos4
berarti ia sudah berada di luar pagaq, wajahryater-
tuhrp tembok tegar.

Demikianlah lslam menghimpun antara bisikan-
bisikan kepada manusia ke alam yang tinggi, dan
kasih sayang kepadanya Larena tatru keterbatasan-
nya. Kemudian senantiasa dibukakan di depannya
pinfir harapan, dan dibimbing tangannfa ke puncak
tujuan yang dapat dieapain)'ra"a

Apakah gemngan yang akan diperoleh orurng-

orang yang bertahm itu?

'Mnelu itu balnantya ialnh amPurun dari Tfulwn

mnela dnn surga yang di dnlnmnya mntgalir sungai-
sungai, seilmgnnela luknl di dalnntnya. Itulnh sebaik-

baik pahnk nrang-orang Jang bnamal."(Ali Imran:
136)

Mereka tidak pasif untuk berislighfrr, sebagai-
mana mereka juga tidak pasif untukmemberikan
infrk dalam waktu lapang dan sempit (susah),

menahan maratr, dan memaafl<an kesalahan orang
lain. Sesungguhnya mereka terus beramal" "Itulah
sebaik-baik palwk ffotrg-orang yang beramal"

Yatr, mendapatkan ampunan dari Tuhan, dan se
sudatr itu mendapat surgayang di bawalurya meng-
alir sungai-sungai, juga mendapatkan kasih sayang
Allah. Maka, di sana ada arnalan di lubuk ha$ dan
ada anralan pada kehidupan lahir, serta keduadua
nya adalatr arnalan dan gerakan yang berkembang.

Di sana terdapat hubungan antara sifut-sifat
(orang yang bertalnva) dan medan perang yang
dibicarakan dalam konteks ini, sebagaimana sistem
riba atau sistem tolong-menolong memiliki pe
ngaruh terhadap kehidupan jamaah Islam dan ber-
hubungan dengan peperangan di medan tempur.
Demikian juga dengan sifitsifat pribadi dan jamaah,

semuanya memiliki dampak sebagaimana kami
kemukakan pada awal pembicaraan tadi. Maka

mengalahlan sifutkikir, mengendalikankemarahan,
mengalahkan keinginan berbuat dosa dan kembali
kepada Allah serta meminta ampunan dan ke
ridhaan-Nya. Semua ihr merupakan hal-hal yang
sangatdiperlukanunhrk dapatmengalahkan musuh
di dalam peperangan. Mereka ifu adalah musuh,
karena mereka melaksanakan kekikiran, mengikuti
hawa nafsu, melakukan dosa suka membual, dan
menyombongkan diri. Merekaadalatr musuh, karena
mereka tidak mau menundukkan diri, nafsu, dan
sistem kehidupannya kepada Allah, nanlaj darr
qnrialNfia. IGrena semua sikap dan frilaku seperti
itu adalah sikap dan tindalffr permusuhan. Dalam
hal ini, terjadilah peperangan dan jihad. Tak ada
alasan lain bagi seorang muslim unfuk melalmkan
permusuhan, berperang, dan berjihad. Ofeh karena
itu, diaharyabermusuhan, berperang, dan berjihad
karenaAllah.

Mak4 hubunganirya begihr kuat antara semua
pengarahan ifu dengan pemaparan masalah perang
dalam konteks ini sebagaimanaterdapathubungan
yangkuatantampengarahappengarahan ifu dengan
kondisi.kondisi khusus yang menyertai peperangan
ini. Seperti, menyelisih perintah Rasulullah saw., ke
ingrnan unfuk mendapatkan harta rampasanyang
mendorongnl'auntrkmenyeiisihi perintatr im, sikap
membanggakan diri yang menyebabkan Abdullah
bin Ubay dan orang-orang yang bersamanya me
narik diri dari barisan, dan karena rhemandang
remeh terhadap dosa sehingga tedadi penyeleweng-

an-sebagaimana akan dibicarakan nanti. Sert4
karena kesamaran pandangan yang menyebabkan
mereka tidak mengembalikan urusannya kepada
Allah, dan menyebabkan sebagian merekaberbnya
tany4 seperti tersebut dalam surahAli Imran ayat
154, "Apaknh afu bry kin barang sewan (lwk mmpu.r

taflgan) dalam uru.vn ini ?'Dan, sebagian lagi berl€t4
"Selr:iranya od" bog kin barang sesuatu (lnk mmpur
tailSan) dalan, unran ini, niseaya kita tidak alwn diburuh
(dililkhilm) disini.'

***

A[Qur' an menyentrh semua hal yang melingkupi
ini, safu demi satu,lalu menjelaskanny4 dan me
netapkan beberapa hakikat padanya. Disentuhnya
jiwa manusia dengan senfuhan-senhrhan yang me
ngesankan sehingga dapat membangkitkan se

4 Pembahasan lebih luas mengenai masalah ini, sialakan baca pasal "salamudh Dhamir" dalam buku as"Salaamul Alami wal-Islam,terbitan
Darusy Syuruq.
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mangahya dan menghidupkaruryg kernbali. Semua
nya dilakukan dengan caranyayang unih sebagai
mana kita lihat contohrontohnya dalam konteks ini

Esensi Perang lJhud
Sesudah itu, dimulailatr bagian ketiea dari paparan

ini dengan memaparkan peristiwaperistiwa Perang
Uhud ihr sendiri. Namun, papaftm ini juga masih
menetapkan beberapa hakikat pokok yang men-
dasar dalam tnshnutwwislarridan menjadikan peris
tiwaperistiwa ini sebasai aktualisasi hakikat-hakikat
ifir.

Bagran ini dimulai dengan menunjuk sunnah
Allah yang berlaku terhadap orangorang yang m€n-
dustakan ayatayat-Ny4 untuk memrnjukkan kepada
kaum muslimin bahwa kemenangan kaum musyri-
kin dalam PerangUhud ini bukanlatt sunnatryang
baku, melainkan hanya peristiwa sepintaS saja yang
di belakangnyaterdapathikrnatr tertentu. IGmudian
diserunlzamereka unhrkbersabar danmerasatinggi
kedudukannya karena iman. IGlau mereka men-
dapat luka dan penderitaan, maka kaum musyrikin
juga mendapat luka dan penderitaan yang sama
dalam peperangan itu sendiri. Hanya saja di sana
terdapat hikmah di balik apayang terjadi, yang di-
singkapkan kepada mereka. Yaitu, hikrnah yang
berupa pembersihan barisan (dari orangorang mu-
nafik dan yang bersamanya), pembersihan hati,
menjadikan syuhada (orangorang mati syahid) bagi
merekayang gugrrkarenamembela akidatrryra, dan
bagaimana sikap kaum muslimin menghadapi ke
matian yang mereka harapkan, agar dapat mereka
timbang janji dan cihcita mereka dengan timbangan

1lang riil. Kemudian, pada akhirnya dibinasakanlah
oftmg{rang kafir, karena kaum muslimin telatr
melakulian persiapan yang kual IGlau demikian, ini
adalah hikrnah yang sangat tinggi, yang terjadi di
balik semua peristiwa itu, baik peristiwa kemenang-
an maupun peristiwa kekalahan

rrpL i;Sr ov-;iit -Fs 
4. JL s

.s'J.,"roJ-636f-i6$:+;S{:\W6(6

6, i f*s' i hif i $ 6-,f :tf,t+ g i
Jit"e:{-;Z5-ot#'o-nl,Xfoysir:.J\

6.6:Giq$r6n'jA4LS| 'g,ig

X"13-&#:,W;<15L6t&j,t(xi
gii(. tjix,t &;$ a;6i u-*{,fi
'{qii$i6'#J$ 69,{sgx'
&:rr#i#r:Fri't4,'uif SU;;fu ,
:#-v fr :js s # c 3iJ(,t1:'"iKr:i;

gsiti7:v
'ftnmgttlarya blah bsrtok scbehtm lwmt nnatnh-urmah
Allah. I(arna itu, bnj alanlnh lannu di mulu bumi dan
pnlwtilunlah bagainnru akibat orang-orang yang
mndastnkan (ranl-ramQ. @l- @i an) i:1ti analah pnu-
ranganbagiselmthmm.usiadnnpehnjuksrtapelajar-
an bagi uratg-orang ) ang bntnlan. Janganlah lnrnu
Ml(ap IaMh danjanganlah (pula) lumu basedih hati,
padnlwl lurnulah omng-omngyarg palhg t*ngi (dnalat-
ny a), jilca lwmu mang- mang yang bniman. Jilu lamu
(pada Pnang tllud) rnendnryt hka, nwl,a snrngnmya
lwun (L,Sr) in pun (pana Pnmg Badcr) rmdnry lilka
yangsuupa.ltan (kejayaan dan fulnmtran) itu, I(ami
pngikrlnn di antnm mamtria (agar mmlw mmdnpat pe-
lnj aran) ; supay a Allnh ntnn dn*m mang- urang J ang
b€riman (dengan nang-armg k$u) ; dan nryay se.bagian.

lumu dij adilun-t,(ya (gugur wbagai) Etrhana" Allah tidafr,

menyulai mang-nogyang alimJrya agar Allah mm-
bnsililan wang-uangyang berimary_(fori dna mnela)
dan membinasalmn orang-orarylary lnfn Apalwh
lamu rcngim bahna lanru akm mank, ntrga" padalwl
belum nyara bod AUoh orang-oratg yang berjihnd di
antaramu, dan belum nyata orang-orangyang sabar.

Senngulmy a lanu ncngltarapkan nati (Eahill) sfulffii
knnu nmghadnpinya. (Selarang) sunguh lwmu tclnh
melihar dan nwuaksilu.mrya. " (Ali Inuan: 1il7-143)

Dalam peperangan ini kaum muslimin ditimpa
luka terbunuh, dan mengalami kekalatran. Mereka
mengalami penderitaan jiwa dan fisik Di antaranya
terbunuh tujuh puluh orang sahabat gigi geratram
Rasulullah saw. patah, vxajah beliau terluka kaum
musyrikin melelahkan beliau, dan para sahabatjuga
banyak yang terluka Sebagai akibat semua ini ialah
timbulnya goncangan dan benturan jiwa yang
barangkali tidak pernah terjadi sesudatr kemenang-
anyang mengagumkan dalam Perang Badar. Se
hingga ketika ditimpa 1lang demftian ifir, laum mus
limin bertanya-tany4 "Bagaimana ini? Bagaimana
bisa terjadiyang demikian ini pada diri kita, padatral

kita adalah oftrlg{rang muslim?"
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Di sini, AlQun'an mengembalihan kaum mus
liminkepada sunnatrAllah atas alam semesta, me
ngembalikan mereka kepada prinsipprinsip yang

berlaku pada semuaurusan. Mak4 merekabukan-
lah sesuafu yang baru dalam kehidupan, undang-
undang alamyang mengpturkehidupan tetap ber-

laku tanpa pernatr berganti, dan segala urusan tidak
berjalan semaunya sendiri, melainkan mengikuti
hukum alarn ini. Apabila mereka mempelajariny4
dan mengerti hrjuan-tujuanny4 maka akan ter-
ungkaplah bagi mereka hikrnah di balik peristiwa
peristiwa itu; jelas pulalatr bagi mereka tujua*hftan
yang ada di balik kejadian-kejadian itu; menjadi
mantaplatr hati mereka terhadap peraturan baku
yang diikuti oleh berbagai kejadian dan peristiwa ihu
dan merasa tenteram pula hati mereka terhadap
adanyahilanatryang tersembunyi dibalikperafiran
itr. Dengan demikian" merekaakan menempuhjalan
sebagaimana mestinya dan tidak mengandalkan
keberadaannya semata-mata sebagai kaum mus
limin, unhrk mendapatkan kemenangan dan ke
kuasaan, tanpa melakukan upayaupaya unhtk men-

dapatkan kemenanga& fiang di antaranya pertama

kali adalatr menaatiAllah dan RasulNya"
Sunnatrr"ang diisyaratkan di sini dan dihadapkan

kepada mereka ialatr akibat buruk yang diterima
oftmg{ftmg yang mendustakan ayat-ayat Allatr
dalam perputaran sejarah, silih bergantinya harthari
di antara manusia uiian unhrk membersitrkan ha6
ujian terhadap ketatranan kesabaran dalam meng-

hadapikesulitan dan penderitaan, berhakryra orang-

orang !"ang sabar terhadap pertolongan Allah dan

kemenangaq dan dibinasakannya orang{fttngyang
mendustakan.

Di celahcelah pemapararl mengenai sunafullah
(hukum alam) itu, maka ayat-ayat ini iuga memberi
kan semangat kepada kaum muslimin unhrk tabatt

dan saling berkasih sayang dalam menghadapi ke
sulihr Jugabersabarataslukadanpenderihanyang
tidakharyamenimpa mereka saja melainkan juga

menimpamusuh-musuh mereka" Sedangkaru mercka

lebih tinggi akidah dan hriuannfia daripadamusub
musuh merek4 lebih lurus jalan dn rrunluiaW dan
akibatyang baik sesudah ihr adalah untrk merek4
dan kehancuran akan menimpa orang{rang yarlg

kafir.

"Saungulatya telah berlahu sebelum lumu sunnah-

smahAlki. Ifurma itu, bcrjalanlnh lannu di mula
buni dnn pcrharilemlah fugainam alcifut oranS-orafg

yangnund.ustal,an(raill-nill)(Al-Qr'an)inianalah

pmnangan bqgi seknth mnnusia, dan petunjuk sertn

pehjaran bagi mang-orang yang bntnhoa.' (Ni
knran: il17-fi|8)

Al-Qur'an mengaitkan masa lalu manusia dan
masa kininy4 dan masa kininya dengan masa lalu-
nya. Maka dari celahcelah semua ihr diisyaratkan-
.nya pula masa depannya Ketika bangsa Arab men-

dapatkan firman ini pertama kali, kehidupan, pe
ngehhuaru dan pengalarnan merek+sebelum Islam

-tidak mentolerir pandangan yang menyeluruh ini
bagi mereka lGlau bukan karena Islanr-dan kitab
sucinya AlQur'an-yang deneannya A[ah menjadi-
kan mereka lain dariyang lain, dan menjadikan se
bagian dari mereka sebagai umatyang memimpin
dunia niscaya mereka tetap dalam kejatriliahan.

Sistem kabilatr (kesukuan) yang merCka hidup di
bawatr bayang-bayangnya tidak dapat membimbing
pikiran mereka unhrk mengaitkan pendudukJazirah

Arab dengan apa yang berlaku dalam kehidupan
mereka. Apalagi, mengaitkan antara penduduk bumi
ini dengan segala peristiwa yang dialaminya, dan
menghubungkan antara peristiwa-peristiwa yang
terjadididuniadengansunnahlatniyah\rkmalarrl
yang berlaku dalam semua aspek kehidupan. Ini
merupakan lompatan jauh yang tidak bersumber
dari lingkungan dan tidak tedadi sebagai tuntlltan
kehidupan pada masa ifu. Tetapi, yang membawa
merekakepada pandangan yang demikian adalatt
akidah. Akidah inilah yang membqwa mereka dan
mengangkat derajat mereka sedemikian tinggr
dalam lnrun waltu seperempat abad saja. Semen-

tara ihr, manusiamanusia lain yang katanya moder-
nis itu tidak dapat mencapai tingkat pemikiran yang

demikian tinggi melainkan setelah memakan wakhr
berabad-abad dan mereka tidak mengetatrui ke
balman sunnah serta undang-undang alam ini me
lainkan setelah berlalu masa beberapa generasi.

Nanun, setelahmerekamengehhuibalrunlas:naillatt
ini" mereka lupa bahwa keberlakuan hukum alam ini
disertai oleh kehendakllahiyang mutlakdanbatrwa
segala sesuaht akan kembali kepada Allah.

Adapun umat pilihan ini, maka mereka telah
meyakini semu aifit, taslwwwarnya'pandangannya-
begitu luas. Mereka merasakan keseimbangan
antara sunatullah yang baku dengan kehendak-Nya
yang mutlak Sehingsa berjalanlah kehidupannya
bersama sunafirllah dan sesudah ifir, merasatenang-
lah hatinya terhadap kehendak Allah yang mutlak

"saungguhnya hlah balalu sebelum lwmu sunnnh-

stnnah Allnh. . .. " (Ali Imran: li}7)
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Ya sunnatr yang mengatur kehiduBan. Sunnatr
yang telah ditetapkan oleh kehendak yang mutlak
Mak4 apa yang terjadi pada masa sebelum kamu,
akan teriadipuladengan kehendakAllah4adamasa
kamu. Keadaan yang terjadi pada umat sebelum
kamu, juga akan terjadi padakamu.

'...l(arntn, itu, berjalnnlah lmmu di mulw humi...."

Bumi itu seluruhnya adalatr sahr dan merupakan
panggung kehidupan manusia Bumi dan kehidupan
di dalamry"a adalatr buku terbuka yang dapat dibaca
oleh matakepala dan matahati

". . . dan perlntilwnlah bagaimaru alclfot orong-mang
y ang nmfustaknn (ramhanl). "

Itulah akibat fiaqg dapat disaksikan beka$bekas-
nya di mukabumi dan dapat disaksilian pulalang-
kahJangkah perjalanan mereka yang ditapaktilasi
oleh generasi ses.rdahnya AlQur' anullGrim banlak
menyebutkan perjalanan dan bekas'bekas mereka
ini dalam berbagai tempat di dalamnya Sebagian
dibatasi tempahryra, masanm dan pelalcu-pelakurya
sedangkan sebagian lagi hanya diisyaratkan tanpa
batasan dan perincian. Di sini, AlQur'an mengemu-
kakan iryarat secara global untrk tuiuan yang global
pula. Yaihr, apayang terjadi terhadap oftrng{ftrng
yang mendustakan rasul-rasul (ayatayat) Allah ke
marin, juga akan terjadi pada para pendusta itu se
karang dan padawaktuyang akan datang.

Hal itu dimaksudkan agar hati kaum muslimin
menjadi tenang terhadap akibat ini dari satu sisi, dan
dari sisi lain agar mereka berhatihati serta tidak ter-
gelincirseperti orangorangpngmendustakan ayat-

ayat Allah itu. Jadi, di sana terdapat seruan untuk
menenterarnkan hati dan untuk berhati-hati. Dalam
rangkaian ayatini akan banyak dijumpai seruan dan
imbauan semacam ltu.

Setelah menjelaslian sunnahAilahyang demikian
itu, datanglah jawaban terhadap seruan ifir, untuk
menjadi nasihat dan pelajaran dengan adanya pen-
jelasan ini
"Ini adnhh penerangan bagi seturuh manusia dnn
petunjuk sertn pelajaran bast orang-orang lang ber-
nlaoa.'(Nilmran: 138)

kri adalatr penerangan bagi manusia secara ke
seluruhan. kri adalah kutipan peristiwa kemanusiaan
yang telah jarh berlalq yang manusia sekarang tidak
akan dapat mengetatruinya kalau tidak ada pene
rangan yang menunjukkanryra- Akan tetapi, hanya
segolongan manusia tertenhr saja yang mendapat-
kan petunjuk di dalamnya mendapatkan pelajaran

padany4 mendapatkan manfratrya dan menggapai
peumjuknya Mereka ihr adalatr golongm" mafraqhf
'orangorang yang bertakwa'.

I(alimat yang mengandung petunjuk ini tidak
dapat ditangkap dan dicerna kecuali oleh hati yang
beriman dan terbuka unfuk menerima pefunjuk
Nasihat dan pelajaran fang berharga itu tidak dapat
dimanfratkan kecuali oleh hati yang bertalan'4
tanggap terhadapny4 dan bergerak dengannya
Maka, bagi manusia-dengan sedikitnya pengeta-
huannya tentang yang hak dan yang batil, tentang

ftunjuk dan kesesatan-kebeftuan dengan tabiat-
nla yang terang dan jelas, tidak memerlukan perr
jelasan yani panjang lebar. Haqa saja antusiasme
manusia terhadap kebenaran cuma sedikif dan
sedikit pula kemampuanryra memilih jalan kebenar-
an itu. Hal itu disebabkan antusiasme terhadap ke
benaran dan kemampuan memilih jalanr5raifu tidak
didorong melainkhn oleh iman, sedangkan yang
dapat memeliharanya hanya takwa

Oleh karena ihr" penetapanaenetapan sedemikian
ini disebutkan secara berulang-ulang dalam Al-
Qur'an. Disebufl<an nashnya dalamAlQur'an bahwa
di dalam kitab ini terdapat kebenaran, pefirniuh
cahaya nasihat, dan pelajaran. Semua itu hanya
unhrk orang{ftmg yang beriman dan bertalnva
knan dan tal$a itulah yang melapangkan hati untrk
menerima pehrnjuh cahaya, nasihat, dan pelajaran;

dan yang menghiasi hati sehingga merasa indah
untuk memilih ftunjuk dan catrrya ihr, serta me
manfaatkan nasihat dan pelajarannya- Juga unhrk
bersaban dantabatr menarrggung beban derita dalam
menempuh jalannya- lnilah persoalannya, inilah
esensi masalahnya Bukan sekadar ilmu dan pe
ngetahuan" IGrena banyak orang yang mengerti dan
mengetahui, tetapi mereka bergelimang dalam
lumpur kebatilan. Mungkin karena memperfurut-
kan hawa nafsunya, hingga tidak berguna ilmu dan
pengetatruannya. Mungkin juga karena takut merr
derita sebagai konsekuensi pengemban kebenaran
danpelaku dal$rah.

Setelah penjelasan yang parf ang lebar ini, diaralr-
kanlah kaum muslimin agar teguh, tenang, dan
mantaphatiryr4

Janganlah lamu b ersikap tnnah tlan j anganlah (puh)
lwmu bnsedih lari, Padalwl lmmulah urang-uary yry
paling tinggi (dnaj atny Q, jilw lwmu mang-orarry yng
boiman. " (Ni Imran: fi19)

Janganlah kamu bersikap lemah dan bersedih
hati-atas apa yang telatr menimpamu dan luput
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darimu-karena kamu adalah ot?ng{rang yang pa-

ling tinsgi derajahrya. Akidatrmu leliih tinggi karena
kamu hanya bersujud kepada Allah saja, sedang

mereka bersujud kepada sesuahr dari makhluk cipta-

an-Nya. Manlwj kamu lebih tinggi karena kamu
berjalan menur ut manlwj Allah, sedang mereka me
nempuh jalan kehidupan menurut manlnj yang, db

buat oleh maklrlukAllah. Peranan kamu lebih tinggi,
karena kamu pengemban wasiat atas kemanusiaan
seluruhny4 pembawa pehrniuk kepada semua ma-

nusia sedang mereka menyimpang dari nmrluj Allah,
tersesat dari jalan yang lurus. Kedudukanmu lebih
tinggl karena kamu adalatr pewaris bumi sebagai-

manayang dijanjikanAllah, sedang mereka akan
musnah dan dilupakan. Mak4 jika kamu benar-
benar beriman, niscaya kamu adalah oftmg{mng
yang patng tingst derajatrya Jika kamu benar-benar
berimaq maka janganlah kamu merasalematr dan
bersedih hati l(aren4 semua itrr adalatr srnnahAllab
yarrg mungkin saia ditimpakan kepadamu dan mung-
kin saja ditimpalgn kepada orang{ftng lain. Akan
tetapi, hanya kamulah yang akan mendapatkan
akibatfng baik setelah kamu beriittad dan b€rusaha
keras, setelah mendapatkan ujian dan setelah meng-
alamipembersihan,

lila lumu (padn Pnang mud) mendapat lulu, mal,a

sevnguhnla laum (kafu) itu pun (pana Pnang BadCIr)

nmdapat lulu yang smQa. Masa (kcjayann dnn kz-

hmnran) iar, Kan; pngilirlan di annra rruinusia (agar

ncrelamatdnpatpelajnan);nrpayaAllahnemldalan
uralg- orang ! ang b niman (dengan mang- urang kS) ;
dan supaya wbagian lamu dijadilwn-Nya (gugur se-

bagai) Eulnnn. AIIah tidak ncnyulwi orang-nang yng
zplimJtqa agar Allnh mentrosih*an ora:ng-orang ytg
berimm (dari dosa mnelw) dm t mliwsqlan Mang-

nang yang lafir." (Ali lrnran: 140'141)

Disebutkanluka mgmenimpamerekadanluka
yang serupa juga menimpa orang{ftlng yang men-
dushkan ayatamtAllah i[r. Penyebutan ini mungkin
menunjukkepadaPerarrg Badaq, yangpadawalitu itu
kaum musyrikin ditimpa luka dan penderitaan se
dangkan kaum muslimin selamat Mungkin juga

menuniuk kepada Perang Uhud, karena kaum mus
Iimin mendapatkemenangan pada awal pertempur-
an. Sehingga kaum musyrikin mendapatkan ke
kalahan dan tujuh puluh orang dari mereka ter-
bunuh. I(aum muslimin terus mengejar dan memu-
kul mundw mereka hingga tidak ada seoftrng pun
yang berani menghadap, batrkan ada yang ber-
lindurrgkepadaisfriisti mereka- IGmudian keadaan

berbalik di mana kaum musyrikin menguasai ke
adaan, ketika para pasukan pemanah menyimpang
dari perintatr Rasuhrllah saw. danterjadiperselisihan
di anhra mereka Maka kaum muslimin mengalami
penderitaan pada akhir peperangan ini, sebagai
balasan yang setimpal terhadap perselisihan dan
penyimpangan mereka dari perintah Rasul.

PenderitAan di aktrir peperangan ifir jwa sebagai

aktualisasi sunahrllatr yang tidak pernah berganti.
Pasalnya, penyimpangan dan perselisihan pasukan
pemanah terjadi karena ingin mendapatkan harta
mmpasan. Padahal, Allah sudah menetapkan akan
memberikan pertolongan kepada orangorangyang
berjihad di jdlan-Nya yang tidak melihat dan tidak
tertarik kepada kekafaan dunia Penderitaan itu iuga
unhrk mengalid.ralisasikan sunnah Allah yang lain di
muka bumi, yaill mempergilirlan haritrari di antara
manusia-sesuai dengan tindakan nyata manusia
beserta niatryasehingga suahr hari untuk mereka
yang itu dan suaht hari untuk mereka yang ini.
Dengan demikian, tampak jelaslah siapa gerangan

oftlng{mng f"arfg beriman dan siapa pula omng{m:ng
munafik; dan tampak jelas pula kekeliruan-ke
keliruan dan kekaburan pandangan mereka selama
ini.

lila kamu (pada Pnang Lku.d) mendnPat htlto, nakn
sesutlgulnJa laum (knfu) iat fun (pna Perang Bannr)
mmdapat lulu yang smrpa. Masa (ltjayaan dnn
lulnrmran) itu, I{aflLi pngilirl@n di antnra manusia
(agm maelu nendnpat plnjaran) ; wpaya Allnh mm.-
bdalan uang-mang yang beriman (dmgan orong-uang
lufr).... " (Ali knran: U0)

IGsempitan sesudatr kelaparrgan dankelapangan
sesudatr kesulitan. IGdua hal itulah yang menying-
kap apa yang tersimpan di dalam jiwa dan menying-
kap watak di dalam hati, baik berupa tingkat ke
kaburan dan kejernihannya tingkat keluh kesah dan

kesabaranny4 tingkatkepercayaannya kepadaAllah
dan keterpuhrsas:rumy4 maupun tingkat penerima
annya terhadap kadar Allah dan kejemuan serta
ketidakterkendaliannya

Padawakhr ifir tampaklah perbedaan dalambaris
an; terungkaplah siapa orangorang yang beriman
dan siapa orang{ftrng yang munafik; tampaklah
hakikat merekamereka itu; terungkaplah apa yang

tampak pada latrir manusia dan apa yang tersem-
bunyi di dalam jiwanya; dan bersihlah barisan Islam
dari kerancuan di anbra pra anggota dan personalia

nya yang bercampur baur menjadi safir dengan tidak
jelas.
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Allah SWT mengetahui siapa orangorang yang
beriman dan siapa orang{rang yang munafik Allah
mengetahui apayang terlipatdi dalam hati. Berbagai
kejadian dan pergiliran masa kejayaan dan kehancur-
an di antara manusia juga menyingkapkan apayang
tersembunyi, menjadikarurya sebagai realitas dalam
kehidupan manusia, memunculkan iman kepada
amalan nyata, dan memunculkan nifrk ke dalam
tindakan nyatapula Oleh karenaitr, iaberhubungan
dengan hisab (perhiturEan) dan pembalasan. Mak4
Allah SwTtidakmenghisab manusia menurut apa
yang diketahui-Nya dari merek4 tetapi menu4rt apa
yang terjadi dari mereka

Pergiliran masakejayaan dan kekalahan, dan per-
gantian kesulitan dan kelapangan, merupakan bafu
ujian yang tak pernatr keliru dan timbangan yang
tidak pernah aniaya IGlapangan dalam hal ini adalah
seperti kestrlitan. Berapabanyak manusiayang sabar
dan tabah ketika menghadapi kesulihn, tetapi mereka
merasa lemah dan lepas kendali kefrka dalam ke
lapangan. Jiwa yang beriman adalah yang bersabar
dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, tetapi
tidak meremehkan ketika dalam kelapangan. Ia se
lalu menghadap kepadaAllatr dalam menghadapi
dua keadaan tersebut, dan dia yakin batrwa apa saja
yang menimpa dirirya baikberupakebaikan (kese
nangan) maupun keburukan (kesulitan), adalatr
dengan izinAllah.

SesungguhnyaAllah hendak mendidik dan me
meliharajarnaah ini sejaklangkaturyaunfrkmeminr
pin menusia. Maka, dididik-Nya mereka dengan
ujian yang berupa kesulitan sesudatr diuji dengan
kelapangan itu, dan diuji dengan kekalahan yang
pahit sesudah diuji dengan kemenanganlang meng.
agumlan, meskipun png ini ataupun yang itu terjadi
sesuai dengan sebabsebabnya dan sesuai dengan
sunnahAllahfiangberlaku dalam urusan kemenang-
an dan kekalahan. Tujuannya supaya jamaah ini
mempelajari sebabsebab kemenangan dan kekalah
an; supaya bertambah ketaatannya kepada Allah,
tawakal kepada-Ny4 dan bersandar kepada pilar-
Ny4 dan juga supaya mereka mengerti secara me
yakinkan tabiat ranlwj ini dan hrgastugas yang di
bebankan.

IGlimat-kalimat berikutrrya menyingkapkan ke
pada kaum muslimin suafu semangat dari sisi lain
mengenai apa yang terjadi dalam peristiwaperistiwa
pepeftmgan, mengenai apa yang ada di balik per-
giliran masa-masa (kejayaan dan kekalahan) di
antara manusi4 dan mengenai apa yang ada di balik
pembersihan barisan, serta apayang diketahui Allah

bagai orangorang mulif,nin,

"...daq fltpa,ya sebagian lnmu dijadikmt-Nya (gugur

wbagai) syrhadn...."

Ini merupakan ungkapan mengagumkan yang
mengandung maknayang dalambahwapara syuhada
(orangorangyang mati syatrid) itu adalatr orang-
orang pilihan, yang dipilih olehAllah di antarapara
pejuang (mujatrid), dan Allah memilih mereka untuk
diri-Nya Yang Mahasuci. Oleh karena ifi.r, bukanlatr
musibah dan bukan pula kerugian, apabila seseomqg
mati syahid di jalanAllah. Hal itu terjadi atas pilihan
dan seleksi Tuhan, suafu penghormatan dan ke
istimewaan.'Sesungguhnya mereka adalatr orang-
orangyang diistimewakan oleh Allah dan diberiNp
rezels,berupa kesyatridan, unfirk dipilih oleh Allah
unhrk diri-Nya Yang Matrasuci dan diistimewakan
dengan kedekatan kepada-Nya.

Kemudian, mer€ka adalah syuhadayarrg dijadi-
kan Allah untuk gugur sebagai syuhada- Mereka
dijadikan-Nya syahid unhrk membela kebenaran
yang dihrgasfNya kepada mereka untuk menyam-
paikannya kepada manusia Allah hendak menjadi
kan mereka syuhad4lalu mereka memenuhi ke
qrahidan ifir. Merekamenunaikan dengantanpaada
kesamaran padanyra" tanpa dda celaa4 dantanpaada
perdebatan seputar masalahnya Mereka meme
nuhinya dengan perjuangan mereka hingga mati
dalam rangkamengimplementasilan kebenaran ini
dan memberlakuliannya di dunia.sranusia

Allah S\{T meminta kepada mereka unfirk me
menuhi kesyatridan ini karena apa yang datang
kepada mereka dari:Nya ifir adalah kebenaran;
karena mereka telah mengimaninya (mengimani
apa yang datang pada mereka dari Allah); karena
mereka telah mengkhususkan dirinya untuknya;
karena mereka telah membelanya dan menganggap
muratr segala sesuafu selainny4 karena kehidupan
manusia tidak akan baik dan lurus kecuali dengan
kebenaran ini; dan karena mereka telah meyakini-
nya. Maka, mereka tidak menghiraukan tenaga
unfukberjuang memerangi kebatilan dan mengusir-
nya dari kehidupan manusi4 unhrk menegakkan
kebenaran ini dalam dunia merekA dan unhrk
mengakttralisasikan trunhS Allahunfilk mengahr
manusia Ikrena itn, Allah hendak mensyahidlian
mereka atas semuaini,lantas mereka mati syahid.
Kesyahidan mereka adalatr berjihad sampai ma6
kesyahidan yang tidak dapat diperdebatkan dan
dipertengkarkan lagi!

Setiap oransrcng telah mengucapkan dua lalimah
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syahadat, "Aryhndu an lnn ilanln illnllnh ua arylndil
arma Mulwmmadm Raflhrllnh"'aku bersaksi bahwa
tidak adaTuhan yang berhak diibadahi kecualiAllah,
dan aku bersaksi batrwa Muhammad adalah uhrsan
Allah', belum dapat dikatakan telatr'bersyahadaf'
sebelum dia menunaikan apayang difi.rnjuki ucapan

syalradat ini beserta segala konsekuensiqra" Madkl
'yang dituniukinya' ialatr tidak menjadikan ilnhke
cualihanyaterhadapAllah. Oleh karena itu, diatidak
mau menerima syariatkecuali dariAllah. IGrena di
antara hak prerogatif uk@ahialahmembuat gnariat

bagi hamba-hamba-Nya" dan di antara kel*rususan
ubudiatr ialah menerima syariat dariAllah saja Yang

termasuk madlul syahadat lagi adalah menerima
syariat dari Allah kecuali melalui Nabi Muhamrnad
saw. karena beliau sebagai ufusan Allah, dan tidak
mencari sumber lain selain sumber ini.

Di anbrakonsekuensi syahadatini ialatrberiuang
agar uhhiyJahihr hanya bagi Allah saja di muka bumi
ini, sebagaimana yang telatr disampaikan Nabi
Muhammad saw.. Sehingga jadilah ia seb agan manlaj
yang dikehendakiAllah bagi seluruh manusiq dan
apa yang disampaikan Nabi Muhammad saw. itu
adalalr manlnj vnsdominan, b-erlaku, dan dipahrhi.

Manlwjilaltt adalah perahran yang mengafur se
luruh aspekkehidupan manusia tanpa kecuali.

Iklau ia melaksanakan konsekuensi ini dengan
mati di jalan Allah, maka ia adalah syatrid. Yakni,
rlrenyaksikan tuntutanAllah kepadanya unhrk me
4unaikan kesyatridan ini lantas dia melaksanakan-
nya dan Allah menjadikannya sebagai orang yang
mafi syahid dan memberinya kedudukan yang tinggt

Iiilah pematraman terhadap ungkapan yang
mengagumkan i[t,'Dan, supaya sebagian knmu di-
jadikan- Ny a (gugur sebagai) E uhada. "

Itulah madlul 'kandungan petunjuk kesaksian
tidak ada hrhanyang berhak diibadahi kecualiAllah
dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan

kosekuensinya Madhnsvahadatini bukanlah hathal
yang ringan-ringan, kehambaran, dan kesiasiaan.

'. . . Allah tidak mmyulwi orang- mang yang ulim.'

Tentang kezaliman ini banyak sekali disebutkan
di dalam Al-Qur'an. Yang dimaksudkan dengannya
adalah E/irik, dengan disifitiryra sebagai kezaliman
yang paling zalim dan paling buruk Di dalam Al-

Qur an disebutkan,

"Saunguhnya nnpmelwtulwn. (Allah) adalah bemr-
benar ksglhnan y ong besar. " (Luqnan: fi|)

Disebutkan dalam hadits Slwhilain dari Ibnu
Mas'ud bahwa dia berkat4 "Saya bertany4

'F 
ttf : Jst'&ii t'';rr !f.,nr i,1"; { }

4 ..'$iL e't r!t; in

\rclwiRasulullah,af akahdnmyangpalngbesarln?'
Beliau mmj au ab, Yaitu, rylau mnnbuat selattu (tnt-
dhgan) bag. Allalu paAanl Dialah yarg ntmciptnknn'
nu.ttt

Paparan sebelumnya mengisyaratkan sunnah
A[ah yang berlaku terhadap orangorang yang men-
dustakan ayat-ayat-Nya. Mak4 ayat ini sekarang
menetapkanbatrwaAllah tidakmenyukai orangorarg
yang zalim. Jadi, ayat ini merupakan penegasan

dalam bentuk lain mengenai hakikat sesuatu yang

dinantikan oleh (akan tedadi pada) orangorangyang
mendustakan lagi zalim sertatidak disukaiAllatt itu.
Pernyataan batrwaAllah tidakmenyukai orangorang
yang zalim itu menimbulkan kesan di dalam jiwa
orang yang beriman tentang kemurkaan Allah
terhadap kezaliman dan orangorang yang berbuat
zalim. IGsan yang dimunculkan di dalam memapar-
lan pembicaraan tentang jihad dan mati syatrid ihr,
sangat relevan dengan pefnbicaraan ini. I(arena
seorang mulanin hanya mau mengorbanlan dirirya
unhrk memerangi apa dan siapayang tidak disukai
oleh Allah. krilah kedudukan kesyatridan, di sinilah
adanya kesyahidan, dan mereka iqilah vang dijadi-
kan Allah sebagai snrhada.

Kemudian dalam ayat berikutnya AlQur' an me
nyingkapkan hikrnah yang terpendam di balik peris
tiwa-peristiwa itu di dalam mendidik umat Islam.
Yaitu, untukmembersihkan dan mempersiapkannya
agar memainliian peranannyayang sangat tinggi, dan
menjadi salatr satu sarana kadar-Nya untuk mem-
binasakan orang{ftrng kafir. Juga sebagai alasan
bagi kodrat-Nya untuk membinasakan orangorang
yang mendustakan ayat-ayat-Ny4

luga agm Allah mmtbersihkan. oratg- aratg y ang ber'
iman (ilnri dwa ncreka) dnn mmtrinnsaknn uang-orang

yang kSr. " (Ni lmran: f41)

Tamhish'pembersihan' ini adalatr satu tingkatan
setelah pemisatran dan pembedaan . Tanthish adalah
suatu aktivitas yang terdapat di dalam jiwa di dalam
lubuk hatr. Tarthishadalah aksi mengungkap apa
yang tersembunyi di dalam diri seseorang dan
memancarkan cahaya kepada ap&apa yang tersenr
bunyi itu, sebagai langkah unhrk mengeluarkan
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campurarcampu"n, noda dan k-otorarrkotoraruya
Sehingga dapat menjadikannrc bersih, cemerlang,
dan mantap terhadap kebenaraq tanpa ada kegelap
an dankabut

Baryak sekali manusiatidakmengeblruikeadaan
dirinyafiang sebenarrya4 tidak mengetahui apalang
tersembunyi di dalamnya tidak mengetatrui jalanrya
dan tikunsannya Banyak manusia yang tidak me
ngetahui hakikat kelematran dan kekuahnnya Juga
tidak mengetahui hakikat sesuahr yang menancap
hrat di dalamnya yang tidak tampak kecuali dengan
adanya halhal yang mengesankan!

Dalam pembersihan y:mg dilahkan Allah S\ryT
dengan mempergilirkan rnas&rnasa kesulitan dan
kelaparyan di anhra manusia ini bhulah orangoraqg
mukrnin mengenai sesuatulang adadi dalam diri
nyayang belum pernatr merekaketatrui dan sadari
sebelum tedadinya ujian yang pahit itu. Yaihr, ujian
yang berupa peristiwa-peristiwa dan pengalaman-
pengalarnan serta kejadian-kejadian praktis dalam
duniakenyataan.

Adakalanya seseoftrng mengira batrwa dirinya
tegar, berani, hilus, dan bersih dari penyakit bal*ril
dan tamak Tetapi kemudian, tibatiba terungkaplah
-setelah terjadinya pengalaman praktis dan setelah
menghadapi peristiwaperistiwayang terjadi-batrwa
di dalam dirinya terdapat bermacanrmacam penyakit
yang belum dibersihkan, dan dia belum siap meng-
hadapi tekanan seperti ifir. Oleh karenaihr, baguslah
kirarya kalau ia mengetahui keadaan dirinya yans
seperti itu, supaya ia dapat berusatra mendidiknya
lagi" unhrk menghadapi tekaruurtekananyang sudatr
menjadi konsekuensi dalcvah, dan untrk menjalan-
kan tugasfigasyang dibebankan oleh akidah.

Allah S\MTsenantiasamendidikjarnaatr pilihanini
unhrk memimpin manusia dan kemanusiaan. Dengarr
nya, Dia menghendaki sesuatu di muka bumi ini.
Oleh karena itu, dilalilkanlah pembersihan iru yang
dengan itu tersingkaplah peristiwa-peristiwa yang
terjadi dalam Perang Uhud, supayaposisi mereka
meningkat unhrk memainkan pemnan yang dihkdir-
kan untukryra dan supaya terwujudlah lewat tangan
mereka kadar Allah yang dikaitkan denganny4

". . . dfrn" mtmbfuasalnn orarg- orang y attg l*fo. "
Semuanya demi mengimplementasikan sunnah-

Nya dalam menghapuskan kebatilan dengan ke
benaran apabila kebenaran sudah eksis dan bersih
dari berbagai macam kotoran setelah dilakukarurya
pembersihanihr.

Di dalam pertanyaanfng bernada mengingkari

(menyangkal), AlQur' an membefirlkan pandangan
kaum muslimin kepada sunnah Allah t€rhadap dak-
wah, masalah kemenangan dan kekalahan, serta
arnal dan balasannya Diielaskan-Nyakepadamereka
bahwa jalan ke surga itr penuh dengan sesuatr yang
'tidak menyenangkan- Diielaslian pula batrwa beka!
nla adalah sabar di dalam menanggung penderihan
ketika menempuh jalan itu. Bekalrya bukanlah l'*ra
yalan dan angamngan mehrluyarretidak diteguh
kan dengan penderitaan dan pembersihan,

"Aplnh lanw mmgira balwn lmmt alan mamk, nrgo
pannlul belilm rytu bagi AUnh orang-uailg)ang b?r-
jihad di anturarnu, dnn belam nyarn orang-oranglang
satrm.Sennguhnyatarunngharapkannati(syahill)
sebelum lwmu nmgladapinya. (Selwrang) sunguh
lamu tzlah mclilut dan maryakilamrya'?(Ali Inrran:
wz-ua)

Benhrk kalimat hnya yang bernada mengingkari
itrr dimaksudkan untrk mengingafkan dengan kems
terhadap kekeliruan pandangan ini Yaitu, pandang,
an bahwa manusia cukup mengucapkan dengan
lisan, "Aku menyerahkan diri kepada Allah dan aku
siap mati", lantas dengan ucapanrya ini saia dianggru
sudah menunaikan fuga*fugas dan konsekuensi
funan, dan akan sampai ke surga dan keridhaan Allah.

Sesungeuhnya hal itu memerlukan ujian yang riil
dan cobaanyangnyata. Iaadalah jihad dan meng-
hadapi ujian. IGmudian bersabar menanggung beban
jihad dan penderitaan dalam merghadapi ujian.

Di dalam nashAlQuran ihr terdapatungkapan
dengan nuansa yang tendensius,

'...padnlnl belum nyara W AM, orang-urang lang
brjihnddiantarantadmbehmryalatrang-orangyang
satrar.... " (Ali Imran: 142)

Maka belum cularp kalau omng mukrnin itu harya
berjihad sda Tetapi iaiugaharus bersabarmemilnrl
tugastugas dakwah ini. Tugas yang terusmenerus
dan beraneka macarn, yang tidak berhenti di medan
jihad saja- I(aren4 kadang-kadang jihad di medan
tempur itu lebihringan bebannya daripadatugas
hrgas dakwatr yang menunfirtkesabaran dan ujian
iman. Di dalam dalffah terdapattugastugas dan
penderitaan harian yang tak berkesudatran Yaifi,r,

harus bersikap istiqarnah di atas uftk imaru senarr
tiasa memenuhi konsekuensikonsekuensinya dalam
perasa;rn dan perilaku, dan bersabar dalam men-
jdanl€n semua itu ketika menghadapi kelemaha*
kelemahan manusia baikmengenaijiwaryamauErn
halhal lainnm di anbra orangorang muknrin yang
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bergaul dengannyadalamkehidupannrra sehari-hari

Juga bersabar dalam menghadapi masa-masa di
mana kebatilan mendapatkan posisi yang tinggi,
subur, dan tampak seperti pemenang; dalam meng-

hadapi paniang$/a jalan, lamanya penderitaan, dan

banyaknya rintangan; dalam menghadapi bisikan-
bisikan untuk istiratrat dan lari dari hrgas karena
banyalnrfia tenagayang dikehrarkaru kesedihan yang

harus ditanggung, dan halhalpng melelatrkan; dan

bersabar dalam banyak halyang manajihad di medan

tempur hanya merupakan salah satunya saja. Ber-

sabar dalam banyak hal di jalan dakrvah yang penuh

dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. IGren4
jalan surga tidak mungkin dapat diperoleh hanya
dengan h*rayalan dan ucapan lisan belaka

"Sennguhrya karnu menglwraplan mnti (syahid) se-

belum kamu mcnghndnpiny a. (Seltarang) nnguh larnu
tukh mclilwr dnt mmyal$ilannya. "(Ali Inuan: 14i|)

Demikianlah ayat-ayat ini menghentikan mereka
vis avis pada kali lain di depan kematian yarrg mereka
hadapi dalam pepeftngan, dan sebelumnya mereka
mengharapkan untrk mendapatkanny4 agar mereka

menimbang di dalam perasznn mereka antaratim-
banean lglirnatmng diucapkanlimnnya dantimbans-

an hakikat yang mereka hadapi dalam kenyataan.
Mak4 dengan iniAllah mengajari mereka supaya
memperhitungkan behrl-beful ucapan yang hendak
diucapkan oleh lisan mereka, dan supayamereka
mempertimbangkan kejadian .yang sebenarnya
nanti pada diri merek4 di bawatr sinar hakikat yang

mereka hadapi. Dengan demikian, mereka dapat
mengukur nilai suatu perkataan, keinginan, dan janji

di bawatr sinar kenyataan yang benar.

Kemudian diajarkan pula kepada mereka bahwa
bukan katakata yang terucapkan dan harapan yang

berkibar-kibar yang akan menyampaikan mereka ke
surgaTetapi, yang dapatmeneantukannyake surga
adalah realisasi ucalxln, pembuktian angan€ngan,
jihad rrang seberurny4 dan sabar menghadapi pen-

deritaan Sehingga nyatalatr baei Allah dari mereka
bahwa semua ifu terjadi secara nyata dalam realitas.

Sebenarnya Allah berkuasa memberikan keme
mngan kepada Nabi, dalnratr, agam4 dan nanlnj
Nya sejak saat pertam4 tanpa kaum mukninin
harus berpayatr-payatr dan menderita- Dia jugaber-

kuasa menurunkan malaikat unhrk berperang ber-
sama mereka-atau tanpa mereka-unhrk meng-
hanorkankaummusyrikin seba$imanaparamalaikat
menghancurkan kaum Aad, kaum Tsamud, dan
kaumNabiLuth.

Akan tetapi, masaannya bukanlah kemenangan
atau pertolongan, melainkan untuk memberikan
pendidikan kaum musliminyang disiapkan untuk
menerima tugas memimpin dan membimbing ma
nusia dengan segala kelemahan, kekurangan, ke
inginan, kemauan, kejahiliahan, dan penyimpang-

annya Juga uqtuk membinrbingnya dengan bim-
bingan lurus yang memedukan persiapan vang tinggi
dalam bidang kepemimpinan. Unsur pertama yang

dibuhrhkarmya ialatr ketahanan mental, keteguhan
berpegang pada kebenaran, kesabaran dalam men-
derib" mengetahuititik-titikkelematran dan titik-titik
kekuatan pa{a jiwa manusi4 waspada terhadap
wilalah-lvilayah licin yang menggelincirkan manusia
dan dorongandoronganyangmembawanyakepada
penyimpangan, serta mengetahui sarqna-sarana
pengobatan dan cara pemecahan masatannya. Kemu
dian,iugaharus bersabar dalamkelapangan sebagai-

mana ia harus bersabar dalam kesulitan dan pen-

deritaan, dan bersabar dalam penderitaan setelah
mengalami kelapangan dan kemakrnuran, serta
bersabar dalam menghadapi kehidupanyang panas

danpahir
Pendidikan inilatr yang diberikan Allah kepada

kaum muslimin ketika Dia be"rkenan menyerahkan
kepadamerekatalikepemimpinan. Diamempersiap
kan mereka dengan pendidikan ini unfuk meme
gang peftnan yang besar dan berat yang diemban-
kan kepada mereka di mukabumi ini. Allah SWT
memang hendak menjadikan pelajran ini sebaeai

nasib "manusid' yang diiadikan-Nya Ltralihh dalam
kerajaanyang besar dan luas ini.

Di dalam mempersiapkan kaum muslimin untuk
memegang kendali kepemimpinan ini, Allah telah
menenfukan jalannya, dengan bermacam-macam
sebab, saran4 kondisi dan peristiwa IGdang:kadang
melewati jalan kemenangan yang pasti bagi kaum
muslimin, sehingga mereka merasa senang dan se
makin meningkatkepercayaarurya terhadap diriryra
{ibawatr naunganpertolongan Ilatrklan mengecap
nilanatuiyakemenangan" Mereka bersabar terhadap
kegembiraan yang meluapluap, dan dapat mengen-
dalikannya dalam batasbatas ukurannya sehingga
tidak lupa diri, tidak sombong, tidak bermegatr-me
gahan, dan tidak congkak, melainlan tetap fundul!
tawadhu', dan bersnrkur kepada Allah.

Namun, kadang-kadurg pendidilan dan pelatihan

itu diberikan dengan menggunakan ialan kekalahaq
kesusahan, dan penderitaan, sehingga mereka me
mohon perlindungan kepada Allah, mengetahui ke
kuatan dirinyayang sebenarny4 mengetahui ke
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lemahan dirinyaketika mereka menyimpang sedikit
saja dari manlnj Allah, mendapat pengalarnan dari
pahitrya kekalahan. Dengan demikian, mereka
dapat mengatasi kebatilan dengan kebenaran murrti
yang ada pada merek4 dapat mengetatrui titik-titik
kelematran dan kekurangannya; dan mengetahui
halhal rurg menjadi pintu masuk hawa nafrunya dan
tempt-tempat yang menggelincirkan kakiryra. Ke
mudian merekaberusaha unhrk memperbaiki semua
ini dalam perjalanannya mng akan dahng. IGluarlah
mereka dari kemenangan atau kekalatran dengan
bekal dan persiapan Mak4 berjalanlah kadar (takdir)
Allah sesuai dengan sunnah-Nya yang tidak pernah
berganti dan tidak pernah menyimpang.

Semua ini adalah sisi perhitungan Perang [Jhud,
yang dikemas olehA!.Clur'an untukkaum muslimin

-sebagaimana yang kita lihat dalam ayat-ayatter-
sebut-yang merupakan stok simpanan bagi setiap
kaum muslimin dan setiap generasi kaum muslimin

Beberapa rrakikat ;; hh,'i
yang Besar

Aptayatberikuhyamenetapkan beberapahakikat
taslwuwurislami yang besar dan mendidik kaum
muslimin dengan hakikat-hakikat ini, dengan men-

iadilian beberapa peristiwa Perang {.Ihud ihr sebagai
sumbu untuk menetapkan hakikalhakikat tersebut
dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendidik
kaum muslimin menurut metode AlQur'an yang
unik,

6u tl!frWi M u & i3;-;tr f3 u;

);*&+rr;-fr"$;aa6'H1i'J$J
6tg;'u-hAi*i6f;l:,ibSat%_;S
*1ji{tQ{ti,,9;,uJtLrX6,&6tL
t*$i 4 g' 3j J3W 4t-t (; 1t 4r; s I
'Ss#d,&&i'.fei"rziV-u-i'
6 J't W c frgta)fr 6 {f ';'i* iJ,J

i'K''&'t-#i*-'K61jK;tusW
e;Talitubs.3islit61666SLKr j'
&t(;t$1,,t<V";f,ig6A:r36(i|q

'q;It#-,ti67d1vt j'o:.4$:11;j;:tr1

"Mulnmmnd itu tidnk Inin lwnyalah seorang rasul,
sunguh tzlah bnlah sebelrumnya beherapa ua:ng raml.
Apakahjil@ diawafat atail dibunuhlamu bnbalik kz
belnlang (murtnd)? Barangsiapa yang bnbalik lu
belalangnakaAtidakdnpatnndannglanmudltnrat
kzpana Allah sedikit pun. Allah alffi mnnbri balasan
lnpodo orang-orailgyang bnsyulan Sauatu yang ber

ryM)a tidak alun mnri nzlainLnn dntgan izin Allnh"
sebagai kztgnpan yang telnh ditentuknn wahunyo
Bmmgiapa rnaghntdaki pahala dunn, niscay a l{arni
bnilan lrzpadmy a pahaln dunin itu. D a4 bararyiapa
menghtndnki pahak akhirat, Ifuni berikm (puk) kz-
padnrrya pahnk alkirat. Ifumi al@ rctntroi balnsan
lrzpada mang-nangyang baryulwr. Berapa barryak rubi
yang bapnong berwmn-mma mnelw sejumlah bercr dari
pmgikut(nya) yang bertalaua. Mnekn tidnk rnmjadi
lmah kmma bentaru yang mmimpa msrelta di jalan
Allnh" tidak lesu, dan tida* (puk) mmynah (lepada
muuh). Allah mmyulai mang-arary yry mbar. Tulak
adn dna ncreln selnin umpau Ta Iillm. la,mi, ampuni-
lah dnsa-dnsa lami dan tindnlan-tindalan laniyang
buhbih-lzbilwn dnhm un6an lwmi dan tztnpkmlah
p odirian lcami" dan tnlonglnh lwmi tnhadap lwum yng
lwfw.' Kmma itu, Allnh mmrberilan lepadn innela
pahnln di dunia dm palwh y ang baik di al*irar. Allah
mmyultni oratg- orang I ang b rbmt kzbailwn. " (Ni
Imran:144.148)

Ayat pertama dalam fagah?aragraf ini meng-
isyaratkan kepada suatu peristiwa tertentu,.yang
terjadi dalam Perang Uhud. Yaihr, ketika terungkap
suahr fenomena pada kaum muslimin sesudah para
pasukan pemanah meninggalkan pos mereka di
gunung,lantas pos ihr diduduki kaum musyrikin.
Mereka lancarkan serangan balik terhadap kaum
muslimin, sehingga gigi geratram Rasulullah saw.
patah, wajahnya terluka dan darah lukaq"a keluar
dengan deras. IGtikaurusan sudah kacau-balau dan
masing-masing orang tidak mengetahui di mana
tempat yang lain berada pada waktu itu ada sese
orang yang berseru, "Sesungguhnya Muhammad
telah terbunuh!" Teriakan ini ternyata sangat me
mukul jiwa kaum muslimin dan menjadikannya
lematr dan hilang semangal Sehingga, banyak di
antara mereka yang pulang kembali ke Madinatr,
naikke gunung dalam keadaan kalah, dan mening-
gallcan medan perarrg denganputrsharapan. Namun,
Rasulullah saw. memantapkan hati segolongan kecil

.A
Itv
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katrm muslimin dan menyeru merekayang berbalik
ke belakang, hinggakembali laei kepada beliau. Allah
memantapkan hati mereka dan menurunkan rasa
kantrk pada mereka untuk menimbulkan fi$:r anum
dan tenang sebagaimana akan diceritakan"

Peristiwa yang membingung*an dan merisaukan
mereka inilah yarrg oleh AlQur.an dijadikan materi
pengrahan dan dipandang tepatunhrk menetapkan
beberapa hakikat tahauwur islani. Juea dijadikan-
nya sebagai titik sentral isyarat-isyarat yang me
ngesankan merlgenai hakikat kenratian dan kehidup
an, dan mengenai sejaratr iman dan paradeparade

kaummukminin,

"Mulwmmad itu tidnk lnin lwnyalnh seorang,rasal,

nnguh tzlah bnlalu sebelumnya fubaapa mangranl.
Apakah j ilka dia w afat anu dibunuh lumu b nbalik lw
behknng (murtad)? Barangsiapa yang bnbalik L,z

belakaryTtol(aintidakdaptnndatangllanmdhmat
kcpada Allah sedilcit pun. Allah alwn metttteri balnsan

fupada mangaarg yng bnsyulan."(Ali Lnran: 144)

Nabi Muhammad itu tidaklain hanfalah seorang
rasul, yans telah berlalu sebelumnlra beberapa orang
rasul, dan rasulrasul itr pun sudah meninggal dunia
dan Muhammad akan meninggal sebagaimana
rasulrasul sebelumnya itu. Inilah hakikat pertama
yang sangat jelas. Maka mengapakatr kamu me
lupakan hal ini ketika kamu menghadapinya dalam
peperangan?

Muhammad adalatr seorang rasul dari sisi Allah.
Ia datang unhrk menyampaikan kalimatAllah, se
dang Allah ihr Matrakekal dan kalimat-Nya pun
kekal Maka tidaklah pantas kaum mulaninin murbd
berbalik ke belakang apabila nabi yang menyar*
paikan kalimatAllah kepada mereka itr wafat atau

terbunuh. Nalu inijusa sebuah hakikatyang pertama

danjelas1lang merekalupakan ketikamerekameng-
hadapl kebingungan. Tidaldah pantas oftmg{nmg
mulsnin melupakan hakikat pertamayarrg demikian
jelas danterangini

Sesungguhnya manusia ifu akan musnatr dan
akidatr itu tetap abadi. I[an]qiAllah bagi kehidupan
ihr berdiri sendiri, terlepas dari orangorangyang
mengembannyadan meqrampaikanryakepadaorang
lain, fitr pra rasul dan para juru dalrqatt separfang
perputaran sejarah. Orang muslim yang mencintai
Rasulullah saw., dan para sahabat saqgat mencintai
beliau dengan kecintaanyangtidakadabandingnya
ddam sejaratr, suahr kecintaan yang menjadikan
mueka rela mengorbankan ketridupan mereka demi
membela beliau. Iita lihatAbu Dujanah bersedia

menjadi perisai (pelindung) beliau dengan pung-
gungnya hingga terkena anak-anak panah, sedang
dia tidak beranjak sedikit pun. Kita lihat sembilan
oftmg sahabatyang melindungi beliau dan gwur
satu persafir sebagBisjahid Senantiasabanyakorang
pada setiap masa dan tempat yang mencintai beliau
deruan kecintaan yang mengagurnlixan deqgan seeala

keberadaan dan perasaan mereka Sehingga terasa
lah kecintaan mereka kepada beliau itu hanya se
mata-mata ketika mendengar nama beliau disebut
orang. Orangrmrslimpngmencinhi NabiMuhammad
saw. dengan kecintaanyang demikian ini, dituntut
unhrk memb{akan antarapribadi Nabi Muhammad
saw. dengan akidah yang beliau sampaikan dan
beliau tingea[<an unhrk manusia sepeninggal beliau.

Yaitu, akidahyangkekal dan berhubuneAn dengan
Allatr yangtidak akan pernah meninggal

Sesungguhrya dakwah itr lebih didahulukan dari
juru dalsilah,

'Multnmmad itu tidnk lnin hnnyalah serrang rasul,

snngfi blah balalu sebekmrrya bebenpa omng tafll. . ..'
Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang

rasulyang menunailan dalmmhfangtegak di akar
zaman, tertanam dalam ditempat-tempattrmbuhnya
sejamh yang sudah dimulai bbrsamaan dengan ada
nya kemanusiaan, dan memandu mereka dengan
pehrnjuk dan kedamaian sejak awal perjalanan.

Dal$ah itu lebih besar dan lebih kekal daripada
juru dahvah. I(arena para juru dal$ah itu datang
dan pergi, sedang dakwah tetap eksis dari generasi
ke generasi dan dari abad ke abad. Para pengikutUra
pun tetap berkesinambungan dengan sumbernya
yang pertam4 yang telah mengutus para rasul
dengan tugas dakrvatrnya itu. Dia Mahakekal lagi
Mahasuci yang kepadaNya kaum beriman seftuF
tiasa menghadapkan diri. Trdak boleh seorang pun
berbalikke belakang dan murtad daripeunjukAllatu
Yang Hidup Kekal dan titlak akan pernah mati.

Oleh larena ifu, datanglah pengingkatzn" ancalrl
an, dan penjelasan 1ang menyinari ini,

". . . Apaleah j ilw dia wafat atau dibumth Ia rru b*rfulik
k belalwng (murtad)? Bararyiapa yaryberbalik lu
fulaleng, rul@ ia tidnk dn@t nmdnln glrm mdhmat
kcpada Allnh sdikit pun. Allah alcm mcntreri fuIatan
l"podo orang-oreng yang bersyulwr. . .. "

Dalam unekapan ini terdapat gambaran yang
hidup mengenai kemurtadan, yaifu ungkapanyang
berbunyi, "In4alatrtum'alaa a'gaabilarm'"I(amu ber-
balikke belakangi dm'fun trunt )ailqahb'alaa'aqifuihi"
'dan barangsiapayarrg berbalik ke belakangi. Gerak-
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an rildmwi ddam berbalik ini mempersonifkasikan
makna murtad dari akidah Islam, seakan-akan se
buah pemandanganyang dapat dilihat Pada dasar-

ny4 )xang dimaksudkanbukanlah gerakan kemur-
tadan indrawi karena kalatr perang, tetapi yang

dimaksudkan adalah gerak kemurtadan jiwa yang

menyertainya ketika terdengar teriakan, "Sesung-
guhnya Muhammad telah terbunuh!" Maka se
bagian kaum muslimin meftNa tidak ada gunanya

berperang dengan kaum musyrikin. Merekaiuga
merasabahwa dengan kewahtan Nabi Muhammad
saw., maka berakhirlah urusan agarna ini dan ber-

aktrirpula jihad terhadap kaum musyrikin.
krilatr geralan jiwa yang dipersonifikasikan dalam

ungkapan ini ]aitu digambarkannya gerakan murtad
ihr sebagai gerakan kembali ke belakane, sebagai-

mana berbaliknya mereka ke belakang dalam pepe
ftmgan. Inilatr yang diperineatkan kepada mereka
oleh an-Nadhr bin Anas r.a ketika mereka telah
melepaskantangan sarnbil berkab, "Sesungguhnya
Nabi Muhanrnad saw. telahgugur." Lalu, an-Nadhr
berkah, "Apakah yang akan kalian lakukan terhadap
kehidupan ini sepeninggal beliau? Makabarrgkitlah,
dan matilah sebagaimana Rasulullah saw. wafat!"

"...Barangriapa yang bnbalik lu belnl',ang nnkn i4
tidnk dnpat rundanngkan mudhwrat kzpann AIInh
wdikitpun...."

Malq ia adalah orangyang rWi dan menyakiti
dirinya sendiri, lantas menyimpang dari jalan yang
benaq padahal kemurtadan mereka tidak memberi
mudharatkepadaAllah sedikitpun. IGrenaAllah ihr
Matrakaya tidak membuhrhkan manusia sedikit
pun" tidak membufirtrkankeimanan mereka sama
sekali Akan tetapi karena kasih sayang-Nya kepada
hamba-harnbaNyalah, maka Dia mensyariatkan
bagi mereka nanlwj m urfikkebatragiaan mereka
sendiri dan untrrk kebaikan mereka sendiri. Tidaklalt
seseoftmg melakukan penyelewengan melainkan
akan mendapatkan balasannya yang berupa ke
sengsar:um dan kebinguruan baei dirinya sendiri
dan bagi orangorang di sekitarrya. Sehirusa rusak'
latr perahran, kehidupan, dan akhlak Maka beng-
koHatr sesala urusan, dan manusia ditimpa bencana
yang diakibatkan oleh penyelewengan mereka ter-
hadap Mnlqiyansdi bawatr naungaruura kehidupdn
menjadi lurus, jiwa menjadi lurus, dan fitzh mene
mukan kedamaian dengan dirinya dan kedamaian
bersama alam tempat ia hidup.

"...AIIah alun mmtrcri balnsan ktpana orang-oratg

yargberEulur."

Yaibr, orangomngpng mertgebhui uhran nilqnat
yang dikaruniakan Allah kepada hanrbaharnbaNya
dengan memberikan nanlaj mkepdamereka lalu
mereka mensyukurinya dengan mengikuti rrunlaj
tersebut dan dengan memuji Allall I(arena itr, ber-
batragialatr mereka dengan nmhai yru-l<ebahagiffin

ini sudah r4erupakan bdasan yang baik atas kd
syukuran mereka i[r. IGmudian mereka akan ber-
batrasia lagi dengan mendapadran pembalasanAllah

di akhirat nanti, ]pang merupakan kebatngiaan fang
lebih besar dan lebih kekal

Seakan-akan densan peristiwa dan al"at ini AIIah

SWT hen@k menyapih kaum muslimin dari keter-
ganhrngannya yang berat kepada pribadi Nabi saw.

ketika beliau masih hidup di tengah-tengah mereka.
Allah hendak menghubunglan merelra secara lang"

sung kepada sumbernl'a" yaitr sumber yang tidak
dipancarkan oleh Nabi Muhammad saw..IGren4
beliau harya dafiang unfuk menunjukkan stunber iht
dan menyeru manusia kepada aliranrya yang deras,

sebagaimana diisyaratkan sebelumnya oleh pararasul,

danmerekapanggilparal<afilah unhrkminum darirya
Dengan peristiwa ini, seakan-akan Allah SWT

hendak membimbing tangan merek4 untuk me
nyampaikannya secara le$gsung kepada tali yang
kokoh.T?rliyangtidakdiikaftran olehNabiMtrhammad
saw.. Tetapi, beliau hanya datang unftrk mengikat-
kannya pada hngan manusia kemudian membiar-
kan mereka berjalan dengan berpegang padanya

Allah SWT seakarFakan hendak menjadikan ke
terikatan kaum muslimin dengan Islam iur secara
langsung, menjadikan perjanjian mereka dengan
Allah secara langsuirg, dan menjadikan pertang-
gungjawaban mereka mengenai perjanjian ini di
hadapan Allah tanpa perantara. Sehingga mereka
merasa bertanggung jawab langsung, yang tidak
dapat dilepaskan tanggung jawab itu dad mereka
karena wafrtqra Rasul saw. atau karena beliau ter-
bunuh. Mak4 bai'at (anji setia) merekaifir adalatt
kepadaAllatr, dan mereka akan dimintai pertang-
gungjavraban di hadapan Allah.

Selain iqAllah SlVTseakanakanhendakmenyiap
kan kaum muslimin unhrk menghadapi pemng ter-
besar ini, ketika terjadi, sedanskan Dia mengetatui
kejadiannya hampir melampaui kemampran mer-eka

Maka, Allah berkehendak untuk melatih mereka
dengan latihan ini, dan menghubungkan mereka
dengan-Nya dan dengan dalnratrNyayang abadi,
sebelum mereka diombang+rnbingkan oleh peris
tiwarang mencengangl<an dan membingunglan ifir

Memang, ketika peristiwa ihr terjadi, mereka
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tercengang dan bingung. Sehingga Unrarr.a meng-
hunus pedangnya seraya mengancdm oftrng yang
mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. telah
wafrt!

Tidak adayang bersikap rnantap terhadap peris
tiwa inikecualiAbu Bakar, yanghatinya selalu ber-
hubungan dengan sahabatrrya (Rasulullah saw.) dan
dengan bkdirAllah terhadap hal ini dengan hubung-
an yang langsung dan mantap. Ayat ini ketika diingat
oleh Abu Bakar dan diingatkan dengannya oftng-
orang yang tercengang dan kebingungan, adalah
seruan Ilatri yang terdengarkan, lalu mereka saflar
dan kembali ke jalan yang benar.

Kemudian, ayat berikubrya menyentuh tempat
persembunyian rasa takut terhadap kematian di
dalam hati manusiadengan senfirhan mengesankan
png dapat mengusir rasa takut mati ihrdengan cara
menjelaskan hakikat 1rang tetap mengenai persoalan

kematian dan urusan kehidupan, juga tentang apa
yang ada sesudah hidup dan sesudah mati, yang
berupahikrnatr dan pengaturanAllah, dan ujian bagi
hambahambaNya beserta balasarurya

"Sesuatu yangbnnyawa tidnk alwn mnti melninlmn
dmgan iain Allala sebagai lwtetapan y ang telnh dilmru-
lan wahurrya. Barangtinpa menghmdnlci pahnla dunia
nismya Ifuni brilwn. kepadanya pahala dunin itu. Dan"
bmangiapa mtnghmdaki paltala alrhirat, Ihmi berikm
(puln) ktpadany a palala akhirat. Ifumi alm nnntrd
balasan l"podo oratg-orang yang bnsyukur." (Ali
Imran:145)

Tiaptiap makhluk yang bernyawa mempunyai
ajal yang telatr ditentukan wakhrnya, dan tidaklah
seseorang akan meninggal dunia sebelum sempurna
ajal yang telatr ditetapkan untuknya. Maka, rasa
hkut, berkeluh kesala rakus, dan mundur dari medan
perang tidak akan dapat memperpanjang ajal. I(e
beranian, kemantapan, majuke depan, danmeme
nuhi tugas yang harus difirnaikan juga tidak akan
mengur-angi usia yang telah ditetapkan. Oleh karena
ihr, orang yang penakut dan tidak dapat tidur karena
takut, tidaklah akan terkurangi atau bertambah
ajalnyabarang sehari.

Dengan demikian, mantaplah hakikat ajal di
dalam jiwa lGrena ifir, dibiarkanlatr ajal ihr bekeda
sesuai dengan hrgasnya tidakperlu diperhihrngkan.
Manusia yang bersangkutan tinggal memikirkan
bagaimanamenunaikan dan menjalankan kewajiban-
kewajiban dan tugashrgas imaniahnya Selain itu,
terbebaslatr jiwanya dari belenggu kekikiran dan
kerakusan, sebagaimana ia terbebas dari rasa takut

dan gentar. Dia pun akan istiqamah di atas jalan
kebenaran dalam memnaikan semua fugas dan ke
wajibarny4 dengan penuh kesabaran dan ketenang-
an serta tawakal kepada Allah yang menenhrkan
semua ajal makhluk yang bernyawa

Setelatr itu, dibawalatr jiwa ini melangkah ke
belakang persoalan yang sudah dapat diterimake
pastiannya oletrakal. IGren4 apabila usia ihr sudatr
ditetapkan dan ajal sudah dipastikan, setiap jiwa
harus memperhatikan apayang sudah disiapkanrya
untukhari esok dan memperhatikan apayang dia
inginkan. Apal€h dia ingin melepaskan diri dari
fugasfugas keirnanan dan memfokuskan semua cita
citanya unhrlikehidupan dunia di bumi ini saja?
Ataukah, ia hendak memandang ke ufukyang lebih
tinggi, citacitayang lebih luhuq, dan kehidupan png
lebih agung daripadakehidupan dunia ini padahal
umur dan ajalnya yang telah ditetapkan tidak akan
berubah, baik ia berkbhendak seperti yang ini mau-
punyangitu?

". . . B mangsiap a mcnghmdnki pahnk dunia, niscay a
I(flmi berikm kzpadnrrya pahak dilnia itu. Dan" bmang-

slapa mmghmdnki pahak akhirar, Ifuni berilan (pk)
kepannny a palmh akhiral. . .. "

Amat jauh perbedaan antdra kehidupan ini dan
kehidupan ihr! Amatjauh pula perbedaan antara cita
cita yang ini dan yang ihr, padatral pada akhirnya usia
dan ajalrya akan samasama habis. Orang yang ingin
kehidupan di bumi ini saja dan mengbendaki pahala
dunia ini saj4 maka kehidupannya bagaikan ke
hidupan cacing, binahng melab, dan binatang ternak
Setelah ihr, dia meninggal dunia padawalitu ajalyang
ditentukan untuknya telah sampai. Orang yang me
mandang ke ufuk lain (aKriraD maka ia menempuh
hidup sebagai "manusia" yang dimuliakanAllah dan
dijadikan-Nya khalihtr serta dibertNya kedudukan
yang istimewa ini. Setelah ihr, dia akan meninggal
dunia bila ajd yang ditetapkan untuknya telah tiba
"Sesuatu yang bernyawa tidnk akan mati melahlcan
dtngan i<in Allnh wbagai lutetnpan y ang telah ditartu-
lwnwa*lunya."

"...Knmi alan mmtbni balasan l"podo nrang-mattg
yangbnsyulwr."

Yaihr, orang yang mengerti nilanat penghormat-
an Ilatri kepada manusi4 lalu meningkat derajatnya
dari tingkat binatang, dan bersyukur kepadaAllah
atas nikmat itu, lalu meraka bangkit menunaikan
konsekuensi imarr

Demikianlah AlQur'an menetapkan hakikat ke
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matian dan kehidupan, dan hakikat tuiuan yang

hendak dperoleh maktrluk hidup, sesuai dengan apa

yang merekakehendaki unhrk diri merek4 yang

berupa kepentingan jangka pendek seperti keperr

tingan cacing, atau kepentingan iangka panjang se
perti kepentingan manusia- Dengan demikian, ber-

alitrlatr jiwa manusia dari disibul<kan oleh rasa takut
terhadap kematian dan mengeluhkan fugastugas
nyapadatral ia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun

unfirk menenhrkan hidup matinya sendiri-kepada
kesibukan dengan sesuatuyang lebih bermanfrat
baei dirinlxa dalam bidang yang dia kuasai dan dapat

ia lakukan il*rtiar padanya. Mak4 terserahlah ke
padanya apakatr ia memilih dunia ataukatr memilih
akhirat Setelah itu, ia al<an mendapatkan balasan

dari Allah sesuai dengan pilihannya-

KemudianAllah membuatpercontohan baei kaum
muslimin dengan saudara-saudara mereka yang

beriman pada zaman datnrlu, dari parade imanyang
berjalan sepanjang jalan, yang menjadi percontohan

sepanjang zaman. Yaihr, dari kalangan orangorang
yang benar-benar beriman dan berperang bersama

nabi mereka Mereka tidak berkeluh kesah ketika
mendapat ujian, dan-ketika menghadapi dan me
nyongsong kematiarpmereka tetap bsadab dengan

adab keimanan dalam kondisiqa ini, yaitu kondisi
perang. Maka mereka tidak melewatkan unnrk tetap

meminta ampunan kepadaTuhanny4 dan meng-
gambarkankekeliruan-kekeliruanrya sebaeaitindak-

an'berlebihan" dalam urusan mereka Mereka me
minta kepadaTuhan supaya Dia berkenan mem-

berikan kemantapan dan pertolongan dalam meng-

hadapi orangorang kafir. Dengan demikiaru mereka

mendapatkan dua macam pahala yaitu pahda ke
baikan mereka dalam berdoa dengan sopan, dan

kebaikan mereka di medan jihad. Mereka dijadikan
percontohan olehAllah bagi kaum muslimin,

"Bnapa b*y& rubi yang bnpnang bnsama-samn

mcrcla vjumlah bewr dari pengililt(nya) yotg bertalart^

Merekn tidak nmjadi lznah lwma bentatw yang

mmimpa mnela di jalm AIW tidak ltil, dan tidak
(pfu) mny erah (kqadn mtsth). Allnh nerAulni onng-

mang yang mbar. Tulak ada doa mneln selain umPry
Ya Titlan lami, anpunilnh dosa-dma lflni dnn frndnlc-

an-titdnJun lwmi yang berbbih-lzbilun dnkn unnan

knmi dnn totnpkailnhPatdirian kmi, dan tnlnnglah

knmi trhadap lwum yang W.' Karena itu, Allnh;' .

nenlailwn fAaaa merela pahak di &mia dnn pahaln

yang baik di al&irat. Allnh rnmlulai orang-nrang )ang- 

berbuat lubailun. " (Ni Imran: l4C 148)

Kekalatran dalam PeranglJhud ini merupakan
kekalatran pertama yang dihadapi kaum muslimin
yang ditolong oleh Allah dalam Perang Badar. Pada

hal" iumlah merekawattu (Perzqg Badar) itu sangat

sedikit, f"ang hal itu seakan-akan menimbulkan
kesan di dalarn jiwa mereka bahwa kemenangan
dalam setiap medan pertempuran ihr sudatr menjadi

nnnnh laaiiyahhukum alam yang ditetapkan Allah'.

Maka ketika menghadapi Perang uhud dan mereka
mendapat cobaan" seolalrolah mereka tidak menr
prediksiryra.

Barangkali karena itulah maka pembicaraan

seputar peristiwa ini begitu panjang dalam Al-

Qur' anul-Karirn Ayat-ayatrya kadang-kadang ber-

nuansamenenangkankaum muslimin, mengirrgkari

tindakan mereka memberikan pemantapan dengan

memaparkan suafu ketetapalr, dan memberikan per-

contohan. Semua ihr adalah untuk mendidik jiwa

merek4 meluruskan pandangan mereka, dan menr
persiapkan mereka. IGrena jalan yang terentang di
hadapan mereka amatpanjang, ujian di hadapnnya
penuhkesulitaru bebanhrgaspngmerekatanggung
amat memberatkan, dan persoalan yang mereka
hadapi besarnya bul€n kepalane.

Percontohan yang dikemukakan Allatr untuk
mereka di sini adalah prircontohan umum; tidak
terbatas pada nabi tertennr dan kaum tertenfu saia.

Sesungguhnya Allah menghubungkan mereka de
ngan parade keimanan" mengdarkan'kepada mereka

sopan sanfirn orang{rang yang beriman, meng-
gambarkan kepada mereka berbagai macam ujian
seolaholah ia merupakan sesuatu yang biasa ber-

laku dalam setiap dalnivah dan setiap agam4 dan
dihubungkan-Nya mereka dengan pengikut para

nabi Penghubungan mereka dengan pengikutpara
nabi ihr untuk menetapkan di dalam jiwa mereka
akan adanya hubungan kekerabatan antara sesama

omng{nmg }arg beriman, dan untuk menetapkan
bahwa selamaryra urusan akidah ihr adalatr satr, dan

bahwa mereka adalah salah sau pasukan dari pasuk-

animanyangb*sar, ,;
"Bcrapa banyak rubi yng bnpcrang bnsanu-sama
naelw qiffiilnh Mat dni pagilatt(rya) yng bertalan
Mnelu tillnk nmjadi lcmah larena bm,ca'ru yng
truninpa mnela di jalnnA@ tidak lmt, dan tidak

futk) nwryaah (U;damrnfiL . .. "(Ali Imnn: 14'6)

Banrak nabi 1ang berperang bersama pengilruf
pengikutrya yane banyak iumtannya namun jiwa

merekatidakmerdadi lemah ketikamereka ditimpa
bencan4 kesedihan, penderitaan, dan lukaluka.
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Kekuatan mereka tidak mengendur untuk terus
beriuang, dan mereka juga tidak mehyeratr kepada
musuh dengan berkeluh kesatr dan tidak mengad&
kan perlawanan. Beginilah keadaan orang{mng
png beriman, yang membela akidah dan agarxanya.

".. .Allah mcnyului orang-mang yang satrar."

Yai[r, orangorang yang tidak lernah jiwanya tidak
kendur kelnntanny4 tidak patatr semangahy4 tidak
lesu, dan tidak menyerah kepada musuh Perryrahan
"cinta'' dari Allah kepada orang{rang yang sabar
memiliki kesan tersendiri. Maka, itu adalatr cinta
yang mengobati luka yang mengusap derita dan
menggantikan penderitaan, luk4 dan perjuangan
yangpahiL

Sampai di sini ayatitu menggambarkan lukisan
lahiriah tentang sikap oraqgorang beriman dalam
menghadapi kesulitan dan cobaan. Selanjutrya ia
menggambarkan lukisan batin mengenai jiwa dan
perasaan mereka, dan melukiskan adab kesopanan
merekaterhadapAllah ketikamereka sedang meng
hadapi pratrara yang membingungkan hati dan men-
debarkannp- Akan tetapi, semua itu tidak menjadi
kan jiwa mereka kebingungan dan lupa menghadap
Allah. Mereka menghadap kepadaAllatr dan per-
mohonan merekayang pertama bukanlatr keme
nangan sebagaimana kebiasaan manusia Akan
tetapi yang pertama kali mereka minta adalah
pernaafin danpengarnpunan, danmerekamengakui
dosa dan kesalatran sebelum meminta kemantapan
dan pertolongan untuk menghadapi musuh-musuh
mereka

'Tidnk odn dna mnelu selnin ucapan, Ya frtlan lami,
anpunilah dan-dasa lcami dm tinda}an+indnl,an ka ni
yang berbbih-hbihm dnlnm urusan lwmi, tetnpla nlnh
patditian lrani dm tolanglah lcnn; tnhanap Imum yang
knfir.''(Nilmran: 1a7)

Mereka tidak memohon kenikrnatan, kekayaan,
patral4 balasan, pahala dunia, dan pahala akhirat
Sungguh mereka sangat sopan terhadap Allah.
Mereka menghadap kepadaNya semenhra mereka
berperang di jalan-Nfa Mereka tidak meminta ke
pada Allah SWT melainkan pengampuun dan ke
mantapan pendirian, sertapertolongan unhrk meng-
hadapi oftrlg{fturg l<afr. Mak4 hingga mengenai
pertolongan pun, mereka tidak memintanyaunfuk
diri mereka melainkan untuk mengalabkan kekafr-
an dan menghukum omng{rag kafir. Sungguh, ini
merupakan kesopanan yang pantas dilahrkan or:mg:
orang muknin kepadaAllah Yang Mahamulia

Merekayang tidak meminta sesuatu untuk diri-
nya ihr, diberi oleh Allah dari sisi-Nya segala sesuatr
yang diineinl€n oleh pra pencari dunia Diberi-Nya
pula mereka segala sesuahr yang diinginkan dan
diharapkan oleh para pencari kebahagiaan akhirat,

"Kirma itu, Allah nmfioiknr lnpodo merelw pahaln
di dunia dan palala yang biik di alehirat...." (Ali
Imran:148)

Allah SlVTmempersaksikan merekasebagai onmg-
orang yang berbuat kebaikan, karena mereka ber-
adab dengan baik dan berjihad dengan baik Allah
menyatalan cintaNya kepada mereka sebagai nilmrat
yang terbesarftan pahala yang paling besar pula

". . .Allah mm)ulai nang-uattgymg bsrhmt lubailcm. "
Demikianlatr paparan fagrahirri, y-i mengan-

dung beberapa hakikatyang besar dalam tnslnaruur
Islami, dan menunaili:an peranan yang besar dalam
mendidik kaum muslimin, serta menyimpan stok
barang bagi umat Islam pada setiap generasi.

Beberapa Peringatan Penting bagi IGum
Mukminin dalarn Bergaul "dengan

Orang-Orang Kafu dan dalarn Menghadapi
Peperangan

Ayat-ayat berikutnya melangkah lagi untuk me
maparkan berbagai peristiwa peperangan dan merr
jadikannya pangkalan berbagai komentar dan pe
ngarahan, unfirk mehruskan pandangan dan pola
pikir, mendidik hati nurani mengingatlannya agar
berhati-hati terhadap jalan yang menggelincirkan,
dan waspada terhadap tipu daya yang diarahkan
kepada kaum muslimin. Juga supaya waspada ter-
hadap segala sesuatu yang disembunyikan oleh
musuh-musuh mereka yang senantiasa mencari
peluang untuk menghancurkan mereka .

IGkalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud
menjadi objek bagi orang{rang kafir, orangorang
munafik dan orang{ftlng Yatrudi di Madinah unhrk
melontarkan desasdesus. Memang kota Madinatr
hingga saat ihr belum sepenuhnya unhrk Islarn,
bahl€n keberadaan kaum muslimin di sana masih
dianggap sebagai komunitas yang sangat asing,
sebagai hrmbuhan asingwrg dipagarioleh peristiwa
"Perang Badaf dengan pagar kehebatan, dengan
kemenanganryra yang gemilang. Akan tetapi, ketika
mereka mengalami kekalahan dalam Perang Uhud,
makakeadaan berubah drastis.Tibalah saatryabagi
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musuh-musuh yang senantilasa menunggu kesenr
patan itu unfirk meftrmpaldran dendamn5ra dan unfuk
menyebarkan racun. Juga unhrk melakukan segala

upaya buat menyebarluaskan tipu daya mengotofl
dan mengacaubalaukan pikiran dalam barisan kaum
muslimin ketika suasana yang menyedihkan dan

menyakitlan serta merisaukan sedarg menerpa setiap

keluarga kaum muslimin-khususnya keluarga para

syuhada dan orangorang yang terluka
Dalam paragraf paparan AlQur'an )'ang penuh

pengamtran, yang melukiskan peristiwa perang ittt
dan sebagian besar pemandanganny4 kita,men-
dengar Allah SWT menyeru oftmg{ftltlg yang ber-

iman agar jangan menaati orang{ftmg kafr. Kita
dengar Dia menjanjikan pertolongan kepada kaum
mulnninin dalam menghadapi musuh mereka dan

akan ditimbulkan-Nya rasa takut dan gentar dalam
hati musuh-musuh ifil. Diingatl€n-Nya mereka ter-
hadap pertolonganyang telah diberikarrNfia kepada
mereka pada awal peperangan, sesuai dengan janji-

Nyakepada merek4 yangkemudian mereka abai-

kan janji itu karena jiwa mereka lemah, berselisih
sesaman5a, dan mengabaikan perintah Rasulullah
saw.. Kemudian dibentangkanlatr kepada mereka
pemandangan perang ihr dengan kedua sisinya
dengan lukisan yang penuh vitalitas dan aktivitas.
Lalu disudahilatr kekalahan dan kesedihan yang
mereka alami dengan diturunkan-Nva ketenangan
dalam jiwa orang{ftmgyang beriman, sementara
kegoncangan, kebingungan, dan penyesalan me
makan hati orangorang munafk yang b6rprasangka
buruk kepadaAllah Yang Mahasuci

Diungkapkanlah kepada kaum mukrninin sisi
trit<matrNva yang tersembunyi dan rencana-Nya
yang halus, dalam rentang pedalanan peristiwa-
peristiwa i!,r, di samping menetapkan hakikat kadar
Allah terhadap ajal harnbahambeNya

Pada aldtir fagah'paraerat segmenl ini diin$t-
kanlah merekatentang kesesatan pandangan png
disebarkan oftmg{rang kafir mengenai masalatr
kematian dan kesjrahidan- DikernbalikarrNrra mereka
kepadahakikathariberbangkityang semutr manusia
pasti akan sampai di sana baik yang mati biasa
maupmyang rnati terbunuh. Ditetaplanpulabalma
merekapasti akan dikembalikankepadaAllah, bagai
manapunkeadaan merek4
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g5#-t%i::;iiru"fr*i
&3,p^iJi',$ii#a;

"Hai orang-maryyarybriman, jila lamu mmaati
urang-oranglangkafvitu,nismyamnelamengmfi ali-
kan lannu lu belalcang (lnpfu lekafran), klu jadilnh
lamu orang-orang yatg rugi. fttnpi (ilafiilah Allnh),
Allnlilnh Pelindungmu, dnn Dialah s ebaik- baik Pmo -
Inng. Alwn l{ami masukkm Ie dnlnm lnti mary-ffry
lwfir raw tnlut, disebatrlwn mcreka mnnpnselattulan
AIkh dagan sesuatu yang Allnh sndiri tidak'me-
rwrunlan lczterangan bnlang iht. fempaf kmhli mnela
ialnh nnalu. Iatlnh seburuk-hun* tmqat thgal orang-
nang yang alim. Sesan gulmy a Allah telah msmmuhi
jaaj;-l,{ya kpadn lamu, lutila lwmu mnrfiunuh merela
dntgan iain-Nya sampai padn saat lamu Innnh dan
bnselirih dnlnm urusan itu den mmdurlwlai pmtnh
@ntuA saudah AIIah nnnpdiharlun lupadamu apa
yanglcamu sulwi. Di anlnranu ada oratglangmag-
hcnnaldfu niadonadamargyotgrnntghmdakiakhirat.
Ibnudian Allnh rrcrrulingltan. lwma dari mnela untuk
tnmguji lwmu. Sesangulmya Allnh tclnh mnruaftan
kamu. Allah mmpunyai karunia (yang dilimpah}an)
atas mang-urang yang beriman. (htsarloh) ltctila lumu
Imi dan tida*, mcnabh l"pod" sesemang pun, sedantg

Ranl yang baadn di annra lta oan-lwmmu yarg lnin
nnnangll lamu. I{armn ihr, Allnh mmimpalun ata
l,amu lusedilan atas lusedilnn, flQaya lwrnu jangan
bersedih hati tahanap apayarlglaput dmi lamt dnn
bhannp apa yng mcnimpa kamu. Allah Malw
Magetahui apa yang lnrnu laj alrm. Ihnudim setelah

lwmu bcrdulucita Allah mznurunlwn lctpadn kamu
luantarwn (bmpa) kafltuk y ang meJfuti sqolnngan. dmi
lwmu, wdang segobngan Ingi tulah dicanaslw ohh diri
moela sadirL Moelw mmyanglw yang tidak benar
tehadap Allnh sepmi sanglemjahiliah. Mnela bokara,
Apaluh odo bry kita barang sesuatu (lak mmpur
tangan) dalnn mmn ini ?' KataJtanlah'Srungulmya
untsut itu selnmhnya di tangut AIah.' Merela mmy em-
bunlikan dnhm lnti mnelw apa yang tidnk moeka
tnanglan kzpadamu. Mnelw bnlwta" 'Sehiranya ada
bog, hin barangsesuatu (hak mmpur tangan)-dntant
mmn ini, nismt a lita finak alw dibumth @:ilcatnltun)
di sini.' I{ata},nnlah, Sekirany a lama b nada di nmnh-
mu, niscaya orang-orung yry trlnh ditnkdirkm akan
mati tsbunuh itu leluar (juga) lu tnnpat mneka tn-
bunuh.' AIInh (berbuat dnnikian) unfutk mmguji apa
yang ada dalam dn damu dnn untuk mnnbmilikan apa
yang ada dalnn lntirru. Allnh lylalw Mengetalui N lnti.

Sextngguhny a orang-orang y ang berpaling di antaramu
pada hmi bntemu dua pasulmn itu, lnnya mja mnela
digelhuirkan oleh setan, disebablan sebagian lusahlan
yang telnh mnelw pnbuar (di mam kmpau) dm s61ntg-

gulrya Allnh tclnh nmtrd maaf kepann mnelu. Se-
sunguhnya Allalr Malm Pmgampun lagi Maha Pe-
nyantun. Hai omng-oralg yang beriman, janganlnh
lwmu sepnt{ nang-uang kafir (nmg- mry murufik)
itu, y ang mcngatnla n lepann mudnra-saudara mereka
apabik mnela mmgadnlan perj alaran di mulw bumi
atnu mnelw brpaarry, 'I(alau mnelw tutap bnmma-
samn kin tntulnh mnelu tidak mati dnn tidnk di-
bunuh.' Akibat (dmi p okarnnn dm kzy akinan mnelu)
y ary denikia.i ltu, Allah mntimtrulJan rasa pmy aalm.
y ang sangat di dnlmn ltati nnelw. AUah nmghitluplw
danmarutilant.Allahrrulilntalayrykquknjal,m.
Sungguh lwhu lwmu gugur di jalan Allnh atau me-
ningal, tnttuInh anQurun Allah dan ralanat- Ny a hbih
baik (bagimu) dmi larta rampasan yang 

^otla 
l**-

pullwn. Sungguh jika lwmu mtningal atnu gugur,
tntulah lapadn Allah mja lwmu dihmpullnn "(AIi
Inrran: 149-158)

IGlau kita perhatilian dengan cermathimpunan
ayatayat ini" al<an kita dapati batrwa ia penuh dengan
berbagai macam pemandangan yang menggambar-
kan kehidupan, berupa beberapa hakikatbesar dan
mendasar dalam taslwwwurislami dan dalam ke
hidupan manusia serta pada sunnah launfuah lKtta
dapati ayat-ayatini menggambarkag selurirtr pepe
rangan dengan senhrhan-senfuhan sekilas, yang
hidup, dinamis, dan mendalarn Maka tidak ada satu
segi pun melainlan dicatatuiya dengan catatan yang
dapat menggugatr perasaan dan getaran hati. Tirnpa
diragukan lagi, lukisannya lebih hidup dan lebih
dapat menggambarkan peperangan dengan segala
su:N:rnany4 lingkupnya dan peristiwa-peristiwanya

Juga dengan segala getaranjiwa dan gerakanpemsa
an yang menyertainya- Apa yang dilukislian Al-
Qur'an ini lebih hidup dan lebih mengesankan dari-
pada semua lukisan yang disebutkan dalam berbagai
riwayat yang panjang-panjaqg. Kemudian kita dapati
ayat-ayat ini mengatuplian sayapnla dengan segala
hakikatyang dikandungnya dalam gambaran png
hidup dan aktif di dalam jiwa, untuk membangun
tashauwuyang benar.

Tidak diragukan lagi batrwa pengumpulan pe
mandangan-pemandangan dan hakikat-hakikat ini
dalam lafrtlafil dan kalimat-kalirnat yang terbatas-
yang disertai dengan gambaran yang hidup, ber-
geralq dan mengesankan-merupakan sesuahr Srang
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tidak didapati.dalam ungkapan-ungkapan buatan
rumusia Hal ini dapat dimengerti oleh orang{ftmg
yang mengerti rahasia metodologinya dan kekuatan
penyampaiannya. Khususnya, bagr orang{rang
yang suka membuatungkapan-ungkapan dan mern-
perhatikan rahasia-rahasia penyampaian sesuafir,

"Hai orang-mary yang bnimnn, jila lwmu mmanti
matg-orang)arglufirifu niscayamnelamm,gemnoh'
lmn lramu Iu belalung (lrzpfu lelnfimn),lnk jadilnh
knrnu orang-mang yarg ru$. Tltnpi (ikutilnh Allalt),
AIlaLIah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Peru-
brg." (Ni Imran: 149-150)

Orangorang kafir, orangorang munafih dan orang-
orang Yahudi cepat{epat mernanfratkan kekalahan,
keterbunuhan, dan luka-lukayang menimpa kaum
muslimin ini unhrk melemahkan semangat mereka
dan menakut-nakuti mereka akibat mengikuti Nabi
Muhammad. Digambarkannya kepada kaum mus
limin akan hal-hal yang menakutkan dalam pepe
rangan, dan kekacauan-kekacauan akibatberhadap
an dengan kaum musyrikin Quraisy dan sekutu-
sekufimra" Suasana kelalahan ifr sangat tepatunhrk
menggoncangkan hati, menggoyahkan barisan,
menyebarkan rasa tidak percaya terhadap pimpinarl
dan menimbulkan keragu-raguan unhrk menerus
kan peperangan melawan orang{rangyang kuat
Sehingga, dibayangkannya sebagai sesuatu yang
bagus kalau mengundurkan diri dari peperangan,

dan supaya berdamai saja dengan orangorang yang
menang ifir. Di samping ihr, disebarkan oleh musuh-
musuh Islam mengenai penderitaan yang dialami
oleh orangorang tertentu dengan maksud untuk
menghancurkan keberadaan jamaah, kemudian
menghancurkan keberadaan akidah, dan selanjut-
nya supaya mereka trnduk pafuh kepada orangorang
kuatyangmenang.

Oleh karena itu, Allah memperingatkan oftrng-
orangyangberiman agarjangan menaati ontngotartg
kafir. IGren4 menaati oftmg{fttngyang kafr itn
akan mengakibatkan kerugianyangbesar, dan tidak
ada keunhrngan dan manfrahga sama sekali Yang
adajustru kemurtadan Maka alternatif orang muk-
min ialatr menempuh jalannya dengan bedihad me
lawan kekafran dan orangorang kafir, dan me
merangi kebatilan dan orangoraqgbatit atau murtad
dan menjadi kafr-kita berlindung kepadaAllah dari
yang demikian ini Mustatril ia bersikap netal, tidak
begini (bertuang) dan tidakbegifir (murtad), unhrk
menjaga pandangan dan agamaryra" Sikap demikian
itu hanyalatr lrtayalan belaka. Terl.'tradkan kepada

nya setelah mengalami kelalahan dan terluka bahwa
dia akan dapat menjaga agam4 akidah, iman, dan
eksistensinya dengan menjauhkan.diri dari ber-
perang melawan oftmgoftmgyangkuatdan menang,
lantas berdamai dengan mereka dan hrndukpatuh
kepadamereka

Ini adalah kesalahan yang besar karena oftmg
tidak maubergerak maju ke medan ini, sudatr tenbr
dia mundurke belakang. Orangyangtidak melawan
kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan, dan ke
zaliman pasti dia menjadi hin4 mundur ke belakang,
dan kembali kepadakekafiran" kejahatan, kesesataru
kebatilan, dan kezaliman. Orang yang tidak di-
lindungi oleh akidah dan imanrya dari mematuhi
orangorang kafir dan dari mendengarlan perintatl
dan seruannya, sertapercayakepada.mereka maka
pada hakikatuiya ia telatr lepas dari akidah dan ke
imanannya secara mendasar.

Sungguh merirpakan kekalahan mental apabila
seorangpemeluk akidah cenderung kepadamusuh-
musuh akidahnya mendengar bisikan-bisikanrya
dan mengikuti pengarahan-pengarahannya

Ini adalah kekalahan sejak pertama maka pada

akhirnya tidak adayang melindunginya dari kekalab
an ihr, dan kembalilah ia kepada kehrfuran, meski
pun ia tidak merasakan dalam,langkahlangkah per-
tamanya bahwa ia menuju ke tempat kembali yang'
membahayakan ini. Sesungguhnya orang mukmin
akan menemukan di dalam akidahnya dan kepemirn
pinan akidah ini kecukupan, s*ingga tidak perlu
bermusyawaratr dengan musuh-musuh agamanya
dan musuh kepemimpinan agmna ini. Apabila ia
mendengarkan bisikan dan ajakannya pada suahr
waldt maka ia sedangberjalan menuju kemurtadan"
Ini adalah hakikat fitilh dan hakikat kenyataan.
Maka, Allah memperingatkan merdka supal'a ber-
hati-hati dan mewaspadairyra. Dalam hal ini diseru-
Nya mereka dengan menyebut keimananny4

"Hai orang-maryyryberimm., jikn lamu m,nanti
orang-orarry yttg W itu, niscaya mnelw nmgenlali-
kan lmmu lu belnl,ang (fupada kzkSran), Iak jadilah
kamu mang-nang yng nqi." (AIi Imran: l49J

Nah, kerugian nulcamapalagi sesudatr murtad
dari iman dan menjadi kafr? IGuntungan nurcam
apakah yang diperoleh seseorulg setelah ia meng-
alamikerwian iman?

Apabila yang mendorong seseomng cenderung
menaatiomngl<afrifu adalahkarenamengharapkan
perlindungan dan pertolongan di sisi mereka maka
itu adalah keliru. Ayat ini mengungkapkan dan
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mengingatkan kepada mereka mengenai hakikat
pertolongan dan perlindungan,

'..Allahlnh Pelindungmu, dnn Dialah sebaik-baik
Pmnhng. " (Ni Imran: 150)

Inilah arah yang dituju orang{rang mukrnin
untrk mendapatkan perlindungan dan pertolongan.
Barangsiapa yang Allah menjadi Pelindungnya,
maka apakah p€flunya perlindungan dari salatr se"

orang makhluk-Nya? Barangsiapa yang Allah se
bagai Penolongny4 maka apakah perlunya per-
tolonganseoranghamba? i

Ayatberikutnya memantapkan hati kaum mus
lirnin dan memberilan kabar gembira kepada mereka
tentang dimasukkannya rasa takut ke dalam hati
musuh-musuh merek4 disebabkan mereka menr
persekufukan Allah dengan sesuatu tanpa berdasar-
kan keterangan apa pun dari wahyu, danAllah tidak
menjadikan untuknya kekuatan dan kekuasaan.
I€bih dari ihr, mereka akan mendapatlan azab
akhirat yang memang disediakan bagi orangorang
yangzalim,

'Akan lfumi mamkltnn kz dalam hati orang- marg lcafir
raa talwt, disebatrkm merelw mmpnselattulwn AIIah
dmgan sewaht yangAllnh smdiri tidnk mmurunJwn
kztnangan knfungitu. TJmpat lcanbali msela ialah
nnala. Inlah seburuk-buruk ttnpt Ungal onmg- urang

yang ztlim. " (Afi Imran: 151)

hi janji dari Allah Yang Mahaluhur, Malrakuasa
lagi Mahaperkasa untuk memasuH<an rasa takut ke
dalam hati orangorang kafr. Janji ini merupakan
jaminan mengenai apa yang akan terjadi pada aktrir
peperangan nan$ sebagai jaminan akan kekalatran
musuh-musuh-Nya dan kemenangan kekasih-ke
kasih-Nya

Ini adalah janji yang berlaku pada setiap pe
peranganyang di situ kekafiran berhadapan dengan
keimanan. Maka, tidaklah orang{rang kafr ber-
temu dengan orang{ftmg yang beriman melainkan
mereka akan takut kepada oftmg{rang yang ber-
iman ifu, dan bergeraklah rasatakutyang dimasuk-
kanAllah ke dalamhati mereka Akantetapi, yang
penting adalah harus ada keimanan yang sungguh-
sungguh di dalam hati orangorang mukrnin Mereka
harus benar-benar merasakan perlindungan Allah
saja percafia mutlak kepada perlindungarrNya, serta
tidakmerasa sangsi sedikitpun bahwatentaraAllah
pasti menang; Allah pasti melaksanakan urusarrNp,
danorangorans l<afir tidd< akan dapat melepaskan
diri di muka bumi dan tidak akan dapat mendatnlui

Allatr SWf Mereka harus yakin akan janji Allah ini,
meskipun fenomenafenomenalahiriah tampak ber-
tentangan dengarurya IGrena janji Allah lebih benar
dan lebih dapat dipercaya daripada apa yang dilihat
oleh mata manusia dan diperkirakan oleh pikinarurya.

Sungguh merekamerasatakutkarenahati mereka
tidak memiliki sandaran yang benaq dan tidak ber-
sandar kepada suatu kekuatan dan kepada Yang
Punya kekuatan. Rasa takutyang muncul karena
mereka mempersekutukan Allah dengan tuhan-
fuhan fang tidak mempunyai kekuasaan, dan karena
Allah tidak memberikan kekuasaan kepadanya.

Ungkapan "seruatu yang Allnh tidak mmurunlcan,
lutoangan (kilarasaai) tennng lwJ itu' memitki
makna yang dalam, yilg sering dihadapkan Al-
Qur'an kepada kita. Kadang-kadang ungkapan ini
dieunal<an untuk menyifrti hrhan-tuhan yang diada-
adal€n dan kadang-lodang digunakan unnrk menyifiti
akidah-akidah palsu. Ungkapan ini mengisyaratkan
suatu hakikatyang mendasar dan mendalam sebagai
berikul

Hakikat itu adalah batrwa pikiran, akidah, sese
orang, atau suafu perafuran,.hanya dapat hidup,
berfungsi, dan berpengaruh sesuai dengan kadar
kekuatanyang tersembunyi dan kekuasaan yang
dapat memaksa. Kekuatan ini bergantung pada
kadar "kebenaran" yang ada padanya. Yakni, me
nurut kadar kesesuaiannya dengan kaidah yang
dijadikan landasan oleh Allah unhrk menegalden
alam wujud, dan sesuai dengan sunrntr Allah yang
bekerja pada alam semesta ini. Ketika itulah Allah
memberinya kekuatan dan kekuasaan yang hakiki,
berfungsi dan berpengaruh terhadap alamwujud
ini. I(alau tidak begitu, ia adalah palsu, batil, lematq
dan rapuh, meskipun secara lahir kelihatannya me
miliki kekuatan, berkilau, dan menyerarnkan.

Orangorang musyrik mempersekutukan Allah
denganhrlurrtuhan lafu\ dalarnberbagaibenhrknln
IGmusyrikan itu sejak awal terwujud dalam benfirk
memberikan kepada selain Allah sesuatr dari hak
prerogatif (hak istimewa) Allah dan fenomena-
fenomenanya" Sebagai yang terdepan dari hak-hak
prerogatif ini adalatr hak membuat syariat bagi
manusia mengenai seluruh segi kehidupan merek4
hak membuat tata nilai unfilk memuhrskan hukum
mengenai perilaku dan kemasyarakatan merek4
dan hakunhrk menguasai manusia dan memaksa
mereka untuk menaati ryariat atau undang-undang
tersebut serta mernberlakukan tata nilai yang dibuat-
q'a i[r. IGmudian datanglah masala]r ibadah syi'ariyah

sebagai kandungan pemberian hak-hak prerogatif
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kepada selain Allah ini, karena hak unhrk diibadahi
sebagai salatr satr hakprerogatif itu.

Mak4 hakapakah geranganyang dimiliki oleh
fuharfuhan buatan ini untrrk menegaldran elsistensi
alam semesta? SesungguhnyaAllahYaw Maha Esa

telah menciptakan alam semesta ini agar alam ini
menisbatkan diri kepada Penciptanya Yang Maha
Esa ifu. Dia menciptakan semua makhluk supaya
mereka mengakui bahwa hanya Dia yang berhak
diibadahi dengan tidak ada sekutu bagiNya supaya
mereka menerima syariat dan tata nilai dartNya
tanpa membantah, dan supaya beribadatr kepada-
Nya saja dengan sebenar-benarnya dengan tidak
mengadakan sekutu-sekutr bagtNva Maka segala
sesuatr yang menyimpang dari kaidah tauhid dalam
pengertiannya yang luas adalah palsu dan batil,
bertentangan dengan kebenaran yang tersembunyi
dalam bangunan alam semesta Oleh karena itu, ia
adalah lematr dan rapuh, tidak memiliki kehiatan
dan kekuasaan, ddak memiliki pengaruh terhadap
perjalanan kehidupan, batrkan tidaktnemilikiunsur-
unsur kehidupan dan hak hidup itu sendiri.

Selama orangorang musyrik ihr mempersekutr-
kan Allah dengan sesuahr yang Allah tidak menu-
runkan kekuasaan padany+yang berupa tuhan-
tuhan atau sembalrart-sembahan dan akidah-akidah
serta pandangan hidupmaka mereka ifir bersandar
kepada kelematran dan kehampaan. Selamanya
mereka lemah dan lesu, dan selamanya mereka
dalamketaktrtan apabilaberhadapan dengan orang-
orang beriman yang bersandar kepada Yang Maha
benar dan Pemilik segala kekuasaan.

Kita dapatmenjumpai bukti ancaman ini setiap
kali kebenaran berhadapan dengan kebatilan- Sering
tedadikebatilan deqgan persenjataannyayang leng-
kap berhadapan dengan kebenaran yang tidak
bersenjata lengkap. Namun, kebatilan ihr merasa
ketakutan dan gentar setiap kali melihat gerakan dan
mendengar suar4 padahal merekamembawa sen-
jata lenglap. IGlau kebenaran maju dan menyerang
merek4 maka terjadilah kepanikan, ketakutan, ke
goncangan, dan keberantakan di lCItangan barisan
kebatilan, meskipun jumlah mereka banyak dan
jumlatr pendukung kebenaran sedikil Hal itu se
bagai realisasi janji Allah yang benar,

' Alan l{nmi masuklan Iu dalam lwri uang- nang k$r
rara talafi, disebablan mnelw mnnpmelwtulan AIInh
dmgan sesuatu yangAllnh sendiri tidnk mmurunlnn
Irztaangan tntnng iht. . ..'

Begihrlatr di dunia Adapun di alrtrirat, maka di

sana terdapat tempat kembali yzmg menyedihkan
dan penuh penderitaanVanglayakbagi orangprang
yangzalim.

'. . . Tanpar kentfuli mnelw ialnh ncraka. Iainh seburuk-

buruk tanpat thgal mmtg-mangyang zalim."

Di sini, mereka dihmjulftan kepadabuk$-bukti
janjiAllah di tlalam Perang Uhud iul sendiri Mereka
telah mendapatkan kemenangan yang gemilang
pada permulaannya. I(aum musyrikin porak-poranda
hingga lari ke belakang dan meninggalkan harta
ramp:lsan. Panji-panji mereka jafirh dan tidak ada
tangn yang mengibarkannya sehingga ada seomng
wanitayangmengibarlannya kembali IGmenaruan
itu tidak berbalik menjadi kekalatran bagi kaum
muslimin melainkan setelah jiwapasukan pemanah-

nya menjadi lemah karenatertarik turtirk mendapal
kan harta rampasan. Sehinsga, terjadi perselisihan
di antara mereka; dan mereka abaikan frintah
Rasulullah saw. yangmerupakan Nabi dankomarr
dan mereka Di sini mereka ditunjulftan kepada
esensi peperangan, pemandangan-pemandangan-
nya, keadaan-keadaannya, peristiwa-peristiwanya,
dan hal-hal yang melingkupinya yang dilukiskan
dalam gambaran yang hidup dan mengagumkan,

"sennguttnyaAllahulahnintmuhi janji-It{yaWana
lmmu, lrztilw lwmu mmbunuh mnelw dengan im- I9o
sampai pada saat lwmu Inruh dan bnsel;isih dalam
urusmt itu dnn rrcndurhnkni pdntnh (RaflA sesdnh
Allah manpalihar}an kQadnnru ap yang la nu nkai.
Di antnranu fu *ryyrrgmnghmdalci dunia dnn
adn nang y ang mettghmdnki atrhirat. Ihrudim Allah
metrulinglun lamu dari mcrela urrtuk mmguji lwna.
Sesunguhnya Allah telnh rnmanJL,nn lmmu. Allnh
mmtpunyai lmrunia (yang dilinpahlan) atas ora:tg-
mangyangberiman. Qnsatlth) letilu lmmu Inri dnt
tidak mmolzh lrzpadn sesemang fury sedmg Ranl yang
bnada di antara ka oan-lanawnu yatg hin nenmgil
knmu. I{armn itu, Allnh nmimpa},nn aras lwna ke-

sdihm atn knedihan, npqa lamtj angan bersedih Iafi
tnhadap afa yry lu?ut dmi kanru dnn tnhadap a$a
yang mmimpa lamu. Allah tr[a]w Mngetnlwi apa yarg
lwmu knjalnn. Kanudian setulah lamu berdulrrcita
Allnh mmwanlan lupadn lmmu luamnrun (berupa)

lwntuk yang mzliputi segohngan dari kamu, sfury
segolnngan lagi ulah dicemaslm olzh diri rrcrela scndiri.
Mnekn mmyarglu yang tidnk bmar tcrhdnp Allah
seperti sailgkam jahiliah. Mnel@ b€rkar4'Apa*nh adn
bagi kin barangsaualu (hnk mrQur tnngan) dnlnm
urasan ini?' Ifutnlanlnh" 'Senngguhnya unran iht
wlenahnya di tangat Allnh.' Merel(o nurrycmburryilan
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dalam lwti mqela apa yary tidn* mnela tnanglun
lupadamu. Merelu bnlatn, 'Selciranya ada bagi kita
barang senatu (hnk u'rnpur tangan) dnlnm wusan'ini,
nisreya kita ttdnk alan dibunuh (dikalal*,an) di siti.'
Kntalanlnh, 'Sekiranya lumu bnada di rumaltmu,
nismya oratg-orangyong telah ditnldirlan al'an nati
tnbunuh itu lubar (iuga) ls brQar mnela tnbunuh.'
Allah (bnbwt dznikian) untuk rnmguji apa yang adn

dahm dndnmu dnn untuk m,mfi mihJun. apa y ang ada

dnlm latintu. Allah Mala Mngetnlwi isi hati. Senng-

S"lmya oratg-orangyang bnpaling di antnrmnu padn
hmi bertmm dun pasulmn itu, Innya mja mnela di-
gelhuirlan olzh setan, disebablan sebagian lesalnlnn
y mg telnh mnela perhnt (di mam lmpau) dnn. sesztry-

gimya Alhh telah metnbui naaf lccpana mnekn.
Sesangguhnya Allnh Maln PettganQun l"d Mal*
Pmjanlun." (AIi Iffian: 152- 155)

PengungkapanAlQuran di sini hendakmelukis
kan pemandansan yang lengkap mengenai medan
peperangan beserta silih bergantinya kemenangan
dan kekalatran. Pemandangan yang melukiskan
setiap gerakan dalam medan perang, getaran dalam
jhna rautwajatr, dan relung-relung hati. Seakanakan
kalimat-kalirnat ini menayangkan rekaman setiap
gerakan dengan gambar*arnbaryangbaru dan ber-
denyuL Ktrususnya ketika menggarnbarkan gerakan

naikke gunung, berlari kebineungan dan keukutan,
dan seruan Rasulullah saw. kepada orangor-angyang
lari dari medan perang. Semua ihr disertai dengan
gerakan jiwa dengan segala getaran, bisilan, kgsan,
dan keinginannya Di samping merangkum berbagai
garnbaran yang hidup, bergerall dan berdennrt ihr
juga mengandung arahan-arahan dan ketetapan-
ketetapanfiang disampaikan dengan carayang unik
sesuai dengan uslub AlQuran dan manlaj tarbiah-
nyayang menakjubkan,

"Seungultny a AIIah ulnh mmenuhi j aryi ;- Irly a lepada
lumu letilu kamu mcmbunuh mnelw dngan iain-

4a.... "(Ali lrnran: 152)

Hal ini terjadi pada awal-awal peperangan, ketika
kaum muslimin berhasil membunuh oftrng{ftrng
musyrik-yaihr membunuh pefirsinn merekq'itau :

mencabut akar-akarnya-sebelum mereka tergDda
oleh rasa tamak terhadap barang ftlmpasan, sedang
Rasulullah saw. telah bersabda kepada merek4
"IGmu akan mendapat pertolongan selama kamu
sabar." Mak4 Allah membuktikan janji-Nyayang
telah disampaikan-Nya melalui lisan nabi-Nya ifir.

". . . sampai padn sant lwmu tmwh dan berselisih dalam

urus(nt, itu dnn rrcnd.urhalai pdntah (RnflU seildah
Allnh rwnpnliharlwn kQadmu apa yang kanru ukai.
Di anta.ramu ada urangyangrnmgfutna*i dmia dmt
adn mang yang nryhndaki akhiral.-. .."

Begitulah kondisi pasukan pemanah. Sebagian
mereka menjadi lemah setelah terangsang terhadap
harta rampasan, dan terjadilah perselisihan antara
mereka dengan omngorang yang memandang harus
taat secara mutlak kepada perintah Rasuhrllah saw.,

hingga akhirnya terjadilah pelanggaran terhadap
perinhh sesudah mereka melihat kemenangan awal
yang mereka inginkan Maka mereka terpecah merr
jadi dua kelonrpoh satu kelompok menginginkan
ftrmpas:rn (kekayaan) duniawi dan satu kelompok
menginginlanpahala akhirat Hati merekaberbeda
beda keinginannyE sehingga barisan'dan tujuan
mereka tidak menjadi sahr lagi. Kerakusan telah
mengotori kejernihan keiktrlasan dan kehrlusan
yang mertadi syaratmutlak dalamperang membela
aHdah, karena peperangan unhrk membela akidah
ifir tidak seperti peperangan-peperangan lainnya Ia
adalatr peperangan di medan tempur dan pepe
rangan dalam hati. Tidak akan diperoleh keme
nangan di medan tempur tanpa diperolehnla keme
nangan dalam peperangan di hatl Peperangan ini
adalah peperangan untuk Allah. Mdr4 Allah tidak
akan memberi pertolongan melainkan kepada omng .

yang hrlus il'tlas hatinya kepadaAllah"
Selama mereka mengibarlan pat$faniiAllah dan

menisbatlian diri kepadaNya makaAllah tidak akan
memberi pertolongan kepada mereka kecuali bila .,

niat mereka suci bersihhanya unhrk mengibarkan
panjipanjiAllah ihr, supayatidak adakekaburan dan
pencampuradukan dengan pardipnji lain IGdang:
kadang oftrng{ftmgyang batil dan mengibarkan
panji=panji kebatilan dengan terang-terangan men-
dapatkan kemenangan dalam peperangan tertentu"
karena suatu hikrnah yang hanyaAllah y?ng me
ngetahuinya. Adapun ofturg{ftlng yang mengibar-
kan panjtpardi akidah tetapi niatrya tidak iHtlas dan
tidak firlus, maka selamanya Allah tidak akan menr
beri pertolongan kepada merek4 sehingga Dia me
nguji mereka hingga mereka menjadi suci bersih-
Inilah rcng dimaksudkan oleh AlQur'an unfirk di
jelaskarurya kepadakaum muslimin dengan mentul
juk sikap mereka dalam peperangarl hi rulalah yang

hendak diajarkan Allah kepada kaum muslimin, ke
tika mereka mendapatkan kekalatran png pahit dan
luka yang menyakitkan sebagai akibat dari sikap
mereka yang tidak konsisten
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'...Di anlaranu adn mangyangmmghmdaki dunia
dnn adn oralrgyang mmghznnnki ak,hirat...."

AlQur'an menyoroti apa sajayang ada di dalam
sudut-sudut dan relung-relungha6 yangkaum mus
limin sendiri tidak mengetatrui apayang ada dalam
hati mereka Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud
r.a, dia berkah, "Saya tidak mengetahui seorang pun
dari sahabat-sahabat Rasulullah sarv. yang meng-
hendaki kekayaan duni4 sehingga turun pada kami
dalam Perang Uhud ayat (yang artinya), 'Di antara
kunu ada orangyang menglrendaki dunia dan
adaorang ngmengfrendakial$fuat"5 D'engan
demikian, ditelanjangilah hati mereka hingga ter-
singkap apa yang ada di dalamnya di hadapan mereka
Diberitahukanlah kepada mereka dari mana datang:
nya kekalatran ihr, supaya mereka menjaga diri dari
unsur-unsur yang menyebabkan kekalahan itu.

Padawaktu yang sama disingkapkan pulakepada
mereka hikrnah dan rencana Allah di balik pen-

deritaan yang mereka alami itu dan di balik peristiwa
peristiwayang terjadi karena sebabsebab yang lahir
ihr,

'...Kemudian Allnh mmalingknn knmu dnri mnekn
urrtuk mmguji lcarnu. . .. "

Di sana terdapat kadar Allatr di balik perbuatan-
perbuatan manusia itu. Ketika mereka lemah, ber-
selisih, dan mendurhakaiperintah Rasul, makaAllah
memalingkan kekuatan, keberanian, dan perhatian
mereka dari kaum musyrikin. Dipalingkan-Nya
pasukan pemanah dariposnya dibukit, dan dipaling-
kan-Nya orang{rang yang berperang dari medan
perang, lalu mereka lari. Semua ini terjadi sebagai
akibat dari apayang terjadi dalam hati mereka- Akan
tetapi, dengan rencana Allah unhrk menguji mereka
dengan penderitaan, ketakutan, kekalahan, kema
tian, dan keterlukaan. Juga untrk menyingkap apa
yang tersembunyi dalam hati mereka untuk mern-
bersihkan jiwa merek4 dan unhrk membersihkan
barisan-sebagaimana akan dibicarakan.

Demikianlah terjadirya beberapaperistiwa sesuai
dengan sebab dan akibatrya- Padawakhryang sama
memang semua ifu sudah direncanakan dengan
perhitungan-perhifirngannya. Tidakterdapatkontra
diksi anhra ini dan itu, karena tiaptiap kejadian ada
sebabny4 dan di belakang tiaptiap sebab ada ren-
cana dariyang Mahahalus lagi Mahawaspada

"...da4saunguhnyaAllahtzlnhnwnafiun.kamil....'

Allah telah memaafl<an apa yang terjadi pada diri
kamu, yaitrr kelemahan, perselisihan, dan pelanggar-

an terhadap frintah Rasul. Dia jirga telah memaaf-
kan tindakanmu lari dari medan perang dan kembali
ke belakang. Diamemaaflran kamu, sebagail€runia
dan kenikr.natan dari-Nya Dia maafl<an kamu karena
kelemahanmu sebagai manusia yang tidak disertai
dengan niatyangjelek dan tidakingin terusmenerus
dalam kesalahan-kesalatran. Juga karena kamu
keliru dan lemah dalam urusan iman kepada Allah,
lemah kepasrahanmu kepadaNm dan lemah dalam
mematuhi 3pa yang dikehendaki-Ny4

'. . .Allnhmempunyai lrnrunin (yangdilimpahkm) arns

orang- orang yng baiman. "
Ya, di antara karunia-Nya kepada lnereka ialatr

Dia memaafl<an merek4 selama mereka mau ber-
jalan menurut mimlwjNya mengakui kewajiban
ubudiah mereka kepada-Nya, tidak mendalarakan
hak prerogatif ul,uhiyy ah*dlntpun buat diri merek4
dan tidak menerima manhaj, syariat, norm4 dan
timbangan melainkan dari-Nya Maka apabila terjadi
dosa dan kesalatran dari merekakarena lemah dan
lesu, atau ktrilaf dan gegabatr-niscayaAllatr memaaf-
kan mereka setelah diuii, dibersihkan, dan disucikan-
nyamereka

Dilukiskanlatr kekalahan itu dengan gambaran
yanghidup danbergerah

"Qngatlah) letika lwnru lmi dan tifuk mmaleh l"pod"
sesemang pun, sedang Pasul yang buada di antara
kawan-lwwanmu janghin m.emanggil lumu." (Ni
Imran: 153)

llkisan seperti ini adalatr unfirk memperdalam
kesanbayangan pemandangan ifu di dalamperasaan
merek4 dan untuk menimbulkan perasaan malu
terhadap tindakan yang mereka lakukan dengan
segala pendatruluannya seperti kelemahan, per-
selisihan, dan mendurhakai perintah Rasul. Uqgkap
an ini melukiskan gambaran gerakan perasaan dan
jiwa mereka dalam kata-kata yang hanya sedikit
Mereka naikke gunung dengan berlari, denganjiwa
yang gon€ng, takut, dan bingung, dan tidak ada
seorang pun yang menoleh kepada yang lain, dan
tidak ada seorang pun yang menjawab panggilan
orang lain Rasulullah sar. memanggil mereka untuk
menenangkan hati mereka karena beliau masih

5 Diriwayatkan oleh Ibnu lGtsir di dalam tafsirnya, dan beliau berkata, "Diriwayatkan dari beberapa jalan dari lbnu Mas'ud, dan diriwayatkan
oleh Ibnu Mardawaih di dalam tafsirnya""



JuzM Bagian Akhir Ali lmmn &krmulaan an-l,lisaa' (186) Tafsir Fi hilalil-@r'an Il

hidup, setelah ada orang yang be.rteriak bahwa
beliau telatr terbunuh, dan teriakan ifir membuat
goyahnya hati dan kaki mereka Sungguh, inime
rupakan pemandangan lengkap yang dilukiskan
hanya dengan beberapakata saja

Akhirnya Allah membalas kesusahan yang
mereka tinggalkan dalamiiwa Rasulullah sa\r. hrena
mereka berlari, dengan kesusatran yang memenuhi
hati mereka sebagaimana yang terjadi pada mereka
dan karena mereka meninggalkan Rasul mereka
yarrg tercinta ditimpa oleh apa yang menimpa beliau
itu, sedang beliau masih tetap berada di tempat
semul4 namun merekaberlari- tlal ifu dimaksudkan
supaya mereka tidak menghimpun sesuafir yang
luput dari mereka dan penderitaan yang menimpa
mereka Inilah ujian yang menimpa mereka, dan
inilatr penderitaan yaqg menimpa nabi merek4 yang

lebih berat bagi mereka daripada segala sesuatu
yang menimpa mereka sendiri. Itulah penyesalan
yang menggelayuti jiwa merek4 dan ihrlah kesedih-
an yang menimpa rnereka Semua itu akan menjadi
kan mereka menganggap kecil semua kekayaan
(rampasan) yang luput dari mereka dan semua
pende;itaan yang menimpa merek4

'. . . l(mann iht, Allah mminpalan aln lannu lusdilwn
alas kztedilan" sapqa lannu jangan bmdih ltati tn-
hanap apa yng luput dmi knntu dan tnhadap @ y ry
rmimPa kamrr...."

Allah yang mengetahui segala sesuahr yang
tersembunyi, mengetatrui hakikat perbuatanmu dan
motivasi-motinasi yang mendorongmu melakukan
tindakan-tindakan seperti ihr,

'. . .Allnh Mala Mmgetalwi apa y ang lnmu lwj alan. "

IGtakutaru kebingruuan, dan kegoncangan lang
mereka alami kemudian diakhiri dengan ketenangan
yang menakjubkan- IGtenaruan di dalam jiwa orang-

orang mukrnin yang kembali kepadaTuhanry"a dan
kembali kepada Rasulnya Mereka diliputi rasa
kanhrkyang lembut sehingga mereka merasakan
ketenangan dan ketenteraman.

Ungkapan terhadap fenomena yang menakiub
l<an ini begitu halus, lembut dan nikntat Sehingg4
irama dan bayangannya menggarnbarkan suisana
yangtenang danindah,

"I{mudbn setclnh lamu berd.ultacita, AIIah mcnarun-
Iran lcepda lsmu luamamn (bnupa) lwntuk yang
mcliputi segolongan dnri lmmu. . .. "(Ali Imran: $a)

kri adalah sebuah fenomena mengagumkaq ]rang

penuh dengan ralunatAlhh, yang meliputi hanrba
hamb+Nya yang beriman. Rasa kantuh apabila
menimpa orang{ftmg yang sedang kelelalmn dan
kebinguruaru meskipun haqra sebeirtal alian ment
beril€n pengaruh seakan-akan menyihir mereka
dan menjadilanmereka sepertirnakhlukyanebanr
Juga akan menimbulkan rasa tenang dalam hati
mereka dan menimbulkan kelegaa& ]xang semrfinya
teriadi dengan czx?yaqg tidak dimengerti hakikat
dan atrranryra. 9ya katakan demikian karena saya
sendiri pernah mengalami kesedihan yang luar
biasa IGmudian saya merasakan rahmatAlah yaqg
segar dan mepdalam, yang sulit diungkapkan de
ngan lalfunatdan ungkapan manusiapng terbatas
kemampuanrya

ImamTirmidzi" an-Nasat, dan al-Hqkim meri-
wayatkan hadits tlarnmad Ibnu Salamatr dariTsabit
dariAnas dariAbuThalhatr, diaberkata'Kuangkat
kepalaku pada waktu Perang LJhu4 lalu kulihat ke
sana ke mari, maka tidak ada seoftmg pun dari
mereka waldr itu melainkan dalam keadaan doyong
(miring) terhanyut dalam kantuk"

Dalam riwayatlain dariAbuThalhah, Tami di
liputi kanurk ketika kami masih dalam barisan kami
dalam Perang lJhud, maka Bedang saya jatuh dari
tangan saya dan sEra ambil, kemudian jatuh fui dan
sayaarnbillagi"

Sedanglgn segolongan yang lairryang imannrra
goncang; yang perhatiannya tercuratr pada hawa
nafsunya dan keinginan pribadinya; mg masih
belumbersih daritatapandang danpolapikir*thilialu
yang belum menyerahkan dirinya secara total ke
padaAllatu yang belum menyerahkan totalitas diri
nya kepada kadar-Nya; 1ang belum mantap hatinya
bahwa apa yang menimpa mereka itu sebagai qiian
dariAllah unhrk membersihkan diri mereka )ang
belum tenang hatinya bahwa yang demikian itu
sebagai jalan pemilahan siapa sebenarnya wali (ke
l€sih) Allah dan siapa pula musuhmusuh-Nrra; dan
yang belum per€)ra pada keputusan Allah bahwa
padaaktrirnyaAllah akanmemberikankemenangan
dan pertolongan yang sempurna di dalam meng-
hadapi kekafran, kejatratan, dan kebatilarr-telah
dicemaskan oleh diri mereka sendiri.

"...Scdang segolmgan lry ttl"h diceruslan olfi diri
nnelu smdiri. Mcrelw mmyanglw yng tida.k bmar
tnhadapAllnhvpcrtiwgltaanjahilAlul[erefu bcrfuIa,
Apaleh fu bry kin barang sesualu (lul mmpur
taryan) ,Ialam un&rn ini?.. ..''

Akidah ini mengajarkan kepada pemeluknya
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sebagairnana ),rang mereka ketatrui-bahwa mereka
tidak mempuryrai we$/enirng sedikit ptur terhadap
diri merek4 karena mereka semuanya kepunyaan

Allab" Juga mengajarkan bahwa ketika mereka kd
luar pergi berjihad di jalan-Nva adalatr pergi karena

AIah, bergeral(karenaAllatrr berperangltarenaAllah,
tanpaadatujuanlain sedikitpununtukdhirry"a sendiri

dalamiihad ini Mereka menyerahkan diri mereka
kepada kadar-Nfa lalu mereka menerima kadar ini
dalam wuiud apa pun, dengan rela hati dan penuh
kepasrahan"

Adapm olang{rangyang mementingkan diriq"a
sendiri, dan menjadikan kepentingan dirinya iht
sebagai fokus pemikirannya dan perhituogannya
fokus perhatian dan kesibukannya maka mereka ini
belum sempurna hakikat iman dalam hatirya Natu
di antara mereka inilah terdapatgoloqgan fang di
bicarakan oleh ayat ini, yaitu golongan yang me
musadran perhatiannya pada naftu dan kepentingar
ryra. Mer€ka ini selalu dalam kegoncangan dan ke
labilan Mereka merasa telah berbuat siasia unhrk
sesuatu yang tidak jelas dalam pandarUan mereka
Mereka merasa terpaksa melakukan pepenmgan
tanpa dorongan kehendak mereka Di samping itu,
mereka menghadapi ujian yang pahit dan harus
mereka ba5rar dengan harga yang mahal berupa ke
matian, luka dan penderitaan. Mereka itu tidak
mengenalAllah dengan sebenarnya. Mereka me
nf"aqgka terhadap Allah dengan persangkaan yang
tidak benar sebagaimana persangkaan jahiliah. Di
antarapersanglraanyangtidakbenar terhad4Allah
ialatr mereka menggambarkan bahwa Allah Yang
Mahasuci itu telah mengabaikan mereka dalam
peperan$n itu dengan tidak memberi hak kepada
mereka unhrk campur tangan, dan mereka hanya
didorong berperang unfuk menemui kematian atau

mendapathrka- Merekajrr$ mengganrbarkan bahwa
Allah tidd< menolong dan tidak menyelamatkan
merek4 dan Dia haryra menyeru mereka untrk merr
jadi mangsa musuhmusuh mereka Merekaber-
taryatanf+

'.. -4palah fu W ltito barung sautu (halc mpw
tang@) dalam u:rusan ini?. . .'

Perkafiaanmerekamengandungpenanrranuntrk
meqeatur kepernirnpinan dan pepemngan IGmuqg-
kinan di antara orang yang berpendapat seperti ini
adalahmerekayangmenganggap tidakperftrkeluar
dari Madinah Di antararryalagi adalah omngyang
kernbali pulans bersamaAbdullah bin Ubay, tetapi
hatinfia tidak pernatr merasa manhp dan tenterarn

Sebelum selesai memaparlan kasak-kusuk dan
prasangkaburuk merek4 ayat ini buru-buru me
luruskan persoalan dan menetapkan hakikat yang
merekapersoalkan, dan menjawab pertanlaan merek4
'Apaknh ofu bry kin bararg sesaatu (hn* mmpur
tangm)daknunmnini?"dengot jaunfut,'I(alnknr
Iah, 'Sam,ggulmya urasan itu sduruhnya di tangart

AIInh.''
Mak4 tidak adahakcampurbnganbagi seorang

pun, baik mereka maupun orarrg lain. Sebelumnya
Allah telah berfirman kepada Nabi.Nya saw. dalam
suralr Ali Imran ayatL%, 'Tidak ada sedikit pun
campurtanganmu dalam urusan mereka itr." Malq
urusan aga?na ini, dan jihad untuk menegakkan dan
memantapkan perahrrannya di muka bumi, serta
menunjukkan hati manusia kepadanya semuanla
adalah urusan Allah, tidak ada campur tangan sedikit
pun bagi manusia. Manusia hanya menunaikan
kewaiibannya saja dan memenuhi baiatrya Setelah

ifi, semua terserah kepada kehendakAllah.
Disingkapnyapulaapayangtersembunyi di dalam

hati mereka, sebelum diselesaikannya pemaparan

tentang kasak-kusuk dan prasangka buruk mereka

"...Mneka mmyanbunyilmn dnlnm lati mnelm apa

yang tidak mnelw tnanglwn ltepadnmu. . .."

Maka hatimerekapenuh deruanbisikarrbisikart
getarangetaran, penentangan, dan alasan yang di-
caricari Pertanyaan merek4 "Apa*ah ada bagi kitn
barang senntu (hak campu tuWanfialnn urunn ini ?"
menyimpan perasaan bahwa mereka terpaksa rnens:
ikuti sesuatu yang tidak atas pilihan mereka hingga
mereka telah menjadi korban dari kepemimpinan
yangburukJuga menyimpan peri$inn bahwa se
andainya mereka yarg menghendaki peperangan

tersebut, niscaya mereka tidak akan mengalami hal
seperti itr.

'...Merelu bnleata, 'Sckimnya ana bagi kin buang
snlutht (hak campur tangan) dalan mmn ini niscqa
kita tidak alnn tcrburuh @iluta,ilwn) di sini.. ..''

Inilah bisikan yang ada di ddam jiwayang tidak
hrlus akidatrnn, ketika mereka menghadapi ke
kalahan dalam suahr peperangan; ketika mereka
menderita akibat kekalatran itu; ketika mereka me
lihat hargdrya lebih memgilran daripadayang rnereka

duga buahnyalebih pahit daripadayang mereka
hrrykaru ketika hati mereka tidak melihat kejelasm
dan kemantapan urusxm ini; dan ketika mereka
membayangkan bahwa tindakan kepemimpinan
png menyebabkan kekalahan ini dan mereka akntt
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selamat seandafutya kepemimpinan itu berada di
tangan mereka. Mak4 dalam kegelapan pandangan
seperti ini, tidak mungkin mereka dapat melihat
tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa ihr. Juga
ddak mungkin mereka dapat melihat hikrnatr-Nya
dalam ujian ini Semuany4 menurutmereka, adalah
kerugian dan kerugian, kesiasiaan dan kesia-siaan.

Nah, di sini, datanglah pembetulan yang men-
dasar terhadap semua urusan, urusan kehidupan
dan kematian, dan urusan hiknahyang tersembunyi
dibalikujianitu,

'. . .I{ntalanlnh 'Sekiranya lamu beradn di rumnimu,
niscaya orang-uang yang tclah ditnkdtrl(an akm mari
tnbunuh itu lwlaar (juga) kz bmpat mnelw tcrburruh.'
AIIah (bnbuat dnnikian) untuk nmguji apa yang ada
dnlam dndnmu dnn ufiuk mnnlnsihlun apa )ang ada
dakn hatimu. Allnh Mala Mengetnhui isi lwti...."

I(atakanlah, "Seandainyakamu berada di dalam
rumah kamu dan tidak mau keluar ke medan perang
demi memenuhi panggilan pemimpin, dan semua
urusanmu haqra menurut perkiraanmu saja niscaya
akan keluarlah onrng{ftrng yang telah ditetapkan
akan terbunuh ihr unfirk datang ke tempat terbunuh
nya nlereka Sesungguhnya di sana sudah ada ajal
yang tidak dapat dimajukan dan diundurkan. Di sana
ada tempat kematian yang sudah ditentukan bagi
seseorang yang pasti akan didatanginya, lantas ia
meninggal di sana Apabila ajal telah tiba, yang ber-
sangkutan akan datang ke sana dengan kedua kaki-
nya Ia akan berjalan mendatangi tempatyang telah
dipastikan bahwa ia akan meninggal di sana- Tidak
ada seorang pun png dapat menggiring seseorang
menuju ajal yang telah ditentukan untuknya, dan
tidak ada orang yang dapat mendorongnya untuk
pergi ke tempat meninggalnya yang telah dipastikan
unhrknya"

W'ahai, alangkah mengagumkannya ungkapan
ift, "ilaa madluaji'ihim'ke temptmereka terbunuh'.
Y4 tempat terbunuh, tempat meninggal, kuburarl
yang di sana lambung beristirahaf langkah terhenti,
dan perjalanan di muka bumi berakhir. Tempat ter-
bunuh atau tempatkematianyang mereka datangi
karena dorongan halus yang tidak mereka ketahui
dan tidak mereka kuasai. Tetapi, Alahlah yang
mengetahui dan menguasainy4 danyang member-
lakukan apa yang dikehendaki-Nya pada urusan
mereka. Fasratr kepada-Nya adalah lebih menenang-
lan hafi,lebih menenteramkan jiwa dan lebih me
legakannurani.

Itu adalah kadarAllah, dan di belakangnya ter-

dapathikmahNya

'..,AIInh (bnbuat funikian) untuk menguji apa yang
ada dnkm dadamu dnn untuk mmtbersihlmn apa yng
adn dnlnm hnlimu...."

Ia tidak seperti cobaan biasa. Ia adalatr batu uji
ukur untuk menyingkap apayang ada dalam dad4
dan untuk niencairkan apa yang ada dalam hati.
Sehingga dapatlah dihilanglcn darinya kepalsuan
dan riya, dan diungkapkan hakikatnya tanpa ada
polesan apa-apa. Maka semua itu adalah cobaan dan
pengujian terhadap apayang ada dalam dada" unfi.rk
menampakkan hakikatrya. Semua itu adalah unhrk
membersihkair dan menjernihlianhati, hinggatidak
ada lagr kotoran dan kepalsuan. Semua itu adalatr
untuk membehrlkan dan mencerahkan ppndangan,
hingga tidak ada kekaburan dan kerusakan,

'...Allah Malw Mmgetnhui ii lati.'
Isi hati adalah ratrasia-rahasia tersembunyi yang

menetap di dalam dad4 bersembunyi di dalamnya
selalu menyertainya" tidak pernatr meninggalkan-
nya, dan tidak dapat diketahui meskipun disorot
dengan sinar apa pun. Akan tetapi, Allah Maha Me
ngetahui isi hati ini. Dia hendak menyingkapnya
unhrk manusi4 dan menyingkapnya untukpemilik-
nya sendiri, karena kadang-kadang mereka sendiri
tidak mengetatruinya Sehingga diungkaplan dan
disingkapkan kepada mereka melalui berbagai
peristiwa {"

Allah me.agetahui rahasia orangorang yang lglah
dan lari dari medan perang ketika dua pasukan se
dang bertemu. Mereka menjadilematr dan berpaling
disebabkan oleh pelanggaranyang merekalakukan.
Maka, jiwanya menjadi goncang dan setan masuk
kepada mereka lewat jendela itu, lalu menggelincir-
kan mereka dan merekapun tergelincir dan jatuh,

"S esungEthny a orang-orang y ang b npaling di artnra
lamu pada lwi bnnnu dua pasulwn itu, sebenantya

mneln digelirrcirlan obh setaa disebablun sebagian
kzmlnlwt y ang tclah mnelm pnbuat (di mas a lampau)
dnn sesungultnya Allnh telah memberi maaf kzpadn
mcrela. Allah Malw Pagampun lagi Malw Pmyanhtn."
(Ali Imran: 155)

Boleh jadi igrarat dalam ayat ini khusus kepada
pasukan pemanahyangjiwarya dipenuhi rasatamak
unhrk mendapakan harta rampasan sebagaimana
dipenuhi oleh kelitrawatiran bahwa Rasulullatr saw.
akan menghalangr mereka untuk mendapatkan
bagiannya. Nah, inilah yang mereka lakukan dan
inilah penggelinciran setan terhadap mereka
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Alian tetapi, secara umum ayat ini melukislqniiwa
manusia ketika mereka melakukan dosa dan ke
salahan. Mak4 hilanglatr rasa percaya dirinyayang
hrat, lematrlatr hubungarurya dengan Allatr, rusaklah

timbangan dan peganganny4 dan jadilah ia s:Naran

bagi berbagai macam bisikan dan getaran hati, di-

sebabkan rapuhrya hubungan mereka denganAllah
dan rapuhnya kepercayaannya kepada keridhaan-
Nya. Pada \ivaktu itulah setan menemukan jalan

unhrk memasuki jiwa ini, lalu membawanya kepada

ketergelinciran sesudah tergelincir, jauh dari tempat
perlindunganyang anuln dan bentengyang kokoh.

IGrena ihr, maka ist$hfrrlah yang dituju pertama

kali oleh para rabbaniyyun'parapengikut Rasulyang

bertalanra' yang berperang bersama dengan para

nabi menghadapi musuh-musuh. Istighfrrlah yang

mengembalikan mereka kepada Allah, yang me
nguatkan hubungan mereka dengan-Ny4 member-
sihkan hati mereka dari pelbasai keinginan, melin-

dunginya dari pelbaeai bisikan, dan menutup lubang
tempat masuknya setan-yaitu lubang pufusnya
hubungan dari Allah, dan jauh dari perlindungan-
Nya. Lubang inilah yang menjadi jalan masuknya
setan, lalu digelincirkannyakaki merekaberkali-kali,
sehinggamemencilkan mereka dalam padang ke
bingungan, jauh dan jduh dariperlindungan.

Allah menginformasikan kepada mereka bahwa
ratrmat-Nya mendapati mereka Mak4 tidak dibiar-
kan-Nya setan memuhrskan hubungan mereka de
qgan-Nya Oleh karena ifir, dimaafl<an-Nyalah mereka
dan dikenalkan-Nya diri-Nya kepada mereka bahwa
Dia Matra Pengampun laei Maha Penyayang. Dia
tidak menolak oftmg{ftrng yang berbuat salah dan
tidaktergesagesa menghukum mereka apabila Dia
mengetahui jiwa mereka masih ingin kembali ke
padaNya danberhubungan dengan-Nya, dan tidak
ingin terusterusan durhaka, menyeleweng, dan
berlari dari-Nya

Ayat-ayat berikutnya melengkapi penjelasan

tentang hakikat kadar Allah terhadap kematian dan
kehidupan, dan tentang kepalsuan pandangan dan
pemikiran orangorang kafir dan munafk mengenai
masalah ini dengan menyeru oftlng{lang yang ber-
iman agar jangan berpandangan dan berpikiran se
perti pandarrean dan pemikiran mereka itrr. Rangkai
an ayatini diaktriri dengan mengembalikan mereka
kepada nilai-nilai lain dan pelajaran-pelajaran yang
merEungguli penderitaarrpenderitaan dan pengor-

banan-pengorbanan,

"Haimangaangyangberinwra janganlnhlamuseperti

mang- wang k{tr (mang-mang munafik) itu, yang me-

ngatalan kcpann sailnm-mudna mere'l"a apabik nmvlfi
imgannfun perjahmn di mula bumi atnu mcrelm

hnpnango 'Ifulau merela tctap bnsana-sama kita
ttntulnh mzrelw tidak mnri dnn tidnk dibunuh.' Akibat
(dari pnlatnnn dan ktyakimn merelu) yang dtnikien
itu, Allnh mmimtrulknn rasa pmyaalm. yary sangar di
dalam lwti maelw. AIIah menghfulupl@n dnn nmruri-
lan. AIInh nulihnt apa yang larnu knjalan. Sungh
lulnu la mt ggur di j alm Allah atnu mmin gal' tntu-
lah ampwant Allah dm ralmat- Iu)a lzhih baik (foginu)
dnri hnrtn rampasan yang mneln lwmpullan. Dan,
sanguhjila lwmu mnringgal alnu gugur, tcntulnh'lu-
padn AUnh-saja lwmu dileumpullun." (Ni Imran:
ue$8)

Relevansi penyebutan ayat-ayat ini dalam konteks
perang adalah bahwaperkataan ini adalah perkataan

oftmg{rang munafik yang pulang kembali sebelum
perang. Ini juga perkataan orang{rang musyrik
penduduk Madinatryang belum masuk Islara tetapi
antara mereka dan kaum Muslimin masih ada

hubungan dan kekerabatan. Mereka menjadikan
omng{ftrngyanggwursebagai sJrahid dalarn Perang

Uhud sebagai bahan unhrk menimbulkan penyesa!

an di dalam hatikeluargariya danunhrk menimbut
lan kesedihan karenahilangnya @ugurnya) mereka .

dalam peperangan itu, sebagai akibatkeikutsertaan
mereka Tidak diragukan batrwa fitratr dan ucirpan-

ucapan yang menyakitkan ini megyebabkan kegon-
cangan dan ketidakstabilan barisan kaum muslimin.
Oleh karena ihr, datanglah penjelasan Qur'ani ini
untuk membefirlkan tata nilai dan pandangan-pan-

dangan itu, serta mengembalikan tipu daya ini ke
tenggorokan para pembuatnya.

Perkataan orangorang kafir,'Kalau mereka tetap
bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan
tidak dibunuh" menyingkapkan perbedaan yang
mendasar antara pandangan orang{rang yang ber-
akidah dan yang tidak berakidah, terhadap sunnah
kehidupan dan peristiwa-peristiwanya beserta ke
senangan-kesenangan dankesediharrkeseainannya.
Orang yang berakidah mengetahui sunnah Allah,
mengerti adanya kehendakAllah, dan merasa terr
teram terhadap kadarAllatr. Ia tahu batma ia tidak
alan ditimpa sesuafir melainkan apayang telah di
tetapkan Allah unhrkny4 apa yang telah ditetapkan
akan menimpanya tidak akan luput dan apa )zang
tidakditetapkanuntrlaryatenfirtidahalatnmenimpa
qra" Oleh karena itu, ia tidak menerima penderitaan

dengan keluh kesatr, ddak menerima kesenangan
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dengan sikap sornbong, jiwanya tidak terbang me
lapng ketika menghadapi ini dan ihr, dan tidak me
nyesal dan berandai-andai dengan mengatakan,
"Seandainya aku berbuat begini tentu tidak akan
begini, atau kalau aku berbuat begini tentu akan
begini", setelah terjadinyadan selesairyra sesuatu itu.

Maka, tempat dan saat membuat perhitungan,
perencaruum, memikirkan, dan memusyawarahkan
sesuatu ihr adalatr sebelum bertindak dan berbuat
Mapun bila sudatr bertindak setelah diperhihngkan
dan direncanakan sedemikian rupadalam batas
batas pengetatruannya dan dengan memperhatikan
bata$batas perintah dan larangan AllatFmaka semna
akibatpng teriadi dan hasil yang diperoleh, diterima
nya dengan hatiyang tenang, ridha dan pasrah. Ia
menerinumya dengan keyakinan batrwa semuaifu
terjadi sesuai dengankadaq, pengahran, dan hilanatt
Allah. Iayakin batrwahal ihr pasti tedadi, walaupun
ia telatr mengusahakan sebabsebabnya Jiwa akan
berada dalam keseimbangan antara berusaha dan
menerima hasilnya, antara beraktivitas dan ber-
tawakal, sehingga langkahnya lurus dan hatinya
tenang. Adapun orangyanghatinyajauh dari akidah
terha{ap Allah dengan pandangan yang lurus ini,
maka ia senantiasa meftNa gamang; goncang, dan
berandai-andai dengan mengatakan, "Seandainya
aku begini ....", 'Seandainya aku tidak begini ...",
"Alangkah ....", IGlau ....", "Aduh, betapamenyesal-
n;/a. . ." dan sebagainya

Allah-di dalam mendidik kaum muslimin, dan di
dalam bayang-ba)'ang Perang Uhud dengan segala
apayang terjadi pada kaum muslimirrmemperingat-
kan mereka agar jangan seperti orangorang kafir
yang ditimpa berbagai macam penyesalan setiap kali
kerabatnya meninggal dunia ketika sedang beper-
gian di muka bumi untrk mencari rezeki, atau gugur
di teneah-tengah peperaruanketika sedangberjihad,

"Hai mang-mang yarg binwa janganlah l@mu sepnti
mang- mang kafw (wang- mang murnfik) itu, y ang mt-
rryatakan l"pod" saudnra-saudnra mcrelm apabila
mnelw mcngadnlwn perjalanan di mulw bumi atnu
merela bnpnang 'I{nhu mnela tetnp bnmma-mmn
kita, tentu mcrela tidak mati atau dibunur."'(Ali
Inrran: f56)

Mereka mengucapkan perkataan seperti ifu
karena rusakn)'apandanganmerekaterhadaphakikat
perahrran yang berlaku pada alam semesta dan ter-
hadap hakikat kekuatan yang berbuat pada segala
sesuatu yang terjadi. Mereka tidak mengetatrui
kecuali sebabsebab lahiriah dan yang tampak pada

permukaan saja karena telah terputrsqra hubungan
mereka dari Allah dan dari kadar-Nfa yang berlaku
bagi kehidupan.

'Akibat (dm; pnkanan dan kqakirian mnelw) yang
dtmikim itu, AIIah mmimbullnn rasa perryaalmt yang
smgat di dnlnn ltnti mnelm. ...."

Maka perasaan mereka bahwa keluarnya saudara
saudara mereka untuk bepergian di muka bumi
dalam mqgka mencari rezeki kemudian meninggal
duni4 atau unhrk berperang lantas gugur, menjadi
sebab kematian atau terbunutu menimbulkan penye
salanyang sangat di dalamhati mereka mengapa
mereka tidak'mencegatrnya keluar bepergian atau
berperang. Seandainya mereka mengetatrui sebab
yang sebenarnya-yaihr sudah habisqva ajalnya
karena adanya panggilan untuk meningedl di tempat
yang telah ditenurkan unhrknya, unhrk memenuhi
kadar Allah dan sunrtatr-Nya terhadap kematian dan
kehidupan-niscaya mereka tidak akan menyesal.
Merekapasti akan menerimaujian ifir dengan sabar,

dan akan kembali (dan menyerahkan segalanya)
kepada Allah dengan hati yang ridha

'. . .Allah mmghfuIuplan dnn mtmntilwn. . .. "
Di tangan-Nyalah kekuasaan untuk memerikan

kehidupan, dan di tanga*Nya pulakekuasaan unhrk
menarik kembali pemberian itu, pada waktu yang
telah ditentrkan dan ajal yang telah dipastikan, baik
manusia itu berada di rumahrya di tengah-teneah
keluarganya, maupun di medan pfiuangan unhrk
mencari rez,eki atau dalam peperangan membela
akidah. Di sisi-Nya terdapat balasan dan ada peng-
gantian, yang diberikan berdasarkan pengetahuan
dan pengawasan-Ny4

'...Allnh rulilar apa ymtg lmmu knjalmn."

Namun, persoalannya tidak berkesudahan pada

kematian atau keterbunuhan. Yang demikian ini
bukanlah akhir perjalanan. IGhidupan di muka bumi
bukanlah pemberian paling baikyang dikaruniakan
Allah kepada manusi4 karena di sana masih ada nilai-
nilai lain, ada sesuatrr ]ang lebih tingei nilainya dalam
timbanganAllah,

'Sunguh kalm lrnru gugur di jakn AIInh alnu mt-
niryal tentulnh mnpman AIIah dm ralnnnt- Ir{ya bbih
baik (bagimu) dnri lartn rampasan yang mnela lum-
pullun. Dan, sanguh jilw lanu mmingal anu gugut,
hntulah lepanaAllah saja kamu dilumpullan "(Ali
Imran:157-158)

Mati atau terbunuh di jalanAllaHengan sprat
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dan ketenhraq seperti ini-lebih baik daripada ke
hidupan dan segala sesuafir yan$ mereka kumpul-
kan dalam kehidupan ini baik berupa harta benda
jabatan, kekuasaan, maupun kesenangan apa pun:

I€bih bailt karena dengan kematian atau keter-
bunuhan seperti itu, mereka akan mendapatkan
ampunan dari Allah dan rahmat-Nm Semua ini
dalam timbangan yang sebenarnya lebih baik dari-
pada segala sesuatu yang mereka kumpulkan.
Kepada ampurian dan rahmat inilah" Allah meqran-
darkan oftmg{rang yang beriman. Dia tidalc me
ryandarkan mereka dalam posisi ini, kepadakemu-
liaan individu dan kepada ungkapan-ungkapan ma-
nusia Akan tetapi Dia hanya menyandarkan mereka
kepada apayang ada di sisiAllah, dan menghubung-
kan mereka dengan rahmat Allah. Sedangkan,
rahmat dan apayang ada di sisiAllah itu lebih baik
daripada segala sesuafil yang dikumpulkan manusia
secara mutlak, dan lebih baik daripada kekayaan dan
kedudukan apapunyang menjadi perganturuan hati
manusia

Semuanya dikembalikan kepadaAllah. Semuanya
dikumpulkan kCpadaNya dalam semua kondisinya.
Mereka mati di tempat tidur, atau meninggal di
dalam perFlanan di muka bumi atau gugur di medan
jihad, maka tidak ada fempat kembali bagi mereka
selain tempatkembali ini. Perbedaanyang adakalau
beglfu, hanyalah dalam amal, niat, aratr, dan kepen-
tingannya Adapun ujtmg dan kesudatrannya hanya
sahr, yaihr mati atau terbunuh padawaktu yang telah
ditentukan dan ajal fiang telah ditetapkan. Kemudian
kembali kepadaAllah dan dikumpulkan pada hari
dikumpulkannya semua manusia Setelah itr men-
dapat ampunan dan rahmat, atau kemurkaan dan
azab dari Allah. Maka orang yane paling duneu dan
paling tolol ialah oftlng yang memilihkan untuk diri
nya tempat kembali yang menyengsarakan, padatral

dia pasti akan mati dalam keadaan bagaimanapun
(ketika sudah tiba ajalnya).

Dengan demikian, mantaplah di dalam hati me
rrgenai hakikatkematian dan kehidupaq dan hakikat
kadarAllah. Juga merasa tenanglah hati menghadapi
cobaan yang berlaku menurut kadar Allah, merasa
tenang terhadap hikrnah yang ada di balik kadar, dan
merasa tenang terhadap balasan di belakang cobaan
ini.

Selesailah pembahasan tentang substansi ber-
bagai peristiwa dalam Perang Uhud ini beserta
segala sesuafu yang menyertainya

Kepribadian Rasulullah saw. dan Penataan
Kehidupa,n l(aum Muslimin

Ayat-ayat berikutrya membicarakan tema baru.
Yaifi.r, tema dengan titik sentral-kepribadian Rasu-

lullah saw., hakikat kenabiannyayang mulia nilai
hakikatrcng besar ini bagi kehidupan umat Islarn,

dan sejauh mana rahmatAllah menggapai umat inl
Di sekeliling titik sentral ini terdapat beberapa garis
lain mengenai nanlwjislanidatam mengatur ke
hidupan kaum mlslimin dan prinsipprinsip penat+
an ini Juga dibicaralan tashanrurishmidan haldkat-
hakikatyang menjadi penopangnya IGmudian di
bicaralcn pula nllu tnslwmtwnt dan manlnjifufugt
kehiduparmanusia secara umum,

,ffii J+ t5 &5; r,l at $'6 i::,t3
A;B).ttJ{pt;W,1111'18&i#*
&'"8;si#'iia"g&3'$Lir€E;-ii
6 us 

t{JU o6 -F a:z<i 5i{; oy

6j"35 g'4 if :y, i,g v {lu-,s i't
'jifi6'4;it:y'itfiV t.A

t

ar;;;:9g-"qU$x_61"'Si6{r'alJ.)"q9u-,J4ir'r"
'"f (-,r1,$x_61"'si6ilftbtt'r#

7t.
'r\ts-{;r{ras1,63L:;t}f}ri$il's;-\ts-t 

;Kt itJitl, q$'JL !t3:, i rc
j tfi Gt3":V !? ;,i 6fi, {ii tfr #
ibfi,e L6; ir $,61fr,:,7# rfi,
sycu.sK(F{ifr UIn&5fJ;-6,A,8{
i -*t; i-*'62-'€"i J-;{/' ft}.L4
oyi'e7>rIr| {J{31 #:i3- t A#i

S#*6nut3(
'Makq disebablwn ralmar dari Allnlilah lamu berlalnt

lernahlembut tnhadap rurelw. Sekirwry a lurnu bail,ap
knas lagi bnlnti kasm, tmnlah muelw rwpiatthlwn, diri
dnri wlwlilingnu. Karenn itu, mnnflwnlnh merekn"

nnhonknnlnh ampun bagi mnela, dnn bmnusya-
warahlah dengan mnela dnlnrn urusan itu. Ihmdian
apabih lwmu tchh rumlulatkan tzkad, malu bn-
teoakallah leladn Allah- Smngdnya Allah ntryul@i
orang- orang yng bnaanlul kQann- Nya. Jikn Allnh
mcrnhng lwmu, mnlta tnk adnkh orangyang dnpat
mengalnhlrnn lumu.Jilw Allah nanbiarlwn lwmu
(tidak twtberi potnlongan), nnlcn siapakah gnangantrt
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yng dnpat menolntg lamu (sekin) dmi Allnh saudah
itu? I{arma itu, hsndnlclnh l"po.do Allah mja uary-
mang rnulonin bnapalal Tidnk mungkin seorattg Mbi
bnkhianat dnlnrn un$an lnrta rampasan pnang.
Barangiapa y ang bnkhianat dalan urusan rmnpaan

?rang itu, m.alcn pada lnri kiamat ia aknn donrg
mmbawa apa yang dikihiarwtlannya itu. Kemudian
tiap-tia| diri al'nn diberi panbalnsan tcnlnng apa yang
ia lrnj al,nn dntgan (pmbalasan) wtinpal sdnng mcrela
tida* dianiqa. Apa*ah orang y ang mengilatti lwidlunt
Allah mma fungan mangyng knnlali metnbaua lu-
murltann (yang besar) dmi Allah dm. tmpatny a annhh
jalanum? Itulnh seburuk-buruk tanpat lamlali. (I(c-
hdukm) mcreln itu bnthgkat-t@ut di siei AW dm.
Allnh Malw lufulilar apa yang mnelu bj fun. Smgh
Allnh hlnh mnnbd kerunia bpadn orang-orang ytg
bdmm lrztil(n Allah mmgutus di antnra merelw seorang

rasul dni golmgmt mnela smdiri, yangmenbacal,an.
l"podo mtrela ayat-ayat Allnh, mernlmil*,an (jiwa)
merela, dnn mengaj mlwn lwpadn rnnela Al- Kitnb dan
Al- Hiknah. Savngulmy a seb elum (L,zdarnngan Nabi)
itu, mnela adalah bma.r-benar dalnm lusesatan yang
ny ata. " (Ni Imran: f 59- 164)

Apabila kita perhatilan segmen ini dan beberapa
hakikat pokok yang terajut pada titik senlalrya yaifir
baldfr<atrubuuunhkenabiaf yangmulianiscayakita
jumpai beberapa hakikat besar yang dikandung
dalam kalimat-kalimat yang pendek ini. Kita jumpai
hakikatrahmatllahiyang terlukis dalamakhlak Nabi
saw. dan tabiat beliau yang baik, penuh kasih s:ryang,

dan lematr lembut, yang menarikhati dan jiwarvrru-
sia di sekitarnya. Kita jumpai pula pokok peraturan
yang menjadi landasan tegaknya kehidupan masya
rakat Islam, yaitu syura (musyawarah), yang dipe
rintattkan untuk dilahkan pada tempatny4 meski
pun pada lahirryra kelihatanrSa menelorkan keputu*
an-keputusan yang pahil Di samping prinsip syra
kita jumpar prinsip keterikatan semua pihak untuk
melaksanakan hasil musyawarah itr.

Selain itu, kitajumpai hakikattawakal kepadaAllah,
di samping syura dan pelaksanaannya, sehingga
saling melengkapi antara prinsipprinsip teoretis
dengan gerakan praktis. Kita jumpai pula hakikat
kadarAllah dan kembalinya segala urusan kepada
Nya serta aktivitasNyayang tidak ada akti-vitas lain
yang memberlakukan semua peristiwa beserta
akibatakibatrya Kemudian kitajumpai pula larang-
an dari perbuatan khianaf korup (curang), dan
tamak terhadap harta rampasan. Kita jumpai per-
bedaan yang tegas antara omng{ang yang meng-

ikuti keridhaan Allatr dengan orang yang kembali
dengan membawakemurkaan dariAllah, yang de
ngan ini tampak jelas hakikatnilai-nilai, pernyataan-
pernyataan, usatra dan kerugian.

Kemudian segmen ini ditutup dengan rajutan
karunia Ilahi yang terimplementasikan dalam risalatl
Nabi sarv. kepada uinat ini, yang merupakan karunia
yang sangat beshr. Sehingga terasa kecil dan remeh
semua harta rampasan dan kekayaan, dan terasa
kecil dan ringan pula semua penderitaan.

Semua ini dirajut dan dirangkai dalam ayat-ayat
yangsedikitt:*r":.:j

Ieinah{embut, Femaaf, Musyawaral4
da^n Tbwakal

'Mak& disebalkm ralatwt dmi Allnhlnh lwmu bnlnku
lnrwhlnntrut tnhadap nnelw. Sekharrya lamu basilup
lwas lngi bnhati lasar, tntulnh maela mmjauhlw dhi
dni wkelilingnu. Karena itu, mnnflwnlah mnelw, malwn-
lanlnh ampun bagi mcrela, ilan bnmusyawarahlnh
dtngan, mnelw dnlam urasan itu. Kemndimt apabiln
lamu telahmanbulnrlan tika{ na*a bnaanlallah
l@padn Allnh. Sesunggularya llkh menyulwi orarg-
uang y ang berta mlal kpadn-Ir{ya." (Ali hnran: 159)

Pembicaraan ini tertuiu kepada Rasuhrllah saw.
yang padawakhr ihr terjadi suahr persoalan antara
diribeliau dan kaumitr. Semangatmerekaberkobar
untuk pergr berperang. IGmudian birisan mereka
mengalami kegoncangan, lalu sepertiga jumlah
pasukan kembali pulang sebelum berperang. Se
sudah itu, mereka mendurhakai perintatr Rasul
ufusan Tuhan, jiwa mereka lematr karena meng-
inginkan harta rampasan, dan mereka menjadi lesu
menghadapi kobaran perang. Sehingga, mereka
berbalik ke belakang dengan membawa kekalahan,
dan mereka meninggallian Rasul sendirian bersama
sejurnlah kecil kaum muslimin. Merekameninggal-
kan beliau menanggung luka. Namun, beliau tetap
tegar dan memanggilmanggil mereka dari belakang,
tetapi mereka tidak menoleh kepada seorang pun.

Ftrrnan ini ditujukan kepada Rasuhrllah saw. untuk
menenangkan dan menyenangkan hati beliau, dan
dihrjukan kepada kaum muslimin unhrk menyadar-
kan mereka terhadap nikmat Allah atas mereka.
Diingatkan-Nya kepada beliau dan kepada mereka
akan rahmatAllah yang terlukis di dalam akhlak
beliau yang mulia dan penyayang, yang menj/di
tambatan hatiparapengikutbeliau. Hal itr dimaksud-
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kan unhrk merrfokuskan perhatian kepada ratrmat
yang tersimpan di dalam hati beliau. SehingeA beka$
bekasnya dapat mengungguli tindakan mereka ter-
hadap beliau, dan mereka dapat merasakan hakikat
nikrnat Ilahif'ang berupa nabiyang penyayang ini.
Kemudian diserunya mereka, dimaafkannya ke
salahan merek4 dan dimintakannya ampunan ke
pada Allah bagi mereka. Diajaknya mereka ber-
musyawarzh dalam menghadapi urusan ini, sebagai
mana beliau biasa bermusyawarah dengan merek4
dengan tidak terpengaruh emosinya terhadap hasil-
hasil musyawarah itu yang dapat membatalkan
prinsip yang asasi dalam kehidupan islami.

'Maka diseba.bkan rah.nat dari Allnhlah knmu bnlnlu
lerruhlnntrut tnhadnp mnelw. Sekhany a larnu bersilwp

lwas lagi brlari lrnsm, ttntulnh mnela mn2iauhla n diri
dnri sekzlikngmu...."

Inilah rahmatAllah yang meliputi Rasulullah dan
meliputi merek4 yang menjadikan beliau saw. begiu.r
penyayang dan lemah lembut kepada mereka. Se
andainya beliau bersikap keras dan berhati kasaq
niscaya hati orangorang di sekitar beliau tidak akan
tertarik kepada beliau, dan perasaan mereka tidak
akan tertambat pada beliau. Manusia itu senantiasa
memerlukan naungan yang penuh kasih sayang,
pemeliharaan yang optimal, wajah yang ceria dan
peramah, cinta dan kasih sayang, dan jiwa ke
penyantunan yang tidak menjadi sempit karena
kebodohan, kelemahan, dan kekurangan mereka
Mereka memerlukan hatiyang agung, yang suka
memberi kepada mereka dan tidak membuhrhkan
pemberian dari merek4 yang rnau memikul duka
derita mereka dan tidak menginginkan duka deri-
tanya dipilml merek4 dan yang senantiasa mereka
dapatkan padanya kepedulian, perhatian, peme
liharaan, kelematrlembutan, kelapangan dada cinta
kasih, dankerelaan.

Demikianlah hati Rasulullah saw. dan kehidupan
beliau bersama masyarakal Beliau tidak pernah
maratr larena persoalan pribadi, tak pernatr sempit
dadanya menghadapi kelemahan mereka selaku
manusi4 dan tak pernah mengumpulkan kekayaan
dunia untuk dirinya sendiri, bahkan beliau berikan
kepada mereka apa yang beliau miliki dengan lapang
dada dan rasa lega Kepenyantrnan, kesabaran" ke
bajikan, kelematrlembuhn, dan cinta kasihnyayang
mulia senantiasa meliputi mereka Tidak ada seorang
pun mng bergaul dengan beliau atau melihat wajah
beliau, melainkan hatinya akan dipenuhi rasa cinta
kepada beliau, sebagai hasil dari apayang dilimpatF

kan beliau dari jiwa beliau yang besar dan lapang.
Semua ihr adalah rahmat dariAllah kepada beliau

dan kepada umat beliau. Diingatkan-Nya mereka
kepada ratunat ihr dalam urusan-ini, yang ditindak-
lanjuti dengan pengaturan dan penataan kehidupan
umat sebagaimana yang Dia hendaki,

'. . . I(mmn.ilu, manftmlah iwrela, moh,ottlwnlnh unpun
bagi m.erelw, dan bnmusyawmahlnh dengan mtrelw
dnlmn urusan itu...."

Dengan nash yang tegas ini, "Dan bermusya-
warahlah dengan mereka dalam urusan ifu", Islam
menetapkan prinsip ini dalam sistempemerintahan,
hingga Mtfianmad Rasulullatr saw. sendiri melaku-
kannya" Ini adalah nash yang pasti dan tidak mening-
galkan keraguan dalam hatiumat Islambahwa syura
meruplwr mabda'asan''prinsip dasar' di mana ni<lam
Islam tidak ditegakkan di atas prinsip lain. Adapun
benfuk syrra beserta implementasiny4 adalah per-

soalan teknisyang dapatberkembang sesuai dengan
ahran yang berlaku di kalangan umat dan kondisi
mng melingkupi kehidupanrya. Maka semua bentuk
dan carayang dapat merealisasikan syura, bukan
sekadar simbol lahiriahnya saja adalatr dari Islam.

Nash ini datang sesudah terjadinya keputusan-
kepufu san syura yang kefihatannya secara lahiriatr
mengandung risiko yang pahit, dan pemberlakuan- .

nya secara lahiriah menyebabkan terjadinya ke
rusakan dalam barisan kaum muslimin, karena
bersilang pendapatnya pandanggn manusia. Sego
longan orang berpendapat agar kaum muslimin tetap
tinsgal di Madinatr saja unhrk melindunginya. Se
hingga apabila musuh datang menyerang, maka
mereka akan menyarnbut serangan me.reka di mulut-
mdutjalan. Segolongan lagi dengan semangatyang
berkobar-kobar melontarkan pendapat agar kaum
muslimin keluar dari Madinah unhrkmenghadapi
kaummusyrikin.

Nah, karena perbedaan pendapat ini" maka ter-
jadilah kerusakan pada kesatran barisan umat lslam.
Tibatiba saja Abdullah bin Ubay bin Salul kembali
pulang bersama sebagian pasukan, sedangkan musuh
sudah berada di pinhr-pintu kota" lni merupakan
peristiwa yang besar dan kerusakan yang meng-
lfiawatirkan.

Secara lahiriah pelaksanaan kepuhrsaq musya-
warah (yang memuhrskan un0.rk keluar dari Madinatr)
ifir tidak mengunhrngkan dilihat dari segi kemiliter-
ar1 karenabertentangan dengan usulan'brangorang
terdahulu" supaya tetap bertahan di Madinah, se
bagaimana diusulkan Abdullah bin Llbay. I(aum
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muslimin dalam pepeftmgan sesudahnya yaitu

PerangAbzab, melakulian tindakanyang sebalikrya.
Yaihr, tetap bertahan di Madinatr dengan menggali
parit, dan tidak keluar menyarnbut musuh, setelah
mereka mendapat pelajaran dari peristiwa Perang

Uhud.
Rasuhrllah saw. bukannya tidak mengetahui akibat

burukyang bakal menirnpa barisan umat Islam kalau

mereka keluar dari Madinatr. Hal itu sudatr beliau
ketatrui lewat peristiwa luar biasa yang terjadi pada

beliau, yaitn rulE a shnd.iqah'mimpi yang benar' yang

beliau alami danbeliau ketatrui realisasinya Beliau
telah menalsililkan mimpi itu batrwa akan adayang
terbunuh dari kalangan keluarga beliau, akan ada

yang gugur dari satrabat-sahabat beliau, dan kota
Madinah adalah seperti baju besipng melindunsi.
Sebenarnyabeliau berhak unhrk membatalkan hasil
keputusan musyawarah ifu, tetapi beliau tetap me
laksanakannya juga meskipun beliau mengetatrui
bahwa di belakang nanti mereka akan mengalami
penderitaaru kerugian, dan pengorbanan- Semuanya

beliau lakukan karena memantapkan prinslp (mern-

berlakukan hasil musyawarah), mengajari jarnaatr,

dan mendidikumat itu lebih besarnilainya daripada

kerugian yang bersifit sementara walrtu iht.

Adalah hak kepemimpinan nubuwwai untuk
membuang prinsip musyawarah secara total setelah

terjadinya peperangan itu, setelah terpecatr-belahnya

barisan kaum muslimin pada saatyang amatgawat
dan sesudah mengalami akibatpng pahitpada akhir
peperangan. Akan tetapi, Islam sedang membangun

umat, mendidiknya dan menyiapkannya unhrk me
mimpin kemanusiaan. Allah mengetatrui bahwa
sebaik$aikjalan tmhrk mendidik umat dan memper-

siapkannya untuk memegang tampuk kepemim-
pinan yang lurus ialatr dengan mendidiknya ber-

musyawarah, melaksanakan tanggung jawab, dan

dididiknya dengan berbuat keliru-meskipun ke
keliruannyabegihr jelas dan berakibatburuk-supala
mereka mengetattui bagaimana membetulkan ke
keliruanny4 dan bagaimana mereka memikul tang-
gurrgjawab terhadap pemikiran dantindakan mereka-

I(arena mereka tidak dapat belajar tentang mana
yang tepa! kecuali bila mereka melakukan ke
keliruan.

Kerugian-kerugian itu tidakbegitu penting apa-

bila peristiwa itu menghasilkan umat yang terlatih,
mengerti, dan mampu memikul tanggung jawab.

Membatasi kekeliruan, salah langkatt, dan kerugian-

kerugian dalam kehidupan umat bukanlah sesuafir

yang harus mereka laktlkan, apabila hasilnya justu

menjadikan mereka seperti anak kecil di bawah
kendali perintah. Tindakan semacam ihr hanya me
lindungimerekadarikerugian materiil dan mendapat-

kan hasil yang bersifut materiil pula. Akan tetapi,
merugikan jiwa eksistensi, pendidikan, dan meng-
gagalkan pelatihan unhrk menghadapi kehidupan
nyata, seperti anak kecil yang dilarang berjalan-
misalnya-karbna akan menyebabkannya sering ter-

peleset, jatuh, atau menyebabkannya banyakberjalan
ke sanake mari.

Islam membangun umat dan mendidiknya, serta

mempersiapkannya untuk memegang kepemim-
pinan yang lqfu.. Oleh karena itu, ia harus me
wujudkan kedewasaarurya daii menghilangkan sifut
kekanak-kanakannya dalamkehidupan praktisyang
realisitis, dengan mendidik dan melat(h mereka
hidup bersama Rasulullah saw.. Kalau adanya ke
pemimpinan yang lurus itu tidak memerlukan
musyawarah dan tidak perlu melatih umat untuk
melakukannya dalam menghadapi kondisi paling
kritis sekalipun-seperti dalam Perang Uhud yang
pada alhirnya menetapkan suatu akibat tertentu
bagi umat Islam, sedang mereka pada waktu ihr
merupakan umatyang baru hrnbuh dan dikepung
pelbagai Inacam bahaya dari semua penjuru, dan

sang pemimpin boleh dengan leluasa menetapkan
urusan dalamkondisiyanglaitis ini-makakeberada-

an Nabi Muhammad saw. yang masih diiringi de
ngan wahyu dari Allah SWT itu cukup untuk meng-

halangi kaum muslimin dari hakfya untuk ber-
musyawarah pada hari itu. Apalagi hasil musya-
warahnya menelorkan keputusan yang pahit di
bawatr bayang-bayang keadaan yang membahaya'

kan bagl pertumbuhan umat Islarn
Akan tetapi, keberadaan Rasulullatl saw. beserta

wahyu Ilahi terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut,

dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi itu
tidak sampai mengabaikan hak musyawarah ini.

I(arena Allah SWT mengetahui bahwa musyawaratr

harus dilakukan bila kondisi sedang kritis-bagai-
manapun hasilnyameskipun berakibat merugikan,' 
akanmenyebabkanbarisanterpecah-belah,menim-
bulkan pengorbanan yang besar, dan berakibat
timbulnyabatraya IGren4 semua ini adalah bagian-

bagian yang tidak ada di hadapan umatyang lurus,
yang sudah terlatih dengan praktek dalam kehidup
an, yang mengerti tanggung jawab pemikiran dan
perbuatan, serta yang mengerti akan hasil-hasil
pemikiran dan perbuatan itu. Oleh karena itu,
datanglah perintah Ilahi ini pada waktu yang sama
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"...Karenn itu, maaflanlnh ma9ka, molwnlwnlah
ampun bagi muela, dan bnmusyawarahlnh dengan

mnekn dalnm urusan itu....'

Bermusyawarah unfuk menetapkan prinsrp di
dalam menghadapi saat-saat laitis, dan untuk me
mantapkan ketetapan ini dalam kehidupan umat Islam
bagaimanapun bahayayang terjadi di tengah-tengatr
melaksanakan hasil musyawarah itu. Juga unhrk
menggugurkan alasan lemahyang diembuskan orang
untuk membatalkan prinsip ini dalam kehidupan
umat Islam setiap kali timbul akibatyang ke[ihatan-
nya burulg walaupun dalam bentuk terpecahnya
barisan sebagaimana yang terjadi dalam Perang
[Jhud sedangkan musuh sudah berada di mulut-
mulut jalan. I(arena, eksistensi umat yang lurus
sudah tergadaikan dengan prinsip ini dan keberada
an umatyang lurus itu lebih besar nilainya daripada
semua kerugian lain yang diiumpar di jalan.

Akan tetapi, gambaran yang sebenarnya bagi
ni<lmm islami ini belum sempurna sehingga kita
lanjutkan dengan kelanjutan ayat ini. Maka hta lihat
bahwa musyawarah itu tidak boleh berakhir pada
kegoyahan dan penundaan, dan tidak boleh me
ngabaikan sikap tawakal kepada Allah pada akhir
pedalanan,

'. . . Kemudian apabiln l(amu tulnh mmtbulatlan tclu[
mnla bnanalallah kepada Allnh. Semnguh;rrya Allnh
mmyulwi orang-arang yang bertawalel ktpada-|$o. . ..'

Urgensi syrra ialah membolak-balik pemikiran
dan memilih pandangan yang diajukan. fuabila
sudah sampai pada batas ini maka selesailah putaran
syura dan tibalah tahap pelaksanaan dengan penuh
tekad dan semangaL dengan bertawakal kepada
Allah, menghubungkan urusan kepada kadar-Nya
dan menyerahkan kepada kehendak-Nya, bagai-
manapun hasilnya nanti.

Sebagaimana halnya Rasulullah salv. menyam-
paikan pelajaran Nabawi dan Rabbani, ketika beliau
mengajari umat bagaimana bermusyawarah, me
nyampaikan pendjpat, dan memikultanggungjawab
unfuk melaksanakannya dalam kondisi yang sangat
kritis, maka beliau juga menyampaikan pelajaran
kedua tentang pelaksanaannya sesudah musya-
warah, tentangbertavakal kepadaAllah, dan dengan
jiwa yang pawah menerima kadar-Nya. Meskipun
beliau mengetahui bagaimana berlakunya nanti
beserta aratrr5a sebagaimana dalam Perang Uhud,
maka beliau melaksanakan hasil kepuhrs:rn musya-
warah itu untukkeluarmenyongsong musuh. Beliau

masuk ke dalam rumatr lantas mengenakan baju
peftngnya dan pakaian unfuk umabnya, padahal
beliau mengetahui ke mana beliau harus berjalan,
dan beliau mengetatrui pulapenderitaan dan pengor-
banan yang sudah menanti beliau dan menanti
sahabat-sahabat yang berperang bersama beliau.
Sehingga p4da kesempatan lain, timbullah kebim-
bangan dalam hati orangorang yang tadinya ber-
semangat dan mereka ltrawatirbatrwa mereka telah
memaksa Rasulullah saw. terhadap sesuahr yang
tidakbeliau kehendaki dan merekatidakmenyeratr-
kan urusan itu kepada beliau, apakah beliau akan
keluar atau tetap tinggal di dalam kota Madinatr s4ia.

Kefrka ada kesempatan, Rasulullah saw. tidak
tergerak hatinya untrk surut kembali. IGren4 beliau
ingin memberikan pelajaran secara.(untas kepada
merek4 pelajaran tentang syura (musyawarah), ke
mudian tekad dan pelaksanaan, disertai dengan
tawakal kepada Allatr dan menyerah kepada kadar-
Nya. Juga hendak mengajarkan kepada mereka
batwa syura ihr adawaktuny4 dan sesudah itu tidd<
boleh ada keragu-raguan dan kebimbangan, unhrk
menimbang-nimbang dan mengkaji ulang, serta
membolak-balik pikiran. IGren4 semua itu cen-
derung membawa kepada kelumpuhan, kepasiftn,
dan kegoyatran yang tak ada kesudahannya- Yang
ada hanyalah pemikiran dan musyawarah, tekad dan'
pelaksanaan, sertatawakalkepadaAllah, suatu sikap
yang dicintai oleh Allah,

'...Sesungguhnya Allah rnenyuleffi nratg-nratg lang
b ertnw alffiI kzp ada- I0 o.'

Tabiatyang disukai oleh Allah dan disukai pelaku-
nya oleh-Nya ialatr tabiat yang seharusnya diminati
oleh orangorang mulanin, bahkan menjadi ciri ktns
or:rngonmg yang beriman. Tawakal kepada Allah
dan mengembalikan segala urusan kepadaNyapada
akhirny4 adalah garis perimbangan terali*rir ddam
tashnwwurislani dan dalam kehidupan islami Ini
adalah hubungan dengan hakikat yang be-sar, yaitu
hakikatbahwa kembali segala urusan adalatr kepada
Allah dan bahwaAllah berbuat terhadap apalang
dikehendaki.Nya.

Ini adalah sebuahpelajaran dari sekian pelajaran
penting dalam Perang Uhud. Ini merupakan modal
umatlslam dalam semuagenerasiqa" bukan modal
generasi tertentu dalam masa tertenfu saja

Unhrkmenetapkan hakikattawakal kepadaAllah
dan menegakkannya di atas prinsipprinsipnyayang
mantap, maka ayatberikutuila menetapkan bahwa
kekuatan yang aktif di dalam memberikan per-
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tolongan dankehinaan adalatr kekuaQnAllah. Mak4
di sisi kekuatan Allahlah dicarinya pertolongan,

dengan kekuatan Allatrlatr dijauhkannya kekalahan,

kepadaNyalatr arah ditujukan" dan kepada-Nyalah
tawakal dilakukan, sesudah melakukan berbagai
persiapan, membersihkan tangan dari akibatakibat-
ny4 dan menggantungkannya kepada kadar Allah,

Iikn Allnhmmobnglamu, mllkn tidak adnlah nang
yng dnpar rvngalah*an lemnu.Jila Allah rwnbimlan'laiu 

(tidak membni pntnlongan), malw siapalah
g€rangan ! ang dnpat mnulong lumu (selnin) dali Allnh
iendah itu? Kmma itu, hmdaltlnh kQa'da Allah iaja
ffatg- mang mukrnin bnnwalal.' (Ali Imran: 160)

Taslnuuurislamimenggambarkankeseimbang-
an mutlak antara penetapan adanya aktivitas mutlak
bagi kadarAilah S\{T dan implementasi kadar ini di
dalamkehidupan manusia dari celalrcelah aktivitas,
perbuatan, dan tindakannya Sesungguhnya sunnatr

Allah berjalan menurut hukum sebabakibat, akan

tetapi sebab-sebab ini bukanlah yang "menimbul-
kan" hasil, karena yang berbuat dan memberi bekas

itu adalatrAllatr" Jadi, A[ah meqiadikan hasil (akibaO

karena sebabsebabnya menurut kadar-Nya dan

kehendak-Nya Oleh karena itu, manusia ditrntrt
supaya menunaikan kewajibannya, mencurahkan
tenaga dan kemampuanny4 dan mematrhi perahtr-

anaeratrranr5ra. Seiauh mana dia melakukan semua

ihr, maka sejauh ihr pulalah Allatr memberikan hasil
dan merealisasikannya unfukqra-

Demikianlatr, batrwa hasil-hasil dan akibat-akibat

ihr bergantung padakehendakAllatr dan kadar-Nya
Hanya Dia sendirilatr yang mengizinkannya unhrk
terwujud manakala Dia menghendaki dan dalam

benhrkbaeafunana sajayang Diakehendaki Dengan

demikian, terjadilah keseimbangan antara pandang-

an dan aktivitas seoftmg muslirn Maka diabekerja
dan beraktivitas dengan mencurahkan tenaga dan

kemampuanny4 dan mengganhrngkan hasil kerja
dan usaharyra itu kepada kadar dan kehendakAllah.
Dia tidak memastikan dalam pandangannya iht
antarahasil dan sebab, karena diatidakberani me
mastikan sesuahr pun terhadap Allah.

D sini dalam masalah kemenangan dan kehinaan
(kekalatran), dengan identifikasi sebagai hasil pepe
ftrngan-perang yang mana pun-Rasulullah me
ngembalikan kaum muslimin kepada kadar dan

kehendak Allah, dan merggantungkan mereka ke
pada iradat dan kodralNya- Yaitu, batrwa jil€ Allah
menolong merek4 makatidak adaorangyang dapat

mengalahkan mereka; dan jikaAllah membiarkan

atau tidak memberi pertolongan kepada mereka,
maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi
pertolongan kepada mereka sesudah ifu. Inilah
hakikatyang menyeluruh dan mutlak dalam alam

wujud ini, di mana tidak ada kekuatan kecuali ke
kuahnAllah, tidak adakekuasaankecualikekuasaan
Allah, dan tidak ada kehendak kecuali kehendak
Allatr. Darinyalah timbul segda sesuatu dan segala

kejadian. Akan tetapi, hakikat kulliyy ah' menyelwul{
dan mutlak ini tidak melepaskan kaum muslimin dari
mengikuti manlaj, menaat pengarahan, melal$ana
kan tugas, mencurahkan tenag4 dan bertawakal
kepada Allah qgsudatr menunaikan semua ihr,

". . . I{nrnln'itu, hmdnklnh lupadn Allnh mj a oranS- orang

mulcrnin b€rtnwalel."

Dengan demikian, terbebaslatr pandangan orang

muslim dari mencari dan mengharapkan sesuatu

dari selain Allah, dan hatinya selalu berhubungan
langsung kepada kekuatan yang bekeria pada alam

wuiud ini. Sehinega bersitrlahtangannya dari semua

khayalan-l'*rayalan dusta dan sebabsebab yarrg batil
mengenai masalatr kemenangan, perlindungan, dan

pemeliharaan. Dia bertawakal kepada Allah saja

unttrk menenhrkan hasil-hasilmewuiudkan sasarar\

dan mengafur semua urusan dengan kebiiaksanaan-

Nya Diaterima dengan hatiyangtenangkadarAllah
yang datang kepadaqr4 apa pun wujudnlza

Sungguh ini merupakan keseimbangan me
ngagumkan, yang tidak dikenal oletr hati manusia

kecualidi dalamlslam.

,**

Korupsi dan Risikonya di AkhiratNanti
Selaniutrya dibicarakan kembali tentang nubuw-

wah dan kekhasan akhlaknya, unhrk menjadi titik
sentral rajutan pengarahan kepada sikap amanah,

laranganberbuatkorup, mengingatlankepadahisab,
dan akan dibalasnya dengan sempurna setiap orang

atas semua perbuatannya dengan tanpa dizalimi
sedikitpun,

'TulakmungkinseuangnabiberAhimwtdnlmnun$an
lwrtn. rampaan fnary. Barangriapa yang bnkhiarwr

dnlam urusan ramparan paary itu, mala pana Inti
kinntat ia alwn dang mnnbaa:a apa yang dikltiamt'
lwnnya itu. Ikmu.dian tiap4inp diri al,an dibni pan'
balnsan tuntang apa yang ia lwialrnn dntgan (pun'

balaran) s aimpll e dang mnela tidak dianiay a. " (Ali
hnran:161)
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Di antara faktor yang menyebablian pasukan
pemanah meninggalkan posnya di gunung, ialatr
kekhawatiran mereka bahwa Rasuhrllah sa!v. tidak
memberikan bagian hartarampasan kepada mereka
IGren4 sebagian kaum munafk memperbincang.
kan bahwa sebagian dari harta rampasan Perang
Badar sebelumnya telah digelapkan, dan mereka
tidak malu-malu menyebut-nyebut nama Nabi saw.
dalammasalah ini.

IGrena ihr, hrunlah ayat ini yang menetapkan
hukum umum yang menolak kemungkinan para
nabi melakukan korupsi. Yakni, menyembunyikan
sebagian harta rampasan unhrk dirinya atau menr
bagikannya kepada sebagian tentara tanpa sebagian
yang lain, atau berlfiianatterhadap sesuafu seqra
umu4
'Ttdnk mungkin semang mbi balthinnnt. . .."

Tidak mungkin Nabi berkhianat, tidak mungkin
Nabi korup, dan korup ihr sama sekali bukan tabiat
dan akhlak Nabi. Maka penafian (peniadaan) di sini
adalah penafan terhadap kemungkinan terjadinfia
perbuatan itu pada Nabi, bukan penafian kehalal-
annya atau kebolehannya- IGrenatabiat Nabi yang
amanah, adil, dan selalu menjaga diri dari hal-hal
yang tidak pantas itu, tidak memungkinkan terjadi-
nya kecurang:an dan korup dari beliau. Dalam safu
bacaan lafal itu dibaca dengan "yryhall.d' { J{ }
dengan sighat f il mahni alnl majhul yang berarti
tidak boleh dikhianati dan tidak boleh satrabat-
satrabatnya menyembunyikan sesuatu terhadap
beliau. Sehingga ayat itu berisi larangan berbuat
khianat kepada beliau, dan ini sejalan dengan ke
mu\iizatan ayat kri adalah bacaan al-Hasan al-Bashri.

Kemudian diancarnlah oftmg{ftlng yang korup
dan menyembunyikan harta umum atau harta ranr
pasan dengan ancaman yang sangat menakutkan,

". . .Bmang$apa yang bnkhiarat dnhm urusan mmpas-
anpnangitu, rnl@pann hni kiamat ia alnn dotorrg
manbawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian
tn|4inp dim akon ilibni pantalnan tatang apa yang
ia knjalrnn dmgan (panbalasan) setimpal wdang mmla
tidnk dianinya.'

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa telah diinfor-
masikan kepadanya oleh Su$ran, dari azZnhi, dari
Urwah, dari Abu Huamid asSa'idi, dia berkata,
"Rasulullah saw. menugaskan seorang laki-laki dari
suku al-Azd yang bernama Ibnul Lltaibatr untuk
memungut sedekatr. Maka, setelatr datang (dari
menjalankan tugasnya) ia berkata (kepada Rasu-

lullah saw.),'Ini untukrnu dan ini dihadiatrkan untrk-
ku.'Lalu Rasuhrllah saw. berdiri di ahs mimbar seraya
bersabda

'3 ve :J"* ,P ,* ^Lz ,Srr:,sri,; u y
'-kl iL *.1 #.t'& ru( .stil^f ue',J - / 

-J,.-. 
/.'V

i;1L; y ,:*.#'*tu$'re y lf flysd
,4', * fqt i;- ., ic,'o\:* W lrf
{ 7 irz'ri irt rq i:frri,;€, lit:,A Lt}

"Bagaimain urusan petugas itu? I{ami tugaslwn dia
untuk melnJatlun suatu tugar, tetapi lumudian dia
bnlata" 'Ini uilulcrnu dan ini dihadiahlwn urrtukku.'
Mmgapa dA t;dak duduk saja di **ol ayah ibunya
lnrtas mmungu apa*ah adn wang yang rcmboi hadiah
lecpadnnya atauknh fidnk? Dani Allnh yang jiwa
Muhnrnmad ada dnlnn gmganm- I,{y a, tidaklah sae-
orang mengambilny a nulainkan ia alwn memtraatany a
padn hari ldamnf di atas pundaloty a dm barang l**pti-
mnya itu bmpa untn yang bcrt€riak-tniah afau sapi
y ang meltn guh" arnu knrntring yong mntgantrik. "'

IGmudian beliau mengangkatkeduabelah tangan
beliau hingga kami melihat putihnya ketiak beliau,
kemudian beliau berucag 'YaAllah, bulankatr aku '

sudah menyampaikan (risalah)." Beliau menguctp
kan perkataan ini fua kali. (Hadits ini juga diriwayat-
kan oleh Bulfiari dan Muslim). .-

Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya
dari Abu Hurairah, dia berkata "Rasulullah saw.
berdiri ditengatrtengah pada suatu hari,lalu beliau
menyebut-nyebut masalah korupsi, dan beliau me
mandang masalatr ini sebagai masalatr besar, lalu
beliau bersabda,

'"4. i,i'r,_* *9, iv v*( io al y b
u'*ri ! l;',;
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i'atf i'J;L,*f iitt s rL,'rv- lS rt cVA
a;r;;ti;.;*ii4;il i aE[f it:'
erl |nt 3r-'16. J#WL6: *'' &
:n;,'Uit t'a;j;l i q u Wf i i'rtl
J;r6- Jrri4Q *; & fviti;'€:6;f

€E{f "it#, u$ftirtl *f *,
'sunguh alu alan rulilat seseoratg di antnra kimu
datang pada lnri kiamat nfury di atns pundnlotya
tcrdapat unta yang bersaara, lalu dia bnlnta, Walwi
Rasulullalu tol"rgld, alw.' Knnudian alw mni awab,

Aku tidak dnpat mmolongmu sedikit pun dari silxa
AIIala sesungguhny a aku telah mmy arnpailan (aj ar*-
Iw) Iefudamu.' Sunguh alu akan rwfumpai saeuang
di annra lamu datug pada hari kiarnr sedmg di atas

pundnknya tndapat kuda yang meringkiN lalu dia
b nlcnla,'Walai Rnsulullnlu nhnglnh alw.' I(anudian
alar menj autal, Alailidak dapar mmalnngnu dni sikm

Allah wil;ktt putr, smlntgulutla alw tzlah rnmyarnpailan

@ manfu) lupadamu.' Sun gguh aku alwn mmjumpai
saemang dmi lanu datans padn hnri kiamat sedang di
atas pundnknya tndapat bmda-bmda Tang tidak
b nwara, lala dia b erkata, Wahai Rantlullah nbtglnh
aku.' LaJu alw mmj awab, Alailidnk rrunQu mmalong

larru dari wb Allah sedilcit pura smnggilmy a alat tzlnh

mmyampailan (aj aranku) lupadamu. "' Ffadits ini
juga diriwayatkan oleh Bulrtrari dan Muslim
dari hadib Abu Halyan)

Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya
dariAdi bin Umairah d-Kindi, dia berkata "Rasu-

Iullah saw. bersabda

{ 
"qr,' 

i;. ,r rlS "p'rit 
,:;:rt,tt

'Hai mnnusia! Barangsiapa yang mcnjalnnJan tugas

unh* lcmni, lalu dia rwtlmbunyilan dmi lwrni barang

sebesat jarum atau hbih, mak'a apa yang disanbunyi-'

lannya iht adnlnh lucurangan (lmrpsi) yang lulak alan
dibauany a pada lnri kinnnt.'

IGmudian berdirilatr seorang laki-laki hitam dari
kalangan Anshar, Mujatrid berkah"'Dia adalah Sa'ad

bin LJbadah, seakanakan aku melihat kepadanya.'
lalu dia berkata '\Mahai Rasuhrllah, terimalatr aku
unhrkmenjalankan hrgas unbrlcrnu.' Beliau berta4ri4

'Apakah itu?' Dia berkata 'Aku mendengar engkau
bersabda begini dan begini.' Beliau menjawab,'Saya
mengucapkan perkataan itu lagi sekarang, yaitu,

d .:f t Mr$,[r ,'bit"u;at ib
/ ,^ t.,, ),/ t'..1to , ol
( ,t ol * € l-'i coJ>l 9 vi'it

"Bmangiapayanglarniugaiuntukmcngerjalanstnru
htgas,malaherdnllahiaserahlan.has'ilnyqsedikitant
banyak. Mafu apa yarg diberilan kzpadnrya bobhlah
ia anbil. Daq apa yang dilnrang dia matgambih.yo
malffi hadaklnh ia berhetrti." ftIadits ini juga
diriwayatkan oleh Mulim dan Abu Dawud
dari beberapa jalan dari Ismail bin Abu Rafi).

AyatAlQur'an dan hadits.hadits Nabawi yang
mulia ini telatr mentmaikan trgasnya di dalam men-
didikkaummuslimin. Sehingga membuahkan hasil
yang sangat menal$ubkan, dan membenhrk rnasya-

rakat yang bersikap amanah, wara" mengltindari
sesuafu yang diragukan kehalalannf , dan merasa
jijik terhadap tindak korupsi dalam benhrk apa pun,
yang belum pernatr tergambarkan dalam masya-

rakatmana pun. Pernah ada seorang lelaki muslim
yang sudatrhramendapatkan rampasanperangyang
sangat berharg4 dan tidak ada seorang pun yang
melihatry4 lalu diamenyerahkannyakepadakomarr
dan, dan ddakterserakhatinyauntukmengarnbilnya
sedikit pun karena takut terkena sasaran nash Al-

Qur'an yang menakutkan ifu, Dia*trawatir akan
bertemu Nabinya sedang dia dalam keadaan yang

memilukan dan memalukan pada hari kiamat, se
bagaimana yang telah beliau peringatlian.

Begihrlah kehidupan paktis seorang muslim dan
alam aktrirat begitu nyata dalam perasaannya, se
akan-akan dia melihatwujud dirinya seperti ihr di
hadapan nabinya danTuhannya- Oleh karena ifir, dia
menjaga dirinya dan merasa takut kalau sampai
mengalami keadaan seperti itu. Begihrlah ratrasia
talsra dan rasa takuhrya- Maka akhirat dirasal<anrya

sebagai sesuatu yang nyata yang ditempuh dalam
hidupnya bukan sekadar ancaman yang masih iauh
masa terjadinya Dia merasa yakin, tanpa dicampuri
keraguan sedikitpun, bahwa setiap orang akan men-

dapatkan pembalasan sesra sempurnadari semua
yang dilakukamya sedang mereka tidak dianiaya
sedikitpun.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan di dalam
Tarikh ath-Tlatrarijvz 4 halaman 16, "Ketika kaum
muslimin singgah di Madain dan mengumpulkan
barang-barang rampasan )xang belum dibagi, tibatiba
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ada seorang laki-laki yang datang nenyerahkan
haknya kepada pemiiik barang. Mak4 berkatalatr
pemilikbarang itu dan oftmg{rangyang bersama-
ny4'Ikmi ddakpernah melihat seoftrrgpun seperti
ini, tidak adayang menyamainya dan manandinginya
ili sisi kami.' Orangorang bertany4 'Apakatr Anda
mengambil sesuatu darinya?' Dia menjawab,'[ngat-
lah! Demi Allah, seandainya bukan karena Allah
niscaya aku tidak akan membawanya kepadaAnda-'
Maka, mereka mengerti batrwa orang ini adalah
oftmg istimewa, lalu mereka bertany4'Siapakatr
Anda?' Dia menjawab, Tidak! Demi Allah aku tidak
mau memberitahukan kepada kalian, nanti kalian
memujiku; dan aku tidak mau memberitahukan
kepada orang lain, nanti mereka menyanjungku.
Al€n tetapi, aku memujiAllah dan aku ridha dengan
pahalaNya' I-alu merekamengufus seseorangunfirk
membuntutinyahingga sampaikepadateman-temarr
n1a, lalu ia menanyakan kepada mereka tentang di4
ternyata dia adalah Amir bin Abdi Qais."

Bermacam-macam harta rampasan dibawa ke
pada Umar r.a setelah usai Perang Qadisiyatr. Di
antara ftmpasan itu terdapat mahkota Kisra dan
bejananyayang hk tepermanai harganya Lalu Umar
memperhatikan apa yans dilakulcn tentara dengan
penuh anfirsias seraya berkata "Sesrngguhryra suahr
kaum memberikan ini kepada pemimpin mereka
untuk diteruskan kepada oftrng{ftrng yang teper-
caJxa"

Demikianlah Islam mendidik kaum muslimin de
ngan pendidikanyang menaldublan ituyarrghampir-
hampir informasinya dianggap sebagai dongeng.

Setelah memaparkan pembicaraan tentang harta
rampasan dan masalah kecurangan (korupsi), ayat
selanjuhrya menimbang antara beberapa macam
nilai hakiki yang layak mendapatkan perhatian dari
hati orang yang beriman, dan hendaknya mereka
sibukdengannya

'Apakah trry lry nengilatti keridlnnn Allnh sarru
dngan mang yng keflrbali rrwnlaua lenrurltnan (yang

bmr) dmi Allah dan tetnpanya adalahJalwnun? Iar
lah seburuk-kmk tan@r kmhli. (IQnuhtlcu, mnela
itu bqtingler-tuAlnr di sisi AIIah dnn AIInh Malw Me-
lilnt apa yatg ncrelw laj alan "(AIi [nran: 162-163)

Inilah pemlihan masalah 1larig di bawah bayang-
bayangnya terasa kecil harta rampasan ihr, dan
tera,sakecil memikirkan barang-barang ihr. Ini ada
lalr senhrhan nanluj Qur'ani yang mena\lubkan
dalam mendidik ha$ mengangkat perhatiannm
memperluas cakarawalanya dan menyibukkannya

dengan perlombaan yang sebenarnya di lapangan
pokok

'Apakah orang yang magikuti leridlunn AIInh samn
dmgan mang yang lerntrali mmfiawa kmrurknnn (y ary
besar) dmi Allah d*, tt*ponla adnlahJalnnnnm?. . ."
(Ali hnran: 162)

Inilah dia nilai yang sebenarnya Inilah lapangan
yang harus diminad, dan lapangan yang harus di-
ikfitiari! hi adalah medan usaha dan kerugrian" Alarrg-
kah iauhrya perbedaan anbra orang yarg merrgikuti
keridhaan Allah lalu beruntung mendapatkanny4
dengan orang yang kembali dengan membawakan-
tong yang berisi kemurkaan Allah, yang membawa
nyake nerakaJatnnnamyans merupakan seburuk-
buruknya tempat kembali

Ini adalatr suatu tingkatan dan itu adalatr suahr
tinglstan. Antarakeduaryaterdapatperbedaanyang
jauh dan jauh sekhli,

"(IQdudulwn) mnelw bat;nglat-tnglat di sisi Allth.'
(Ali Imran: 163)

Masing-masingmendapatkan tingkahnnyasesuai
dengan hakrrya, maka tidak ada kezaliman" tidak ada
penganiayaan, ddak ada kecintaan, dan tidak ada
pilihkasih!

'...Allnh Mala Melilnt apa yangmnela kajakan."

tt* 

a

Diuhrsnya Rasulullah saw. sebagai Karunia
Besa^r bagi l(aum Mrkminin

Kemudian diakhirilah segmen ini dengan menr
bahas kembali tema senbzlnya, yaitu kepribadian
Rasuftdlah saw., risalahny4 dan besarnya karunia
risalah itu bagi oftrng{ftutg mukmin,

{: Sil &iJf- 5 6/it . e;rt; ;4. 61

& #,yr4 fi ;'2ii'4'lir,z;rtt
"SwtguhAllnh tzlahnwfieri lanania k pana uang-
urangyang beriman. kztika Allah rcnguttu di antara
mnekn seorang raml dni gohngan mnela sadiri" y ang
mentramlan l"podo mqelw ayat-ayat Allalr, ntcfli-
bnsililan (iito) mneleq dan mngajarlun lupadn
mcrela Al- Kinb dan AI.HilqnaIL kugdurya sbelam
(ludatangan Nabi) itu, merelw analnh bmar-bmar
dnlm ksaant yang ryala. " (Ni Imran: f6[)

'p*iu{Afr},:.+t1fu.fi &tK6i{
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Penuhrpan segmenini dengan hakikat)'rangbesar
itu-yaitu hakikat Rasulullah saw. dan nilai pribadiryra
besarnya karunia llahi yang berupa pengutusan
Rasul saw., peftmannya dalam membangun umat"
mengajariny4 mendidikny4 memimpinny4 dan me
ngentas mereka dari kesesatan yang nyata kepada
ilmu, hikrnah, dan kesucian-mengandung banyak
senhrhan Quraniyang bermacanrmacam dan men-
ddam.

Pfrtom4'a datangsetelatr membicarakan masalatt
rampasan perang; keinginan terhadapnya, kecurang:
an, kesibukan dengan urusan yang kecil, kesibukan
yang menjadi penyebab langsungyane membalilc
kan sikap dalam peperangan, penggantian keme
nangan dengan kekalahan, dan berbagai tindakan
yang terjadi pada kaum muslimin. Maka isyarat ke
pada hakikatrisalah dan karunia yang besaryang
terkandung di dalamnya merupakan sentuhan
mendalam dari sentuhan-sentuhan Qur'ani yang
unih yang di bawah bayang-bayangnya tampak
seluruh harta rampasan duniawi dan kekayaannya
sebagai sesuaht yang remeh dan takberharga Juga
sebagai sesuatu yang tak pahrt disebutsebut dan
diperhihrngkan, sebagai sesuafir png malu fttsanya
bagi jiwa yarrg beriman unhrk menyebut-nyebutqri4
batrkan malu unhrk memikirkannya apalagi disibuk-
kanolehnm

I(&n, ayat}ndatang dalam konteks pembicaraan
tentang kekalatran, luk4 penderitaan, dan kerugian
yang menimpa kaum muslimin dalam peperangan.
Mak4 isyarat yang menunjuk kepada hakikat yang
besar beserta karunia besar yang dilandunsnla itu
merupakan senfuhan yang dalam dari sentuhan-
senutran tarbiah Qur aniah fng menaf,iubftan, png
di bawatr bayang-bayangnya tampak kecil semua
penderitaan dan kerugian, dan tampak kecil pula
semua luka dan pengorbanan- Semenbm ifu , tampak
betapa besarnya karunia itu, dan betapa menonjol-
nya pemberian yang mengungguli segala sesuafu
dalam kehidupan umat Islam secara muflak

I{ttiga, adaqra isyarat kepada bekasbekas dan
pengaruh l€runiabesarini di dalamkehidupan umat
Islam di mana Rasul 'ttumbatalun lupada merela
ayat-ayat AW m,enbersil*,an (iiwa) mnelm, dnn
ncngajarlw.kepadartnelaAl-KtatrdanAl-Hilnnah.
Scnnguhnya sebelam (ludaansan Nali) ia4 mnela
bmnr-bnar dnlan kasaann yang ny ata " Ini merupa
kan peralihan dari safir keadaan kepada keadaan lain"

dari safu aturan kepada afirran lain, dan dari saht
masa ke masa lain. Malra, umat Islam merasal<an

bahwa di balik peralihan ini terdapat kadarAllalt

yang menghendaki sesuatuyangbesarpadaumatini
dalam sejarah dunia dan dalamkehidupan manusi4
dan adanya kadar yang menyiapkan mereka unfirk
mengemban tugas besar ini dengan tliutrsnya Rasu-

lullah saw.. Oleh karena itu, tidaHah pantas kalau
umat yang demikian peftmannya, menyibukkan
dirinya dengan harta rampasan yang tampakremeh
dan tak berharga di bawah bayang-bayang tujuan
yang besar ihr. Mereka tidak perlu bersedih hati dan
berkeluh kesah dengan segala pengorbanan dan
penderitaannya yang tampak kecil dan ringan di
bawah bamng-bayang hduan yang besar.

Inilah seb4gian dari sentuhan yang dapat diper-
oleh dari penyebutan karunia besar di dalam konteks
ini. IGmi menyebutkannya secara ringkas dan gla
bal saja supaya kita dapat menghadapi nash Al-
Qur'an yang penuh dengan pengarahan, kesan, dan
naunganini,

"Sunguh AIInh tclah mnnbd knrunia l(cpadn orang-

urargyang beriman letllw Allnh mtttgutus di antara
mnela seuangrasul dmi gobngan mnela smdiri, . . ..'

Suruguh inimerupakan karuniarang arnatbesar
di mana Allah mengutus seorang rasul kepada
merek4 dan rasul itu dari kalangan mereka sendiri.
PerhatianAllahYang Matralftur dengan mengutus
seorang rasul dari-Nya kepada sebagian makhluk-
Nya itu merupakan karuniayang tidak bersumber
melainkan dari limpahan kemurahan Ilahi, karunia
hrlus yang tidak dapat ditandinei ap. pun dari pihak
manusia lGlau begihr, siapakah gerangan manusia
dan makhluk ihr sehingga disebuGsebut oleh Allah
dengan sebutan seperti ihr dan diperhatikan-Nya
sedemikian rupa? Sampai-sampai Allah menguhrs
seorang rasul dari sisi-Ny4 unhrk berbicara kepada
mereka dengan ayat-ayatdan kalimalkalimat-Nm
vang dilimpahi kemuratran yang tak terhitung, yang
meliputi semua malftluk dengan tanpa usatra dan
imbalan dari mereka sedikitpun?

IGrunia itu bertambatr besar lagi ketika ke
beradaan Rasul itu adalatr dari "diri mereka sendiri"
(min anfsihinl dan Allah tidak mengatakan " minJwnt
'dari mereka', karena pengungkapan AlQuran de
ngan" min arfus'thl'zfl memiliki bayang-bayang peng-

arahan dan pefirnjukvang dalarn, larena hubungan
orang{rang mukmin dengan Rasul adalah hu-
bungan rafi bin-nnS Jiwa dengan jiwa, bukan hu-
bungan individu dengan jenis atau golongan. Mak4
masalahnya bulian hanya batrwa beliau adalatr salah

seorirng dari mereka lantas selesai. Akan tetapi,
masalahnya lebih dalam dan lebih tinggt dari itn.



Tofsir Fi Zhilalil.Qur'an Il (201 ) 1uz M nagian Akhir Ali Imran E krmulogn anJ',lima'

Kemudian, dengan iman naildah derajat hubungan
mereka dengan Rasul ini, dan sampailah merekake
ufuk karuniaAllah. Mak4 ini merupakan karunia
kepada kaum mukrninin, dan karunia itu berlipat
gand4 yang terlukis di dalam penguhrsan Rasul dan

dalamhubun$n jiwa mereka dengan jiwa Rasul, dan
jiwaRasul denganjiwamereka dalam suasanapenuh

kecintaan seperti ini.
Kemudian, tampaklah karunia yang tinggi ini

dalam pengaruh praktisnya, dalam jiwa kehidupan,
dan sejarah manusia

". . . yatg mnntramlwn l"podo moela ay at- ay at Allah
nunbenh}an (jiuQ mcrelw, dnnnmgajmlan lupana

mcreka Al- Kitnb dnn Al- Hikmnh. "

Tampakjelas karuniaAllah ini di dalammedannya
yang sangat luas. Tampak jelas pemuliaan Allah
kepada mereka dengan menguhrs Rasul dari sisfNya
unflrk berbicara kepada mereka dengan firman-Nya
yanemulia

". . . mtmlaul(an lepada maelw aJ at- aJ ar AlW. . .. "

IGlau seseorang mau merenungkankaruniayang
ini saja niscaya sudatr dapat menimbulkan peras€un

takutnya dan menjadikannya gemebr. Sehingga ia
tidak mampu menegakkan tubuhnya di hadapan
Allah, kecuali unhrk bersyukur dan menunaikan
shalal

IGlau seseorang mau merenungla$ batrwa Allah
Yang Mahasuci memuliakanny4 lantas berfirman
kepadanya dengan kalimat-kalimat-Nya unhtk ment
bicarakan tentang zat-Nyayang agung dan sifrtsifit-
Nyq mengenalkan kepadanya hakikat ulahiyyahdn
keistimeunan-keistimewaanny4 membicarakanke
beradaannya sebagai manusia sebagai harnbayang
kecil dan hina dina tentang kehidupanny4 getaran-

getaran jiwany4 geralarya dan diamnya; menyeru-
nya kepada sesuatu yang dapat menghidupkannya;
membimbingnya kepada sesuatr yang dapat menr
perbaiki hatinya dan kondisiny4 dan mengajaknya
ke surgayang luasnya seluas bumi dan langit, maka

tidakkah semua itu sebagai kemuliaan )ang me
limpah ruah yang mengalir bersama karunia ke
utamaan, dan pemberian ini?

SesungeuhnlxaAllah Matrakam tidakbubrh alam

semesta. Manusia yang kecil ini adalatr fakir dan

sangatbuflrh kepadaNya Akan tetapi, Yang Maha
agung selalu memperhatikan maktrhrkyang kecil
ini, mengusapnya dengan kasih sayang-Nya dan

menyertainya dengan ajakan-ajakarrNya Yang Matta
kaya berfrman kepadarng frkir dan memanggil

nya dengan berulang-ulang.
Mak4 betapa mulianya! Betapa besarnva karunia

Nya! Betapa agungnya keutamaan dan pemberian-

Nyayang tidak mampu dibalas dengan kesnrkuran
dan kesetiaan dalam bentuk apa pun!

". . .mmbrsihJan (jiwa) m.erelea'. . ..'
Disucikarurya mereka diangkatrya derajat mereka,

dan dibersihkannya mereka. Disucikannya hati,
pandangan, dan perasaan mereka Dibersihkannya
rumatr, fisib dan hubungan-hubungan mereka Di-
bersitrkanrya kehidupan, masyarakat dan perahran
mereka. Disucikannya mereka dari kotoran-kotoran
sy'rih keberhalaan, k*Iuafrt, dan mitosmitos. Di-
bersihkannya kehidupan mereka dari simbolsimbol,
syiar-syiar, kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi.badisi
yang rendah dan hina yang merendahkan derajat
manusia dan makna kemanusiaannya. Membersih-
kan mereka dari noda kehidupan jahiliah, yang
mengotori perasiuu syiar, tradisi, tata nilai, dan
pikiranmereka

Setiap kejatriliahan terdapat kotoran*otoran yang

menyertainya BangsaArab pun memiliki kejatriliatr
an dan kotoran-kotorannya- Di dntara kotorannya
ialah apa 1ane dit€rangkan oleh Ja'frr bin Abu Thalib
ketika iaberbicarakepada Najasyi Raja Habasyah di
hadapan dua orang utusan Quraisy yang datang
kepada Najasyi supaya Najasyi menyerahlian kaum
muslimin yang hiirah ke negerinya Ja'frr berkata
"\Mahai bagind4 kami dahulu a{alah kaum jahiliah,

yang menyembah berhala memirkan bangkai suka
melakukan perbuatan-perbuatan keji, suka memu-
tuskan hubungan kekeluargaan, suka merusak dan
mengganggu tetangga dan }ang kuat di antara kami
suka memakan yang lemah. Begifulah keadaan
kami. Sehingga Allah menguhrs kepada kami se
orang rasul darikalangan kami sendiri, yang sudah
kami kenal nasabny4 keiujuranrya arnanahrya, dan
pemeliharaannya terhadap harga dirinya Beliau
menyeru kami kepada Allah saj4 untuk men-
tarhidkan-Nya dan beribadah kepadaNya dan supqfa
kami melepaskan diri dari segala sesuatr selain-Nya
yangbiasakamisembah dan disembatr oleh nenek
moyang kami, yang berupabahr dan berhala-ber-
hala Beliau menpruh kami berbicara jujur, me
nunaikan amanat, menyambung hubungan keke
luargaan, berbuat baik kepada tetangga menjautr-
kan diri dari perbuatan yang haram dan perhmpah-
an daratr. Beliau melarang kami dari perbuatan-
perbuatan yang keji, berkata bohong, memakan
harta anak-anak yatim, dan menuduh berzina ter-
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hadap wanita-wanita yang baik-baik Beliau menyLr-
ruh kami menyembah Allah dan tidak memper-
sekutrkarrNya dengan sesuafu pun, dan menyrruh
kami menunaikan shalat, mengeluarkan r*at" dan
melakukanpuasa"

Di antara kotoran-kotorannya lagi ialah apa yang
dicerihkan olehAisyatr r.a- ketika ia menggarnbar-
kan macam-macam hubungan biologis pada zaman
jahiliah sebagaimana diriwayatkan di dalam Shahih
Buklari dalarnbenhrknyamng rendatr, kebinatang-
an, danmenj[iikkan,

'Benhrk pernikahan pdazammjatriliah itu ada
empat nurcilm. Pntnn4 adalah pernikatran seperti
pernikatranfiang dilakukan manusia sekarang, yaihr
seorang lelaki datang kepada lelaki lain unhrk
meminang wanita yang ada dalam kewaliannya atau
putinya sendiri, lalu disehrjuiny4 kemudian me
nikahinya

Kda wra\glelaki berkata kepada istuirya yang
baru suci dari haidnm ?ergilah kepada si fulan, dan
mintatah kepadanya supaya dia mencampurimu.'
IGmudian si suami itu menjauhi istinya dan tidak
mencampurinya sama sekali sehingga tampak jelas

kehamilan ishiryra dari lelaki yang
itu. Apabila sudatr jelas kehamilannm maka si suami
mencampurirya kalau dia menghendaki. Perbuatan
ini dilakukan unhrk mendapatkan kehrunan dari
lelaki 6rang diminta mencampuri) tersebut Nikah ini
disebut nikah istibdlnl

kttgo, beberapa omng lelaki yang jumlatrnya
lorang dari sepuluh, mencampuri seorang wanita-
Apabila dia hamil dan melahirkan, maka beberapa
hari setelah melahirkan itu, dia menguhrs seseorang
unhrk memanggil orzrng{rang yang telatr men-
camprinya dan tidak seorang pun dari mereka fng
dapat menolak panggilan itu (karena sudah menjadi
badisi), sehingga berkumpullah mereka di sisinya.
IGmudian diaberkatakepada merek4'IGlian sudah
mengetahui persoalan kalian dan sekarang aku telah
melahirkan. Malq anak ini adalah anakrnu, watrai
fulan.'Wanita ihr menyebut nama seseonmg yang
disukainy4 lalu dinisbatkanlah anak itu kepadanya
dan lelald ihr tidak dapatmengelak

I{cm,pal beberapa orang mendatangi seoftmg
wanita yang tidak dapat menolak kedatangan siapa
saja kepadanya Dia adalatr wanita pelacur, yang
memasang tanda di depan pinfimya Siapa sajayang
mengiruinkannya dapat saja mencampurinya.,{pa

6glgaqarah: az.
7 An-Nisaa': 19 .

bila pelamr ihr hamil dan melahirkan landuruarmya
maka para lelaki itu datang kepadanya untuk di.
identifikasi siapayang paline mirip dengan anak itu.
Kemudian dinisbatkanlah anak ihr'kepada oftrng
yang mereka pandang mirip, dan dia harus mene
rimanya dengan tidak dapatmenolak dan mengelak"

Petunjuk gambaran ini yang menunjukkan ke
rendahan paridangan manusia dan menunjulftan
kebinatanganrUa yang tidak perlu komentar. Cukup
lah kalau menggambarkan seorang laki-laki yang
menyuruh istiqra pergi kepada'Tulan" untrk minta
disetubuhi agar mendapatkan keturunan darinya,
persis seperti mengirim unta" kuda atau binatang
peliharaannya'yang betina kepada pejantan unfuk
mendapatkan kehrrunan darinya

Cukuplah kalau kita membayangkan sejumlah
orang )ang kurang dari sepulutU yarrg beramairamai
datang kepada seorang wanita lantas masing-masing
menyetubuhinya. Kdmudian wanita itu memilih
salah seorang di anhra mereka unfirk menisbatkan
anakrryakepadanya.

Adapun pelacur, sebaeai bentukkeempat, adalah
pelacur! Ditambatr lagi dengan menisbatkan anak-
nya kepada salah seofirlg dari lelaki hidung belang
itu, dan lelaki ihr tidak dapat mengelak dan tidak
dapatmenolak

Sungguh, itu adalatr lumpur, kotoran, yang Islam
dahnguntukmembersihlan dan menyrcikan bangsa
Arab darinya Iklau bukan karena Islarn, mereka
sudah tenggelam sampai ke leher.

Kekotoran dalam masalatr hubungan seksual ini
hanyalah salah sahr saja dari pandangan dan pola
pikirjahiliah. UstadzAbtilHasan an-Nadawi berkata
di dalam bukunya yang berharga I,Iaa dzga Khasiral
Aalnm bi- Inhithaarhil Muslimin sebaeai berikut

'Wanita di kalangan masyarakat jahiliah selalu
menjadi sasaran penipuan danpenganiayaan, dimakan
hak-haknya dirampas hartany4 dan dihalangi hak
warisnya Apabila ditalak oleh suamiry"a atau diting-
gal mati suaminya maka dia dihalang-halangi unhrk
kawin densan calon sramiyang dicintain),a6, dan dia
diwarisi seperti halnya harta benda atau binatangT .

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkat4 'Sese
oftrng ihr apabila ayahnya atau ayah mertuanya
meninggal duni4 maka dialebih berhakterhadap
btinya Jit<a mat boleh s4ia ia menahannya sehingea
wanita ihr menebus dirinya dengan maskawinny4
atau ia meninggal dunia sehingga lakilaki ihr dapat
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mengambil seluruh hartanya'
Afha' bin Rabah berkata'Orangorang jahiliah itn,

apabila ada seseorang meninggal dunia dengan
meninggalkan istri, makakeluarganya menahannya
untuk mengasuh anak kecilyang ada di kalangan
'mereka'

AsSuddi berkah,'Seseorang padazamanjahiliall
apabila ayatrnya saudara lelakinya, atau anak lelaki-
nya meninggal dunia dengan meninggalkan isbi,
maka siapa saja di antara atrli warisnya yang lebih
dahulu melemparlan pakaiannya kepadawanita itr,
maka dialah yang lebih berhak terhadap w4nita ifir
untuk menikatrinya dengan matrarf'ang dulu diberi-
kan oleh keluarganya ifir, atau berhak menikahkan-
nya dengan lelaki lain dan dia yang mengambil
maharnya- Akan tetapi, bila si wanita itu dapat ter-
lebih datrulu pergi kepada keluarganya, maka dia
lebih berhak terhadap dirinSra' 8

Wanita padazamaniahiliah ihr biasa dicurangi
dalam takaran. Sehingga, orang laki-laki dapat saia

dengan seenakrgramencurangihak-halatya sedang-

kan dia tidak dapat mencurzngi hak orang laki-laki
Dapat saja dirampas matrarnya dan ditatran unhrk

dipersulitdan secaraaniayae Diabiasa
menerima sikap keras atau sikap acuh tak acuh dari
suamiryra, atau dibiarkarmya terkatung-kahrng pada

suahr walidr.lo Kemudian mengenai masalah mal€rF
an, terdapat makanan yang l*rusus unhrk laki-laki
dan dihararnkan atas wanita-ll Boleh sala seorang
laki-laki mengawini wanita dalam jurnlah tak ter-
batas.l2

Penekanan terhadap anak-anakwanitahinggake
batas ditanam hiduphidup. Al-Haitsam bin Adi me
nuhrkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-

Maidani" bahwa menanilm anak hiduphidup itu
biasa dilakukan dalam kabilah-kabilah Arab secara

keseluruhan, sepersepuluh (lffi) orang melakuka*
nya Mata, ketika Islam datang, sedang pandangan

bangsa Arab berbeda-beda mengenai peruuranum

anak€nakwanita ini Sebagian oraug melalcukamya
unfirkmenarnbah senrangatdantakutmendapatcela
karena adanya anak wanita ihr. Sebagian lagi menr
bunuh anakwanitanya apabila adawarnabiru pada

nya, atau berkulit hitam, atau kulitnya belang, atau
pincang kakinya, karena mereka merasa pesimis
dengan adanya ciriciri seperti itu. Ada pula yang
membunuh anak-anaknya karena takut tidak dapat

memberi nafl<ah dan takut miskin.
Mereka membunuh dan menanam hiduphidup

anakwanitanyadengankejarn Adakalanyamenunda
pelaksaruian menanam hiduphidup anak wanita ini
karena ayatrrya dalam bepergian atau karena masih
sangat sibuh sehingga ia tidak merumalnnya kecuali
setelah anakmenjadibesardan dapatberpftir Mereka
menceritakan pengalamannya sendiri sambil me
nangls.Ada pula di antara merekayang melempar-
lan anak iranitaryra dari tempat yang tinggi."ts

Di antara kotoran jatriliah lasi dan ini merupakan
pokok pangkal seluruh kotoran ini, ialah syirik dan
keberhalaan yang hina dina sebasaimhna digarnbar-
kan secara ringkas oleh Ustadz Abul Hasan an-

Nadawi di dalam'kitabnya sebaeai berikut
"Umat tenggelani dalam keberhalaan dan pe

nyembahan berhala dalam benhrknya yang paling
buruk Tiaptiap kabilah, tiaptiap penjuru, tiaptiap
kota memiliki berhala sendiri-sendiri bahkan setiap

rumatr tangga memiliki berhaHr khusus. Al-Kalbi
berkata Tiaptiap rumatr tangga di Mekatr mem-
punyai berhala yang terbtrat dari uang dirham yang

mereka sembah. Apabila salah seorang dari mereka.
hendak bepergian, maka tindakan teralilhir yang
AiUruraqa dirumahialahmengusqpuQapbeftala
ihr. Dan, apabila dahng dai bepggia;i'mat<atinaat-
an pertama yang dilakukannya setelah masuk
rumah ialatr mengus:rpusap berhala ihr juga'u

Bangsa Arab sangat bersemangat dalam me
nyembah berhalaberhala ihr. Mak4 dianhra mereka
ada yang membuatrumah dan adayang membuat
berhala Merekamngtidakmampu membuatrumah
berhala atau membuat rumah penyernbatran, maka
dia mendirikan bahr di depan Baitul Haram atau di
tempat lain yang mereka pandang baih kemudian
mereka berthawaf mengetlinginya sebagaimana
thawaf di BaitullatL dan merekanamakan berhala
berhala ini dengan anshab.ls Di ddam IGbah,
rumah yang dibangun untuk beribadah kepadaAllah

8 Tirfsir attr-Thabari, 4:308 .

9 Al-Baqarah: 231.
10 An-Nisaa': 139 .
11 Al-An'aam: 140.
12 An-Nisaa': 3 .
13 Bulughul Irab fi Atrwaalil Arab.
14 Kitab al-Ashum-
15 hia
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saja di halamannya terdapat tiga ratrs enam ptrluh
berhala16

Dari menyembatr patung dan berhala, mereka
meningkat kepada menyembah jenisjenis bahr.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Raja' al-

Utharidi, dia berkata, 'I(ami dahulu menyembah
bahr. Apabila kami jumpai bahr yang lebih baik lagi,
kami buangyang terdatmlu ihr dan kami ambilyang
lebih baik ifir. Apabila kami tidak mendapatkan batu,

kami membuat gundukan tanah. Kemudian kami
perah susu karnbing dan kami aduk denganny4 lalu
kami thawaf mengelilinginya.'l7 ALIklbi berkata
'Apabila seseorang bepergian, lalu berhenti di suahr

tempat, maka dia mengambil empat butir bahr, lalu
dilihatnya rurna yang paling baih kemudian dijadi-
kannya hrhan. Dijadikannyayang tiga buah sebagai
pengikufrrya karena kekuasaannva Apabila dia me
lanjutkan frjalananny+ ditinggalkannyabaht itr."rrs

Ustadz Abul Hasan berkata, "Bangsa Arab-
demikian pula halnya semua umatyang musyrik
pada setirap masa dan tempat-mempunyai sembah-
ansembahanyangbermacanrmacam seperti malaikat
jin" dan binhng-binhng. Mereka mempunyai anggap
an batrwa malaikat itu anak putri Allah. I(arena ihr,
mereka menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai
pemberi syafaat (pertolonsan) unhrk mereka di sisi
Allah, dan mereka sembah malaikat-malaikat ittt
serta mereka jadikan perantara untuk menghubung-
kan mereka denganAllah. Merekajuga menjadikan
jin sebagai sekutu-sekutu bagi A[ah. Mereka per-

cayaikekuasaan danpengaruhjinjin ifu, danmereka
sembatr.le AtIGlbi berkata 'Bani Malih dari suku
Khuza'atr ihr menyembah iin.20 Sha'id berkatq'Suku
Hm1'ar menyembah matatrari, suku Kinanah me
nyembah bulan, sukuThmaim menyembah bintang
dabran, suku hkhm dan Judam menyembah
bintang jupiter, suku Thaiy menyembah bintang
canopus, suku Qais menyembatr rya'ril abur, dan
suku Asad menyembah bintang merkuri."' 21

Cukup kiranya manusia memikirkan bentuk
keberhalaan yang demikian jelas dan kental" supaya

diamengetahuibagaimanakotoran mgmenyebar
dalam hati dan pikiran serta dalam realitas kehidup
an. Juga supaya diamengetahuiperalihan besaryane
dilakukan Islam terhadap kaum ihr, dan penyucian

16 A-Jami'ush-shahih $-Bukhari.
L7 hid
18 Kitab al-Ashnam.
lgKitab al-Ashwm.
20 Kitab al-Ashnam.
2l Thabaqaatul Umam karya Sha'id.

vang dilakukarurva terhadap pola pikir dan pandang-

an serta kehidupan mereka
Di antarakotoran-kotoran itu lagi ialah peryakit

akhlak dan penyakit sosial, yang padawaktu yang
sama penyakit moral dan sosial ini mereka bangga
kan dalam syairsyair merek4 dan mereka bangga-
kan di pasar-pasar, seperti minum-minuman keras,
perjudian, dzin'saling balas dendam antarkabilatr-
kabilah kecil, yang menjadi perhatian serius mereka.
Mak4 mereka hanya berkutat dengan pandaruan-
pandangan lokal yang terbatas ihr.

"Mereka menganggap enteng peperangan dan
pernmpahan darah, sehinggadapatsaiapeperangan
dan p€rtmpahan daratl ini terjadi karena dipior oleh
persoalan yang sangat remeh. Terjadi peperangan
anbrasuku BakardanTaghlab, duaorang anakWail,
hingga memakan w'dktu selama empat puluh tahun
dan telah tertumpahlsn banyak daratr. Masalatrrya
adalatr karena Kulaib, ketua kelompok Ma'd, me
lempar tetek unta Basus binti Munqidz, lalu ber-
campurlah darahnya dengan air susun,a kemudian
Jasas bin Murrah membunuh Knlaib, mal€ pecatF

lah perang antara suku Bakr dengan sukuTaghlab.
Keadaanrya seperti dikahkan oleh Muhalhil, saudara

Kulaib, sebagai berikut Kehidupan telah hancur,
ibu-ibu berdukacita anak-ariak menjadi yatim, air
mata tiada berhen6 dan tubuh-tubuh manusia tak
terkuburkan.'

Demikian pula dengan Perang Dahis dan Ghabra.
Penyebabnya adalatr batrwa Datris, buda milik Qais
bin Zuahir menang pacuan dalam taruhan antara

Qais bin Zuhaid dan Hudzaifrh bin Badar, lalu Asadi
menanbngnya berkelahi atas iqrarat Hudzaifah, lalu
dia memulul vraiarh Qais dan membuatqrarepof lalu
kuda-kudanya lari. Peristiwa ini berlanjut dengan
pembunuhan dan akhirnya timbullatr dendam.
Mak4 masing-masing kabilah membela kelompok-
ny4 menawan, dan menguras tenaganya. Dalam
peristiwa itu beriburibu orang terbunuh ." (fuIan Dzga

Khasiral Aalmt bi-Inhithaarhil lrlusknin)
Semua ifi.r sebagai pertanda hampanya kehidupan

mereka dari kepentingan-kepentingan yang besar,
yang menyibul<kan mereka dari menguras tenaga
untuk urusamrusan yang kecil. Ikrena mereka
tidak memiliki risalah (tugas) bagi kehidupan, dan
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tidak memiliki pemikiran dan peranan bagi kemanu-
siaan, yang dapat menyibukkan niereka dari hal-hal
yang remeh ini. Mereka juga tidak memiliki akidatt
yang dapat menyucikan mereka dari kotoran-kotor-

an sosialyang hina dina Nah, bagaimanakatr jadirua

manusiayang tidak memiliki akidah Ilahiah? Apalch
yang menjadi perhatian mereka? Bagaimanakah
pandangan hidup mereka? Bagaimana pula moral
mereka?

Sesungeuhnlxajahiliah adalatt jahiliah dan tiaptiap
kejatriliahan pasti mempunyai nodanoda dan kotor-
an-kotoran. Tidak penting kapan waktunya dan di
manatempatnya maka apabilahati manusia sudah
kosong dari akidah Ilahiatt yang menatap pan-

dangannya dan lepas dari syariatyang bersumber
dari akidah ini dan mengatrkehidupannya, niscaya
di situ pasti terdapat salah sahr dari sekian banyak
benhrk kejahiliahan. Kejahiliatran yang sekarang
manusia bergelimang di dalam lumpurnya tidak
berbeda tabiaftrya dari kejatriliatnnArab atau lainnya
yang sezanum dengarurya di seluruh penjuru dunia
hingga diselamatkan oleh Islam, dibersihkan, dan
disucikannya.

Manusia sekarang hidup dalam majelis besar
omng{ftmg frsik lGlau kita perhatikan media infor-
masiny4 filmnya penampilan busanany4 kontes
kecantikannya, dansanya bar-barnya iHarriHannya
penampilannyamng gilagilaan dan telanjang, peffi-

brran-perafurannya yang amburadul, dan pengamh-

an-pengarahannya yang penuh tipu daya dalam
masalatr peradaban, kesenian, promosi-promosinya,

sistem ribawinya unfirk mengeruk kekayaan, cara
€rayang rendah unfuk mengumpulkan dan me
ngembangkan kekayaan, segenap usaha dan tipu
dayanya dengan kedok turdang-undang,22 dan deka-

densi moral dan kebobrokan sosial-yang meng-
ancam setiap jiwa dan rumah tangga setiap tatanan,

dan setiap komunitas manusia, maka cukup kiranya
unhrk menetaplian tempat kembali yang menyeng-
sarakan yang sedang didekati dan dihriu manusia di
bawatr bayang-bayang sistem jatriliah itu.

Manusia sedang memakan dan merusak ke
manusiaan, sambilterengahengah dibelakangbina
tang, dan mengumbar nafsu kebinatangan menuju
ke dunianya yang rendah. Sedangkan, binatang
sendiri masih lebih bersitr, lebih terhormat, dan lebih
suci. IGren4 meming mereka diciptakan dengan
instingnya yang mengikat, tidak mencair, dan tidak

berubatr-ubah sebagaimana keinginan manusia ke
tika sudah lepas dari kendali akidah dan ikatan aturan
akidalr-lalu kembalikepadakejahiliahanyangmereka
sudah diselamatkanAllah dariq'a dan telah diberi-
Nya karunia kepada orang{rang yang beriman
dengan disucilsan-Nya mereka darinya sebagaimana

disebutkan dalam ayat itr.t

'. . . dnn, mengaj arliln trzpada ncreka At- Kitab dm At-
Hilcrnah...."

Orangorangyang dihrju firman ini adalatr orang-
orang pribumi yang bodoh-bodoh, yang tidak tahu
hrlis baca dan lemah pikirannya. Merekatidak menp
punyai pengetahuan sedikit pun yang berbobot
unhrk ukuran internasional dalam bidang apapun.
Mereka juga tidak mempunyai citacita yang besar
dalamkehidupan merekayang melahirlan pengeta
huan yang berhraf internasional dalam bab apa pun.

Mak4 risalah inilah yang menjadikan mereka se
bagai guru jagad , hula:rru'dr:u;ria"dan pemilik akidah,
pemikiran, sistem sosial, dan tata afuran yang me
nyelamatkan manusia secara keseluruhan dari ke
jahiliahannya pada masa itu. Mereka dinantikan
peranannya dalam perjalanan ke tlepan-dengan izin
Allah-untuk menyelamatkan kemanusiaan dari
kejatriliahan modern yang"mengekspresikan segala
ciri lihas jahiliah tempo dulu, baik dalam bidang
akhlak dan sosial kemasyarakatan, maupun me
ngenai pandangan mereka terhadap sasaran dan
tujuan hidupmeskipun sudah terbuka bagi mereka
ilmu-ilmu yang berkaitan dengdh materi, produk-
produk perindusfian, dan kemajuan peradaban

". . . Sannguhny a sebelam (ludatnngan Nabi) itu, mmlw
ana]nh b ntm -benm dnlnm kzsemtnn y ang ny ala. "

Mereka sebelum kedatangan Nabi saw., benar-

benar ada pada kesesatan dalam konsepsi dan ke
yakinan, rmahaman terhadap kehidupan, tujuan
dan arah kehidupan, tadisi dan perilaku, perahran
dan perundang-undangan, dan bidang kemasyara
kahndan moral.

Bangsa Arab yang mendapatkan firman ini tentu
ingat masa lalu kehidupan mereka dengan tata
ahrrannya. Mereka mengetahui bagaimana Islam
mengubah jati diri mereka Mereka jryamengerti
bahwamereka tidak mungkin dapatmencapai ke
hidupanyang mulia seperti saatini tanpa Islam. Ini
merupakan peralihan yang tidak pernah dikenal
dalam sejaratr anak manusia sebelumnya-

. 22 Pembalrasan tentang riba ini silakan baca Tafsir AzhZhilal, iuz 3, dan periksa pula tttab Ar-Ribakarya sayyid Abul A'la al-Maududi, Amir

Jamaah Islamiyah Pakistan.
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Mereka mengerti bahwa Islam-dan hanya Islam
satlr-sahriy&yang memindahkan dan melepaskan
mereka dari bingkai kesukuan, kepentingan kesuku-
an, dan peduangan kesukuan, bulan supala menjadi
safir umat saja akan tetapi supaya mereka{engan
secara tiba-tiba dan tanpa mereka program dalam
wakhr sebelumnya-menjadi umat yang memimpin
kemanusiaan, melukiskan idealismeq'4 nwnhQke
hidupamry4 dan sistem perafirran dan perundang-
anny4 dalam benhrk yang belum pernatr ada dalam
sejarah manusia yang panjang.

Mereka sudatr mengerti batrwa Islanr-dan hanya
Islam sajayang memberikan kepadamereka eksis
tensi kebangsaan dan politik mereka, serta eksis
tensi mereka dalam percaturan dunia Sebelum se
gala sesuafi.rnya dan yang pating penting dari segala
sesuahrny4 ialatr eksistensi mereka sebagai manu-
sia yang mengangkat derajatkemanusiaan mereka
memuliakan mereka sebasai anakAdam, dan yang
menegakkan seluruh sistem kehidupan mereka di
atas prinsip penghormatan ini, yang datang kepada
mereka sebagai hadiatr dan karunia dari sisiTuhan
mereka Yang Maha Pemuratr. Kemudian mereka
limpatrkan sesudah itu kepada kemanusiaan secara
keseluruharu dan mereka ajarkan kepada umat ma
nusia bagaimana menghormati "manusia'' dan me
muliakannya sebagaimana Allah telah memulia-
kannya yang tidak pernah mereka didatmlui orang
lain dalam hal ini, baik dijazirah Arab maupun di
tempat numa pun. Ditambah lagi dengan sistem
"qrura"Srangtelatr disebutkandi mukafngmerupa
kan bagian darl. manlwjllah\ yang mereka ketatrui
bahwa di dalamnfiaterdapatkaruniabesar dariAllah
kepadamereka

Mereka sudah mengerti batrwa Islanrdan hanya
Islam sajalah satr-satunyayang membuat risalalt
bagi mereka unhrk mereka suguhkan kepada duni4
yang memberikan konsepsi terhadap kehidupan
manusia dan memberikan ajaran istimewa bagi
kehidupan insan fuatu umat itu tidak tampakvndud
nya di ladang kemanusiaanyang besar kecuali de
ngan risalatu konsepsi dan ajaran }"ang distguhl<a*
nya bagi kemanusiaan unfuk membawa manusia ini
kepadakemajuan

Islam dengan kel*rasan konsepsinya mengenai
alam wuiud, pandangannya terhadap kehidupan,
sjxariafrrla bagi masyaralf,at, pengafirann],a terhadap
kehidupan masyarakag dan nwnlajnyayang ideal,
realistis, dan positif untrrk meruigaHran suafir sistem
supalza "manusia" dapat hidup bahagia di bawah
naungaruD'a, merupakan "kartu kepribadian" 5xang

disuguhkan bangsaArab kepada dunia sehingga
mereka dikenal, dihormati, dan diserahi kepemim-
pinan.

Mereka sekarang dan pada masamasa yarrg al<an

datang tidak membawa kecuali kartu ini. Mereka
tidak memiliki risalah lain yang dapat mereka per-
gunakan untuk memperkenallan diri kepada dunia
Dalamhalini mungkin merekaakan setiamembawa
dan mengibarlannya sehingga mereka dikenal dan
dihormati manusia- Mungkin juga mereka mem-
buangqra lalu mereka kembali terabaikan-sebagai-
mana yang dulu mereka alami-dengan tidak ada
seorang pun ]tang mengenal merek4 dan tidak ada
seorang pun lang mau berkenalan dengan mereka

Apakah yang akan mereka suguhkan kepada
manusia kalau bukan risalah ini? Apakah mereka
akan menyuguhkan kelebihan dalam bidang ke
susastaan, kesenian, dan ilmu pengetatruan? IGlau
dalam bidang ini maka bangsabangsa di dunia telah
lebih maju daripada mereka dan manusia sudah
pertuh sesak dengan berbagai kelebihan dalam
bidang-bidang cabang kehidupan ini, hingga tidak
membutuhkan serta tidakmenunggu dari mereka
' Apakatrmerekahendakmennrguhliankemajuan
dalam indusfripng tinggi, yang menjadikan kering
berkerut fang merarnailcan msar, dan mengalahkan
produk-produk lain? I(alau dalam hal ini maka
barrgsabangsa lain jauh lebih maiu daripda merek4
dan di tangan merekalatr terpegang roda kepeminr
pinan di garis fnish pacuan ini

Apakah mereka hendak mennrguhkan frlsafrtl
aliran sosial, manlurj, dan sistem perekonomian
buahn tangan mereka sendiri dan hasil pemikiran
mereka? Sesungguhnya dunia sudah penuh dengan
berbagai macam flsafit, maz)tab, dan mnnlwj ardhi
buatan manusia', yang dengan begifu justru mereka
mengalami kesengsaraan yang amat parah.

Nah, kalau begitu, apakahyangmereka sugutr-
kan kepada manusia supaya mereka dapat dikenal
dan mereka mengenalkan diri kepada maryarat<at
dunia denean kemajuaq keunggulan, dan keistime
waan?

TidakadalainkecualirisalattrrangbesariniTidak
ada lain kecuali nanlnjyanSmik ini. Tidak ada lain
kecuali karunia yang telah dipilihkan Allah untuk
mereka dan telah dimuliakarrNya mereka dengan-
runa, serta diselamatlan denganryra sehrruh manusia
dan kemanusiaan lerrattangan merekapada suafu
hari" Sedanglcan" ketika ifu manusia sendiri sangat
memerlukannyakrenamerekapadawalfu ifu jafuh

ke dalam lembah kesengsaraan, kebingungan, ke
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goncangan, dan kebangkrutan.
Hanya risalah Islamiah ini sajalah yang menjadi

kartu kepribadian yang mereka suguhkan kepada
manusia pada zrlnarndahulu, sehingga cenderung-
lah keinsinan dan perhatiannya kepadanya Ini pula
lah yang dapat mereka suguhkan kepada dunia
sekarang, larena di dalam risalatr inilah terdapatke
bebasan dan keselamatan.

.Masing-masing umat dari umatyang besar ini
memiliki risalatr, dan umatyang paling besar adalah
yang mengemban risalatr terbesar, risalah yang
menghidangkan nanhQterbesar, risalahyang paling
unik di mukabumi dengan ketinggianpandanean-
nya terhadap kehidupan.

BangsaArab memiliki risalah ini. Dalam hal ini
mereka adalah orang{rang png mulamula mene
rimanya, sedang bangsa-bangsa lain hanya.meng-
ikuti. Akan tetapi, setan manakah gerangan yang
memalingkan mereka dari kekayaan yang besar ini?
Sehn yang manakah gerangan?

Sesungeuhnya karunia Allah kepada umat ini
dengan Rasul dan risalatr ini adalah karuniayang
besar, karuniayang besar. Tidak mungkin adayang
memalingkan mereka darinla kecuali sebn, sedang
mereka ditugasi oleh Tuhannya untuk menolak
segala gangguan setan.

,tt

Hubungan Antara Kemenangan dan Iman
dalam Hati beserta Konselnrensinya

Ayat-ayat berikuhrya memaparkan beberapa
peristiwa beserta komentar atasnla. Maka dipapar-
kanlah ketercengangan mereka ketika menghadapi
beberapa persoalan dan mereka merasa heran atas
terjadinya hal itu pada diri mereka padahal mereka
adalah orang{ftulg muslim. Begitulah pola pikir
mereka yang bersahaja terhadap sesuahr, sebelum
mereka ditempa pengalaman dan dibenhrk oleh
peristiwa-peristiwa yang tedadi seiring dengan
realitas dan tabiat snatullah, dan keseriusan realitas
yarg tidak pilih lmsih terhadap seseorang png tidak
menghiraukan sunnah ini dan tidakmau bersikap
konsekuen dengan keseriusan yang sudatr menjadi
tabiat alar& kehidupan, dan akidah. Oleh karena itu,
mereka berhenti di padang tandus fiang terbuka dan
Allah menjelaslan kepada mereka bahwa apa yang
menimpa mereka itu disebabkan oleh perbuatan
mereka sendiri" dan sebagai buah rrang alami (secara

otomatis) bagi tindakan mereka
Akan tetapi, ayat-ayat itu tidak membiarkan

mereka pada titik ini, yang meskipun merupakan
sebuah hakikat, namun iabukan puncakhakikatihr.
Akan tetapi, dihubungkanlah mereka dengan kadar
Allah yang ada di belakang semua sebab dan akibat
ru, dan dihubungkan dengan kehendak-Nyayang
mutlak di belakang sunnah dan undang-undang alam
ini. Maka, dibukakanlah kepada mereka hikrnah
sesuatu yang terjadi. Dibukakan kepada mereka
pengahrran dan rencana Allah padanya untuk me
wujudlan kebaikan bagi merekadibalikitu, danbagi
dalomh yang mereka berjuang di jalannya. Allah
mempersiapkan mereka dengan pengalaman ini
untuk menghadapi hal-hal yang akan datang se
sudahnya, figa untuk menyrcikan hati mereka dan
membersihkan barisan mereka dari orangorang
munafik yang terungkap kemunafikar-rnya setelatr
terjadinya peristiwa-peristiwa ihr. Pada aktrirny4
seluruh urusan itu kembalinya kepada kadar Allah
dan pengahmn-Nya- Dengan demikian, sempurna
lah hakikat ini dalam tnsLmwwur 'pandangan' dan
perasaan mereka dibalikketeranganAlQur'anfang
halus danmendalam,

k:;5:ifr WFi"^t;,Fx*Iu-J
$#16gei,llffta*t6s
'wfi {3t$i;2tg'fi 6rfi@v'
*WO,hsttrG'A:8;:,#tt-5t-;a;E
hL.'&wJ{q#itiJ6i3:ij
fr(,rei;i$JfrxVes.J#'t
6GylJ6tj(S t#q$si;A#e
P*l'*W::63WY6L6lJtA1sj

"fuIagapa letikn lumu dit@ tltnifuh (pada Pepe-
rangan Aud) padnhnl lwmu telah mmimpalan
kzkalalwn du kali kpal kcpnn rumh-mwlvrw (padn

pepnangan Badar) lwnu bokntn,'Dari mnm dnlmg-
nya (lrzlulalun) ini?' Karakanlah,'Itu dmi (lesalnhan)

dirimu sndiri.' Serunggulnya Allah Maltalnaa das
segaln sesuatu. Apa yang mtnimpa lamu pada lwri
berurnunya &n Fm.rlau n alcn Gt kalalm) itu adalah
dmganiain (talcdtr) Allalr, agar Allnhnmgetnlwi W
orong-orang yang berhrun dan W mang-orang yang
mumfik. I(tpada mnelw a,A*nnlun,'Ir[ni]ah baperang

$'*.*'&"Ysft
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di jahn AIIah arau pertalwnl@nlah (dirimu).'Mnela
bnlwta, 'Selciranya lwmi rungetahui alan tojodi
pepnangan, tmtulnh lumi mengikuti lwmu.' Mnela
padn luri itu lzbih delat lwpadn lezlmfiran d*ipodo
leeimaran. Merela mtnganlmn dengan mulutnya apa

yang tidale terlmndung dnlam lwtinya. Allnh lfiih
mengetalui ap yattg mnelw sanbunyilw.. barg-uary
yang menganlwn lwpada mudnra-saudnranya dnn
rnnela tidnk turut pergi bnpnmtg 'Sekiranya mnela
mengilwti kita, tentulah rnnela tidnk terbunuh.' I(ala-
lanlah" Tolaldnh lcnntlnn itu dnri dirimu, jilw knmu
orailg- orarg y ang benar. "' (Ni Imran: 165- 168)

Allah telah menetapkan atas diri-Nyaunfirkme
nolong kekasih-kekasih-Nya para pengibar panji
panjiNva dan para pemeluk akidatrNm Akan tetapt,
pertolongan ini Dia ganhrngkan pada hakikat iman
yang ada dalam hati mereka dan pemenuhan mereka
terhadap konsekuensi.konsekuensi iman di dalam
perahran dan perilaku mereka- Juga pada kesenr.
purnium persiapan mereka menurut kemampuan
maksimal merek4 dan pencuratran tenaga yang
merekamiliki. Inilah sunafirllah, dan sunatullah itr
tidak pilih kasih terhadap seoftrng pun.

Oleh karena ihr, jika mereka mengabaikan salah

sahr hktor ini, maka mereka akan menerima akibat
pengabaian ini, sebab keberadaan mereka sebagai
kaum muslimin tidak dapat merobek sunahtllah
terhadap mereka dan tidak membatalkan undang-
undang alam ihr. IGrena sesungguhnya kaum mus
limin itu menyesuaikan seluruh aspek kehidupan
mereka dengan sunahrllah dan mendarnaikan fitdt
nya dengan undaqg-undang Alah.

Namun demikian, keberadaan mereka sebagai
kaum muslimin tidak terbuang siasia dan tidak sirna
begitu saja. Karena kepasrahan mereka kepada
Allah, pengibaran panji-panji-Nya" tekad mereka

untuk taat kepadaNp, dan komitnen mereka pada

nunlwjNya maka pada akhirnya kekeliruan dan
kekurangan mereka akan menjadi baik dan berkatr

-sesudah mereka mengalami pengorbanan, pen-

deritaan, dan luka-luka Mereka menjadikan ke
keliruan-kekeliruan dan akibat{kibatrya itr sebagai
pelajaran dan pengalaman, yiang dapat menambatr
kesucian akidah, kebersihan hati, dan kebersihan
barisan Juea menjadikan mereka berhak mendapat-

kan pertolonganyang dijanjikan, dan padaakhirnm
mendapafkan kebaikan dan keberlahan Kekeliru-
an-lrekeliruan dan akibatakibatrya ihr tidak menjadi
kan laum muslimin terusir dri perlinduruan, perne
liharaan, dan pertolongan Allah Bahlsn, semakin

menambatr bekal bagi mereka betapa pun mereka
ditimpa bencan4 penderitaan, dan kesempitan di
tengah jalan.

Dengan kejelasan dan ketegasan ini, Allah menr
bimbing kaum muslimin, menjawab perhnyaan dan
ketercengangan merek4 dan membukakan kepada
mereka tentang sebabsebab yang dekat berupa
perbuatan rirereka sendiri, sebagaimana diungkap
kan-Nya pula hilanah yang jauh dari kadar-Nya dan
dihadapkan-Nya kaum munafik kepada kematian
yang tidak dapat ditolak oleh kehati-hatian dan
ketidakrnauan trut berjihad,

'Mengapa Miln lanrru ditw mtsibah (pada Pepe-

ratgan Ulwd), padalal kmnu telnh menimpalwn le-
kalnlan dua knli lipat lvpada musah-mushntu (pada

peperangan Badm) lwmu b nknta, D arfirunw darmg-
nya (luluhhnn) ini?' Kntakanlnh'Iar dart (kzsalalnn)

dirimu sendiri.' SestnggulmJa Allnh Malakuasa atns

segalasesuaht "(Ali Imran: 165)

Orangorang muslim yang ditimpa musibah
dalam Perang Uhud dan kehilangan tujuh puluh
orang syatridnya di samping yang luka-luka dan
penderitaan-penderitaan yang mereka alami pada
hari yang pahit ihr-dan merasakan betapa berahya
musibahyangmenimpameieka ihFberjihad dijalan
Allah, sedang musuh-musuh mereka yang musyrik
adalah musuh-musuhAllah. I(aum muslimin ditimpa
musibah seperti ini, padatral sebelumnya mereka
menimpakan musibah (kekalahaD serupa kepada
musuh dalam Perang Badar di mana mereka ber-
hasil membunuh briuh puluh orang pemuka Qtnaisy
Mereka juga menimpakan musibatr serupa pada
awal Perang Uhud, ketika mereka masih istiqamatr
pada perintah Allah dan perintatt Rasul-Nya saw.,

sebelum mereka teperdaya oleh harta rampasan,
dan sebelum hati mereka mengalami perasium
gentaryang sebenarnyatidakpatutterjadi dalamjiwa
oftmg{fttrlg yarrg beriman.

Diingatkanlalt mereka oleh Allah kepada semua
itu, sambil memberikan jawaban kepada mereka
tentang ketercengangan yang menimbulkan tanda
tanya bagi mereka. Maka dikembalikanlah apayang
terjadi pada merekakepada sebab langsung yang
dekat,

". . .Kalnltanlnl4 'Iar dmi (kesalalwn) dirimu sendiri. . .."'

Dirimu sendiriyangtelah menjadiusang, meniadi
lemah, dan bersilang sengkeb di dalam menanggapi

frintah (Rasul). Dirimu sendiri yang telah men:
durhakai perinhh Rasulullah dan stzfegi perangrya
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Nah, inilah yang tidak kamu akui terjadinya, lantas
kamu berkata'Dari mana datangnyakekalatran ini?"
Itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri, dengan
berlakunya sunnatullah pada dirimu, ketika kamu
menyodorkan dirimu terhadapnya. I(arena apabila
rnanusia menyodorlan dirinya unhrk dikenai sturnah
Allah, maka sudah barang tentu sunnah ifu akan
terjadi pada dirinya baik dia itu muslim maupun
musyrilg dan tidak berlaku pilih kasih dalam hal ini.
Maka, di antara tanda kesempurnaan Islamnya
seseorang ialatrharus menyesuaikan dfuiryadeqgan
hmfutansunnatrAllatrsejakawal.,'''
'. . . Saunguhtrya AIah fuIahalansa atus segala senmtu. "

Di anbra tunhrtan kodrat (kekuasaan) Allah ialah
terlaksananya sunnahNya, berlakunya undang-
undang-Nya dan berjalannya segala urusan sesuai
dengan hikrnah dan iradatrNya dan tidak ada yang
menganggur (tidak berlaku) sunnah-Nyayang di-
gunakanuntrk mevmjudkan alam semesh, kehidup
an, dan semuaperistiwa

Di samping itu, kadarAllahberada dibalik semua
ihr, karena suahr hilnnah yang Dia ketatrui. IGdar
Allah itu selalu berada di belakang setiap peristiwa

fans terjadi di belakang setiap gerak dan suar4 dan
setiap sesuafir yang terjadi di alam semesb ini,

'Apoyrymmimpa lwmu padn hmi bntmrunya dua
pasulrnn, mala (kelwkhnn) itu adalah dengan iain
AIIah.'(NiImran: 166)

Semuanya tidak terjadi seqra kebehrlan, awur-
awllrarl hampa, dan sia-sia. Setiap gerakan diper-
hifungkan dalam alam semesta ini, ditentrlan sebab
dan akibabrya. Secara keseluruhan-di samping
berlakunya menurut sunnatr dan undang-undang
yang telah ditetapkan untuknya yang tidak aka$
pernatr rusak, tidakpernah siasi4 dan tidakpernatt
pilih kasih-adalah unhrk merealisasikan hikrnatt
yang tersembunyi di baliknya dan unhrkmenyem-
purnakan pengambilan keputusan final terhadap
alam secara keseluruhan.

Tashnnwurislarm dengan kompleksitas dan ke
seimbangannya menjangkau persoalan ini, yang
tidak pernatr dijangkau oleh tashnwi"urnuma pun
dalam sejarah manusia

Di sana terdapat undang-undang yang tetap dan
sunnatr yang pasti. Di balik undang-undang yang
tetap dan sunnatr yang pasti itu, terdapat iradatyang
aktif dan kehendakyang mutlak, dan terdapat lihnah
'keb[iaksanaan' yang mengahrr berlakunya segala
sesuahr dalam bingkainya masing-masing. Undang-

undang Allah dan sunnah-Nya berlaku pada segala
sesuafu, di antaranya pada manusia. Manusia ifu
sendiri selalu menghadapi sunatullah itu dengan
gerakangerakannya yang dikehendakinya dan di,
pilihnya dan dengan tindakannya yang dilakuka*
nya atas dorongan pikiran dan rencananya. Mak4
berlalmlah sunnatrllah ifi.i atas dirinya dan memberi
bekas padanya.

Akan tetapi, semua itu terjadi sesuai dengankadar
dan kehendakAllah, yang dalamwaktu yang sama
terealisasilatr hikrnah dan takdir-Nya. Kehendak,
pemikiftm, gerak, dan aktivitas manusia adalah
bagian daqi sunnatullah dan undang-undang-Nya
yang Dia perlakukan dengannya apa yang Dia
perlakukan, dan Diawujudkan dengannya apayang
hendak Dia wujudkan dalam binglpi kadar dan
pengahrran-Nya Mak4 tidakada sesuatu punyang
keluar dari sunnafullah dan undang-undang-Nya
Tidak adayang menandingi sunnatr-Nya dan tidak
adarrang dapat menentang berlakuqa, sebagairnana
yang dibayangkan oleh orangorangyang mene&
patkan iradah dan kadar Allah dalam satu daun
timbangan dan meletakkan kehendak manusia dan
aktivitasnya dalam daun timbangan sahrnya. Tidak!
Tidak demikian persoalpnnya dalam tashawwur
'pandangan'Islam.

Manusr4 dalam tnslnatww islarri. bukanlah tarr
dingan bagi Allatr, juga bukan lawan-Nya. Ketika
Allah S\MTmengaruniakan kepada manusiakebera
daan diriny4 pikiranny4 kehenddng'4 kemampuan
unfuk menentukan, mengahr, dan bertindak di
muka bumi Allah tidak menjadikan sedikit pun dari
semua ini bertentaiigan dengan sunnah dan ke
hendak-Nya- Juga tidak keluar dari hikrnah terakhir
yang ada di balik kadar-Nya terhadap alam semesta
ini. Akan tetapi, dengan sunnah dan kadar-Ny:4 Dia
menjadikan manusia dapat memprediksi, mengahr,
bergerak, memberi pengaruh, menyikapi sunnafullah
yang berlaku atasny4 dan menerima pembalasan
dari sikapnya ihr secara sempurna, baik berupa
kelezahn maupun penderitaaq kesenangan maupnn
keletihan" kebahagiaan maupun kesengsaraan Dari
balik sikap dan hasil atau akibatnya ihr, terdapat
kadar Allah yang meliputi segala sesuatu, dalam
keterahran dan keseimbmgan.

Apayang terjadi dalam Perang Uhud merupalCIn
contoh dari apa yang kami katakan mengenai
tasluawnislauimng lengkap dan sempurna Allah
telatr memperkenalkan kepada kaum muslimin
smnatrNya dan persyaraun mengenai kemenangan
dan kekalahan. Akan tetapi, mereka menyelisihi
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sunnah dan syarat yang telatr ditetapkan-Nya itu,
yaitu mereka menyongsong pende;itaan dan luka-
luka. Akan tetapi, persoalaffrya tidak berakhir pada

batas itu saja IGren4 di balik sikap menyelisihi dan
penderitaan yang mereka peroleh itu terealisasilatr
kadar Allah untuk membersihkan barisan kaum
muslimin dari kaum munafk, dan membersihkan
hati kaum mukrninin serta untuk menjernihkan
pandangan mereka dari kekaburaru kelemahan, dan
kekurangan.

Semua itu dengan segalaperputamnnya adalah
sesuafu yang baik bagi kesudatran urusan kaum
muslimin{ibalik sakitdan penderitaanmngmereka
alami-dan mereka memperoleh hal ini sesuai
dengan sunnatr Allah jqa Maka di antara sunnatr-
Nya ialah battwa omng{rang muslimyang mene
rir,lla nanh4jAllah dan menyeratr kepadaNya dalam
semuaurusannya akan ditolong dan dilindungi oleh
Allah. Dijadikan-Nya kesalatran mereka ihr sebagai
jalan unhrk rnendapatkan kebail€n final"
mereka merasakan akibatyang meryakiflran" IGren4
penderitaan itr merupakan salah sahr jalan atau cara
untuk membersihkan hati mereka mendidik merek4
dan mempersiapkan mereka

Nah, dengan sikap yang tegas dan terbuka ini
maka mantaplah langkah kaum muslimin dan
tenanglah hati mereka tanpa goyang tanpa gon-
cang, dan tanpa kebingungan. Mereka hadapi kadar
Allah dan bergaul dengan sunnal.r-Nya dalam ke
hidupan. Mereka merasa bahwa Allah berbuat
terhadap diri merekadan orangorang di sekeliling
mereka apa png Dia kehendaki, dan bahwa mereka
haryalah sekadar alat dari kadarAllahnng diper-
gunakan untuk melakukan apa yang dikehendaki-
Nya Sedangkan, kekeliruan dan ketepatan-serta
segala akibatyang mereka terirnaihr seiring dengan
lcdar dantrikmahAllah, dan al<an membawa mereka
kepada kebai}an selama merekamasihkonsisten di
jalan-Np

",4payangnmimpa lmtt padn lwi bertemunya du
pasukan, na*a (lel@lnhan) itu adnlah dzngan izin
(tufdir) AW agar AIIah ncngetalwi siap orurg- uang
yang bcrinuu dan $apa orang-oralry yng mumf.k.
Ihpada mnelw dikalnlwu fuIarilah bapaag di jalan
Allah arar patalanl@nlnh (dirimu).' Mnclw betkar4
'Selciranya luni ncngetalwi alan tcrjadi pEaarga4
tcntulnh lwni mmgiluti lamu.'Merela Pnn hati iht
bnih dd(at lufuda lekqvan daifudn kzhatm tuIaelw
nerytalan dngatl mfunEa ap yotg &tak terlwdang
dalan lnthVa. AUah ltbih nwrydalui apa yng nnelw
snfiunyilw. " (Ali Imran: fOFf67)

Ayat ini mengisyaratkan sikap Abdullah bin llbay
bin Salul beserta para pengikuhrya yang disebut
dengan "orang{rang munaflC'. Allah menyingkap
jati diri mereka dalam peristiwa ini dan membersih-
kan barisan Islam dari merek4 serta menetapkan
hakikat sikap mereka pada hari itu bah\pa "nwrela
pann hari itu lzbih delwt lepadn lulufiran dnripada
keimnnmr,".Merekatidakjujur di dalam argumentasi
mereka bahwa mereka kembali pulang karena tidak
mengetahui bahwadi sana akan terjadi peperangan
kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Mak4
bukan ini alasan yang sebenarny4 tetapi mereka
hanya "mmgatnlan fungan mulatnya apa yang tidak
tnlandangdalarnhnthEa".%tngl4inyaa*mnati
mereka terdapat nihk (kemunafikan), lang menjadi
kan mereka tidak beraHdatr secara mqpni. IGmu-
nafkan menjadikan individu-individu mereka dan
apa yang dikatakannya lebih tinggi daripada akidatr
dan ajarannya.

Yang terpikir dalam benak gembong munafil
Abdullah bin LJbay, ini adalah tindakan dan sikap
Rasulullah sarn'. yang tidak menerima pendapatpng
diusulkanrryamengenai Perzrg Uhud- Dan sebelunr
ny4 adalah masalah kedatangan Rasulullah saw. ke
Madinatr dengan membararisalah llahiyang meng-
haranrlan sesuafi.r png biasa mereka langgar ketika
dia berkuasa atas merek4 dan Nabi sarr. menjadilan
kekuasaan bagi agamaAllah dan bagi pemangku
agamaini

Inilah persoalan yang ada dalasr hati merek4
yang membuat mereka pulang pada waktu meng-
hadapi Perang Uhud, padatral kaum musyrikin
srdah berada di pinhrBintu kota Madinatr" Persoalan
ini pulalah yang menjadikan mereka tidak mau
memenuhi panggilan seorang muslim yang jujur
bernamaAbdullah binAmrbin Haram ketika dia
berseru kepada merek4 "Marilah kita berperang di
jalanAllah atar kitabertatran!", denganalasan batrwa
mereka tidak mengetatrui kalau di sana terjadi pepe
ftmgan. IGrena itulah, Ailatr mengungkapkan aib
merekadalam ayatim,

'. . .Allnh lrbih mmgetnlwi apa yang mncla sembunyi-

kan."

Kemudian disingkap pula usatra-usaha mereka
untuk menggonqmg barisan dan jiwa dengan fir-
marrNl4
"Orang-orang yang mengatalan kzpada saudnra-
wdnorya dm rurela fida* anat beperang'SeldrorJa
nneka ncngiluti ldt4 tcrltulah msela fidak tnbunilh''
(Ali Imran: 168)
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Mereka tidd< merasa cukup dengan tidak turut
berperang, ketika perang sudah di ambang pinhr.
Tetapi tindakan itu mereka teruskan dengan meng-
goncang dan menggoyatrlan barisan dan jiwakaum
muslimin. Apalagi, Abdullah bin Ubay masih dipan-
ilang sebagai pemimpin bagi kaumnya dan kemu-
nanmnnya belum terungkap waktu ihr. Allah jwa
belum membeberkan sifatnya yang dapat meng-
goncangkan kedudukannya dalam jiwa sebagian
kaum muslimin. Batrkan, mereka terus saja mene
barkan kegoncangan danpenyesalan di dalam hati
keluargapara syuhada dan korban setelah peperang-

an dengan mengatakan, "Sekiranlta mereka meng-
ikuti kit4 tentulatr mereka tidak terbunuh."

Mereka menjadikan ketidakturutan mereka itu
mengandung hikrnah dan kemaslahatan, dan meng-
anggap tindakan menaati dan mengikuti Rasul saw.

itr menyebabkankesedihan danbencana lebih dari
ifu mereka semua merusak tnsh.awwur 'konsepsi'
Islam yang sangat jelas mengenai kadar Allah, ke
pastian ajal, hakikat kematian dan kehidupan, dan
kebergantungan keduanyapadakadarAllah semata-

Oleh karena itu, Allah segera memberikan jawaban

1lang telak dan tegas, yang menolak tipu daya mereka
dari sahr sisi, dan membetulkan tnslauwurislani
danmenghilangkankekabuan darinyapada sisilain,

'. . . I{atala nlah mlaldah lwnrinn itu dmi dirimil, jika
lwmu mang-mang yang benar.'' (Ali Imran: 168)

Mak4 kematian itu pasti menimpa oftmgyang
berjuang dan orangyang dudukduduk di rumah,
akan menimpa orang yang pemberani dan pengecut
Kematian tidak dapat ditolak oleh keinginan untuk
hidup dankehati-hatian, dan tidak dapatdihrndaoleh
kepengecutan dan ketidakhrutan berperang. Ke
nyataan adalahbuldiyangtidakperlu diperdebatkan.
Kenyataan inilatr yang dipergunakan oleh Al-
Qur'anul-IGrim unfuk memotong argumentasi
mereka. Mak4 ditolaklah tipu daya mereka yang
tercela itr, ditetapkanlah kebenaran dengan ukurarts
nya, dimantapkanlah hati kaum muslimin, dan di.
curahkanlah ke dalamryra ketenangan, ketenteranr
an, dankeyakinan.

Di antarahalyang perlu diperhatikan mengenai
pemaparan AlQur'an terhadap beberapa peristiwa
itu ialah diakhirkannya pemapaftm peristiwa ter-
sebut peristiwa penolakan Abdullah bin Ubay dan
oftmg{mng yang bersamaqra terhadap peperang-
an. Padatral peristiwa ihr sudatr teriadi pada awal dan
sebelum terjadinya peperangar Akan dial$iri penuL
parannla dalam konteks ini.

Pengakhiran paparan ini memuat salah sahr ciri
nanl@ arbi*Qur'aniah. AlQur'an mengalilhirkan
papafim ini sehingga dimantapkan dulu sejumlatr
kaidah pokok bagl tnslwwrozr islami yang telah
ditetapkannya Untuk itu, ia tetapkan di dalam hati
sejurnlah perasaan yang benar dan telah ditetapkan-
nya dan sehingga timbangan-timbangan dan nilai-
nilai yang telah ditetapkannya terletak pada posisi
yang sebenarnya. Setelah itr baru diisyaratkan isyarat
inikepada "orangorangmunaflC' dan perbuatarurya

serta tindakanqra sesudah itr, sedangkan jiwa kaum
muslimin sudah siap unfuk memahami apa yang ter-
dapat di dalam tindakan itu yang berupa penyim-
pangan dari taslwwwzr; nilai-nilai, dan timbangan-
timbangan yang benar. Demikianlah seharusnya
proses pembenhrkan tnshaarwur dan nilai-nilai imani
dalam jiwa seorang muslim. Demikian pula hendak-
nya ditempatkan timbangan-timbangan yang benar
untuk menjadi bahr uji taslwpwur dan nilalnilai, dan
unfirk menimbang amalan-amalan dan personalia-
nya- Kemudian dikonfirmasikan kepadanya semua
amalan dan individu sesudatr itu. Sehingga, dapatlatr
ditetapkan atasnya hukum yangcerah dan benar,
dengan perasaan imaniyang benar pula

Kemungkinan masih ada hal lain yang terkan-
dung dalam manhaj yang unik ini, yaitu bahwa
AbdullahbinUbay sampai saatitu masih dianggap
sebagai orang besar di kalangan kaumnya-sebagai-
mana sudah kami kemukakary-dan hidungnya
rnasih bengkak 6akni hatinya orfifti.ngf.el) karena
Nabi saw. tidak menerima pendapatnya. Sebab,
prinsip musyawaratr ialatr mengarnbil pendapatyang
tampak lebih kuat alasannya menurut jamaatr. Tapi,
tindakan si munafkbesar ini sudah menimbulkan
keributan di kalangan barisan Islam dan menggon-
cangkan pikiran, sebagaimana perkataan-perkataan
yang dibuat-buatnya menimbulkan penyesalan di
dalam hati dan menggoyahkan pikiran. Mak4 di
antara kebijaksanaan nanh4j nrlalahmenampaHran
kehinaan, dndakan, dan perkataarurya Juga tidak
membeberkannyapada awal peristiwaketika meng-
hadapi peperangan atau pada awal-awal masa
pepefingan, melainlan diakhirkanrryra hingga di sini

Di samping itr, disebutkan pula golongan yang
disifuti dengan identitas yang tepat, "orang{rang
yang munafilC'. Disebutkan pula keheranan terhadap
sikap mereka dengan mengguakan kalimatyang
umum,

' Apaknh lcnnu tidn*, nnrE nhatikm. nang-mang yng
murwfik. " (al-lIa.ryr : ll)
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Tidak disebutkannya narna ataujati diripembesar
mereka, supaya tetap nakirah'terselubung' pada
"orang-omng yang munaflC' yang berhak mendapat-
kan apayang diperoleh oranglang berbuat seperti
perbuatanny4 dan sama pula hakikahrya ddam tints
bangan imanyang sudatr disebutkan dalam ayatapt
terdahulu.

Kehidupan Orang yang l\fiati Syahid i

di Sisi Allatr
Setelah hati nurani merasa lega dan mantap ter-

hadap hakikat sunatullah yang berlaku di alam
semesta; hakikat kadar Allah mengenai segala
urusan; hakikat hikmah Allah di balik takdir dan
pengahrran-Ny4 hakikat ajal yang telah ditetapkan,
dan kematian png telah ditenhrkarryang tidak di-
undur karena yang bersangkutan tidak turut ber-
F€rffig, dan tidak dapat dimajukan karenayang ber-
sangkutan hrut berperang, serta tidak dapat dicegah
karena yang bersangkutan masih punya ambisi
untuk ini dan ihr, atau karena berhati-hati, atau
karena masih adarencana begini dan begifu-, maka
konteks berikutqamenjelaskan hakikatyang besar
pada zatnya dan besar pe Yaitu, hakikat
bahwa orang{rang yang terbunuh di jalan Allah
tidaklah ma6 tetapi mereka hidup. Merekahidup di
sisiTuhan mereka dengan diberi reznld,,dan tidak
terpufirs hubungannya dari kehidupan kaum mus
limin sesudatrnya dan dari peristiwa-peristiwa yang
dialaminya. Mereka terpengaruh dengannya dan
memberi pengaruh padanya Sedangkan, memberi
pengaruh dan terpengaruh itu merupakan kektrasan
hidup yang sangat penting.

Ayat-ayat ini menghubungkan kehidupan orang-
orangyang mati syahid dalam Perang [Jhud dengan
peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kesyahidan
mereka dengan hubungan yang kokoh. Kemudian
beralih menggambarkan sikap golongan yang ber-
iman, yang menaati frintah Allah dan Rasul-Nya
setelah mereka mendapat luka. Mereka keluar
mengikuti jejak pasukan Quraisy, karena Hrawatir
jangan-jangan pasukan Quraisy itu kembali lagi
menyerang Madinah. Mereka tidak menghiraukan
ancanum orang png menakut-nahrti mereka bahwa
pasukan Quraisy menghimpun kekuatan. Mereka
hanya bertawakal kepada Allatr saja dan meng-
implementasikan makna iman dan hakikakrya de
ngan sikapnyaitu,

e
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'Janganl.ah lamu mengira balruta orang-orang yrry
gugur di jalan Allnh itu mnti. Baltlwn, mnela itu hidup
di sisi Tillwnla dengan mrnnnhat re<eki. Mereltu dakn
lr,eadnan gernbira disebablan lurunia Allah yang di-
bnilan-Nya lepada mnelu. Dary mnelw bergirang lwti
turhadn| nrang-orang lang masih ti.nggal di belnkang
yang belum mmyusul m.erelu, bahute tidak adn la-
A:lruatiran tnhadnp mnelw dantidnk (puh) merelu
bilsedih lwti. Merelw bn$rang hnti dcrgan nilemat dan
lwrunia yang besm dari Allnh dnn baluoa AIIah tldak
menyia-nyialan palnla orang-orang yang bniman.
gailA, arailg-orang yatg menanti perintnh Allah dan
Pasul-Nya sesudnh mneka mmdnpat lula (dalam
pepnangan Uhild). Bagi nang-maryyangbnbuat lu-
bailwn di annra mnelw dm yang batalan, ada pahnk
yangbesar.(YaiU,orang-mng(Jarlgmtnanfr Allahdmt
Rasul) yang lwpada rnnelu adn orang-orang ytlg
magarnlaa'Saungguhnyanarusiatzlahrwngumpul-
lant pankm untuk mmy nang lamu. Ifurena iht, talflit-
lnh lepana mnelu.'Malw, pnkataan itu rnerumbah
leimnrnn mnelw dan mnelw m.cnjawab, 'Cukuplah
Allah mniani Patolnng lnnti dm Allah onaloh sebaik-
baik Pelindung.' Mak4 maelu kentbali dmgan nilorut
dm ksrunia (y ang besar) dai Allnh^ Merelu tidak mm-
dnpat bmraru apa-apa. Mnela nt?ryilaii lcridlnnn
Allah. Allah nmnpunyai larunia yang baar. Senrnguh-
ny a mnelw itu tidnk hin lwny alnh setnn yang nerulafi-
nalwt; (L"amu) fungan kau an- kazo annl a (nang- mang
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muyrik @natsj). I{arenn itu, janggnlah lamu tnlut
lnpod" merelw, tctapi talanlnh lwpada-Ku, jila lannu

berwr-benar uang yry boiman." (Ni Imran: 169-

t75)

Setelah mencerahkan hakikatkadar dan ajal di
dalam hati kaum mulxninin; setelatr menjawab ke
ragu-raguan dan penggoncangan serta rasa sesal
yang diembus.embuskan kaum munafik dengan
perkataan merek4 seperti termuat dalam surah Ali
Imran ayat 168, mengenai orang{ftulg y:lr8 gugur,
"sekiranya mereka mengikuti kita tenhrlatr mereka
tidak terbunuh", lalu Allah menjawab dengan me
nantang merek4 "IGtakanlatr Muhamnad), Tolak-
lah kematian itu dari dirimu jika kamu orang{rang
yang benar!"' ; dan setelah menenangkan hati orang-
orang yang beriman terhadap sumber hakikat yang

mantap ini, Allah hendak menambah ketenangan
dan ketenteraman di dalam hatiyang beriman ini.
Maka, disingkapkanlah kepada mereka tempat
kembali orangorang yang mati syahid, yaihr orang-
or:mg yang gugur di jalan Allah. Tidak ada orang
yang mati syatrid kecuali yang gugur di jalan Allah,
dengan hati yang hrlus untuk Allah semata dan
bersih dari semua kepentingan lain.

Allatr mengungkapkan kepada mereka batrwa
orang{rangyang mati syahid ihr hidup dan men-
dapatkan apa yang menjadi kelrtrasan oftulg{ftmg
hidup. Mak4 mereka "diberi reznH'di sisiTuhan
mereka Mereka bergembira terhadap karuniayang
diberikanTuhan kepada mereka- Merekabergirang
hati terhadap tempat kembali yang bakal diperoleh
or':rngorang mulanin yang belum menyusul mereka
Merekapun meliputperistiwaperistiwayans dialami
saudara-saudara mereka yang masih tinggal di
belakang.

Inilah beberapa kekhasan hidup, kenikrnatan,
kegembiraan, menaruh perhatian, terkesan, dan
memberi pengaruh. Mak4 apalagi yang perlu di-
sesalkan atas keterpisahan mereka? Padahal, mereka
terus hidup dan berkesinambungan dengan orang-
oftrng yang hidlp dengan peristiwaperistiw4 dan
lebih dari ihr mereka mendapatkarunia dariAllah,
berupa rezeki dan kedudulan. Apa arti unsur-unsur
pemisahyang dipasang manusia dalam pandangan

dan bayangan mereka antara orarrg mati syahid yang

terus hidup dan saudara-saudamnyayang masih di
belakang dan belum menyusulmereka? Apa arti
unsur-unsur fmisah yang mereka pasng antara
alam kehidupan dan alam sesudah kehidupan, pada
hal tidak ada dinding-dinding fmisah dan peng-

halang dengan orang{rang mukrnin, yang ber-
muamalatr di sini dan di sanadenganAllah?

Pencerahan hakikatyang besar ini mempunyai
nilaiyang tinggl di dalam memandang semua per-

soalan. Ia menyeimbangkan pandangan orang mue
lim terhadap pergerakan alam semesta beserta ber-
bagai benhrkkehidupan dan undang-undangnya Ia
selalu berhtrbungan dan tidakterputrspfits. Mak4
kernatian bulanlatr akhirperjalamn. Bahlan, bukan
menjadi penghalang antara apayang sebelumnya
dan yang sesudatrnya secara mutlak

Ini adahfrpandanganbaru terhadappersoalan itu,
yang memiliki pengaruh besar di dalam perasairn

orzrng{ftlrrg yang beriman, dalam menghadapi ke
hidupan dan kematian, dan dalam memandang
sesuahr yang ada di sini danyang adadi sana.

langanlah knmu mmgira balaoa nrang-nrang yatg
gugur di jalanAllnh itu mati. Bahla n, mnetra itu hidup
disisiTularmyadmganmmdapatragkL"(AJilnranz
16e)

Ayat itu merupakan nash yang melarang sese
ofttng menganggap oftIng{rimg yang gugur di jalan

Allah, meninggalkan kehidupan ini dan jauh dari
pandangan mata manusia sebagai oft[lg{t'ang }ang
mati. Di samping i[r, juga sebagai nash yang mene
tapkan batrwa mereka fidup di sisi Tuhan mereka".
'Kemudian, setelah melarang dan menetapkan yarg
demikian ihr, ayat ini menerangkan ciriciri lfias
kehidupan yang mereka peroleh, yaitu mereka
"mendapat rezeki".

Namun demikian, kita yang masih dalam ke
hidupan hna ini tidak mengetatrui bagaimana ke
hidupan yang dialami pam syuhada itu, melainkan
keterangan haditshadits satrih yang sampai kepada
kita- Tetapi, nashyang benar dari Yang Matra Me
ngetahui lagi Mahawaspada itu saja sudah cukup
untuk mengubah pola pemahaman kita terhadap
kematian dan kehidupan, serta perpisatnn dan per-

temuan di antara keduanya Nash itu juga sudah
cukup untuk meriunjulit<an kepada kita batrwa
semua persoalan ihr pada hakikahrya tidak sama
dengan latririahnya yang kita lihat Nash itu pun
mengajarkan kepada kita batrwa ketika kita mem-
bangun pemalraman kitaterhadap beberapahakikat
yang mutlak dengan menyandarkan kepada feno
mena latririah yang kita lihat tidaklah dapat mem-
bawa kita untrk mengetahui hakikatyang sesung-
guhnya- Oleh lcarena itu, lebih utama bagi kita
menantikan penjelasan mengenai masalah ini dari
Yang Matrasuci dan Matra Berkuasa memberikan
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penjelasan.

Para syuhada itu adalah manu3ia seperti kita.
Mereka terbunuh, kehidupan telatr meninggalkan
mereka sebagaimana yang kita lihat fenomena
lahiriahnm dan mereka pun meninggalkan kehidup
an seperti yang kita ketatrui gejalanya- Akan tetapi,
karena mereka "terbunuh dijalanAllah", dan mereka
membersihkan diri untrkAllatr dari segala kepen-
tingan parsial yang kecil, dan ruhnya berhubungan
dengan Allah, maka mereka berkorban dengan
ruhnya di jalan Allah. I(arena mereka terbunuh
dalam kondisi seperti itu, maka Allah mengipfor-
masikan kepada kita melalui informasi yang benar,

bahwa mereka tidak mati. Dia melarang kita ber-
prasangka seperti itu, dan ditegaskan oleh-Nya
bahwamerekahidup di sisiNya dengan mendapat
rezeki-Nya sebagai layaknya orang hidup. Diaiuga
menginformasikan kepada kita mengenai beberapa
kektrasan hidup yang lain untuk merek4

'Merekn dnlam luadaan gmfiira disebablan' lwnnia
Allnh yang dibnilmn-Nya lupada mnekn...." (Ni
Imran:170)

Mereka menerima rezekiAllah dengan gembir4
karenamerekatatrubatrwarezeki ifu adalah'karunia
Allah" atas mereka Mak4 halinimenunjuldranke
ridhaan Allah kepada orumg{rang yang gugur di
jalan-Nya I&lau begihr, apalagi yang dapat menye
nangkan merekayang melebihi rezekiyang menan-

dakan keridhaan-Nya?
IGmudian merekasibukmemperhatikan saudara

saudara mereka yang masih tinsgal di belakang
mereka dan bergirang hati terhadap saudarasaudara

mereka ihr karena mereka mengetahui keridhaan
Allatr kepada orang{rang mukrnin yang berjihad,

"...Dan, merela bngirang hnti tcrludn| orang-urarg

yarg mnsih tinggal di belalang yang belum menyusul

mnela, balwa tidak adn lekhaatatiran terhadap mnela
dan tidnk (pula) mnelu b nsedih luti. Mneln bogimrry
lati dmgan nihnat dan lunnia yang baar dari Allnh
dnn balwa Allah tidak mmy ia-nyialnn patnln arailg-

mang yang berimnn. " (Ali Imran: l7hl7l)

Mereka tidak berpisah dari saudara-saudara
mereka "yang masih tinggal di belakang yang belum
menyusul merexzr"' dan tidak terputrs hubungan di
antara mereka Mereka juga "tridup" bersama
saudarasaudara mereka dan bergirang hati dengan
apa yang mereka peroleh di dunia dan di akhiral
ktak kegirangan mereka adalah'bahwa tidak ada

kelirhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)

mereka bersedih hati'. Mereka mengetahui hal ini
dan meyakiirinya karena mereka hidup "di sisi
Tuhan niererc-'dan karena mereka mendapatkan
nilanat dan karunia dariAllah. Juga karena mereka
yakin bahwa demikianlah sikap Allah terhadap oftmg-
orang mukrninpngbenar, dan bahwaDiaddak akan

menyia-nyiakan pahala orangorang yang beriman.
Natr, apakatr gerangan yang masih tersisa dari

kelhasan-kekhasan hidup yang tidak terealisasikan
bagr para syuhada yang terbunuh di jalan Allah?
Apakah geranganyang memisahkan mereka dari
saudara-saudara mereka yang masih tinsgal di
belakang yang belum menyusul mereka? Apal<alt
gerangan yafig menjadilian perpindahan ini sebagai

titik penyesalan, kehilangan, dan ketakutan dalam
jiwa orangorang yang masih tinggal di belakang
yang belum menyusul merek4 padahal ini lebih
layak menjadi titik keinginan, keridhaan, dan ke
tenangan, dengan rhelalui perjalanan menuju Allah
ini-di samping kesinambungan dengan orangorang
yang hidup, dart dengan kehidupan?

Sungeuh ini merupakanpelurusanyangtepatter-
hadap pemahaman tentang kematian di jalanAllah.

Juga terhadap peras:um-perasaan yang menyertai-
nya di dalam jiwa para mujatrid yang gugur itu sen-

diri, dan di dalam jiwa omng{ftmg yang belum me
nyrsul mereka Pemahaman seperti ini juga berarti
memperluas lapangan kehidupan, perasaanny4 dan
garnbaran-gambarannya" yang melampaui lingkarart
kehidupan dunia ini dan melamp4l,ri lambang-lanr
bang kehidupan yang bakal musnah. Apabila jiwa

sudah mantap di dalam lapangan yang luas mem-
bentang maka ia tak dapat dihalangi oleh peng-

halang-penghalang yang ada di dalam benak dan
pikiran kitatentang perpindahan dari satu benhrkke
bentuklain, dan dari sahr kehidupanke kehidupan
lainlagi.

Sesuai denganpemahamanbaruyang ditegaldran

oleh ayat ini dan sebagairyra dariAlQur'anul-IGrim
dalam hati orangorang muslim, maka berialanlah
langkatr para mujahid yang mulia mencari kesyahi-
dan di jalanAllah, sebagaimana sudah disebutkan
beberapacontohnya dalampermulaan pembicaraan

tentang peperangan ini. Maka, yang berkenan,
silakan membacaulang di sana

Jati Diri Orang-Orang yang Menggirangkan
Hati Para Syuhada /L

Sesudah menetaplan hakikatyang besar ini, ayat

berikutnya mernbicarakan jati diri "orang{rang
mulsnin" yang para syuhada bergirang hati ter-
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hadapnya karena sesuatu yang disediakan unfuk
mereka di sisi Tuhan mereka- Mak4 ditentukanlatr
siapamerekaitu, dan dibatasipulaciricirikhususnya
dan sifat-sifatnya serta sikap mereka terhadap
Tuhanrrya,

' (Yaiht), orang- urang y ang nvmnti p erintnh Allah dan
Rawl-Nya sesudah mnelm mmdnpat kln (fuInm
pepnangan Ufud). Bagi mang-nmtgyangbnbuat lu-
bail,andiannramneladan.yangbntalw:qanapahak
y mtg baar. (YaiU, ffang-ffang (y ang nmnali Allnh dnn

Rnul) yang lwpada merelm ada orang-orarg yang
'S aunguhry a mnnasin tzlnh mmgnnpul-

lun pamlan. untuk meny nattg lamu. I(arna itu, talatt-
lnh lepada mnelw.'Malm, pnkatnnn itu mmnnbah
kzimaran merela dnn mnelw mmjawab, 'Culwplah
AIInh mcri adi Penabry lwmi dm Allnh adnlnh sebaik-

baik Peli.ndung.' Malil, mnelw kemtrali dntgan nilcrnat
dan lwnnia (y ang besm) dmi Allnh. Mnela tidnk mm-
dnpat bmmnn apa-apa. Merclca rcngililti knidhann
Allnh. Allah rnunpunyai ltarunia yry baar." (Ni
Imran: 172-174)

Mereka ihrlah orang{ftng yang dipanggil Rasu-

lullah saw. unhrk keluar bersama beliau pda kali lain
pada keesokan harinya setelah peperangan yang
p_ahit itu, sedangkan mereka masih lematr karena
luka-lukayang dideritanya, dan baru saja selamat
separoh jiwanya dari maut dalam peperangan ke
marin. Mereka juga belum lupa sengihrya pertem-
puftrn yang mengerikan, kekalahan yang patrit, dan
kesedihan yang beral Merekajuga kehilanean orang-
orang yang perkasa sehingsa jumlah mereka tinggal
sedikit Ditambah lagi deqgan keadaan merekayang
masih lesu karena menderita lukaluka.

Akan tetapi, Rasulullah saw. memanggil merek4
hanya mereka saja. Beliau tidak mengizinkan se
oftmg pun yang tidak furut berperang untuk keluar
bersama beliau, yang bisa saja dikatakan unhrk
memperkuat barisan dan menambah jumlah per-
sonel merek4 lalu mereka memafuhi perintah Rasul.

Mereka memenuhi panggrlan Rasulullah saw. yang
notabene adalatr panggilan Allah-sebagaimana kan-
dungan konteks, dan memang pada hakikatnya
pengertiannya demikian. Mereka penuhi panggilan
itu karena memenuhi perintah Allah dan Rasul
"setelah mereka mendapat luka" dan bencana.

Rasuhrllah saw. memanggil merek4 hanya mereka
saja. Panggrlan Rasul dan sambutan mereka itu
mengandung beberapa pengarahan dan mengiqrarat-
kan beberapa hakikatyang besar. Yaitr, kemungkin-
an Rasulullatr saw. berkeinginan supaya kesan'ter-

alddr dalam jiwa dan perasaan kaum muslimin
bukanlah kesan kekalatran, luka dan derita- IGrena
ihr, dibangkitkanlah mereka untuk mengikuti dan
membunhrtipasukan Quraisy, supryaterkesan dalam
hati merekabahwa apayang menimpa merekaitu
hanyalah cobaan dan pengalaman, bukan akhir
perjalanan. Sesudatr ifir, mereka akan menjadi orang-
orangyanghiaf sedang musuh-musuh merekayang
menang ihr sebenarnya lemah. Kejadian itu hanya
sekali saja menimpa mereka dan setelah itu segera
berlalu, sedanglan kekalatranyang menimpakaum
musyrik berkali-kali. Semuanya akan berlalu mana
kala sudatrhilang rasalemah dan lesu merek4 dan
mereka penthi panggilan Allah dan Rasul.

Pada sisi lain, barzngkali Rastilullah saw. meng:
hendaki agar kaum musyrikin tidak berlalu begrhl
saja dengan kesan merasa mendapat kemenangan
yang mutlak. Maka, terdapatlah kesan di dalam jiwa
pasukan Quraisy'yang ikut berperang kemarin,
batrwa mereka tidak mendapatkan apa-apa dari
kaum muslimin. Bahkan, mereka merasa dikejar-
kejar dan dibunhrti unhrk perang ulang kembali

Kesan-kesan ini memang terjadi sebagaimana
disebutkan dalam beberapa riwayat

Mungkin jqa Rasulullah saw. hendak menimbul
kan kesan kepada kaum mtislimin dan kepada dunia
semuanya tentang adanya hakikat baru yang di-
jumpai di dunia ini. Yaitu, hakikat bahwa di sana
terdapat akidah yang merupakan segalagalanya di
dalam jiwa pemeluknya, yang tidak ada keinginan
lain terhadap dunia bagi mereka selain akidah itu,
dan tidak ada tujuan hidup bagi merekayang selain
ihr. Akidahrcng merekahidup hanyaunfilknya saja.

Sehingga tidak ada sesuatu Vang tinbsal di dalam
hati mereka sesudatr itu, dan tidaklah mereka me
ninggalkan sesuatu pun untuk diri mereka yang
tidakmerekakorbankan untrk akidalrnya dan untuk
menebusnya.

Ini merupakan sesuafir yang baru di muka bumi
pada wakhr itu. Sudah tenhr, seluruh dunia akan
merasakan-sesudah kaum mukminin merasa-
kannya-tentang adanya sesuafir yang baru, dan
tentang adanya hakikat yang besar ini.

Tidak adapengungkapan yar, glebih kuattentang
kelahiran hahkat ini, daripada peristiwa keluarnya
orang{rang yang memenuhi perintah Allah dan
Rasul setelah mereka ditimpa luka-luka" Juga dari-
padaperistiwakeluarnyamereka dalambenfirk1ang
cerah, indah, dan agung ini. Yaitu, benhrkketawakal-
an kepada Allah saia dengan tidak menghiraukan apa
yang dikatakan or:ang lain yang menakut-takuti mereka
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dengan telah berkumpulnya pasukan Quraisyunfuk
menyerang merek4 sebagaimana ying Asampait<an

oleh para utusan Abu Su&an, dan sebagaimana
tindakan menakufnakuti yang dilakukan oleh kaum
munafik yang memang sudah menjadi altivitas
merek4

'(Yaitu), oratg-urang (yongnenaati AIInh dnn Raml)
yang lepada merelu ada mang-mang yang mmgatalan,
'saunggulmya manusia tdah mengumpullwn pasulcmt

untuk m.enyerang lanru. Karmn itu, nlwtlnh l"podo
merelu.' Maleg pnlataan itu menambah lceimanan

mcrelw dan mnela mn1i untr,'Culwplah Allah nniadi
Panlong lami dan AIIah adalnh sebaik-baik Pelindung."'
(Ali Imran: 173)

Inilah sebuatr gambaranyang indah dan aguqg,
yang merupakan pengumuman yang tegas tentang
lahirnya hakikat besar ini. Inilah sebagian dari apa
yang diisyaratkan oleh khotbah Nabi yang penuh
hikrnatr.

Berikut ini beberapa riwayat yang melukiskan
keadaan luka dan kepatuhan memenuhi panggilan

Rasulullahitu.
Muhammad bin Ishaq berkata'Telah dicerihkan

kepadaku olehAbdullah bin lftanjatt bin Aid bin
Tsabit dariAbus Saaib mantan budakAusyah binti
Utsman, bahwa seorang laki-laki satrabat Rasulullah
saw. dari kalangan Bani Abdul Asyhal hrrut dalam
Perang Uhud, dia bercerita, 'Aku dan saudaraku
hrut Perang Uhud bersama Rasulullatr saw., lalu
kami pulang dalam keadaan luka-luka Maka ketika
tukang seru Rasulullatr saw. menyerukan supaya
kami mengejar musuh, aku berkata kepada saudara
ku-atau dia berkata kepadaku-, 'Apakatt kita akan
meninggalkan perang bersama Rasulullah saw.?

DemiAllatr, kita tidak mempunyai kendaraan unhrk
kita naiki dan masing-masins kita terluka berai' Lalu
kami keluar bersama Rasulullatr saw., sedang aku
adalah omng yang paling ringan lukanya Mak4
apabila saudaraku tidak kuatlagi, aku membopong-
nya.'Begitulah hingga mereka sampai di tempat
yang menjadi trjuan kaum muslimin."

Muhammad bin Ishaq berkata "Perang Uhud itu
terjadipadahari Sabtu, pertengahan bulan Sfiawwal
Mak4 pada keesokan harinya hari Ahad, tanggal
enam belas Syawwal, tukang seru Rasulullah saw.

menyeru numusia supaya mencari musuh, dan tukang
seru itu berseru agar jangan ada di antara kami yang
ikut melainkan yang kemarin turut perang. Mak4
Jabir binAbdullah binAmrbin Haram berkata ke
pada Rasuhrllah saw., Wahai Rasuhrllah, sesungguh-

nya ayatrku menjadikanku sebagai penggantinya
untukmengwusi trjuh orang saudarawanihku, dan
dia berkata, Wahai analftu, sesungguhnya aku dan
engkau tidak boleh mengabaikan saudarasaudara
wanitamu itu dan saudaralakilakimu juga" Aku tidak
lebih mengutamakanmu daripada diriku sendiri
untuk berjihadbercama Rasulullah saw.. Oleh karena
itu, tinggalldh engkau untuk mengurusi saudara-
saudaramu.' Mak4 aku tinggal di rumah unhrk me
ngurusi saudara-saudaraku. Rasulullah sa\4'. meng-
'tnnl,etr ayatrku untuk keluar bersama beliau."'

Demikianlatr banyaknya gambaran yang luhur
seperti ini dalam mengumumkan kelatriran hakikat
yang besar ifu di dalam jiwa 1"ang besar pula Jiwa
yang tidak mengenal Pelindung kecuali Allah, jiwa
yang mer:Nil ridhakepada-Nya dan cukup dengan-
Nya saja jiwayang terus bertanrbah imannyapada
waktu menghadapi saat-saat krisis, dan jiwa omng-
orang yang ketika ditakut-takuti orang lain bahwa
mereka akan diserang orang, merekajustru berkae"

'Cukuplnh Allah ncnjadi Penalnng lami, dan Allnh
adnkh sebaik-baik Pelindung. "

IGmudian, akibatyang merekaperoleh ialatr janji

Allah yang dinanti-nantikan oleh orangorang yang

bertawakal kepadaNy4 meiasa cukup dengan per-

tolongan-Nya, dan berjuang dan beramal dengan
tulus ilifilas kepadaNya,

'Mala, mneltn kanbali dmgan nihnal dan karunia
(yang baar) dmi Allnh. Mnelw tidak ffiltdnpar bntxaw
apa-apa. Merelil ntmgikuti lsridhaan Allah. . .. ' (AIi
Imran:174)

Mereka mendapat keselamatan, tidak tertimpa
bencana sedikitpun ju4 dan mereka mendapatkan
keridhaanAllah. Merekapulang dengan selamatdan
hatiyangridha-

'. . . dagan nihnnt dm kannia (yarry boar) dari Allnh. . . "

Di sini, Allah mengembalikan mereka kepada
sebab pertama pemberian, yaitu nikrnatAllah dan
karunia-Nya kepada orang yang dikehendaki-Nya
Di samping menyebulnyebutmereka dengan sikap
nya yang luhur, maka ayat ini mengembalikan
urusan itu kepada nikrnatAllah dan karunia-Nya
I(aren4 ini merupakan pokok yang besar, yang
menjadi tempatkembalinyasegalakeutamaan- Sikap
mereka yang demikian itu pun tidak lain adalah
bagian dari karunia yang besar ini
'. . .Allah rcntPunyai lwrunia yangDesar. "(Ali hnran:
t74)
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DemikianlahAllah mencatatmereka dalamkitab
Nya yang abadi, dan di dalani firman-Nya yang

responsif terhadap seluruh segi alarn Direkamlah
gambar merekayang bagus dan sikap merekayang
muliaini.

Apabila seseoftng melihat potet dan sikap ini,
maka ia akan merasakan seolaholah keberadaan
seluruh kaum muslimin ini proses perubatrarurya

hanya memakan waktu sehari semalam. Mereka
sudatr masalq sudatr teraturrapi, dan sudatr mantap

untuk eksis di muka bumi tempat mereka berptiak
Hilang sirna semua kekaburan dari pandangan

mereka, dan mereka kendalikan segala urusan
dengan baik Mereka juga lepas dari keterombang-
ambingan dan kegoncangan, yang hanya terjadi
kemarin saja dalam pemikiran dan barisan mereka
Maka, hanya dalam waktu satu malam, tedadi
perubahan yang membedakan sikap dan pandangan
jamaah hari ini dengan sikap dan pandangan mereka
kemarin, Padahal, perbedaannya sangat besar dan
jamknya amat jauh. Sungguh, pengalaman pahit iht
telah melakukan kerjanya di dalam jiwa kaum mus
limin, dan peristiwayang terjadi telah menggoncang
dengan goncangan yang keras, menyirnakan ke
gelapa4 menyadarkan hati, memantapkan kaki, dan

mengisi jiwa dengan tekad yang kokoh dan kual
Memang, sungguh besar karunia Allah dalam

ujian yang pahit itn.
Akhirny4 segmen ini disudahi dengan menying-

kap sesqahr yang menjadi sebab ketakutan, kegun-

dahan, dan kegelisatran. Sesungguhnya.penyebab
nya adalah setan. Ia berusatra menciptakan sumber
ketakutan dan kegentaran kepada kekasih-kekasih
Allah itu, dan melepaskan dari merekawatakyang
kuat dan hebaL Oleh karena itu, sudah seharusqra
oft[rgorang mukrnin itu cerdas dan sensitif terhadap

tipu daya setan, dan harus menggagalkan usaha-

usatranya Maka janganlatr merekatakutdan gentar

kepada teman-teman setan ihr. Akan tetapi, takutlah
kepada Allah saj4 karena Dia sajalah Yang Maha-
kuaf Mahaperkasa dan Matrakuasa yang seharus
nyaditalmti,

"saungulmya mnelu itu tidnk kir, l*ryoloh setan yang

menakut-nakuti (kamu) dengan kaw an- kaw anny a

(mang- mang musyrik @ratg ). Kmma itu, j arryanlnh

lamu tnkut lupadn. merela, tetapi taliltlah kzpadn- Ku,
jika karnu bennr-bmnr orang yang beriman'" (Ali
Imran:175)

Sesungguhnya setanlah yang membesar-besar-
kan kawan-kawarnya dan menimbulkan kesan se

akan-akan mereka itu kuat perkasa hebat, dan ber-
kuasa untuk memberi manfaat dan mudhamt.
Dengan begitulatr setan melaksanal€n hrjuannya,
untuk menimbulkan keburukan dan kerusakan di
muka bumi, dan unhrk menunduldran leher dan hati
Sehingga tidakadayangberani angkatbicamuntrk
menentangnya, dan tidak ada seorang pun yang
berani meirolak kejahatan dan kerusakan yang
merekalakukan.

Setan mempunyai kepentingan untrkmenyerarn
lan kebatilan, membesar-besarkan kejatratan, dan
menampilkan orang )ang kuat, perkas4 kejam, dan
bengis. Sehingga tidak adayarg berani menentang
di hadapatrry4 tidak ada yang berani melawanny4
dan tidak ada yang dapat mengalahkannya Setan

mempunyai kepentingan untuk penampallkan
semua ini. Maka, di bawah tirai seliinutketakutan
dirn di bawah bayang-bayang ancaman dan kekejanr
an, kawan-kawafl sehn dapatmelalnrkan perbuatan-

perbuabnyang menyenangkanqra Sehingga menr
balik yang baik menjadi buruk dan yang buruk
menjadi baik; menyebarkan kerusakan, kebatilan,
dan kesesatan; membungkam suara kebenaran dan

keadilan; dan menjadilian dirinya sebagaiTuhan di
muka bumi unhrk melindungi kejahatan dan menr
bunuh kebaikan, tanpa seorang pun yang berani
menentang dan menghentikan tindakan mereka
Tidak adayangberani menolaknya dengan meng-

sunal<an jabatan kepemimpinannya Bahkan, fidak
ada seseorangyangberani kepalsuan.
kebatilan yang dipopulerkannya dan mencerahkan
kebenaran mgdiredupkancahayanya

Setan adalah penipu ulung, yang bersembunyi di
belakang kawan-kawan dan kekasih-kekasihnya.'
Sebn menimbulkanrasahlartkepadakawa*kawan-
nya itu di dalam hati orang{rimg yang tidak meng-
ikuti bisikannya Nah, di siniAllah menyingkap dan
menelanjangi segalatipu daranya dan memberitahu-
kan kepada oftmg{rang mukrnin tentang hakikat
tipu daya dan bisikan sehn, supaya mereka berhati-
hati dan waspada Sehingga mereka tidak lagi takut
kepada teman-teman dan kekasih setan. I(arena
merekateman-teman dan kekasih setan-dan setan

itu sangat lemah, sehingga tidak perlu ditakuti oleh
orang mukrnin yang bersandar kepada kekuatan
Tuhannya. Satu-satunya kekuatan yang layak di-
takuti adalatr kekuatan yang berkuasa mernberi
manfaat dan mudharat" yaitu kekuatanAllah. Ke
kuatan yang dibkuti oleh orang{rang yang beriman
kepada Allah. Sedangkan, ketika mereka takut ke
pada kekuatanAllah ini maka merekapadawaktu
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itu merupakan makhlukyang paling kual Sehingga
tidak ada sahr pun kekuatan di burni yang dapat
menghentikannya, baik kekuatan setan maupun
kekuatan kawan-kawan setan,

'...I(armn itu, jarryarilnh lumu talatt l"po.do mtrela,
tztnpi talafilnh ktpadn- Ku, jilil knmu benar-b etur omrg
yangberiman."

Jangan Bersedih atas Ulah OrangOrang l(afir
dan Diberikannya Kesempatan yang Panjang
bagi Mereka

Akhirny4 penutup paparan dan komentar ini
diaratrkan kepada Rasulullah saw. dan dihiburnya
hati beliau yang mulia dari keputusasaan dan ke
sedihan, karenabegiUr gencarnya orangorang kafir
menuju kepada kekafiran, dan begitu aktifrrya mereka
seakanakan sedang melakukan perlomba4n unfuk
mencapai suafu sasaran Disampaikan-Nya kepada
beliau bahwahal itu tidakakan memberi mudharat
sedikit pun kepada Allah. Juga disampaikan bahwa
itu hanya sekadar ujian Allah kepadq mereka, dan
kadar-Nm terhadap mereka. I(aren4 Allah sudatr
mengetatrui urusan dan kekafran mereka, yang
menjadikan mereka layak terhalang mendapatkah
ratrmat-Nya di akhirat Mak4 dibiarkanlah mereka
berjalan di dalam kekafran hingga ke puncaknya
Sesungguhryra telah disampaikan petunjuk kepada
mereka, tetapi mereka mengutamakan kekafiran.
Mak4 dibiarlgnlah mereka berjalan dalam kekafir-
an, dan diberitempopngpanjang supaya semakin
bertambah dosanya seiring dengan perpanjangan
masa dan kemakrnuran. Pemberian tempo dan
kesempatan inijustru menjadi bencana bagi mereka

Paparan ini diaktriri dengan menyingkap hikrnatt
Allah dan rencana-Nya di balik semua peristiwa ifir,
di balik cobaan yang menimpa kaum muslimin dan
diberinya kesempatan kepada orangorang kafir.
Semuaihr adalatr unhrk membedakanyang buruk
dari yang baih dengan mengadakan ujian dan per-

cobaan. Maka urusan hati adalatr urusan gaib yang
hanyaAllah yang mengetahuinya dan tak ada se
onmg punyang mengetatruinya. Mak4 Allah S\ryT
hendak menyingkap kegaiban ini dengan carayang
cocok bagi manusi4 dengan cara yang dapat di-
mengerti oleh manusia. Cobaan bagi kaum muk-
minin dan pemberian kesempatan kepada orang-
oftmg kafr, adalatr unhrk menyingkap apa yang
tersembunyi dalam hati, unfuk membedakan yang

buruk dari yang baik. Sehingg4 menjadi jelaslah
siapa sebenarnya orang{ftrngyang beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya secara meyakinkan,

61W-J#WO6;?'4u-fi6xFSi
3!i,{iV}-}tu.&#'J:ts1'fi LjW
b!;-5qi{;frfr rii:;'u-5i'"oL&V

i;jK'u:f :6::i-{j$1Ji,5ti6;{'rr!5'i'i
Ug;;4.?&(f ;,^tr-T"{,Fg
v{t;'&\3:i)t\t'bg1&W4$?4i
&$;;i;tsgrJ|#tea;{,Ugr{"'&l
;;u;("rdfu j,#v*-rt5;#',F

g,u;H#i;usiil6"f':)fit
'langanlnh lwmu disedihlwn olzh orang-orang )ang
segera mmjadi k$tr. Serungulatya mtrela tidak seknli-
lnli dnpat menfi ri mudhmat kzpadn Allah sdikit pun.
Allahbnlehmdnk tidnk a*mmmfiri seruatu baginn
(dori patwla) l"pod"mnelw di ttmt akhlrat, A*705,
merelu aztib yang bam. Sesungguhnya orang-orang yang
menular iman dm.gan laknfraq selnli-lali mnela tidak
alcan dapat mnnbnl rudhmat ktpada Allali sdikit puu
dnn bagi mnela wtr yang pedih.Jangmlnh wlak-lwk
mang-mang lrnfr mmy angl@ balaoa punldan tnnguh
I{nmi lupada mnela adnlah lzbih baik bogi mnelm.
Sesungulatya Kami mmtberi tnnguh l"po.do maeka
hanyalnh supaya bertnmtah-nm.bah dosa mnelm, dnn
bagi mnelw azab yarry mmghinakm. Allnh seluli-lwli
tidnk almn mntbiarlan orang-orang yang beriman
dnlmn luadnnn lwmu selwrang,ini, sehinga Dia mz-
ny$Hwn yang buruk (munafi$ dmi yang baik (muk-

rnin). Allah selmli-lali tidnk aknn mtmpnlilwtlmn
lupadn lamu lnl-lwl yang gaib, tttapi Alkh nnnilih
siapa ym,g dikzlundnki-Itlya di arrtara rasul+asul-IS a.

Kmenn itu, berimanlnh ktpann Ailnh dnn raml-raml-
Nya.Jilw lwmu beriman dnn bertalapq maln bagimu

pahala y ang bam.' (Ni Imran: 17 Cl79)

Bagian ini lebih cocok sebagai penufirp paparan

tentang peperangan yang pada wakhr itu kaum
muslimin mendapatmusibatr seperti ihr dan kaum
musyrikin mendapatkemenangan. Mak4 di sana

senantiasaadakesamamnbohongyangterasa dalam
dada sebagian orang, atau dalam angan-angan unhrk
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mencela di dalam menyikapi peperangan-peperang-

an )rang terjadi antara kebenaran dengan kebatilan.
I(arena, dalam peperangan ini, kebenaran pulang
dengan mendapat musibah, sedangkan kebatilan
kembali dengan gagah perkasa

Di sana senantiasa adakesamamn yang bohong
atau angan-ar8an yang mencela Merrgapa yaTuhan?

Mengapa kebenaran ditimpa musibah, sedang ke
batilan selamat? Mengapa atrli kebenaran diberi
cobaan, sedang atrli kebatilan diselamatkan? Me
ngapakatr kebenaran tidak menang setiap kali ber-
hadapan dengan kebatilan? Mendapatkan keme
nangan dan harta rampasan? Bukankah ihr adalatt
kebenaran yang seharusnya diberi kemenangan?
Unhrk apa kebatilan diberi kekuasaan dan kekuatan
ini? Dan, unhrk apa kebatilan mendapatkan hasil
yang seperti itu setelah berhadapan dengan ke
benaran, yang menjadi fihrah dan menggoncangkan
hati?

Sesungguhnya telatr terjadi dalam kenyataan,
seperti yang termuat dalam surah Ali Irnan alat 165,

bahwakaum muslimin dalam Perang Uhud berkata
dengan keheran-heranan, "Bagaimana ini bisaterjadi?"

Mak4 dalam bagian penufirp ini datarrglah jawab
an terakhir dan penjelasaan terakhir pula Di sini,
Allah menyenangkan hati yang telah lelah dan men-
derita. Diielaskan-Nya semua getaran yang masuk ke
dalam hati lewat sudutini. DiterangkarrNya sumatr
Nya dan kadar-Nya serta rencanaNya terhadap se
muaurusxlr\ kemarin, hari ini, dan hari esok D[ielas
kan pula tentang kebenaran dan kebatilanyang ber-
temu dalam suatu peperangan dengan hasil seperti
itu.

Sesungguhnya selamatrya kebatilan dalam suatu
peperangan dan eksisnya pada suatu waktu, bukan
berarti bahwaAllah membiarkanny4 atau kebatilan
itu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, atau
dibiarkannya kebatilan menimpalian kemudharatan
secara terusmenerus kepada kebenaran.

Sesungguhnya ditimpanya kebenaran dengan
cobaan dalam suatu peperangan, dan dibiarkarnya
lemah dan tak berdaya pada suatu mas4 bukan ber-
arti batrwa Allah meninggalkan dan melupakanny4
atau membiarkan kebatilan itu diserang dan dihan-
curkan oleh kebatilan.

Tidak! Tidak demikian! Tetapi, ihr memang sudah
menjadi kebliaksanaan danrencanaAllah- Di sini dan
di sana. Diberi tempo kepada kebatilan untuk ber-
jalan hingga ke ujung jalannya dan agar ia melaku-
kan dosadosa yang burulq untuk memilarl beban-
beban dosaih1 dan supaya mendapatazabyang amat

pedih sesuai dengan haknya Sedangkan, kebenaran
diuji untuk membedakan keburukan dari yang baih
dan unhrk menambah besarnya pahala orang yang
mengalami ujian itr dengan tabahdan mantap. Mak4
hal ini mengandung keunfi.ngan bagi kebenaran dan
kerugianbagikebatilan, yang masins-rnasing dilipab
gandakan-yarrg ini atau pun png ihr, yang di sini atau
punyang di'sanal

langanlah kanu disedilikan olzh orattg-aratgyaxg segera

mmjadi lwfr. Sennguhnya mnelu tidnk selali-lali
dapat Mnb€ri mudlwat kryda Allah sedikit pun. Allnh
berltzhtndnk tidnk akan mnnbd sesaaht bagian (dnri
pahak) Ie$ann mcrelw di lwi alihirat, dnn bagi nnela
azlb yangbesar."(Ali Imran: 17Q

Sesungguhnya Allatr hendak menghibur Nabi
saw. dan menghilangkan kesedihan'yang meng-
gelayuti hatinya ketika beliau melihat orang{rang
yang keterlaluan dalam kekafran, yang berlomba
lomba datang kepadanya" dan membela dan menr
pertahankannya dengan sigap dan cekatan, S€ak?o-

akan di sana ada sasaftrn yang mereka berlomba
hendak mencapainya

Firman Allah ini melukiskan keadaan jiwa di
dalam menghadapi realita di hadapannya. Sebasian
orang terlihat begitu serius di dalam menempuh
jalan kekafiran, kebatilan, kejelekan, dan kemak-.
siatan, seakanakan ia mengerahkan segenap tenaga
nya untrrk berada di garis depan. Ia berjalan dengan
penuh semangat dan anhrsias, seakan-al€n ada orang
yang mendorongnla dari belakans atau memanggil
nya dari depan, supaya ia segera datang unhrk men-
dapatkan sesuatu.

Kesedihan menggelayuti hati Rasulullah saw.,

karena menyesali hamba-hamba Allah ifu, yang
beliau lihat berlomba-lomba menuju ke nerak4
sedanglian beliau tidak dapat menolak mereka dan
mereka pun tidak mau mendengarkan peringatan
beliau. Kesedihan juga menggelayuti hati beliau,
karena orangorang yang menuju ke neraka dengan
bergegera kepada kekafran itu juga menyebarkan
keburukan dan gangguan kepada kaum muslimin.
Mereka menimpakannya kepada dak\ilah ke jalan

Allah, dan menyebarkannya di jalan dahilah di
kalangan masyarakatyang sedang menantikan hasil
peperangan dengan pasukan Qutaisy, karena mereka
hendak memilih barisan tempat bergabung setelah
perang usai. Maka ketika kaum Quraisy menyerah
dan mengajak berdamai, banyaklah orang yang
memelukagamaAllah dengan berbondong-bondong.

Tidak diragukanlagi, bahwa semuakejadian itr
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memberikan kesan yang mendalam di hati Rasul
yang mulia lGrena itr, Allah menenangkan dan meng
hibur hati betau, dan dihapuskan-Nya kesedihan
yang menggelayutinya.

langanlnhkamudisedihl,an.olzhomng-orangyangseg€ra
nenjadi lwfl. Sesunguhnya mnelu tidak wlali-lali
dnpat nmbd mudhmat lepadn Allnh wdikit pltn. . .. "

HambahambaAllatr yang kerdil itu tidak akan
dapat memberi mudharat kepada Allah sedikit pun,

dan hal ini tidak memerlukan penjelasan lasi.
Allah hendak menjadikan urusan akidatt iniFo

bagai urusan-Nya dan menjadikan peperangan de
ngan kaum musyrikin ifir adalatr peperangan-Ny4
dan Dia hendak menghilangkan beban akidah dan
beban peperangan ini dari pundak Rasulullah saw.

dan pundak seluruh kaum muslimin. Maka orang-
ofturg yang bersegera datang kepada kekafimn itu
berarti memerangi Allah, padahal mereka teralu
lemah sehingga tidak dapat memberi mudharat ke
padaAllah sedikitpun. IGlau begitu, maka sudatr
tentu merekatidak akan dapatmemberi mudharat
kepada dalnuah dan parapengemban dalnvabNy4
meskipun mereka bersegera kepada kekafiran dan

menimpakan gangguan kepada kekasih-kekasih
Allah.

IGlau begitu, mengppaAllah membiarkan mereka
selamat dan mendapatkemenangan, padahalmereka

adalah musuh-musuh-Nya secaralangsung? IGrena
Allah telah merencanakan terhadap mereka sesuahr
yang lebih menyakitkan dan lebih menghinakan!

'Allnh bnhendak tidnk alan mentbni sesuntu bagian
(dnripahak) l4anamnela di Inri a*hhat,...'

Allah berkehendak agar mereka menghabiskan
seluruh stok merek4 supaya mereka nanti memil:r.rl

dosa mereka secaratotal, berhak mendapatkan azab

secara menyeluruh, dan menempuh jalan kekafiran
dengan segerahinggaujung jalan !

'...dmt bagi mereln azl,b yangbaar."

Mengapakah Allatr menghendaki kesudatran
yang demikian buruk bagi mereka? IGrena mereka
layak mendapatkannya, disebabkan kejahatannya
dengan mengufi .ri keimanan.

"senntgulmya orarry-marg yarg mcnular iman dmgan

lelafraa selaliluli mcrela tidak alnn dapat mnnt d
rnudhnrat l"podo Allnh ndikitpun" dan bagi mnelm

wb yang pedih. " (Ali Imran: 177)

Iman sudah ada di bngan mereka Buktibuktirya
berhamburan di lembaran-lembaran alam semesta

dan di dalam dasar fitah. Tlanda-tandanya tampak
dalam desain alam semesta yang menalqiubkan,
dalam keteraturan dan keintegralannya yang me
nsagurtkan, dalampolafibzh danresponsnyasecua
langsung terhadap alam wujud ini. Juga dalam pe
rasaarrnya terhadap adanya tangan yang mencipta-
kan, dan terhadap karakter penciptaanyang sangat
indah dan mengagumkan. Kemudian, seruan ke
pada iman-sesudatr semua ini-dilakukan melalui
lisan para rasul, dan terdapat di dalam tabiat dakrvaft
itr sendiri beserta respons fitrah terhadapnya" Juga
terhadap keindatran dan keteratran, dankeharusan
iman untuk kemaslahatan hidup dan kemaslahatan
manusia

Ya iman itu telah mereka abaikan. Mereka men-
jualnya untuk membeli kekafran, dengan penuh
kesadaran dan pengertian. Oleh karena ifu , mereka
pantas dibiarkan oleh Allatr unhrk berlombalomba
kepada kekafran, dan menghabiskan semua stok-
nya Dengan demikiaru merekatidakakan mendapat
bagian keuntungan berupa pahala akhirat nanti.
IGrena ihr pul4 mereka terlalu lematr unhrk mem-
beri sedikit pun mudharat kepada Allah. Mak4
mereka berada dalam kesesatan total, tidak ada

kebenaran sedikit pun bersama mereka Allatr tidak
menurunkan kekuasaan bagi kesesatan, dan tidak
menjadikan kekuatan bagi kebatilan. Maka mereka
terlalu lemah untuk dapat memberi mudharat ke
padakekasih-kekasihAllah dan dalnvablt{ya dengan
kekuatannyayang kecil dan rapuh,meskipun me
nyebar di sana-sini, walaupun menimbulkan gang-

guankepada omngorang mukrnin padasuahrwalifir.

"... dan bagi mcrelw azttr yangpedih."

Sangatpedih aab yarry allanmereka terima dan
tak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang
merekatimpakan kepada oftmg{ftlrlg yang beriman.

'langanlah s ekali,-lwli oratg- orang ltaf.r rneny anglw
balat:a punbnian tanguh l{nmi lupada nnela annlah

lzbih baik bagi mrela. Sesungulnrya lfumi munbni
tal&guh l"podo mnela hm.yalnh supaya bertnmbah-

tnmbah dnsa merela, dnn bagi mneka @b ymg nung-

hinalffi . " (Ni Imran: 178)

Ayat ini mengusik suahr masalah yang meng-
gelitikhati sebagian orang kesamaranyangterdapt
dalam kalbu, dan kebingunganyang memusingkan
mereka Yaihr, ketikamerekamelihatmusuh-musuh
Allatr dan musuh-musuh kebenaran dibiarkan
leluasa dengan tidak ditimpa azab, serta tampak
bersenang-senang dengan kekuataan, kekuasaan,
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kekayaan, dan kedudukan. Hal ini.dapat menimbul
kan fitnah dalam hati mereka dan hati orangorang
yang ada di sekitar merek4 dan dapat menjadikan
orang{rang yang lemah imannya berprasangka
secara tidak benar kepadaAllah dengan prasangka
jatriliah.

Mereka menyangka bahwaAllah-Matnsuci Allah
dari persangkaan itu-relakepada kebatilan, kejahat-
an; kekafiran, dankezaliman dengan memberitempo
dan keleluasaan kepada mereka Atau, menyangka
batrwa Allah Yang Matrasuci tidak qrmpur tangan
dalam peperangan antara kebenaran melawan ke
batilan. lalu membiarkan kebatilan melindas ke
benarzn, dan tidak campur tangan untuk membela
kebenaran. Atau, mereka mengira batrwa kebatilan
ini adalah benar. Sebab, kalau tidak, maka mengapa
katr Allah membiarkannya berkembang, membesar,
dan mendapat kemenangan. Atau, mereka mengira
batrwa sudatr menjadi watak kebatilan bahwasanya
ia pasti dapat mengalatrkan kebenaran di muka bumi
dan sudah menjadi watak kebenaran bahwa ia tidak
akan mendapat kemenangan dan pertolongan.
Kemudian dibiarkan saja para atrli kebatilan, orang-
oftmg yang zaJim, para angkara murka, dan orang-
orang yang suka berbuat kerusakan ihr melampias
kan kesombonganny4 berlomba-lomba dalam ke
kafrar\ dan bebasmelakrkankezalimannya" Sehingga
mereka menyangka batrwa menumg urusan ini
demikian berlakunya dan tidak ada kekuatan yang
dapat menghentikannya-

Semua itu adalatr anggapan yang batil, persangka
anyangtidakbenarterhadapAllah, karenapersoalan

mg sebenarnya tidak demikian. DemikianlahAllah
memperingatkan oftmg{ftmg kafir agar tidak ber-
prasangka begitu. Apabila Allah tidak menyiksa
mereka karena kekafiran yang mereka berlomba
kepadany4 apabilaAllah memberikan kepada mereka
bagian kesenangan di dunia hingga mereka dapat
bersenang-senang dan bermain-main; apabila Allah
tidak menyiksa mereka di dunia ini; maka yang
demikian itu memang merupakan fihah, ujian, tipu
daya yang kokoh, dan istidraj 23 yang jauh,

'langanhh s elrali- lwli nrang- nrang lwfir nmy anglm
bahata pnntnian tnnguh l{ami kzpadn mnela annlah
lebih baik bagi moelm. Sesungguhnya Kami mernberi
tnngguh l"pod" merelw lwnyalnh supaya betnrnbah-

tnmtah dnsa mcreka,. . .."

IGlau merekalayak dikeluarkan olehAllah dari
taburan nilcrnat dengan memberi ujian kepada mereka
yang dapat membangkitkan kesadaran mereka,
niscaya diujilah mereka Akan tetapi, Allah ddak
menghendaki kebaikan bagi merek4 karena rnereka
sudah membelikekafiran dengan iman, berlomba
lomba kepada kekafran, dan berusaha keras kepada
kekafiran itr. IGrena ifu, mereka tidak layak untuk
disadarkan olehlillah dari gelimangan nikrnat dan
kekuasaan ini dengan ujian.

'...dmt bagi mnelw aab yangmatghirwknn."

Penghinaan merupakan kebalikan dari posisi,
kedudukan, dan kenilanatan yang mereka peroleh
selamaini.

Demikianlah terunglmp bahwa ujian dariAllah ihr
adalah niknat yang tidak menimpa kecuali kepada
orang yangAllah menghendaki kebaikan unhrknya.
Apabila ujian itu menimpa kekasih-kekasih-Nya
maka sesungguhnya apayang menimpa mereka ihr
adalah unhrk kebaikan yang dikehendakiAilah bagi
mereka- Dan" kalau terjadi ujian setelah para kekasih
Allah itu melakukan tindakartindakan, maka di sana

terdapat hikmah yang tersembunyi dan rencana
yang halus, beserta karuniaAllah kepada kekasih-
kekasih-Nya yang beriman.

Dengan demikian, mantaplah hati, tenanglah jiwa,

dan mantaplah hakikat-hakikat pqkok yang lapang
dalam tnslnuwur islarriyang jelas dan lurus.

KebiiakanAllah dan kebaikan-Nyaterhadap kaum
mukrninin menghendaki unh.rk membedakan mereka
dari orangorang munafk, yang selalu menyusup di
dalam barisan, di bawatr pengaruh kondisi yang
bermacam-macam, sedang mereka tidak mem-
punyai rasa cinta sedikit pun kepada Islam2a . Mak4
Allah menguji mereka dengan cobaan ini-dalam
Perang Uhud-karena tindakan-tindakan dan pola
pikirmerek4 unhrkmembedakan manayaqg buruk
dan mana yang baib melalui ujian ini
' AIInh selali-lwhi tidak a}nn mnnliarlan mang-mang
yang berimnn dalnm lceadnan lwmu selwrang ini, se-

hinga Dia menyi^rihL,an y an g bwak (munSk) fu i y ory
baik (mulcmin) Allnh selwli-knli tidak alaan mmtpo-
lilwtlwn l"pod" lwmu lul-lnl yang gaib, tttnpi AIIah

23 Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahm ad dalarn Munainya,hadits nomor 16673, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah saw.

bersabda, "ApabihcngkaunelilwtAllahA<pwalallanembcrilunfupadascoruttglambaapayngdiinginfunnyadaikescnanganduniascdangktniabaknt
nalctiat, mala itu adahhtstlfuaJ" (Penj.).

24 Pembahasan lebih lengkap mengenai karakter orang-orang munafik ini, silakan baca Tafsir azh-Zhilal ini juz pertama.
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memilih siapa yang dilehmdaki-Nya di antara rasul-

rasul-N)a. Karena itu, berimanilah l"Podo All"ah dnn

rasul-rasul- Nya. Jikn lumu beriman dan bntnkwa,
mnlw bagimu' pahala yang bam." (Ni Imran: 1@

Nash AlQur'an ini memastikan bahwa bukanlah

urusan Allah, bukan konsekuensi ukhiyyahNya dan

bukan perbuatan sunnah-Nya unfuk membiarkan
barisan Islam bercampur aduk tanpa dilakukan
sterilisasi-yang orang{rang munafik bersembunyi
di balikpengakuan beriman dan memakai simbol
Islam, padahal hati mereka kosong dari rasa iman
dan ruh Islam. Maka, Allah mengorbitkan umat Islam

unhrkmenunaikan peranan globalyangbesar, untuk
membawa m.anlaj ilalnyagagung, dan unhrk men-

ciptakan realitayang unik dan sistemyang baru di
mqka bumi. Peranan yang bevr itu menunhrt supaya

umatini memiliki karakteryang agung seiring de
ngan keluhuran dan keagungan perananyang ditak-

dirkan Allah untuknya di muka bumi, dan seiring
denganketinggian kedudukanyang disediakanAllah
bagi mereka di al<triratnanti.

Semua itu menghendaki supaya barisan kaum
muslimin dicairkan untuk mengeluarkan kotoran-

ryr4 dan ditekan supayarunhrh bahr-batr bangrrnan-

nya yang rapuh. IGmudian disorot unhrk mengeta-

hui bagian-bagian dalamnya dengan segala sudut
' dan relungnya. Oleh karena itu, adalah menjadi

urusan Allah untuk membedakan mana yang baik
dan manayang buruk Bukan menjadi urusan-Nya

untuk membiarkan kaum mukrninin berada dalam

keadaan seperti sebelum terjadinya goncangan

besar ini.
Menjadi urusan Allatr pula unfirk tidak menjadi-

kan manusia mengetahui perkara gaib, yang hanya

Dia sajayangmengetatruiryra- Maka mereka dengan

karakter 1ang diciptakan untuknya tidaldah disiap
kan unhrk mengetahui perkara gaib. Mereka disiap
kan dengan persiapan sebagai manusia, tidaklah
dapat mengarnbil ketetapan dalam menghadapi per-

karaeaib ini kecuali dalam batasbatas tertentu. Allah
menetapkan semua ini dengan hikmah. Dia menetap

kan manusia seperti itu untuk menunailian tugas
lfialifah di muka bumi, kel<halifahan yang tidak
memerlukan pengetahuan tentang perkara gaib.

Seandainya manusia diberi perangkat unhrk me
ngetahui perkara gaib, niscaya eugurlah kelftalihtF
an di mukabumi ini. IGrena mereka tidak disiapkan

untuk menghadapinya kecuali dalam ukuran untuk
menghubungkan ruhnya dengan Penciptany4 dan

unhrk menghubungkan keberadaannya dengan ke

beradaan alam semesta ini Dan, seandainya seluruh
perkara gaib dan apaapayang bakal terjadi diitunjuk-
lan kepada merek4 niscaya mereka tidak akan meng-
gerakkan kaki dan tangannyaunfirkmei.'nakmurkan
bumi, atau hati mereka akan terus bergoncang
merenungkan apa-apa yang bakal terjadi ifu, tanpa

hasratun!.rk memakrnurkan bumi ini sama sekali.

IGrena itu, bukanlah menjadiurusanAllalr, bukan
menjadi tuntutan hikrnatr-Nya, dan bukan pula

menjadi perjalanan sunnatr-Nya unhrk menjadikan
manusia mengetahui perkara gaib.

Kalau begihr, bagaimana Allah membedakan
yang buruk dan yang baik ini? Bagaimana Dia me
wujudkan urtisan dan sunnah-Nya untuk member-
sihkan barisan Islam dan mencerahkannya dari
kekaburan, membersihkannya dari kemunafikan,
danmempersiapkannyaunhrk mengemban peranan

glolal yang agung, yang umat Islam diorbitkan
unhrk mengembannya?

'. . . frtapi, Allnh nemilih siapa y ang diluhmdnki- I'{y a

di antara rasal-rantl-Nya. . . ",

Dengan jalan risalah, pengufusan para rasul,
beriman kepadarisalahtersebut atau mengufiriny4
berjihad bersama Rasul unhrk mengimplementasi.
kan tunhrtan risalah, dan mdnguji sahabat-sahabat-

nya dengan jalan jihad, maka sempurnalah urusan
Allah dan terwujudlah sunnatr-Nya Dengan semua
ihr, Allah membedakan mana yang buruk dan mana
yangbaih membersihlianhati, dan rgenyucikanjiwa
hingga terjadilah apa yang ditakdirkan Ailah.

Dengan demikian, tersingkaplatr salah satu tabir
hilmah Allah, yang terealisasi dalam kehidupan ini,

dan mantap pulalah hakikat ini di muka bumi secara
jelas dan terang.

Sesudah menampilkan pemandangan tentang
hakikat ini secara jelas, terang, dan memuaskan,

maka pembicaraan berikutnya dituiukan kepada

oftmg{rang yang beriman supaya mengimplemen-
tasikan petrnjukiman dan tuntutan-hrntutannyapada

dirinya Dilambaikan kepada mereka karunia Allah
yang besar, yang menantikan orang-orang yang

beriman.

"...I(nrena itu, bnimanlnh fupada Allah dnn rasul-

rasul-Nya.Jilw lmmu bnimnn dnn butakwa, maka

b agimu p aluk y ang b esar. "

Maka pengarahan dan pemberian berita gembira

ini, sesudah pemberian penjelasan dan penenangan

ha$ merupakankalirnatpenutupyang sangatbagus

bagi pemaparan berbagai peristiwa dalam Perang
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llhud beserta komentar-komentarnya

Beberapa Pelajaran Penting,
Wa ba'duPerang (Jhud) dan komentar Qur ani

terhadapnya telah menelorkan beberapa hakikat
yang besar dan bermacam-macam, yang sulituntuk
diringkas kemudian dipaparkan dan dibeberkan
dalam konteksnya dalam tafsk a<h-Ztilnlln. Oleh
karena ihr, kami cukupkan dengan mengemukakan
yang palins kompleks dan paling menonjol saja.

Kemudian dikiaskan kepadanya semua peristiwa

mngterjadi dalampeperansan itu sebagaimanayang
dipaparkan oleh AlQur'anul-IGrim, mengenai pe
lajaran dan pehrnjuk-petunjuknya

Hakikar pertant4Perang Uhud beserta komenhr
AlQur'an atasnyatelah menghasilkan suahr hakikat
pokok yang besar tentang tabiat agama yang me
rupalran nanlwj \altrbagi kehiduparr manusia dan
menjadi jalan beramal datam kehidupan mereka Ini
merupakan hakikat pertama yang lapang, tetapi
sering dilupakan, atau tidak dimengerti sama sekali
Ikrena kelalaian atau ketidalanengertian iht, menye
babkankekeliruanyang besar di dalam memandang

agama Islam, baik mengenai hakikattya maupun
realitas historisqra dalam kehidupan manusi4 serta

mengenai peranannya tempo dulu, sekarang, dan
padawaktu yang akan datang

Sebagian orang di antara kita adayang menran-

dang agama ini-selama masih merupakan manhnj
Itahi bagi kehidupan manusia-sebagai metode ber-
amal dalam kehidupan manusia dengan carayang
menghipnotis dan luar bias4 dengan tidak mem-
perhatikan tabiat manusi4 kemampuan fitiahnya
dan realitas lahiriatrnya dalam setiap tatrap perkenr
banganny4 dan pada setiap lingkungan tempat
hidupnya.

Ketika mereka melihat bahwa agama itu tidak
dilaksanakan dengan metode ini, melainkan diamal-

kan dhlam batasbatas kemampuan manusia dan

batasbatas kenyataan lahiriatrnya; batrwa kemam-
puan dan kenyataan ini saling berinteraksi dan saling
mempengaruhi dalam waktu-wakhr tertenhr, atau

saling mempengaruhi terhadap respons manusia

kepadany4 dan kadang-kadang menimbulkan pe
ngaruh yang kontradiktif pada waktu-wakhr yang

lain-sehingga menjadikan manusia mandek sebagai-

mana tanatr, dan mengikuti tarikan keinginan dan

hawanaftu, tanpamenghiraukanbisikan agamaatau

pengarahannya untuk berjalan di jalannya dengan

sempurnamaka sesungguhnya merekatelah ditimpa

angan-angan kosong yans tidak realistis-selama
agama ifir dari sisi Allah-atau ditimpa kegoncangan
kepercayaan terhadap manfrat rnanlwj aganabagt
kehidupan dan realitasnya Atau, mereka ditimpa
keragu-raguan terhadap agama secara mutlak

Semua kesalatran beruntun ini terjadi akibat saht

kesalatran. Yaitr, tidak dikehtruinya tabiat dan sistem
agama Islam, atau karena dilupakannya hakikat
utama ini. Yaitu,agama sebagai manlwjlJiahrbagt
kehidupan manusia dan sebagai metode beramal
dalamkehidupan.

,{gama Jslam adalah manhaj bagi kehidupan
manusi4 yang diimplementasikan dalam kehidupan
manusia dengan usaha manusia dalam batasbatas
kemampuan manusia Usatn itu dimulai dari titik di
mana manusia sebagai unsur materi, kemudian ber-
jalan hingga ke uj_ung jalan, dalam batasbatas tenaga

dan kemampuan manusia. Ialu disampaikan ke
batas maksimal yang dapat mereka capai dengan
kemauan dan usatranya ihr.

Keistimewaannya yang asasi adalah batrwa Islam
tidak pernah melupakarrkapan pu& dalam garis apa
pun, dan dalam langkah apa pun-tabiat ftzh fiutnu-
sia dan batas.batas kemampuannya sertarealitasnya
sebagai materi Oenda jasmani). Padawaktuyang
sama Islam menyampaikan manusia seba$intana
terbukti padawalifi.r-waktu yang lampau dan dapat
puladicapai manusiakapan sajaasallian merekamau
mencurahkan tenaga danusatn&nganbaih kepada

sesuafir yang tidak dapat dicapai oleh manlnjapa pun

ciptaan manusia secam mutlak
Akan tetapi, kesalatran total-sebagaimana dike

mukakan di atavberpangkal dari ketidalanengerti
an terhadap tabiat agama ini atau karena melupa
kannm Atau, karena menantikan hal-hal luar biasa
yang tidak berpiiak pada realitas manusi4 dan me
nukar fitratr manusia serta membenhrknya dengan
bentukan lain yang tidak ada hubungannya dengan
fibatrnyayang sebenarnya, kecenderungan asliny4
persiapannm potensiny4 dan realitas materiryra.

Bukankah Islam itu dari sisi Allah? Bukankah dia

ihr agama dari sisi Kekuatan Yang Berkuasayang
tidak dapat dilemahkan dan dihalangi oleh sesuatu
pun? Akan tetapi, mengapa iaberbuat dalambatas
kemampuan manusia saja? Mengapa ia membuhrh-
kan tenaga dan usahamanusiauntukberbuaf Ke
mudian" mengapa iatidak selamaqramenang? Mengl
apa pemeluk-pemeluknya tidak selamanya menang
dan mendapat pertolongan? Mengapa ia kadang-

kadang dikalahkan oleh kepentingan syahwat dan
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materi? Mengapapara pemeluk dan pendukungnya
kadang-kadang dikalatrkan oleh pendukung kebatil-
an, padahal para pemeluknla itu adalah atrli kebenar-
an?

Semua ifir, sebagaimana yang kamu lihat, meru-
pakan pertanyaan-pertanyaan dan syubhat-snrbhat
yang timbul akibat tidak adanya pengertian kepada
hakikat utama terhadap tabiat agama ini beserta
metodeny4 atau karena melupakarurya.

Sesungguhnya Allah Mahakuasa-sudatr tentrr-
unhrk mengganti fitatr manusia-melalui agama ini
ataujalan lairdan Matrakuasamenciptakan manusia
dengan fitlatr lain sejak awal. Akan tetapi, Dia ber-
kehendak menciptakan manusia dengan fitrah ini,
berkehendak menjadikan bagi manusia iradah dan
respons ini, dan berkehendak menjadikan ftunjuk
sebagai buah dari keseriusan, penerimaan, dan res
pons positif Diaberkehendak supaya fitah manusia
senantiasa berbuat, beraktivitas, tidak dihapus, tidak
diganti, dan tidak diabaikan. Dia juga berkehendak
merealisasikan manlwlNyabagi kehidupan dalam
kehidupan manusia melalui usaha manusi4 dan
dalam batasbatas kemampuan manusia Dia juga
berkehendak agar dari semua ini manusia dapat
mencapai realitas kehidupannya sesuai dengan
kadar dan batasbatas usatra mng dilalnrkannva

Tidak seorang pun makhluk yang berhak mern
pertanyakankepadaAllah, 1fengapa Diaberkeherr
dak demikian?" Mereka tidak berhak bertanya
seperti itu selama si makhluk itrr bukanTuhan, dan
selama ia tidak memiliki ilmu, atau tidak mampu
mengetatruiperahuanmenyelumhbagi alam semesb,
dan konsekuensi'konsekuensi perahran ini pada
tabiat setiap sesuahr yang ada di alam wujud, juga
tentang hilsnatr rurg gaib di belakang penciptaan
semua makhluk dengan "desain" khusus ihr.

Pertaqaan "Mengapa Dia berkehendah demi
kian?'dalam hal ini merupakan pertanyaan yang
tidak mungkin ditanyakan oleh orang mulcrnin )ang
bagus, dan orang kafir yang konsekuen. Orang
mulanin tidak memperhnyakanryra karena ia sangat
sopankepadaAllatryang sudah dikenal oleh hatirya
akan hakikat dan sifrtsiht-Nr"adan ia sangat me
ngerti bahwa pengetatruan manusia tidak disiapkan
unhrk bertindak dalam lapangan ini.. Sedangkan,
orang l<afir tidak akan menanyakannya karena dia
sejak awal srdatr tidak men$kui adanfia Allah. Jika
seseomng sudatr mengakui ukhiyy ah Ailabrniscaya
diaiugameryalrui bahwahal ini meruFkan urusan
.Allah dan kehendak ulultiyyahNya

Akan tetapi, pertanyaan ifu memang kadang-

kadang dilontarkan oleh orangyanghina danrendah,
yang tidak beriman dengan baik dan tidak kafr
secara konsekuen. Oleh karena ihr, tidak seyogianya
kita membicarakannya secara seriu"s.

IGdang-kadang pertanyaan itu dilontarkan oleh
orangyang tidakmengertihakikat uluhiyyahMak4
jalan unhrk memberikan jawaban kepada orang jatril
ini bukanlah jawaban secara langsung, melainkan
dengan memberitatrukan kepadanya hakikat ulahiy-

lan Sehingga apabila iamengakuinya" maka ia muk-
min. Atau, ia mengingkarinya rnaka ia adalah kafr.
Dengan demikian, selesailah diskusi ini lGlau tidak
begitr, hanya gkan menjadi perdebatan yang bertele
tele saja

Iklau begitr, tidak ada hak bagi seorang makhluk
pun untuk mempertanyakan kepada Allah SWT
mengapaDiaber{<ehendakmenciphlan alammanu-
sia dengan fifiatr seperti ini? Mengapakatr Dia ber-
kehendak membiarkan fitah ini berlaku, tidak di-
hapuskan, tidak direvisi, dan tidak diabaikan saja?
Dan, mengapakah Dia berkehendak menjadikan
manlnj l/rahr terealisasi dalam kehidupan manusia
melalui usatra manusia dalam batasbatas kemanr
puannya?

Akan tetapi, tiafiiap makhluk boleh mengetatrui
hakikat ini dan melihatnya berlaku dalam realitas
kehidupan manusia serta menafsirkan sejaratr ma
nusia menurut sorotannm Sehingga ia mengetatrui
garis perjalanan sejarah dari satu sisi, dan mengeta
hui baeairnana menghadapi earis ini dari sisi lain.

Manlwj Ilahi yang ditampilkan Islam-sebagai-
mana yang dibawa Nabi Muhammad saw-tidak
akan terealisasi di bumi dalam dunia manusia hanya
sematamata karena diturunkan dari sisi Allah atau
hanya karena telah disampaikan dan dijelaskan
kepada masjnrakat, dan tidak akan terimplementasi
kan dengan paksaan llahi sebagaimanaAllah menr.
berlakukan hukurnhukum-Nya terhadap perputar-
an tata surya dan perjalanan bintang-binhng, serta
sebabakibat pada alam ini Akan tetapi nanlqin^ht
itu akan terimplementasikan bila diemban oleh se
jumlah orang rrang beriman kepadanya dengan iman
yang semflrrn4 konsisten atasnya-sesuai dengan
kemampuannya=dan menjadikannya sebagai aktivitas
kehidupannya dan puncak citacitany4 serta ber-
usaha keras unhrk menanarnkannya ke dalam hati
orang lain dan dalam kehidupan praktis rnereka

Untuk trjuan ifu, mereka mencurahkan segenap

tenaga dan kemampuannya secara maksimal. Di-
peranginya kelemaharu hawa naftu, dan kejahilan
manusiayangbercokolpadadirinyasendiri danpada



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an II (22s) Juz M Bagian Akhir Ali lmran E Pvmuloan anl,lisaa'

orang lain. Diperanginya orang{nmg yang dipicu
oleh kelemahan, hawa naftu, dan kejahilannya unfuk
menghadang manlnj rm. *sudatr ihr, dapatlah mercka
mengimplementasikan mnnhnj nahi ini ke batas

maksimal yang dapat dicapai oleh fitrah manusia.
Akan tetapi, hal ini harus dimulai dari titik di mana
manusia itu berad4 serta jangan melupakan realitas
mereka hserta hrntutan realitas itu, di dalam tahap
tahap perjalan an manlnj in

Kemudian golongan ini mengalahkan dirinya
sendiri dan diri orang lain pada suatr kali dan dapat
pula mengalami kekalahan dalam peperangan ter-
hadap dirinya sendiri dan diri oftmg lain pada kali
lain, sesuai dengan kadar keseriusannya sampai di
mana mereka mencurahkan tenaga dan kemam-
puannya, sesuai dengan sistem kerja mereka dan
sesuaipula denganpilihannyaterhadap metodeyang
dipergunakan. Sebelum segala sesuafunya, sebelum
segala tenaganya, dan sebelum segala sarana dan
metodeny4 terdapat unsur lain. Yaitu,. sejauh mana
kemurnian trjuankelompokini sejauh manamereka
melaksanakan manlwi inpada dirinya sendiri, dan
sejauh mana keterilcitannya dengan Allah Pemilik
nanlwj ini, kepercayaannya kepada-Nya, dan ke
tawakalannva kepada-Np-

hilah hakikat agama ini dan jalannya hilah garis
pergerakan dan wasilatrnya- Inilah hakikat yang
hendak diberitatnrkanAllatr kepadakaum muslimin,
ying dididik dan dipelihara-Nya dengan berbagai
kejadian dan peristiwa dalam Perang Uhud, yang
kemudian dikomentari dan dijelaskan-Nya semua
peristiwaitu.

Ketika mereka sembrono di dalam mengaplikasi-
kan hakikat agama Islam pada diri mereka dalam
beberapa sikap mereka terhadap peperangan; ketika
mereka sembrono di dalam menggunakan S?ftma-

sarana aktivitas dalam beberapa hal; dan ketika
merekamelupalan atau melalaikanhakikatpertama
ifu, dan mereka memahami bahwa konsekuensi
keberadAan mereka sebagai muslim pasti menjadi
kan merqka menang dengan menufup mata ter-
hadap pardangari yang benar dan tindakan yang
tepat, maka pada waktu itu Allah membiarkan
mereka memetikkekalatran dan menanggung pen-

deritaan yang patril Kemudian datanglah komentar
Al-Qur'an yang mengembalikan mereka kepada
hakikat tersebut,

'MryaPa lutila lwtnu ditimpa muribah (padn Pe!*
rangan Ulrud), FAnm lamu telnhnmimpalan le-
kalahm fua kali lipat lepadn musuh-mushmu (fada
p ep mngan B adar), Iarnu berkara, Dai mara dntn'ng-

nya (kckalahan) ini ?' Kataknnlah"'Itu dmi (lesalnlwr)

dirimu sendiri.' Sesunguhnya Allnh Mahakuasa atas

segaln sesuatu."(AIi lmran: 165)

Akan tetapi, sebagaimana kami katakan dalam
mengantarlan naslr-nash ini, Allah tidak membiar-
kan kaum muslimin padatitik ini. Namun, Dia meng-
hubungkan mereka dengankadar-Nya dibaliksebab
dan akibat ini, dan diterangkan kepada mereka
batrwa Dh menghendaki kebaikan untuk mereka di
balik cobaanfng terjadi karena sebabsebab lahiriah
yang berupa tindakan-tindakan nyata mereka

Sesungguhnya membiarlan rrunhQ flahrbekerja
dan teredisasi melalui usaha manusia dan ter-
pengaruh oleh tindakarr'tindakan manusia terhadap
nya ihr secal:a umum adalah lebih baik. IGrena ia
memperbaiki kehidupan manusia ilan tidak me
rusaknya atau mengabaikannya. Ia memperbaiki
fibah matrusia membangkitkannya dan mengern'
baliliannya kepada posisinya yang sebenarnya- Hal
itr disebabkan hakikat iman tidak dapat sempurna
di dalam hati hingga mereka beriuarrg menghadapi
manusia dalampersoalan iman ini, berjuang meng-
hadapi mereka denganlisan denganjalan tabfuh dan

memberi penerangan, dan berjuang menghadapi
merekadenganhn$nuntukmengembalikanmereka
kepadakebenaran ketika mereka menghadang ke
benaran ihr dengan kekuatan. Juga hingga mereka
di dalam perjuangan ini menghadapi cobaan, ber-
sabar menguras tenaga, bersabar terhadap pen-

deritaan, bersabar aJas kekalahan, dan bersabar atas

kemenangan-karenabersabar ataskemenangan itr
lebih berat daripada bersabar atas kekalahan. Se
hinggq hati menjadi suci, barisan menjadi bersih,
dan kaum muslimin istiqamatr di jalannm berjalan
dengan lurus dan mendaki dengan bertawakal ke
padaAllah.

Hakikat iman tidak akan sempurna di dalam hati
sehingga hati ihr berjuang menghadapi manusia
dalam urusan iman. IGren4 pertamatama iaharus
berjuang menghadapi dirinya sendiri di samping
berjuang menghadapi orang lain, danharus terbuka
unhrknya dalam iman mengenai calrrawala yang
belum pernah terbuka baeinla selama ini, ketika ia
hanya dudukduduk dengan aman dan sehat sejah-

tera. Sehirrega tampakjelasolehryabeberapahakikat
mengenai manusia dan kehidupanyang selama ini
belum pernatr tampakolehnf"ahnpamelalui caraini
Ia denganjiwa perasaaru pandanganlandaruan, ke
biasaan, lsrakter, pengarut\ dan responsnya merr
capai sesuatr yang belum pernatr dicapairya selama
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ini tanpa melalui cobaan yang berat {an pahit
Hakikat iman tidak dapat sempurna di dalam

suafu jamaah sehingga mereka menghadapi ujian
dan cobaan, dan masing-masing personalianya me
ngebhui hakikatkemampuan dan hrjuanryra" Kemu-
dian mengetahui "batu-batu bata" yang menjadi
unsur bangunannya, sejauh mana masing-masing
'batu" itu memikul tanggung jawab, kemudian se
jauh mana pula'bahr-bafu" itu topang-menopang
pada saat menghadapi lawan.

Inilah yang hendak diberitahukan Allah SWT
kepada kaum muslimin yang dididik-Nya dengan
berbaeai peristiwa dalam Perang Uhud dan dengan
komentar dan penjelasan terhadap peristiwa-peris
tiwa itu dalam surah ini. Dia berfirman kepada
mereka sesudah menjelaslian sebabsebab lahiriah
mengenai musibah yang menimpa merek4

"Apa yangmmimpa lmrnu padn hmi bertmrunya dta
pasulwn, rruka (lulalnlan) itu adnlnh dagan iain
(nlrd;r) Allah agar Allnh nengetahui sinpa omng-uang
y arry b nimaa dan siapa orang- orarq yng murwfik. . . "
(Ati Imran: 16Gf67)

'Allah selwli-luJi tidnk al(m mantriarlun orang-orang
yang berinnn dahm keadnan lwnru selarang ini, se-

hinga Dia neryisihl'an yang bmtk (mun$k) fui yry
baik (nulenin)...."(AIi Imran: 1@

IGmudian dikembalikanlah merekakepadakadar
Allah dan hikmah-Nya di balik sebabsebab dan
semua peristiwa itu. Dikembalikanlah mereka ke
pada hakikat iman png terbesar yang tidak akan
sempurna iman kecuali dengan mantapnya hakikat
ini di dalam jiwayangberiman,

lika kamu (pada Pnang Lkud.) mmdnpat lulw, nnlw
sennguhnya laum (lwfr) itu pun (pada Pnang Badnr)
nmdapat lula yang smtpa. Masa (lvjayann dnn fu-
Inrnnan) itu, I{ani pergilirlen di antnra marusin (agm

mnela mmdnpat pelajman), supaya Allnh mnnbedn-
lun orang-orang yang bniman (drngan nrang-mang
k{tr),danwpayasebagianlamudijadilan-Nya(gg,r,
wbagai) syulwdn. Allnh tidnk nmyulwi tratg-orang
yngalim.JugaagatAllnhnmfi mihkanmattg-orarg
yang bnimnn (dari dnsa mnela) dnn mmtbinasaknn

uatg-orang y ang k{tr. " (Ni Imran: l['Ul4l)

IGlau begitu, ujung-ujungnya adalatr kadar,
pengaturan, dan kebijaksanaan Allah yang terdapat
di belakang sebabsebab, peristiwa-peristiwa indi-
vidu-individu, dan semua gerakan itu. kilah tnhaut-
zazr'persepsl Islam yang uhrh dan sempurn4 yang
menetap dengan rnantap di dalam jiwa di balik semua

peristiwa dan komentar serta penjelasan yang amat
teraqg terhadap peristiwa-peristiwa itu.

Halcilel k dilqpeperangan ini menelorkan komen-
tar dan penjelasan tenhng sebuah hakikat asasiyang
besar mengenai tabiat jiwa manusia, tabiat fitrah
manusi4 tabiat usaha manusia, dan sejauh mana
semua ihr dapat mengimplemontasikan manh4inahi.

Jiwa mandsia tidaklah sempurna di dalarn ke-
nyataannya Akan tetapi, pada waktu yang sama ia
dapat tumbuh dan berkembang hingga mencapai
puncak kesempurnaan yang ditakdirkan untuknSra
dimukabumiini.

Nah, kita nplihat segolongan manusirsebagai-
mana adanya dan sebagaimana karakternya-yang
ideal di dalam jarnaah yang melukiskan puncak
ketinegian umat yang disinyalir oleh All4h dengan
firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 110, "I(nnu
adnlnh umat y attg tniai* y ang dilnhirkan tmhtk man usia. "
Mereka adalah sahabatsahabat Nabi Muhammad
saw., sebagai contoh sempurna bagi jiwa manusia
secara mutlak Apakah gerangan mng kita lihaf Kita
melihat segolongan manusia }ang di antara mereka
terdapat kelemahan dan kekurangan. Di antara
mereka ada orang yang sampai disinyalir Allah
dengan firman-Nya dalam suqah Ali Imran alat 155,

"S eun gulmy a orang- orang y ang b erp aling di anxaramu
pann furi beiltmu dua pamknn itu, lwnya mja mneka
digeliruirlwn ohh setary disebatrlan lusalnhan jmg telah

mnelea pnbuat (di mara lnmpau) dnn'Allnh telnh
numlerimnaflapanamtrelil." e

Ada pula yang disinyalir Allah dengan firmarrNya
dalam surah Ali Imran ayat L52, ' . . . sarnpai padn saat

leamt lnnah dnn bersel$h dnlnm un$an itu dnn mm-
durhakai pnintah (Rasa\ sarunah Allah menrpnlilur-
lan lupanarnu apa yang lurnu nlai. Di antaramu adn
ury lry mcnghmdnki dunia dnn arang yang mttg-
hmdalci akhirat. I{mudian Alloh rwmllngl@ |ffiil dari
mirelea...."

Di antaranya lagi ada orang yans disinyalir A[ah
dengan firman-Np dalam surah Ahlmran ayat 122,

"Ketila dua golmgan dari lilnu ingin (rnunhn) Iurmn
takut, padalwl Allnh adalnh pernlnng bagi kzdua
golmgan itu. Karmn itu, fundaklah lepadn Allnh saja

urang- urang mulcmin b efiau) aknl. "
Dan, di antara mereka adayang menderita ke

kalahan secara transparan, dan ada pula yang ke
kalahan dan kelemahannya sampai-sampai seperti
digambarlan oleh Allah dengan firman-Nya dalam
surah Ali Imran ayat 153, " Qngatlnh) kztilw lamt lnri
dnn tidnk merwbh krpadn saanary pun" sednng Raml
yang bnada di antnra kawan-luwanmu yang lai.n
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mn utryil kntnu. Korerur itu, AIInJt m.enimpalan atas

lumu lesedilmn atas lusedilwn, titpoyo lwmu jangan
bnsedih hafi bhndnpapayryl;uput dmi lamu dnn
brhanap apa yang mmimpa lumu. . .."
. Seluruh mereka adalah mukmin dan muslim,
tetapi mereka berada pada permulaan perjalanan,
dan berada dalam tahap pendidikan danpembenhrk-
an. Namun, mereka sangat serius memegang ps
rintah ini. Mereka menyerahkan urusan mereka
kepadaAllah. Merekaridha dengan bimbingan-Nya
dan menerima nwnlajNya deng@penuh kepasrah-
an. Oleh karena ihr, Allah tidak menolak dan me
ngusir mereka dari naungan-Nya. Bahkan, Dia
menyayar, gi dan memaafl<an kesalahan merek4 dan
diperintatrkan-Nya nabi-Nya unhrk memaafl<an ke
salahan mereka dan memintakan ampunan kepada
Allah unhrk mereka- Diperintahlian-Nya pula supaya
bermuqawarah dengan mereka dalam menghadapi
persoalan, setelah terjadinya segala sesuahr dari
mereka dan setelah diberlalarkannya.hasil musya
warah.

Memang Allah SWT membiarkan mereka me
rasakan akibat tindakan mereka dan mengujinya
dengan cobaanyangpahit, tetapi Diatidakmengusir
mereka ke luar barisan dan tidak mengatakan ke
pada mereka, "Sesungguhnya kamu sama sekali
tidak layak terhadap hal ini sesudah tampak ke
kurangan dan kelemahanmu dalam menghadapi
ujian " Allatr menerima kelematran dan kekurangan
merek4 dan memelihara mereka dengan ujian.
IGmudian Dia memelihara dan mendidik mereka
dengan memberilan komentar dan peqblasan ter-
hadap ujia*ujian itu, serta memberikan pengaratmn
dan pelaiaran dengan penuh kasih salarrg, kemaafrn,
dan kelapangan, seperti oftmg hra mengasuh dan
mendidik anak-aruh ketika mereka membakar (me
ngecos) dengan api, supaya merekatahu, mengerti,
dan masakpikirannm

Diungkapkan-Nya kelemahan merek4 dan hal-
halyangtersembunyi di dalam jiwamerek4 bukan
untuk mempermalukaru merendahkan, dan meng-
hinakan mereka Bukan pula unfuk memberi fi.rgas

dan beban kepada mereka dengan beban yang tidak
dapat mereka tanggung.Akan tetapi, Dia hendak
membimbing tangan mereka dan memberikan
pengertian kepada mereka supaya mereka percaya
kepada diri mereka tidak meremehkannya dan
tidakErhrs asa untrkmencapaitujuan selama mereka
tetap berpegang pada tali Allah yang kuat

Kemudian sampailah mereka ke ujung perjalan-

an dan dominanlah pada mereka contohcontoh yang

terjadi pada permulunn peperangan. Juga ketika
mereka pada hari berikutuiya dalam kekalatran dan
mendapatluka lalu mereka keluar bersama Rasu-
hrllah saw. dengan tidak merasa takut, bimbang, dan
gentarketika oftmg{rang (munafk) menalnrt-nakuti
mereka (terhadap persiapan dan serangan kaum
musyrikin) .sehingga mereka berhak mendapatkan
pujian daii Allah dengan firman-Nya,

"(Yaitu) orattg-arang (yang mmanti Allnh dnn Rnil)
yang lepadn maelw ada mang-marg yang mengalalwn,
'Sesungguhrrya mnnusin tehh mngumpulknn pamlwn
untuk mmyinang lurnu. Karmn itu, talattlnh fupana
mnela.'Maka, pnlataan itu mennmbah kcimnnan
merela dan mnelw mmjaa:ab,'Culaqlah AIIah nniani
Pmolong leami dan Alkh adnlnh wbaik-baik Pelin-
dung."'(AJilmran: 173)

Setelah merekabesar, sesudah mengalamiproses
sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, maka beru-
bahlah cara memperlakukan mereka- Mereka dihisab
sebasairnana oftLng{ang dewas4 sesuda}r mereka
dididik di sini sebagaimana anahanakkecil. Orane
yang mau mengkaji Perang Tabuk sebagaimana
disebutkan dalam surah al-Bara atr, dan tindakan
Allah dan Rasul-Nya terhadap segolongan kecil nra
nusia yang tidak mau turut berperang dengan
hukumanyang merepotkan, niscayaia akan mens
mukan perbedaanyang jelas dalam mempergauli
dan memperlakukan mereka. la pun akan menemu-
kan perbedaan yang jelas terladap tatraptahap
pendidikan Ilahiyang mengagumkan, sebagaimana
ia dapatmenemukan perbedaan keadaan kaum ihr
pada waktu Perang {.Ihud dan PerangTabuk Pada
hal, mereka adalah tetap itu-itu jug4 hanya saja
pendidikan Ilahi terhadap mereka sudatr mencapai
tingkatan yang demikian tinggr. Namun demikiaru
mereka tetap manusia juga, yang pada mereka
terdapat kelemalnq kelrurangan, dan kekeliruan.
Oleh karena itu, diberilan jalan baei mereka untuk
isfuhfrr, bertobat dan kembali kepadaAllalr"

Itrlahtabiatmanusiayansdijagaobhnanltqjbhi
ini, tidak dihrkar, tidak diabaikan, dan tidak diberi
hrgas ]ang melebihibatas kemampuanny4 meski-
pun ia dapatmencapaipuncakkesempurnaan sesuai
kadar ukuran yang ditetapkan untuknya di muka
bumiini

Hakikat ihr memiliki nilai yang besar di dalam
memberikan citacita abadi kepada kemanusiaan"
untrrk diperiuanekan dan dicapai, di bavatr naungan
rrunlaj vansunik ini. Mak4 tingkatan puncak yang
dicapai oleh kaum muslimin adalah dimulai dari
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cucuran darah. Itu"adalatr langkahlangkah di jalan

sulit yang ditempuh oleh kelompok manusia yang
berbeda-beda pada zalrranjahiliah, yang berbeda
segala sesuatuny4 seperti padacontoh{ontoh }mng
telah kami paparkan dalampelajaran ini Semua itu
memberikan kepada rnanusia harapan yang besar

unfuk mencapai tingkatan yang tingst, meskipun
mereka harus mencucurkan keringat atau darah.

Jamaah yang tinggi tingkatannya ini tidaklalt lahir
secara luar biasa dengan tidak akan berulang kem-
bali terjadinya. Mereka tidaklah lahir secara luar
biasa dan setelah itu lenyap. Akan tetapi, mereka
dilahirl€n oleh manlwj Ilatri, yang terwujud dan
terimplementasikan dengan usatra manusia dalam
batasbatas kemampuan kemanusiaanny4 yang

dapat saja menerimaberba$i hal.
M"rrhoj r dimulai denean jamaah dari titik ke

beradaan dan kenyataan lahiriahnya IGmudian ber-
jalan terus untuk meningkat ke tinskatan yang lebih
tinggi sebagaimana ia dimulai dengan jamaatr yang

bersalah dari kalangan bangsa Arab jahiliah yang
bersahaja" yang suka menumpatrkan darah Setelah

ifu, dalam waktu singkatyang kurang dari seper-

empat abad, dapat membawa mereka ke puncak

ketinggian.
Ada saht syarat yang harus diwuiudkan, yaitu

jamaah manusia ini harus menerima hrnfunan
nmhajlabt,beriman kepadanya pafirh kepadarya,
dan menjadikannya sebagai kaidah kehidupannya
syiar gerakannya dan pemandu langkahry"a dijalan
yang sulitdan panjang.

Halcilat lutigaialah hakikatketerikatanfangkuat
terhadap nanlwj Allah antara jiwa seomng muslim
dan kaum muslimin, dan keterikatan terhadap
manlwj Allah dalam semua peperangan dengan
musuhmusuhnya di medan pemng. IGterikatan dan
hubungan pandaruan hidup, akhlak, perilaku, sistem
politilq ekonomi, dan sosial, dengan kemenangan
atau kekalatran dalam setiap peperangan. Semua ini
merupakan unsur-unsur pokok yang menyebabkan
mereka menang atau kalatr.

Oleh karena ilnr, mm/uljl/rahibekerja di lapangan
yang sangat luas dalam jiwa manusia dan dalam

kehidupan manusia- Iapanganyang di dalamnya

saling terjalin berbagai bidang, titikdtih garis.garis,

dan benang-benane; saling melengkapi dan saling
mengisi. Jatritan ifir akan rusak dan kendur apabila

di anhra berbagai bidang, titih garis, dan benang ihr
mengalami kerusakan dan ketidakkompakan hilah
keistimelvaan manlwj globrlyang kompleks ihr, )arg
membimbing kehidupan seqra utnh, tidak me

robek-robeknya, dan tidak menceraiberaikannya.
Manhajvans menggapai jiwa dan kehidupan dari
seluruh sektorny4 yang merajut benang-benangnya
yang berserakan dan berjauhan, di dalam satu
gengg:mum. Ialu, menggerakkannya secara kese
luruhan dengan sahr gerakan yang rapi, dengan
tidakmenjadilianjiwabercerai-berai, dan kehidupan
tercabikcabik atau terpisatr-pisatr.

Sebagai contoh kesatuan, saling keterikatan, dan
saling berhubungan- yang banra\ terjadi-sebagai
manakomentarAlQur an-dalamfaitanryra dengan
kesalahan yang berdampak pada kemenangan dan
kekalahan, makaAllah menetapkan batrwakekalalr-
an itu berhubunsan dengan setan yang mengeksploi
tasi kelemahan orang{nmg yang berpaling disebab
kan oleh tindakan mereka

"Saunguhnyaarung-orangyangbnpalingdiannramu
padn hmi bntttnu daa.pasulan itu, lwnya saja mnelu
digelircirlun olzh setan" disebablan lesalalun. yang tp.lah

mnelm pnbtnt (di masa lmqaa) .. .." (Ali Imran:
155)

SebasairnanaAllahjwa menetaplran bahwa orarlg-

oftmg yang berperang bersama para nabi dengan
penuh kesungguharu yang mereka merupakan per-

contohan yang kaum mukrhinin dihmhrt untuk
meneladani merek4 memulai peperangan dengan
istighfrr dari dosadosa

"Bnapa banyak mbi yang btpaang bnso.ttw-sam.a

mnela s ej untlnh fur dni pngilatt (rya) y ang bertalam.

Mereka tidak menjad.i lenuh kmena bencann yang
menimpa mnelu di jalnn Allala tidnk bsa, dan tidale

(pk) nmy erah (kepada munh). Allah twryu,h,ai owtg-
mang yang mbar. Tinak ada dna mnelw sehin umpm,
'Ya Tuhan lwmi, ampunihh dnsa-dosa knmi da.n

tindnlnnaindnlwn lumi yang berbbih-bbihm' dnlam
wasan lami, tztnplwlah pendirian l@mi, dnn talmglnh

lwmi tohndap lwum yang lrfi^'I(arma. itu, Allnh
merntroilwn kpana mnelu pahala di dania dm pahala

yong baik di al*irat. AIIah mtnlulai wang- orang yng
bnbuat lubailan.' (Ni Imran: f4.G148)

Di dalam pengarahan-Nya kepada kaum mus
limin yang didatrului dengan larangan dari bersikap

lemah dan bersedih dalam peperangan, Dia menr
berikan pengarahan untuk menyucikan diri dan

beristighfur dengan firman-Nya

"Bersegeralnhlwmu lupada ampurun dui Wwnmu
dan lepadn ilrga yang htarrya seluas langit dnn bumi

yang disedialan untuk orang-orang yang bntalatta.
(Yaiail mag-mmg yang @ahlnn (lartmrya), haik
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di waktu lnpangmaupun snrlpit, dnn mang-mangYary

ruruhnn amnrahft)a dnn manaaflwri (kzsalnhan) omng.

Allnh mmyula.i mang-orang yang bnbugr ksbaiil@.
(uga) mang-mangyang apabik mmgeriaknn perbuonn

kzii anu ntmganiaya diri send'iri, mnelu ingat alwn

.AW tan mmnnon wnpun tnhadap dnsa-dnsa mnela.

Siapa lagi yang da@ mngampuni dnsa selain Allnh?
Mnela tinak mmmskm' p abuann lajiny a itu, wdang

nwrelw mengetahui." (Ali Imran: 133- lil5)

Sebelumnyajusa disebutkan tentang sebabsebab

kehinaan dan ketercelaan Ahli Kitab, yaitu disebab
kan oleh palanggaran dan kemaksiatarrkemaksiafan
merek4

'Moekn diliputi fuhinaan di marw ni a mnela baada,

Iemnti jila nwela b np tsor,g lnpadn tali (agama) Allnh
dan tn],i (?ojanjnn) dntgan man'usia. Msrd(a lrnnhali

nendnpat kernirkaan dfrri Allnh dn'n mnela dilipuli
lermdntwn. Yang dmikian itu knrenn mnekn Infir
kpada ayar-al ar Allnh dan nentrumh para lwli Wa
alann yitng b;,nnr. Yang dnnikim' itu disebablan mnelw

&nlai;a dnn mctnnqati batet." (Ni Imran: 112)

Demikian pula kitaiumpai pembicaraan tentang

kesalahan (dosa) dan tobat di celalrcelah komentar
mengenai beberapa peristiwa yang terjadi dalam
peperangan, sebagaimana kita jumpai pembicaraan

tentang "hkwa" dan garnbaran keadaan orangorang
yang bertalnva di celahcelah pamapilan seluruh
suratr ini dengan satr pembatrasan. Dihubungkanlatt

nuansa suratr ini secara keseluruhan-dengan ber-

bagai temanyadengan nnnsa peperangan, sebagai

mana kita jumpai pula seruan untuk meninsgalkan
riba untuktaatkepadaAllah dan Rasul, unhtkme
maafl<an kesalahan orung lain, unfuk menahan

maratr, dan untuk berbuat kebajikan. Semua ini
adalah unhrk menyrrcikanjiwa dan kehidupan, serta

sistem sosial
Suratr ini merupakan satu kesahranyang saling

melengkapi di dalam mengarahl&m kepada tujuan
asasirangpenting ini.

Hakil@t luempal ialah tentang tabiat manlwi
tarbiah (pendidikan) Islam. Ia membimbing kaum
muslimin dengan peristiwaperistiwa beserta ber-

baeaihalyang ditimbulkannya di dalam jiwa vang
berupaperasaan, kesan" dqn responsnya IGmudian
membimbingnya dengan komentar dan penjelasan-

penjelasan atas peristiwa-peristiwa ihr sebagaimana

dicontohkan olehA[CluranmengenaiPerangUhud.
Di dalam memberikan komentar dan penjelasan ifir,

disentuhnya setiap aspek jiwa manusia dengan

kesan-kesan terhadap peristiwa tersebut dan di-

hruskannya kesan-kesan ihr serta ditancapkan pada

nyahakikatyang hendak ditanarnkan dan dimantap
kan.

Dalam hal itu, tidak sahr aspek pun yang diabai-

kan, tidak satu getaran jiwapun dibiarlan, tidak satu

pandangan pun ditinggallen, dan tidak safu respons
pun disiasiakan. Sehingga diaratrkanlah kepadanya
teropongnya, dipancarkan kepadanya catrayanya,

serta disingkapkannya segala yang tersembunyi
dalam getaran jiw.a manusia dan segalakandungan-
nya yang banyak ragamnya Diberhentikannya jiwa

manusia di hadapanqra dengan telanjang bulat, tiada

tertutup oleh apapuniusa Sehingga dapatlah di-

bersihkan, dicuci" dan disucikan segala sesuahr yang

ada di dalamnya di bawah sorotan catraya yang

terang-benderang. Diluruskannya perasaan, pan-

dangan, dan tatanilai sertadirnantapkahnyaprinstP
prinsip yans menjadi pijakan tzlilwowurlslarniyar;rg
kokoh dan kehidtrpan Islamiah yang mantap, yang

memberikan kesan perlun1a menjadikan peristiwa-
peristiwa yang teriadi pada kaum muslimin pada

setiap tempat sebagai sarana pencerahan dan pen-

didikan dalam bingkai yang sehtasluasnya
Kita perhatikan komentar dan penjelasan me

ngenai Perang Uhud, maka kita akan menjumpai
ketelitian, kedalaman, dan kompleksitas padanya.

Ketelitian dalam mencakup semua sikap, gerakan,

dan kesibukan. Kedalaman dalam menyelam ke
dalam relung-relung jiwa dan perasaan yang ter-
pendarn l(ompleksitas terhadap sgluruh segi keiiwa
an dan aspek-aspek peristiwanya. Kemudian kita

iumpai uraian yang cermat, mendalam, dan menye
luruh terhadap sebabsebab dan akibatnya. Juga
terhadap bermacam-macam frktor yang mem-
pengaruhi sikapnya dan memberlakukan peristiwa

itu, sebagaimanakita jumpai dayahidup di ddam
pelukisan, pengesanaru dan pengarahannyaJi mana

perasaan bergerak-gerak dan bergelombang ber-

sama pensungkapan dan pelukisannya dan dia tidak
dapat mandek sebagai benda padat di depan ke
terangan dan komenbr serta penjelasan ifu. Mak4
keterangan dan penyifrtan yang diberikannya me
miliki daya hidup, mendatangkan pemandangan-

pemandangan sebagairnana halnya kalau bergerak'
dan menimbulkan di sekitarnya aktivitas yang me
ngesankan, cahayayang menembus, dan pengaratr-

an yang membangkitkan semangaL

Hakilat lelhna,ialatr tenAng realitas mnnlqinaltr.

Malra di antara wasilah manlwj vnwiil<menimbul-
kan bekasbekasnya pada dunia realitas ialah dengan

memberlalnrkannya Jadi diaddakhanyamengede
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pankan prinsipprinsip teoretis dan pengaratran-
pengarahan belaka" Tetapi, teori-teori dan pengarah"
an-pengarahan itu haruslah diterapkan dan dilak-
sanakan. Sebagai contoh paling jelas mengenai
realitas manhaj dalam pepeftmgan ini, ialah pan-
dangannya terhadap prinsip syua (musyawarah).

Sesungguhnya Rasulullatr saw. dapat saja men-
jauhkan kaum muslimin dariperrgalaman patrityang
mereka hadapi ihr-setelah terjadi dan dikepungnya
musuh dari semua penjuru, sedang musuh berada
di dalam pagarnlxa sendiri" IGmi katakan Rasulullah
saw. dapat saja menjauhkan kaum muslimin dari
pengalaman pahit ifu, seandainya beliau memufirs
kan rencana peperangan ibr dengan pendapat beliau
sendiri dengan bersandarpada mimpi beliau yang
benar. Yakni, mimpi yang mengisyaratkan bahwa
kota Madinatr merupakan benteng pertatrananyang
kokoh, lantas beliau tidak perlu bermusyawaratr
dengan para sahabat Afau, beliau tidakmengambil
pendapatterbanyak dan dominan ddam jamaah itu.
Atau, seandainya beliau menarik pendapat beliau
setelah ada kesempatan unlrk kembali ketika beliau
sudah keluar dari rumah. Mak4 ofttngqang yang
berpendapat demikian ifir memsa menyesal karena
mereka telah memaksa beliau untuk melakukan
sesuatr yang tidak beliau kehendaki.

.Akan tetapi, bagaimanapun akibahry4 hasil
muqrawaratr dan kepuhrsanryraharus dilalsanakan
Hal itu agar kaum muslimin menghadapi tanegung
jawab bersama dan supaya belajar memilul tang.
gung jawab pemikiran dan konsekuensi suafir per-
buatan. IGrena hal ini menurur ukuran Rasulullah
saw. dan ukuran manhajislanipng beliau laksana
kan, lebih penting daripada sekadar memelihara diri
dari kerryian fisik dan dari terjauhnyakaum mus
limin dari pengalafiran fang pahit itu. IGrena men-
jauhkan jamaah dari cobaan yang pahit ihr berarti
meqiauhkannya dari pengalaman" pengetatruaru dan
pendidikan!

IGmudian dahnglah perintah Ilahi kepada beliau
untrkmelakukan musJrawarah, setelah usai pelang,
untuk memantapkan prinsip di dalam menghadapi
akibat-akibatg'ayaqg pahit MaftA yang demikian ini
lebih kuat dan lebih dalam di dalam menetapkannya
dari satu segi, dan di dalam menjelaskan kaidah-
kaidah nunlwj lslamdari segr l4n.

Sesungguhnya Islam tidak menundanunda pe
laksanaanprinsipryasehinggaurnatsiap melaksana
kannya" IGrena Islam tatru batrwa umat ini tidak
akan siap unhrk melaksanakannya kecuali bila
mireka sudatr pernah mensalarninya; batrwa meng-

hindarkan mereka dari melaksanakanprinsipprinsip
hidupnya yang asasi-seperti syura-lebih buruk
daripada akibat-akibat pahit yang mereka hadapi
ketika mulai melaksanakanny4 dan bahwa keke
liruan-kekeliruan di dalam melaksanakannya-
bagaimanapun besarnya-tidak mentolerir unfuk
diabaikannya prinslp itu. Bahkan, tidak mentolerir-
nya untuk berhenti sekejap mata pun. IGren4 yang
demikian ihr berarti mengabaikan atau menghenti-
kan perkembimgaunya sendiri dan perkembangan
kebaikannya terhadap kehidupan dan tugashreas
nya Bahkan, mengabaikan dan menyia-nyiakan
keberadaannya sebagai umat secara muflak

lnilah isy&at dan aratranyang dapat diarnbil dari
firmanAllatr sesudah terjadinya segala akibat spra
dalampeperangan, 

,
"Karena iht, ma$nnlah mnela, motn*iilnh ampun
bagi mnela, dnn brmusyawarahlnh dengan mnelw
dnlmt un$an itu.' (AJilmran: f59)

Sebagaimana halnp pelaksanaan terhadap prin-
sipprinsip teoretis, tampak di dalamtindakan Rasu-
lullatr saw. unhrk menganulir keputusan musya-
waratr setelah diarnbilnya keputusan terhadap suafu
pendapat tertenfir yang dipandang kuat Hal itu
dimaksudkan unhrk memelihara prinsip mus!,a-
waratr itr sendiri, agar tidak menjadi sarana menr-
buat goncangan-gonsrngan dan melumpuhkan
gerak IGrena itulatu beliau bersabda dengan sabda
beliau png penuh nuansa mendidik dan mengesan-
kan,

{ ;j ir '& & #\ e"o?,"u.ir?u y
"Samn selwli semang rubi tida*, oI* *t *uat tntanan
bagi umatnla nhhga Allnh memutuslan unhtkny a. "

Kemudian datanglatr pengarahan Ilahi yang
teral*rir dalam suratr Ali Imran ayat 159, "I{cmilimt
a@bik lffiil tzlnh mentfularlan. tzlu{ maln bqtaunl,al-
lah lapodn AIInh. "Dengmdemikian, Hoplah auntara
pengaratran dan pelaksanaan.

Hak;lwt kzmam atau hakikat terakhir yang kita
petik dari komentar dan penjelasan AlQur'an ter-
hadap sikapsikap kaum musliminyang menyertai
Rasuhrllah saw. dan menggambarkan sebagai orang-
orang yang paling mulia di hadapan Allah ialatr
hakikatyang bermanfrat bagi kita di dalam langkatr
kita memulai kehidupan islami dengan pertolongan
Allatl

Manlaj Allahitu sudatr tetap, nilai-nilai dan tim-
banganryajugasudah teap. Manusiaberibadah atau
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mendekatkan diri kepadaAllah dpngan manlnj nn
Mereka kadang-kadang keliru dan tepat di dalam
menerapkan kaidah-kaid ah talnwwzr'pemikiran'
dan kaidatr-kaidah perilaku. Akan tetapi kekeliruan-
kekeliruan mereka itu sama sekali tidak dapat di-
timpakan kepada mnnlaj, dmtidak dapatmengubatt
norrna-nonna dan nilai-nilaiyang sudah baku.

Ketika seseorang keliru di dalam berpikir atau

berperilaku, maka mereka diidentifikasi sebagai
keliru. Dan, ketika mereka menyimpar,g maka di-

identifikasi sebagai meny.impang. Kekeliruan dan
penyimpangan mereka itu tidak boleh dibiarkan saia
bagaimanapun kedudukan dan posisinya, supaya
tidak menjadi preseden buruk basi orang lain untuk
melalcukan penyimpangan-penyimpangan.

Dari semua ini, kita mendapatpelajaran batrwa
membebaskan individu (manusia) itu tidak sama
dengan mencemarkan nanhqibahwalebih baikbagi
umat Islam kalau manlnjrrvaiateksis dengan selamat,

baih dan pasti; dan batrwa orang{ftng yang keliru
dan menyimpang darinyaharus disifuti atau diiden-
tifikasi dengan sifrt yang tepat baginya-siapa pun
merekrdan jangan sampai kekeliruan-kekeliruan
dan penyimpangan mereka dianggap benar, lantas
dicocokcocokkan dengan mengubatr manhaj dn
mengganti norma dan tata nilairya. Perrgubatran dan
penggantian ini lebih berbahayabagi Islam daripada
menyifuti para tokoh muslim itu telah berbuat salatr

atau menyeleweng.
Mak4 manlaj ibrlebih besar dan lebih kekal dari

pada seseorang. Realitas sejarah Islam bukanlah
setiap perbuatan dan tatanan png dibuat oleh orang-
orang muslim dalam sejarahnya Tetapi, realitas se
jaratr Islam ialah segala tindakan dan tatananyang
mereka buat ihr benar-benar sesuai dengan nanlnj
Islam, prinsipprinsipny+ dan tata nilainyarang baku.
IGlau tidak begltu, kesalatran atau penyelewengan
itr tidak dapat ditimpakan kepada Islam dan sejarah
Islam. Tetapi, harus ditimpakan kepada pelahrnya
sendiri, dan para pelakunyalatr yang harus disifati
dengan siht yang tepat untukny4 misalnya keliru,
menyeleweng, atau keluar dari Islam.

Sejarah "Islam" bukanlah sejarah kaum "mu$
limin", meskipun mereka muslim namanya atau
sebutannya. Sejaratr Islam ialah sejarah pelaksanaan

yang hakiki (sebenarnya) terhadap Islam di dalam
tashaantur'wdangandan pemikiran' manusia serta
perilakunya, di dalam tata kehidupan dan sistem
sosial mereka Islam adalah sumbu yang tetap, yang

berputar di kelilingnya kehidupan manusia dalam
bingkai yang mantap. Apabila mereka keluar dari

bingkai ini, atau apabila mereka meninggalkan
sumbu itu sama sekali, maka apa lagi hubungan
mereka dengan Islam pada wakhr itu? Tindakan-
tindakan dan perbuatan mereka ihr tidak dapat
ditimpakankesalatrannyakepadalslam, atau sebagai
penafsiran terhadap Islam. Bahkan, mereka tidak
dapat diider.ltifikasi sebagai orang{rang muslim
apabila sudah kefuar dan manlwjlslam dan tidak mau
menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Mereka
hanya disebut muslim karena menerapkan dan
melaksanakan manlnj Islam di dalam kehidupan
merek4 bukanl<areni namamereka adalatr rumrib

namamuslim, dan bukan karenamereka mengucap
kan dengan mulubrya bahwa mereka muslim.

Inilatr yang hendak diajarkan dan diberitahukan
Allahyang Matrasuci kepadaumat IsQm, ketika Dia
mengungkapkan kesalahan-kesalahan kaum mus
limin, dan ketikaDiacatatkekuranean dan kelemalr-
an mereka lGmudian sesudah ihr disayangi dimaaf
kan, dan dibebaskan-Nya mereka dari perhitungan
mengenai kekurangan dan kelemahan mereka ihr,
meskipun Dia merasalianiuga kepada mereka akibat
kekurangan dan kelemahan itu dalam lapangan
ujian.

*i*
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ifi t&JI j+'IS rAt &'cF, #'1K6t
Ai##8:'JV{iShi;#st63s
t:5io<55p jft"ps;r:Ss
rfil 6-irt'u 3 ?fr e i t'6i1 6J
b 4;'t'Y i lJS; V+3' oV"65J i
,itgil\'Jtj:,r\itftlrrgti$i"F
Cr# it3t |t3,3t,x;33 $ n(ty {:i$I
':ifr{g;<,;isygiS+r:i+ffii
i jq{qtl3-6't}.:36fi4'rj$:u5i
$2J$'.i#i:,
g"St&1ge{1$>31jEiislriiot'
'Sekali-kali Janganlah orang-orang yang balrtril
dengan lrarta yang Allah berikan kepada mereka
dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhil-
an ihr baik bagi mereka. Sebenarryra keba.khilan
itr adalah buruk bagi meneka- llarta yang
menekabakhilkan itr akan dikalungkan kelak
di leherrya di hari ldamar. Kepunl'aan Allahlah
segala warisan (yattg 

"d") 
di tangit dan di burni

Nlah mengetahui apa yang kamu kerjakaru
(t80) Sesungguhn)'a Allah tehh mendengar pen
kaiaan orang.orang yang mengatakarq Sesung'
guhn)'a A[ah ntisldn dan karti kaya.' IGmi akan
mencatatperkalaan mereka itr dan perbuatan
mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang
b€nar. IGmi akan mengatakan (kepada mereka)'

'Rasakanlah olehrru aza,b yang membakarJ(l8l)
(Azab) yang demikian ihr adalah disebabkan
perbuatan tanganrru sendirio dan bahwasanya
Allah sekali-kali ddak menganiaya hanrba-
hamba-Nya. (182) (Yaia$) orang-orang (Yerhudi)

),ang mengatakan, Sesungguhnya Allah telah
memerintahkan kepada kanti supaya kami
Jangan berinran kepada seseorang rasul" se-

belum dia menda,tangkan kepada kami korban
yang dimakan api.' Ibtakanla['Sesungguhnya
telah datang kepada kamu beberapa orang

rasul sebelumku, membawa keterangan-ke-
terangan yang nyata dan membawa apa yang
kamu sebutkan, maka mengapa kamu mem-
bunuh mereka jika kamu orang-orang yang
benarP(ltlil) JiL. mereka mendustakan kamuo
maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu
pun telah didustalran (pula). Mereka membawa
mu{iizat-mu\iizatyang nyata, Tahur dan htab
yang memberi penjelasan yang sempurna.(184)
Tlap-tiap yang berjiwa aka.n merasakan matl
Sesungguhnya pada hari Hatnatsajalah disem-
purnalcan pahalamu. Ba.rangsiapa dijauhkan
dari neraka dan dimasuklran ke dalarn surga,
maka strnguh ia telah berunhrng. Kehidupan
dunia itr tidak lain hanyalah kesenangan yang
memperdayakan.(185) Kamu sungqh*ungguh
akan diuji terhadap hartamu rlan dirimu. Darl
(iuga) kamu sunguh'sungguh akan mendengar
dari orang-orang yang diberi kitab sebelum
kamu dan darigrang-orang yang memperce
kutukan Allah, gangguan yang banyak dan me
nyakitka.n hafi. Jika kamu bersabar dan ber
talcr'a, maka sesungguhnya yang demikian itrr
termasuk urusan yang pahrt diutamakan"(186)
(Ingatlah), ketika Allah menganrbil $tnji dari
orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu),
tlendaklah kamu meneranglon isi Htab iur ke-
pada manusia dan jangan kamu menyembunyi-
kannya"' IaIu mereka melemparlian janji iut
ke belakang punggung mereka dan mereka me
nukarnl'a dengan lurya yang sedikit Amatlah
buruk akaran yang mereka terima.(184Jangan-
lah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-
orang yang gembira dengan apa yang telah
mereka kerjakan dan mereka suka supaya di-
puji terhadap perbuatan yang belum mereka
kerj"kan, janganlah ka.uru menyangka bahwa
mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka
siksa yang pedih(188) Kepunyaan Allablah ke-
rajaan langitdan bumi.lan Allah l\fafnkuasa
atas segala sesuahr.(189)'

Pengantar
Selesailah sudah pemapamnAlQur'an mengenai

peperangan,2s yakni Perang Uhud. Akan tetapi,
peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan
musgh-musuh sekelilingmerekadi Madinah-khusp

. 25 Menurut safir riwayat, ayat pertama dalam pelajaran ini merupakan kelengkapan enam puluh ayat yang urrun mengenai Perang llhud. Akan

tetapi, kami memandangbalNva ialebih tepatunhrkpelajaran ini dankamimasukkanpadanya-
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nya kaum Yattudi-belumlah selesai. Yaitu, perang
perdebatan dan diskusi, peraguan dan pem-

bimbangan, tipu daya dan rekayasa, menanti ke
sempatan dan mengatur rencana Peperangan ini
memakan separo lebih dari muabn suratr Ali Imran.

Rasuhrllah sarv. telah mengusir Bani Qainuqa' dari
Madinah, setelah mereka-seusai Perang Badar-
menunjukkan kebencian dan tipu daya, mengadu
domba antarkaum muslimin, dan merusak per-
janjian-perjanjian yang telah dibuat Nabi saw. ber-
sama mereka setelah beliau tiba di Madinah dan
setelatr berdirinya Daulah Islamiah di bawah pirn
pinan beliau dengan mempersafukan kaum mus
limin dari sukuAus dan Khazaj. Akantetapi, orang-
orang yang ada di sekitarnya-seperti Bani Nadhir,
Bani Quraizhah, suku lain darikaumYahudi Khaibar,
dan sukusuku lain di Jazirah Arabi-saling berkirim
ufusan, batru-membahu, dan menjalin hubungan
dengan orangorang munafik di Madinah dan kaum
musyrikin di Mekatr dan sekitar Madinah. Mereka
melakukan tipu daya dan makar terhadap kaum
muslimin dengan tiada henti-hentinya.

Pada bagian-bagian permulaan suratr Ali Imran
disebutkan ansrman kepada orang{rang Yatrudi
bahwa mereka akan dilimpa seperti apayang telah
menimpakaummusyrikin dihngankaum muslimin,

"Katakanlah l"podo orarg-orang lang kafir,'I(amu
pasti akan diknlnhlan (di dunia ini) dan alan dE riry
lu dalmn nsrakaJahannam. Itulnh tnnqar yang sekrntk-
buruknya.'Sesunguhnya telnh adn tandn bagi larnu
pada dua gohngan yang telnh bqtemu (bertempur).

Segolnngan bapoang di jalm Allnh dm, (segolnngan)

yang hin l*fr, yory fungan mnn lupah mzlilwt

6ealcan-al,an) mang-Mang musli,min &n kali jurnlnh
ntnelw. AUah mmguailun dagan funtuan-|,{ya siapa

yang dilczhmdaki-Nya. Sewngulmya pada yng d,emi=

kian itu trdnpat pelnjaran bagi mang-mary yary
mnnpunyai marn lnri.'(Ni lmran: 12-13)

Setelah Rasulullah saw. menyampaikan ansilruln
ini kepada mereka, sebagai penolakan terhadap
tindakan mereka beserta kebencian dan tipu daya

mereka seusai Perang Badar, maka mereka men:ng-
gapinya dengan sikap mrg jelek Mereka berkata
"Hai MuhanrmadUanganlah kamu teperdayakarena
telah dapatmembunuh sejumlah orang Quraisyyang
tidakmengerti ilrnu perang. Sesuneguhnyaengkau,
demi Allah, kalau berperang melawan kami, niscaya
engkau tahu bahwa kamilah manusi4 dan engkau
tidak akan menjumpai manusia yang seperti kami"

Kemudian mereka melanjutkan tipu daya dan
kelicikannya, yang diriwayatkan oleh suratr ini de
ngan bermacam-macam benfirh hingga mereka me
rusakkan perjanjian antara mereka dan Nabi saw..

Maka Nabi sar. mengepungmerekasehinggamereka
menerima kepuhrsan beliau. Kemudian beliau me
ngusir me.reka keluar dari Madinah dan tinggal dua
golongan saja yaitu Bani Quraizhalt dan Bani Nadhir
di Madinah yang secara latrir masih memahrhi per-
janjian. Padahal, inereka senantiasa melakukan tipu
daya muslihat, pengaburan, penyesatan, penggoyang:

an, fitnah, dan segala tindakan kaum Yahudi dalam
sejarahnya dan dicatat dalam catatan yang benar-
kitab Allah-serta dikenal oleh seluruh penduduk
dunia tentang jenis manusia yang terkuhrk itr.

Dalampelaiaranini dipaparkan bebrerapatindakan
danperkataan kaumYahudi, yang di situ tampak
betapa buruknya adab mereka terhadap Allah SWT
setelah melakukan tindakan yang buruk terhadap
kaum muslimin. Mereka sangat kikir unhrk me
menuhijanii hartakekayaankepada Rasuhrllah saw..

IGmudian keburukan mereka semakin bertambalt
lagi dengan mengatakan" "Sesungguhnya Allah ifu
miskin dan kami adalah oftmg{fiIng yang kaya."

Dalam hal ihr tampak alasan merekayang rapuh,
yang mereka pergunakan unhrk menolak dak\ilalt
Islam yang ditujukan kepada mereka Tampak pula
kebohongan alasan itr dan bertentangannya dengan
realitas sejarah mereka yang terkenal Realitas yang
menunjul<kan pengingkaran mereka terhadap per-
janjian Allah deruan merek4 penyembunyian mereka
terhadap kebenaran yang diperintahkan Allah agar
mereka jelaskan, pelemparan mereka terhadap ke
benaran ke belakang punggung merek4 dan perr
jualan merekaakan kebenaran dengan harga]ang
sedikil Selain itu, juga pembunuhan mereka ter-
hadap nabi,nabi mereka tanpa alasan yang benar.
Padahal, nabi-nabi itu telah mendatangkan kepada
mereka hal-hal luar biasayang mereka minta dan
datang kepada mereka dengan membarra keterang-
an-keterangan yans jelas.

Penyingkapan yang memalulan terhadap tindak-
antindakan kaum Yahudi terhadap nabilabi mereka
dan perkataan-perkataan mereka yang buruk ter-
hadapTuhan merek4 semua itu menjadikan mereka
bersilapburukterhadapkaum muslimin. Jugamen
jadikan merek4 bersama kaum musyrikin, terus
melakukan tipu daya dan muslihat serta ganggua*
gangguan terhadap kaum muslimin.

Pendidikan Allah terhadap kaum muslimin dengan
pendidikan dan pemeliharaanyang intensifmenjadi
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kan mereka dapdt memandang apa dan siapa di
sekelilingnya. Juga menjadikan mereka mengetahui
tabiat bumi tempat mereka beramal; mengetahui
tabiat hambatan-hambatan dan kendala-kendala
yang dipasang di hadapan merek4 dan mengetatrui
penderitaan-penderitaan dan pengorbanan-pengor-

banan yang dihadapkan kepada mereka di tengah
jalan Sementaraihr, tipu dayakaumYatruditerhadap
kaum muslimin di Madinah lebih keras dan lebih
berbatraya daripada permusuhan yang dilancarkan
kaum musyrikin kepada mereka di Mekah. Mung-
kin saja tipu daya kaum Yahudi ini senantiasa me
rupakan sesuahr yang lebih membahayakan kaum
muslimin di tempat mana pun dalam perputaran
sejarah.

IGrena ihrlah, kita iumpai pengalzhan-pengarab
an Rabbani terus diberikan kepada kaum muslimin
di celahcelah pemaparannya terhadap berbagai
persoalan. Kita dapati Dia memberikan pengaratran

kepada mereka tentang hakikat nilai sesuahr yang
kekal dan nilai sesuahr yang bakal sirna Maka,
kehidupan di muka bumi ini dibatasi dengan ajal; dan

setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian
dalam keadaan bagaimanapun. Sesungguhnya
pembalasan yang sebenarnla ada di sana (setelah

kematian/di akhirat). Di sanapulalatr keberuntung-
an dan kerugian yang sebenarnya.

'Bmargsinpa dijauhlan dmi rwal'a dnn dinasuklant
lez dalam wrga, malm nnguh in telnh bmntung. Ik-
hidupandmiaitutidnklninhmyalahkzscnangonyang
menperdqa,tnn "(Ali Imran: 1&5)

Mereka akan diuji mengenai harta dan jiwa

mereka, dan akan mendapatgangguan dari kaum
musyrikin danAhli Kitab. Maka tidakadayang dapat

melindungi merekakecuali kesabaran dan ketalova
an, serta memberlakukan nnnlryi nahtyang dapat

menjauhkan mereka dari neraka.
Pengarahan llatri kepada kaum muslimin di

Madinah itu terusberlaku hingea sekarang danyang
akan datang. Ialu memberikan penceratran kepada

setiap kaum musliminyang konsisten menempuh
jalan, unhrk mengembalikan generasi Islam, me
mulai kehidupan islami dibawah naunganAllah, dan

menjadikan mereka dapat melihat tabiat musuh-
musuh merek4 yaiur kaum musyrikin, kaumkafir,
danAtrli Kitab-Zionis Internasional, Salibisnie (Misi
dan Zending) Internasional, dan Komunisme. Pe
ngaratran Ilahi ini juga menjadikan merqlra mengeta
hui tabiathambatan-hambatan dan kendala-kendala
yang dipasang di tengah jalan mereka, serta me

r)

ngetahui tabiat penderitaan, pengorbanan, gang-
guan, dan ujian. Dihubungkannya hati dan pandang-

an mereka dengan apayang ada di alfiirat sana di
sisi Allah. Sehingga terasa ringanHh bagi mereka
gangguan, kematian, dan fitnah atau ujian pada jiwa

dan harta. Diserulah rnereka sebagaimana telah
diseru kaum puslimin angkatan pemula

"Iinp -tiap yang berjiwa alnn mnaalcmt mati. St*ry-
glm1a padn hari lcinmat sajahh disempurnalwn
pahnlnmu. Barangsiapa dijauhlan d.ari ntralm dnn

dimnsukilwn lu dnlam surga, malw surtguh in telnh

bmnrtung. Ikhidupan dunia itu tidalc lnin lwnyalnh
Iusenangan yarry' mempudnyalan. Knmu sungguh-

sangguh alan diuji tsrhnnnp hmtamu dnn di,rimu. Dan,

Quga) karnu sunguh-sungguh alan mm.dmgar dari
urang-mangyang diberi kinb sebelurn lwrilu dan dari
nrang- urang I ang memp ns ekutulun Allnh gan&guan

yag banjak dm mmlaleitlan lnti.Jil(n lcamu bersatrar

dnn bertnJala, mala sesanguhyo lry denikinn iht
tmnmtk mtsan yangpalut diutamalun. " (Nilmran:
1&5-186)

ALQur'an adalahAl-Quran, kitab suciyang abadi
baei umatini undang-undangruayang menyeluruh,
pemandunyayang senantiasamemberi peturjuk dan

bimbingan, dan komandannya yang terpercaya
Sedangkan, musuh mereka adalah musuh merek4
dan jalanhidup adalatr jalan hidup.

*t*.3

Kebohongan dan Kebiadaban l(aum Yahudi

';^4*1u$\ftfrir46 j".;t5\ati<1;
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"Selul;-Iali iangarilnh mang-orarry yang bakliil dmgan'

harn y ang AUnh b eril(m k pada merela dmi larunia-
tfi a nvnyangka bahna lubaklilm iht baik bagi mnelm-

Sibaafua lubalthilnn itu adnlah buruk bagi mnela.

Harta yang mnelen bakhilknn itu alwn dilwknglwry
fulak d; lzltnnya di hmi kinmnt. I{epunya'an Allnhhh
wgala warisan (yang ada) di lartgil dan di bumi. AIIah

mmgetahui apa yang lnmu kerjalun' Sesunguhnya

Allnh telah mendzrgar pnlwtn'an orang-nrarg yang

mmgatalw4 'senngguhrya Allah miskin dnn lurni
laya.' I{ami alan mmmtat pnlwtann mnelu itu dnn

p*buann mnelw mem,bunuh nablnabi tnnpa alasan
-yang 

bmar. Ifumi alan mzngatak'an (lnpfu msrela),

'Rnsal@nlnh oblanu tub I ang manb alar.' (Aab) yang

demikian itu adalah disebablan pnbuata.n tanganmu

sendiri, dnn balwasanya Allah sekali-lahi tidak mng-
aniayalantba-hnrnba-I'(ya.(Yaitu)manguans$ahildi)
y ang mengatakan,'S esungguhnya Allnh tehh meme-

rittahlnn l"pod" lami, supaya lwmi jangan beriman

lepada seseorang rasul, sebelum dia mtndatanglmn

I"pod" lami kmban yang dimal'an api.' I{arnlanl^oh"

'sesunguhnya tthh dntfig lepana fumu bebgmfa 0r0ng

rasul s eb elumJat, mmtb aan lutuangan- lwterangan y ang

nyatn dan memba pa a\a yary lamu sehutlmn" maka.

mmgapa lamu membunuh mseluiilw lamu orarg'
orang ytng bennr?'Jilw merelw mendustalan lmmu,

mala serunguhnya rasul-rasal sebelum lamu pun tclnh

didustnlun (puk). Mnela mantrawa mu$iztt-rulliqsl
yangnyata, hbur dnn kitab yangmnnbni pmielnan
yang sunpurnn " (Ali Imran: 180-184)

Tidak terdapat riwayatyang tegas mengenai ayat
pertama dari rangkaian ayat-ayat ini, siapakah
geftngan yang dimaksudkan, dan siapa pula yang

diancam karena kebakhilannya itu dengan akibat
buruk pada hari kiamat nanti. Akan tetapi, ke
hadirannya dalam konteks ini menguatkan dugaan

batrwa ayatihr berkaitan dengan apayang disebut-

kan pada ayat-ayat sesudahnya, mengenai kelakuan

orang{r'ang Yatrudi. I(arena merek4 semoga Allah
menguhrk merek4 adalah orang{mng yang me
ngatakan,'Saungulutya Allah miskin dan lami lwya. "
Mereka pulalah yang mengatakan, "Saun'gguhnya

AIkh telah memsintnhlnn kzpada lami wpaya knmi
jangm berimon fupada saenang rasul" sebelum dia.mm-

dannglrm lupadn lami lwrbanyangdimnkan api."
Yanglelas, ayat-ayat ihr secara umum lrrun dalam

konteks menyequ orang{rang Yahudi untuk me
menuhi kewajiban hartakekayaannya sesuai dengan
perjanjian mereka bersama Rasulullah saw.. Juga
seruan kepada merekauntukberiman kepada Rastrl

saw. dan berinfrk di jalan Allah.
Ancaman y.ang keras ini turun disertai dengan

pengungkapan alasanyarrg dibuat-buatkaumYahudi
unhrk tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw,

dan unhrk menyangkal adab mereka yang buruk
terhadapTuhan merekadan kebohongan argume*
tasipngmerekakemukakan. Di samping ihr, ayatini
difirunkan untuk menenterarnkan hati Rasulullah

saw. karenadidustakan oleh merek4 dengan men-
ceritakan apayang dialami oleh rasul-rasul sebelum
beliau bersama kaumnya. Di antaranya adalah nabf
nabi Bani Israelyang merek4 kaumYahudi, bunuh
setelah para nabiitr membawaketeransan-keterang:
an yang jelas dan mendatangkan hal-halyang luar
biasa sebagaimaria telah populer di dalam sejarah
Bani lsrael,

"Selnli-lali janganlqh narg-mang yang bakhil dmgan

harn yang Allnh b€rikm ktpork mnela dnri larunia=
Ifi a mnyanglq baluoa ltcfuklihn iht baik bagi mnelw.

Sebmnnya lubakhilnn itu adnlah buruk bagi mnelm.

Hartn yangrnnelw balhilknn itu akan dilulunglnn
lelak di lzhnnla di hnri kinnlat. Kepunyam Allahlnh
segala warisan (yory odo) di Inrgit dan di bunii. Allnh'
mengetahui apa y ang lamu knj alan. " (Ni Imran:
18oI

Pefirnjuk ayat ini bersiftt umurfr'. Ia meliputi orang-

orang Yahudi yang kikir untuk memenuhi janjinyq

sebagaimana ia juga meliputi orang{ftmg lain yang

kikir untuk menginfaliikan sebagian dari karunia
yang telah diberikan Allah kepada mereka. lalu
mengira batrwa kebaktrilan inilebih baikbagi mereka
karena dapat memelihara harta mereka, sehingga

tidak berkurang karena diinfrkkan.
NashAlQur'an ini melarang merekamelakukan

perhitungan palsu itu, dan menetapkan bahwa apa
yang rngreka simpan kelak akan dikalungkan ke
leher mereka padahari kiamat dengan berupa api.

Ini merupakan ancanunyang menakutkan. Ungkap
an kalirnat ini menambatr buruknya tindakan baKtil
mereka ketika disebutkan bahwa mereka'balfiil
denganhartarrangAllah berikankepadamerekadari
karunia-Nya'. Maka, mereka tidak balftil dengan

harta asli dari mereka sendiri" Sesunggutmva mereka

datang ke dalam kehidupan ini dengan tidak me
miliki sesuatu pun, bahkan kulitrya saja tidak! talu
Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada
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mereka sehingga mereka berkecukupan, kaya Se
hingga" ketjka Allah meminta merekd supala meng-
infakkan sebagian dari "karunia-Nya" ifu, mereka
sama sekali tidakingatkaruniaAllah atas merekaitr.

Mereka bakhil dengan yang sedikit dan mengira
bahwa menyimpannya lebih baik bagi mereka.
Padatral, tindakan yang demikian ihr adalah sikap
yang amat buruh dan sesudah semua ihr mereka
akan pergi (meninggal dunia) dan meninggalkan
harta ihr di belakang mereka- Mak4 Allatrlah yang
mewarisi, "Kepunyann AIIahInh segaln wminn (yang

adn) di lnngit dan di bumi. "Oleh lsrena ihr, simpa4an
ini tempoqra sangat singkat Setelah itu semuanya
kembali kepada Allah, dan tidak ada yang tinegal
bagi mereka kecuali apa yang telah diinfrkkannya
untuk mencari keridhaan Allah. lnilah yang akan
menjadi simpanan bagi mereka di sisi-Nya, dan tidak
dikalungkan di lehermerekapada hari kiamat

Selanjutrya dikemukakanlah kecaman kepada
orangoftrng Yahudi yang memiliki harta-yang di-
berikan Allah dari karuniaNp-lantas menganggap
dirinya kaya dan tidak memerlukan Allah, tidak
membutrhkan balasan-Nya dan tidak memerlukan
pembalasan rcng berlipat ganda sebagaimana yang
dijanjikan-Nyakepada orangyang mau berkorban di
jalan-Nya-yang disebut sebagai karunia dari-Nya,
nikrnat, dan pinjaman kepada-Nya Yang Mahasuci.
Merekaberkata dengan sangattidak sopan,'IJnfirk
apa Allah meminta kita supaya meminjami-Nya
dengan harta kita dan Dia akan memberikan balas
an kepada kita dengan berlipatganda" padahal Dia
melarang riba yang berlipat ganda?" lni berarti
mempermain-mainkan kata dengan sangat kasar
dan tidak beradab terhadap Allah,

"Saungulnrya Allnh telah mendntgar pnkarnan arang-

wang yang nmgatnka'Saungilnry a Allnh nisldn dan
lami kqa.' Ihrni alun mm,catat pnlwtaan mnela iat
dm pnbwtan mneln mernbunuh nnbi-nnbi tnnla alas-

anyangbmm.I{arnial,annmgatatan(kzpadamaelw),
'Rasala nlnh olzhmu al y ang mnnlakar.' (Aail yang
dnnikian itu adalnh disebabknn pnbtntan tangaranu
smdiri, dan bahwasanya Allah selmli-lali tidnk ru-
nganiay lwmba-lwmba-Nya. "(Ali Imran: 181-182)

Buruknya pandangan dan penggambaran kaum
Yahudi terhadap hakikat Ilahiah itu banyak tersebar
di dalam kitabkitab mereka yang sudah mereka
ubatr. Akan tetapi apa yang disebutkan ini mencapai
tingkatyang tinggr dari keburukan pandangan dan
adab mereka sekaligus. Oleh karena ihr, layaklah
mereka mendapatkan ancaman ini,

'. . . I{atni alcan mtnmtat p nlmtaan merelu itu. . ..'
Perkataan mereka dicatat untuk Allah hisab.

Maka, tidak ada satu pun perkataan merekayang
dibiarkan, dilupakan, dan diabaikan. Di sampingihr,
dicatat pula dosadosa mereka terdahulu-yaifu dosa
dosa kelompok mereka dan generasigenerasi ter-
dahulu mereka karena saling bertanggung jawaL
sebab mereka merupakan safu kesatuan dalam
pelanggaran dan dosa

". . . dnn pnbualnn mnelw manbunuh rabi-rubi tanpa
alnsan yang bmar.. .."

Sejaratr Balri Israel telah mencatat mata rantai
dosa dalam membunuh para nabi, dan yang teralifiir
ialah usatra mereka untuk membunuh Nabi Isa
Almasih as.. Merekamengira telah membunuhny4
untuk mereka banggakan sebagai keberhasilan me
lakukan dosa yang amat besar ini!

". . .I{nni alfinmntgaalan (lupadamnela) 'Rasalan-
Iah olzlanu qzgb yangmnntralwr."'

Teks ayat dengan kata "rnflibfur"ilsini adalatr
unhrk menunjukkan buruknya dan mengerikannya
azab itu. Juga unhrk menunjuliJ<an betapa mengeri-
kan dan menakutkannya pemandangan azab it.t,
sebagai balasan terhadap perbuatan mereka yang
amatburuk-membunuh nabi.nabi tanpaalasanyang
benar-dan sebagai balasan atas perkataan mereka
yang sangatburuh "Sevngulatya Allnh miskin dnn
kin kaya.' -
" (Aal) yang demikim itu adalnh disebablnn pobuaran
tanganmu smdiri..."

Azab itu sebagai balasan yang layak, tanpa ada
kezaliman padany4 dan bukan sebagai tindakan
kekerasan

". . . dan balwasanya AIInh selali-lali tidak mntganiaya
lanba-lnmba-Nlo."

Penggunakaan l<atl "hnmba"di sini unfuk me
nunjukkan hakikat perbuatan merek4 sedang mereka
hanyalah hamba di antara hamba-hambaAllah, di-
bandingkan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Peng-
gunaan kata "lwm,ba'lni menarrrbatr buruknya dosa
dan ketidaksopanan mereka, yang tampak dalam
perkataannya sebagaihambayang berbunyi "S*ry
guhryaAilnhmiskin dm kitn kaya'i dantampakpula
dalam tindakan mereka membunuh nabi-nabi.

Orangorang yang mengatakan, "S esungguhny a
Allah miskin dan lcitn kqa', dmmembunuh nabi.nabi
itulah, orang{rang yang menyatakan tidak mau
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beriman kepada Nabi Muhammad saw.. I(arena,
Allah telah memerintahkan kepada mereka-menu-
rut anggapan merek;Fagar jangan beriman kepada
Rasul sehingga beliau mendatangkan korban kepada

mereka sebagai mukiizal lalu turun apiyang me
makanny4 seperti muldizat sebagian nabi Bani Israel
Selama Nabi Muhammad saw. tidak mendatangkan
muldizat seperti ini kepada merek4 maka mereka
tetap berpegang pada perintah Allah (untuk tidak
beriman kepada beliau sebagaimana anggapan
mereka).

Di sini" AlQur an menghadapkan merekakepada
realitas sejaratr mereka Sesungguhnya mereka telah
membunuh nabi.nabi yang datang kepada mereka
dengan membawa mukiizat-mukiint yang mereka
tuntut itu serta datang kepada mereka dengan
membawa keterangan-keterangan yang.ielas,

"(Yaitu) orarry-mang (Yahudi) yang mmgatakn4'Se'
suttggulmya AIInh telah m.emerintnh*nn lwpadn lwmi,
su\ay lami jangan beriman l"pon" seseorang rasul,

sebelurn dia mmdannglnn lepada lmmi L,mban yang
dimalan api.' I(alalwnlnh,'Sesunguhny a tclnh fulnng
kpann funu bebnapa mangrasul sebelamJw, membaata

lrztnangan-kctnangan y ang ny afn dnn mm.baan apa

yonglamu sebutlan, mala mmgapa lwmu mmtbunuh

merelw jilta kamu orattg-nrang yang bmar."'(Ali
tnran:1{lll)

lni merupakan pukulan telab yang menyingkap
kebohongan mereka, pemutarbalikan kata mereka
dan kebandelan mereka di dalamkekafiran, bualan
merek4 dan kebohongan mereka terhadap Allatr.

Di sini, ayat selanjutnya beralih untuk menenang-
kan dan menghibur Rasulullah saw., dan meringan-
kan beban mentalnya di dalam menghadapi mereka
IGrena, hal serupa juga dihadapi oleh saudara-

saudara beliau dari kalangan para rasul sepanjang
perjalananmas4

lila mnela mmdustnlan lumu, mnJm sesungguhnya

rasul-rasul sebelum kamu pun tclnh difustnl@ (p"k).
Merela mernbawa mulgjizgt-rnukjwt yan7 nyara hhur
dan leitnb yang manberi payelasan yang semfiura. "(AIi
Imran:184)

Maka, beliau bukanlah rasul pertama yang di.
dustakan. Generasi-generasi manusia secara silih
berganti-khususnya dari Bani Israel-suka men-
dustakan rasul-rasul yang datang kepada mereka
dengan membawa keterangarpketerangan, mu$izaf
shuhuf-shuhuf yang berisi pengaratran-pengarahan
Ilahi seperti lcrtabZabw, dan kitab suciyang berisi

keterangan yang jelas seperti kitab Taurat dan Injil.
Maka, demikianlah jalan para rasul dan risalah,
penuh dengan tantangan dan kesulitan. Memang
itrlah jalannva-

***

Setiap yang Berjiwa Pasti akan Merasakan
Kematian

Setelah ifir, perigaratran berikutrrya ditujukan ke
pada kaum muslimin. Disampaikan kepada mereka
nilai-nilai yang seharusnya mereka perhatikan dan
oerkorban.untuknya- Juga disampaikan kepada
merekatentang duriduri di jalan sertabeban-beban
dan penderitaannya- Dianiurkarurya mereka supaya
menghadapinya dengan sabar, tahva tekad yang
kuat, dantabah,

ii&Aag:'6tiiAit'"f'Y
ift t6JlJ;3'4t31&'CF'#"t:,+!r
4'M 8p;rre,gictrti#tiYiSs
6:5G€#15;Uafi"F)t1e
rgtfr O-$i'c 3 ?)3 e #5i1 | 3 J
b 6'" i9' i lls; ti# t)V 6:5J S

= g,ti.i|4;<
"Tin!4iap yang berjiua alwn nirasaknr nnti. S*ry-
gulat)a pada lari kiamat mjalnh disnpurnalwn panak'
mu. Bmangsiapa dijauhlwn dari nnala dnn dimnsuk-
lun lu dalnm rurga mala sunguh ia telnh bmtnhng.
I{ehidupan dunia itu tidak lain lanyalah lusnangan
y ang mcrnp u day alan. Kamu sunguh- sunguh akan
diuji tsrhadap hnrtnmu dan dirimu. Dara (uga) lwrru-
sunguh-sungguh a,h,an ntmdmgm dmi uong-nang yang
dibsri kitnb sebelum lumu dnn dmi mang-orangyang
mzrnpuwlafiulun Allnh, ganguan yng banyak dnn
mmlakitlan ltnti.Jika lamu bnsabar dnn bntalwa,
mala s esurrygulmy a y ang dmikian itu tmnastk urusan

yarg patut diutamalwn." (Ni Imran: l&5-186)

Sungguh sangat diperlukan kemantapan hakikat
ini di dalam jiwa Yaitu, hakikat batrwa kehidupan di
dunia ini hanya dalamwaktu tertentu saja terbatas
oleh ajal, dan setelahitu pasti akan berakhir. Orang-
orangyang saleh dan yang durhaka alian meningsal
dunia para peiuang dan yang tak mau beriuang pasti
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akan meninggal.dunia; orang-orang yang tinggt
derajatnya karena akidah dan orarigorang meng-
hinakan dirinya karena tunduk kepada sesama
hamba juga akan meninggal dunia; orang-orang
pemberani yang tidak takutmenghadapi risiko apa
pun dan orangorangpengecutyang ambisi terhadap

kehidupan dunia dengan harga apa punjuga akan
meninggal dunia; dan orangorang yang memiliki
perhatianyang besar dan citacitayang tinggi, dan

orang{rang remeh yang hidup hanya untuk ber-
senang€enang dengan kekayaan yang muratran pun

akanmeninggalduniapula i

Semuanya akan meningeal dunia' Tiapaiap y ang

berjiwa alan merasalwn m.ali." Setiap yang beriiwa
pasti akan merasakan hal ini, dan akan meninggaltan
kehidupan dunia ini. Tidak ada perbedaan antara
satu jiwa dan jiwa yang lain untuk merasakan ke
matian yang berlaku bagi keseluruhan ini. Yang

membedakan adalah unsur lain, yaitu yang mem-
bedakan pada nilai lain, yang membedakan tempat
kembaliyang terakhir,

'. . . Snrngulatya Pda hari lcifrnnl sQ alah dismpwna'
lnn paltalamu. krangsiapa yarg dijauhlan. dmi nnala
dnn dimasaklan kz dnlnm nn ga, mak,a sungguh ia ttlah
bmtntung...."

Inilah nilai yang menjadi titik perbedaan. Inilalt
tempat kembali yang membedakan si Fulan dengan
si Fulan. Nilai kekalyang akan diperoleh seseoftng
sesuai dengan usaha dan upayanya. Dan, tempat
kembali yang menakutkan dengan seribu per-

hihrngan,

"...Barangsiapa yary dijauhlun dari nerelw dnn di'
masuk*an lcz dnlam surgo mala nnguh ia tulnh ber'

untung,...."

l<ata "uh<ilm"'dijauhkan' itu sendiri mengg:mr
barkan maknanya dengan jilatannya, melukiskan
keadaanny4 dan menampakkan bayanganny4 se
akan-akan neraka itu mempunyai alat penarik unfuk
menggaet orang yang dekat dengannya dan me
masukkan ke dalam areanya. Oleh karena itu, ia
memerlukan orang yang dapat menjauhkannya se
dikit demi sedikit supaya terbebas dari tarikan dan
gaetan neraka yang rakus itu. Maka, barangsiapa
yang dijauhkan dari area neraka dan selamat dari
tarikan dan gaetannya, serta dimasukkan ke dalam

surg4 maka sungguh ia telah beruntung.
Sebuatr lukisan yang kuat, battkan suafir peman-

dangan yang hidup, ymg melukiskan gerakan,

pengikataru dan penarikaru dan memang hakilatoiya

begitu. Maka, neraka itu mempunyai tukang me
narik. Bukankah kemaksiatan itu juga ada yang
menarik? Bukankah jiwa ihr sendiri membutuhkan
orang yang dapat menjauhkannya dari tarikan
kemaksiatan? Benar, dan inilah yang menjauh-
kannya dari neraka Bukankah manusia di samping
usaha dan kesadarannyayang abadi, ihr senantiasa

. sembrono unhrk beramal kecuali bila dia mendapat
lorunia dari Allah? Ini berarti menjauhkannya dari
neraka IGtikamanusiamendapatkan karuniaAllah"
maka terjauhkanlah dia dari neraka!

IGhidupan dunia inihandah kesenangan, tetapt

bukan kesenangan yang hakiki, bukan kesenangan
yang seben&nya, dan bukan kesenangan yang
memberikan semangat dan kesadaran, melainkan
kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan
yang memperdayakan manusia sehinggh dia meng-
anggapnya sebagai kesenangan yang sebenarnya.
Atau, ia hanyalah kesenangan )ang menyebabkan
keterpedayaan dan ketertipuan" Adapun kesenaqgan
yang sebenarnya adalatr kesenangan yang diperoleh
dengan perjuangan, yang berupa keberuntungan
dengan masuk surga setelah dijauhkan dari neraka-

Apabila hakikat ini telah mantap di dalam jiwa
ketika jiwa sudah dibebaskan dari perhihrngannla
oleh hikayat kerakusan terhidap kehidupan-karena
setiap yang berjiwapasti akan merasakan kematiarl
bagaimanapun keadaanqra, dan telah dibebaskan
perhihrngannya oleh hikayat kesenangan yang
menipu dan akan sirna maka pad+waktu itu Allah
memberitatrukan kepada orangorang yang beriman
tentang apa yang akan mereka hadapi dalam ke
hidupan dunia ini. Yaitu, adanya cobaan pada harta
dan jiwa vang dengan demikian berarti jiwanyatelah

siap menghadapi cobaan itu,

"I{nmu sungguh-runguh alan diuji terhnnnp hmtomu
dan dirimu. Daa (juga) Iamu sungguh-sunguh aknn

mcndm,gar dmi mang-mangyary dibcri kitnb sebelum

la:rnu dnn dari orary-lrang yang munpmelwnlw AAnh
gotgnn yary banyak dan menyakltlan lwriJila kamu

bnsabar dnn botnlaoa, malw sesungguhny a y ang dtn*
kinn itu tsrnnsuk urusan yang patut diutmndan. " (Ni
Imran:186)

lni sudatr menjadi sunnah bagi akidah dan dak-

wah. Iapasti akan menghadapicobaan dan gangguan

pada harta dan jiwa- Ia pasti harus bersabar, tegaq,

dan mantap hatinya-
Itulah jalan ke surga dan memang jalan ke surga

ihr dipenuhi dengan halhal yang tidak menyenang-
kan, sedang jalan ke neraka dipenuhi dengan hal-hal
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yangmenyenimgkan.
Itulah jalan yang tidak ada jalan lain laei, untuk

memhntukjarnaahyang memilill tugas dah^'ah ini
dengan segala bebannya Ini adalah jalan tarbiah
(pendidikan) kaum muslimirl dan unhrk mengeluar-
l<an simpanansimpanannyayang berupa kebaikan,
kekuatan, dan ketabahan. Inilah jalan untuk men-
jalanlcn fugas-fugas dan sebagai pengetahttnn -realistis
terhadap hakikat nurnusia dan kehidupan.

Hal ihr dimasudkan unfuk memantapkan dah^'atl
di bawah parapengembannyayangtegar dan tegutr
Mak4 merekalah yang layak mengemban hrgas ini
dengan penuh kesabaran. Dengan demikian, mereka-
latr pemegang amanatdalnvah ini.

Hal itu agar dalcvah ini memiliki nilai Vang tinggi
dan mahal, sesuai dengankesulibn dan cobaanyang
dihadapi para pengembannya di jalan dalnvatr, dan
sesuai dengan pengorbanannya yang besar dan
mahal. Mak4 sesudah itu tidaklah ia akan disia-
siakan, bagaimanapun kondisinya

Hal itu juga dimaksudkan agar batang dalflyatr
dan para juru dalnrah ihr menjadi kokoh kual Mak4
batangyang kokoh ialah yang dikuatkan oleh ke
kuatan yang tersembunyi, ditumbuhkan, disahrkan
unsur-unsurnya dan diarahl<an. Dalnvah pada zzrrnan
modern ini sangatmembuhrhkan tebaran kekuatan
ini, agar akarnya kuat menghunjam di tanatr yang
subur danl<ayarayadi dalam lubuk fitatr.

Hal ihr juga dimaksudkan agar para pengemban
tugas dakrvatr mengetahui hakikat dirinya yang
selalu menghadapi kehidupan dan perjuangan se
campraktis dan realistis. Juga agarmereka mengeta
hui hakikat jiwa manusia dan relung-relungnya;
mengetatrui hakil€tjamaatr-jamaah dan masyarakat,
dengan melihat bagaimana prinsipprinsip dakwatr
mereka bertarung dengan kemauan syahwat dan
hawa naftu png ada dalam dirirya sendiri dan dalam
diri orang laiq mengetahui tempaltempat masuknya
setan ke dalamjiwaini; mengetatruibagaimana setan
menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran; dan
rnengetahui saluran-sahrran setan unhrk menyesat
kanmanusia.

Selanjutrya supaya orang{ftlng yartg menentang
dakwah pada akhirnya mengetahui bahwa di dalam
dahilah ihr terdapat kebaikan dan rahasia-ratrasia
yang menjadikan para pelakunya tegar di dalam
menghadapi apa saja yang d[iumpainya di jalan
dal$'ah. Mak4 ketika ifir berbalildatr para penentang
itu kepadanya secara berbondong-bondong pada
akhir perjalanan.

hi adalah sunnah bagi dakwah. Tidakadayang

sabar menghadapi kesulitan ini, dan dapat konsis
memelihara ketalnvaan kepada Allah di tengatr-
tengah menghadapi pertarungan yang pahit Tidak
ada yang menyimpang dari kebenaran dan me
lakukan pelanggaran ketika menghadapi tantangan
dan permusuhan. Tidak ada yang puhrs asa dari
rahmat Allah.dan memutuskan citacitanya untuk
membela agamaAilah ketika dia menghadapi ke
sulihn-kesulitan. Tidak adayang sabar menghadapi
semua ifir kecuali orangorang yang memiliki tekad
yang bulat dan kemauanyang kuat
". . Jilrn katnu bmabar dnn bertnkpa, nal,a sesmguh-
nla yng dewikian itu tnmasuk urusan yang patut
diutannJrnn."

Demikianlah kaum muslimin di Madinatr me
ngetahui apa yang bakal mereka hadapi, yang
berupa pengorbananpengorbanan dan penderihar
penderitaan. Mereka mengetahui gangguan dan
ujian pada harta dan diri mereka yang bakal mereka
hadapi Juga mengetahui gangguan dari Ahli Kitab
di sekitarryr4 dan permuwhan dari kaum musyrikin
Namun demikian, merekatetap menempuhjalan ihr,
tidak lemall tidak surut ke belakang, dan tidak balik
langkah. I(arena mereka sudah yakin batrwa setiap
yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan
batrwa pembalasan yang sempurna akan didapat
pada hari kiamat nanti. Mereka juga yakin bahwa
orang yang dijauhlan dari neraka dan dimasuld<an
ke dalam surga adalah oftmg yang benar-benar
beruntung; dan batrwakehidupan duniaini tidaklain
haryalah kesenangan )xang memperdayakan.

Di bumi yang keras dan terbuka inilah mereka
berdiri dan di jalan yang lurus dan lempang mereka
berjalan. Bumiyangkeras dan terbukaini adalah tetap
bagi paraiuru dalcrvatr pada setiap masa Jalan Vang
lurus dan lempang senantiasa terbuka dan dapat di-
lihat oleh setiap orang. Sedangkan, musuh-musuh
daklvah ini tetaplatr sebagaimusuhny4 yang terus
datang silih berganti dari generasi ke generasi, de
ngan tiada henGhentinya melakukan tipu daya secara
berkesinarnbungan. AlQur'an tetaplah AlQur'an.

Saranasarana ujian dan cobaan itu berbeda-beda
sesuai dengan perbedaan T:rrnan. Berbeda pula
Sarafl?$rftfla propaganda unhrk menentang kaum
muslimin. Demikian pula sarana-sarana unhrk
mengganggunya supalxa orang tidak dapt atau tidak
mau mendengarnya, yang merupakan gangguan
terhadap unsur-unsur dakuratr, penampilan dalfl rah,

serta sasaran dan tujuan dakwatr. Akan tetapi lcidatr-
nya tetap satu iug4 yaitu,
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"Kamu wlgguh-sun&guh alun diuji t€rhndnp lwrtamu
dnn dirimu. Daa (juga) lwmu sungguh-sunguh alan
rmfungar dnri orang-arangyarg dibni kitab sebelum

lamuitnndnrioratg-urangytng lanAllnh
ganguan yang banyak dnn mmyakitlan lwti." (Ni
lmran:186)

Suratr ini banyak melukislan tipu daya Atrli Kitab
dan kaum musyrikin. Juga melukiskan propaganda-

propagandamerekaunfukmembuat goncangan dan

menimbulkan keragu-raguan terhadap kebenaran

Islam. IGdang-kadangmengenaiprinsipprinsip dak-

wah dan hakikatrya, dan kadang-kadang mengenai
pelakunya dan kepemimpinannya. Gambaran-ganr
baran ini senantiasa mengalami pembaharuan seiring

dengan perkembangan zanum, dan beranekanxrslm
pula media propagandayang mereka pergunakan

seiring dengan perkembangan baru. Semua itu di-

aratrkan untuk menohok Islam dan pokok-pokok

akidatrnya Juga dihrjukan kepadajamaah Islam dan

kepemimpinan Islam. Semua itu tidak keluar dari
kaidah yang telah disingkapkan Allah kepada kaum
muslimin angkatanpertama ketika Diamenyingkap
kan kepada mereka tentang karalf,eristik jalan

dat$/ah dan karakteristik musuh-musuh mereka
yang senantiasa menghadang jalan dal$vah itu.

Pengaratran llatri ini tetap memantau kaum mus
limin setiap kali mereka hendak bergerak dengan

akidah ini dan berusaha mengimplementasikan
manlwj I{lahdi muka bumi" yang kemudian dibidik
oleh media-mediaprovokasi dan fihratr dan media-

media propaganda modern unfilk menjelek-jelekkan
tujuan dahvah Islam dan untuk mencabikcabik
jaringannya Pengarahan Ilahi ini senantiasa hadir
unfuk mencerahkan pandangan mereka terhadap

tabiat dakwah dan tabiat jalannya serta tabiat musub
musuhnya yang senantiasa menghadang jalannya

Juga memantapkan di dalam hati mereka rasa ke
tenangan dalam menghadapi apa saj4 karena Allah
telah menjanjikan sesuahr kepada mereka. Mak4
mengertilah merekaketika sedang dihadapkanpada
gangguan-gangguan, ketika diberondong dengan
propaganda-propaganda di sekelilingnya dan ketika

dihadapkan pada ujian dan fitnatr, batrwa mereka
harus tetap berjalan di jalannya dan batrwa mereka
akan melihat rambu-rambu jalan.

Oleh karena itulah, mereka merasa senang saja

menghadapi bencan4 gangguan, fitnah, hrduhan-

tuduhan batil terhadapnya, dan mendengar sesuatu

yang menjengkelkan dan mengganggu. Mereka
merasa senang saja menghadapi semua ihr, karena

mereka yakin bahwa yang demikian itu memang
berlaku dijalan dakwah sebagaimanatelah diterang-
kan Ailah sebelumnya. Mereka juga yakin bahwa

kesabaran dan ketalauaanlah yang menjadi bekal
perjalanannya. Dengan demikian, batallah semua

tipu daya dan goyangan serta terasa kecillah semua

cobaan dan gangguan ihr. Mereka tetap berjalan di
jalan yang telah ditetapkan unhrlarya unhrk mencapai

citacita yang telatr dicanangkan dengan penuh
kesabamn dan ketalnvaan sertatekadyangkuat dan

bulat

- 
*t'

PengHrianatan dan Keanrangan Ahli Kitab
Ayat berikutnya menyingkap sik4 Atrli Kitab

yang mengingkari perjanjian Allatr dengan mereka
padawaktuAllah memberikankitab kepada mereka.

Diungkapkan pula tindakan mereka membuang
kitab Allah dan menygmbunyikan apa yang telah
diamanatkankepadamerekaunhrkmerekajelaslan
ketika mereka ditariya tentang hal ihr,

e()t, {iq!, i 5i1i}}, i\ {4;ifi t6 t$
6+Wverld;ir33:;#*{i

g:<';i:lygiW
" Qrryatlah), let;ka AIkh nungambil janji dnri wang-

orang y ang telah dibsri lcitntr (y aitu) iHendnlJnh latnu
mmnanglan isi kitab itu kepada mm.usia" dnn jangan

lanm mmy unbunyilannrya.' I-aJu mne'fu mzlnnpmlnn
janji itu ke bekkang pun'ggung mnela dan mneka
-nimufurnyadmganlwrgayangsedikit.Amatlahburuk

.tuknran 
y ang m*eln terirna.' (Ni Imran: 187)

Konteks surah ini banyak memuat tindakan'
tindakan dan ucapan-ucapan kaum Ahli KitaF
terutama kaum Yahudi-dan menyingkap tindakan-

' tindakan dan ucapan-ucapan mereka ihr seperti
menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui
Selain itu, juga mencampur adukkebenaran dengan

kebatilan unhrk menimbulkan kebimbangan dan

kegoncanganhati manusia dalam mematrami agama

dan kebenaran Islam, kesatuan asas dan prinsip
prinslp antara agama Islam dan agirma-agama se
belumnya pembenaran Islamterhadap agamaagama

sebelumnya, dan pembenaran agama-agama se
belumnya kepada Islam. Sedangkan, Thurat sendiri
berada di tangan mpreka yang dari kitab tersebut

Oang masih asli-penj.) mereka mengetatruibahwa
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apayang dibalva oleh Nabi Muhammad saw. adalah
benar dan berasal dari sumberyins sama dengan
sumberkitabTaural

Maka, sekarang tampaklah sikap merekayang
amat buruk itu, ketika diungkapkan bahwa Allah
SWT-yans memberi kitab kepada mereka-telah
mengambil janji atas mereka unhrk menerangkan
dan menyampaikannya kepada manusta dan jangan

sampai merekamenyembunyiliannya Jwa diungkap
kan bahwa mereka membuang perjanjian dengan
A[ah itu. UngkapanAl{uran ini mempersonifikasi
kan pengabaian dan penglfiianatan mereka terhadap
perjanjian tersebut, dan digambarkanlah oleh Al-
Quran sikap mereka ihr dengan suatu gerakan,

"...Lalu mnekn melzmparlan janji itu kz belalnrg
pungungmneka...."

Merekamelalnrkan tindakanyangmemahrkan ini
adalah karena mencari keunhrnganyang sedikif

"...dnn mnelrn mmularkmtnya dmgan lwrga yang sedikit... "

Yaitu, dengan sedikit kekayaan dari kekayaan
dunia ini, dan keuntrngan pribadi bagiparapendeta
atau bagi golonganYatrudi. Semuaitu adalah harga
(keuntungan) yang sedikil meskipun seandainya
berupa semua kekayaan dunia sepanjang masa
(dunia masih ada). Maka alangkah sedikitnyake
untungan ini dibandingkan dengan janji Allah yang
mereka langgar! Alangkah sedikitnya kekayaan ini
bila dibandingkan dengan apayang ada di sisiAllah!

". . .Amatlnh buruhtya tukman yang msrelw terimn."

Disebutkan di dalam riwayat Bukfiari dengan
isnadnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bertanya
kepada kaum Yahudi tentang sesuatu. Lalu mereka
menyembunyikannya dan menginformasikan ke
pada beliau dengan yang lain. Kemudian mereka
keluar dengan merasa telah memberitatrukan ke
padabeliau apayang beliau tanyakan kepadamereka"
Dengan tindakannya itu, merekaingin mendapatkan
pujian. Mereka bergembira karena telah menyenr
bunyikan apa yang ditanyakan beliau kepada mereka.
Mak4 dalam hal ini, hrunlatr ayal

qb&Js j,4s16\4(,;A:u$i'a${
,5r:i;Ji7,.:3'u::(4r{54<iiA;6-{

*" rioq'4''

larganlnh wlwk- lali la nu mmy angka baha:a orang-

ararry y ang ganbira fungan apa y ang tdnh mnelm knj a-
lnn dnn mcrela sula supay a dipuj i tnhanap pnfuaran
yang belum merelw ltzrjalmn, janganlnh lamu me-

nyanglu bahna msrelil terbpas dnri silca, dnn bagi
mnelu silca yang pedih. " (Ali Imran: f88)

Dalamriwayat Bukhai yang lain-dengan isnad-
nya-dari Abu Sa'id al-Khudri, disebutkan batrwa
beberapa orang munafik pada z,aman Rasulullah
saw., apabila beliau berangkat perang mereka tidak
mau ikut, dan mereka bergembira dengan tidak
turut sertanya bersama beliau. Apabila Rasulullalt
saw telah tiba dari peperangan, mereka mengajukan
alasan dengan meminta maaf serta berjanji akan
seti4 dan mereka senang dizuji dengan sesuahr yarg
tidak mereka kerjakan. Maka turunlah'ayat, langan-
lah selwli-kal.i lamu mmyangln balwa orang-nrang
yong ganbira fungan. apa yang tdnh merelw lajalan dat,
merelw sulw supaya dipuii tnlwdap pubuatan yng
belum m.erelw knjalan. . .. "

Masalah turunnya ayat ini sendiri bukanlah
masalah yang gali'r'pasti' mengenai hal itn, larena
banyak terjadi peristiwayang membuktikan ayat ini
IGrena ihr, diriwayatkan bahwa ayat ini hrrun ber-
kenaan dengan hal tersebut, atau ayat ini cocok
diterapkan padaperistiwa ihr. Ialu dikatakan bahwa
iahrrun berkenaan denganperistiwaitr. Olehkarena
ifulah, kami tidak memastikan salah satr pendapat
didalamkeduariwayatihr. a

Adapun pada riwayat yang pertama terdapat
relevansi dengan pembicaraan tentang Ahli Kitab
dan penyembunyian mereka terhadap apa yang
diamanatkan Allah kepada mereka untrk menerang-
kan kitab itu kepada manusia dan jangan mereka
sembunyikan. Akan tetapi, kemudian mereka me
nyembunyikannya dan mereka katakan perkataan
yang tidak benar dan mereka lakukan kebohongan
dan penipuan. Sehingga mereka minta dipuji atas
tindakan mereka memberikan ke-terangan palsu dan
memberikan jawaban bohong.

Sedangkan, pada riwayat yang kedua-dalam
konteks surah ini-terdapatpembicaraan tenhng ofing-
orang munafikyang layak pula dihubungkan dengan
ayatini, yang menggarnbarlan contoh manusiapng
dijumpai pada zaman Rasuhllah saw. dan didapati
pada setiap jarnaah. Contoh tentang orang{ftrng
yang lemah unhrk memikul konsekuensi pendapat-

nya dan tugashrgas aHdah, lalu mereka duduk dan
tidak mau berjuang. Apabila oftng{rang yang ber-
juang itu mendapatkan kekalahan, mereka lantas



Juz M Bagian Akhir AIi Imran Ekrmulaon an'Nisao' (242 ) Tafsir Fi ZhilalilQar'an Il

mengangkat kepala dan menyengi4kan hidungnya
serta menganggap dirinya cerdas, cennat, dan hati-
hati (denean tidak turut berjuang itu). Sedangkan,
jika para pejuang itu mendapatlian kemenangan dan

memperoleh harta rampasan, mereka menampak-
nampakkan diri batrwa mereka furut memberi se
mangat dan mengatur siasat sehingga mendapat
kemenangan. Mereka suka dipuji terhadap apayang

tidak mereka kerjakan.
Inilah contoh manusia yang penuh diliputi ke

pengecutan dan suka mengaku-ngaku yang bukan-
bukan. Contohyang dilukiskan olehAlQtran dalam
sahr atau dua sentuhan. IGrenawatakmereka sudah
jelas terlihat oleh mata dan karakter mereka tetap
abadi sepanjawzamar,. Nah, begitulah metodeAL

Qur'an.
Allah menegaslan kepada Rasul saw. bahwa orang-

orang ihr tidak akan selamat dari azab, yangmereka
nantilian haryalatr azab yans fdih dan mereka tidak
dapat lari darinya serta tidak adayang menolongny4

". . Jarganlah lamu mmy anglw balwa mneka tob| as

dnri silm, dnn bagi mnela siksa yang pedih."

Y4ng mengancaam mereka ini adalah Allah,
Pemilik langit dan bumi, Yang Berkuasa atas segala

sesuatr. IGlau begitr, bagaimana merekabisalepas?
Dan, bagaimana mereka akan selamat?

'T{cpunyaan Allnhlah lwaj aan l"rgrt d* bumi. Allnh
MahaAuasa orns segaln sesuatu."(Ni Imran: 189)

)Vlftgl;;gr6,il3o,gc7ti:FaA
i 6p:^i sj!+tji $ *"li,ll't *S
&_ g^Ai * c6:96<j &, # &i$#
lf,o ' 6tt'i, $$.rK Gti-(q et ir,
6,kF ifi5()iJti S frig:$r6r
u166,ffl6; jAffi3&t6"u:4rr6l-
(t ii, 6 E:6 6i g 6'&rY4, iJ *y
6;is;&)f:{i'tgiiqv{'sbi
,#{ sEtW iIG{;'"w ip1 ta(
,#'J:,'J:J:t#.3"#4qJ6g:"t4

i,r6t5:6"au#z3ffsnto
tWlJt$WeVfte*:qV.F3
q*,*&{sieqFff;S'*
i3-, I i4.'i'V Vt *. ii$ f4i*'i1 G n
$ +,jic t jKa$t +k &:g* $43r
#sr,(c ,*iw"{;(.';iw'&
I$a"li V tA 3-1+'# # w, :'5r
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iSIl;4\'u1o1rL+fi ,ygi'$g
$Eoti*-sAr'"--rr.?FLJjW#L
e;tu#5#^{jtrysAr

qJr-$, \Gii'€i6i6L- 7t
o_4\
,#azif \f!66,r;uV"fr tir,-.r\fi r,

ta;&
'Sesungguhnya dalarrl penciptaan langit dan
bumi dan silih beqgantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
berakal (190). ffaiud orang-orang yang meng-
ingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan
tentang penciptaan lattgrt dan bumi (seraya

berkata), Ta Thttan kaml tiadalah Engkau men-
ciptakan ini dengan sia-sia. Ivlahasuci hgka.q
maka peliharalah karni dari siksa neraka. (191)

Ya Tbhan kami sezunguhnya barangsiapa yang
Engkau masukkan ke dalam neraka, ma^ka

sungguh telah Engkau hinakan i4 dan tidak
ada bagi orang-orang yang zalim seonang Peno-
long pun. (192) Ya Tbhan lrafff, sesunggulmya
kami mendengar (seruan) yang menyeru
kepada iman (yaitr), tserimanlah kamu kepada
fi*anmu, maka kamipun beriman YaTtrhan
l6ni, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan
hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalatran
kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang
yang berbaktil (193) Ya Tbhan l<ar$ berilah
kami apa yang telah Engkau janjikan kepada
kami dengan perimtaraan rasul-rasul Engkau.
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Janganlah Engkau htunkan kami di ha,ri kiamat
Sesungguhn)ra Engkau tidak inenyalatri ianii.'
(194) I\daka, Tbhan mereka memperkenankan
permohonannya (dengan berfrrman)r tSesung-

guhn)'a Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-
orang )'ang beramal di anta,ra karua baik lald-
laki maupun wanita, (karena) sebagian kamu
adalah tunnan da,ri sebagian yanglain Itdaka,
orang-orang yang berhiirala yang diusir dari
kampung halarnannya, yang disalciti pada jalar
Kra yang berperang dan yang dibunuh, pastilah
alirm Kuhapuskan kesalalran-kesalahan mereka
dan pastilah Alar masukkan mereka ke dalam
surga yang mengalir sungaiongai di bawalurya
sebagai palrala di sisi Allah. Allah pada sisi-
Nya pahala yang baik' (l9s)Janganlah sekali-
kali karnu terpedaya oleh kebebasan orang-
orang kafir beqgerak di ddam negerl (196) Iur
hanyalah kesenangan sementa^ra, kemudian
tempat tingal mereka ialahJahannan Jalmmarn
itr adalah ternpat yang sebunrk-bunrknya- (197)

Akan bt"pt, orang'orang yang bertakrua ke-
pada Tbhannya bagi mereka surga yang me-
ngalir nrngai-zungai di dalamryra, sedang mereka
kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal
(anugerah) dari sisi Allah. Apa yang di sisi
Ntah adalah lebih baik bagi orang-orang yang
berbakti. (198) Sesungguhnya di antara Ahli
Kitab ada orang yang beriman kepada Allah
dan kepada apa yang ditunrnkan kepada kamu
dan yang diamnt<an kepada mereka. Sedang-
kan, meneka berendah hati kepada Allah dan
merekatidak menukarkan ayat-ayat Allah de-
ngan haqga yang sedikit Mereka mempercleh
pahala di dsi Tbhannya. Sesungguhnya Allah
amat cepat perhiarngan-Nya. (199) IIai orang-
orang yang berimarq bersabarlah kamra kuat-
karrlah fussa[ararunq tetaplah bersirap siaga (di
perbatasan negerimu), dan bertakrvalah ke-
pada Allah supaya kamu berunhurg. (200)"

Pengantar
Ini merupakan pelajaran terak*rir dalam surah

yang memuatbanyakhal sebagaimana telah kami
paparkan, seperti unsur-unsur taslawwur islami,
penetapan unsurunsur ini dan pencerahannya dari
kegelapan dan kesamaran dengan melakukan
bantahan terhadap Ahli lGtab, kaum munafilq dan

kaum musyrikin Penjelasan mengenai blbtaf. nanhqi
Ilahi dan firgashrgas yang diberikannya terhadap
jiwa dan harta Pengajaran terhadap kaum muslimin
bagaimana mereka harus bersennngat memnailen
firgasfirgas, bagaimana mereka menghadapi ujian
yang berupa kesenangan dan kesulitan, bagaimana
mereka harus memurnikan akidatr ini dan meng-
emban hrgastugasnya yang besar pada jiwa dan
harta, hingga kandungan teralifiir surah ini. IGmi
paparkan pula padajuz ketiga dan juz keempat dari
taklr azh-Tiilnlnt.

Maka sekarang datanglah beberapa pengarahan
akhir dalam suah ini yang selaras tema dan metode
penyampaiannya dengan tema-tema dan metode
penyampaian seluruh kandungan surah ini.

Ia datang dengan membawa hakik4tyang dalam,
batrwa alam semesta sendiri adalah kitab yang ter-
buka yang membawapehrnjuk-pefimjuk iman dan
ayat-ayatnya. Kitdb yang menunjukkan batrwa di
belakangnya terdapat tangan yang mengaturnya
dengan biiaksana dan juga menuniuftil<an batrwa di
belakang kehidupan dunia ini terdapat kehidupan
alftirat, hisab, dan pembalasan. Tetapi, yang dapat
mengetahui pefrnjuk-petuniuk ini, yang dapat menr
baca ayatayat ini yang dapat melihat kebijaksanaan
ini, dan yang dapat mendengar pengarahan-peng-
arahan ini hanyalah manusia-manusia"ulul-albaf , "

yang tidak melewati kitab terbuka dan ayataftyang
terang-benderang ini dengan menufup mata dan
tanpamemikirkannp. p

Hakikat ini menggambarkan salah safu unsur
tnshaatwur islaniterhadap "alam semesta'' beserta
hubunganqrayang kokoh dengan fitah manusia
dan saling pengertian yang kuat antara fitah alam
semesta dan fitratr manusia Juga menggambarkan
petunjuk alam semesta tentang adanyaPenciptanya
dari sahr segi, dan adanya undang-undang yang
mengahrnya dengan disertai fujuan, hikrnah, dan
maksud tertenhr dari segi lain Hal ini memiliki arti
yang sangatpenting ddam menetapkan sikap dan
pandangan manusia terhadap alam semesta dan
terhadapTuhan bagi alam iniYang Mahasuci laei
Mahaluhur. Maka hal ini menghunjam secara merr
dalam di dalam taslnwwur'pandangan' Islam ter-
hadap alamwujud.26

Pelajaran berikutnya adalah tentang perkenan
Allah terhadap permohonan " ulul-albaU' yanglelah
menghadap kepada Allah dengan doa yang disertai

26 Klaslwaishut Tarhawwuril Islami wa Muqawwinaatuhu, Fihatul htam 'anil-Lah uml-Kaun wal-Hayt wal-InsaA Darusy-Syuruq.
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hati yang lifrusnrdan kembali kepadaNya Sedang'
kan, mereka senantiasa merenungkan kitab alam
semestayang terbuka dan merenungkan apayang
diucapkan oleh ayat-ayat itu dan hriuan-firjuan yang
diarahkannya- Allah memperkenankan mereka
dengan perkenan yang berupa pengarahan unhrk
beramal, berjihad, berkorban, bersabar, dan ber-
semangatmenunaikan hrgas.hrgas irnan, yang kenr
bali kepada-Nya setelah berkeliling-keliling dengan
penuh khusyu di dalam kitab alam semesta yang
terbuka ini Di samping itr, dihinakanlah orangorang
kafir beserta kesenangan kehidupan duniawi yang
mereka rasakan dan ditonjolkan nilainilai yang abadi
dalam pembalasan akhirat nanti, yang layak diper-
oleh orangorang mukrnin yang baikbaik

Unhrk menyusul pembicaraan panjang dalam
suratr ini mengenai orangorang Ahli Kitab dan sikap
sikap mereka terhadap kaum mukminin, maka
datanglah dalam segrnen teral*rir ini penyebutan
golongan mukrnin dan balasannya yang setimpal.
Ditonjolkan pula sifat-sifat mereka seperti sifat
lhusyu yang selaras dengan pemandangan tentang
ulal-albab&depan kitab alam semestayang terbuka
dan doa mereka dengan hati yang khusyu dan
kembali kepada Allah. Disebutkan pula sifrt malu
mereka kepada Allatr untuk menjual ayat-ayatAllah
dengan harga yang sedikit seperti yang dilakukan
orang-orang kafir Ahli Kitab, seperti yang sudah
dijelaskan di muka dalam surah ini.

Kemudian datanglah ayat penutrp yang menye
butkan intisari pengarahan-pengarahan Ilahi kepada
kaum muslimin, melukiskan keistimewaan-ke
istimewaan mereka yang dituntut unfirk dilakukan,
dan tugastugas tertenhr mereka, yang dengan ihr
mereka semua akan mendapat keberuntungan,

"Hai orang-orarry yang bnimnn, bersabarlah lmmu,

kuatkanlah kesabaranmu, tetaphh bnsiap siaga (di
pnbatasan rugerimu), dnn bntalaoalnh kzpada Allnh
sap qa knmu bmtntung. " (Ni Imran: 200)

lni merupakan penufup yang sesuai dengan as
(pokok pangkal) surah dan tema-tema pokoknya,
dengan penuh keserasian dan keselarasan.

Sifat-Sifat Ulul-Albab

,,Qfi $l 4iy:6 $,i g o. 6rst da a.!t-
; c t p.{iti 6;f $t-ji $ ot:ui ll't r"5

r- tLlri di C 5r%!i-3 e # gr(,#
4ft6 ()its <tt r.tls z fr6 c,g3 hilir)
6,Li5 i{t36i u=i 6 t';s;$r6r
,sr(46 "45ffi1:tt6&t:wrf^t
q jig$:6q?r'v'$;i"thriJ*.ry
6;;i61,$rfs$giiat;;'"(1:i'1,
& { SEtW'6"q{ ;'"t9., iFG s''c

S"'C"S
"Sesangguhnya dnhmpmiptnan lnngit dan bumi, dmt.

silih bagantiny a mnkm dm simg terdnpat tandn-tandn

bagiorang-mangyangberalal(Yain)mary-armgytg
mengingat AIIah sambil bndiri aau duduk anu dnlnm

luadaan bnbaring. Msrelfi m.unikirknn tentang pen-
ciptaan lnngit dnn bumi (snaya bnlwn), 'Ya Tillmn
lumi, tiadnlnh htglau mmiptalan ini dngan sia- sia.

Mahnsuci Erglau, mala pelilwralnh lanni dmi siksa

nnala. Ya Tulan lami, sesunguhtty a bmangtinpa y ang

htgknu mamklan lu dalam rcra?,a" makn wnguk tzlnh

Englau hinalan ia" dnn tidak ida bagi nang-uary ymg
alim semarg pmnhng pun. Ya Tuhmt. kmni, sesunguh'

nya lrnrni rnendengar (snuan) yang menycru lcepadn

iman (yaitu), 'Berimnnlnh lmmu lwpadn Tilhnnmul,
mala funi pun berimnn. Ya Iilhanknmi ampunilnh
bagi larni dosa-dasa lami dnn lmpuslwnlnh dmi kami
leesalnlan-kesahhan kami, dan wafatkanlah knmi
besnta nrang-nrang yang berbakti. Ya Tfulwn knmi,
bnilah lami apa yang tekh Englnu janjilwn lnpodo
lurni dmgan perantnraart ranthasul EnglauJanganlnh
Engl(au hinalun lumi di hmi kiamnt. Sesungguhnya

Englau tidak matyalahljanji."'(Ali lrnran: 190-$a)

Ayat-ayat apakah geftmgan yang terdapat dalam
penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam
dengan'siang? Ayat-ayat apakah gerangan yang
terlihat oleh ulul-albaD ketika mereka memikirkan
penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang
dan malam, sedang mereka mengingatAllah sambil
berdiri, duduk, dan berbaring? Apakah hubungan
memikirkan ayat-ayat ini dengan mengingat Allah
sambil berdiri, dudub dan berbaring? Bagaimana
mereka menyudahi pemikiran dan perenungannya
itu sampai berdoa dengan kfiusyu dan penuh rasa

takut,

. "...Ya Tfulmn lami, tiadnlah Englwu mmciptala n ini
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dengan sia-sia. Malwuci Englnu,.maka pelilwralah
lami dari silesa ncraka.'(Ni Imran: 191)

Berkesudatran hingga doa itu?
Iklimat ini melukiskan suatu gambaran yang

hidup, berupa penerimaan yang baik terhadap
kesan-kesan alam semesta kepada pikiran yang
sehat Sebuatr lukisanyang hidup berupatanggapan
yang baik terhadap kesan-kesan yang dibentangkan
kepadapandangan dan pikiran terhadap desain alam
semesta serta terhadap siang dan malam.

Al-Qur'an mengarahkan hati dan pandangan
manusia secara berulang-ulang dan sangat intens
unhrkmemperhatikan kitab yang terbuka ini, yang
tidak pernah berhenti halaman-halamannya ber-
bolak-balik Maka, pada setiap halamannya tampak-
lah ayat yang mengesankan dan mengkonsentrasi-
kan di dalam fitrah yang sehat perasaan terhadap
kebenaran yang ada dalam halaman-halaman kitab
alam semesta yang terbuka, dan terhadap desain
bangunan ini. Juga terhadap keinginan untuk me
matuhi Pencipta makhluk dan menitipkan kebenar-
an ini, disertai dengan rasa cinta dan takut kepada-
Nya dalam waktu yang sama

Ulul-ahab adalah orang{rang yang memiliki
pemikiran dan pemahaman yang benar. Mereka
membuka pandangarurya unfirk menerima ayat-ayat
Allah pada alam semesta, tidak memasang peng-
halang-penghul*g, dan tidak menutup jendela-
jendela antara mereka dan ayat-ayat ini. Mereka
menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati
sambil berdiri, dudu\ danberbarine. Maka terbuka
lah mata (pandangan) merek4 menjadi lembutlah
pengetahuan merek4 berhubungan denganhakikat
alam semesta yang dititipkan Allah kepadanya dan
mengerti tujuan keberadaannya, alasan ditumbuh-
kannya dan unsur-unsuryang menegakkan fitah-
nyadengan ilham yang menghubungkan antara hati
manusia dan undang-undang alam ini.

Pemandangan yang berupa langit dan bumi, dan
berupa pergantian malam dan siang. Kalau kita
bukakan unhrknya pandangan, hati, dan pemikiran
kita terhadapny4 kalau kitamenghadapinya sebagai
menyaksikan pemandanganyangbaru, niscaya al<an

terbukalah mata untuknya untuk pertama kalinya
IGlau kitabebaskan perasaan kita dari kebekuan dan
kejumudan, niscaya akan tergeraklah kesadaran kita
akan berkembang perasaan kita, dan akan kita
rasakan bahwa di balik kerapian dan keteraturannya

pasti ada tangan yang mengaturnya, di belakang
pengatrannya pasti ada akal yang merencanakar
ny4 dan di balik keteraturannya pasti ada undang.
undang yang baku yang tidak akan pernah berganti.
Semuaitr tidakmungkinterjadi dengan sulapan, hk
mungkin terjadi secara kebehrlan, dan tak mungkin
terjadi secarabatil.

Tidak kurane membangkitkan kesadaran kita
terhadap pemandangan alam yang mengagumkan
dengan kita mengenal malam dan siang sebagai
fenomenayang menunjuHranperputaran bumi pada

dirinya di depan matahari. Juga tidak mengurangi
kesadaran$tabahwaketerafiran langit danbumiitr
menyita perhatian, karena adanya "gaya tarik"
kravitasi) atau bukan. Ini adalah beberapa ke
mungkinan yang boleh jadi benar dan boleh jadi
tidak benar. Ia dalam kedua keadaannya itu tidak
dapat memaiukan.atau menunda respons terhadap
keajaiban alam ini, dan merespons undang-undang
yang besar dan cermatyang mengatur dan meme
[haranya Undang-undang ini, apa pun namanya
menurut para pembahasnya, adalah ayat (tanda)
yang menunjuldran kekuasaanAllah dan menunjuk-
kan kebenaran dalam penciptaan langit dan bumi
serta pergantian malam dan siang.

KonteksAlQur'an di sini menggambarkan lang-
kah-langkah gerakan jiwa yang ditimbulkan oleh
responsnya terhadap pemandangan yang berupa
langit dan bumi dan pergantian malam dan siang
dalam perasaan ulul-albab dengn gambaran yang
cermat Padawaktu yang sama ia merupakan ganr
baran yang memberikan kesan dan arahan, yang
memalingkan hati kepada manlwj yang sahih di
dalam bergaul dengan alam semesta, di dalam
berbicara kepadanya dengan bahasanya di dalam
bersoal jawab bersamafibahnya dan hakikatrry4 dan
terkesan dengan isyarat-isyarat dan pengarahan-
pengarahannya Juga menjadikan kitab alam se
mestayangterbuka ini sebagai'kitab" ilmu pengeta
huan bagi manusiamulaninyang senantiasa men-
jalin hubungan denganAllah dan dengan apayang
diciptakan oleh tangan Allah.27

Rangkaian ayaFayat ini dimulai dengan mem-
bandingkan antarapenghadapan hati kepadazihrullah
dan ibadatr kepada-Nya "padawaktu berdiri, dudulq
dan berbaring" dengan memikirkan penciptaan
langit dan bumi serta pergantian malam dengan
siang. Sehingga, perenungan dan pemikiran ini me
nempuh jalan ibadah, dan menjadikannya sebagai

27 KtabtfiashaaishutTashauntuillshmiwaMu4auwimaatuhu, Fikratullshm'anit-Lahual-Kaunwal-Hayatwal-Insn,tetbiwDarusySyuruq.
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salatr salr sisi daripemandangan zikir. Mak4 hal ini
mengesankan penghimpunan antara dua macam
gerakan (aktivitas) dengan dua hakikatyang penting.

Hakilat pntamu, bahwa memikirkan penciptaan

Allah terhadap maktrluk-Nya merenungkan kitab
alam semesta yang terbuka, dan merenungkan
tangan Allatr yang menciptakan dan menggeralikan
alam semesta ini, dan membolak-balik halaman-

halaman kitab terbuka ini, merupakan ibadah ke-
padaAllatr di antara pokok-pokok ibadatr, dan me
rupakan zikir kepadaAllah di antara zikir-zikir pokok
Seandainya ilmu-ilmu kealaman-yang membicara-
kan desain alam semest4 undang-undang dan
sunnahnya, kekuatan dan kandungannya rahasia
rahasianya dan potensi.potensinya-berhubungan
dengan zikir dan mengingat Pencipta alam ini, dan
merasakan keagungan-Nya dan karuniaNm niscaya

seluruh aktivitas keilrnuan ifir akan berubatt menjadi
ibadatr kepada Sang Pencipta alam semesta ini, akan
luruslah kehidupan, dan akan mengarah kepada
Allah saja- Akan tetapi, aratlan materialisme yang
kafirtelah memutuskan hubungan antaraalam dan

Penciptanya, dan memutuskan hubungan antara
ilrnu-ilmu kealaman dan hakikat azaliah yang abadi.

Oleh karena ihr, berubatrlatr ilmu-yang merupakan
karunia Allah yang paling indah kepada manusia-
menjadi kutukan yang menjauhkan manusia dari
rahmatAllah, dan mengubah kehidupan mereka
menjadi neraka yang menyengsarakan, membawa
mereka kepada kehidupanyang penuh goncangan

dan keamburadulan, dan menjadikan kehampaan
ruhani yang menjadikan manusia seperti pen-

durhakayang kejam.
Hakilmt ledua, ayat-ayatAllah di alam semesta,

tidak menampakkan hakikatryafiang mengesankan
kecuali kepada hati yang selalu berzikir dan ber-
ibadatr. Merekayang selalu ingatkepadaAllah pada

waktu berdiri, duduk, dan berbaring-sembari me
mikirkan penciptaan langlt dan bumi serta per-
gantian malam dan siang-adalah merekayang ter-
buka pandangannya terhadap hakikat-hakikat besar
yang terlipat di dalam penciptaan langit dan bumi
serta pergantian malam dan siang. Di balik itu
merekalahyang selalu berhubungan dengan manhQ

Ilahi yang dapat menyampaikan kepada keselamat-
an, kebaikan, dan kesalehan. Mapun orang{rang
yang merasa cukup dengan sisi lahiriah dari ke
hidupan dunia dan berhubungan dengan rahasia-
rahasia sebagian kekuatan alam-tanpa ada hubung-
an dengan zikir dan pikir serta manlmjflahi-mala
mereka berarti menghancurkan kehidupan dan

menghancurkan diri sendiri dengan berhubung-
annya dengan rahasia-rahasia ini, dan mengubah
kehidupannya menjadi neraka yang menyengsara-
kan dan kegoncangan yang keras. Kemudian ber-
ujung dengan mendapatkan kemurkaan danazab
Allatr di al*rir perjalanan hidupnya-

Ini adalah dua hal yang saling melazimi, yang
dipaparkan rileh lukisan yang digambarkan Al-

Qur'an mengenai ulul- ahab kenllla mereka meng-
hadapi fenomena-fenomena itu, ketika merespons,
dan ketika berhubungan dengan Penciptanya"

Ini adalah suahr hal yang menggambarkan
kejernihan hEti, kelembutan ruh, keterbukaan pe
mahaman, dan kesiapannya unfuk menerima, se
bagaimana ia juga menggambarkan respons, pe
ngaruh, dan kesannya.

Itu adalah saat ibadah, dan dengan sifatnya ini
adalah saat berhubungan dengan Sang Pencipta

iuga saat merespons'dan menghadap. Oleh karena
itu, tidaklah mengheranlian bila persiapan untuk me
mahami ayat-ayat launiyy ah ni sangat besar. Tidak
mengherankan pula batrwaberkonsentzsi memikir-
kan penciptaan langit dan bumi serta pergantian
malam dan siang, memberikan ilham terhadap
hakikat yang tersembunyi di dalamnya" dan unhrk
mengerti dan mengetahui bahwa semua itu tidak
diciptakan dengan sia-sia dan batil. Oleh karena itu,
hasil yang langsung diperoleh ialah suasana ber-
hubungan dengan Sang Khalik itu.

". . .Ya Tfuhnn lami, tiadnlnh Englauinenciptnlwn ini
dzrgan sia-sia. Maluruci Englwu.. .."

TidaHah Engkau menciptakan alamini dengan
siasia dan batil, melainkan Engkau menciptakannya
dengan benar dan merupakan kebenaran. Benar
nilainy4 benar undang-undangnya dan benar dasar-

nya. Sesungguhnm alam ini memiliki hakikat Malq
ia bukanlah sesuatu yang "tidak ada'' sebagaimana

dikatakan sebagian ahli filsafat Ia berjalan sesuai
dengan perahran. Mak4 ia tidak dibiarkan rusak
dan arnbtradul Iaberjalan untrk suatu tujuan. Mak4
tidaklah ia dibiarkan berbenturan. Ia diaturwujud,
gerah dan trjuannyadenganbenar, tidakbercampur
dengan kebatilan.

Inilah sentuhan pertamayang menyentuh hati
" ulul-albai' yangmemikirlan penciptaan langit dan

bumi serta pergantian malam dan siang dengan
merasakan ibadah, zikir, dan berhubungan dengan
Allah Sans Pencipta. Inilah sentrhan yang mencetak
perasaan mereka dengan kebenamnyang mendasar
di lubuk alam semesta Sehingga, meluncurlah dari
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lisannya ucapan tasbih untuk mennlcikan Allah dari
menciptakan alam dengan siasia"

'...Ya Tillwt lumi, tiadnlnh Englwu menciptnlan ini
dengan sia-sia...."

IGmudian, jiwanya terus bergerak, menghadapi
senhrhan-sentuhan alam dan arahannya

". . . mnlw pelilwalnh lami dmi silxa nnalu. Ya IilJwn
lami, seunguhnya bmangiapa yang Englau mamklnn,

fu dalnm nnaka" maka sungguh telah Englau hinnL,an

ta, dan tidak adn bagi mang-mangyang alim seorang

pawlnngpun "(Ali Imran: 191-192) i

Apakah hubungan kejiwaan dalam memahami
penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam
dan siang dengan kesadaranyang meluncurkan doa
yang penuh rasa takut kepada neraka ini?

Mematrami kebenaran terhadap ketetapan alam
semesta dan fenomena-fenomenanya, artinya-me
nwut ul.ul-albabiaJahbatrwa di sana terdapatketetap
an dan afuran, hilcnah dan hrjuan, serta kebenaran
dankeadilan dibalikkehidupan manusia diplanetini.
IGlau begitu, di sana pasti akan ada hisab (perhihurg-

an) dan pembalasan sesuai dengan amalan-amalan
yang dilakukan manusia Di sana pasti ada negeri
yang berbeda dengan negeri dunia ini yang di sana
akan terwujud kebenaran dan keadilan dalam pem-
balasan.

Maka ini merupakan mata rantai logika fitah dan
amat jelas, yang perputarannya membawa perasaan

mereka kepada tindakan yang serta merta ini. Oleh
karena itu, melompaflah ilustrasi mereka kepada
gambaran neraka. Sehingga, doa mereka kepada
Allah adalah agar Dia melindungimerekadari neraka
itu.

Inilah getaran pertama yang menyertai pema-
hamarurya terhadap kebenaran yang tersimpan dalam
alam semesta Ini merupakan peralihan perasiun
yangmengagumkan bagi orangorangyang memiliki
pikiran yang sehat, kemudian lisannya mengucap
kan doa yang panjang ihr dengan hati yang lfiusyu,
penuh rasa takut kembali kepada Allah, dengan
ucapan yang lirih, pelan-pelan, kesan yang men-
dalarn, dan penuh keseriusan dengan nada-nadanya
yangpenuhharu.

Kita perlu berhenti di depan kegemetaran dan
ketakutan pertama ketika mereka menghadap ke
padaTuhannya supaya Dia memelihara mereka dari
azab neraka. Ya kitaperlu berhenti di depan ucapan
merek4

'Ya Tinn lami, saungulmya barangsiapa yang Englau

mamklwn le dalam ncraka, malw wtgh tdnh Englal
hhulan ia, dan tidnk ada bagi mang- uang y mtg alim
seuarg pmnhng pun. " (Ni Lnm: f92)

Hal ini menunjulkan bahwa ketakutan mereka
terhadap neraka adalah ketakutan kepada kehinaan
yang menimpa atrli neraka. Ketakutan yang me
nimpamereltainipertama-tama adalah takutmeras:r
malu terhadap kehinaan yang menimpa alrli neraka
itu. Mak4 ini adalah ketakutan yang didorong oleh
dorongan sangat besar yang berupa perasaan malu
kepadaAllah, karena mereka lebih perasa kepada
Allah daripada sengatan api neraka sendiri. Hal ini
menunjulftan adanya perasaan yang kuat batrwa
tidak ada seorang pun yang dapat memberikan
pertolongan dari azabAllah, danbahwa omngorang
yang zalim tidak mempunyai seorang penolong pun.

Selanjutrya marilah kita ikuti doayang li*rusnr
danpanjangrni

'Ta Tiwn lami, smtngulmya larni mcndmgm (serun|
y ang rury eru kxpadn imnn (y aitu),'Bnimnnlnh lamu
l"podo Tiilrnnmu', mala kani pun berimnn. Ya frihmt
lwmi ampunilah bagi lmmi dnsa-dosa lwmi, hapus-
lunlnh dari larni lesalnlan-lusalnlan lwmi, dnn
wafatlwnlnh lwmi besertn ormtg-uang y ang bnbahi. "
(Ali Imran: 193)

Inilatr hati yang terbuka, yang jika menemui
fenomen4 mereka merespons dan menyadari dengan
penuh peris:um, lalu meneliti keJarangan dirinya
dosadosanya dan pelanggaranrya- IGmudian meng-
hadap kepadaTuhannya untuk meminta pengam-
punan dosaqa danpenghapusan kesalaharrkesalatr
armyE dan meminta agar diwafitkanbersamaorang-
orang yang berbakti.

Bayang-bayang segmen ini dalam do4 selaras
dengan bayang-bayang surah secara keseluruhan,
dalam pengarahan kepada istighfrr dan pembersih-
an dari dosa dan maksiat, dalam peperangan di
medanyang luas terhadap hawanaftu dan dosadosa
sertakesalahan" Peperanganyang berganhrng pada
pertolongarl dalam semua medan perang, terhadap
musuh-musuhAllah dan musuhmusuh iman" Suratr
ini secara keseluruhan merupakan suafir kesafiran
yang saling melengkapi dan tersusun rapi pesan dan
kesarurya serta bayangarurya

Sebagai penufilp doa ini, ialah menghadap dengan
penuh harap, berpegang dan percaya penuh akan
pemenuhan janji Allatr,

'Ya Tiiwn liami, berilah lwni apa yang telnh Englau
janjilan lnpadn lami dngan poantnam raml-raml
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Erryluu. Janganlnh hrylwu hinnlwn lanni di hmi
kiamnt. Senngfinya Englwu tidak mmyalahi j anj i. "
(Ali Imran: rca)

Ini adalah penagihan terhadap janji Allah yang
telatr disampaikan lewat para rasul, karena mereka
percaya kepada janji Allah yang tidak mungkin
diingkari. Ini juga merupakan harapan untuk di.
bebaskaruryamereka dari kehinaan padahari kiamaf
dan rasa harapan yang berkait dengan ketakutan
pertama dalam doa ini. Hal ini juga menunjulikan
betapa sangattakutnyamereka kepada kehinaanifir,
dan menunjukkan betapa sadarnya mereka sebagai-

mana yang terhrang dalam permulaan doanya dan
pada penuhrpnya Semua ini menunjukkan betapa
sensitifrrya hati mereka (ulil-olbatr), danbetapa ermal
halus, hlav4 dan malunya mereka kepada Allah.

Doa ini secara keseluruhan melukislian respons
yang serius dan mendalam terhadap arahan alam
dan pesan kebenaran yang tersembunyl di dalam-

nya di dalam hati yang sehat sejahtera dan terbuka
Kita perlu berhenti pula di hadapan doa ini, pada

sisi keindalran sastranya dan keterahran penyampai

annya
Tiaptiap surah AlQur'an kebanyakan mengan-

dung rima tertenfir bagi ayat-ayabrya-dan rima
(persajakan) dalam AlQur'an berbeda dengan syair,

karena ia bukan kesamaan huru{ melainkan irama
yang serupa-seperti bashiir, lnkiim, mubiia muri'il,
al-albaab, al-abshanr, an-rurar, al'qaraar, khafiyya,

syaqina, Earqiyya dan slaia
Rima pertama pada tempat-tempat Qafal-lafaD

yang berisi penetapan, rima kedua pada tempat-
tempatyang berisi doa dan rimaketiga padatempat-

tempat yang berisi cerita-
Suratr Ali Imran kebanyakan mengandung rima

yangpertama tidakjauh dari itu, melainkanpada dua
tempat yang pertama pada awal-awal surah yang
mengandung doa, dan yang kedua pada doayang
baru ini.

Hd itll menunjukkan keindahan nuansa sasta
dalam pengungkapanAlQur'an. Maka hal ini mem-
berikan nuansa keharuan dan kesenangan, serta
kenyamanan nada suara dalam doaihr, yang sesuai

dengan suasanaberdoa menghadap, dan beribadah.

Di sana terdapat fenomena keindatran yang lain.
Yaitu, bahwa pemaparan pemandangan ini-yakni
pemandangan yang berupa manusia yang memikir-
kan dan merenungkan penciptaan langit dan bumi
serta pergantian malam dengan siang-selaras benar
dengan doa yang l*tusyu, perlahan-perlahan, pan-

jang dan berirama dan dengan tekanan yang dalarn
I(arena itu, dibentangkanlatr dengan panjang pe
mandangan ini beserta arahan dan kesan-kesanny4
terhadap saraf, pendengaran, dan dayaltrayal. Se
hingga, menimbulkan kesan dalam perasaan, de
ngan segala kekhusyuan, irama, konsentzsi, dan

rasatakul Di sini dibentangkanlah dengan panjang
pemandangan ini dengan segala ungkapan dan nada

iramanya, untuk menunaikan tujuan pokok dari
pengungkapan AlQur'an, dan untuk menunjukkan
sibtkeindahannyayang mendasar dari sifrtsifitnya
IGmudian dibentanglian densan panjang pulajawab
an danperkeganny4

6 &,* :tt'J-{ :5 #.5 
"# 4t&:6

'*F:,bh6 t':6 VU &;fr3 I Ss

"{;S K 
,.J}i,}tS 

1W OV,ft e*- : q
Gnqa##Lfil4iqiF
v(Ai i.:,:, i Seti'l'tVl y 66 6' 36ti'iI

"*t#et jKtsits:ag{$
'r,$i # g,$;4iw ;s;r'* w
6$4t:-ti6r43b"#.3w\

t tfffi ,ii'^'eliVt l+ s{} Q.
'Mal(a, Tulwn mnelw m,ernpnlwanlmn pmrnlnmn-
nya (dnngan befirman), 'Sesungguhnya Alat tidak
mmyia-nyialan amnl nrang-orarg yang bnamnl di
antara lamu, baik laki-lnki mnupun w anita, (lart a)
sebagian larnu adnlah turunan dnri sebagian yng hin.
Mala, orang-orang lang berhijrah, yang diusir dnri
lampung hnlnrnannya, yng disakiti pada jalnn-Kr,
yang bnpnang dan yang dibunuh pastilnh aknn
Kulwpuskan lcesalahan-lusahlnn merelm dmt pastilah
Aku mnsuL:lan mnekn lu dalam surga yang mengalir

rungai-sungai di bawahnya sebagai pahaln di $si Allnh.
Allnh p adn siri- Ny a pahala y ong b aik.'langan lnh s elali'
knli lamu tnpedaya olzh kzbebasan orang-mang lwftr
bagnak di dnlam negni. Itu hanyahh lusm,angan

sementara, ktmudian tempat tingal mneka ialnh

laharmnn. Jalnnnnm itu annlnh tanpat y ang seburuk-

buruknla. Alan tetapi, orang-nrang yang bertalaoa

lnpodo Tuhnnnya bagi mneka surga yang mmgalir
sungai-sungai di dalnmnya, sednng merekn lcelfll di
dahmnya sebagai tempat tingal (anugnah) dari sisi
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Allah. Apa yangdi sisi Alllh annhh lzlih baik bost m.,g-
orang yang bnba*ti. " (Ali Imran: 195-f98)

Ini adalah respons dan jawaban yang terperinci,
pengungkapan yang panjang dan selaras dengan
nuansa sastra pengungkapan Al-Qur'an, sesuai
dengan funtutan keadaan, dan cocokpula dengan
sikapyang bersangkutarL dipandang dari sisi kejiwa
an danperasaan.2S

Selanjutrya kita ringkaskan respons Ilahi ini dan
tabiatrya terhad ap manhQlahrdan unsur-unsurnya-
Kemudian terhadap tabiat mnnhtj tarbiah dan ke
istimew-aan-keistimewaannya

Uhl- albab itusenantiasa memikirkan penciptazur

langit dan bumi, dan merenungkan pergantian
malam dan siang, responsif terhadap kitab alamyang
terbuka dan fitrah mereka juga merespons arahan
kepadakebenaranyang ada padanya- IGrena ifillah,
mereka menghadap kepadaTuhannya dengan doa
yang khuqyu, penuh rasa takut, panjang, dan men-
dalam maknanya- Kemudian mereka pun mendapat
respons dari Tuhannya Yang Mahadermawan lagi
Matra Penyayang, atas doa merekayang tulus dan
penuh iba. Natr, bagaimanakah gerangan respons
Tuhan kepada merekaitu?

ResponsTuhan berlrpa pengabulan terhadap doa
mereka, dan mereka diberi pengarahan kepada
unsur-unsur manhnjkatttdan fugashrgasnya dalam
waktuyang sam4

'Maltn, Tilhnn merelm nlwn pnmolwnan
muelw (dmgan bnfrman), 'Sesunguhnya Alu tidnk
mmyia-nyialan amnl orang-lrang yang bnamal di
antara lwmu, baik lnki-kld mnupun w anitn, (L,mma)

sebagian kamu adahh turunan dnri sebagian yary
lnin....' (Ni Imran: 195)

Yah, ifu tidak hanya memikirkan dan merenung-
kan, tidak semata-mata khusnr dan takut, dan tidak
semata-mata menghadap kepada Allah supaya
dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan diselamat-
kan dari kehinaan dan api neraka Tetapi, iaadalatr
"amal", amalanyang positif, yanglahir dari
an danrespons ini dan dari sensitivitasyang terlukis
dalam rasa takutrya- Amalan yang oleh Islam dinilai
sebagai ibadah seperti ibadah berpikir dan me
renungkan kekuasaanAllah, zikir dan istigfar, takut
kepadaAllah, dan menghadap kepadaNya dengan
penuh harap.Bahkan, amalanyang oleh Islam di.
anggap sebagai buah nyata yang diharapkan dari

ibadatr ihr, amalan yang dpat diterima dari siapa saja
pelakuny4 laki-laki ataupun wanita, dengan tanpa
membedabedakanjenisryra" Semuaryra adalah sama

sebagai manusia-sebagrannya adalah kefirrunan
sebagian yang lain-dan semuanya sama dalam
timbangan.

Kemudian diperincilati amal-amal itu. Dlielaskan-
lah bahwa di antara amal-amal itu ada yang me
rupakan konsekuensi akidah terhadap jiwa dan
harta sebagaimana dijelaskan tabiat manlaj ifrt
sendiri; tabiat bumi (dunia) tempat berlakunya
nmlwjibr,b;biatjalannyabesertaharnbatarrharnbat-
an dan kendalakendalanya; keharusan menyingkir-
kan harnbatan-hambatan dan kendalakendala ihr;
mempersiapkan tanah untuk ditanami fumbuhan
yang baih dan dimantapkannya di bfmi ini, bagai-
manapun pengorbanan yang harus diberikan dan
bagaimanapun harnbahn merintangi,

'. . .il[akn aratg-orarq yang bnhijrah, yang diusir dmi
lampung hnlnmannyo yang disakiti padn jalan-Ku,
yang berpaang dnn yang dibunuh pastilnh alan I(u-
lwprclnn ltaalnlwn- kesalnhan mnekn dnt partilah AIw
mamkJwt mnelm kz dalmn surga yang mmgalir sunga|
surgai di bawalary a, sebagai pahnln di sisi Allah. Allah
padn sisi-Nya paltala yangbaik.'(Ni Imran: 195)

Inilah potret para juru dahah yans dvkhithnbi
dengan AlQur'an sejak kali pertama yang berhijratr
dari Mekah dan diusir dari kampung halamannya
karena memperhhankan akidatriiva yang diganggu
dan disakiti di jalan Allah bukan pada trjuan yang
lain, pngberperangdan yang dibunuh. Akan tetapi
pada dasarny4 ini merupakan gambaran kondisi
pemeluk akidah lslam, di bumi mana pun dan pada

masa kapan pun. Inilah potret mereka yang lahir di
tengah-teneatr masyarakat jahiliah, apa pun benhrk
kejatriliatrannya, di bumi manapunyang memusuhi
merek4 di antara kaum yang memusuhi merek4
siapa pun kaum ihr, yang membuat sesak napas dan
menderita menghadapi kerakusan dan hawa naftu
musuh-musuh ihr, yang menghadapi gangguan dan
pengusiran, sedang jufirlah merek+pada nus:Lnutsa
pertama itu-sedikit dan lemah kondisinya. Kemu-
dian mereka tumbuh dan berkembang sebagai
tumbuhan yang baik-larena memang mereka pasti
firmbuh dan berkembang-baeainnnapun penderita
an yang mereka alami, dan bagaimanapun mereka
diusir-usir. Ialu mereka berdiri tegar dan mirmpu

28 Pembahasan lebih luas mengenai masalah ini, silakan baca" at-Tanaasugut Fannif dt dalantkthb" al-Tashwirul Fannil ft-Qi arf, terbitan
Darusy Syuruq.
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membela diri. Maka selanjutnya mereka nulmpu
berperarrg dan di antaranyaadayangterbunuh. Natl
karena perjuangan yang sulit dan pahit inilah ke
salatran-kesalahan mereka dihapuskan dan karena
ifir pula merekamendapatbalasan dan pahala

krilah jalan 
'rr,mhnjRabbani, 

yang ditakdirlanAllatr
akan terealisasi dalam kenyataan hidup melalui per-
juangan manusia yang dilakukan oleh orangorang
mukrnin yang berjuang dijalanAllah untuk mencari
keridhaan-Nya.

Inilah tabiat narrtgiini, unsur-unsur penduhurg-
nya dan konsekuensi=konsekuensinya. IGmudian,
inilah jalan manluj im dalam memberikan tarbiatl
(pendidikan). Ini pula jalannya dalam memberikan
pengamtran, unhrk beralih dari tatrap mendapattran
kesan perasaan dengan memikirkan dan merenung-
kan ciptaanAllah ke tatlap arnalanmngpositif sesuai
dengan kesan kejiwaannya ihr, demi merealisasikan
nanlwj vans dikehendaki Allah.ze

Selanjutrrya menoleh kepada fitnah terhadap
hartakekayaanyans diberikan kepada orangorang
kafr, para atrli maksiat dan orangorangyang ms
nentang mmthQAllah di muka bumi. Y4 menoleh ke
sana unhrk memberikan penilaian yang benar dan
timbangan yang tepat terhadap harta benda ini.
Sehingga tidak menjadi fitnah lagi bagi pemiliknya
Kemudian tidak menjadi fihah bagi orangorang
mulnnin yang telah berpayah lelah dan mengalami
berbagai penderitaan, disakid, diganggu, diusir dari
kampung halamanny4 dibunuh, dan diperangi,

longanlah wlnli-lali kamu terpedaya oleh kzbebaan
orang-orang lr$r bergna* di dnlmn rugni. In hmtyalah
ktsennngan smmtnrq lenud.ian tmpat tingal mnela
ialah Jahannam. Jahannam itu adalnh tempat yang
seburuk-burulory a. Alan tetapi mang- mang yng b a -

tnlaoa lepada Iilhmnya bagi rnnela flrga lang rne-

ngalir sangai-nngai d:i dnlnmnya sednngmnelm lwlul
di dnlnmny a s ebagai Wat tingal (anqnah) dmi sN
Allah. Apa yang di sisi Allah adalah lzbih baik bagi orang-

orang yang babahi." (Ali fmran: 19&198)

Kebebasan orang{rang kafir bergerak di dalam
negeri inr adalah salah sahr larnbang kenikrnatan dan
kesenangan, lambang kedudukan dan kekuasaan,
dan lambarrg sesuafu yang meresap dalam ha6 yang
dapat juga meresap di dalam hati orangorang muk-
min-hanya saja mereka terhalang dan terintangi,
bahkan mereka menghadapi gangguan dan pe

ngorbanan, dan mereka hrus beriuans menghadapi
pengusiran- Semuafang dialami kam muhninin ifu
merupakan penderitaan dan kesulitan, sementam
para pemeluk kebatilan bernikmat-nikmat dan ber-
senang-senang. Teresap juga kesenangan dan ke
nikmatan ihr dalam hati mayoritas manusianng lalai,

yang melihat [<ebenaran dan atrlinya selalu men-
derita sedarrgkan kebatilan dan ahlinya dalamke
selamatan dan kesenangan Hal ifu juga meresap di
dalam hati orangorang yang sesat dan ahli kebatilan
itu sendiri. Sehingga mereka bertambah sesat,
sombong, dan semakin menjadijadi dalam berbuat
keburukan dan kerusakan.

Nah, di sini aatangtatr senhrhan ini,

larganlah selali-lali kamu tnpedaya olzh kzbebasan

nang- mang k$r bergnak di dnlmt rugeri. Iar luny alah
Iesenangan semmtmq knrudian ternpat tingal nnela
ialah Jalnnnam. Jahnr,rwm itu adnlah t cmp at tingal
y ang seburuk-buruhty a. " (Ni Imran: 19G 197)

Kesenangan sementara yang akan segera ber-
aktrir dan lenyap. Sedangkan, tempat tinggal mereka
yang kekal dan abadi adalah Jahannam, seburuk-
buruktempattinggal!

Kebalikan dari kesenangan sementarayang akan
lenyap ihr adalah surgayang abadi sebagai kemuratr-
an dariAllah,

"... surga yang nmgalir sungai-sungai di dnlnmnyo"
sednrg mnelw lrzlul di dalnmnya sebagai tmtpat tinggal
(angnah) dnri sN Allnh. Apa y ang disisi Allnh annlnh
lzkh fuik bagi orang-arangyng bnbaldi. "(Ali Imran:
le8)

TidaHah ragu-ragu orang yang meletakkan ke
dua hal ini dalam dua daun timbangan, yang satu
pada daun timbangan yang sahr dan yang sahrnya
lagi pada daun timbanganyang satunya puh bahwa
apayang ada di sisiAllah lebih baikbagi orangorang
yang berbakti. TidaHah ada kesamaran dalam hati
bahwa daun timbangan orangorangyang bertalova
lebih berat daripada daun timbangan orang{rang
t<afir dalam timbangan ini. Juga tak ada seorang pun
yang berakal sehatyang ragu-ragu untu[ memilih
bagian yang dipilih oleh ulul-albabiat.

Allah Yang Mahasuci di dalam rangka mem-
berikan pendidikan dan dalam menetapkan nilai-nilai
asasi dalam tashawwur islami tidak menjanjikan
pertolongan kepada kaum mukrninin di sini, tidak

S Pembalrasan lebih luas mengenai masalah ini, sil akanbaca" Nablajut Tarbiyatil Ishmilatf karya Muhammad Quthb, pasal " Tirbiyatut Agtl ,

terbitan Darusy Syuruq.
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menjanjikan kemenangan, ddak. menjanjikan ke
kuasaan, dan tidak menjanjikan sesuatn pun dalam
kehidupan dunia ini, sebagaimana yans dijanjikan-
Nyakepada mereka ditempat-tempatlain, dan se
baeaimana yang ditetapkan-Nya atas diri-Np untuk
menolong kekasih-kekasih-Nya dalam menghadapi
musuh-musuh mereka

Allah hanya menjanjikan satu hal saja kepada
mereka di sini, yaihr "apa yang ada di sisi Allah".
Maka, inilatr prinsip dal$ah Islam dan inilah titik
tolak dalam akidah Islam. Yaitu, ketulusanyangmutlak
dari segala maqrm hrjuan dan keinginan hingga
keinginan seomng mukmin unhrk memenangkan
akidatrryri4 memenang}ankalimatAllah, danmengalatr-
kan musuh-musuhAllah. Sehingga Allah berkehere
dak membersihlian oftrlg{ftmg mukrnin dari semua
tujuan ihr dan menyerahkan segala urusannya ke
padaNyd" dan bersih hati mereka dari keinginan itu,
walaupun tidak mengklusus.kannya.

hilah akidah Islarn Yaitr" membed memenuhi dan
menunaikan saja, tanpa mengharapkan imbalan
kekayaandunianri, kemenangan, dankekuasaan IGmu-
dian menantikan segala sesuafu di akhirat sana

Kemenangan tidak terjadi, kekuasaan tidak di-
dapaf kedudukan tidak diperoleh, akan tetapi semua
ini tidak termasukyang diperjualbelikan, tidak ter-
masuk basian perdagangan Dalam@ beli ini tidak
ada imbalanrya di dunia Di dunia ini rrans ada bagi
mereka haryalatr menunailan hgas, melaksanakan
keruajiban, memberikan pengorbanan, dan meng-
hadapicobaan.

Demikianlah terjadinf frniagaan dan dat$'atl
di Mekatr. Demikianlatr terjadinyajual beli itu. Allah
tidak memberikan kemenangan, kekuasaan, dan
kedudukan kepada kaum muslimin Allah tidak pula
memberikankepada mereka kekayaan dunia dan
kepemimpinan terhadap manusia kecuali ketika
mereka bersih sebersih-bersihrya dan menunaikan
hrgas serta kewajibannya deruan sepenuh hati

Muharrunad bin IC'ab dQu"ztti dan lairrlainnya
bererita, "Abdullah bin Ramhah r.a berlata kepada
Rasulullah saw. pada malam Balah Aqabah (yang
padawalifir itu tokoh-tokoh suku Aus dan lftrrr^at
berjanji setia kepada beliau saw. unhtk berhijrah
kepada mereka), Tentukanlah syarat untulcTutmrts
mu dan unfuk dirimu sesuai dengan ]"ang engkau
kehendaki.' Beliau bersabda'Aku menryaratkan
buatTuhanku, )raitu hendaklah kamu beribadah
kepada-Nya dan jangan mempersekuhrkan-Nya

dengan sesuahr pun. Aku mensyaratkan unfuk diriht
yaitu lindungilah aku dari sesuafir yang kamu me
lindungi dirimu dan hartamu darinya.'Abdullah bin
Rawahatrbertanya'Apakah yang akan kamiperoleh
jil€kami lakukan hal ifir?' Beliau menjawab,'Surga'
Merekaberkata'Berunhrnglah peniagaan itu, kami
tidak akan membatalkanrya dan tidak akan meminta
dibatalkan.-

Demikianlah! "Surga'' dan hanya surga saja! Nabi
tidak mengatakan kemenangan, kemuliaan, per-

safuan, kekuatan, kekuasaan, kepemimpinan, ke
kayaan, dan kemaknruran sebagairnana }ang telah
diberikanAllah kepadamereka sesuai dengan usatla
mereka Seinua itu berada di luarperniagaan ihr.

Demikianlah keunhrqganjual beli}lang tidakakan
dibatallan dan tidakakan minta dibatalkan. Mereka
telah mengambilnf"a sebagai pernia&an di antara
orzlng{nng yang berbansaksi Dihentikanla}r urus
an mereka sendfui, dilaksanakantah tansaksinya
dan mereka tidak lagi melahkan bwar-menawar.

DemikianlahAllah mendidikdan merawatjamaah

1"ang telah ditakdirkarrNfia bahwa Dia akan melehk-
kan di tangan mereka perbendatraraan bumi dan
kendali kepemimpinan, dan diserahkarNya kepada
merekaamanatterbesr sesudah merekamemurni
l€n diri dari segala kerakuian, keinginan, dan hawa
nafsu. Yaifu, amzurat terhadap urusan khusus yarg
berkenaan dengan dakuratt yang diembannl'a
nanlwj yang harus direalisasikannya, dan akidah
yang mereka rela mati karena mqnbelaryra- Malq
tidak patutlah untrrk mengemban aftmat besar ini
baei orang yang masih memiliki ambisi pribadi atar
keingina*keinginan lain rurg tidak menjadikannrd
masuk Islam secara total.s

Ahli Klteb yang Beriman
Sebelum merua}fiiri surah ini ayat berikut kerrr

bali membicarakan Ahli Kitab. Yaihr, menetapkan
bahwa segolongan Ahli Kitab ada yang berirnan
sebagaimana imannya kaum muslimin dan hrrut
serh dalam romboruan Islam bersama mereka dan
berjalan b€rsama mereka. Dengan demikiaq merds
akan mendapatkan tatasannya

iJ T1i ;'\ b g- ;3 v{ ?)1 F asts
,#p,6ti59tiL'q"?tftrL$T1t#L

ssilakanperiksaiuzkedua,ketikamen*id€nayat,'Yuarytlulladziiruwmd-l:huhnfs-silrniktdW.
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#i+#5#A.{i"LysAt
$rt+i|U;6t11

"Sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orangyang
bnimankpadaAllnhdanltepadaapayargditurunl,nn
lnpodo knmu dan yang diturunlnn lupadn mnelu.
Sedanglun, merelea bnmdah lati lu|ann Ailnh dan

merelu tidak menukmlant ayr-ay ar Allah dmgan lwga
yang wdikit. Mnela manpnolzh pahala di sisi Tiinn-
nya.SewnguhnyaAllnhanntapatpnhitungan-|fi a."
(Ali Imran: 199)

Inilah perhihrngan terakhir terhadap Ahli Kitab,
dan sudah banyak disebutkan di muka dalam surah
ini tentang berbagai rnaslm golongan dan sikap
sikap mereka Mak4 dalam paparan imaru dan dalam
pemandangan tentang seruan dan sambutan, di-
sebutkanlah batrwa di antaraAhli Kitab terdapat orang
yang mau menempuhjalan hinggake ujung perjala*
an. Maka mereka beriman kepada kihb Allah secara
keseluruharu tidak memilah-milah antaraAllah dan
Rasul, dan tidak membedabedakan antara seorang
rasul pun dari rasulrasul Allah. Mereka beriman
kepada htab yang diturunkan Allah sebelumny4
dan berimankepada kitab 1ang dihrunkankepada
kaum muslimin. Ini merupakan ciri akidah Islam,
y:rng memandang rombongan iman dengan pan-

dar€an yang penuh kedekatan dan kecintaan, dan
melihat garis akidah sebagai garis yang meng-
hubunglan denganAllah, dan melihat nn lwj Allah
dalam kesahrannya dan keseluruhannya- Tampak
menonjol pula pada Ahli Kitab yang beriman ini siht-
sifufrrm faihr sifit lrtrusyu, hrnduk kepadaAllah, dan
tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga yang
sedikil Sifat-sifut ini berbeda dengan sifrt-sihtAhli
Kitab lainnya dengan sifrt dasarnyayang sombong,
suka membual" tidak punya perasuum malu kepada
Allah, suka berbohong, dan menyembunyikan ayat-
ayat Allah demi mendapatkan kekayaan duniawi
yangmurah.

Allah menjanjikan kepada Atrli Kita[ yang ber-
iman ini sebagaimana yang dijanjikan-Nya kepada
orang{ang mukrnin, yaihr patrala di sisi Allah, yang
tidak akan ditariknya kembali dari orang{rang yang
beraktrlak baik kepada-Nya. Mahasuci Allah dari
berbuatbegihr!

'. . . Senngguhny a AIIah amat apaf pnhihntgan- Itly a. "

Sabar, Tbbah, Siap Siaga, dan Thlnua kepada
Allah sebagai Syarat Keberunhrngan

Selanjutrya datarrglah pengaralmn terakhir yang
menyeru oftmg{rang yans berirnaq membersihkan
beban-beban rwiltaj, dan syaratsprat menempuh
perjalanan,

i $,r';, I i6 i Ut 1j^1r, 4 5i 6U
ta;"$!gJ4i6('

"Hai orang-orang IatW bnimnn, bersabarlnh lmmu,
kuatlanlnh ltesabaranmu, teta|lnh bnsinp staga (di
pubatasan nqerimu), dan bnta,lanalnh lupana AIInh
ilpqa la nu bmnthtng." (Ni Imran: 200)

Inilatr panggilan yang luhur bagi ofangorang
yanghirnan. Dipnggilnyamereka dengan menye
but sifrt yang menghubungkan mereka dengan
sumberpanggilan iti+ifutyang menjadilan mereka
konsekuen memikul hrgas itu, sifityang menjadikan
mereka layak dipanggil demikian dan layak me
ngemban hrgastugas itu, sifat yang menjadikan
mereka terhormat di mukabumi dan terhormat di
langil

"Hai wang-mang y ang bnimnn. . . "

Panggilan ini ditujukan kepada merek4 supaya
bersabar, menguatkankesabaran, bersiap siaga dan
bertalnva

Surah ini banyak sekali menyebutkesabaran dan
ketalnvaan. Menyebutkannya sendiri-sendiri dan
menyebutkannya secara bersamaan. Surah ini juga
banyak menyebutkan seruan unhrk tabah, beriuang,
menolak tipu daya dan tidak mendengarkan orang-
orang yang menyerukan kehancuran dan kebinasa
an. I(arena itulah, suratr ini ditutup dengan seruan
kepada kesabaran, ketabahan, kesiapsiagaan, dan
ketakwaan, sehingga serasi benar ayat ini menjadi
penufup surah.

Sabar merupakan bekal di jalan dal$ratr Islam,
karena jalan dah^'ah ini panjang dan berat penuh
dengan rihtangan dan duri, penuh dengan ancaman
darah dan pembunuhan, gangguan dan bahaya
Sabar terhadap banyak hal, yaitu sabar terhadap
hara nafsu dan keinginan-keinginannlaa kelemalran
dan kekurangan diri sendiri ketergesagesa.mny4
kejenuhan dan kebosanannm hawa naftu orang lain,
kekuzngan dan kelematrannya kebodohan mereka
pola pikirnya fiang buruh penyelewengan merek4
kesombongan merek4 egoisme merek4 keteper-
dayaan merek4 ketidalirkonsistenan mulut merek4
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ketergesa-gesium mereka untuk mendapat hasil,
meningkahya kebatilan, sernaraknya pelenggaran,

serirrnnya keburukan, dominannya syahwat, dan

nr,aqknya tipuan dan kesombongan. JWa sabar ter-
hadap sedikitnya pembela lematrnla penolong,
panjangnya jalan yang harus ditempuh, bisikan-
bisikan sebn pada saat-saat menghadapi kesusahan
dan kesempitan, pahitrya periuangan menghadapi
semua ini, dan bermacam-macam kesan 1ang di
timbulkannya di dalam hati-yang berupa ingin me
nyiksa maratr, dendam, sempit pandaruan, sesak
napas, dan kadang-kadang lemah kepercayaanryra
kepada kebaikan, tipis harapannya terhadap fitrah
manusia jenutr" bosan, putrs asa dan putrs harapart
Sesudatr ihr semua sabar mengendalilian diri sendiri
pada waktu berkuas4 mendapat pertolongan dan
kemenangan, dan hendaklatr menghadapi kese
rumgan dengan sikap tawadhu dan sWkur, tidak
sombong, tidak berkeinginan unhrk menyiksa dan
menghukurn" dan melampaui batas dalam melaku-
kan qistrastr (hukuman pembalasarD . Di dalam suasanit

senang dan susah hendaklah tetap melakukan
hubungan denganAllah, menerima takdir-Nya, dan
mengembalikan semua urusan kepadaNya dengan
penutrketenteraman, kepercayaan" dan kel*rusyuan.

Sabar terhadap sefnua ini dan yang serupa de
ngannya, merupakan suahr hal yang harus dimiliki
oleh penempuh jalan yang panjang ini, yang tidak
dapat digambarkan dengan katakata- IGt&kata tidak
dapat mentrasformasikan hakikat sesuatr yang
menjadi materi yane ditunjukinya Apa yans di-
hrqiuki ini hanya dapat dimengerti oleh orang yang
mengalami penderitaan di jalan ini, yarrg merasakarr
ny4 yang mengalaminya dan yang melaluinya.

Orangorang yang beriman telatr merasakan
banyak sisi dari hakikat yang dikandung dalam
petunjuk ini. Oleh karena itu, mereka lebih me
ngetatrui rasa panggilan ini. Mereka mengetahui
makna sabar yang dihmtutAllatr kepada mereka
agarmerekalaktd<an.

Mushaalarah'menguatkan kesabaran' adalah ben-

itk mufaa'alah'intensitas' d xil<ata slubar.Menguat-
kan kesabaran terhadap semua perasium ini dan
menguatkan kesabaran dalam menghadapi musuh-
musuhlang senantiasaberusahamelumpuhkan ke
sabaran orangorang mukrnin. Ya kesabaran harus
diintensifl<an dan harus dikuat-kuatkan, sehingga
kaum mukrninin tidak kehilangan kesabaran se
panjang perjuangannya Bahkan, mereka menjadi
lebih sabar dan lebih kuat daripada musuh-musuh
merek4 baik musuh dari dalam diri sendiri yang

tersembunyi di dalam dada nuuzun musuh dari luar
yang berupa manusia-manusia yang jahat Nah, ini
seakanakan taruhan dan perlombaan anbra mereka
dan musuh-musuh mereka Dalam hal ini, mereka
diundang unhrk menghadapikesabaran dengan ke
sabaran, penolakan dengan penolalian, usaha dengan

usaha dan tindaklanjut dengan tindaklaniut IGmu-
dian hasilirya mereka lebih mantap dan lebih sabar
daripada musuh-musuh mereka- Apabila kebatilan
terus bergerak, sabaq dan terus menempuh jalan'

nya maka lebih layak lagi bagi kebenaran unhrk
lebih aktif laei geraknya dan lebih sabar dan tabah
dalam menempuh jalannya

Muraahathnh adalah bersiap siaga di tempat-
tempat jihad dan di pospos penjagaatr untuk meng-
hadapi serangan musuh. Mata kapm muslimin
dahulu tidak pernatr lengah dantidak pernah me
nyerah untuk tidur. Maka musuh-musuh mereka
tidakpernatr berdamai dengan mereka sejakmereka
dipanggil untuk mengemban tugas dalcwah dan
menghadapi manusia dengannya- Musuh-musuh
mereka tidak pernah berdamai dengan mereka
kapan pun dan di mana pun, sehingga mereka harus
senantiasa bersiap siaga unhrk berjihad hingea akhir
zamanl

Sesungeuhnya dakqrdh Islam ini menghadapi
manusia dengan menawarkan manlmj ketttdupan'
yang realisti s, mnnlwj VanE mengatur hati mereka
dan harta benda merek4 mnnhnjvane mengatur
kehidupan dan penghidupan mseka nnnhqi vans
baik, adil, dan lurus. Akan tetapi, kejahatan tidak
pernatr senang kepada mnnlwjvansbaih adil, dan
lurus ini. Kebatilan tidak suka kepada kebaikan,
keadilan, dan kelurusan. IGzaliman juga tidak mau
menerima keadilan, persalnaan, dan kemuliaan.
Oleh larena ifu, dak$/ah ini senantiasa menghadapi
tantangan dari musuh-musuh yang berupa oftmg-
orang yang suka kepada keburukan, kejahatan,
kebatilan, dan kezaliman. Dak\ilah sangat rentan
unhrk diperansi oleh orangorang yang mencari ke
unfirngan dan mengeruk kekayaan yang tidak ingin
maksud mereka itu dihalang-halangi Dahrah sangat

rentan unhrk diperangi oleh orang{ftng yang zalim
lagi sombongyang tidak ingin kezaliman dan ke
sombongannya dihambal Dakwah sangat rentan
unhrk diperangr oleh orangorang yang menuruti
hawanaftunya dan ingin bebas, lmrenamerekatidak
ingin ahahng-hdansi untuk mengikuti hawa nafsu-

ryra dan bebas dari segala perafuran. Untuk ihr, perlu
berjihad menghadapi merek4 sabar dan menguat-
kan kesabaran, dan bersiap siaga dan berjagajaga
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supaya umat Islam tidak dimangsa oleh musuh-
musuh bebunrtan merekayang seriantiasa ada di
bumi manapun dan padagenerasikapan pun.

Inilah karakter dakwatr dan inilah jalannya! Ia
tidakingin bermusuhan, tetapi ia ingin menegakkan
manhqfnpvanglurus dan perafirannya yang sehat
di muka bumi. Namun, ia akan senantiasa men-

iumpai orangyang membenci nanlwj darnprrafuran
ihr, orang yang berusaha menghadang jalannya
dengan kekuahn dan tipu dayi4 orangyang serun-
tiasa menantikan kehancuranqa, dan orang yang
memerangiryra dengantaruan, hati, danlisan. Dakqnh
harus menghadapi peperangan ihr dengan segala
bebannya harus senantiasa siap siaga dan berjaga
jaga serta jangan lengah sedetik pun dan jangan
tidur!

Thh'ya menyertai semua ini. Ia merupakan per
jaga yang senantiasa bangkit di dalam hati, yang

menjaganya agar tidak lengah, tidak lematr, fidak
menyeleweng, dan tidakmenyimpang darijalannya
darisini dan di sana

Tidak ada yang mengetatrui kebufirhan terhadap
penjagafiang senantiasasadar ini kecuali orangpng
merasakan penderitaar-r dan kesulitan di jalan dak-
wah, dan berusaha menyelesaikan gejolak perten-
tangan-pertedtangan yang banyak dan bertumpuk-
fimpuk dalam berbagai keadaan dan kesempatan.

Inilah pesan teralirhir ddam suratr ini" yang me
ringkas semua pesan yang dikandungnya. Ini me
rupakan inti keseluruhannya, dan inilah inti hrgas
hrgas yang diemban oleh dalnvatr Islam secara
umum Oleh khrena ihr, Allah menghubungkan de
ngannya hasil tujuan perjalanan png panjang, dan
mengaitkan dengannya keberunfungaq yang di-
jamin-Nya "...supa1a kamu berunfung."

Mahabenar Allah Yang Malmagung. 6
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fiAflilIAlt-llffinn',
nlturanilan 0I lllflilInan

Jrmlan AW:170

Pendatruluan
Surah ini adalatr surah Madaniyah. Ia adalah

suratr AlQur'an yang terpanjang-sesudah surah al-

Baqarah-dan urutan turunnya adalah sesudah
surah al-Mumtahanah. Beberapa riwayat mengata-
kan bahwa sebagian surah ini turun padawaktu
peristiwa,Fa thu Makkah' pembebasan kota Mekah'
tahun delapan hijriyah, dan sebagian lagi turun
pada wakhr peristiwa Hudaibiyah yang terjadi
sebelumny4 yaitu padatahun enam hijriyah.

Akan tetapi, masalatr urutan surah menurut saat
hrunnya-sebagaimana sudatr kami jelaskan pada
permulaan pembicaraan mengenai surah al-

Baqarah pada juz pertama-bukanlah masalah yang
qath'i, sebagaimana halnya surah ini bahwa ia
tidaHatr firun sekaligus dalam sahr wakhr. Beberapa
ayat hrrun secara berangsur-angsur di sela-sela
beberapa surah. Kemudian Nabi saw. memerintah-
kan supaya tiaptiap ayat ditempatkan pada tempat-
nya di dalam surahnya Sebuah suratr-berdasarkan
hal ini-menjadi "terbuka" dalam suahr rentang
masa tertenfu, panjang atau pendek. Dan, sebuatr
surah kadang-kadang memerlukan walidr beberapa
tahun. Di dalam suratr al-Baqarah terdapatbeberapa
ayatyang merupakan ayat-ayatpertamayang hrun
di Madinatr dan terdapat beberapa ayat yang me
rupakan ayat-ayatAlQur'an yang teraktrir dihrun-
kan.

Demikian pula halnya dengan surah ini. Di
antaranya ada yang furun sesudah surah al-
Mumtatranatr pada tahun enam hijriyah dan tatrun
delapan hijriyah. Akan tetapi, kebanyakan hrun
pada masa-masa permulaan hijratr. Bagaimanapun
keadaannya, orang yang mau memperhatikan
niscayaakanmengetahuibahwaturunnyaayat-ayat
dalam surah ini adalah dalam rentang waktu se

sudatr Perang Uhud pada tahun ktiga hijriyah
hingga sesudah tahun delapan hijriyah, ketika
turun permulaan surah al-Mumtahanatr.

Sebagai contoh, kami sebutkan ayatyang datang
dalam surah ini yang membicarakan hukum zina,

' D an (tahadap) para wanita y ang mengerj alwn p er -

buatnn ktj i, fundnllnh ana enpat mong s alsi di antma
kamu (yang menyalcsilwnnya). Ikmudian apabila
mneka telah memberi perca.lcsian, mnlw kurunglah
merelu (wanita-wanila ilu) dalnm rumnh sampai
mcrela rnemmui aj alny a, atau sampai Allnh ntmbni
jahn yang hin lupannnya. " (an-Nisaat: 15)

Sudatr dipastikan bahwa ayat ini turun sebelum
ayat dalam surah an-Nuur yasg menerangkan
hukumanzina,

'Tl/anitnyangberzirudmlalci-lnkiyangbeqinamnln
dnalah tiap-tiap seorang dnri ltcduanya snatus lali
dna, dnn janganlah belas lcasilwn lnpo.da luduanya
mmtegah lamu untuk (nmjaknkan) agatn^a AW
jilrn lramu beriman l"pod" AllalL d,an lari ak&irat.
Hendnlrlah (pelnlsannan) Iwluman mnelw disalcilwn
olzh sekumpulnn dari wang-mang yang berimmt'("rr-
Nuur:2)

Ayat surah an-Nuur ini firrun sesudah terjadinya
kabar provokasi Oerita bohong/fiturah) pada tahun
kelima (atau tatrun keempat menurut safu riwayat).
Maka ketika ayat ini hlrun, Rasulullah saw. ber-
sabd4

{!.; 
"t 

iot F n,* irr,;b irLy
'Ambillnh hukum dnriku, ambillah hukum dnriku,
malw sesunggultnya Allah telnh mmjadilnn jalnn
keluar untulmya." (HR Muslim, Ahmad, dan
Ibnu Majah)
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Jalan keluar ihlialah hukumyang termuat dalam
surah an-Nuur tersebul

Dalam surah ini banyak terdapat contoh seperti
ini, yang menunjukkan bahwa saat-saat turunnya
saling berdekatan, sebagaimana kami terangkan
dalam permulaan pembahasan tentang surah al-
Baqarah.

Surah ini menggambarkan sisi kesungguhan
usahayang dicurahkan Islam dalam membangun
kaum muslimin dan membenttrk masyarakatlslanl
dalam memelihara dan menjaga masyarakat ter-
sebut" Dikemukakannya contoh tindalran AlQur'an
terhadap masyarakat baru, yang bersumber pokok
dari celah<elah nash-nashny4 dan dimulai dari
celahcelah manhaj Rnbbani Dengan cara ini dan itu
dilukiskanlah tabiat manlwj ini di dalam member-
lakukan eksistensi manusia, sebagaimana dilukis
kan pula tabiat manusia dan bagaimana seharusnya
ia bergaul dengan manlnj Rabbani tersebuf bergaul
dengan manlnj Rahb aaf yang membimbing langkah-
nya menuju pendakian yang tinggr, dari dataran ke
puncak yang tinggr, selangkah demi selangkah atau
setahap demi setahap. Ia mendaki dengan melewati
lingkungan yang penuh dengan ketamakan dan
kerakusan, nafsu dan syahwat, hal-hal yang me-
nakutkan dan yang menyenangkan, dan duriduri
jalan yang tidak pernah sepi dari setiap langkahnya.
Ditambah lagi dengan musuh-musuh yang senan-
tiasa menanti kesempatan di sepanjang jalan yang
penuh duri itu.

Sebagaimana kita lihat sebelumnya{alam suratr
al-Baqarah dan surah Ali Imran-bagaimana Al-
Qur'an menghadapkan segala kondisi yang me-
lingkupi perhrmbuhan kaum muslimin di Madinah;
bagaimanaAl-Qur'an menjelaskan manhnj Rabbani
yang membangun jamaah di atas fondasinya; bagai-
mana Al-Qur'an menetapkan beberapa hakikat
pokokyang menjadi tempat berpiiaknya taslmuwur
islami, nilai-nilai, dan tata nofina yang bersumber
dari tns hnwwzr ini; bagaimana Al-Qur' an menonjol-
kan tugas-fugas dan amanat yang harus difunai-
kannya di muka bumi ini; bagaimana Al-Qur'an
melukiskan tabiat musuh-musuh manhaj ini dan
musuh-musuh jamaah yang berpijak di atas manh.aj

tersebut di dunia ini; bagaimana Al-Qur'an mem-
peringatkan kaum muslimin agar waspada ter-
hadap sarana-sarana dan upaya-upaya yang dilaku-
kan oleh musuh-musuh ihr; bagaimana Al-Qur'an
menjelaskan akidah musuh-musuh mereka yang
palsu dan menyeleweng; dan bagaimana hina dan
ruwetnya sarana-sarana yang mereka pergunakan.

Maka, di dalam surah ini, kita juga melihat bagai-
mana Al-Qur'an menghadapkan semua kondisi dan
hakikatitu.

Akan tetapi, tiaptiap surahAl-Qur'an memffi
kepribadian yang khusus, memiliki ciri-ciri ter-
sendiri, dan memiliki as atau tema senkal yang
mengikat keseluruhan temanya. Di antara hrnfutan
kepribadian i<hususnya ihr ialah bahwa tema-tema
yang ada dalam tiaptiap suratr terfokus dan berjalin
di sekitar tema sentralnya dalam aturan yang ter-
tentu, yang tampak di dalamnya ciriciri litrususny4
dan kelihatan pula kepribadiannya, seperti satu
maKrluk hid,up dengan tanda-tanda dan ciriciri
khususnya. Di samping ihr ia merupakan satu ke
satuan secara umum.

Di dalam surah ini kita melihat-dan hampir me
rasakan-bahwa ia seakan-akan sebagai sesuatu
yang hidup, yang menuju kepada tujuan tertentu,
berusaha keras unfuknya, dan menginginkan
realisasinya dengan berbagai sarana. Paragraf-
paragraf, ay at-ayat" dan kata-kata yang ada dalam
suratr ini merupakan saranasarana untrk mencapai
maksud tersebul Oleh karena itu, kita merasakan
di hadapannya-sebagaimana kita merasakan di
hadapan surah-surah lain-saling simpati dan res-
ponnya terhadap sesuatu yang hidup, dikenal sifat-
sifabrya, li*rusus ciricirinya, memiliki tujuan dan
arah, memiliki kehidupan dan gerak, dan memiliki
perasaan dan sensitivitas.

Surah ini bekerja dengan seriusp'dan sungguh-
sungguh dalam menghapuskan sifut-sifat masya-
rakat jahiliah-yang darinyalah dipunguhrya ke
lompok muslim ini-dan mencabut akar-akarnya,
dan dalam membentuk sifut-sifatmasyarakatmuslim,
serta membersihkannya dari sisa-sisa kejatriliatran,
unfirk mengusir kepribadian ldrususnya. Surah ini
juga bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh
semangat untuk mempertahankan eksistensinya
yang istimewa, dengan menjelaskan rnonhnj yarrg
menjadi sumberkeberadaanyang istimewa ini, dan
mengenal (mewaspadai) musuh-musuhnya yang
senantiasa menunggu kesempatan di sekitarnya-
dari golongan musyrikin danAtrli Kitab khususnya
kaum Yahudi-dan musuh-musuhnya dari dalam-
yaitu orangorangyanglemah iman dan golongan
munafik. Disingkapnya sarana-sarana, rekayasa,
dan tipu daya mereka Dijelaskannya pula kerusak-
an pandangan, mnnhnj, dan jalan hidup mereka. Di
samping itu dibuatnyalah undang-undang dan
peraturan-perahran yang mengatur semua ini dan
menentukan batasbatasny4 dan dituangkannya di



Taftir Fi Zhilolil-Qur'an lI (2s7) Juz M Bagian Akhir Ali lmran E Rltmulaan an-Nisaa'

dalam cetakan pelaksanaan yang teratur.
Padawakhr yang sarna, surah ini juga melihat

sisa-sisa dan endapan kejatriliahanyang memerangi
manlaj,nilai-nilai, dan pelajaran-pelajaran baru ini.
Kita lihat roman muka jahiliah berusaha untuk
menghapuskan roman muka baru yang cerah dan
indah. Kita saksikan pula peperangan yang dilancar-
lrcln manlaj Ratrbani deWanAl{lur'an di medan ini,
yaifu peperangan yang tidak kalah sengit, men-
dalam, dan luasnya daripada peperangan yang
dilancarkannya di medan lain, terhadap musuh-
musuh dari luaryang selalu mengintai unfirkmeng-
hancurkannya dan musuh-musuh dari dalam.

Ketika kita perhatikan dengan cermat endapan-
endapan yang dibawa oleh masyarakat muslim dari
masyarakat jahiliah yang memang mereka dahulu-
nya dari sana, yang beberapa seginya diobati oleh
surah ini-sebagaimana diobati sisi'sisi lainnya oleh
surah-surah lain-, maka kita tercengang karena
betapa telah mendalamnya endapan-endapan ini.
Sehinega memakan waktu begihr panjang unhrk
mengikisqrr4 sebagaimana telatr kami kuatkan pen-

dapatyang mengatakan bahwa ayat-ayat suratr ini
furun sec:lra berangsur-angsur. Dan yang meng-
herankan lagi bahwa endapanendapan itu begitu
melekat hingga masa:masa terakhir.

Kita tercengang pula terhadap peralihan yang
beeitu jauh dan tinggr yang dicapai oleh manhaj
Ratrbaniyarwmengagumkan dan unik ini, terhadap
kaum muslimin. Mereka telah dipungut oleh
manlwjindari dataran (akidah dan moral) rendah
yang digambarkan oleh endapanendapan dan sisa
sisanya itu, yang kemudian diangkahya ke posisi
tinggl hingga ke puncak yang tidak akan dapat
dicapai oleh siapa pun dengan kemanusiaannya
saja, melainkan dengan manlnjyang, mengagum-
kan dan unik itu. Yakni, mnnlwjyanshanya ia saja
yang marnpu memungut eksistensi kemanusiaan
dari dataran rendatr ifu , yang kemudian membawa-
nya ke tingkat yang tinggi sedikit demi sedikit,
dengan penuh kemudahan dan kelembutan, ke
mantapan dan kesabaran, dan langkah-langkah
yang terahr dan seimbang.

Orang yang mau memperhatikan dengan cermat
terhadap fenomena yang unik dalam sejarah ke
manusiaan ini, niscaya akan tampak jelaslatr oleh-
nya segihikmahAllah di dalammemilih kalangan
"orang{rang yang buta huruf' di Jazirah Arab pada

waktu itu untuk mengemban risalah yang agung ini
ketika mereka mengaplikasilan kerendahan jahiliah

secara total dengan segala unsurny4 dalam bidang

akidah dan tata pandangny4 dalam bidang intelek-
tual dan pola pikirnya, dalam bidang akhlak dan
sosial kemasyarakatanny4 dan dalam bidang per-

ekonomian dan politiknya. Hal'itu bertujuan agar
terlihat pada mereka bekasb el<as nwnlwj Rnbbani
dan agar jelas di kalangan mereka betapa sem-

Frnanya mukjizat yang luar biasa ini, yang tidak
dapat dilakukan dan dicapai oleh manlaj lain yang
dikenal oleh dunia Juga, agar terlukis pada mereka
garis manhaj ini dengan segala tahapannya dari
dataran rendah hinggake puncak, dengan segala
fenomena dan pengalamannya Selain ifir, juga agar
manusia ryelihat-sepanjang umurnya{i mana ia
dapat menjumpu manlnjyang dapat membimbing
tangannya ke puncakyang tinggl rm, apapun ke
dudukannya, baik pada tingkatannya di mana kini
ia berada maupun ketika di dalam kerendatran.

Manhnj ni teguh prinslp dan unsur-unsurny4
karena ia selalu bergaul dengan "manusia", dan
manusia ihr sendiri memiliki eksistensi yang teguh,
yang tidak mungkin berubah menjadi eksistensi
lain. Perkembangan-perkembangan yang dialami
dalam kehidupannp tidaHah mengubatr tabiat dan
eksistensiny4 dan tidak pula menjadikannya se
bagai makhluk lain. Itu hanya perubahan-perubah-
an unsur luarnya saja, bagaikan ombak di lautan
yang tidak akan berubah dari tabiatnya sebagai air,
bahkan tidak mempengaruhi keadaan dasar laut
sama sekali dengan unsur-unsur tabiatnya yang
mantap.

Oleh karena itu, nash-nash Al-Qur'an yang
mantap ini menghadapi eksistensi kemanusiaan
yang tetap itu pula lGrena manusia itu diciptakan
oleh Sumber yang menciptakan manusia, maka
nash-nash ini menghadapi kehidupan manusia
dengan kondisi,kondisinya yang dapat berubah-
ubah dan perkembangan-perkembangannya yang
selalu mengalami pembaruan. Dihadapinya dengan
jiwa lenhr Quwes) yang digunakan manusia untuk
menghadapi kondisi-kondisi kehidupan yang selalu
berubah-ubah dan perkembangannya yang selalu
mengalami pembaruan, namun tetap menjaga
unsur-unsur asasinya, yaifu unsur-unsur manusia-
nya.

Pada manusia terdapat persiapan dan kelenhrran
ini. Sebab, kalau tidakbegitn, niscaya diatidak akan
dapat menghadapi kondisi kehidupan dan per-
kembangannya, yang tidak pernah tetap karena
pengaruh sekitarnya. Di dalam manhaj Rnbbani
yang dibuat unhrk manusia ihr terdapat keistimewa
an-keistimewaan karena ia bersumber dari sumber
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manusia ifu sendiri, yang menaruh keistimewaan-
keistimewaan itu dan menyiapkannya unhrk ber-
buatdan beramal hingga aktrir zaman.

Demikianlatr mnnlnj dannash-nash itu mampu
memungut manusia secara individu ataupun ke
lompok dari posisi dan derajatpeningkatan mana
pun, dan membawanya ke puncak yang tinggl.
Manlajlntidak akan mengembalikan mereka ke
belakang dan tidak akan menurunkan derajat
mereka ke tingkatan yang lebih rendah, sebagai-
mana ia juga tidak akan mempersempit dan meng-
halang-halanginya untuk naik ke tingkatan yang
tinggr, ke posisi mana pun, dari tingkatan yang
rendatr.

Masyarakat Badui yang terbelakang bagaikan
masyarakatArab pada zaman jahiliatr tempo dulu,
dan masyarakat yang maju seperti masyarakat
Eropa dan Amerika padazamanjahiliah modern.
Masing-masing mereka dapat saja menemukan
kedudukannya di dalam manlmj Rabbanidan nash-
nash AlQur'an, dan dapat saja menemukan orang
yang membimbing tangannya kepada kedudukan
ini, untuk merambah jalan naik ke puncak yang
tinggiyang diryatakan oleh Islam, dalam kesempat-
an hidup di dalam sejarah manusia.

Sesungguhnya jahiliah itu bukanlah suatu masa
yang telah berlalu dalam sejarah, tetapi semua
manhaj yang menerapkan penyembatran manusia
kepada manusia dan ciri khasnya ini sekarang ter-
garnbar dalam semua manlnj (selanlslam) di muka
bumi tanpa kecuali. Dalam semua mnnhai yang
dipeluk manusia sekarang, manusia mengambil
dari manusia lain berbagai pandangan hidup dan
prinsipprinsip kehidupan, noffna dan nilai-nilai,
syariat dan undang-undang, perahran dan tradisi.
Maka, ini adalah jahiliah dengan segala unsurnya,
jatriliah yang terlukis padanya penyembatran ma-
nusia kepada manusia, karena sebagian mereka
menyembatr kepada sebagian yanglain selainAllah.

Islam adalah satu-satunya manhaj kehidupan,
yang dengannya manusia terbebas dari penyem-
batran kepada manusia lain. Karena ia menerima
pandangan dan prinsip hidup, norma-norma dan
tata nilai syariat dan undang-undang, peraturan dan
tradisi dari tangan Allah Yang Mahasuci. Apabila
mereka menundukkan kepala, mereka hanya me
nundukkannya kepada Allah saja- Apabila mereka
memahfii syariat, mereka hanya patuh kepada Allah
saja- Apabila mereka hrnduk kepada suatu peratur-
an, mereka hanya tunduk kepada Allah saja. Oleh
karena itu, mereka membebaskan diri dari penyem-

bahan manusia kepada manusia lain dan dari per-
budakan manusia terhadap manusialain. Sehingga
seluruh mereka hanya menjadi hamba dan pe
nyembatr Allatr saja tanpa mempeniekutukan-Nya
dengan sesuahrpun.

Irtilatr persimpangan jalan antara jahiliah, dalam
segalabenhrknyi, dan Islani. Suratr ini secaraber-
irrutan menggambarkan persimpangan jalan ini
secara cermat dan jelas, sehingga tidak adakeragu-
an lagr bagi seorang pun.

Perseteruan lrrt 
"rManhal 

Islam danManhaj
Jahiliah

Dapatlah dimengerti batrwa setiap., perintah,
larangan, atau pengaratranyang ada di dalamAl-
Qur'an, semuanya dihadapkan kepada kondisi riil
dalam masyarakat jahiliah, dan selanjutnp ftnggal
menunggu apakah latrir keadaan yang tidak lurus
ataukah akan dibatalkan keadaan yang lurus. Hal
ihr tanpa merusak kai dah ushuliy ahyang umum,

4*,fbrvgrirr tri;;i\
"Yang terpakni itu adalah kiumuman lafal, bulun
bngantung padn sebab yang khusus. "

Di samping ihr, juga dengan memperhatikan
bahwa nash-nash AlQur'an datang untuk berbuat
kepada setiap generasi dan pada setiap lingkungan
sebagaimana sudatr kami kemukakan, dan di
sinilah letak kemukjizatan AlQur'an. Maka nash-
nash yang datang untuk menghadapi berbagai
keadaan ihr sekaligus menghadapi seluruh jarnaah

manusia dalam setiap perkembangannya- Manluj
yang memungut kaum muslimin dari kerendahan
jahiliah, maka ia pulalah yang memungut golongan
manusirbagaimanapun posisinya terhadap tingkat-
an yang tinggl. Kemudian menyampaikannya ke
puncak, di mana ia telah menyampaikan jamaah
angkatan pertama dulu, yang dipunguhya dari
dataran yang sangat rendah.

Karena ifir, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita
dapat memperoleh kejelasan tentang sifat-sifat
masyarakat jahiliah dari celahcelah perintah-
perintah dan larangan-larangan serta pengarahan-
pengaratranny4 sebagaimana kita juga dapat menr
peroleh kejelasan tentang sifat-sifat baru yang
hendak diwujudkan dan disandangkannya pada
masyarakatyang baru.

Maka, apakah yang kita jumpai dalam suratr ini
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ciriciri masyarakatjatriliah yang masih tersisa pada
kaum muslimin, sejak dipungutnya mereka oleh
mnnhaj Psbbani dari kehinaan jahiliah? Apakah
gerangan yang kita jumpai dari ciriciri baru yang
hendak diwujudkan dan dimantapkannya pada
masyarakat Islam yang baru?

Dalam masyarakat jahiliah, kita jumpai masya-
rakatyang memakan dan merampas hak-hak anak-
anak yatim-ft:trususnya anak-anak wanita yatim-
yang ada dalam pangkuan keluarga, wali, dan
penerima wasiat Ditukarlah hartanya yang baik
dengan yang buruk dan dipergunakannya harta
mereka ihr dengan boros dan tamak karena l*iawatir
si yatim itu cepat besar lantas menuntut pengem-
balian. Dan, ditawanlah anak-anak wanita-wanita
yatimpemilikhartaitu untuk dijadikan isti oleh si
wali karena ingin mendapatkan hartanya, bukan
karena cinta kepadanya. Atau, mereka diberikan
kepada anak-anak si wali sendiri dengan tujuan
yang sama.

Kita dapati bahwa anak-anakkecil, oftrng{rang
lemah, dan orangorang wanita selalu dizalimi,
hingga tidak diserahkan kepada mereka bagran
warisan mereka yang sebenarnya. Kebanyakan
peninggalan unhrk mereka dipereunakan oleh orang-
orang yang kuat dan inampu mengangkat senjata-
Orangorang yang lemah itu tidak boleh mendapat-
kannya melainkan hanya remukan-remukannya.
Remukan-remukan yang diperoleh anak-anak wanita
yatim dan wanita-wanita tua inilah yang disisihkan
unhrk mereka. Mereka ditawan unhrk anak-anak
lelaki atau orang{rang lanjut usia sebagai wali,
supala harta itu tidak pergi jauh atau pindah kepada
orang lain.

Kita dapati masyarakat Cahiliah) sebagai masya
rakat yang meletakkan kaum wanita tidak secara
terhormat dan memperlakukannya dengan kasar
dan penuh kezaliman dalam semua putaran ke
hidupannya Dihalang-halanginya mereka dari men-
dapatkan warisan-sebagaimana sudatr kami kemuka
kan-atau ditawan supaya tidak mendapatkannya,
batrkan mereka sendiri diwariskan kepada laki-laki
sebagaimana halnya mewariskan barang. Maka,
apabila suaminya meninggal dunia, datanglah
walinya kepadanya- [alu, si wali itu melemparkan
pakaiannya kepada wanita itu dan masyarakat pun
mengerti bahwa wanita itu sudah tertawan untuk
walinya" Jika mau, ia akan menikahinya tanpa mahar.

Dan, jika mau, ia akan menilahlannya dengan orang
lain dan ia pungut maharnya Si suami boleh saja
mempersulitnya apabila menceraikannya, dengan
membiarkannya terkatung-katung seperti bukan
istinya dan tidak pula tertalak, sehingga si wanita
ihr menebus dirinya dan melepaskan tawanannya.

Kita dapati juga masyarakat jahiliah sebagai
masyarakat yang goyah sendi.sendi kekeluarga-
annya disebabkan rendahnya posisi wanita di
dalamnya. Ditambah lagi dengan goyahnya sendi-
sendi adopsi dan perwalian, dan berbenturan
dengan sendi-sendi kekerabatan dan kehrunan.
Yans lebih rusak lagi adalah dalam hubungan
biologis dan kekeluargaan karena perzinaan dan
pergundikan demikian populer.

Kita jumpai masyakat jahiliah sepagai masya-
rakat yang memakan harta orang lain secara batil
dalam bansaksi-transaksi ribawi, hak-hak dirampas,
amanat dicurangi, banyak terjadi kecemburuan
terhadap harta orang lain yang mengancam ke-
selamatan jiwa, dan keadilan tidak ditegakkan
sehingga tidak ada yang mendapatkan keadilan itu
kecuali orangorang yang kuat Dalam masyarakat
ini tidaHah dinafl<ahkan harta kecuali karena ingin
dipuji orang lain dan untqk berbangga-banggaan.
Orangorang yang lemah dan miskin tidak mem-
peroleh nafl<ah ini sebagaimana yang diperoleh
orang{rang yang kuat dan kaya.

Semua ini hanya sebagian saja dari sifrt-siht dan
ciriciri jahiliah yang banyak dibicarakan surah ini.
Di belakangnya masih terdapat hal-hal lain seperti
yang digambarkan oleh surah-surah lain, dan
informasiinformasi tentang kajahiliahan ini di
kalangan bangsa Arab dan bangsa-bangsa di se
kitarnya.l

Namun, ihr bukan berarti pada masyarakat ter-
sebut tidak terdapat keutamaan. Sesungguhnya
mereka memiliki kelebihan-kelebihan, yang disiap
kan untuk menerima risalatr yang besar ini. Akan
tetapi, keutamaan-keutamaan itu hanya dapat di.
manfaatkan oleh Islam dan diarahkarmya dengan
arahan yang konstruldif. Seandainya bukan karena
Islam, niscaya keutamaan-keutamaan dan kelebih-
an-kelebihan ihr akan tersia-sia di bawah hrmpukan
kehinaan-kehinaan, akan bercerai-berai, dan akan
hilang tanpa arah. Umat ini tidak mungkin dapat
menyuguhkan sesuatu yang berharga untuk ke
manusiaan seandainya tidak ada manJwjflahi. yang

r Silakan periksa uraian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri kejahiliahan ini di dalam juz ini pada waktu menafsirkan firman l$ah, "Iaqad manwllnha
'alal-miminiina idzba'atsafihim ns'uulan min anfitsihim ytl,u 'alaihim aayatihii wa yzgkhihim...."
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menghapuskan sifat-sifrt jahiliah yang buruh dan
membangun atau menegakkan ciriciri Islamyang
terang-benderang, serta mendayagunakan keutama-

an-keutamaan umatyang tersia-sia, cerai-berai, dan
tercabikcabik. Keadaan mereka seperti keadaan
umat-umat jahiliah sezamannya, dan yang amat
buruk, karena mereka tidak mendapati risalatr dan
tidak dibina oleh akidah.

Dari kalangan jahiliah yane sebagian seperti ihr
sifrt-sifutnya, Islam memungut segolongan orang
yang diberi bagian kebaikan oleh Allatr kepadanya
dan ditakdirkan-Nya untuk menerima kepemim-
pinan manusia Di antara mereka ihr adalah kaum
muslimin, Dengan mereka dibentuHah masyarakat
muslim, yaitu masyarakat yang telah mencapai
puncak ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh
manusia nuna pun, yang selalu menjadi harapan
kemanusiaan, dan yang mungkin saja akan dapat
mereka gapai manakala tekad mereka sesuai dengan
jalan-Nya

Dalam surah ini kita jumpai beberapa ciri yang
menunggu manlmj Islan untuk mewujudkan dan
memantapkannya pada masyarakat muslim, se'
sudah dibersihkannya mereka dari endapanendap
an jahiliah, dan menciptakan undang-undang dan
perahran pelaksanaannya, ymg menjamin peme
liharaan sifat-sifat ini dan pemantapannya dalam
realitas sosial.

Pada tempatnya, kita menjumpai penetapan ter-
hadap hakikat rububiyyahdan keesaan-Ny4 hakikat
manusia dan kesatuan asal-usul yang darinya
mereka diciptakan Tuhannya, dan hakikat ke-
beradaan manusia di atas sendi kekeluargaan dan
hubungannya dengan tali rahim. Dihimpunnya
semua unsur ini di dalam hati nurani manusia dan
dijadikannya titik pusat untuk mengatur masya-
rakat Islam di atas fondasinya. Jusa dipelihaftmya
golongan lemah melalui rasa solidaritas antar-
keluarg4 yang bertuhankan Sang Maha Pencipta
Yang Maha Esq dan dipeliharanya masyarakat ini
dari kekejian, kezaliman, dan fihah; serta diaturnya
keluarga muslim, masyarakat muslim, dan seluruh
manusia muslim atas prinsip keesaan rububiyyah
dan kesatuan kemanusiaan,

"Hai selmlian mnnusia, bnalaoakh kzpada Tulmnmu
yng telah mmtiptnlan lamu dari diri y ang s atu, dnn

2 Uhat surah an-Nisaa' ayat 2, 6, 9, dan 10.
3 Lihat surah an-Nisaa' ayat3, 4,7 , 19,20, 21, d,an 127 .

4 Lihat surah an-Nisaa' ayat22-24,34-35, dan 12&130.
5 Lihat surah an-Nisaa' ayat7, ll, 12, fie+ dan33.

dariny a Allah menciptakan istrirtya. Dari luduanya
Allnh memp nkembangbiaklnn laki-laki dnn p nem-
puan yang banyak. Bertalrualnh kcpada Alkh yang
dengan (mempergunalwn) nama-Nya karnu saling
m.eminta satu samn hia dnn (pelihamhh) hubungan

silnturahmi. Sesunguhnya Allah selnlu mmjaga dnn

mcngawasi la.my. " (an-Nisaat: 1)

Hakikat besar yang terkandung dalam ayat pem-
bukaan ini melukiskan kaidah pokok d alarm tnhnw -

w ur islarni, yang mbnjadi tempat berpijaknya ke
hidupan bersama. IGmi berharap mudah-mudatran
dapat membahasnya secara rinci pada tempatnya
nanti pada waktu membicarakan materi surah.

Kita jumpai pula pengaturan amal unhrk me
wujudkan bangunan solidaritas sosial yang berpijak
pada kaidah pokok tersebut sebagai berikur

Di dalam memelihara anak-anak yatim, kita
jumpai pengarahan yang mengesankan, peringatan
yang menakutkan, dan perafuran yang dibatasi
pokok-pokolmya.z

Mengenai perlindungan lirhusus terhadap kaum
wanita-anak-anak wanita yatim dan wanita-wanita
yang lemah-dan dalam menjagahak-hak mereka
dalam kewarisan, berusaha, dan haknya terhadap
dirinya sendiri, pembebasan mereka dari kekeras
an sistem jahiliah dan tradisi.tradisinya yang zalim
dan menghinakan, kita jumpai contohcontoh peng-
arahan dan perafuran yang bermacam-macam dan
banyak jenisnya-3

Dalam masalah pengaturan kelud?ga serta pene
gakannya di atas fondasiyang mantap dan sejalan
dengan fitrah, dan dalam memberikan perlindung-
an kepadanya dari pengaruh situasi dan kondisi
yang dapat saja datang ke dalam udara kehidupan
keluarga dankehidupan sosial, kita jumpai contoh
pengarahan dan pengaturan ini-di samping pem-
bicaraan tentang wanita-wanita yatim dan wanita-
wanitayang ditalak.4

Dalam mengafur hubungan kewarisan dan tang-
gungjawab sosial di antara anggota sebuah keluarga,
dan antara mnw a.l;i dan waliyang telahmengadakan
transaksi sebelum tmnnya ayatyang menata peng-

afiran nasab dan dibatalkannya adopsi, datanglah
prinsipprinsip yang lengkap dan aturan-afuran
yang terbatas, tetapi memiliki sasaftm sosial yang
jauh.5
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Di dalam melindungi masyamkat dari perbuatan
yang keji dan dalam memenuhi dnsur-unsur perne
liharaan dan perlindungan tersebut, kita jumpai
contohcontoh perahrran dal arn ayat-ayatlain surah
an-Nisaa.6

Dalam mengatur hubungan antaranggota ma-

syarakat muslim secara keseluruhan dan mene
gakkan hubungan-hubungan tersebut atas soli-
daritas, saling menyayangi, saling menasihati" men-
jaga amanaf berlaku adil, toleran, cinta kasih, dan
saling berbuat kebaikan, datanglah pengarahan-
pengarahan dan afuran-aturan yang bermacam-
macam di samping yang telah kami sebutkan di
mukaT

Makna Din, Batasan hnarL Syariat Islarn, dan
Hubungannya dengan Semua Atura.n dan
Syarirat yang Mengahrr Kehidupan

Di samping sasaran yang besar itu di dalam
mengatur masyarakat muslim di atas fondasi soli-
daritas, saling menyayangi, saling menasihati, saling
berlapang dad4 memegangteguh amanat, berlaku
adil, cinta, bersih, menghapus endapan-endapan
dan sisa-sisa kejahilil*ran yang masih tertinggal
padanya, dan menciptakan serta memantapkan
sifat-sifat baru yang cemerlang, kita menjumpai
sasaran lain yang tidak kalah mendalam dan ber-
pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat
muslim-kalau dia bukan sebagai fondasi tempat
berpijaknya sasaran pertama tadi. Yaitu, batasan
makna diabatasan iman, syariat Islam, dan hu-
bungan semua peraturan dan syariatyang meng-
atur kehidupan individu dan kehidupan masyarakat
dengan makna batasan dindantalmf.iman kepada
Allah Yang Maha Esa sebagai Pemilik hak untuk
membuat m.anhnjim, yang tidak ada sekuhr bagi-
Nya. Drzberarti mengikuti dan mematuhi kepe-
mimpinan Tuhan yang hanya Dia saja yang me
miliki hak untuk dituruti dan dipatuhi, yang dari-
Nya saja diterimanya segala hukum dan peraturan,
dan hanya kepada-Nya saja manusia berserah diri.

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang
memiliki qiy adnhkepemimpinan' khusus, sebagai-
mana mereka juga memiliki akidah dan tashawwur
'pandangan hidup' lirhusus, yaihr qiyadnh Rabbaniy-
yahyangtercermin pada Rasulullah saw. dan pada

apa yang beliau sampaikan dari Tuhannya yang
berupa syariat dan manlmjNyayang terus berlaku
sepenirgealbeliau. Kepafirhan masyarakatterhadap
q iy adnh Rab b aniyy ahinilahyang-memberi identitas
Islam padanya dan menjadikan mereka sebagai
"masyarakatmus-r-rm-'.Tbnpakepatuhanmutlakini,
dia atau mereka semua bukan "muslim". Sebagai
syarat kepaiuhan ini ialatr berhukum kepadaAllah
dan Rasul, mengembalikan semua urusan kepada
Allah, dan ridha kepada hukum Rasul serta me-
laksanakannya dengan sepenuh hati.

Nash-nash surah ini di dalam menjelaskan hakikat
dan menetapkan prinsip ihr sampai menggunakan
lrera pasti,j'angtidak dapat dibantatr lagi atau diakal-
akali, disalahpalrami atau disamarkan, karena sudah
begitu jelas dan pasti.

Penetapan prinsip yang asasi ini tergambar
dalam nash yang banyak dan jelas dalam suratr ini,
dan akan datang uraiannya pada tempatnya nanti.
Hal ini dapat dilihat pada surah an-Nisaa' ayat 1, 36,

dan 48. Terlukis pula dengan cara mengl*rususkan
dan membatasi, seperti dalam firman Allah dalam
suratryang samaayat 59,60,61, M,65,80, dan 115.

Demikianlah batasan makna din' agamd,batasan
iman, syariat Islam, sistem maqnrakatmuslir& dan
manh.a.jnyadalam kehidripan. Iman tidak kembali
lagi hanya semata-mata perasaan dan ilustrasi, dan.
Islam tidak kembali lagi sebagai kalimat-kalimat
dan simbol-simbol, bukan pula semdta-mata peras:L

an ta'abbudiyyahdan doadoa, Te$api ia adalah pera-

tnran yang mengatur, mnnlnj VanS dilaksanakan,

kepemimpinan yang dipahrhi, dan peraturan yang
disandarkan pada sistem, manhnj, dan kepemim-
pinan tertentu. Tanpa semua ini, tidak ada iman,
Islam, dan masyarakat yang dapat menisbatkan
dirinya kepada Islam.

*tt

Beberapa Pengarahan dalam Surah Ini
Setelah menetapkan prinsip asasi ini, dikemuka

kanlah beberapa hal dalam surah ini, yang semua-
nya merupakan cabang dari prinsip yang besar
tersebuL
1. Semua tatanan sosial dalam masyarakat-ke

dudukannya seperti kedudukan syiarsyiar ta izJ-
budiyy abhendaklah berpijak pada prinsip yang
besar ini dan bersandar pada mals:a diqbatasan

6 Lihat surah an-Nisaa' ayat 15, 16,25, dan26.
7 Lihat surah an-Nisaa'ayat 5,8, 29,30,32,3&38, 58,8S86,92- 93, 135, 148, dan 149.
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iman, dan syariat Islani, seperti yang ditetapkan
dalam beberapa contoh yang kaini kemukakan
di atas. Ia bukan sekadar peraturan dan undang-
undang, tetapi merupakan konsekuensi iman
kepadaAllah dan pengakuan terhadap uluhiyyah
Ny4 mengesakan uluhiyyahituunhrk-Nya, dan
menerima kepemimpinan yang telah ditenfulan
batas-batasnya oleh-Nya. Oleh karena itu, kita
lihat semua perahrran dan perundang-undangan
yang kami isyaratkan di mukamenuju ke aratr
ini, dan pada bagian akhirnya ditetapkanlah
hakikatini.

Ayat pembukaan yang menetapkan kesatuan
manusi4 menyem manusia unhrk memelihara
hubungan rahim, dan menyiapkan mukadimatr
bagi semua perahrran yang dimuat oleh surah
ini, dimulai dengan menyeru manusia unhrk ber-
takwa kepadaTuhan mereka yang telah men-
ciptakan mereka dari diri yang sahr dan beruiung
kepada seruan bertalsila lagi, dan diingatkannya
mereka terhadap penjagaan dan pengawasan-
Nya. Hal ini terdapat dalam surah an-Nisad ayat l.

Ayat-ayat yang menganjurkan memelihara
harta anak-anak yatim dan menjelaskan cara
mempergunakan harta anak-anak yatim ter-
sebut, pada ujungnya dikemukakan peringatan
batrwaAllatr selalu mengawasi dan menghisab,
seperti terdapat dalam surah an-Nisaa'ayat 6.

Pembagian waris dalam keluarga disebutkan
sebagai wasiat dari Allatr, terdapat dalam suratr
an-Nisaa- ayat 11. Pensyariatan warisan ini di-
akhiri dengan firman-Nya dalam surah yang
sama ayat 13.

Mengenai pengafuran keluarga pengahran
mahar, urusan talalc dan sebagainya, terdapat
dalam surah an-Nisaa ayat L9,V1,26,34, dan 36.

Hal-hal itu mendahului pesan Allah untuk
berbuat baik kepada kedua orang hra, karib
kerabat, anak-anak yatim, omng{rang miskin,
dan sebagainya

Demikianlah semua tatanan dan perafuran
berhubungan denganAllah, berpijak dari syariat-
Nya, dan semua urusan kembali kepada ke-
pemimpinan Ilahiatr yang hanya Dia sajayang
memiliki hak untuk ditaati dan dipatuhi.

2. Sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap
prinsip yang besar ini, loyalitas kaum mukrninin
hanyalah kepada qiyadah'kepemimpinan' dan
kaum mukminin saja. Merekatidakboleh mem-
berikan loyalitas kepada seorang pun yans tidak
beriman seperti iman merek4 yang tidak meng-

rlnfi manhaj merek4 yang tidak patuh kepada
nizham merek4 dan yang tidak meneima qiyadnlt
merek4 bagaimanapun hubungan mereka de
ngan orang tersebuf baik hubungan kekeluarga
an, kesukuan, kebangsaan, maupun hubungan
kepentingan..Karena, kalau tidak demikian,
tindakannya (rrremberikm loyalitas kepadanya)
adalah syii"ik atau nifrk. Dengan demikian, dia
telah keluar dari barisan Islam, bagaimanapun
keadaannya. Hal-ini didukung oleh firman Allatr
dalam surah an-Nisaa'ayat 115, 116, 138, 139,
LM,dml46.

3. Wajib hijrah bagi kaum muslimin dari dnrul-ltarb
'negeri yairg tidak dapat ditegakkan di sana
syariat Islam dan tidak tunduk kepada kepemim
pinan Islam'untuk bergabung dengan kaum
muslimin apabila di negeri yang baru itu telah
ada kaum muslimin dan telah memiliki ke
pemimpinan dan kekuasaan. Tujuannya agar
mereka dapat berlindung di bawah panji-panji
kepemimpinan Islam dan tidak tunduk kepada
panji-panji kekafiran, yaitu semua panjipanji
yang bukan panji-panji Islam. Jika tidak demi-
kian, tindakannya adalah nifak atau kufur dan
keluar dari barisan Islary, bagaimanapun ke
adaannya. Ini sesuai dengan firma-n Allah ddam
suratr an-Nisaa ayat 88, 89,97,98, 99, dan 100.

4. Hendaknyakaum muslimin melakukan perang
unhrk menyelamatkan saudarasaudara mereka
yang tertindas dan tidak dapatierhijrah dari
dnrul- lurb dan panji-panji kekafiran, dan meng-
gabungkan mereka kepada kaum muslimin di
Darullslarrt, supaya mereka tidak difitrah dari
agamany4 tidak bernaung di bawatr panji-panji
non-Islam, dan tidak tunduk kepada nizham
yang bukan nizham Islam. Sehingga, mereka
dapat menikrnati ntzharn Islam yang tinggi dan
dapat hidup bersama masyarakat Islam yang
bersih. lni merupakan hak setiap muslim dan
terhalang darinya berarti terhalang dari nikrnat
Allah yang paling besar di muka bumi, dan dari
kehidupan yang paling utama, sebagaimana
firman-Nya dalam suratr an-Nisad ayat7l.

Berjihad denganJiwa dan llarta
Seiring dengan ini maka sangat dianjurkan untuk

berjihad dengan jiwa dan hart4.dan mencela orang-
or:rng yang enggan berjihad. Pembicaraan tentang
masalatr itu menyita sebagian besar suratr ini, yang
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pada persoalan inilah naik denyut napas surah ini
dengan tenang, kesannya mengria! dan terpelihara
ketajamannya dalam memberikan pengarahan dan
celaan.

IGmi tidak dapat membentangkan segmen ini di
sini sesuai dengan urutannya dalam kalimat, tata
urutan ini mempunyai arti penting dan arahan
tertenfu. IGrena itu, kami membiarkannya hingga
pada tempatnya nanti.8

Di celahcelah himpunan anjuran kepada jihad
ini, ditaruhlah sejumlah kaidah hubungan antara
D mal Islam dan bermacam-masrm pasukan yang
bermuamalah dengannya, dan pemerintahan-pe
merintahan lain.

Setelah menyebutkan terbaginya kaum mus
limin menjadi dua golongan dan dua pendapat
dalam memandang urusan kaum munafik yang
masuk ke Madinah untuk berdagang, mencari ke
manfaatan, dan berhubungan dengan penduduk-
nm tapi apabila sudah keluar dari Madinah mereka
memberikan loyalitas kepada tentara musuh, Al-
Qur'an mengatakan,

'Maka, janganlnh kamu jadilwn di antara mnelca
pmolnng-pmolory(^r), hingga moelm berhijrah pann
j alan Allnh.Jilw muelw berpaling tawan dnn bunuh-
lah mnelw di mann saj a lmmu mnternuiny aJanganlnh
Iwmu ambil seorang pun di antara mneka pelindung
dan jangan (puk) mmjadi penohng luanli orang-
nrang yang meminta pulindungan fupada sesuatu

lwum, yang antma larnu dnn lmum itu telah ofo po-
j anj ian (dnmai) atau orang- uang y ang danns l,ePada

kamu sedang hnti mneka merasa kzberatan untuk
memerangi lnmu dan memerangi luurnnya. Kalau
Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan
lwpada mnelw turhannp lwmu, klu pastilnh mnelu
mzmnangimu. Tetnpi, jil@ m.erelw mcmbiarlun lmmu,
tidak memnangi kamu, dan rnengemuknkan per-
dnmnian lep adnmu, mala AIInh tidnk mcmb ni j alan
bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Kehk lmmu aknn dapati (gohngan-golongan) yang
lnin, yang bnmaksud supaya mnelm amnn dnripadn
lcnmu dnn aman (puln) dnri luumnya. Setiap mnekn
diajak kernbali lupadn finah (syirik), merelw pun
terjun ke dalamnya. Karen"a itu, jilm mereka tidak
rnembiarlan lmmu dan (tidnk) nuru mengemulwlwn
p n damaian kepadnmu, s ertn (tidak) mennlan tangan
mnelm (dnri memnangimu), makn nuanlnh rnerekn

8 Lihat surah an-Nisad ayatTl-76,84,9S96, dan 104.
9 Lihat surah an-Nisaa' ayat 81-83 dan 137-145.

dan bunuhhh merelw di maru saja lwmu mmemui
rnerelm. Mnelahh nrang-orang yang Kami bnilenn
lepadnmu alasan yang nyata (untuk menawan dnn
mentrunuh) mnelw. " (an-Nina2: 89-9f )
"Hai orang-maryyryberimnn, apabiln L,nmu pngi
ft npnang) di.j alnn Allnla mala telit;lah dnn j angan-
lah lwrnu magatalwn lepada mang y ang mm&eflw,
'salan' kipadamu, 'I{amu bulun seorang mukmin'
(lnlu lamu mernbunuhnyQ, drngan nalxud mencari
larta bmdn kzhidupan di dunia,lcmcna di siriAllnh
ada lwrtn y ang bany ak. B egitu j ugalnh ktadna.n lsmu
dnhulu, lnl.u AIIah rungantqnahlun nilcrrut- Nyo qt^
lamu, mnlw telitilnh. Saungultnya Allnh lvIaha Me-
ngetahui afi a y ang lamu leri aleai. " (an-Nisaa': 94)

Di tengatr-tengah pembicaraan tentang jihad,
datang pula beberapa hukum lfiusus-tentang shalat
ketika dalam keadaan takut dan arlan, di samping
pesan-pesan kepada kaum mukminin dan peringat-
an kepada mereka supayawaspada dan berhati-hati
terhadap pihak musuh yang senantiasa menunggu-
nunggu kesempatan, sebagaimana frman Allah
dalam surah an-Nisaa'ayat 101, 102, dan 103.

Ayat-ayat itu menunjukkan kedudukan shalat
dalam kehidupan Islami, sehingga diingatkan ke
pada kaum muslimin ketika dalam kekalutan, dan
dijelaskan bagaimana cara melakukannya dalam
kondisi seperti ini, sebagaiman a ayat-ayat itu juga
menunjukkan saling melengkapinya maih"aj'rnr
dalam menghadapi kehidupan manusia dalam
semua kondisinya dan peman6uannya terhadap
individu muslim dan kaummuslimin dalam setiap
waktu dankeadaan.

Di samping perintah jihad ini, juga terdapat anjur-
an serius unfuk menghadapi orangorang munafik
yang loyal kepadakaumYatrudi di Madinah dengan
melakukan tipu daya terhadap agama Allah, kaum
muslimin, dan kepemimpinan Islam dengan tipu
daya yang sengil Umat Islam juga dipesan untuk
mewaspadai permainan mereka terhadap barisan
Islam, dan perusakan mereka terhadap norma-
norma dan perahran. Di dalam ayat-ayatyang kami
petik dari sektorjihad dan keharusan mewaspadai
tindakan kaum munafik, kami tanibahkan pula
bagran yang menggambarkan keadaan dan sifat-
sifat mereka, yang mengungkap tabiat dan cara-
cara mereka.9
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Aneka Macam Sera^ngam terhadlP l(aum
Muslimin

Dalam pembahasan sektorjihad-dan padatempat-

tempatlain dalam surah ini-kitajumpai adanya se
rangan yang dilancarkan terhadap kaum muslimin,
akidah Islam, dan kepemimpinan Islam yang di.
lakukan oleh Ahli KitaLkhususnya kaum Yatrudi-
dan kawan-kawan setianya dari golongan munafik
di Madinatr dan golongan musyrikin di Mekatr dan
sekitarnya. Peperangan ini adalah peperanganyang
jugadibicarakan dalam surah al-Baqaratr dan surah
Ali Imran sebelumnya. Juga kita jumpai rnanhaj
Rnbbanibagaimana ia membimbing tangan kaum
muslimin supaya bisa selamat dari duriduri yang

tajam dan dari jeratan tali-tali makaryang mereka
pasang. Kaum muslimin dibimbing diaratrkan, dan
diingatkanny4 serta diungkapkan kepada mereka
karakteristikmusuh-musuhny4 karakter peperang-

an yang mereka hadapi, dan tabiat negeri tempat
terjadinya peperangan itu serta sudut-sudut dan sisi.

sisinyayang buruk.
Di antara tanda-tanda kemu\iizatan AlQur'an di

sini ialah bahwa nash-nash yang hrun untuk meng-

hadapi pepeftmgan tertentu ini, senantiasa meng-
garnbarkan tabiatpeperangan yang abadi dan selalu

berulang-ulang antara kaum muslimin-pada setiap

tempat dan setiap generasi-dan musuh-musuh
bebuyutan merekayang tetap sama, meskipun ber-
beda benfuk, penampilan, dan alasan-alasannya.

Tujuannya juga sanra, meskipun berbeda alat dan

sarananya, yaitu menggoncang akidah, meng-
goyang barisan, dan menimbulkan keragu-raguan
terhadap qiy adahkepemimpinan' Islam dan sistem
Rnbbaniyalt Dalam usaha mewujudkan tujuan
peperanganny4 para pelaku peperangan dari musuh-

musuh Islam itu melakukan berbagai makar dan
tipu daya. Mereka bermaksud menguasai kaum
muslimin, memperlakukannya sesuai dengan ke
hendakmereka dan mengwas negeri, tenaga, ke
kayaan, kekuatan, dan seluruh potensi kaum mus
limin, sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi
terhadap suku Aus dan l(hazrai di Madinah se-

belum Allah menguatkan dan mempersatukan
mereka dengan qiy adnhlslam dm manlmj Rnbbann

Surah ini, sebagaimana dua suratr sebelurlnya,
banyak membicarakan persekongkolan yang tiada
henti-hentinya terhadap kaum muslimin yang di.
lakukan kaum Yahudi bersama dengan kaum
munafik dan musyrikin. Nash-nash mengenai masa-

lah ini akan dipaparkan dengan penjelasarurya pada

tempatnya nanti. Maka, dalil-dalil adanya per-

seteruan yang keras ini dapat dilihat dalam surah
an-Nisaa' ayat 4M5, 15G151, dan 153161.

Pada beberapa ayat ihr dapat dijumpai sebagian
kebrutalan tindakan kaum Yahudi; yang dihadapi
AlQur'an untuk diungkapkan, dibongkar, didusta-
kan, dan dicela. Penegasan ini, penyebutan kaum
Yahudi dalam nash-nash itu dengan sebutan kafir,
dan penyifatdn mereka sebagai "musuh" memberi
kesan kuat mengenai apa yang diterima kaum
muslimin dari tindakan dan kebrutalan kaum Yatrudi,

sehinggaAlQuran sangatperlu mencela dan men-
dustakannya serta menyingkap apa yang ada di
balik semua ifu. Yaitu, mengenai hrjuan-tujuan dan
dorongandordngan merekayangburuh vang datang

dari watak mereka yang buruk pula. Sepanjang
sejaratrnyayang panjang, mereka tidakpernatr mau
menerima petunjuk dan tidak pernatr tegak lurus
di atas pehrnjuk, melainkan selamanya mereka
menyimpang dan membunuh nabinabi mereka
tanpa alasan yang benar.

Adapun yang memicu mereka hingga dendam
dan dengki kepada Nabi saw. adalah karena Allah
telah memberi beliau risalah-sedangkan beliau
bukan dari golongan mereka-dan karena Allah
telah mempersafukan kaum muslimin di atas
petunjuk Karena itulah, mereka lalmkan tipu daya
yang tiada puhrspuhrsnya sejakAllah memberikan
kemenangan kepada Islam atas mereka di Madinatr
hingga hari ini. Inilah yang dihadapi dan akan se
nantiasa dihadapi sekarang dan pada waktu yang
akan datang oleh semua perkumpulan Islam, semua
gerakan Islam, dan semua aktivis Islam sepanjang
perjalanan hidupnya!

Meragukan kenabian Nabi Muhammad saw. dan

risalah beliau merupakan sasaftm pertama misi
Yahudi. Apabila hal ini telah dapat dicapai, akan
mudatrlah bagi mereka untuk membelokkan kaum
muslimin dari kepemimpinannya yang amanah, se
sudah membelol<kan mereka dari akidahnyayang
lurus. Dengan demikian, akan mudahlah bagi
mereka untuk mencabikcabik barisan kaum mus
limin dan melemahkan pegangan mereka terhadap
Islam. IGrena berpegang teguh pada akidah yang
lurus dan kepemimpinan yang amanah inilah yang
menyulitkan kaumYahudi dan musuh-musuh kaum
muslimin pada setiap wakhr. Hat ini pulalah yang
menyebabkan mereka harus membanting hrlang
dan menguras tenaga- Oleh karena ifulah, mereka
memfokuskan tenaganya yang pertama-tama ada-

lah untuk menghancurkan keberpeg'angan umat
Islam pada akidahnya, dan mereka berusaha meng-
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alihkan kepernimpinan kaum muslimin kepada
hawa nafs.r- dan kejatriliatran.

IGrena ihr, dalam surah ini kita jumpai penjelas
an yang luas mengenai hakikat risalah Nabi
Muhammad saw. bahwa risalah ini bukanlah meng-
ada-ada bukan sesuahr yang ganjil, dan belum
pernatr ada di bumi atau pada Bani Israel sendiri.
Risalah beliau ini hanyalah salah satu mata rantai
dari rangkaian hujiatr yang akan dihadapkan Allah
kepada manusia sebelum hisab nanti. Hal itu telah
diwahyrkan kepada beliau sebagaimana telah di-
walrnrkan kepada rasul-rasul sebelum beliatr. Allah
telatr memberi beliau kenabian dan hikmatr se
bagaimana yang telah diberikan-Nya kepada nabi
nabi Bani Israel. IGrena itu, risalah beliau, ke
pemimpinan beliau, dan kedaulatan beliau tidaHah
aneh. Semuanya adalatr sesuatu yang lumrah dan
biasa di duniarisalah.

Dengan demikian, semua alasan Bani Israel
untuk menolalarya adalah bohong, semua syubhat
yang mereka buat adalah batil. Banyak contoh dari
para pendahulu mereka yang seperti itu. Lihatlah
bagaimana sikap mereka kepada nabi mereka yang
agung, yaitu Nabi Musa a.s., dan bagaimana sikap
mereka terhadap nabi'nabi mereka sesudah Musa
khususnya terhadap Nabi Isa a.s. Ikrena itu, tidak
boleh seorang muslim pun menghiraukan sikap
merekaitu.

Banyak sekali ayat surah ini yang menjelaskan
hal itu, misalnya ayat 5455, 153157, dan 163166.
Akan tetapi, kami baru akan memberikan penjelas
an tiaptiap ayat pada tempatnya nanti.

Pencerahan
Sebagaimana halnya telah disebutkan secara

berturut-turut dalam surah ini tentang bagaimana
mengahrr dan membersihkan masyarakat muslim
dari endapan+ndapan jahiliatl, penjelasan makna
ad-din kesahran iman, syariat Islam, konsekuensi.
konsekuensi dari prinsipprinsip dan pengarahan-
pengarahan seperti yang telah kami kemukakan
dengan penjelasan umum, dan diteruskan dengan
penolakan terhadap syubhat-syubhat dan tipu daya
yang dilontarkan kaum Yatrudi-khususnya tentang
sesuatu yang berhubungan dengan kesahihan
risalah ini-, maka dalam rangkaian kalimat berikut-
nya dijelaskan pula beberapa unsur tashawwur
islami yang asasi, yang bersih dari kotoran dan
kegelapan. Dijelaskanlah bahwa di dalam akidatt

kaumAlrli KitaLNasrani-terdapat sikap berlebihan,
setelah ditolaknya semua perkataan kaum Yahudi
yang penuh kebohongan mengenai Nabi Isa a.s.

beserta ibunyayang suci Ditegmkan pulakeesaan
uluhiyyah dan hakikat ubudiatr. Juga dijelaskan
tentang hddkat kadar Allah dan hubungannya
dengan makhluk-Nm hakikat ajal dan hubungan-
nya dengan kadar Allah, batasbatas dosa yang
masih ada kemungkinan diampuni oleh Allatr,
batasbatas tobat dan hakikatnya, serta kaidah-
kaidah amal dan pembalasannya hingga unsur-
unsur terakhir dari urusan itikad yang pokok ini.
Semua ihr tercermin dalam surah an-Nisaa' ayat 17-

L8, 2G28, sl, 40, 7 7 :t g, 116, l*124,, 147, l*152,
dan 171-173.

ttr,

Prinsip-Prinsip Aklrlak yang hhur
Selanjutnya dibicarakanlah asasasas akhlak

yang luhur, )"ang menjadi tempattegaknyabangun-
an masyarakat muslim. Surah ini memaparkan
sebagian besar prinsip itu secara tepat yang se
bagiannya sudatr diisyaratkan di muka. Unsur
akhlak merupakan unsur yang mendasar dan men-
dalam dalam keberadaan tashawwur islami dan
keberadaan masyarakatmuslim, di mana tidak sahr
pun segi kehidupan dan kegiatannya yang sunyi
dari unsur aktrlak ini. Tetapi, di sinikami cukupkan
dengan meqrampaikan sepintas-ldlas saja dari asas
asas yang didasarkan pada unsur pokok dalam
kehidupan kaum muslimin, di samping kandungan
surah yang sudah dikemukakan di atas.

Sesunsguhnya masyarakat muslim adalatr masya-
rakatyang ditegakkan di atas prinslp ubudiah ke
pada Allah Yang Maha Esa. IGrena itu, mereka
adalah masyarakatyang bebas dari penyembahan
kepada sesamahamba dalam bentukubudiatr apa
pun, yang terwujud dalam semua sistem dan per-
aturan kehidupan di muka bumi, selain sistem dan
peratran Islam, yang memfokuskan seluruh aspek
uluh$yahharrya unhrk Allah saja- Maka tidak ada
satu pun hak istimewa bagi seseorang terhadap
uluhiyyah ini dan tidak boleh bagi seorang pun
untuk tunduk dengan uluhiyy ahirukepada seorang
pun dari hamba-hamba-Nya- Nah, berangkat dari
kebebasan ini mencuaflah seluruh keutamaan dan
seluruh akhlak yang utama karena semua titik
tolaknya adalah mencari keridhaan Allah dan pem-
berangkatannya adalah berhias dengan akhlakAllah.
Dengan demikian, ia bebas dari nifak dan riya,
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bebas dari keinginan unhrk mendapatkan perhatian

selain Allah. Ini merupakan prinsip_agung dalam
aktrlak Islam dan keutamaan masyarakat muslim.

Kemudian kita kembali kepada beberapa istilah
yang merupakan unsur akhlak, di samping prinsip
nyayang agung ihr, dalam surah ini. Mak4 Inasya-

rakat muslim adalah masyarakat yang berdiri di
atas prinsip anranat keadilan, tidak memakan harta
orang lain secara batil, tidak berbisik-bisik dan
berunding kecuali unfi.rk kebaikan, tidak mengeras
kan suara yang jelek kecuali bagi orang yang
dianiaya, suka memberikan pertolongan yang baik,
suka memberi dan membalas penghormatan yang
baik, melarang perbuatan yang keji, mengharam-
kan pelacuran dan pergundikan, tidak sombong
dan congkak, riya, bakhil, dengki, dan dendam.
Mereka selalu menegakkan solidaritas sosial,
tolong-menolong, saling memberi nasihat, toleran,
bantu-membantu, pemberani, dan menaati kepe
mimpinan yang memang benar-benarberhak ter-
hadap kepemimpinan iht, dan sebagainya.

Sudatr disebutkan di muka sebagian besar nash
yang mengisyaratkan prinsipprinsip ini dan akan
dipaparkan kembali secara panjang lebar pada

tempatnya nanti. Di sini kami cukupkan dengan
menunjuk kejadian praktis yang mengisyaratkan
kepada puncaknya yang tinggl saja, yang meng-
agunkan pandangan manusi4 yang mereka tidak
akan dapat mencapainya kecuali dengan berada di
bawah naungan manhaj yang unik dan meng-
agumkan ini.

Pada waktu kaum Yahudi sedang melakukan
tipu dayanyayang keras terhadap Islam, Nabinya
serta barisan kaum mqslimin dan kepemimpinan-
nya, Al-Qur'an menjadikan umat Islam sebagai
potret umat yang berakhlak luhur di bawah per-

tolongan Allah. Diangkat-Nya mereka dengan
pandangan-pandangan hidup dan moral beserta
peraturan-peraturan yang akan membawa mereka
kepada kedudukan yang tinggi. Ini justru untuk
memecabkan persoalanyang berhubungan dengan
tindakan kaum Yahudi, dgngan pemecahan se-

bagaimana yang akan kami bebutkan.
Allah memerintahkan umat Islam berlaku amanatr

secara mutlah dan berbuat adil secara mutlak
kepada "semua manusia'' dengan segala perbedaan

etnis dan akidatrnya kebangsaan dantanah airnya,
sebagaimana difrmankan Allah kepada merek4

"sesungguhnya Allnh mmyuruh lurnu mmyampailun
amnrwt lupada yang berlak mercri.nurnla, dnn (me-

nyuruh lumu) apabila menztaplan hukum di antnra

manusia supay lwmu rnenetaplwn fungan adil.
Saunguhnya Allah membni pmgajarun yang sebaik-

bailcrya kepadarnu. Sesungularya Allnh adnlnhfuIalw
Mmdmgar lagi MalM MelihaL " (an'Nisaa': 58)

'Wdni orang-orang yang berimnn, j adihh lumu omttg

yang hmm-bmar mm.egaklnn luadilan, menjadi saki
lareia AIInh biarpun tahndnp dirhnu sendiri atau ibu-
bapak dan kaum'linabatmu.Jilw ia kaya ataupun
miskin, maka Allnh lebih nhu lemashlnnnnya.
Malw, j anganlnh lumu mmgi.kuti hau a nafsu karma
ingin mmyimpang dnri lubmaran.Jilm leamu me-
mutnrbalilrlwn (lan-lata) atnu mgan mmj adi saksi,

malu sesunggrhnya Allah annkh Mala Mmgetafui
segala apa yng lamu krj alwn. " (an-Nisaa': 135)

Ayat-ayat yang terbatas jumlahnyq itu turun
secara bertahap unhrk menyadarkan orang Yahudi
secara individual dari tuduhan secara aniaya ter-
hadapnya oleh sejurirlatr orang muslim dari kalang-
an fuishar, yang prinsipprinsip luhur ini belum
meresap ke dalam hatinya dan belum bersih jiwa-

n1ra dari endapanendapan jahiliah Ikatan darah dan
kekeluargaan telah mendorong mereka untuk
membebaskan salah seorang dari mereka dari
tuduhan tersebut dengan melontarkan fuduhan itu
kepada orang Yahudi. Mereka melakukan permu-
fakatan menuduh Yahudi itu, dalam peristiwa
hilangnya sehelai baju besi, di hadapan Nabi saw..

Hampir saja beliau menimpakan hukuman pen-

curian kepadaYahudi ihr dan pencuriyang sebenar.

nya lolos dari jerat hukum.
Ayat-ayat ini turun secara berangsur-angsur

dalam jumlahnya yang terbatas, yang isinya me
ngandung celaan keras kepada Nabi saw.. Juga,
memberikan pengarahan yang sangat tepat kepada
segolongan penduduk Madinah yang telah mem-
berikan perlindungan, bantuan, dan pertolongan
kepada Nabi saw., untuk berlaku adil terhadap
Yahudi tersebut, dari tindakan segolongan orang
yang sangat menyakitkan hati Rasulullah saw.,

menghambat dahvahnya dan melalarkan rekayasa
unhrknya dan untuk kaum muslimin dengan reka-
yasa yang amat tercela itu. Ayat-ayat ini juga me
ngecam dan mengancam orang yang melakukan
suafu kesalatran dan dosa, lantas melemparkannya
kepada orang yang tidak bersalah. Dalam ayat-ayat
ini terdapat peralihan yang mengagumkan, yaitn
dialihkannr masyarakat yang masih rendah moral-
nya kepada puncak ketinggian. Dalam ayat-ayat
tersebut juga terdapat isyaratyang cemerlang ke
pada tempat dan posisi yang tinegt.
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Semua ayat ini,hrrun sesra berangsur-angsur
mengenai peristiwayang berkenaan dengan orang
Yahudi itu, ya tentang seorang Yatrudi.l!

Apakatr gerangan komentarmanusia?Tidak lain
melainkan mereka akan mengatakan bahwa ini
adalah rnmlwjyngunilq dan hanya ini saja yang
dapatmemungut dan mengentaskan manusia dari
kehinaan jatriliah itrr. Hanya nanlwj in yar;rg dapat
mengangkat manusia ke derajat lang tinggi, yang
dapat menyampaikan mereka ke puncak yang
tinggi, dalarn rentangwakhr yang demikian singkat

Kiranya kami rasa *, **-" pendahuluan
surah ini dengan topik-topik dan garis besar isinya.
Telah kami isyaratkan beberapa hakikat dan pan-
dangan serta pengarahan dan peraturan-perafuran
yang dikandungny4 hanya semata-mata isyarat
dengan harapan dapat kami jelaskan secara rinci
pada waktu membicarakan nash-nashnya pada
tempatnya nanti.

Hanya Allah jualah Yang Memberi taufik.
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$ <*+(s53r4+-$t4(,s
'TIai sekalian manusia, bertakrralah kepada
Ttrhanmu yang telah menciptakan kamu dari
diri yang saha dan darinya Afhh menciptakan
isHmu. Dari keduanya Allah memperkem-
bangbiakkan laki{aki dan penempuan yang
banyak Bertakrualah kepadaAtlah yang dengan
(mempergunal€n) nama-Nya karnu saling me-
minta sa,trr sama laftt, dan (peliharahf{ hubung-
an silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu. (1) Berikadaft
kepada anak-anak yafim (yang sudah balig) hafia
mereka, jangan kamu menukar yang baik de-
ngan yang bunrk dan jangan kamu makan harta
mereka bersama hartamu. Sesungguhnya
tindalon-tindal€n (menukar dan mema^kan)
itlo adalah dosa yangbesar. (2)Jika kamu takut
fidak alcan dapat berlaku adil terhadap (trak-

hak) wanita yatim (bila kamu menikahinya),
maka nikahilah uxanita-wanita (lain) yang kamu
senangi dua, tigq atau empaL Kemudian jika
kamu alcrtEdak akan dapatberlalar adil' maea
(nikahilah) seorang saja" atau budak-budak
yang kamu mililci" Yang demikian ihr adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya- (3)

Berika.nlah maskawin (mafrar) kepada wanita
(yang kamu nil€hi) sebagai pemberian dengan
penuh kerelaan. Kemudian jika mereka me-
nyerahka.n kepada kamu sebagian da^ri mas-
kawin itr dengan senanghati, maka makanlalt
(arrbillah) pemberian iur (sebagai
yang sedap lagi baik akibabrya. (l)Jangarilafr
kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempruna akalnya, harta (mereka yang
ada dalam keluasaanmu) yang dijadikan Allatr
sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) darr
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
bailc (5) Ujilafi anak yatim itr sampai mereka
cukup umur untuk nikah. Kemudian jika

menunrt pendapaturu mereka telah cedas
(pandai memelihara harta), maka serahkanlah
kepada mereka harta-hartanya. Janganlah
kamu makan harta anak yatim lebih dari baas
kepahrtan dan (ianganlah kamu) telgesa-ge$a
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.
Barang$apa (di antara pemelilrara iur) mampu,
mal€ hendaklah ia menahan diri (dari me-
mal€n harta anak yafrm iur). Dan, barang$apa
miskin, maka bolehlah ia ma^kan haxta ihr
menunrt yang pahrl Kemudian apabila karnu
menyerahkan harta kepada mereka" maka
hendaklatr karnu adakan salsi-salsi (tentang
penyerahanitu) bagi mereka. C\rkuplah Alhfi
sebagai Pengawas (atas persaksian inr). (6) Bagi
lald-lald ada hal( bagian dari turta p
ibu-bapak dan kerabahyq dan bagi wanita
ada hak bagian (p"1") dari harta peningalan
ibu-bapak dan keiabatrya, baik sedikit mau-
pun banyak menunrt bagian yang telah di-
tetapkan. (7) Apabila sewakhr pembagian itrr
hadir kerabat anak yatim, dan orang miskfu,
maka berilah mereka daxi harta ihr (sekadar-

nya) dan ucapkantah kepada mereka perkataan
yang bailc (8) Henda"khfr.takut kepada Alhfi
orang-orang yang seandainya meningalkan
di belakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-
an) mereka. Oleh sebab ifir, hendaklah mereka
bertalapa kepadaAtlah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar. (9) Se-

sungguhnya orang-orang yang mema}an harta
anak yatim secara zalin\ sebenarnya mereka
ihr menelan api sepenuh perutnya dan mereka
akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala
(neraka). (10) Allah mensyariatkan bagimu
tentang (pembagian pusaka unurk) anak-anak-
mu. Yaihr, bagian seorang anah lelaki sama
dengan bagian dua orang anak wanita.Jika
anak itr semuanya wanita lebih dari dua, maka
bagi mereka dua pertiga dari harta yang di-
tinggalkan.Jika anak wanita ihr seorang saja,
maka ia mempercleh sepaxo harta. Dan, unhrk
dua orang ibu-bapako bagi masing-masingnya
sepenenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal ihr mempunyai analc Jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak
dan ia diwarisi oleh ibu-bapalorya (tqi"), maka
ibunya mendapat sepertiga. Jika yang me-
ninggal itu mempunyai beberapa saudarao
maka ibunya mendapat seperenam. (Pem-
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bagian-pembagian tersebut) sesuilah dipenuhi
wasiatyangia buatatau (dan) iesudafr dibayar
utangnya. (Tbntang) orang urarnu dan anak-
anaknur, karnu tidak mengetahui siapa di antara
meneka yang lebih dekat (baoyak) manfaatnya
bagimu. hd adalah ketetapan dari Allalu Se-

sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Mafrabiftrksana. (11) Dan bagimu (suami-suani)
seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
istri-istrimuo jika mereka ddak mempunyai
analcJika istri-isbdmu itr mempunyai anah
maka harru mendapat sepenempat dari harta
yang difinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat
yang meneka buat atau (dan) sesudah dibayar
utangnya. Para istri memperoleh seperempat
harta yang ka^rnu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak Jika kamu mempunyai analq
maka para islri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu &€galt€n sesudah dipenuhi
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di-
bayar utangutangmu.Jika seseomng mati, baik
lald-lald rnaupun wanitao yang tidak mening-
galkan ayah dan tidatr meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki{ald
(seibu saja) atau seorang saudara wanita (seibu
saja), maka bagi masing-masing dari kedua
jenis saudara ihr seperenam harta" Tbtapi jika
saudara*audara seibu ihr lebih dari seorang,
maka mereka besekuur dalam yang sepertiga
ihro sesudah dipenuhi wasiat ya.ng dibuat oleh-
nya atau sesudah dibayar utangnya dengan
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).
(Allah menetapkan yang demikian ihr sebagai)
qrariat yang benarbenar dari Allah, dan Allah
Ivlaha Mengetahui tagi lfiaha Penyanhrn (1!l)

fttukum-hulrum tersebut) ihr adalah ketenhra.n-
ketentran dari Allall Barangsiapa taatkepada
Allah dan Rasul-Nya, niscayaAllah memasuk-
kannyake dalam surgayangmengalir di dalanr
nya sungaisungai sedang mereka kekal di dalanr-
nya. Ihrlah kemenangan yang besar. (13) Da^n,

barangsiapa yang mendurhakai Allah dan
Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-keten-
hran-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke
dalam api neraka, sedangira kekal di dalamnya;
dan baginya siksa yang menghinakan " (14)

Pengantar
lni merupakan segmen pertama surah ini yang

dimulai dengan ayat pembukaan, yang mengem-
balikan "manusia" kepada,RallYang Esa Pencipta

Yang Safir, sebagaimana halnya ayat ini juga me
ngembalikan mereka kepada asal-usul yang safrr,

keluarga yang satu, dan menjadikan kesafuan
insaniatr yang notabene adalah-"rufr' 'Jiwa' yang
satu dan kesatuan masyarakat yang merupakan
satn keluarg4 dan menghimpun Ctr dalam n$yng
sahr itu ketalcvaan kepada Rabbdan pemeliharaan
terhadap rahim (kekeluargaan). Dengan hrjuan
untuk menegakkan di atas prinsip yang agung ini
segala macam hUas unhrk bersolidaritas dan saling
menyayangi dalam sebuah keluarga, kemudian
dalam sebuah jalinan kemanusiaan, dan mengenr
balikan kepadanya semua perafuran dan perundang-
undanganfang dikandung dalam surah ini.

Segmen ini memuat beberapa fugas dan per-
aturan-perafuran png berkenaan dengan golongan
lemah dalam keluarga dan kalangan masvarakat
yaihr anak-anak yatim, dan mengahtr c:ra peme
liharaan terhada! mereka dan harta mereka, se
bagaimana ia mengafurpemindahan warisan antar-
anggota sebuah keluarga, dan menentukan bagian-
bagian kerabat yang beraneka macam tingkat dan
jurusannya, sesuai dengan kondisinya yang ber-
beda-beda. Segmen ini mengembalikan semua
urusan kepada prinsip besar yang dikandung oleh
ayat pembukaan, sambil'mengingatkan mereka
kepada prinsip yang agung pada permulaan bebe
rapa ayat atau di tengah-tengahnya" atau pada bagian
penufupny4 untuk menguatkan hubungan antara
undang-undang dan perahran inidengan asalusul
yang menjadi sumbernya-yaitu rulubiyydryang
hanya Dia yang berhak membuat syariat dan per-
afuran. Yalari, hak safusahrnya yang menjadi sum-
bersegala perafuran dan perundang-undangan
(sumber segala sumber hukum).

Kesatran l\fianusi,a

vi$jitt.F;if*"5w6teff ,qu

53/,t:saf ftitfiVft,JLf{ttfut66
ttrir'&Gt(Ki6Slfir'+

"Hai selulian manusiq b€rtnlaoalah lePann Tillnnmu
yang telnh mcnciptalan lamu dnri diri yang mtu, dnn
futnlo Allalt mmciptalan istrimu. Dari luduanya
Allah mcnp nlembangbiaklwn lnki- lnki dnn wanita
y mg bany ak. B ntnlutalnh kpana Allnh y ang fungan
(mempngunalwn) rumn- Nya lumu salhg menintn.
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satu sann hiu d.an (pelilnralah),hubungan sih-
turahmi. Sesunguhnya Allah selalu mmiaga dnn

rungaatasi lumz. " (an-Nisaat: 1)

Pernyataan ini ditt{ukan kepada "manusia se
cara umum, unfuk mengembalikan merekakepada
Tuhan merekayang telah menciptakan mereka,

)"ang menciptakan mereka "dmi diri yang sahtu, 
nda,n

dnrinya AUnh ncnciptalun istrimu," dan'dnri la-
d.uany a Allah mm,palumbangbial:lun laki-laki dnn

wanita yang banyak".
Hakikat-haldkat fitiah yang mudah ini me+rpi!

kan hakikat-hakikat yang sangat besar, sangat

dalam, dan sangat berat Seandainya "manusia" ihr
mau menggunakan pendengaran dan hatinya maka
hal itu akan menjamin terjadinya perubahan-peru-
bahan yang besar di dalam kehidupan merek4 dan
akan memindatrkan mereka dari kejahiliahan-atau
dari segala maqlm benhrk kejahiliahan-kepada
iman, kebenaran, pefunjuk, dan kemajuan yang

sebenarnya yang layak bagi "manusia'' dan "jiwa''
ihr serta layak bagi maktrlukyang diciptakan oleh
TuhannyaYang Matra Pencipta yaihr Allah Yang

Mahasuci
Hakikat-hakikat ini menampakkan kepada hati

dan pandangan berupa lapangan luas yang berisi
beraneka hal untuk direnungkan.
1. Ia dimulai dengan menyebdt "manusia-' beserta

sumber yang menjadi asal-usul mereka, dan
mengembalikan mereka kepada Sang Maha
Pencipta yang telah menciptakan mereka di
muka bumi ini. Inilah hakikatyang dilupakan
oleh nranusi4 lantas mereka melupakan segala
urusan, dan dengan sikapnya ini tidak ada urus
an mereka yang lurus.

Sesungguhnya manusia datang ke alam ini
sesudah sebelumnl'a mereka tiada di sini. IGlau
begitu, siapakatr gerangan yang mendatangkan
mereka ini? Sesungeuhnya mereka tidak datang
ke alam ini atas kehendak mereka sendiri IGrena
merek4 sebelum datang ke alam ini adalah tidak
ada dan tidak punya kehendak apa-apa- Tidak
punya kehendak unhrk menetapkan kedatangan
ini atau ketidakdatangannya. IGlau begitu, ber-
arti ada kehendak lain yang bukan kehendak-
nya, yaitu kehendak yang membawa mereka
datang ke sini. hadah atau kehendak lain yang
bukan kehendaknya itulah yang menetapkan
untuk menciptakan mereka Iradah lainyang

. bukan iradah mereka itulah yang telah meren-
tangkan jalan bagi mereka dan memilihkan bagi

mereka program kehidupan. kadah lain-selain
iradatr mereka-yang telatr memberikan mereka
wujud dan memberikan keistimewaan-keisti-
mewaan terhadap wujud mereka, yang memo

berikan kepada mereka persiapan-persiapan,

dan memberi kekuatan serta kemampuan kepada

merekaunfirk mempergauli damtempatdidahng-
kannya rirereka ke sana dengan tidak mereka
sadari dan tanpa persiapan selain persiapan yang

diberikan oleh iradahfiangberbuat apa sajayaqg
dikehendaki-Nya itu.

IGlau manusia mau menyadari hakikatyang
terang benderang yang mereka lupakan ini,
niscaya nriereka akan kembali kepada jalan ke
benaran sejak awal perjalanannya

kadah yang membawa mereka \e dunia ini,
dan menggariskanjalan kehidupan unbrk mereka
di sana serta memberikan kemampuan kepada
mereka unfirk bergaul dengannya, adalah satu-

sahrnrra iradahyang menguasakankepadamereka
terhadap segala sesuatu. Dialatt satu-satunya
yang memperkenalkan kepada meteka segala
sesuafu, dan hanya diayang mengatur urusan
mereka dengan sebaik-baiknya. Hanya dialah
yang memiliki hak untuk menetapkan sumber
kehidupan bagi merek4 mensyariatkan perahr-
an-perahtran dan perundang-undangan mereka,
dan meletakkan nilai dan norlna bagi mereka.
Hanya kepadanya mereka kembali. Hanya ke
pada mnnhaj,syariat, tata nilai, dan normanorma
n1'a mereka kembali manakala terjadi perselisih-

an dalam suafu urusan. Maka, mereka hanya
kembali kepada satu-satunya nm:tlwj dan at.rm
yang dikehendaki Allah.

2. Ayat ini juga memberi kesan bahwa manusia
yang berasal dari satu iradah itu berhubungan
dalam sahr ratrim, bertemu dalam satu koneksi,
bersumber dari safu asal-usul, dan bernasab ke
padasafu nasab,

"Hai sekalimt manusin, brtalaoalah lvpada nhnn-
mu yatgtelah menciptalwn lwmu dari diri yang
satu, dnn dariny a Allah menciptaknn istritnu. D ari
luduanyaAllahm.mryukembangbiak,I'anlnki-laki
dnn wanita yang banyak."

Seandainya manusia mau menyadari hakikat
ini niscaya akan sirnalah dalam perasaan mereka
semua perbedaan yang muncul belakangan ddam
kehidupan mereka, yang mencerai-beraikan
anak-anak "diri" yang safu dan merobek-robek
tenunan rahim yang satu itu pula. Semua itu
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adalah kondbi yang berlaku dan tidak boleh me
langgar hubungan cinta kasih ratrim (ke
keluargaan) dan hak-halarya untuk dipelihara;
tidak boleh melanggar hubungan rwfi danhak-
haknya dalam berkasih sayang; dan tidak boleh
melanggar hubungan rabubiyyahdnhak-haknya
dalam urusan talnva

3. Penetapan hakikat ini akan menjamin terjauh-
kannya pertikaian di antara unsur dan golongan
manusi4 uhsur dan penggolongan yang dirasa-
kan manusia, yang mereka tel4n hingga masa
sekarang-p ada zaman jahiliah modern-yang
memecatr-belah manusia berdasarkan warna
kulit dan kebangsaan serta unsur-unsur lainnya
Jwayang menegakkan keberadaan mereka di
atas prinsip perpecatran ini, yang selalu menye
but-nyebut penisbatan manusia kepada ke
bangsaan dan nasionalisme, dengan melupakan
penisbatan kepada satu kemanusiaan daq satu
rububiyyah

Penetapan haldkat ini juga akan menjamin
terjauhkannva perbudakan manusia oleh kasta
yang lebih tinggi dalam tata keberhalaan Hindu
dan sistem kastanya, yang menyebabkan ter-
jadinya perhrmpahan darah hingga menganak
sungai di negarane['arakomunis. Sistemja]tiliatt
modern menganggapnya sebagai kaidah flsaiat
mazhabnya dan titik tolaknya untuk meng-
hancurkan kelas-kelas dan kasta-kasta lain,
unhrk menghitamkan sahr kelas manusi4 de
ngan melupakan suafu diri yang menjadi sumber
dan asal-usul semua manusi4 dan keesaan
rububiylah yang menjadi tempat kembali bagi
semuanya

4. Haldkatlain yang diis5raratlon di sini ialatr bahwa
dari diri yang safir itu "diciptakanlah istrimu".
Hakikat ini akan memberikan jaminan, kalau
manusia mengerti, untuk menjaga kekeliruan-
kekeliruan pandangan yang menyakitkan dan
merendahkan wanita Yaifu, pandangan yang
menggambarkan wanita dengan aneka garrrbar-

an rrang hina dan menganggap mereka sebagai
sumber kekotoran dan kenajisan, keburukan
dan bencana padahal dia juga berasal dari "diri"
yang pertama itu dengan fitratr dan tabiatnya,
yang diciptakan oleh Allah untrk menjadi "isfi"
baginya dan untuk mengembangbial*an laki-
laki dan wanita yang banyak dari keduanya.
I(arena ihr, tidak ada perbedaan mengenai asal-
usul dan fibahnya. Adapun yang berbeda cuma
persiapan (kodra$ dan trgasnya.

Manusiatelah berjalan dalamkeadaan bingung
di lembatr ini dalam waltu yang pardang. Wanita
dilucuti dari segala ciri lfias kemanusiaan dan
hak-haknya pada suabr masa, di bawah pengaruh
pandaruan hidup yang hina dan tidak ada dasar-

nya sama sekali Tetapi, ketika mengobati keke
liruan y.ang amat buruk ini, mereka menyim-
pang ke sisi lain dan dilepaskannya kendali bagi
wanita. Dilupakannya bahwa wanita itu adalah
manusia yang:diciptakan unhrk manusia jiwa
yang diciptakan untuk jiw4 dan bagian unhrk
melengkapi basian yang lain. IGduaqra 0akilaki
dan wanita) bukanlatr sama persis, tetapi mereka
adalatr sepasang manusia (suami-istri) yang
saling melengkapi.

Manlnj Rabbaniyang lurus meugembalikan
manusiakepada hakikatyang mudah dan seder-

hana ini sesudah mereka jauh tersesat
5. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa

dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga-
Allah meqghendaki agar "bnaman" di mukabumi
ini dimulai dengan sebuah keluarga Mak4 di-
mulailah dengan menciptakan ruS wahidn h' dn
yang safil', dan darinya diciptakan-Nya isti bagi
lald-lald. Mak4 terbenfirknya sebuah keluarga
yang terdiri dari suami-istri " dmi leduarya AIIah
nenpnkmnangbiaklan laki-lnhi dan wanita yng
bany a*.' *udanyaAllah mau maka diciptaka*
lah-sejak awal-laki-laki dan wanita yarg banyak,
dan dipasang-psangkan-Nyarrrereka sehingga
menjadi keluarga-keluarga yang banyak dan
beraneka macaq tanpa hubungan kerahiman
(kefimilian) sama sekali di antara mereka Tirdak
ada jalinan yang menghubungkan mereka ke
cuali bersumber dari iradatt Sang Maha Pencipta
YangMahaEsa

Ihrlah jalinan yang pertama Akan tetapi Allah
SWT berkehendak terhadap sesuafir yang di-
ketatruiNn dan terhadap suafir hikrnah yang di
maksudkan-Nya yaihr hendak mengembang-
lsnjalinan-jdinan itu. Dimulailah hal ihr dengan
konel<sirububiyyahkeft hanan-yangmuuplan
pangkal dan arral segala konelsi,dan berikuEg'a
adalah koneksi rahim (kekeluargaan). Malq
terwujudlah keluargayang pertamayang terdiri
dari seorang laki-laki dan seorangwanitL yang
keduanya dari diriyang safir dengantabiatdan
fitratr f"ang safir Dari keluarga pertama ini ber-
kembangbiaklah lakilaki dan wanita yang banyah
yang semuanya sec:tra mendasar kembali ke
pada koneksi rububiyahdan setelah ihr kepada
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koneksi keluarga yang atas semua ini berdirilah
sistem kemaqnrakatan manusia setelah ditegak-
kannya di atas landasan akidah.

Ikrena ittr, Islam memandang betapa perlu-
nya dipelihara kekeluargaan ini dikokotrkan tali-
temalinya dimantapkan bangunannya dan dilin-
dungi dari segala hal yang melemahkan baruun-
an tersebut Di antara halyang dapatmelematr-
kan bangunan tersebutyang palins utarna ialah
menjauhkannya dari fitatrnya dan membodoh-
kan manusia terhadap persiapan-persiapan dan
kodrat lakiJaki dan wanita, serta saling mertgisi
dan melengkapi antara sebagian terhadap se
bagian yang lain di dalam membangun keluarga
yang terdiri dari laki-laki danwanita.

Dalam suratr ini dan suralr-suratr lain banyak
terdapat bukti-bukti perhatian terhadap umsan
keluarga di dalam peraturan Islam. Tidaklah
mungkin sebuatr keluarga dibangun dengan
bangunan yang kokoh kalau kaum wanita di-
campaklon secara aniala dan dipandang dengan
pandangan}lang hina sebagaimanayang berlakt
di kalangan masyarakat jatriliah, apa pun nurcam
jatriliatrnm Oleh karena ihr, Islam sangat menil'
ruh perhatian untuk menolak perlakuan yang
aniaya dan pandanganyang hina ifir.ll

Akhirny4 kita perlu memperhatikan keaneka
rag:rman pada ciriciri khas perseorangan dan
persiapan-persiapannya+etelah mereka dikem-
bangkan dari diri dan keluarga yang satu-atas
bingkai yang luas ini, di mana tidak terdapat
seorarrg individu yang sama persis dalam segala

halnya, sepanjang.masa, yang tak terhitung
jumlah personalianya dalam semua generasi.

Sesungguhnya memperhatikan keanekaragam-
an-yang meliputi bentuk, sifaf ciri+iri, tabiaf
watak, akhlak, perasaan, persiapan-persiapan,
perhatian-perhatian, kepentingan, dan aktivitas
aktivitasnya-yang bersumber dari kesatuan ihr
akan menampakkan indahnya kekuasaan pen-

ciptaan tanpa contoh terlebih dahulu, yang
mengahr dengan ilmu dan kebijaksanaannya
dan membebaskan hati dan mata berkeliling-
keliling di museum yang hidup dan penuh ke
4iaiban. Museumyang penuh derrgan percontoh-

an-percontohan yang tak ada habishabisnya,
yang senantiasa menimbulkan suasana baru,
yang tidak ada yang berkuasa atasnya kecuali

Allah, dan tidak ada seorang pun yang berani
menisbatkannya kepada selain Allah. Maka,
iradatr yang tidak adabatasqra terhadap segala
yang dikehendakinya dan yang berbuat ter-
hadap apayang dikehendaki ihrlah satusatunya

rrang berkuasa melakukan penganekaragaman
yang tiada henti-hentinya dari asal-usul yang
cuma sahr dan unik ifir.

Merenungkan "manusia'' dengan cara seperti
ini akan dapatniemberikan perbekalan berupa
ketenangan dan kesenangan kepada hati, di
samping bekal iman dan talnva Berpikir seperti
itu merupakan usatra di atas usaha, dan pening-
katan kualitas pribadi yang sangat tinggi.

Pada penutup ayat pembukaan yang men)'a-
tukan berbagai perasrum ini, dikernbalikanlalt
"manusia" kepada tal$va kepada Allah, yang
sebagian mereka meminta kepada sebagian lain
dengan namaNy4 dan diperintatrkanlah mereka
supaya'bertalilra" (memelihara) hubungan ke
keluargaan yang menjadi tempatkernbali mereka
semu4

"Bntalar:alah k"podo AIInh yng dzngan (nem-
pngunalm) ruma- Ny a lamu mling mtrnirtla satu

swrulnin"dnn(peliharalalt)hulungansilahnahmi."

Bertalnvalatr kepada Allah yang kamu saling
berjanji dengan mempergunakan nama-Nya,
saling bertransaksi dengan mempergunakan
nama-Nya, sebagian kamu merninta sebagian
yang lain agar memenuhi janji dan tansaksinya
dengan mempergunakan narna-Nya, dan se-

bagian kamu bersumpah kepada sebagian yang
lain dengan mempergunakan nama-Nya Ber-
takrvdah kepada-Nya dalam segala hubungan,
koneksi, dan muamalatr kamu.' Talnva kepada Allah sudah dimengerti dan
dipahami karena telah berulang-ulang disebut-
kan ddam Al-Qur'an. Adapun "tahra" kepada
rahirn (keluarga), merupakan suatu ungkapan
yang ajaib, yang menimbulkan bayang-bayang
perasaan tersendiri di dalam jiwa yang hampir-
hampir manusiatidak dapatmenjelaskan bayang-

bayang ifir. "fhrtakwalah (peliharatatD terhadap
hubungan kekeluargaan!" Tajarnkanlah perasa-

anmu untuk merasakan jalinan-jalinanny4 me
rasakan hak-halcnya, melindunginya dari pe
nganiayaan dan kezaliman, melindunginya dari

llPembatrasanlebihluasmengenaimasalahinisilakanbaca"Salaamul-Baif dalankttaba*fumd-:AbmiytM-Ifum,terbitanDarusy-Syuruq.
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penderitaan kalau dicabikcabi! dan disinggung.
Berhati-hatilah, jangan sampai menyakitinya,
melukainya, dan menjadikanryra marah. Tajam-
l€nlah perasiuurmu terhadapnya, penghormat-
anmu kepadany4 dan kerinduanmu kepada
tetesan-tetesan dan bayang-bayangnya

Kemudian, peringatan terhadap pengawasan

melekat dari Allah mengakhiri ayat yang me
ngesankan ini,

"Sesanguhnya Allah selnlu mmjaga dnn mmgawasi
knmu.tt

Aduh, betapa menakutkannya pengawasan

ini! Allah Maha Mengawasi! Dia adalahTuhan
Yang Maha Penciptayang mengetahui apa dan
bagaimananya siapa yang diciptakan-Nya" Yang
Maha Mengetahui dan Matrawaspada Tidak ada

sesuahr pun yang samar bagi-Nya, baik yang
terjadi dalam perbuatan nyata maupun tersem-
bunyi dalamhati.

Perhatian terhadap IGum Lemah, Anak Yatfurl
dan Wardta

Dari ayat pembulman yang sangat mengesan-
kan, dari hakikat-hakikat fitiah yang lapang, dan
dari landasan asasiyang besar, dibangunlah prinsip
prinsip yang menjadi tempat tegaknya sistem
masyarakat dan kehidupannya, kesetiakawanan
dalam keluarga dan jamaah, menjagahak-hak oftrng
yang lemah, memetiharahak-haku'anita dan harga
dirinya, memelihara harta jamaah secara umum,
dan mendistribusikan harta warisan kepada para
ahli waris yang menjamin keadilan bagi individu
dan kemaslatratan bagi masyarakal

Hal ini dimulai dengan memerintahkan para
pemegang wasiat bagi anak-anak yatim supaya
menyerahkan harta anak€nak yatim itu secara utrh
apabila mereka sudatr dewasa dan jangan menikahi
anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya
itu dengan niat hendak mendapatkan hartanya.
Adapun anak-anak atau orangorang yang bodoh
atau kurang sehat pikirannya yang dik*rawatirkan
hartanya akan dihambur-hamburkan bila diserah-
kan kepada mereka maka janganlah hartanya ifit
diserahkan kepada mereka I(aren4 pada hakikat-
nya ihr adalah harta jarnaah yang harus dipelihara
dengan baik Mak4 tidak boleh diseratrkan kepada
orang yang akan merusaknya. HendaHatr mereka
memelihara keadilan dan kebajikan di dalam ber-

gaul dengan wanita secara umum.

"Berilwnlah lupono anak-aruk yatim (yang sudnh

balig) lurtn nnela, jangan lwmu -mznulwr yarg baik
dengan yang buruk dnn jargan lumu mal,nn lwn
mnelw bnsamn lurtnmu. Sesungguhny a tindalwn-
tindaJan (rwnulwr dan ncmalean) itu, adalnh dnm

yangbaar.Jiln lumu takut tida.k akan dapat berln*u
ad;l urhndap (hak-hnk) wanita ytin (biln.larnu
m"milrnhiny a), maka niluhihh wanitn-wanitn (kNn)

yanglamu sennngi., dua, tiga, atnu mtpat. Kernudian
jiknlumu takut tidnkalwn dapatbnlnJeu adil, nala
(nilnhilah) wnarg saja, oau budak-budale y ang lunu
miliki. Yary dnnikian itu adalnh bbih fulwt l"pado
tidak b erbuat aniay a. Bnikanlnh masl@win (mahnr)

ktpod" wanita (y ang lwmu nikahi) wbagai p crnbnian
dngan penuh knelnan. Kemudian jilw'rnnelu mmy e-

rahJean lupada leamu sebagian dari maslmwin itu
dengan senang hati, malu malanlah (ambillnh)
p emb erian itu (seb agai malwun) y ang sedap Ingi baik
akibatnya. Janganlnh lumu snahJnn lwpadn oratq-
omng IatW belum sernpurnn alalnya, Iwrn (mnelw

yang ada dalnm lukuasaanrnu) yang dijadilwn. AIIah
sebagai polnk luhidupan. Berilnh mnelm belm.ja dnn
pakaian (dari hnsil lwrtn tu) dan ucapkanlah lwpada

mnelw lun-lan yang baik. Ujilah aruk yatim itu
sampai msrelw calcup umur untuknilnh. Kenudiul
j ilw mmurut p endnpatmu mtreln telnh cudas (pandat

m"ernzlilwra lwrn), mnlu seraila nlah lupann merela
larta-lnrtanya. Janganlah lwmu gwlan hnrtn. ana.k

y atim hhih di.ri bati tepatutm ddil (1 anganlnh twu)
turgesa-gesa (membelnnjalnnnya) sebelum mnelu
deutasa. Barangsinpa (li anlara penulilnra itu) nwnQ+
nalu hndallah ia mnuhm diri (dnri nrrulan lwtn
anak y atim itu). D a barangiapa miskin, na]il bobh-
lah ia makan hnrta itu mmurut y ang patut. I(mudinn
apabiln kamu menynahlun lwrn l"Pono merelu,
mala hmdalilah leamu adalwn salesi-salsi ftcil.ang
peny nalwn itu) bag, mnelu. Culwplnh Allnh sebagai

Pengawas (atn pnsalsian itz,). " (an-Nisaa': 2-6)

Pesan-pesan yang amat serius ini*ebagaimana
sudah kami katakan-menyentuh peristiwa-peris
tiwa yang terjadi di kalangan masyarakat Arab
jahiliah, seperti pensabaian terhadap hak-halckaum
lemah secara umur& dan anakflak yatim dan kaum
wanita sesra lirhusus. Sisa-sisa sikap masyarakat
jahiliah ini masih mengendap pada masyarakat
muslim hingga datanglah AK)ur an untuk mencair-
kan dan menghapuskannya, dan ditimbulkannya
dalam kaum muslimin pandangan-pandangan,
perasairn, tradisi, dan siht+ifutyang baru.
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WUsiW\t#r1,;'i;"d$ffi6q
i6v;'bs frF5::';iA{6

"Berilwnlah lnpodo anak-anak yatim (yarry sudnh
balig) lnrn merela, j angan lwmu nmulmr y arg baik
dengan yng buruk dnn jangan lwmu maknn harta
mereka bersama hnrtamu. Sesunguhnya tindalwn-
thdnlun (menular da.n manalwn) itu, adalnh dosa

yang besar." (an-Nisaat: 2)

Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta
mereka yang ada di bawah kekuasaanmu, dan
janganlah kamu berikan harta yang jelek sebagai
penukaran bagi yang baik, seperti kamu ambil
tanah atau kebun mereka yang subur dan kamu
tukar dengan kebunmu yang tandus. Demikian
pula dengan binatang ternak, saham-saham, atau
uang mereka, atau jenis harta apa pun, yang di
antaranya ada yang baik dan ada yang buruk.
Janganlah kamu memakan harta mereka dengan
mengumpulkannya dengan harta kamu, semuanya
atau sebagiannya IGrena tindakan yang demikian
itu adalatr dosa besar, dan Allah mengingatkan
kamu dari dosa yang besar ini.

Semua ihr terjadi dalam lingkungan masyarakat
tempat diturunkannya ayat ini pertama kali. Mak4
frman ini mengisyaratkan bahwa ia ditujukan ke
pada orangorang yang di kalangan mereka terjadi
hal-hal semaqrm ini, yang merupakan pengaruh
dari pola kehidupan jatriliah, dan ditujukan kepada
kejahiliahan yang terjadi seperti ini. Kita melihat
kejadian-kejadian seperti ini di kalangan jahiliah
modern kita baik di kota-kota maupun di desadesa.
Harta anak-anak yatim senantiasa dimakan dengan
berbagai cara dan berbagai tipu daya oleh para
pemegang wasiat, meskipun sudah ada undang-
undang yang mengahrnya dan adapehrgas negara
yang mengawasinya. Dalam hal ini undang-undang
tidak efekti{ demikian pula pengawasan yang ber-
sifutlahiriatr.

Ingat! Dalarn hal ini tidak adayang efektif kecuali
safu saja, yaihr talnra. Karena tal$a inilah yang
menjamin adan),a pengawasan internal dalam hati.
Dengan demikian, undang-undang dan perafuran
menjadi bernilai dan berpengaruh, seperti yang
terjadi sesudah turunnya ayat ini. Ketika ihr para
pemegang wasiat untuk memethara harta anak-
anakyatim demikian antusias unfuk memisatrkan
harta anakyatim dari harta mereka dan memisah-
kan makanannya dari makanan merek4 karena
mereka sangat takut terjerumus ke dalam dosa

besar yang telah diperfuuatkan Allah kepada mercka
denganfirman-Nya

"Serunguhny a tfudalnn-tindakan (rrcnulur dnn mt -
mal,an) itu, adnlnh fu* lry baar.'

Sesungguhnya dunia ini tidak dapat diperbaiki
dengan undang-undang dan peraturan selama di
dalam hati para penghuninya tidak terdapat pe
ngawasan melekatyang berupa takwa untuk me
laksanakan undang-undang dan perafuran itu.
Talnra ini tidak efektif terhadap perahran-peratur-
an dan perundang-undangan, kecuali jika ia ber-
sumber dari sumber yang mengetahui segala
ratrasia dan rnengawasi hati nurani. Padawaktu ihr,
seseorang merasa-ketika ia hendak melanggar
undang-undang dan peraturan-bahwa dia ber-
ktrftnatkepadaAllah, melanggarperintah-Nya dan
menentang kehendak-Nya dan dia merasa batrwa
Allah mengetahui niat dan perbuatannya Sehingga,
gemetarlah kaki dan persendianny4 dan ter-
konsentrasikanlah ketalnvaannya

Allah Maha Mengetahui terhadap hambahamba
Nya,lebih mengerti tentang fifahnya, dan lebih
mengetahui bangunan jiwanya dan sarafrrya karena
Dialah yang menciptakan mereka I(arena itulah,
Dia menciptakan untuk mereka syariat, undang-
undang, perahran, dan manhn:j, supaya di dalam
hati mereka terdapatpertimbangan, bekas, peqgaruh,
rasa takut dan wibawa Allah. Allah S\{'X mengeta-
hui batrwa tidak boleh dipatuhi syaript dan peratur-
an yang tidak bersumber dari sumberyang ditakuti
dan diharapkan oleh hati, dan tidak diketahui oleh-
nya bahwa sumber itu mengetahui segala yang
rahasia dan yang tersembunyi di dalam hati. Bagai-
manapunjuga seorang hamba patuh kepada perafur-
an buatan sesama hamba karena di bawatr tekanan
dan ancaman serta pengawasan lahiriah yang tidak
dapat mengetahui apayang ada dalam hati, maka
mereka akan lepas ketika para pengawas ifu lupa
terhadap pengawasan tersebut dan ketika mereka
dapatmelakukan suahr upay4 di sampingmereka
selalu merasa tertekan selama ini

Foligard a"r Mo"og";; Pernikahan
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Tiln lranu takut tidak akan dnpat bnlnku adil ter-

hadap (hak-lwk) uanita yatim (biln lamu m.enileahi-

ny a), malw niluldlnh w anitn-wanita (kin) y mg lamu
serwngi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jilu ltarnu

takut tidalc akan dapat b erlalu adil, mnl(n (niltnhilnh)

seoratg saja, arnu budnk-kdak yang lwmu miliki. Yang

dmikian itu adnlah lcblh fulat lupadn tidnlc berbuat

aniay a. " (an-Nisaat: 3)

Bukhari rneriwayatkan bahwa Urwah ibnuz
Zubur r.a. pernatr bertanya kepada Aisyah r.a. ten-
tang firman A[ah (yans artinya), lilu lamu tnlwt
tidak altnn dapat bnlaku adil tnhadap (hnk'hnk)
wanitn, yatim (hila lamu mmilaltinya).. : ",lalu Aisyatt
menjawab, "\Mahai anak saudara wanitaku, anak
yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia
campurkan hartanya dengan hartawalinya lalu si
wali ihr tertarik kepada harta dan kecantikannya.
Kemudian siwali itu hendakmenikahinya dengan
memberikan maskawin tidak sebagaimana biasa
yang diberikan oleh orangorang lain. IGrena itu,
mereka dilarang menikahi wanita-wanita yatim itu
kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan mem-
berikan maskawin sebagaimanayang berlaku, serta
diperintatrkanlah mereka untuk menikahi wanita-
wanitalain." Urwah ntengatakan batrwaAisyah ber-
kata, "Orang-orang meminta fatwa kepada Rasu-

lullah saw. sesudah hrunnya ayat ini, lalu Allah me
nurunkan ayat 127 surah an-Nisad, Mneln merinta

fomo lepadamu tmtangpara wanita. Ifutalanhh,
Allnh mcmtrni fa.ata lepadarnu tentang mnelu, dan
apa y arg dibacalan lupadanru dalam Al- @f an (i rya
manfatwakan)tmtanguanitayatimyanglamutidn*
nmbnilun kzpada mnela apa yang ditztapkan unn*
nerele"s(nanglanuinginrtmiluhimnelw...."'Nsyah
berkata "Firman Allah dalam ayatyang terakttir ini
'...sedang lumu ingin meniluhi merekn| ialah ke-
inginan salatr seorang dari kamu terhadap wanita
yatim yang hartanya sedikit dan tidak seberapa
cantik Maka, mereka dilarang menikahi wanita-
wanitafiang mereka inginkan harta dan kecantikalr
ny4 kecuali dengan adil, karena biasanya mereka
benci kepada wanita-wanita yatim yang tidak me
miliki hartayang banyak dan tidak cantik"

HaditsAisyatr r.a- ini menggambarkan salatr sahr

sisi dari pandangan dan tradisi yang dominan di
kalangan masyarakat jahiliah, kemudian masih
berlaku di kalaruan masyarakat muslim. Sehingga"

datanglatr Al-Qur'an melarang dan menghapus
kannya, dengan pengaratran-pengarahannya yang
tinggr, dan diserahkannya urusn ini kepada hati

nurani, dengan mengatakan, lila lumu tnlwt tidnk
almn dnpat bnhlu adil tuhanap (hak-hak) wanita
y atim ftik lumu mmikahiny a). . .. " Mak4 ini adalatr

keprihatinan, ketakwaan, dan takut kepada Allah
yang menggetarkan hati si wali apabila dia tidak
dapat berlaku adil terhadap wanita yang ada dalam
pemeliharaannya

Ayat ini'bersiht mutlak, tidak membatasi tempat-

tempat keadilan. Maka yang ditunurt olehnya ada
latr keadilan dalam semua benfi.rknya dengan segala
pengertiannya dalam hal ini, baikyang khusus ber-
kenaan dengan masalah maskawin maupunlang
berhubungan dengan urusan lain, seperti kalau me
nikahinya karena menginginkan hartanya, bukan
karena cinta kepadaq'rq dan bukan karena hendak
mempergaulinya- Juga kalau menikahinya dengan
adanya perbedaan usia yang jauh di aritara merek4
yang sekiranya tidak dapat dijalankan kehidupan
berumah tangga'secara konsisten, dengan tidak
memelihara keinginannya di dalam melaksanakan
pernikahan ini Yakni, suahr keinginan yang kadang-

kadang tidak dikemukakan sec:ra terus terang
lrarena malu atau khawatirhartanyalenyap bila si
wanita itu tidak mengikuti kehendaknya dan lain-
lain persoalan yang diliihawatirkan akan meng-
halangi terwujudnya keadilan.

AlQur'an menjadikan hati nurani sebagai pen-
jaga dan tak$'a sebagai pengawas. Hat ini sudah
disebutkan di muka dalam rangkaian pengaratran

hi, di dalam frman Ailah dalarn srrrah anNisaa' ayat
l, "Sesunggulmy a Allnh selah rnmj aga dm. mmgauasi
l@mu.tt

Ketika para wali merasa tidak dapat berlaku adil
terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam
pemeliharaannya, kalau mereka menikahiny4
maka di sana terdapat wanitawanita lain Dalam hal
ini mereka bebas dari kesamaran dan anggapan-
anggapan yang bukan-bukan dari orang lain,

lilw kamu talan tfulak al'an dnpat bnlnku ad;l ta-
hndap (ha.k-hak) wanita yatim (bila lamu menilwhi-
nya),mnlanilrahilahwanitn-wanitn(larn)yngkamu
smangi, dua, tiga, atau tmpat. Kemudian jiln kanm
talwt tidnk akan dapat bnlnlw adil, malw (niluhilah)
semangsaja,araufudnk-fudnkyangknnumilild.+ffig
fumikian itu adalnh kbih dzlwt lvpann fidnk berbwt
aniaya." (an-Nlsad:3)

Diberikannya rukluhnh'kemurahan' unfirk me
lakukan poligami disertai dengan sikap kehati-
hatian seperti itu bila diktrawatirkan tidak dapat
berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami
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(beristi seorang wanita) dalam kondisi seperti ihr,
atau dengan budak belian Vang dirnilikinya

krkltslwh fun-yang disertai sikap kehati-hatian-
perlu dijelaslan dengan baik hilmah dan maslahat-
nya, pada ?zrrnan di mana manusia berlagak sok
pandai terhadap Tuhan yang telah menciptakan
merek4 dan mereka mengklaim dirinya tatru ten-
tang kehidupan manusia beserta fitrah dan kemas
lahatannya melebihi pengetatruan Al- Klwliq Yang
Matrasuci! Dalam hal ini, mereka mengemukakan
pendapatnya berdasarkan hawa nafsu dan keingin-
annya, dengan kebodohan dan kebutaannya, se
akan-akan kondisi.kondisi dan hal-hat vital yang
dibutuhkan manusia ihr baru dan hanla terjadi hari
ini, sedang mereka mengetatrui dan menguasai
persoalannya tanpa ada perhifungan dan perahuan
dari Allah SWT pada wakhr Dia mensyariatkan
aturan-aturan ini.

Ini adalah anggapan yang penuh dengan ke
bodohan dan kebutaan, kesombongan dan ketidak-
sopanarl, kekufuran dan kesesatan. Akan tetapi,
pandangan seperti ini dilontarkan juga dan tidak
ada orang yang menyanggatr orangorang jahil,
buta, sombong, congkak, kufur, dan sesat ini.
Mereka menyombongiAllah, syariat-Nya keluhur-
an-Nya dan manhafNya. dengan merasa artan,
tenang, dan berhasil. Juga dengan mendapatkan
upah dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk
melakukan tipu dayaterhadap agama Islam.

Masalah inimasalah kebolehan pofuami dengan
perhatian dan kehati-hatian sebagaimana ditetap
kan oleh Islam-ada baiknya dibahas lebih jelas dan
pasti" dan ada baiknya kita ketatrui kondisi riil yang
melingkupinya pada saat disyariatkannya

Imam Bulfiari meriwayatkan dengan isnadnya
bahwa Ghailan bin Salamah atsTsaqaf masuk
Islam-sedang dia mempunyai sepuluh orang istri-
lalu Nabi saw. bersabdakepadany4

4.g.rl.#r,b
"Pilililah crnpat mang dmi mtrele."

Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan isnad-
nya, bahwa Umairah al-Asadi berkata,

'd.U;L';'i 1*.C.a €*'rUi:f F

{6rf '"5aa'pt.,,Sw',r': {,ht _a
"Saya mnsuk Islnm, sednng saya mmtpunyai dthpan
orung istri. I^alu saya ceritalmn lwl itu kzpana Nabi

saw., Irnnudiant beliau brsabdn" 'Pilihlnh entpat orang
dmimtrekn."'

Imam Syafil meriwayatkan dalam musnadnya
batrwa ia telah diberi tahu oleh orbng yang men-
dengar Ibnu Abi Ziyad,berl<ata, "Aku diberi tahu
olehAbdul Majid dari Ibnu Satrl binAbdur Ratman,
dariAuf bin al-Harits, dari Naufrl bin Muawiyatr ad-
Dailami, diaberkata,

)l't ,lr-', A J^ , :F|o.?'q*')'.*ly
,!:6r'q f *,5';is.t.:'l-': e 

it 
*

R'si!i
'Alat mnsuk hhm, sednng alu mempunyai lima mang
istri, lalil Rnsul.ullah mw. bnsabda lwpadalu, Hililnh
empat mang di antara mneka yang lwmu sukni, dnn
cnailennlnhynghin."

I(alau begitu, ketika Islam datang sudah ada
beberapa orang lelaki yang mempunyai sepuluh
orang isti, atau lebih banyak, atau lebih sedikit-
dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemudian Islam
datang untuk mengatakan kepada kaum lelaki,
bahwa "terdapat batas yang tidak boleh dilanggar
oleh seorang muslim, yaifu 6mpat orang istri, dan
terdapat persyaratan untuk dapat berlaku adil. Jika
tidak dapat berlaku adil, maka nikahlah dengan
seorang wanita saj4 atau dengan budak wanitamu".

Islam datang bukan untuk memberikan ke
bebasan, melainkan unhrk membatasi; bukan unhrk
membiarkan kaum lelaki memperhrrutkan hawa
nafsunya, tetapi untukmengikat poligami ini de
ngan syarat adil. IGlau tidak dapat berlaku adil,
maka tidak diberikan rukltshnhiatkepada png ber-
sangkutan.

Akan tetapi, mengapakah Islam memberikan
rukhhahseprti ini?

Sesungguhnya Islam adalah perahran bagi ma-
nusi4 perahran yang realistis dan positif, sesuai
dengan fitrah, kejadian, realitas, kebutuhan-ke
buhrhan, dan kondisi kehidupan manusia yang
berubah-ubah di daerahdaerah dan masa-masa
yang berbeda-beda serta keadaan yang beraneka
macarn Selain ihr, Islam juga merupakan perahran
yang realistis dan positif, yang memungut manusia
dari kondisi riil dan posisi4r4 untuk mengangkat-
nya di tempat pendakian ke puncaknya yang tinggi,
dengan tidak mengingkari fitahnya atau menge
sampingkanny4 tidak melupakan atau mengabai-
kan realitasnya, dan tidakbersikeras menolaknya.
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Islam adalah peratuftm yang tidak didasarkan
pada bualan kosong, keindahan bemu, "idealisme"
hampa, dan anganangan kosongyang berbenhran
dengan fitrah manusi4 kondisi riilny4 dan realitas
kehidupannla4 kemudian menguap di udara.

Islam adalah perahran yang memelihara akhlak
manusia dan kebersihan masyarakat Mak4 ia tidak
menolerir kenyataan-kenyataan yang merusak
aklrlak dan mengotori masyarakat, di bawah deraan
kebutrhan png berbenhran dengan kenyataan itu.
Bahkan, Islam senantiasa memberikan keleluasaan
untuk menciptakan suasana yang konduEf bagt
pemeliharaan akhlak dan kebersihan masyarakaf
dan memudahkan masing-masing orang dan masya
rakat mencuratrkan tenaganya

Apabila kita selalu bersama dengan kel*rususan-
kel*rtrsusan asasi dalam nizham Islam, dan kita per-
hatikan masalatr pofuami, maka apakah yang kita
lihat?

Pntama, akan kita lihat batrwa di sana terdapat
bermacam-macam kondisi riil dalam masyarakat
yang beraneka ragam, baik dalam sejarah maupun
kondisi sekarangnya Saat ihr semakin bertambah
jumlah kaum wanita yang sudatr layak nikatr, yang
melebihi jumlah lelaki yang sudah layak nikah.
Batasan tertinggi yang terjadi pada sebagian masya-
rakat ini dalam sejarahnya belum pernatr melebihi
empat berbanding satu. Ya, selama ini ia masih ber-
kisar dalam batasbatasnya.

Iklau begihr, bagainranakatr kita memecahkan
realitas yang terjadi berulang-ulang, dalam kondisi
yang berbeda-beda ini. Suatu realitas yang tidak
dapat dibantah lagi?

Kita pecahkan dengan menggoyang kedua
pundak? Ataukatr, kita biarkan ia memecatrkan per-
soalannya dengan dirinya sendiri sesuai dengan
sihrasi dan kondisi?

Sesungguhnya menggoyang kedua pundak dan
batru tidak dapat menyelesaikan masalah, sebagai-
mana tidak pernah dilontarkan oleh seorang pun
manusia yang normal agar membiarkan masya-
rakat memecatrkan realitas yang dihadapinya itu
sesuai dengan kesepakatan mereka. Yakni, manu-
sia normalyang menghormati dirinya dan meng-
hormati jenis makhluk yang bernama manusia.

Oleh karena ihr, diperlukanlah perahrran, dan
peraturan ihr pun harus diberlakukan. Ketika iht
kita temukan tiga macam alternatif di hadapan kita.
1. Setiap lelaki yang sudah layak nikah, menikah

dengan seorang wanitayang sudatr layak nikah.
Kemudian seorang wanita atau lebih, sesuai

dengan kondisi riil yang ada pada lingkung-
ann)ra, menghabiskan masa hidupnya dengan
tidak pernatr mengenal (nikatr dengan) laki-laki.

2. Setiap lelaki yang sudah layak nikah, menikah
dengan seorang wanita yang sudatr layak nikah,
sesuai dengan hukum syma'yang suci. Kemu-
dian ia menyimpan gundik (wanita idaman lain)
atau melikukan perzinaan dengan seorarrgwanita
atau lebih, dari wanita-wanitayang tidak mem-
punyai lelaki sebagai pasangan hidupnya (suami).

Mak4 wanita-wanita ihr mengenal lakiJaki se
bagai orang simpanan atau kekasih secara haram

. dandalamkegelapan.
3. Lelat<i fang sudah layak nikah, menikahi wanita

lebihdriseorang, dimanawanihlaindapdmengenal
(nikatr dengan) lelaki ifir dengan pemikahan yang

terhormat (sesuai hukum syara), secara trans
paran, bukan sebagai simpanan dan kekasih gelap.

Alternatif yang pertama bertentangan dengan
fitatr dan bertentangan dengan kemampuan yang
bersangkutan, di manaterdapatwanitawanitayang
selama hidupnya tidak pernatr mengenal (nikatt
dengan) laki-laki. Kenyataan ini tidak dapat ditolak
oleh pendapat para pembual yang mengatakan
bahwa seorang wanita titlak membutuhkan lelaki
(suami), bila ia sudatr sibuk dengan pekerjaan dan.
usatranya Sebenarny4 ma,Mlahnya jauh lebih men-
dalam daripada anggapan mereka yang cuma tatru
kulit luar persoalan, berlagak sok pandai, hanya
mengetahui kondisi lahiriatr, dan tidak mengerti
fitrah manusia Seribu macam pekerjaan dan usatra
tidak akan dapat mencukupi seorang wanita dari
kebutuhan fitiatrnrra di dalam kehidupan alamiab
nm baik yang berkenaan dengan flrnhrtan fisik dan
instingnya maupun hrnhrtan jiwa dan pikirannya-
Semua ifir belum terasa orkup un[rk menenangkan
dan menenteramkannya.

Seorang lelaki dapat saja bekerja dan berusatra
tetapi hal ini belum cukup baginya. Oleh karena itu,
ia berusaha untuk mendapafkan ketenteraman dan
kesenangan dengan hidup berkeluarga Dalam hal
ini wanita sama saja dengan lakilaki, karena mereka
mereka berasal dari diri yang satu.

Alternatif kedua bertentangan dengan pengaralr
an Islam yang suci, tata kemagrarakatan Islam yang
berwibawa dan kehormatan kemanusiaan wanita-
Orangorangyang tidak memperhatikan menyebar-
nya perbuatan keji di kalangan masyarakal ber-
laeak sok pandai terhadap Allah dan menyombongi
syariat-Nya- Karen4 tidak ada orang yang me
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nyangkal kesombongan mereka. Batrkan, mereka
mendapatkan motivasi dan pengharglran dari orang-
orang yang melakukan tipu daya terhadap agama
Islam.

Alternatif ketiga inilah yang dipilih oleh Islam. Ia
dipilihnya sebagai alternatif yang bers)tarat, untuk
menghadapi realitas yang tidak dapat dipecahkan
dengan menggoyang kedua pundak, dan tidak
dapat dipecahkan dengan bualan-bualan dan anggap
an-anggapan bohong. Islam memilihnya sejalan
dengan realitasnyayang positi{, di dalam memecah-
kan persoalan manusia-dengan fitrah dan kondisi
kehidupannya{engan memperhatilan akhlakyang
suci dan masyarakatyang bersih, bersama dengan
nanlainya Adahm mengentas manusia dari pelacur-

an, dan membawanya ke tempat (posisi) vang tinggi
hingga ke puncak, dengan carayang mudah, lemah
lembut, danrealistis.

I{edua, kita melihat masyarakat manusia, dulu
dan sekarang, kemarin, hari ini, dan hari esok,
hingga akhir zaman, sebagai suahr realitas dalam
kehidupan, yang tidak ada jalan untrk mengingkari-
nya atau berpura-pura tidak mengetatruinya-

Kita melihat masa subur seorang laki-laki hingga
usia hrjuh puluh tatrun atau lebih, sementarawanita
sudatr berhenti masa suburnya pada usia lima puluh
tahun atau sekitar lima puluh tatrun. Maka terdapat
tenggang walidr dua puluh tatrun masa subur dalam
kehidupan laki-laki yang tidak diimbangi masa
suburkehidupan wanita Ttdak diragukan lagi bahwa
hrjuan diciptakannya jenis kelamin yang berbeda
kemudian dipertemukannya (dalam pernikahan)
adalah unhrk mengembangkan kehidupan dengan
menurunkan kefurunan, dan unfukmemakrnurkan
bumi dengan perkembangbiakannya.

Oleh karena ihr, tidaklah cocok dengan ahran
fitratr yang umum ini kalau kita halangi kehidupan
manusia dari mendayagunakan masa suburlaki-laki
itu. Akan tetapi, sesuai dengan realitas fitriah ini,
hendaklatr dibuat perahran lasyn :-bagi semua ling.
kungan dalam semua masa dan keadaan-bukan
dengan jalan penetapan perseoftlngan, melainkan
dengan jalan menciptakan afuran umum yang se
jalan dengan realitas fitriatr ini, dan memberikan
keleluasaan bagi kehidupan unhrk memanfaat-
kannya manakala memerlukan. Di sini terdapat
kecocokan antara realitas fitrah dan arahan tasyri',
yang senantiasa mendapatkan perhatian dalam
tasyri' Ilahi, dengan tidak begitu menghiraukan
undang+rndang buatan manusia IGren4 perhatian
dan'pandangan manusia yang terbatas itu tidak

menjangkau ke sana, tidak mengetahui semua
situasi dan kondisi yang dekat dan jauh, tidak dapat
melihat semua sudut dan segi, dan tidak dapat
mengantisipasi semua kemungkinan.

Di antara kondisi.kondisi riil-yang berhubungan
dengan hakikat di muka-ialah apayang sering kita
lihat bahwa ketika suami ingin memenuhi tugas
fitiahnya si isfi tidak dapat memenuhinya karena
frktor usianya atau sakil Padahal, keduanya ingin
melestarikan kehidupan suami-isti dan tidak ingin
berpisah. Maka bagaimanakah cara memecahkan
persoalan seperti ini?

Kita pecahkan dengan menggoyang kedua batru
dan membiarkan masing-masing suami-istri me
nyandarkan kepalanya ke tembok? Ataukah, kita
pecahkan dengan bualan kosong dan tindakan ber-
lebihan?

Sesungguhnya menggoyirng bahu-sebagai-mana
kami katakan-tidak dapat memecahkan masalah,
dan membual dan berlebihan itu tidak sesuai de
ngan keseriusan hidup manusia dan persoalan-per-

soalan hakiki yang dihadapinya
Pada wakhr itu, kita dapati diri kita-pada kali lain-

menghadapi tiga alternatil
l. Menahan dan menghalangi seseorang dari me

nunaikan alitivitas fitriahhya dengan undang-
undang dan kekuasaan. Kita katakan kepadanla,
'lni adalatr suatu aib, wahai lelaki! Ini tidak layak
dantidak sesuai dengan hakwanitayang ada di
sisimu, dan tidak sesuai dengSn kehormat-
annya-"

2. Kitaberi kebebasan kepadalelaki itu untukmeng-
ambil wanita idaman lain dan berdtn dengan
wanita mana pun yang ia kehendaki!

3. Memperbolehkan lelaki tersebut melakukan '
poligami, sesuai dengan tuntutan keadaanny4
dan kita hindarkan laki-laki ihr dari menceraikan
istrinyayang pertama.

Alternatif yang pertama bertentangan dengan
fitrah, di luar kemampuan, dan berlawanan dengan
pembawaan jiwa manusia Akibabryayang dekat,
kalau kita paksa dia dengan undang-undang dan
kekuasaan, ialah ia akan membenci pernikahan
yang membawa penderitaan dalam kehidupan ini.
Cara seperti ini tidak disukai oleh Islam yang men-
jadikan rumah sebagai tempat tinggal, dan isfi
sebagai ketenangan dan pakaian.

Alternatif kedua bertentangan dengan arahan
aktrlak Islam, dm manhalnyadalam meningkatkan
kehidupan manusia membersihkan, dan mensuci-
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kanryra" supaya kehidupan ini layak bagi manusia
yang telah dimuliakan Allah daripada binatang.

Maka, alternatif ketiga ini sajalah yang dapat
memenuhi kebutuhan fitri yang realistis, sesuai
dengan manlaj aldiaklslam, memelihara kebera-
daan istrifng pertama dengan hak-halcrya sebaeai

istri, dan dapat mewujudkan keinginan kedua
suami-istri itu untuk mengharmoniskan dan me
lestarikan pergaulan mereka dan mengabadikan
kenangan dan sebutannya Juga untuk memudah-
kan manusia melangkah kejenjangyang lebih tinggi
dengan penuh kelemahlembutan, kemudahan, dan
sesuai dengan kenyataanyang meraka alami.

Demikian pula halnya bila si istri mandul, se
dangkan si suami menginginkan keturunan sesuai
dengan fitratrnya. Untuk kasus ini hanya ada dua
jalan di hadapanny4 tidak ada jalan kefua Kedua
jalan itu ialatr sebagai berikut
1. Menceraikan istrinya unhrk nikah lagi dengan

wanita lain yang sekiranya dapat memenuhi
keinginannya untuk mendapatkan keturunan.

2. Nikah lagi dengan wanita lain, dan tetap dapat
bergaul dengan istrinya yang pertama

I(adane-kadang ada saja orang yang membual
dan bicara tidak ngawur menanggapi alternatifyang
pertama ini. Akan tetapi, sembilan puluh sembilan
persen akan mengecam oftlng yang menganjurkan
pernikahan dengan cara demikian ini, yang akan
menghancrrkan rumah tangga mereka tanpa dapat
diganti lagi. Maka, sedikit sekali orang yang jelas
jelas mandul menghendaki nikah lagi. Banyak kita
jumpai istiyang mandul merasa senang terhadap
anak-anak kecil, yang dibawa oleh isti lain dari
suaminya. Sehingga dapat menghidupkan suasana
rumahnya dengan penuh semangat dan keceriaan,
padahal selama ini dia sudatr puhrs asa unfirk men-
dapatkannya.

Demikianlah kalau kita renungkan kenyataan
hidup dengan kondisi praktis yang melingkupinya
yang tidak perlu mendengarkan ocehan dan igauan
orang, dan tidak perlu mengindahkan guyonan
yang ditempatkan pada tempat-tempatyang serius
dan sungguh-sungguh. Kita dapatkan simbol-
simbol hikrnah vang tinggi dalam peraturan yang
berupa kemurahan ini, yang diikat dengan syarat
tertentu,

". . . malm nilrahilah w anitn-w anitn (lnin) y ang lamu
smntg| dua, tiga, atau tmpat. Kmudian jilm lwmu
tn kut tidnk alan dap at b nlnla adil" mn*a (niluhilah)
semang saja...."

Mak4 rukluhahinsesuai dengan realitas fitrah
dan kehidupan, dan menjaga masfrakat dari ke
cenderungan-di bawah tekanan kebuhrhan-ke
bufirhan fitiatr dan kebutuh m wa4i'iyyah'realistis'
yang beM lepas kendali atau
hidup dalam kejenuhan. Ikatan atau syarat ini al€rt
melindungi lrehidupan suami-istri dari kehancuran
dan kerushkaru melindungi isfri dari penganiayaan

dan kezaliman, melindungi kehormatan dan harga
diri wanita dari-kehinaan karena tiadanya per-

lindungan dan kehati-hatian, dan menjamin ke
adilan di dalam menghadapi hrntutan kebutuhan
yangvital..

Sesungguhnya orang yang mengetahui ruh
Islam dan pengarahannya tidak akan mengatakan
batrwa poligami itu sendiri merupa[<an tunfirtan,
disukai untuk dilakukan tanpa alasan pembenar
yang berupa kebutuhan fitriah dan sosial, tanpa
motivasi melainkhn unhrk bersenang-senang me
nilanati kehidupan, dan betsen
yang safir kepada isti yang lain, sebagaimana yang
dilakukan orang rcng banrak kekasihnya Sebenar-
nya poligami merupakan kebutuhan yang men-
desak unhrk memecahkan problem. Ia bukannya
sekadar memperturutlcaq keinginan dengan tidak
ada batasar.r dan persyaratan dalam ahrran Islam, di
dalam menghadapi segala realitas kehidupan.

Apabila seseorang mel4kukan penyimpangan di
dalam menggunakan ruldulnhini, dengan men-
jadikannya sebagai kesempatan untuk menjadikan
kehidupan suami'isti sebagai panggung kese
nangan hidup, dengadberpindah-pindatr dari istri
yang safr kepada istri f'ang lain sebagairnana halnya
orang yang berganti-ganti kekasih, maka benhrk
poligami dengan motivasi seperti ini sama sekali
bukan dari ajaran Islam, dan mereka tidak meng-
implementasikan ajaran Islam. Justru dengan per-
buatannya ini derajat mereka merosof karena
mereka jauh dari Islam, dan tidak mengerti ruh
Islam yang suci dan mulia. Sebab, mereka hidup
dalam masyarakatpng tidak diatur dengan Islam
dan tidak dikendalikan dengan syariahya; nunya-
rakatyangtidak diteealftan padanyapemerintatran
Islam, yang patuh kepada Islam dan syariatnya,
yang membimbing dan mengatur manusia dengan
pengarahan Islam dan undang-undang, adabadab,
dan tradisinya.

Masyarakat yang menentang Islam dan me
nyimpang dari syariat dan undang-undangnya, ada
latr orangorang pertamayang bertanggung jawab

atas kerusakan ini Merekalah yang pertama kali
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bertanggung jawab terhadap'tlarim" dalam ben-
hrknfiayang hina dan rendah ini. Merekalatr yang
pertama kali bertanggung tentang dijadikannya
kehidupan suami-istri sebagai panggung pelarn-
piasan kebinatangan. Maka, barangsiapa yang
hendak memperbaiki keadaan ini, hendaklah ia
mengembalikan manusia kepada Islam, syariat
Islam, dan manlaj Islam; mengembalikan mereka
kepada kesucian, kebersihan, kelurusan, dan ke
adilan. Barangsiapa yang hendak melakukan per-

baikan, hendaklatr ia mengembalikan manusia
kepada Islam, bukan cuma dalam sektor iti s"ja
melainkan dalam semua sektorkehidupan. IGren4
Islam adalatr ahran lengkap yang bekerja dengan
kelengkapan dan kesempurntuurnya.

Keadilan yang dituntut ialah keadilan dalam
muamalah, naflrah, pergaulan, dan berhubungan.
Adapun keadilan dalam perasuurn hati dan jiwa
(cinta dan kasih sayang), ddak seoftmg pun anak
manusia yang dihmfut unfuk melalarkannya karena
hal itu sudah di luar kehendak manusia Keadilan
inilah yang disinyalirAllah dalam ayat lain dalam
surah ini"

"I(nmu selnli-lwli tidnk akan dnpat balalw adil di
antara istri-istri(mu), walnupun lamu sangat ingin
bnbuat dzmikian. Karena itu, j angmlnh lwnu tnlnlu
cadnung (lnpodayorylumu cirtni), sehhtga lmmu
biarlean yang hin terkatung-lwtury. " (an-Nisaa':
12e)

Ayat ini oleh sebagian orang dicoba untuk di-
jadikan dalil mengharamkan poligtni (poligami),
padahal masalahnya tidak demikian. Syariat Allah
ifu bukan permainan, yang mensyariatkan suatu
urusan dalam suafu ayat dan mengharamkannya
dalam ayat lain, seperti memberi sesuatu dengan
tangan lcanan dan menariknya kembali dengan
tan$nkiri.

Keadilan yang dituntut dalam ayat pertama yang
menyatakarr terlarangnya poligami bila dil<hawatir-
kan keadilan itu tidakterealisasi, adalah keadilan
ddam muamalatr, pemberian nafkah, pergaulan,
dan seluruh urusan lahiriah, di mana tidak seomng
isfri pun dikurangi haknya dalam urusan ini, dan
tidak seorang pun dari merekafiang lebih diutama
kan daripada yang lain, sebagaimana yang dilaku-
kan Nabi saw. sebagai manusia yang paling tinggt
kedudukannya yang tidak ada seorang pun di se
kitar betau dan istri-istri beliau yang tidak me
ngetatrui bahwa hati beliau saneat mencintai Aisyah
melebihi yang lain IGrena hati itu bukan di bawah

kekuasaan pemiliknya tetapi berada di antara dua
jari-jari di antara jari-jemari Allah yang membolak-
baliknya sesuai kehendak-Nya. Rasulullatr saw.

sendiri sudah mengerti agamanya dan mengenal
hatinya, sehingga beliau pernah menyatakan ke
hadiratTuhanny4

i4; r+:s* ji ,',il)f q',*u6 lixi}
{ wtti

' Ya Allah" inilah pembagiarilw (tnhndap istri-istrilai
yangalwmiliki.I(menaitu, janganlahEnglaummuh
aku mengmai saaatu yang Englnu miliki tetnpi tidnk
aku miliki. "ftIR Abu Dawud, at{trmidzi dan
Ibnu Majah)

Sebelum kita melewati persoalan krusial ini,
perlu kami ulang kembali batrwa Islam tidak men-
ciptakan sistem poligami, melainkan hanya mem-
batasi. Islam juga tidak menyruh berpoligami me
lainkan hanya memberi kemurahan unfuk ber-
poligami di dalam memecahkan realitas kehidupan
yang dihadapi manusia dan kebutuhan-kebufirhan
fifriatrnya" Kebutuhan-kebutuhan dan realitasrea-
litas yang kami sebutkan ihr funyalah sebagian saja
dari apayang terungkap kepadakitahingea saat ini.
Mungkin di balik itu terdapat ratrasia-ratrasia yang
baru terungkap setelah melalui masa kehidupan
yang panjang oleh generasi.generasi mendatang
dalam kondisi,kondisi yang berbedanan[ sebagai-
mana yang terjadi pada setiap pensyariatan dan
pengarahan yang dibawa oleh manhaj Rabbani lnt,
yang pada suafu masa rentangan sejarah manusia
belum dapat mengetahui secara menyeluruh ten-
tang hikrnah dan masalah di balikpensyariatan dan
pengarahan tersebul Mak4 hilsnah dan maslahat
pasti ada pada setiap tasyri'Aali, baik yang sudatr
diketahui oleh manusia maupun yang belum di-
ketahuinya, pada suatu masa dari rentangan masa
sejaratr manusia yang singkat, melalui pemikiran
manusia yang terbatas.

Kemudian kita beralih kepada tindakan kedua
yang dinashkan oleh ayatitu ketika dilirhawatirkan
tidak dapat diwujudkannya keadilan,

"...Kemudian jilw lmmu talut tidnk alwn dnpat br-
lnku adil, naln (niknhilnh) semangsaja, atau budnk-
budak yang lwmu miliki.. .. "

Yaihr, untuk kamu nikahi atant tasari'menjadi.
kannya gundik', dan dalam hal ini ayat tersebut
tidak menetapkan batas tertentu.
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Sebelumnla" dalam juz duadan mfii'r azh-Tlilnl
ini, kami berhenti sebentar dalam menghadapi
masalatr perbudakan secara global. Maka ada baik-

nya di sini kami bicarakan lebih luas tentang masalatt

r-sfimfz bersenang-senangl dengan budak ini secara

khusus.
Nikah dengan wanita itu berarti mengembalikan

nilai kemanusiaan dan kehormatannya. Maka de
ngan menikahiwanita budak ini berarti menjadikan

si budak dan keturunannya sebagai ontng yang

merdeka dari hrarury4 meskipun ia belum merdeka
pada saat pernikatran ihr. I(aren4 sejak ia melahir-
kan anak, ia disebut "umrnu wal,ad"danfuannya
dilarang menjualnya Ia menjadi merdeka setelatt
hrannya meninggal dunia sedang anaknya sudatr
merdeka sejak dilahirkan.

Demikian pula kalau tuannya ber-tasani atau
menjadikannya gundik, maka setelah ia melahirkan
analnrya jadilah ia sebagai "ummu walnd' dan lidak
boleh dijual, serta menjadi orang merdeka setelah
hrannya meninggal dunia. Anak dari hasil hubung-
annya dengan tuannya itu juga menjadi orang
merdeka apabila dia mengakui nasabnya. Inilah
yang berlaku menurut tadisi.

Mak4 pernikatran dan ta,sarimerupakan jalan

dari sekian jalan yang disyariatkan Islam untuk
membebaskan budak Akan tetapi, masalah tasari
ini kadang-kadang terasa janssal dalam hati. Ada
baiknya kami ingatkan bahrila pelsoalan perbudak-
an seluruhnya adalah persoalan darurat (keter-
paksaan)-sebagaimana sudah kami jelaskan-dan

bahwasanya kondisi darurat yang memperboleh-
kan perbudakan dalam peperangan yang diumurn
kan oleh pemimpin muslim pelaksana syariatAllah
adalalr kondisi yang memperbolehkan tasani de
ngan wanita budak IGrena, kondisi wanita-wanita
muslimah yang merdeka dan selalu menjaga diri ihl
ketika dijadikan tawanan oleh musuh adalah lebih
buruk daripada sistem tararriitrL

Namun, sebaiknya jangan kita lupakan batrwa
wanita-wanita tawanan yang menjadi budak itu
memiliki kebutuhan-kebuhrhan naluriah yang
harus diperhihrngkan ddam hidupnya dan tidak
boleh dilupakan oleh peraturan yang memelihara
fitrah manusia dan realitasnya. Pimenuhan ke
buhrhan itu bisadengan jalanpernikahan dan bisa
juga dengan jalm tasam 

^oleh hrannya, selama
sistem perbudakan masih ada supaya mereka tidak
menyebarkan kerusakan moral di tengatr-tengatt
masyarakat dan tidak melakukan kebebasan sek-
sual tanpa aturan dan kendali-untuk memenuhi

kebuhrlran naluriatrnyaJengan jalan pelacuran dan

menjadiwanita simpanar5 sebagaimanayang terjadi
di kalangan jattiliah.

Adapun apa yang tedadi pida suahr masa di
mana banyak terjadi perbudakan melalui cara jual-

beli budak, perampasan, perdagangan budak,
mengumpulkannya dalam istana-istana dan men-
jadikannya sebagai sarana untuk melampiaskan
nafsu seksual kebinatangan dan unhrk bersenang-
senang di malam-malam panjang bemama wanita-

wanita budak-dengan bermabuk-mabukan, ber-
dansa bernyanyi-nyanyi, dan sebagainya sebagai-

mana yaqg kita baca dalam berbagai surat kabar
dan media informasi lainnya-, sama sekali bukan
dndakan dan pengarahan Islam. Sehingga, tidak
boleh dianggap sebagai peraturan Iolam dan tidak
boleh dinisbatkan kepada sejaratr Islarn

Peristiwa sejarah Islam ialah apa yang terjadi
sesuai dengan prinsipprinsip Islar& pandangannya

syariatnya, dan norma-nornxrnya. Hanya yang

demikian sajalatr yang disebut peristiwa sejarah
"Islam". Adapun apa yans teriadi pada masyarakat
yang menisbatkan diri kepada Islam, tetapi me
nyimpang dari prinsipprinsip dan nofina-nonna
Islam, makahal ihr tidakboleh dianggap dari Islanl
karena sudah menyimpang darinya"

Islam memiliki v/uiud tersendiri di luar realitas
kehidupan kaum muslimin generasi mana pun.
I(aum muslimin bukan membenfirk Islam, tetapi
Islanrlatr yang membentuk karrn muslimin. Islam
adalatr pokok, sedang kaum muslimin adalah
cabang darinya darr produknya. Oleh karena ihr,
apayang diperbuat manusia atau pematramannya

tidaklah mendefinisikan pokok ahran Islam atau
pematraman Islam yang asasi, kecuali jika sesuai
dengan prinslp Islam yang mantap dan mandiri,
terlepas dari tindakan dan pemahaman manusia
nya. Batrkan sebaliknya, Islanrlatr yang menjadi
tolok ukur bagi semua realitas dan pemahaman
manusia pada generasi nulna pun, supaya mereka
mengetatrui sejauh mana kesesuaian dan penyinr
pangannya terhadap Islarn

Tidak demikian halnya dengan aturan dunia
yang bertitik tolak dari pemikiran manusia dan
mazlnbmazlnbyang mereka ciptakan unhrk diri
mereka sendiri. Yaihr, ketika mereka kembali
kepada kejatriliatran dan kufur kepadaAllah meski
basaimanapun mereka mengalm beriman. IGrena
bukti keimanan yang pertama kepada Allah ialatt
mengrrcukan semua perahffim kepada nmhnj dn
syariat-Ny4 dan tidak ada keimanan tanpa adanl'a
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kaidah besar ini pada yang bersangkutan. Hal itu
karena paham-patram manusia yang selalu ber-
ubah-ubah dan perahrran-peraturan yimg terus
berkembang dalam sitem mereka itulah yang menl
batasi pengertian mazhabmazhab yang mereka
ciptakan dan merekaterapkan atas diri mereka

Adapun ntzham Islam (perahran Islam) yang
bukan diciphkan manusia untuk diriny4 melainkan
diciptakan unhrk manusia oleh Tuhan manusia,
Pencipta manusi4 dan Penguasa manusi4 dalam
hal ini sikap manusia mungkin mengikuti dan
menyesuaikan perahrran-perafuran mereka de
ngannya. Sehingga, realitas mereka merupakan
realitas sejarah Islam. Tetapi, mungkin juga me
nyimpang darinya atau menjauhinya secara totaL
Maka, realitas mereka bukanlatr realitas sejarah
Islam, melainkan penyimpangan dari Islam.

I(arena ihr, perlu diingat pernyataan ini ketika
kita melihat sejaratr Islam. Mak4 dengan mengacu
pada ketentuan inilah teori sejarah Islam, yang
sama sekali berbeda dengan segda teori sejarah
lain, yang menganggap kejadian praktis suaht
masyarakat sebagai penafsiran praktis terhadap
teori atau ideologinya dan perkembangan teori atau

ideologi dan mazhabryra itu diukur dengan kenlata
an praktis penganutnya dan pada perubatran-
perubahan teori tersebut dalam pemikiran para
penganutqra. Menerapkan teori semacam ini ter-
hadap Islam bertentangan dengan wataknya yang
unik dan dapat membawa kepada banyak keke
liruan dalam mendefnisikan pemahaman Islam
yangsebenarqra.

Akhirnya, dengan sangat jelas ayat ini men-
jelasl€n hilsnah semua perafurannya, yaihr unhft
menjaga dari kezaliman dan meumjudkan keadilan"

'. . . Yang denilcian iat adalah lzb;h delut lepada t*laft
bnbuat aniaya.'

Demikianlatr persoalan menjauhi pernikahan
derUan wanita yatim sekiranya L*nwatir tidak dapat
berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim Oila
kamu menikahinya) ; menikahi wanita-wanita lain
sebanyah dua, tiga, atau empat orang; menikahi
seorang wanita saja jika kamu l*rawatir tidak dapat
berlalcu adil; atau menikatri wanita"wanita budak-
mu. 'Yang thmikian itu adalah bbih delnt ln$odo
tidale babuat aniaya."

Demikianlatr tampak jelas batrwa mencari ke

adilan merupakan panduan rnanlaj m dmsasaran
dari setiap bagiann1ra. IGadilan ini lebih tepatuntrk
dipelihara pada tempat pemeliharaan keluarga
yang merupakan bafu pertamabanA'unan seluruh
jamaatr, dan sebagai titik tolak kehidupan sosial
secara umum, tempat fumbuh berkembangnya
generasi. Jikahal ini tidak dite$ldran atas keadilan,
kasih sayang, dan kedamaian, maka tidah ada ke
adilan, kasih sayang, dan kedamaian di dalam
rnasyaraksltz

I\rlaskawin
Ayat selanjutnya menetapkan hak-hak wanita,

dan menyebutkannya pada awal surah, ini serta
menamai surah ini dengann;"4 sebelum membahas
secara lengkap tentang pemeliharaan anak-anak

Yatim f'ang dimulai dengan,

ii :,j,* F,;A og'it\'# b irl;llj,g
ia.;r+tK6

"Berilwnlnh narluwin (malnr) l"podo wanita (y ang

lwmu nikahi) sebagai penteriah d.atgan penuh lsreln-
an. Ikmudian jilw mneln m,ml erahlwt kzpada L,amu

sebagian dmi mnslwwin itu dengan senang lati, mal,a
nakanlah (anbillah) pmfi nian ;ar (sebagai makawr)
yang sednp Ingi baik akibamya." (an-Sisr,al.: 4)

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada
wanita dan hakkeperdataan mengenai maskawin-
nya Juga menginformasikan realitas yang terjadi
dalam mastrarakat jahiliah di mana hak ini dirampas
dalam berbagai bentuknya. Misalnya, pemegang
hak maskawin ini di tangan wali dan ia berhak me
nganrbilnya untuk dirirya sealcanalian wanita itu
merupakan obiek jual-beli, sedang siwali sebagai
pemilikrya" Atau, misalny4 apayang disebut "nikah
syighaf',yaitu si wali menikatrkan wanita yang ada
dalam kewaliannya dengan lelaki lain, dengan
catatan lelaki itu harus menikahkan seorang wanita
yang ada dalam kewaliannya kepadanya (tanpa

maskawin), satu dengan safu, sebagai jual-beli
antara kedua wali ihr. Kedua wanita ihr tidak menr-
punyai hak apa-apa sama sekali, seperti halnya
hrkar-menukar hewan. Mak4 Islam mengharam-
kan pernikatran model ini secara total dan menjadi

12 Fembalrasan lebih luas mengenai masalah ini silatcan baca pasal "salaamulBaif dalam ttbtb as-fuhamul-Abtni unl-hlarlt, terbitan Darusy-

$ruruq.
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kan pernikahan sebagaipertemuan dua jiwayang

saling mencintai dan atas keheirdak mereka Juga
menjadikan maskawin sebagai hak wanita untuk
dimilikinva bukan milik siwali.

Islam mewajibkan maskawin dan memastikan-
n]'ia untuk dimiliki si wanita sebagai suatu keunjib
an dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang.
Islam mevnjibkan si suami memberikan maskawin
sebagai'hihlah' (pemberian yang khusus kepada
si wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan
lapang dada, sebagaimana halnya memberikan
hibah dan pemberian. Apabila kemudian si istri
merelakan maskawin ifu-sebagian atau seluruh-
nya-kepada suaminya, maka si isti ifu mempunyai
hak penuh untuk melakukannya dengan senang
dan rela hati, dan si suami boleh menerima dan
memakan apayang diberikan isfinya itu dengan
senang hati. IGrena, hubungan antara suami-isti
seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh,
kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan
kasih sayangyang tidak terluka dari kedua belah
pihak

Dengan memberlakukan aturan seperti ini,
Islam hendak menjauhkan sisa-sisa sistem jahiliah

mengenai urusan wanita dan maskawinnya, hak-
hal<nfia terhadap dirinya dan harta bendany4 ke
hormatan dan kedudukannya. Pada waktu yang
sama, Islam tidak mengeringkan hubungan antara
$'anita dan suaminy4 dan tidak menegakkan ke
hidupan rumah tangganya dengan semata-mata
memberlakukan peraturan secara kaku, melainkan
memberinya kelapangan dan keleluasaan, saling
merelakan, dan kasih sayang unhrk mewarnai
kehidupan bersamanya, dan untuk menyegarkan
suasanakehidupannya.

Tbta Cara Memelihara IIafia Anak Yatim
Setelah usai membicarakan pernikahan ter.

hadap anak-anakwanitayatim dan lainnya maka di
sini dibicarakan kembali tentang harta anak-anak
yatim, dijelaskan hukum-hukum dan teknis pe
ngembalian serta penyerahan harta itu kepada
merek4 setelah ditetapkan pada ayat kedua dalam
surah ini prinsip pengembalian harta itu dengan
c:ra yang sebaik-baiknya-

Harta ifu, walaupun harta anakyatim, sebelum

semua ini ia tidak lain adalah harta jamaah, yzulg

diberikan Allah untuk mereka pelihara dan di-
funssikan dengan cara sebaik-baiknya Maka pada

dasarnfiajamaah adalah pemilikharta secara umum,
sedang anak-anak yatim atau orangorang yang
mewariskannya hanya memiliki harta ini untuk
mengembangkan dan rnemanfratkannya dengan
iin jamaah.Jamaatr pun memanfaatkannya ber-
sama merek4 selama mereka dapat memperbanyak
dan mengembangkannya dengan pikiran yang
cerdas dan lurus di dalam mempergunakan dan
mengahrnya Pemilikan pribadi dengan hak-hak
dan ikatan-ikatannya senantiasa didasarkan pada

bingkaiitir.l3
Adapun anak-anak yatim pemilik harta yang

belum sempurna akalnya, yang tidak dapatmeng-
atur dan mengembangkan hartarya dengan baih
maka hartanya ihr tidak boleh diseratrkan kepada
mereka Merekd tidak berhak Snembelanjakan dan
mempergunakannya sendiri, meskipun hak ke
pemilikan pribadi tidak terlepas dari rnereka.
Sesungguhnya hak membelanjakan harta jamaatr

itrr kembali kepada orang atas nama jamaahyang
dapat mengafurnya dengan baik, dengan tetap
memperhatikan tingkat kekerabatannya dengan si
yatim, untuk merealisaiikan tanggung jawab ke
keluargaan, yang merupakan dasartansgungjawab
umuin di antara keluargayang besar. Anakyang
belum sempurna akalnya iht, memiliki hak unfuk
mendapatkan rezeki (naikatrLdan pakaian pada

hartanya disertai perlakuan yang bailq

$nt6qK*;W8,#tE=r:.tissW{;
#*gSl6Y''i6'6ti;t

langanlnh lumu snahJwn lepada CIratg-CIrangyng
belum sempurna alulnya, lurn (mnelw yang adn
dnlam kekuasaanmu) Jary dijadilan AIInh wbagai
poknk lehidupan. Bnilnh mcrelw belanja dan palaian
(dmi hasil harta tu) dan umplwlnhfuPadnmnela
lwtn- luta y ang Dalft. " (an-Nisaat: 5)

IGsempurnaan dan ketidaksempurnaan akal ifu
akan tampak bila sudah dewasa. Urusan rzsrd
'kesempurnaan akal' dan s@rt'lretikdaksempurna
an akal' itu biasanya tidak bisa disembunyikan, dan
untuk menenhrkan batasan pengertiannya tidak
memerlukan nash. I(arena, suaht lingkungan ifu

13 Pembatrasan lebih luas mengenai masalah ini lihat pasal "siyasahrtM af dalal<rbrb al-fulaahhtl,Ifino'Wahfl-klat4 terbitan Darusy€:ruruq.
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dapat mengenal sbpa orangyang sempurna akal-
nya dan siapa yang tidak semptirna akalnya.
Mereka merasa mantap tentang kesempurnaan
dan ketidaksempurn:urn pikirannya itu. Tindakan-
tindakan masing-masing orang yang sempurna
akalnya dan yang tidak sempurna akalnlza itu
bukanlah sesuahr yang samar bagi jamaah. Oleh
karena ihr, pengujian terhadap anakyatim itu di-
lakukan unhrk mengetahui kedewasaannya yang
diungkapkan oleh nash ihr dengan kata "nikah",
yaihr suahr kondisi yang menjadi kelayakan orang
yang sudatr dewasa, i

(6'& Ft 69 L4i ffi1fii{f$t $t5

k,J,:,+;6frf7BU'{i'#5A;.,11r#.ft '
3W 6i' i'#i ?J+:;# (* sG,u
WWl'{tA df#sGF}:lJU

36-;;$6i
'Ujilnh aruk yatim itu sampai mereln cukup umur
untuk nikah. Kemudian jiln menurut pendapatmu

mnelw ttlah cer das (pandai memrlilwra larn) malw
snahlwlah lepada mnelea lwrtn-lwrtanyaJanganlnh
lurnu makan lwrn arwk yatim lebih dnri batas lee-

patutan dan Qanganlah lumu) ttgesa-gesa (mem-

bckryia.l',annyQ sebelurn mcrelw dtwasa. Barangsiapa
(di antara pemdilwa ilu) matnpu, nwla hendnklah

ia mcnalan diri (dari nerrulan ltmn an ak y atim itu).
Dan, barangsiapa miskin, malw bolchlnh ia makan
hmta itu ntmurut y ang patut. Kemudian apabila lamu
mcnyerahlan lurn lupann mtrelm, mala hmdnklnh
lunuadalwnsalsi-salsi(tmtangperynalanitu)bagt
mnela. Culuplah Allnh wbagai Pmgawas (atas pn-
sa*sian dzl. " (an-Nisaa': 6)

Dari celahcelatr nash ini tampaklatr kecermatan
di dalam memperlakukan harta yang akan di-
terimakan anakyatim itu ketika sudah tampakke
sempurniurn pikirannya. Juga tampak betapa si
pemelihara harus segera menyerahkan harta anak-

anakyatim itu kepada mereka hanya semata-mata
karena telatr tampak kesempurnaan pikirannya
(setelah dewasa), menyerahkannya kepada mereka
secara utuh, memeliharanya dengan baik ketika
masih merawatry4 dan tidak buru-buru memakan-
n1ra dengan berlebihan sebelum mereka dewasa. Di
samping ihr, si pemelihara juga harus menjaga diri
jangan sampai memakannya sebagai imbalan atas

pemeliharaannya-apabila si wali itu kaya Tetapi,
apabila siwali itu membutuhkannlq" ia boleh me
makannya seminimal mungkin. Si pemelihara herr
daklah mempersaksikannya ketika'menyerahkan
harta anakffd( yatim itr kepada pemiliknya Ujung
ayat memperingatkan adanya kesaksian dan pe
nilaianAllatr,

". . . Culwplah Allah wbagai Pengaans (atas pnmksian
itu).'

Semua aturan yang demikian ketaf semua ke
terangan yang terperinci, dan semua peringatan ini
sangat tepat unhrk mencegah masyarakat dari
bertindak zalim terhadap harta anak-anak yatim
yang lematr, supaya menjaga dan memeliharanya
dengan ketat dan sungguh-sungguh, dan tidak
boleh bermain-main dengan cara apa ptin.

Demikianl ah manhaj Ra,bb ani menghapuskan
rambu-rambu kejahiliatran dari perorangan dan
masyarakat, dan menetapkan rambu-rambu Islam;
menghapuskan ciri+iri kejahiliahan dari wajah
masyarakat dan menetapkan ciri+iri Islam. Demi-

- kianlah manlwj Ra.bbanimembenhrk masyarakat
baru dengan perasaan dan tradisinya, peraturan
dan undang-undangnya di bawah bayang-bayang
tals^'a kepadaAllah dan pengarasan-Nya, dan merl
jadikan talara dan raqabah 'kesadaran akan pe
ngawasan Allah' ini sebagai jaminan akhir bagi
pelaksanaan syarial Tidak ada jaminan bagi pera-
turan mana pun di muka bumi ini tanp3 adanya tahnra

dan ra4abah, "Cukuplah Alhh seb[gai pengawas."

*:*

Sistem Kewarisan
Pada umumnya, masyarakat jahiliah dahulu

tidak memberikan warisan kepada anak-anak
wanita dan anak-anak kecil, kecuali sangat sedikil
IGrena kaum wanita dan anakanak kecil itu belum
bisa menunggang kuda dan melawan musuh. Maka
syariat Allah menjadikan warisan-pada dasarnya-
sebagai hak bagi semua anggota keluarga-sesuai
dengan tingkat dan bagian masing-masing sesudatr
itu-sejalan dengan pandangan Islam terhadap
tanggung jawab antaranggota sebuatr keluarga dan
tanggung jawab kemanusiaan secara umum. Se
hingga, seorang kerabat dibebani menanggung
kerabatnya bila memerlukan dan bertanggung
jawab bersama-sama untuk membayar diat (denda)

bila di antara mereka ada yang melakukan pem-
bunuhan, dan membayar ganti rugi bila melukai.
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Oleh karena itu, adillah kiranya jika yang satr me
warisi yang lain, apabila dia me'ninggalkan harta
pusaka, sesuai dengan tingkat kekerabatan dan
tanggung jawabnya. Islam merupakan peraturan
yang sempurna dan rapi, serta kesempurnaan dan
kerapiannya tampak jelas di dalam pendisfribusian
hak-hak dan kewajiban.

Inilah kaidah dalam kewarisan secara umum.
IGdang-kadang kita mendengar celotehan di sana-

sini seputar prinsip kewarisan ini, yang dipicu oleh
kesombongan orang tersebut terhadap Allah S\{T
di sarnping kejahilan terhadap tabiat manusia serta
situasi dan kondisi yang meliputi kehidupan nyata-
nya.

Mengetahui prinsipprinsip tempat tegaknya
sistem maqarakat Islam akan membatasi celoteh-
an ini secaramutlak

Sesungguhnya dasar peraturan ini adalatr tol*f"l
'solidaritas'. Agar takaful ini dapat berdiri tegak di
atas dasarnyayang kokoh, maka Islam memelihara
nya dengan melandaskan sistem ini di atas ke
cenderungan fitriah yang mantap di dalam jiwa
manusia Kecenderungan-kecenderungan ini tidak
diciptakan secara sia-sia olehAllah di dalamfitrah,
tetapi ia diciptakan-Nya untuk menunaikan peftnan
yang fundamental di dalam kehidupan manusia.

Karena hubungari-hubungan kekeluargaan-
yang dekat dan yang jauh-ini merupakan hubung-
an-hubungan fitiah yang hakiki-yang tidak dibuat-
buat oleh suahr atau semua generasi-dan memper-
debatkan keseriusan, kedalaman, dan dampalarya
di dalam mengangkatkehidupan dan memelihara-
nya, tidak lebih hanya sekadar perdebatan yang
tidakperlu dihormati; maka Islam menjadikan takaful
dalam keluarga itu sebagai batu fondasi dalam
membangun solidaritas sosial secara umum. Juga
menjadikan kewarisan sebagai salah satu simbol
sotdaritas di dalam keluarga" melebihi fungsi-fungsi
lain dalam sistem perekonomian dan kemasya-
rakatan seqraumum.

Apabila langkatr ini tidak dapat meliputi semua
keadaan yang memerlukan takaful, datanglah
langkah berikutnya di lingkungan jamaah lokal
yang saling mengenal, untuk melengkapi dan me
nguatkannya Apabila langkah ini juga masih belum
mencukupi, datanglatr peranan daulat muslimin '

unfuk melayani setiap orang yang memerlukan
banfuan, dengan menekan keluarga dan masya-
rakat sekitarnya. Dengan demikian, tidak perlu
melontarkan semua tanggung jawab itu ke pundak
pemerintah. Pertama-tama karena takafrrl (rasa

saling bertanggung jawab) di linghmgan keluarga
atau di lingkungan jarnaah kecil ihr dapat mencipta
kan perasaan+erasaan yang halus dan penuh lesih
sayang, yang dari sekitarqra lantas tumbuh akhiak
utama unhrk saling menolong dan saling bertang-
gungjawab dengan perhrmbuhanpng alami, tanpa
dibuat-bual Apalagi, peras:um semaqrm ini sifitya
manusiawi dan tidak adayang menolakrrya kecuali
orang yang tercel4 keras kepala, dan buruk ke
lakuannya

Adapun takaful di kalangan keluarga secara
khusus akan menimbulkan dampakdampak alami
yang sejalan dengan fitrah. Mak4 peras:urn sese
oftrng bahina usaha pribadinya ihr bekasnya akan
kembali kepada kerabatnya, khususnya keturun-
annya, akan mendorongnya untuk r-leningkatkan
usahanya yang hasilnya secara tidak langsung jwa
untuk jamaah. IGrena, Islam tidak memasang
sekat-sekat pemiSatr antara seseorang dan jamaah.

Sehingga apa yang dimiliki oleh seseorang pada
akhirnya juga merupakan milik seluruh jamaah

manakala mereka membufuhkannya.
Ifuidah terakhir ini menghendaki bahwa pe

warisan terhadap orang yang tidak bersusah payah

dan tidak mencurahkan tenaganya, sebagaimana
dikatakan di muka, merupakan perluasan bagi
muwaris 'yang mewariskan' dari safu segi. Kemu-'
dian ia juga sebagai penanggung jawab terhadap
muwaris bila muwaris ini membufuhkannya se
dangkan ia berharta. Pada aH*irnya, ia dan apa
yang dimilikinya adalah milik jamaah bila mereka
membutuhkan, sejalan dengan kaidah talcaafukl-
bm' tmggungjawab' umum'.

Selanjutnya, hubungan antara muwaris dan atrli
waris, khususnya kefurunannya, tidak terbatas
pada harta benda saja. Apabila kita potong pewaris
an harta benda, kita tidak akan dapat memotong
hubungan-hubungan dan kewarisan-kewarisan lain
di antara mereka

Orang tu4 nenekmoyang, dan kerabat secara
umum tidaHah mewariskan harta benda saja ke
pada anak-anak dan cucucucunya. Tetapi, juga me
wariskan persiapan-persiapan kebaikan dan ke
burukan, persiapan-persiapan kewarisan penyakit
dan kesehatan, penyimpangan dan kelurusan,
kebagusan dan kejelekan, kecerdasan dan ke
bebalan, dan sebagainya. Sifat-sifat ini dapat me
nurun kepada ahli waris dan mempengaruhi ke
hidupan mereka, dan tidak melepaskan mereka
dari akibat sampingannya sama sekali. Oleh lrarena
ifu, adil rasanya kalau mereka juga harus saling
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mewarisi hartanya, karena yang satu tidak dapat
lepas dari yang lain dari pengaruh pbnyakit, penye
lewengan, dan kebebalan pikiran. Pemerintah, de
ngan segala saftlnany4 tidak akan dapatmelepas
kan mereka dari warisan-warisan ini.

IGrena realitasrealitas fifriatr dan amaliah dalam
kehidupan manusia, dan karena faktor-faktor lain
yang banyak menimbulkan kemaslatratan sosial,
inilatr maka Allah menetapkan kaidah wariSill4,

'*rg;6!f'irio;:$trt{iti:U)ql
L#,K1a43e<rj;;$tirrlt'.,,'{jw

4,< ,?6*vzn
"Bagi lalci-lnki adn lak baginn dmi lwu p eningahn
ibu-bapak dnn brabatnya, dnn bagi wanita ann hnk
bagian (puk) dnri lwrn pminggahn ibu-bapa* dnn
knabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut
bagian y ang tilah ditctap*az. " (an-Nis aa' t 7)

Inilah prinsip umum yang diberikan Islam ke
padakaumwanita sejak empatbelas abadyang lalu,
yaitu hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki-
dilihat dari satu segi-sebagaimana diberikan pula
hak ini kepada anak-anak kecil yang oleh kaum
jahiliatr dahulu dianiaya dan dirampas hak-halarya"
IGrena, kaum dan sistem jahiliah itu melihat
seseorang dari nilai keda dan aktivitasnya dalam
berperang dan berproduksi. Maka,Islam dengan
nmhaj Rabbamny4 pertamatama melihat manusia
dari nilai kemanusiaanny4 yang merupakan nilai
asasiyang tidak dapatlepas darinya dalam kondisi
apa pun. Kemudian methat tugastugas riilnya
dalam kalangan keluarga dan masyarakat

Dalam sistem kewarisan-sebagaimana akan di-
bicarakan nanti-terdapat sebagian anggota kerabat
yang menghijab (menghalangi) sebagian yang lain.
Sehingga, ditemukan orang yang mempunyai
hubungan kekerabatan dengan si mati, tetapi tidak
mendapat bagian dari warisannya, karena ada
orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan si
mati yang menghliabnya Maka, dalam konteks ini
ditetapkan hak dengan tidak ada batasan tertentu

bagi orangorang yang mahjub itu-apabila mereka
menghadiri acara pembagian warisan-untuk me
nyenangkan hati merek4 supaya mereka tidak
melitratharta pusaka itu dibasi-bagisedang mereka
terhalang unfuk mendapatkannya sama sekali.

Jug4 unhrk menjaga hubungan kekeluargaan dan
kasih sayang. Ditetapkan pula hak seperti ihr bagi
'anak-anak yatim dan omng{ftlng miskin, sejalan
dengan kaidah nlwafulul-hrz'tanggung jawab
umum',

i's:Arii"s!6tfitJii*fWritj
t6,Fs546j,;eJF,;u

"Apabiln sewaktu petnbagian itu hndir knabat, arwk
yatim, dnn orang miskin, malw berilnh mnelw dmi
hmta itu (s elcadnrny a) dnn ucaplantlnh lupadn mereln
pnlutann y ang baik. " (an-Nisaa': 8)

Mengenai ayat ini terdapat beberapa riwayat
png berbedabeda dari para salaf, Di antaramereka
ada yang mengatakan bahwa ayat ini maruukh
'dihapus' oleh ayat-ayat kewarisan yang menenfu-
kan batasbatas bagian tertentu untuk ahli waris.
Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini muh-
kamat (berlaku hukumnya bidak mansul&). Di
antaranya lagi ada yang berpendapatbahwa pe[rnjuk
ayat ini adalatr wajib, dan sebagian lagi berfndapat
mustahab, untuk menyenangkan hati ahli waris.
Akan tetapi, kami tidak melihat in{lkasi yang me
nunjuldran kemansuktrannyE bahkih kami melihat-
nya muhkamat dan menunjul<kan hukum wajib
(memberi bagran kepad a ulul-qurbq kerabat yang
bukan ahli waris), dalam kondisi.kondisi seperti
yang kami sebutkan. IGrena, melihat kemutlakan
nashnya dari satu sisi, dan melihat pengarahan
Islam yang bersifat umum tentang tanggung jawab

sosial dari sisi lain. Hal ini merupakan urusan lain
di luar bagian-bagian atrliwaris yang sudatr ditenflr-
kan besar kecilnya dalam ayat-ayatberikut dalam
kondisi a'a Pun' 

* ., ,t

IGsih Sayang kepada Anak-Anat( Yatim
yang Iemalr

Sebelum melaqiutkan pembicaraan tentang besar
kecilnya bagian para ahli waris, maka kembali di.

14 Pembahasan mengenai masalah ini lebih luas dapat dilihat dalam pasal "al-Fard wal-Mujtama' dalam kitab al-huan bainal-Maadiyah ual-
IslankaryaMuhammadQuthb.Uhatpulapasal"at-Takaaful-Ijtimai/dalamkitab al-Adaalntul-Ijtinu'iyyahdnlttzbDirasatlshmiyahkarya
pengarang (Savyid Quthb), dan pasal "Siyaasatul-Maal dalam kitab al-'Adaalahterbitan Darusy-Syuruq.



Tafsir Fi ZhilolilQur- an II (287 ) JuzM: Bagian 
'4khir 
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fringatlgn agarjangan memakan harta anakyatirn
Hal ini diulanglagr di sini untukmemberikan dua
macnm senfuhan yang kuat terhadap hati sese
oftmg. Pntnm4 menyenithtempat persembunyian
kasih sayang naluriah orang tua kepada anak-anak
yang lemah, dan talilva kepada A[ah Yang Maha
Menghitung dan Maha Mengawasi. Ikdug me
nyentuh tempatyang menakutkan, yang berupa api
neraka yang menyala-nyala, yang dikemukakan
dalam bentuk pemandangan indrawi yang me
nakutkan,

ci+'{-!} 4 ,Wj 6,5i
ir*r;,{:;,iJgj5-:,frV,34,r1A;V6.
ai,itvsLurt$43tA6 jL\'"51i,1

tr*a*;"irvgfi
"Hendaklnh takut kepad.a Allah orang-orang yang
seandninya meninggallan di belaltang mcrelw anak-
anale yang lmaft y ang mnelw klaw atir terhndap (trw -
sej aldnann) m.erelu. Olzh sebab itu, hmdnklnh mcreln
bntalwa kzpadn AIkh dnn hmdnlJnh mnela meng-

umplwn pnkntnan yang benm. Sesunguhnya mang-
nrargyargmcmalwn hnrta arukyatim secara zdim,
sebenarnla mnelw itu'msulan api wpmuhptrutnya
dnn merelm alan masuk kc dalam api yang mnyaln-
nyah (neralw). " (an-Nisaa': 9-10)

Demikianlah senhrhan pertama menyentuh
lubuk ha6 hati orang-orang tuayang amat sensitif
terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil.
Digambarkannya anak keturunan mereka patah
sayapnya, dengan tidak ada orang yang menaruh
kasih sayang dan melindunginya. Dilukiskan demi-
kian kepada mereka tentang anak-anakyatim png
urusannya diserahkan kepada mereka setelah
anak-anak itu kehilangan (ditinsgal) orang tuanya.
Mereka sendiri tidak mengetahui kepada siapa
anak-anak mereka akan diserahkan sepeninggal
mereka nanti, sebagaimana dulu urusan anak-anak
yatim itu diseratrkan kepada mereka.

Di samping itu, dipesanlan kepada mereka supaya
bertahrakepadaAllatr di dalam mengurusi anak-
anak kecil yang diserahkan pengurusannya oleh
Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-
mudahan Allah menyediakan oftrng yang mau me
ngurusi anak-anak mereka dengan penuh ketalcva
an, perhatian, dan kasih sayang. Dipesankan juga
kepada mereka supaya mengucapkan perkataan

yang baikkepada anakanakyang mereka didik dan
mereka pelihara ifu, sebagaimana mereka meme
lihara harta mereka.

Senfuhan kedua, yaitu dalam gambaran yang
menakutkan, gambaran apineraka di dalamperut
dan garnbaran api yang menyalaqrala sejauh mata
memandang. Sesungguhnyaharta (anak-anakyatim
yang merbka makan secara aniaya) ini adalah api
neraka dan mereka memakan api ini. Tempat kem-
bali mereka adalah ke nerakayang membakarperut
dan liulitmereka Api di dalam dan api di luar. Itulatr
api neraka yang dipersonifikasikan. Sehingga api
neraka ihr seakan-akan dirasakan oleh perut dan
kulit" dan tedihat oleh mata ketika ia membakar
perut dan kulil

Nash-nash AlQur'an menjalankaq tugasnya de
ngan pengaratran dan kesannyayang dalam pada
jiwa kaum muslimin. Dibersihkannya jiwa itu dari
endapan+ndapan jahiliah, digoyangnya dengan
keras, dibuangnya endapan-endapan ini darinya,
dan ditebarkan di dalamnya perasaan tal<ut prihatin,
takwa, dan kehati-hatian di dalam bersentuhan
dengan harta anakanak yatim. Merpka melihat di
dalam harta anak yatim itu ada api sebagaimana
yang dibicarakan Allah d{am nash-nash yang kuat
dan dalam kesannya Maka mereka berlari darinya
jangan sampai menyentuhnya (memakannya). Ber-'
lari dan berlari.

Diriwayatkan dari jalan Atha' ilinussaib, dari
Satd binJubari dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata,
"Ketikafu runayat10surahan-Nisaa-,makaorang-
orang yang memelihara anak yatim segera me
misah makanan dan minumannya dari makanan
dan minuman anak yatim itu, dan disisihkannya
segala sesuahrny4 hingga dfunakan oleh anakyatim
itu atau dibiarkannya rusak (basr). Hal yang demi-
kian ihr terasa berat oleh merek4 lalu mereka
sampaikan hal itu kepada Rasulullatr saw., kemu-
dian Allah menurunkan ayat 220 suratr al-Baqarah,
'Merela b utany a lupadnmu tentang anak y atim" lwn-
lwnl,ah" Mengurus urusan mnelu secara patut adnlnh
baik. Jitn lmmu rnengauli mneln, maln mnela
anabh saudaramu. Allah m"engetahui siapa yang
mcntbuat knusalmn dnri yang nmgadalwn perbailan.

Jitnlnu Allnh menglundaki, niscaya Dia dnpat
mendatangknn lusulinn kepadnmu." Lalu mereka
campur makanan dan minuman mereka dengan
makanan dan minuman anakyatim."

Demikianlah manhaj Qur'ani ini mengangkat
hati nurani manusia ke ufukyang terang cemerlang,
dan dibersihkannya dari kegelapan dan kotoran
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jahiliah dengan cffa yang mengagumkan.

Sistematika Fembagian Warisan
Sekarang, sampailah kita pada sistem pem-

bagian warisan, yang dimulai dengan pesan Allatr
kepada orang fua mengenai anak-anak mereka.
Pesan Allah ini menunjukkan bahwa Dia lebih
penyayang dan lebih adil daripada kedua orang tua
ihr sendiri terhadap anak-anak mereka Hal ini juga

menunjukkan bahwa semua aturan berpangkal
padaAllah SW"f Maka, Dialah yang menentukan
pembagian antara orang fira dan anak-anaknya dan
antarakerabat dan kerabal Tidak adaialan lain bagt
mereka selain menerimanya dari Allah, dan me
laksanakan pesan dan hukum-Nya. Kepatuhan
seperti inilatr makna "ad.-dirl'ymg dimaksud oleh
surah ini dengan segala penjelasan dan batasannya
sebagaimana sudatr kami kemukakan.

Penenhran bagian ini dimulai dengan menetap
kan prinsip umum kewarisan dengan firman-Nya

'Allnh mensyariatlwn bagimu tentnng (pembagian

pusala untuk) arwk-arwkmu. Yaitu, bagian seoratg

anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak
wanita. . .. " (an'Nisaat: 11)

Kemudian ditenhrkan cabangcabang dan bagian-

bagiannya di bawah bayang-bayang hakikat dan
prinsip yang universal itu. Perinciannya dimuat
dalam dua ayat-yang pertama lilhusus mengenai
atrli waris pokok dan cabang, dan yang kedua
l*rusus berkenaan dengan keadaan-keadaan suami-

isti dan kaklnlL I-alu hukum-hukum lain tentang
kewarisan disebutkan pada ayat teraktrir dalam
suratr ini untuk melengkapi aturan berkenaan
dengan kondisi kalnlnh (dan akan kami paparkan
pada tempatnya nanti),
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'Allnh mensyariatlwn bagimu tmtang (pembagian

pusalu untuk) aruk-arwkmu. Yaitu, bagian senrang

aruk lzlaki sama dmgan bagiai dw orung anak wanita.

Jila anak itu semuanya wanita ltbih dnri dua" mnLa

bagi mnefu dua pntiga dmi larn yang ditingallan.
Jilw aruk wanita itu seorang sajo mnl,n ia mcmp aolch
separo larta. Urxuk dua mang ibu-bape.La bagr mastng-

nnsingnya sepnenam dmi harn lang ditingalleu jil@
y ang mminggal itu mempuny ai arak. Jila orang J ang
runingal tidnk manpunyai annk dnn ia diwmisi olzh

ibu-bapalorya (saja), nal,a ibunya mmdapat wpntiga.

Jilw yarg rnmin ggal itu mmQunyai beberapa mudma,
malw ibuny a mendap at s ep ereram. (Pembagian-pern-

bagian tnsebut) sesudah diputuhi wasiat yang ia buat
atau (dnn) sesudnh dibay m utnngny a. (Iatnng) nang
tuamu dan anak-arukmu, lwmu tidak mengetahui

siapa di antara mnelea y ang bbih dzl(nr (bany ak) man-

f*t"yo bagimu. Ini adnlnh letetapan dnri Allah. Se-

suttgguhnya Allnh Malm Mengetahui kgi Maln'
bij alcaru. Bagimu (suami-suami) wp ndua dmi. hnn
yang ditirrygalkan olzh istri-istrimu, jila mnelw tidnk
mernpunyai aruk. Ji.lw istri-istrimu itu mempunyai
aruk, malm lwmu mmdapat sepnempat dari lmrta
yang ditinggallwnnya sesudah dipenuhi wasiat yang
mnela buat anu (dan ) sesudnh dibayar utongnya. Para

istri mzmpuol,eh wpnempat lwrta yang lmrnu tingal-
kan jika lnmu tidak mempunyai anak.Jika lmmu
m.empunyai. arwlc, rnala para istri. m,empnolnh sepn-
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dzlapan dnri lnrn yang'lamu tinggalkan sesudnh di-
penuhi wasiat yang lwmu buat atau (dan) sesudah

dibayar utmg-utmgmu Jila seseCIrang m/ili, baik Inki-
Iaki maupun wanitn, yang tidnk meninggallun ayh
dan tidak menirggallan annl" unpi mmtpunyai se'

orang saudnra laki-lnki (seibu saja) atau seorang

saudnra wanita (seibu saja), nnka bagi masing-maring
dmi kzdua jenis saudara itu sepnerwn lurtn. ntup|
jilea mudnra-saudara seibu itu ltbih dnri semang, maln
mnelu bnsekutu dahm yang sepnttga itu, sesudah

dipenuhi wasiat yang dibuat olnhnla atau sesudah

dibayar utnngnya dengan tidak memberi muQharat
(kpada ahli wnis). (Allah nwunplwn yang dmikian
itu sebagai) syariat yang bmnr-benar dari Allnh. Allnh
Malw Mengetnhui lagi Malw Pmyanhrn. "(an-Nisaal:
tt-t2)

Kedua ayat ini ditambatr dengan ayat ketiga yang
tercanhrm pada aldrir suratr yangberbunyr,

' Merelca merniila fahoa lepadamu (tentang l@kkh)
KatnknnlnlL Allnh menrbni fam a lwpadnmu tatmg
Inlnlah (yattu), jilw worang mmfu,gal dunia, dnn ia
tidnkmntpunyaiannkdmmempunyainud,arawanitn,
nalu bagi saudaranya yangwanita itu sepndua dmi
hartayangditingallannya,dnnsaudmanyayangla.ki-
laki m,empusalwi Qeluruh lwrta mudnra wanita), jilm
ia tidnk rumpuny ai ann*. Titapi, j ikn mudara wanitn
itu dua mang malw bagr luduanya dua pertiga dmi
lnrn yang ditinggalkan oleh yang mminggal.Jila
mnela (ahli wmi.s itu tndiri dmi) saudara-saudma
lnki dnn uanita, malra bagian seorang saudam lnki-
Inki sebany ak bagian dua marry saudma uanita. Allnh
meneranglwn (hukum ini) lepadnmu, supaya lannu
tidnk sesat. Allah Malw Mmgetnhui segah sesuatu."
(an-Nisaa':176)

Ketigaalatinimemuatpokok-pokokilmufaraid,
yakni ilmu pembagian warisan. Sedangkan, se
bagian cabangcabangnya dibicarakan dalam Sunnah,
dan yang lainnya merupakan hasil ijtihad para
fuqaha di dalam menerapkan prinsipprinsip ini. Di
sini kami tidak akan memasuki pencabangan dan
penerapan prinsip ini, karena tempatnya di dalam
kitabkitab fiqih. Maka, kami cukupkan-di dalam
fafiir Zrflnlil- @tr'annidengan menafsirkan nash-
nash iii saja dan memberikan komentar dan pen-
jelasan terhadap prinsipprin-srp yang dikandung
olehmanlnj Islam.

'Allnh rnenasyariatlwn bagimu tentang (p embagian

Pusakauntuk)annk-analomt.Yaitu,bagi,ansnrangarwk
hlnki samn dengan bagian dua mang annk wanita. . . ."

Pembukaan ini-sebagaimana kami katakan di
muka-mengisyaratkan kepada pokok dasar yang
menjadi tempat kembalinya pembagian ini, dan
sebagai sumberny4 sebagaimanaiaiuga mengisya
ratkan bahwaAllatr lebih penyayang kepada ma-
nusia daripada kedua orang hra terhadap anak-
anaknya. Oleh karena itur apabilaAllah menenttr-
kan bagian fertentu unfuk mereka, maka yang
demikian ihr lebih baik bagi mereka daripada apa
yang diinginkan orang hra terhadap analcanakryra.

Kedua makna ini saling berkaitan dan saling
melengkapi.

Allah adalah yang memberi pesan, yang mem-
buat syariaG dan yang membuat penenhran. Dialalt
yang membagi harta pusaka di antara manusia-
sebagaimana Diayang membuat syariat dan mem-
buat ketenhran pada semua urusan, d:an membagi
rezel<t secara keseluruhan. Dari sisi Allahlatr
datangnya semua'peraturan, syariat dan undang-
undang. Hanya dari Allah saja manusia menerima
urusan paling l<husus dalam kehidupannya-yaitu
pembagian harta dan pusaka mereka di antara anak
dan kehrunan mereka{an ini merupakan ad-dit
Maka, tidak ada dinbagt orang yang tidak mau
menerima peraturan semua urusan kehidupannya
dari Allah saja dan tidak ada Islam baginya apabila
mereka masih menerima perahran dalam urusan
ini-dalam urusan besar ataupun kecil-dari sumber
lain. Sikap demikian ihr adalatr syirilq lrufir, atau
jahiliah yang Islam datang unhrbJnemotong akar-
akarnya dari kehidupan manusia

Apa yang dipesankan, disyariatkan, dan diaftr
Allah dalam urusan kehidupan manusi4 termasuk
di antaranya yang berhubungan dengan umsan
paling khusus merek4 yaitu pembagian hartape
ninggalan terhadap anak keturunan mereka. Se
sungguhnfia apa yang disyariatkan dan ditetapkan
Allah itu lebih bagus dan lebih bermanfaat bagi
manusia daripada pembagian yang mereka tenhr-
kan dan mereka pilih sendiri untuk anak-anak dan
kehrrunan mereka. Oleh karena itu, tidak layak
manusia mengatakan, f'Sesungguhnya kami me
milih untuk diri kami sendiri dan kami lebih me
ngetahui apa yang baik bagi kami." Ucapan seperti
ini di samping lebih dari batil, pada waktu yang
sama adalah menjeleldran, mencel4 menyombong-
kan diri, sok lebih tatru terhadap Allatr, dan suatu
anggapan yang tidak akan beranggapan demikian
kecuali orang yang tak tahu malu lagi amat bodoh.

Al-Aufi meriwayatlian dari Ibnu Abbas mengenai
ayat 1 1 surah an-Nisaa', katanya, "Ketika turun ayat-
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ayat foraid yang. di dalamnya Allah menentukan
baeian-bagian untuk anak lald-laki, dnak wanita dan
kedua orang hr4 maka manusia-atau sebagian ma
nusia-membencinya seraya berkata'\Manita diberi
bagian seperempat atau seperdelapan, anak wanita
diberi separo, dan anak kecil pun diberi bagian,
padatral tidak seorang pun dari mereka yang hrut
berperang dan mendapatkan r:Impasan. Diarnlatt
kalian dari membicarakan hal itu, barangkali Rasu-

lullatr saw. lupa atau kita sampaikan kepadabeliau
sehingga akan terjadi perubahan.' Lalu mereka
berkata, Wahai Rasulullah, seorang anak w4nita
diberi separo dari harta peninggalan ayahnya
padatral dia tidak pernatr menunggangkuda dan
tidak pernatr berperang melawan musuh; dan anak
kecil juga diberi warisan, padahal dia belum pernah
berbuat sesuatu pun.'Mereka biasa melakukan
yang demikian (tidak memberi warisan kepada
wanita dan anak-anak kecil) pada ?'anarrjahiliah.
Mereka tidak memberikan warisan kecuali kepada
orang yang turut berperang melawan musuh.
Mereka memberikan warisan kepada yang paling
besar, kemudian yang di bawahnya lagi." (Diri-
rrayatkan oleh Ibnu Abi llatim dan Ibnu Jarir)

Inilah pola pikir Arab jahiliah yang masih ter'
dapat dalam dada sebagian oftrng, yang berhadapan
dengan ketetapan dan pembagianAllah yang adil
dan bijaksana Pola pikiriahiliatt modern yang ter-
dapat dalam benak sebagian orang sekar:ang, yang
berhadapan dengan ketetapan dan pembagian
Allah, kemungkinan sedikitbanyak berbeda dengan
pola pikir Arab jatriliatr. Mereka berkata, "Bagai-
mana mungkin kita akan memberikan harta (waris
an) kepada orang yang tidak turutbersusatr payatl

mendapatkannya?" logika mereka sama yaibr sama
sama tidak mengerti hikrnahnya tidak beradab,
serta mencampuraduk kejahilan dan ketidaksopanan!

"...Bagintsemangarukhlakisnnndmganbagianfu a

oiang ana.k to anitn. . .. "
Kefrka si mayittidakmempunyai atrliwaris ke

cuali anak-anal<nya saja laki-laki dan wanita maka
mereka mengambil semua harta peninggalannya,

dengan ketentuan anakwanita mendapatkan satu
bagian, dan anak laki-laki mendapatkan dua bagian
anakwanita-

Ketenhran pembagran ini bukan berarti sikap
pilih kasih berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi,
ketentuan ini justru menunjqllkan keseimbangan
dan keadilan, karena berbedanya beban tanggung
jawab antara lelaki dan wanita dalam kehidupan

keluarga dan dalam sistem sosial Islam. Pasalnya,
seorang lelaki menikah dengan seorangwanita dan
diberi beban tanggung jawab mengenai kehidupan
keluarga dan anak-anaknya dalarn semua hal, se
mentara isti hanya menyertaiq'a saja dan terlepas
dari beban tanggung jawab itu. Wanita hanya
mengurusi dirinya saja bahkan boleh jadi si lelaki
sudah menguiusinya sebelum dan sesudatr meni-
kahinya Si wanita tidak dibebani tanggung jawab

mencari nafl<ah unfuk suami dan anak-anaknya
sama sekali. Mak4 seorang lelaki, minimal, diberi
hrgas lebih banyak dari wanita di dalam kehidupan
berkeluarga dan dalam kehidupan sosial Islam.

Oleh karena itu, tampaHatr keadilan dan ke
serasian antara bebarr tanggung jawabnya dan per-

olehannya dalam pembagian kewarisan yang biiak-
sanaini. Thrnpakpulakejatrilan orangyang mencela
pembagian ini dari satu segi, dan ketidaksopanan-

' nyaterhadapAllah dari segi lain. Jugatampak cela-
an itu sebagai usaha menggoncang sistem ke
masyarakat dan kekeluargznn yang tanpanya ke
hidupan tidak akan dapat bedalan dengan lurus.

Kemudian dimulailatr pembagian ihr dengan me
nenhrkan bagian warisan cabang dari pokok ini,

'..Jil@ annk itu semuanya.,wanita lebih dari dua,
malw bagi mtrelm duapntiga dnri lwrtayangditing-
gallun.Jiln aruk wanita itu seorang saja, malm ia
rump erolzh nparo hnrtn. "

Apabila si mayit tidak meningg_alkan anak laki-
laki, dan hanya meninggalkan dua o'rang anakwanita
atau lebih, maka mereka mendapat dua pertiga
bagian dari harta peninggalan ifi.r. Dan, jika ia hanya
meninggalkan seorang anakwanit4 maka anakini
mendapatkan separo harta peninggalannya itu.
Kemudian sisa peninggalannya kembali kepada
keturunan keluarga laki-laki yang terdekat dengan-

nya-yaitu ayah atau kakek, saudara laki-laki sekan-
dung, saudara laki-laki seayah, paman, atau anak-

anak kefirunan garis pokok
Nash ini mengatakan,'Iilil.anak itu semuanya

wanita lzbih dari dua, mnlw bagi mnelm dua pntiga
dmi harn y ang ditinggaltan'Jadi, nash ini menetap
kan dua pertiga bagian apabila ahli waris ihr terdiri
dari anak wanita yang jumlahnya lebih dari dua. Se
danglan, yang menetapkan bagian dua pertiga bagi
anak wanita yang jumlahnya dua orang saja di.
peroleh dari Sunnah dan qiyas terhadap duaorang
saudarawanita sebagaimana disebutlian dalam ayat
yang tercantum pada akhir surah.

Mengenai dalilnya dari Sunnah, maka telatr diri-
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wayafkan oleh.Abu Dawud,Tlmidzi dan Ibnu Majatr
dari beberapa jalan dari Abaunatr tin Muhamrnad
bin Aqil dariJabir, dia berkata "Istri Sa'ad ibnur
Rabil datang kepada Rasulullah saw. seralra berkata"
lMatmi Rasuftillah, ini adalatr dua orang anak wanita
Sa'ad ibnur Rabi'. Ayah mereka gugur sebagai
s5rahid dalam Perarrg Llhid bersamamu, dan paman
mereka menganrbil sehrruh harta mereka dengan
tidak meninggalkan sedikit pun unhrk mereka.
Tidak ada yang mau menikahi mereka kecuali
kalau mereka mempunyai harta-' Rasulullah men-
jawab,'Allatr akan memutuskan hal ini.' Ialu,hru*
lah al"atken'arisan. Mak4 Rasulullah sarv. menyam-
paikan kepada paman mereka seraya bersabda,

-GFt-t't , 5,'lt 4L , Ft:t *-; Ct YLf Y, . n:;jtd
Bn;kankh fupadn kz&n anak wanita Sa'ad dua pn-
tiga bagian, dan ibu mnelw seperfuhpan b agian, dnn
sisanya un;tulentu."'

Demikianlah pembagian Rasululah saw. kepada
dua orang anak wanita sebesar dua pertiga bagian.
Hal ini menunjulil<an bahwa dua orang anak wanita
dan lebih banpklagi" baeiannya adalah duapertiga

Di sana terdapat prinsip lain bagi pembagian ini,
yaitu batrwa dengan adanya ketentuan ayat L76
suratr an.Nisaa' mengenai du a *udarawanit4'lila
saudma wanitn itu dtn marg nn*n bagi l(ldilanya &n
pntiga dai larta yang ditingallan obh yang mminggaL"
Hal ini menunjulirkan batrwa memberikan kepada
dua orang anak wanita dua pertiga bagian itu ter-
masl;dr< bal auh1rebfitutamd, dengan dikiaskan ke
pada dua oftmg saudarawanita- Dalam hal ini, se
orang anakwanitajuga disamakan dengan seorang
saudarawanita

Setelah selesai menjelaskan bagian anak-anak,
maka datanglah penjelasan tentang bagian kedua
orang turkalau ada{alam keadaanyang berbeda-
beda, dengan adanya anak dan ketika tidak ada anak,

mang ibu - b ap ah b agi masing-masing-
hntn yang ditinggal,L,na j ila y ang

anale. Jilw ffang yang me-

dan ia diwmi^ri. oleh ibu
nmdapatwpertgaJilu

bebuapa saudara,

Ada beberapakeadaan bagi ibu-bapak dalam ke
warisan, yaitr sebagai berikut

Pertama, mereka bersamasama dengan anak-
anak mereka. Masing-masing ayatr dan ibu men-
dapat seperenam, dan sisanya unfuk anak-anak
mereka, yaitu anak lald-laki atau anak laki-laki
bersama saudaranya atau saudarasaudararDra yang
wanita Dalam hal ini, anak lakilald mendapat dua
kali bagian wanita Apabila si mayit tidak meninggal
kan kecuali seorang and< wanita saja rnaka anak ini
mendapatseparo, dan masing-masing dari ayah dan
ibu si mati mendapat seperenarn. Si ayatr mendapat
seperen:rm lagi sebagai aslw.bah 'penerima sisa',
sehingga dalam hal ini dia mendapat bagian sebagai
ashlwbuffirudh' orang yang mendapat bagian ter-
tentu'dan-sebagai aslubahAdapun jika si mayit
meninggalkan ahli waris yang berupa dua orang
anakwanita atau lebih, maka merekagrendapat dua
pertig4 dan masing-masing ayah dan ibunya men-
dapat seperenam.

Ikdw,si maittidak meninggalkan anak, saudar4
suami atau istri, melainkan hanya meninggalkan
kedua orang hra (ayah dan ibu) saja Maka bagian
ibu ditetapkan sepertig4 sedang ayah mendapat-
kan sisanya seb asar ashnbahyang besarnya dua kali
bagran ibu. ,{pabila ia meninggalkan ayalr-ibu ber-
sama suami (kalau yangmeninggal itu isfri) atau
wanita Q<alau yang meninggal itu laki-laki), maka si
suami mendapat separo, sedang isti mendapat'
seperempal Si ibu mendapat sepertiga (yaitu se
pertiga dari seluruh harta peninggalan, atau seper-
tiga dari sisa setelah diberikan bagian si suami atau
isti, menurutperbedaan pendapat di kalangan ahli
fiqih), dan si ayatr mendapat sisa dari ibu sebagai
aslmbah dengan catatan bahwa bagiannya tidak
boleh kurang dari bagian ibu.

Ifutiga,berlslrryinvaibu-bapak bersama dengan
saudara-saudara si mati-baik saudara seibu-se
bapak, sebapalq maupun seibu saja Mak4 saudara
saudara ini tidak mendapatwarisan bila bersama
bapalr, karena bapak yang merupakan aslubahter-
dekat sesudatr anak laki-lals, didahulukan daripada
mereka. Akan tetapi, saudara-saudara ini dapat
menghijab nuqshnn'mengurangi bagian ibu dari
sepertiga menjadi seperenirm. Sehingga, dengan
adanya saudara-saudara ini, si ibu mendapat seper-
enam saj4 dan,si bapak mendapat sisa dari harta
peninggalan itu, jika si mayit tidak meninggalkan
suami atau istri. Adapun jika saudara itu hanya
seorang saj4 ia tidak mengurangi basian si ibu dari
sepertiga- Sehingga, bagran ibu tetap sepertig4
sebagaimana halnya kalau tidak ada anak dan
saudara-saudara-

bapalarya (saja),makn
yang meninggal itu



JuzM Bagian Ar.rrir Ali lmran &hrmulaon an'l'lisaa' (2e2 ) Tafsir Fi ZrilolilQur'an II

Akan tetapi, semua pembagian ini teriadi setelah
dipenuhinyawasiat dan atau sesudah dibayarrya
utang simayit,

'.. .sesdnh dipmuhi wasiat yang ia buat arau (dan)

scndah dibq* utangnya. . .. "

Ibnu l(atsirberkata di dalam tafsirnya "Lilama
salaf dan lfidaf telah sepakat batrwa membayar
ubngharusdidatnrlukan daripadamemenuhiwasial"
Mendatrulukan pembayaran utang itrr sangat jelas

dipahami, karena berhubungan dengan hak oftmg
lain Mak4 ia harus dibayar dengan menggunafran
harta si mayityang telah berutang ihr, selama dia
meninggalkan harta, untuk memenuhi hd< si peng-

utang dan unfirk membebaskan yang berutang dari
tangguryan. Islam sangat serius dalam melepaskan
seseorang dari tanggungan utang, supaya kehidup
an4ra dapat berialan deruan hati yang lapang, dapat
dipercarra dalam pergaulan, dan tenang dalam udara
kehidupan bersama IGrena itu, Islam menjadikan
utang di pundak orang yang berutang, dan tidaldatl
ia bebas dari angguuan ini hirup setelah mening-
gal duniasekalipun.

Qatadatr r.a- berkata

6 ',. . t t ?t-1 ,*' o',.

f -r^: s.Li, .14) 1.lt

,;i.,vsu. 'i'u t
4#

"shalntilah saluiatna (sedang belinu tidak mau m,cn-

shalatinya),lwerudiarmrQuryaitmgmganutang.'
Lala saya (Abu Wtadah) b6let4'Itu n4jadi tng-
gunganla4 walai ReilkllnhL' Bcliail bertary a,'I(anut
mm nnanggungny a ?' Sq a mmj au al, Ya, ny a maa

mcnn ?gungn! a-' Ikmudint bcliau mcnshnlatinya. "
Adapun wgslat, karena kehendak si mati ber-

hubungan dengannya. Wasiat itu dilakukan untuk
menjembatani hubungan dengan pihak keluarga

mng terhalang untuk mendapatkanwarisan oleh
sebagian atrli waris yang lain. IGdang-kadang onug
yang tidak mendapatwarisan itu keadaanry"a miskin.
Atau, wasiat ini dilakukan untuk kemaslatratan
keluarga dalam rangka mengeratkan hubungan
mereka dengan ahliwaris, dan unhrk menghilang-
kan sebab-sebab kedengkian, dendam, dan per-

musuhan sebelumfumbuh.
Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, dan

juga tidakboleh berwasiatlqbih dari sepertiga Hal
ini untnk menjaga agar muwaris (orurg yang me
wariskan hartanya) tidak bertindak sewenang-
wenang terhadap ahliwaris dalam berwasiat

Pada ujung ayat datanglah senhrhan-senfirhan
yang bermacanrmacam fujuannlnq

".. . (Tmtang) uang tuamu dnn anale-anakmu, lutrut
tidnk mmgetahui siapa di antnra merela ynglfiih
dclut ftanyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah lu-
tetapan dni AIkh. Scsunguhnya Allnh Malw Me-
ngitahui lai MalubiiaLsana. "(an-Nisaa': 11)

&ntuIan pertarumerupakan perhatianAlQur'an
unhrk memperbaiki dan menjadikan jiwa manusia
reladalannenfrrahgifaraid.(pembagianwarisarD
ini. Pasalnya ada di antara mereka yang terdorong
oleh kasih sayang kebapakannya unfirk lebih me
ngutamakan anak-anak daripada orang tua (ayatr

ibu dan seterusnya ke atas), karena kelematran
sebagai pembawaan anak-anak lebih besar. Di
antaranya ada yang perasaannya didominasi oleh
rasa kesopanan dan alrtrlalL sehingga cenderung
unhrk lebih mergutamakan ayah dan ibu. Di antara
nyajuga ada yang kebingungan di antara kecerr
derungan naluriatr dan rasa kesopanan.

Demikian pula dengan pengaruh lingkungan,
logika adat kebiasaanny4 dan pola-pola pikir ter-

'ry'frO,;'lt*b

"uitt, 
, 
j6 .]t't ,Si, U

,b'e t+ o\'-',ll,Yt irt'., u, b't iv!

{ a'r+ 'G'}l .hrl$ ,';ist !l , F , Jd

ir .r-l- iitt ,|.t-t Sui t\s6"1tr, g'rSt ,:nt

i. .e-.i)y.ufr|+ o\,'i I P: *1..:.,.rJ,ittfit'-jd'r;r ,i6'i /;f r &

bntanya orang iht,'Bagaimaru y ang laulatn-
lantadi?' itu mcngulnlgi p ntary annny a,

kmrudian beliau Iagi,'Ya, lcecuali utatg
larnaJibriltclah dnrikian."'@fui-
wayatkan olehMuslimt
Nasat)

Tlnnidzi, dan

Abi Qatadatr r.a. juga berkata, "Didatangkan
jenazah seorang ldd-laki kepada Nabi saw. unhrk
dishalati, lalu Rasulullah saw. bersabda

"seorang laki-lald batanya lvpadn Raniluilnh saw.,

Tllalai Rnsuhtllnh" bagainwru padnpatmu jila aku

mnti tcrbunuh di jahn Allah, alaknh dosa-donku

dap al dilwpuslwn ?' Fanlullnh s au. mmi aw ab,'Ya,
jilw nglwu tcrburulu scdangrylwu mtrar dmmen-
cari luridluan AIIah, dmgan mmgh'a'dapi musuh,

bulan dnlnm leadnan Iafi darinya.' Ikmudian beliau
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tentu seperti yang dihadapi oleh syariat kewarisan
pada walctu dihrunkan, yang sebagiannya sudatt
kami isyaratkan sebelumnya. Maka, Allah Yang
Mahasuci berkehendak unfirk menuangkan ke
dalam hati semua manusia peras:um ridha dan
menerima perintah dan ketetapan Allah, dengan
membangkitkan kesadarannya batrwa semua pe
ngetatruan ifir kepuny.aanAllah. Sedangkan, mereka
tidak mengetahui siapa sebenarnya di antara ke
rabatnya ihr yans lebih dekat (banyak) manftatrya
baginya dan pembagian mana yang lebih dekat
maslatratryabagimereka i

'...(nnrmg) orangtuamu dan annk-arakmu, Immu

tidnk mmgetahui siapa di antara rnerelm yang ltbih
dzlwt (banyak) manfanrnya bagimu. . .. "

Sentulan ladua, unhrk menetapkan asal-usul ke
tentuan ini. Mak4 masalatrnya bukanlah masalah
keinginan atau kepentingan yang dekat, tetapi ini
adalatr masalatr ad-din'agamd dan syariat,

'...Ini adnlah kzutapan dnri Allnh. ...'
Allatrlatr yang telah menciptakan orang tua dan

anak-anak Allahlah yang telah memberi rezeki dan
harta kekayaan. Allahlah yang menetapkan foroid
dan membagiwarisan. Dialatryang membuat syariat,

dan tidak adawewenang bagi manusia unfirk mem-
buat syariat basi dirinya sendiri dan tidak boleh
membuat hukum sesuai keinginan dan hawa nafsu-
nya sebagaimana mereka juga tidak mengetatrui
dengan sebenarnya apayang maslahatbagi mereka!

". . . Sesungguhny a AIIah MaJn Mengetnhui Wi lvlalw-
bijakarw."

Itulah satulwn lvtigadalam penjelasan ini, yang
datang untuk menyadarkan hati bahwa kepuhrsan
dan ketetapanAllatrlatr yang berlaku bagi manusia
di samping sebagai prinsip yane tidak halal orang
mengambil prinslp lain. Maka, ketetapan Allah itu
juga merupakan kemaslahatan yang dibangun atas
pengetatruan dan kebiiaksanaan-Nya Allahlahrrang
menetapkan hukum karena Dia Matra Mengetattui,
sedang mereka tidak mengetahui. Allatrlah yang
menetapkan ketenhran warisan ini karena Dia Maha-
bijaksana, sedang mereka mengikuti hawa nafsu.

Demikianlah beberapa komentar sebelum di.
akhirinya pembicaraan tenhng hukum-hukum waris
ini, unhrkmengembalikannyakepadasumber nT g
asli, sumber yang bersifut i'ttqadt yang memberi
batasan makna "din'iyattuberhukum kepadaAllah,
menerima ketentuan-ketentu anfaraiddaxr-Ny4 dm
ridha kepada hukum-hukum-Nya,

'...Ini adalah letetapan dari Allah. Sesunguhnya
Allah Mala Mengetnhui Ingi Malabijalsarw."

IGmudian diterangkanlah cara pembagian frraid
selanjutnya

"Bagimu (saarpi-suami) seperdua dni hnta y ang di-
tingallwn ishi- btrimu j ika mneln tidn* menQuny ai
amk. Jiln' iitri-istrimu itu mempunyai arwk, malu
lwmu mcndnpat s epnanpat dari harta yng ditinggal-
lcmurya saudnh dipmuhi wariat yang rnnelu bua,t a,tau

(dnn) sesudah di.bay ar utmgny a. Para irtri mmp nobh
sepnempat lurta yang kamu tinggallwn jila lwmu
tidnkmmpunyai anak.Jila lamu mmQunyai arwle,

malu. pma-istri mmQerolzh sepnfulapan dar; harta
yang lamu tinggallcan sesudnh dipmuhi wasiat yang
lnmu buat atau (dnn) sendah dibo.yor,utang-utang-
mu...." (an-Nisaat: 12)

Nash-nash ini begitu jelas dan cermal Suami
mendapat separo harta peninggalan istrinya jika si
isti meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
anak, laki-laki atau wanita. Adapun jika si isfri me
ninggalkan anak-laki-laki atau wanita seorang atau
lebih-maka suami mendapat seperempat dari harta
yang ditinsgalkan istrinya ihr. Anak-anak laki-laki si
isti dapat menghijab (meneurangi) bagian suami
dari seperdua menjadi seperempat sebagaimana .

halnya anak-anak si isfi ihr sendiri. Anak-anak si
istri dari suami yang lain juga menghijab bagian
suami (yang sekarang) dari sepedua menjadi seper-
empat

Harta peninggalan ihr dibagi setelah dibayarnya
utang kemudian wasiatnya sebagaimana ketenfuan
sebelumnya-

Istri mewarisi seperempat peninggalan suami
jika si suami meningsal dunia dengan tidak mening-
galkan anak Tetapi, jika dia meninggrilkan anak-
laki-laki atauwanita, seor:Lng atau lebih, anak dari
ishi yang sekarang ataupun dari isfri lain, atau me
ninggallan cucu dari anak laki-laki kandung-maka
semua ini mengurangi bagian isti dari seperempat
menjadi seperdelapan. Dalam hal ini pun pembayar-

an utang kemudian wasiatnya harus dilaksanakan
lebih dahulu daripada pembagian harta pening-
galannya kepada para ahli waris.

Dua, tig4 atau empat orang isti, adalah seperti
seorang isti. Semuanya bersekufu dalam bagian
yang seperempat atau seperdelapan ifir.

Hukum teraktrir dalam ayat kedua (ayat 12 suratt
an-Nisaa) ini adalah hukum tentang orang yang
diwarisi secara l@lnlah
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". . Jikn scscorang mnti, baik lalci-lnki truupun uanita,
yng ttdak nsringallan ay ah dan tida.k mcnhggallun,

aruk, tctapi mcnpunyai scorang saudara kki-lnki
(sciba sqia) atau scurangsaudnrauanita (seibu mja),
naba bagi masing-ntasing dni ledua j cnis saudan itu
sQnmant hmta. Tltap;, iila saudaru-saudsa scihu iat
Iebih dnri seorang malu merelu bersclwtu dahm yang
sQcrtiga, sailnh dipmuhi wasiat y ang dibuat olzlmya

atau sandnh dibayr utangtya dmgan tidak menberi
mudlurat (kc\ada ahli wnis).... " (an-Nisaa': 12)

Yang dimaksud dengan kalnlahialahomng yang
mewarisi si mati dari jurusan menyamping (tiori-
sontal)-bukan dari jurusan pokok dan cabangnya
(vertikal)-fiang hubungannp lematr, tidak seperti
hubungan dengan pokok (orang ttra) dan cabang
(analr). Abu Bakar pernatr ditanya tentang kalafu
lalu ia menjawab, "Saya al€n menjavvab masalah ini
dengan pendapat saya Apabila benar, makayang
demikian itu adalatr dariAllah. Dan, jika salah, itu
dari diri saya dan dari setan. Allah dan RasulNya
terlepas dari kesalatran ihr . I{olalah ialnh uangyang
tida*, mcnqunyai anale dm tidalc mcmpunyai mang

tua" l{eflaUmar berkuasa, ia berkata "Aku malu
unfirk menyelisihi pendapatAbu Bakar." (Olrlnatnat-
kan oleh IbnuJarir dan lain-laimya dari asy'
Sya'bi).

Ibnu lGtsir berkata di dalam tafsirnya "Demi-
kian pulayang dikatakanAli dan Ibnu Mas'ud, dan
diriwayatkan dari beberapa orang dari Ibnu Abbas
darnZaidbin Tsabit Demikian pula pendapat asy-

Syabi, an-Nakhat, al-Hasan, Qatadah, Jabir bin
7aid., danatHakam Begihr juga pendapat ulama-
ulama Madinah, ulama-ulama Kufah dan Basrah.
Itu iuga pendapat FuqatraTuiuh dan Imam Empat
sertajumhurulama salaf dan khalaf Bahkan, sudah
merupakan ijma'ulama"
". . Jilu sescuang nnti, baik laki-laki maupun uanit4
yng fdnk mcningallan ayh dan tidnk mmingallan.
ann*, tctapi mcnpunyai scorang saudnra lnki-lnki
(seibu saja) atau seuangsaud.arawanita (seibu saja),

nw*,a bagi mashg-nasing dmi ludua j enis s audma iht
scpncnan harta. Iltnpi, jilu nudara-saudma seibu iat
I"cbih dni scuang malu m,aclw bnsclattu dnlam y atg
scpntgA....'

Dia mempunyai saudara laki-laki atau saudara
wanita yakni seibu saja lGlau saudaraitu saudara
kandung (seayah-seibu) atau seayah saja, maka
mereka mewarisi sesuai yang tertera dalam ayat

ter.akhir surah ini, dengan ketenfuan saudara laki-
laki mendapat dua bagian saudarawanit4 bukan

seperenam. Sedangkan, bagi saudarasaudara yang
tersebut dalam ayat (12) ini masing-masing seper-
enam, baik lakilaki maupun wanita. Mak4 hukum
ini lfiusus bagi saudara-saudara seibu, lcarena
mereka mewarisi deng$ fudhbagian tertentu'-
masing-masing sq)erenam, baik lald-lald maupun
wanita-bukan.dengan aslubahyaitu menganrbil
'semua hartd peninggalan atau sisa harta setelatr
dibagikan kepada ashlubul furudh'prniltk bagian
tertenhr',

"...frtnpi, jikn saudnra-saudnra seibu itu lzbih dnri
t:::pmalu_mnelwbnseladudnlnmyangsepcrtiga"

Berapa pun jumlah dan macam mereka. Pen-
dapatyang terpakai ialatr batrwa mereka bersama
sama mewarisi sepertiga ifu dengan "berbagi rata",
meskipun ada yang berpendapat batrwa mereka
sesra bersama*ama mervarisi sepertiga dengan
catatan lald-laki mendapat dua kali bagian wanita
Akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas,

karena sesuai dengan prinsipyang ditetapkan oleh
ayat ihr sendiri yang menyamakan lelaki dengan
saudara wanit4 'Malcn, bagt rnnsing-masing dari
ktdua jmis saudma itu septennm lwrta.'

Saudarasaudara seibu ifil berbeda dengan ahli
atrliwaris lainnya dari tiga *gl. Pnta nn merekr
baik laki-laki maupun wanita-sama bagiannya
dalam warisan. Ifuduq mereka tidak mewarisi ke
cuali bila si mati dalam keadaan Wah'tdakmerF
punyai orang tua dan anak. Md<4 mereka tidak
men'arisi bersama (bila ada) ayatr, kakeh anak, atau

cucu dari anaklaki-laki. Kaisqbagranmereka tidak
lebih dari sepertiga, meskipun jurnlah mereka
banyah lald=laki dan wanita.

'. . . Saadah dipmuhi wasiar yttg dibuat olzhnya antt
sesudah dibaym uta.rgnya dmgan tidak mcmbtri
mudharat (ktpadn ahli waris)....'

Ayat ini mengingatkan agar wasiat itu tidak
sampai menimbulkan mudharat kepada ahli waris,
supaya dapat ditegat<tannya keadilan dan ke
maslahatan, di samping mendahulukan pembalar-
an utang atas wasiat dan mendahulukan keduanya
(pembal'aran utang dan wasiat) daripada ahli waris
sebagaimana sudah kami kemukakan.

IGmudian datanglah komentar pada apt kedua
sebagaimana ayat pertama

"(Allahmerutapleanyarydmikianituscbagai)syariat
yng benar -benar dsri Allnh. Allah Malw Mmgeta,lwi
lagi Malw Penyailun." (an'Nimdz l!2)
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Demikianlah diulangdangkaardungan petunjuk
dalam komentar ini untuk memperkuat dan me
mantapkannl'a- Maka ketentuan bagian-bagian ini
adalatr "syariat yang benar-bmar dni AIIaI{,ber-
sumber dari-Nya dan tempat kembalinya adalatr
kepadaNya bukan bersumber dari hawa na$u, dan
tidak mengikuti hawa nafsu, dan bersumber dari
pengetahuan. IGrena itu, ia wajib dipatuhi karena
bersumber dari safirsafirnya srunberyang memiliki
otoritas membuat qariat dan menenhrkan bagian-
bagran waris. Ia juga wajib diterima karena ber-
sumber dari sumber satu-sahrnyayang memiliki
pengetatruan yang al$rat dan dapat dipercam

Jangan Melanggar Ketcnuran Allah
Inilah penegasan sesudah penegasan terhadap

lwidah asasinhdalam akidah ini IGidah "menerima
hukum dari Allah saja", dan apabila tidak begihr
berarti kufur, melanggar, dan keluar dari drz'agarna
Islam'.

Inilatr yang ditetapkan oleh kedua ayat yang
disebutkan secara berunfirn dalam surah ini ketika
mengakhiri ketentuan syariat dan frraid di atas,

)"ang disebutAllah dengan tudud",

ilii:$fg- jr"J{tr3-L au
l<flirUSu-44#{t};4
t,4rt*t\-y-*tt"(1+.<ry\6
L.:i"!tt't1Z'tii;1'jfr ,*ts--;S

L-,tj .. .tai6 x 3Q4$y,4$V
|(Hulwm-lurkum tnscbut) itu adalah hutun-lu-
tEnhmn dffi AllalL furangsiap taal kzfudn Allah dmt
Raul-I$a nismya Allah nmnwklamya lu dalnm
nnga y ang natgalir di dnlmttry a sangai=nngai" scdmg
merckn kckal di dnlamnya. Itulnh lcernnangan yng
bcsar. Dau furangsiapa yang matdnhalui AIInh dnn
Ranl- Ifi a dm mchngar kztmtuan- lutmtuan- Nyo
nisqa AIInh mcmanlckannya kz dalam api neralu,
sennng io lelal di dalnmnya; dan baginya silxa yng
mcnghhukan " (an-Nisaat: li}-la)

Itulah pembagian waris. Itulah ketenhran-ke
tentuan yang disiariatkan Allah dalam pembagian
hartapusaka sesuai dengan pengetahuan dan ke
bijaksanaan-Nya Juga dalam mengatur hubungan

pertangguneiawaban dalam keluarga dan hubung-
an sosial ekonomi dalam masyarakal " Ihtlah hdtd
AIlaJf ,ketentn*l<etentnnAllahfangditetapka*
Nya untuk mengatr huburuan-hubungan ifir dan
sebagai afiran dalam pembagian dan pendis&i-
busian hartapusaka

Seba&i balasan bagi ketaatan kepadaAllah dan
Rasu[Nm adalatr surgayang akan dihuni dengan
kekal, dan keberunlrngan ]rang besar. Sebaliknya
orang yang melanggarnya karena menentaqg Allah
dan Rasul-Nya akan mendapatkan siksa neraka
yans al€n dihuninyaderuan kekal danakan men-
dapatkan a.zab yang menghinakan.

Mengapa? Mengapa akan mendapat balasan
yang demikian besar atas kepatrhan atau pelang.
garan terhadap syariat yang bersiht parsial seperti
rmasalah farur4, dan dalam bagian tertenIr dari slariat
dan ketenhran ini?

IGrena dampakqa tampak lebih besar daripada
tindakannya itu sendiri, bagi orang yang me
ngetahui hakikat urusan ini dan prinsipnya yang
ddanr

Untuk menjelaskan masalah ini memerlukan
banyak nash sebagaimana akan dibicara}an. Telah
kami isyaratkan di dalampendahuluan surah ini-
yang merupa}an nash-nash yans menjelaskan makna
ad-din,syaratiman, danbatasan Islarn Namun, tak '

meqgapalah kamijelaskan rnasalah ini secaraglobal
seiring dengan kedua ayatyang penting tersebui
di dalam mengalirhiri kedrn agGqnawmis i[t

Persoalan paling mendasar di dalam agarna
Islam ini-bahkan dalam semua agamaAllah sejalc
diutusryra rasul-rasul-Nya sejak menyingsingnya
fujar sejaratpialah kepunl"aan siapakah gerangan
ukhiyyahdr mrilrabumi ini? Hak siapakatl gerangan
rububiyyahtertndry manusia itu? Masalah paling
mendasar dalam agama ini terletak pada jawaban

terhadap kedua pertaryaan ini demikian pula dalarn
semua urusan manusia

Kepunyaan siapakah hak uluhiyyalt Dan, ke
punyaan siapakah hak rufubiyyalt

IGpunyaan Allatr sendiri saj4 tanpa seorang
makhluk pun )rang bersekutu dengan-Nya Iglau
demikian, maka inilah iman, Islarn, dan ddz'agamaf .

Sebalikrya" kepuryaan maklrluk dengan bersekutr
denganAllah, atau milik sekufirsekuhrAllah, tanpa
bersamaAllah, adalatr syirik atau kekafiran 1ang
nyata

Jilra uhhiyyah dan rubuhiyyahitu hanya kepury"a
anAllahYang Matra Esa saja makaitulahkebera
gamaan dan ubudiah manusia kepada Allah Yang

.-tIt
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Esa Ia adalatr ketaatan dari manusia kepadaAllah
saja Ia adalah mengikuti ttln h4i Nlah saja tanpa
mempersekutukan-Nya dengan yang lain.

Maka, hanya Allatr sajalah yang memilihkan
unhrk manusia manlwjkelndupan mereka Allah
sajalatr yang membuat syariatuntrrk manusia Allah
sajalatr yang membuat norrna dan tata nilai serta
perahrran hidup dan tatanan masyarakat mereka.
Tidak ada bagi selain-Nya baik secara individu
maupun koleldl yang mempunyai hak unhrk ber-
buat demikian kecuali dengan mengacu pada

syariatAllah. IGrena hak ini sudatr menjadi kon-
sekuensi uluhiyyahdm rububiyyala dan sebagai
simbolnya yang jelas dengan keistimew:ran-ke
istimewaannya.

Adaptrn jika ubhiyyahatau r:aluirlahiitdisemat-
kan pada seseoftmg dari makhlukAllah, dengan
mempersekuhrkannya kepada Allatr atau menye
matkan padanya secara total tanpa Allah, maka
tindakan demikian adalah keberagamaan dari hamba
kepada selain Allah. Ini adalatr ubudiah dan per-

ibadatan dari manusia kepada selain Allatt. Ini
adalatr ketaatan dari manusia kepada selain Allah.
Yaitr, dengan mengikuti rrunlaj -manlwj,perafiran-
perafilzrU Exariaf, tata nilai, dan normanormayang
dibuat oleh manusia fang di dalam pembuatarurya

tidak diacukan padakitab Allah dan keterangannya
melainkan diacukan pada acuan dan sandaran lain.
IGlau begitu, maka tidak ada lagi di4iman, dan
Islam di sana Yang demikian itu adalah syirih kafir,
fisilq danmaksiat

Demikianlah persoalannya secara garis besar.

Oleh karena ihr, sama sajalatr bila seseorang me
nentangketetapan hukumAllah dalam safu masa-

latr atau menentang syariat secara keseluruhan.
IGrena persoalannya satr $a,yatnt ad-diftAewm
pengertiannya seperti ihr-sedang syariat secara
keseluruhan adalatr ad-din Yang diperhifirngkan
dalam kaidah yang menjadi sandaran semua per&
furan manusia ialah, "apakah ia memurnikan
uluhiyyahdanrububiyahkepdaAllahsajadengan
segala hak lrtrususny4 ataukah mempersekufirkan
seseorang dengan-Nya? Atau, bebaskah makttluk-
Nya menyandangkan hak uluhiyyah dan rabuhiyy ah

anhra sebagian terhadap sebagian yang lain, meski
pun mereka mengklaim diri memeluk dinullslam,
dan berulang-ulang mulutnya menyatakan-tanpa
kenyataan-batrwa dirinya muslim?

Inilah hakikat besar yang menjadi perhatian
banyak nash dalam suratr ini, vang dikemukakan-
nya dengan sangat jelas dan terang, yang tidak

memerlukan perdebatan dan takrn iL hrilah hakikat
1ang sudatr deharusnya diketatrui dan dimengerti
dengan jelas oleh orang{rang yang menisbatkan
dirinya kepada Islam di muka bdmi ini, supaya
mereka mengetahui posisi mereka terhadap Islam
dan di mana letak kehidupan mereka terhadap
agama ini

Oleh karena ifir, perlu pula kami memberikan
komentar singkat tentang sistem kewarisan dalam
Islam, sesudph kami bicarakan sistem ini ketika
membicarakan ayat7 surah an-Nisaa'yang me
netapkan prinsip umum ini, " Bagi orang laki-lnki ada
lwk bagian dari larta peningal.an iburbapak dnn
lrnabatry a, ilan bagi orang wanitn adn hnk bagnn (Pfu)
dari furta pmingalan ibu-bapak dm lwabatry a. . . ",

dan prinsip yang dinyatakan ayatlL surah yang
sarna, "Bagian seorang annk laki-lnki sama dmgan
bagian dua orang annk uanitd.

Sistem kewarisan ini merupakan sistem yang
adil dan sejalan dengan fitratr. Juga relevan dengan
realibs kehidupankeluarga dankemanusiaandalam
semua keadaan. Hal ini tarnpak jelas ketika di
bandingkan dengan sistem rumapunyang dikenal
manusia pada z,arnanjahiliah kuno atau jahilialt
modern, di tempat mana pun di muka bumi ini.

Sistem ini adalatr sistemlamg memelihara makna
tanggung jawab keluarga seqra€empurn4 dan
mendistribusikart bagian-bagian sesuai dengan
kadar kewajiban dan tanggung jawab masing-
masing orang dalam keluarga itu. Mak4 ashlwbah
mayit adalatr orang yang lebih berhak mewarisiqr4
sesudatr arhlabul furudn'f milik bagian tertenfit'
seperti ayatr dan ibu. I(arena, mereka adalahiuga
orang yang paling bertanggung jawab mengurus
ryra dan membayar denda dan utangnya- IGrena ihr,
sistem ini merupakan aturanyang rapi dan saling
melengkapi.

Sistem kewarisan ini merupakan sistemyang
memelihara fondasi pembenhrkan keluarga ma-
nusia dari diri yang sahr. Maka, ia tidak meng-
halangi wanita dan anak kecil untuk mendapat
warisan hanya semata-mata karena pewaris ibr
wanita atau anakkecil. Iftrena di samping meme
lihara kemaslahatan-kemaslahatan yang praktis,
sebagaimana sudah kami jelaskan pada poin per-

tama ia juga memelihara prinsip persatuan di dalam
diri yang satu. Maka ia tidak membedakan jenis
yang sahr atas jenis lainnya kecuali menurut kadar
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beban tanggung jawab keluarga dan kemasya-
rakatannfra

Sistem kewarisan ini adalah sistem yang me
melihara tabiat fitrah yane hidup secara umum dan
firatr manusia secara lhusus. Maka didattulukan
anakanak daripada 6hil (oranetrra) dan ahliwaris
ahli waris lainnya IGrena generasi yang baru ifir
merupalmn sarana unfirk mengembangkan dan
melestarikan spesies manusia- Oleh karena ifu,
mereka lebih patut untuk dipelihara-dilihat dari
segi naluri kehidupan-dan tidalc dihalangi zsiul
'pokok yakni orang fua' unhtk mendapatlan rrmris
an, serta tidak dihalangi pula kerabat-kerabat lain-
nya Bahkan, masfug-masing diberi bagiannya dengan

memperhatikan logika fitrah yang mendasar.

Sistem kewarisan ini merupakan ahrran yang
sejalan dengan watak fitrah. Juga sesuai dengan
kecenderungan makhlukhidupkhususnfa lrurnu-
sia-agar tidalc terputus hubungannya dengan ke
Urunannya dan agar kehrrunan itu dapat lestari.
Oleh karerta ifu, tepatlah adaq"a perahran yang
memenuhi lrnhrtan fitah ini Perafiran fang dapat
menenangkan hati orang yang telah mencuratrkan
tenaganya unhrk dapat menyimpan sesuatu dari
hasil kerianya lantas kehrunanry"a tidak terhalang
unhrk mendapatkan hasil kerianfia ihr, dan hasil
kerjanya itu al<an diwarisi oleh ahliwarisnya se
peninggalnya nanti. Hal ini mendorongnya untrk
meningkatkan usahanl"a dan segala sesuafir yang
bermanfrat dengan tidak merusalc prinsip tang-
guqg jawab sosial umum yane tarnpak begitu ielas
ddamahranini

Aldrirnya, sistem kewarisan ini adalah sistem
yang mengahrr pemecahan kekayaan yang me
numfnrk pada in&rk setiap generasi (kepala kehargd,
dan didistibusikannl'a kepada generasi baru (ke
hrrunan). Sehingga, kekayaan tidalc menumpuk
secara tetap pada tangan-tangan yang sedikit saja
sebagaimanayang terjadi pada sistemyang men-

iadikanwarisantranyaunhrkanaklelald tertua saja
atau membatasinya pda tingkatan tertenfir saja

Sistem kewarisan Islam ini dilihat dari safir segi
sebagai s:rftrna yang efektif dan modern unhrk
menataulang perekonomian jarnaah, dan mengem-
balikanryra kepada keseimbangan, tanpa carnpur
tangan langsung pihak penguasa Yakni campur
tangan yang biasanya tidak menyenangkan hati,
karena unsur-unsur ketamakan dan kebakhilan.

Adapun sistem pemecatran hartayang bersifitaieg
dan pembagiannyayang modern ini, akan menint
bulkan kesenangan dan kerelaan dalam hati, karena
sistem ini menyesuaikan fitrah manusia dengan
ketamalran dan kebakhilannya. Inilah perbedaan

mendasar antara peraturan yarrg dibuatAllah dan
peraturan yalg dibuat manusia basliiura dan hati
manusials 

- t t,
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"p;a.l:*Ai4L{1igF,gi
FS g,iz- : 14 L 9 6!:t iu :, {.,;
g-E'iLKdo|'W.ei,#l
6!tt;uit:f iJ{E;eg;-Ca.Ss
y_i4*iOrj;usfish{6iE
tG-r6ftt?i,rtg&f,ciL
"(Tbrhadap) para wanita yang mengerjakan
perbuatan keji hendaklah a.da empat orang
saksi di antara kamu $a^ng menya,ksikannya).
Kemudian apabila mereka telah memberi pen
saksian, maka kurunglah mereka (wanita-
wanita itr) dalam rumah sampai mereka mene-
mui ajalnya, atau sampai Atlah memberijalan
yang lain kepadanya. (15) Dan, terhadap dua
orang yang melakulran perbuaran keli di antara
kanru, maka berilah hukuman kepada kedua-
nya. Kemudian jika keduanya bertobat dan
memperbaiki diri, maka biarlranlah mereka.
Sesungguhn''a Allah IvIafE Fenerima tobat lagi
Itfiaha Fenyayang. (16) Sesunguhnya tobat di
sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang
yang mengerjalan kejatratan lantaran ke-
jahilalb yang kemudian mereka bertobat dengan
segem. l{aka, mereka itulah yang ditcrima
Atlah tobahya. Allah Malra Mengetahui lagi
lvtatrabiJaksana" (14 fidaklah tobat ihr diterima
Allah da.ri orang-orang yang mengerjakan ke-
jafntan (yand hingga apabila data"tg ajal ke-
pada seseorang di antara merekfr (barulah) ia
mengatakanr tSesungguhnya saya bertobat
sekarang.'Tldak (pula diterima tobat) orang'
orang yang mati sedang mereka di dalam ke-
kafiran Bagi orang'orang ihr telah l(ami sedia-
kan siksa png pedilL (18) Hai orangorang )'ang
beriman, ddak halal bagi karrru mempusakai
wanita dengan jalan paksa danjanganlah kamu
menyusahkan mereka karena hendak meng
anrbil kembdi sebagian dari apa yang telah karru

berikan kepadary"a, terkecuali biLa mereka me-
lakukan pekerjaan keji yang nyata. Beqg"aullah
dengan meneka secara pahrt lGmudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabar
lah) karena mungkin kanru 6dak menyukai
sesuahr, padahal Allah menjadikan padanya
ftsfailqn yang banyak (19) Jika kanru in$n
mengganti'istrimu dengan istri yang lain,
sedang ka.rrru telah memberikan kepada sese-
orang di antara rrereka harta yang banyak,
mala jangantah karnu mengarnbil kembali
daripadarya barang sedikipun Apakah kanu
akan menganrbilnya kembali dengan jalan
urduhan pn! dusta dan dengan (menangung)
dosa yang nyata? (20) Bagaimana karru akan
menganrbilnya kembali, padahal,. sebagian
karnu telah berg"aul (bercampur) dengan yang
Lain sebagai suanri-istri. Mereka (istri-istrimu)
telah menga^urbil itari kanru perjanjian yang
lnrar. (Zt)Janganlah kanru nikahi wanita-sxanita
yang telah dinikalri oleh ayahmg' terkecuali
pada masa yang telah lampau. Sesunggulrnya
perbuatan ihr arratkeji dan dibenci AJlah dan
sebunrk-bunrk lalan ()'ang ditempuh). (22) fi-
harankan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu;
anak-anakmr yang wanita; sauda,ra*auda,ra,nur
yang wanita, saudarasaudara bapakmu yang
wanita; saudara-saudara ibumu yang wanita;
anak-anak $ranita da,ri saudara*audaramu yang
lah-latd; anak-anak wanita dari sandara*audara-
mu png wanita; ibu-ibrunu yang menyusui kanu;
saudara wanita sepersusuan; ibu-ibu ishimu
(mertra) ; anak-anak isilrimu yang dala'n peme-
liharaanmu dari istri yang telah karru carryurt
tetapi jika kanru belum ca,nrpur dengan istrimu
ihr (dan sudah karru ceraikan), maka dda& be*
dosa ka^nru 66nikahinya; (dan diharankan
bagimu) istri-itr anak kandungmu (menanar);
dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua
wanita yang bersaudara, kecuali yang telah
terjadi pada masa larrpau. SesungguhnJra Allah
I\fiaha Fengarrpun lagi Maha Pe,nyayang." (23)

Pengantar
Telah berlalu segrnen pertama surah ini, yang

menata sistem kehidupan masyarakat muslim dan
membersihkannya dari sisa-sisa jahili:i.h dengan
memberikan jaminan-jaminan kepada anak-anak
yatim baik mengenai harta maupun jiwa mereka di
ddam bahtera keluarga dan dalam batrtera jamaatt
(maqarakaD, menata sistem kevmrisan ddam ling-
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kup keluarga dan mengembalikan semua jaminan
dan sistem ini kepada sumbernya yang asasi. Yaitu,
ulahiyyah Nlah dan rububiyyahNyaterhadap manu-
sia kehendak-Nya menciptakan mereka semua
dari diri yang sahr, dan menegakkan kehidupan
maslarakat manusia di atas fondasi keluarga dan
prinslp saling menanggung. Juga mengembalikan
mereka di dalam setiap urusan hidup merekake
pada ketentuan-ketentuan (hukum-hukum), ilmu,
kebijaksanaan, dan pemberian ganjaran Allah ke
pada mereka sesuai dengan ketaatan dan pelang-
garan mereka kepada-Nya pada semua ini.

Adapun segmen kedua ini mengahr kehidupan
masyarakat muslim dan membersihkannya dari
sisasisa kejahiliahan dengan membersihkan masya
rakat tersebut dari perbuatan yang keji, dan mem-
bersihkan kotoran-kotorannya dari kaum laki-laki
danwanita di samping membukapintu tobatdari
unsur-unsur yang kotor ini bagi orang yang ingin
bertobat dan membersihkan diri, untuk kembali
lagi ke masyarakat dengan keadaan yang bersih
dan punya harga diri. Kemudian dengan menye
lamatkan kaum wanita dari kemalangannya di bawah
sistem jahiliah dari kerendatran dan kehinaan,
kekerasan dan kezaliman. Sehingga kehidupan
keluarga dapat ditegal{ran di atas fondasi yang sehat
dan kokoh. Dari sana tegaklah masyarakat, yang
berbasiskan keluarg4 dengan tegar di muka bumi
dalam udarayang bersih dan berwibawa

Akhirnya" diaturlah sisi kehidupan keluarga de
ngan menjelaskan siapa saja wanita-wanita yang
haram dinikahi menurut syariatlslam dan dijelas
kan pula siapa wanita-wanita yang halal dinikahi.

Dengan penjelasan itu selesailah segmen ini, dan
selesai pulalahiuz keempat ini..

Hu*uman b.g, **; Lekld
yang Melakukan Perbuatan Keji

'b:ttfr6'Hcro2:rj'jlil:<*Xdii:,

i.<;Wtt#bg"H:4.s';,t
W"iv'SJz*'ilpl'L{;;;t-i;,"}5i
ri6 -,$i3i6'?4WI ": 

tt(t $
v;)($i,\1rt1bLi4t**ft 'C*tS

"(Tnhadap) para wanita yang mengnjalan pnbuatan
keji, hmdnltlnh adn mtpat orangsabi di arrtara lamu
(yang menyakilwnnya). Ifumudian apabila mnelw
telnh membni persalcsian, malm kurunglah mneka
(wanita-wanita itu) d.ahm rumah sampai mnelm
rcnnruiajalnya;atausantpaiAllnhtnentreri jal^yry
lnin lrzpadnny.a. Dan" turhndnp dua orangyangmcln-
kulun pnbuatan leeji di antara knmu, mnka berikh
hukuman lupadn fu duanya. Ibrmdion j ila leduanya
bntobat d,an nunQabaiki dld" nal@ binrkanlnh mnelu.
Sesanguhnya Allnh fuIala Pmnima tnbat Ingi Maha
P^y al ang. " (an-Nisaat: 15- 16)

Di sini Islam menempuhjalannya sendiri di dalam
mensucikan dan membersihkan masprakat Sejak
awal Islam memilih jalan untuk mengucilkan dan
menjauhkan wanita-wanita keji dari'masyarakat,
apabila telatr terbukti bahwa mereka melakukan
perbuatan keji itu. Juga menghukum laki-laki yang
melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan me
nyimpang, dan yang melakukan homoseks. Ketika
ihr belum ditentukan jenis hukuman dan ukuran-
nya" Kemudian dipilihlatr hukum bagi wanita dan lelaki
semacam ifu dengan hukumyang sama, sebagai-
nxmayang tercanfum dalam surah an-Nuur, yaifu
hulntnran j alaididera, dicanrbulC; dan sebaeaimana
yang diahrr dalam Sunnatr, )raitu hukum rajam (di-

tanam tubuhnya separo, lalu dilempari batu hingga
tewas). Sasaran akhir dari hukuman i4i atau itu ialah
memelihara masyarakat dari kekotoran, dan meme
liharanyaagartetap bersih, berwibawa, dan terhonnat

Pada setiap kasus dan hukuman, syariat Islam
memberikan jaminan-jaminan untuk tidak melaku-
kan kezaliman, kekeliruan, dan mendasarkan pada
dugaan dan swbhat (ketidakjelasan) dalam men-
jatuhkan hukuman-hukuman yang berbatraya dan
memberikan bekas yang mendalam di dalam ke
hidupanmanusia.

"(Itrhadnp)pmawanitayangnmgerjalanptbuatnn,
keji, Iundaklnh ada empat orang sa.hsi di antara lwnu
(y ang menyakilwnny a). Ikmudian apabila merela
tehh mernbni pnsakian, rnalw kurunglah mneln
(wanita-wanita itu) dnlnm rumah sampai mnelu me -
rcmui ajalnla, atau sampai AIIah memberi j alm yang
lnin lwpadnnya. " (an-Nisaat: 15)

Nash ini mengandung kecermatan dan kehati-
hatian yang sangat tinggi. Ia memberikan batasan
bahwa wanita-wanita yang diberlakukan padanya
hukuman ini adalah 'wanita-wanitn ili antnru l(anu:-
yakni wanita-wanita muslimah-dan dibatasi pula
jenis laki-laki yang diminta memberikan kesaksian

A
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atas perbuatan ihradalah "hki-laki di antara lwmf-
yakni laki-laki muslim. Maka nash ini dengan tegas
menentukan siapa gerangan wanita fiang dijatuhi
hukuman itu apabila ia betul-befirl tela]r melalmkan
perbuatan tersebut, dan siapa pula laki-laki yang
diminta persaksiannya terhadap kejadian ihr.

Islam tidak meminta persaksian atas wanita
muslimah, ketika mereka melakukan dosa" kepada
lakilaki nonmuslirn Batrkan, haruslah dari empat
orang lelaki muslim, dari kalansanmu sendiri, dari
masyarakatmuslim ini, tempat ia hidup di tengatr
tengalmya, patnh kepada syariatnya, mengikuti
pimpinannya pun)'a kepedulian terhadap urusan-
ny4 dan npngerti apa dan siapayang ada di dalanr
nya DalanI hal ini, tidak boleh menggunakan per-
saksian Qrang nonmuslim, karena ia tidak dapat
dipertanggunejawabkan mengenai harga diri se
orang muslimah, tidak dapat dipercaya amanah dan
ketalsraannya, dan tidak ada urgensinya baginlza
dan lainnya mengenai kebersihan dan kewibawaan
masyakat, dan di datam memberlakulran keadilan
padanya Jaminan-jaminan ini tetap berlalil di dalam
persaksian ketika huhrmnra berubah, dan menjadi
jalad'derd ataurajam.

'...Kcnudian apabiln mnclw tzlnh mmlerilan pn-
sailsiau mala kurunglah mneka (wanita-wanita) itu
di dalanntmah...."

Supaya tidak bergaul dengan masvarakat, tidak
mengotorinya, fidak nikah, dan tidak melalcukan
aktivitas.

". . . sampai mneka mtrcnui ajahrya. . . "
Sehingga habis ajal merekaketika masih tetap

dalam keadaan seperti itu, yaihr dikurung di dalam
rumatr.

"...atnu sampai Allnh membni jahn yang lain lu-
padnnya."

Ialu mengubatr keadaan dan hukumannra atau
memperlakukan urusannya menurut kehendak-
Nva" Sehinega memberi kesan bahwa ini bukanlah
keputusan final f'ang berlaku abadi, melainkan
kepufusan sementara dan merupakan keadaan
l*iusus di masyarakat, sambil menantikan datang-
nya kepuhrsan terakhir yarrg pasti dan abadi. Inilah
yang terjadi sesudah iu.r, yaitu terjadirya perubahan
hukum sebagaimana yang disebutkan dalam suratt
an-Nuurdan di dalamhadits Rasulullah saw.

Imam Atrmad meriwayatkan bahwa telatt di-
informasikan kepadanya oleh Muhammad bin
Ja'hr, dari Sa'id, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari

Hathan bin Abdullah ar-Raqasyi" dari LJbadah bin
ash-Shamit, dia berkata, "Rasulullah saw. apabila
hrrun wahyu kepada beliau, tampaklatr bekasnya
(tanda-tandanya), beliau sedih karenanya, dan
berubah wajahnya- Maka, Allah menurunkan ke
padabeliau pada suahr hari, dan ketika semuake
adaan itu telah. berlalu, beliau bersabd4

)+'""ii ht,"- '$,';b iL, e iLb
?'r', iV'a:'4i 4t, 4[,,r!:u, 4:i

4*'a ; iV iv, flt .;)t4u.
'Ambillah t rfu* dnriku, ambillnh t**u* dnritu!
Sesungulvtya Allnh tehh mernbni jalan lupadn
mnela. Orung y ang sudnh (p ernah) nikah yang berzim
dengan. orarg Jan{ sudah (pernah) niknh" dnn orang
yang belum parnh nilcnh yang beraira dmgan ormg
yng belum pnnnh niknlr. Orang yang sudah niluh
hukummtnya didna snatus kali dan diraiam dzngan

batu, dnn uang yang belum pernah nilcah didna snatus
lali ltnnudian diaringlwn selnma setahun."

Imam Muslim dan Ashhabus Sunan meriwayat-
kannya dari beberapa jalan dari Qatadah, dari al-
Hasan, dari Hathan, dari Ubadatr bin ash-Shamit,
dari Nabi saw. dengan lafal,

'Ambillah hukum dnriku, ambillah hukum dniku!
S es un gultny a Allnh tdah nml eri j alnr untuk mcrekn,

y aitu buj angan yang bezirw didna (diimrnbuk) snatus
luli dan dia$nglwn selamn setahun; danyang sadah
(panah) nilrah apabila beaim didna seratus knli dnn
dirajam daryan batu."

Akan tetapi, terdapat Sunnah7tTrydi'tindakan'
Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan dalalr. Sfu]tih
Muslimmengenai peristiwa Ma'iz dengan wanita
Ghamidiyah batrwa Nabi saw. merajam mereka
tanpa mencarnbuknya. Demikian pula dalam peris
tiwa lelaki Yahudi yang berzina dengan wanita
Yahudi yang diminta keputusan hukumnya kepada
Nabi saw., lalu beliau memutuskan agar mereka
dirajam tanpa dicarnbulc Maka Sunnah fi 'liyyahiut
menunjukkan bahwa hukuman ini (rajam tanpa
cambuk) merupakan hukum yang teralhir.
' D an" tnhnd"ap d:ua mang y ang mclalaiun p nbuatan
k$i di antara kamu, mal(n berilnh hulwman l"podo
ludunnya. I(ntudianjilw ledwnya botobat dnn mmt-
pabaiki diri, malu biarkanlah mnela. Sesunggulmya

Allnh Mala Pmtrim.a tobat lagi Maha Pmyayang."
(an-Nisaa':16)



Tafsir Fi ZhilalilQur'an lI (301 ) Juz M Bagian Akhir Ali Immn 6 Pwnulaas an'l'lisaa'

Sangat jelas bahwa Vang aimat<sud dengan fr-
man Allah, " Dua mang yang nclaleulan perbualan lwj i
di antara lwmzf ialah dua orang lelaki yang melaku-
kan perkuatan keji yang ganjil (homoseks). Ini
adalah pendapat Mujatrid r.a. Ibnu Abbas, Sald bin
Jubair, dan lainJainnya berkata, "'Makn, berilnh
fulwman lupada luduanyd, ialah dengan caci maki
celaan, dan dipulml dengan alaskaH."

'. . . I(nrudianj ilw ludwty a bntnbar dan ntanperba*i
diri, rulu biarlwrilah moeka. . .. "

Tobat dan perbaikan diri ini+ebagaimana akan
dibicarakan lebih jauh-merupakan perubahan fians
fundamental pada kepribadian, keberadaan, uu:iatl,

jalan, amalan, sikap, dan perilaku. Oleh karena itu,
hukuman tidak diterapkan pada mereka dan jamaah
(masyarakat) dilarang menjahrhkan hukuman ke
pada kedua orang yang melakukan perbuatan png
menyimpang dan ganjil ini. Mak4 inilah yang di-
maksud dengan "membiarlun m,erekd.,}'aifu tidak
menjahrhkan hukuman kepada mereka

Dalam hal ini, terdapat isyaratyang halus dan
ddarn,

"...Scsuttguhnya Allah Maha Pmcrima tobat lngi
MaJu, Pmyayang."

Allah yang mensyariatkan hukuman, dan Dia
pula yang memerintahkan membebaskan mereka
dari hukuman ihr apabila mereka bertobat dan
memperbaiki diri. Tidak adaca[npur tangan sedikit
pun dari manusia mengenai masalah yang pertama
dan masalah yang kedua Mereka hanya bertugas
melaksanakan perintah dan pengaratran Allah.
Sedangkan, Dia Maha Penerima tobat lagi Maha
Penyayang, mgmenerimatobatdanmenyayangi
oftrng{ftmg yang bertobaL

Satulun ludua dalam isyarat ini ialah mengaratr
kan hati harnbahambaNya unfilk memetik akhlak
Allatr dan mempergauli sesama hSmba dengan
aktrlak ini. Apabila Allatr ihr Maha Penerima tobat
lagi Maha Penyalang, maka seyogianya di dalam
pergaulan antarsesama mereka bersikap lapang
dada dan saling menyayangi, di dalam menghadapi
dosayang telatr lampau yang diakhiri dengan tobat
dan perbaikan dirl Sikap demikian ini bul€n berarti
toleransi terhadap kejahatan dan bukan pula kasih
sayang kepada para pelalctr perbuatan keji. Di sini
tidak ada toleransi dan kasih sayang. Tetapi,
toleransi dan kasih sayarrg itu adalatr kepada orang-
oftngyangbertobat dan membersihkan diri serta
memperbaiki diri.

Mereka diterima di masyarakat dan tidak di-
ungkit-ungkit lagi dosa-dosa yang mereka telah
bertobat dan membersihkan diri darinya, serta
memperbaiki dirinya sesudah itu. I(alau demikian,
maka sudatr selapknya mereka dibantu unhrk me
mulai kehidupan baru lang bersih dan terhormat,
dan melupakan dosadosa mereka di masa lalu.
Sehingsa tidak mengganggu perasaannya ketika
mereka berhadapan dengan masyarakaL lGren4
hal itu kadang-kadang dapat menjadikan sebagian
merekaberbalikhaluan dan bergelut dengan dosa
dosa lagi serta melakukan tindakan-tindakan yang
merugikan dirinya di dunia dan di akhiraf menr-
buat keruSakan di muka bumi mengotori nuxiya.
rakat, dan mengganggu mereka-

Akan tetapi, hukuman semacam.iht sudatr di-
ubah sesudatr itu, sebagaimana diriwayatkan oleh
Ashhabus Sunan dari Ibnu Abbas.r.a., dia berkata
"Rasulullah saw. bersaMa"

,yJL#;t !'i i;'k p.::r:iLFy
{* Jfii'5

'Barangsiapa yag kanu letalwi melnhlnn pnbualart
Iwum Luth (lnmasel*), nafta bunulilah yangrula.lar
Ianny a dnn yang dipnlnlwlanny a.''

Dalam hukum-hukum ini tampaklah bagaimana
perhatian nanluaj Islam unhrk rnembersihkan
masyarakat muslim dari perbuatan yang keji.
Perhatian ini sudah datang sejdk dini. Islam tidak
menunggu sampa! memiliki daulat di Madinah dan
kekuasaan unhrk rnemberlalnrkan syariat Allah.
Larangan dari perbuatan fu:nfuit sudah datang
dalam surah al-Israa'yaqg diturunkah di Mekatr,

langanlah lamu rundzlwti zhu. Sesungu.hnya <ira
itu adnlnh suatu pabuatan )ang kcji dan suatu jalan
y attg bntk. " (al-Israat: 32)

Jugatelah dilarang dalam suratr afMu'minuun,

'Sesan guhny a b mtnhnqlah ffang- orang I ang bni-
man, (y ailu) urang-CIrang y ang lhusy uk dnlnm shalnt-

nya, dnn nrang-oratg ytg mmjaga lemaluannya,
lzcuali tcrlwfup istri-istri mnelu atnu budnk yang
mnela miliki; mnla senngguhnya merela dalnn
ini tidn* arale " (al-Mutninuun: 1-6)

Dan hal ini juga diulang dalam surah al-Ma aarij.

Ya pelaranganitu sudatr datang sebelumlslam
memiliki kedaulatan dan kekuasaan.

Akan tetapi, dalam periode Mekah itu, Islam
belum mempunyai kedaulatan dan kekuasaan.
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Sehingga, sanksi.hukuman terhadap kejahatan
fiang sudah dilarang di Mekah ihr belum diundang-
kan sampai ia telah memiliki kedaulatan dan
kekuasaan (pemerintatran) di Madinatr. Islam tidalr
menganggap cukup dengan larangan dan pe
ngarahan saja unhrk memberantas kejahatan dan
memelihara masyarakat dari perbuatan kotor.
Karen4 Islam adalah agama yang realistis, yang
melihat batrwa larangan-larangan dan pengarahan-
pengarahan saja belum mencukupi, dan melihat
pula bahwa agama tidak akan dapat tegak tanpa
kedaulatan dan kekuasaan. Islam juga melilpt
bahwa agama adalatr manlwj atau nizJwm (sistem)
yang menjadi tempat tegaknya kehidupan praktis
manusia, bukan sekadar perasaan yang hidup
dalam hati nurani dengan tanpa kekuasaan dan
undang-undang, dan tanpa manlwj ymsjelas batas
batasnya dan undang-undang yang dimaklumi.

Sejak akidah Islam meresap dengan mantap
dalam hati sebagian masyarakat di Mekah, maka
alddatr ini langsung memerangi, membersihkan,
dan mensucikan kejatriliatranyang ada dalam hati
ini. Ketika Islam telah memiliki kedaulatan dan
kekuasaan di Madinah yang ditegakkan di atas
syariatyang sudah dimaHumi, dan mengaplikasi
l<an nanlwj Allah di muka bumi dalam bentuk
tertenfu , maka ia melaksakan kekuasaannya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan yang keji
dengan jalan memberikan hukum-rn dan pendidik-
an, di samping pengarahan dan pengajaran. Islam,
sebagaimana kami katakan di muka bukanlah
semata-mata iktikad perasaan dalam hati. Tetapi, ia
iuga merupakan kekuasaan yang mengaplikasilan
iktikad perasaan ihr ke dalam kehidupan nyata, dan
selamanl"a tidak pernatr berdiri pada satu lcaki saja

Demikian pula dengan semua agama yang
dahng dari sisi A[ah. Sungguh telah teriadi kesalatr-
an yang futal pada pikiran sebagian oraRg yang
mengaqggap ada agama samawi yang tanpa syariaf
perahran, dan kekuasaan. Tidak! Tidak demikian!
Din' agamd adalatr rnonlujbrytkehidupan, man hs
yang realistis dan praktis, yang dengannla manusia
tunduk pahrh kepada Allih saja, dan menerima
agama ifu dari Allah saja. Mereka menerima kon-
sepsi iktikad dan nilai-nilai akhlah sebagaimana
mereka menerima syariat yang mengatur kehidup
an praktis mereka- Di atas landasan syariat inilah
ditegakkan suahr pemerintahan yang melaksana-
kan syariat tersebut dengan kekuatan kekuasaan di
dalam kehidupan manusi4 memberikan pendidik-
an dan hukuman kepada orangorang yang menen-

tang syariat tersebut dan melindungi masyarakat
dari noda-noda jahiliatr, supaya seluruh kepatuhan
ifu hanya kepadaAllah saja, dan agama secara total
milik Allah. Maksudnya, fidak ada- Ilah-Ihh atau
Tuhan:Tuhan lain dalam bentuk apa pun selain
Allah, yang diberiwewenan! membuat syariat bagi
manusi4 membuat nonn4 tata nilai, undang-undarry,
danperaturari.'

Maka, Ilah adalah yang berhak menciptakan
semua ini, dan siapa.pun makhluftyang mengaku
punyak hak terhadap urusan ini berarti ia telah
mengHaim dirinya punya otoritas uluhiyyah ter-
hadap manusia Tidak ada satu pun agama dari sisi
Allah yang mehtolerir manusia untuk menjadi .I/ai
dan mengklaim hak ini pada dirinya. IGrena itu,
tidak ada satu pun agamalang datang dari sisiAlah
hanya sebagai iktikad dalam hati dan ierasaan,
tanpa syariat praktis dan tanpa kekuasaan unfuk
memberlakukan syariat ini

Demikianlatr Is$m di Madinah terus menampil-
kan eksistensinyayang sebenarny4 dengan mem-
bersihkan masyarakat dengan membuat syariat

dan melaksanakannya menjatuhkan
sanksi dan memberikan pendidikan, sebagaimana
yang kita lihat di dalam hukum-hukum yang di,
kandung oleh suratr ini. Perubahanyang dibawanya
kemudian ditetapkan sebagai hukum yang tetap
sesudatr ihr sebagaimana yang dikehendaki Allah.

Tidaklah mengherankan perhatian Islam yang
demikian jelas terhadap pembersihan masyarakat
dari perbuatan keji ini, dan begihr seriusnya ia
memeranginya dengan segalacina- Mak4 ciri pn-
tamakejahiliahanpadasetiapmasa-sebagai-mana
kita lihat pada jahiliatr modern yang sudah merata
di muka bumi-adalah pelanggaran seksual dan
kebebasan seperti binatang tanpa patokan moral
atau undang-undang. Hubungan seksual yang
rusak ini dianggap sebagai simbol "kebebasan
manusia" yang tidak ada kehendak menghentikan-
ryakataq'akecuali orang yang hendak membuat
susah, dan tidak ada yang menentangnya kecuali
orang yang hendak mencekik kebebasan ini.

IGdang-kadang kaum jahiliah mentolerir se
luruh kebebasan mereka sebagai manusi4 dan
tidak mentolerir kebebasan yang bersiht kebina-
tangan ini. Iftdang-kadang mereka melepaskan
seluruh kebebasan mereka ibr. Akan tetapi, mereka
juga memberikan wewenang kepada orang yang
hendak mengatur dan membersihkan kebinatang-
anmereka.

Di dalam maqrarakatjahiliah bekerja sama semua
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sarana unfuk.meruntuhkan sekat-sekat moral,
unfuk merusak aturan-ahrran frtratr dalam liwa
numusi4 untuk menampali(kan indah syahwat ke
binatangan dan membuat simbol-simbol tersendiri
unfirknya dan untuk mengobarkan gejolak seksual
dengan berbagai macilm sarurna. Juga unhrk men-
dorong dekadensi moral, untrk melematrlian tatan-

an dan tanggung jawab keluarga dan masyarakaf
untuk menghinakan peraszum fitriah yang sehat
yang merasa jijik terhadap nafsu syahwat yang
tercel4 dan untuk memuji.muji syatrwat dan me
muji-muji segala yang serba tercela baik yang ber-
kenaan dengan perasaan, fisilg maupun perkataan.

Semua itu merupakan ciri+iri jahiliah yang
rendah, yang Islam datang unhrk membersihkan
segenap perasaan manusia dan masyarakat nunu-
sia darinm Yang demikian itu merupakan siht dan
ciriciri semua kejahiliatran. Sehingga syair-syair
Imru-nl Qais pada ramanjahiliatr menemukan kenr
bali padanarryapada syair+yairjahiliahYunani dan
Romawi, sebagaimana ia juga menemukan padan-

a*padanannya dalam sastra dan seni modern pada

Arab jattiliah dan jahiliatr modern lainnya sekarang.
Hal itu juga tampak dalam tradisi-tradisi masya-
rakat, dalam ulah kaum wanita kegila*ilaan orzrng
yang berasyik-asyikan, dan rusaknya pergaulan
dalam semua kejahiliahan kuno dan modern, yang
tampak kesamaan dan hubungannya yang semua-

nya bersumber dari taslwuwur 'pandangan, pola
pikit' yang sama dengan simbol-simbol yang mirip
mirip.

Kebebasan yang seperti binatang ini pada akhir-
nya selalu merusak peradaban dan menghancur-
kan umatyang hidup di dalamnya-sebagaimana
yang terjadi pada peradaban Yunani, Romawi, dan
Persia tempo dulu-sebagaimana yang terjadi se
karang pada peradaban Eropa dan Amerika yang
terus melorot meskipun mereka mengalami ke
majuan yang spektakuler dalam bidang teknologi.
Sesungguhnya mereka merasakan, sebagaimana
tampak dari perkataan merek4 bahwa mereka
tidak mampu membendung laju kehancuran yang
menimpa.

Di samping akibat buruknya yang seperti itu,
masyarakat jahiliah-pada setiap masa dan tempaf
selalu menyukai kerendahan dan kehinaan. I(adang-
kadang mereka mau saja kehilangan seluruh ke
merdekaan "insaniahnya'', dan tidak mau mene
rima kalau ada sesuatu yang menghalangi jalan

kebebasan "kebinatangannya''. Mereka rela diper-
budak, tetapi tidak mau kehilangan kebebasan

kebinatangannya!
Tentu saja ini bukan kebebasan dan kemerdeka-

an. Sesungguhnya yang demikian itu adalatr pe
nyembatran kepada kecenderungan kebinatangan
dan sebagai proses meluncur ke dunia binatang!
Bahkan, mereka lebih sesat! IGrena, binatang
dalam hal ini dihukumi dengan hukum naluri yang
menjadikin masa-masa tertenfu untuk melakukan
aktivitas seksual yang tidak akan dilampaui oleh
binatang, dan selamanya terikat dengan kebijak-
sanaan masa subur dan unhrk mengembangkan
kehrunan. Ikrena ifu, binatang betina tidak mene
rima binatang jantan kecuali pada masa subur, dan
tidaklatr biiatangjanhn menyerangbinatang betina
kecuali dalam keadaan siap.

Adapun manusia Allah menyerah\3nnya kepada
akalnya di bawatr kendali akidahnya Apabila ma
nusia sudah lepas dari akidatr, lematrlah akalnya di
bawah tekanantekanan, dan tidaklah ia mampu
mengendalikan gejolak pada dirinya. Karena ihr,
mustahil mengendalikan dorongandorongan ini
dan membersihkan wajah masyarakat dari kotoram
ini kecuali dengan akidah yang kuat dan dengan
kekuatan yang bersumber dari akidah tersebut,
serta dengan adanya kekuasaan yang dapat me
ngendalikan orangorangi yang suka menyimpang
dan membual dengan memberinyapendidikan dan .

hukuman Juga mengembalikan eksistensi kema-
nusiaannya bahkan mengangkatnya dari derajat
binatang kepada posisi sebagai "manusia" yang
terhormat dalam pandangan Allah.

Kejatrilan yang numusia hidup padanya hidup
tanpa akidah, sebagaimana hidup tanpa kekuasaan
yane ditegal*an di atas akidah ini. Oleh karenaitu,
berteriaklah orang{rang yang berakal sehat di
kalansan jatriliatr Barat, tetapitidak ada seorangpun
yang menyahul l(aren4 tidak ada seonmg pun
yang mau menyatrut perkataarrperkataan yang
terbang di udara yang tidak mempunyai badeingke
kuasaan untuk memberlakukannya dan unfuk
menjatuhkan sanksi=sanksi sebagai pendidikan.
Gereja dan pendeta-pendeta pun berteriak" tetapi
tidak ada seorang pun yarg menyambutrya. IGrerua,

tidak ada seorang pun yang mau menyambut
akidah yang terbuang, yang tidak memiliki ba.dcing

kekuasaan yang melindunginya dan melaksanakan
pengaratran-pengarahan dan afuran-aturannya.
Meluncurlah manusia kepada kehinaan dan ke
rendahan tanpa kendali naluri yang diberikan Allatt
kepada binatang, dan tanpa kendali akidah dan
syariat yang diberikan Allah kepada manusia
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IGhancuran peradaban adalah akibatfang pas6
yang sudah diketahui manusia berdasarkan pe
@yanglalu,meskibaeai
manapun tampaknya muatan peradaban ini dan
besarryra fondasi yang menopangg/a Maft4 "ma
nusia"-tanpa disangsikan lagi-adalah fondasiyang
paling besar. Apabila manusianya sudah hancur,
fidaklah akan dapt ditegal*an peradaban di atas
pabrik dan produksi semata!

Setelah kita mengetahui dalamnyahakikat ini,
tatru pulalah kita betapa agungnya Islam yang
begrtn ketat memberikan hukuman terhadap per-
buatanyangkeji unfirkmelindungi'rnanusia dari
ketrancuran, srprya kehidupan manusia dapattegak
di atas fondasi kemanusiaannyayang orisinil. Di
samping iUr tahu pulalah kitabehpajahatnya sarana
dan carayang aipergunatran untrk menghancurkan
fondasifondasi kehidupan manrnia dengan mernujl
memuji perbuatan yang keji dan mengaqggapnya
indah, melepaskan qnahf,'at kebhatan&n dari ken-
dalinn dan kadang-kadang menyebut yang demi-
kian ihr sebagai'seni", tebebasan", dan "kemajuan".

Semua sarana untuk menghancurkan "hema-
nusiaan" srdah selayaknya diberi nama sesuai dengan
naman]ti4 yaittr'kejahatano, sebagaimana sudah
selayaknr"a pula kita menghentikan kejatntan ini
deruan nasihat dan huluman!

Inilah yang diperbuat oleh Islam, dan hanya
Islam saia dengan nanlqinwyang sempurna dan
lurus )"ang berbuat demikian!16

trt

Sifrt dan Ilakikat Tbbat
Islam tidak menuhrp pinfir bagi laki-laki dan

wanitayang berdosa dan tidak mengusir mereka
dari masJrarakatjika mereka ingin kembali kepada
mereka dengan keadaan rang bersih dan bertobat
Islam justru merentangkan jalan bagi mereka dan
mendorong mereka unhrk menempuh jahn itu.
Bahkan, demikian semangatryra dorongan Islam,
sampaisampai Allah menjadikan penerimaan tobat
merekrkalau mereka benar-benar fulus-sebagai
keharusan baei-N]"a }'arrg ditetapkan-Nya dengan
firman-Nfia yang mulia Rasarya tidak ada ke
utamaan di belakangnya yang melebihinya

,t:?*:41';' J3- 4 iD jtl {$ Z. irttl uly

5g7:*'rn4;'64lfrr'yte6 j.'*-t
O-fu U:A1+;{;$,r++;t1}?if

?g'J:fii:;r'W*4i6$r-
5@{'oi'a'u-Sr*;'us\&+J'6

$':J,:6;{$6a$i
"Sautguhnya tnbat di sN AIIah hnryalah tufur bagi
orang-orang yang mmgerjalnn lvjalwnn Innlarun
lcj aldla yang kmilian rnmla bmobat dngan scgcm,

mnlra mnclw itulah yang ditnima Allah tobatuya.
AUah Malw Mengctalui hgi lrIalahijal$atw. Tfula*Iah
tobat iht ditnima Allah dnrt uang-uang yng ru-
ngiljalatkzjalurnn(yang)hingaapalih'funngajal
l"pod" scscuang di antnra mneka, (barul,ah) ia me-

ngalakaa'Smngdmy a say a bernbat ulwrang.' Da4
tidak (puln diterima tobat) orung-orang yang mnti
scdmgmnckn di dnlam lek$ran. Bagi orang-nang
ikr trlnh l{ami sedialan sika ymgpedilu"(an-Irlisaat:
17-18)

Masdah tobattelah dibicarakan dalam fitzlrnt
ketika membicarakan frman Alah dalam surah Ali
Lnran,

'Daa (iuga) orang-orarg yang a/anih nAcrjakan
pnbuann luji anu nmganiaya diri scndiri, mnelw
ingat alan Allalq lala menwlm ampun tnhadap dosa-

dosamerelw."(Ali Imran: 135) a

BaiHah kami kutip kembali secararingkas di
siniAkantetapi, ungkapa[yang dikemukakan dalam
suratr ini memiliki sasaran lain, yaitu hendak men-
jelaskan tabiat das hakikat tobat

Sesungeuh tobat yang diterima oleh Allah dan
memiliki keutamaan sehingga Allah memastikan
bahwa diriNya menerinranya ialatr tobat yang lahir
dari dalam lubukhatiyang menunjukkan bahwa
telah terjadi perubatran ddam hati tersebut Hati
yang telah digoncang oleh penyesalan yang amat
dalam dan digoyaggnya dengan goyangan yang
keras sehingga ia bangkit, lalu melompat dan sadar,
dalam usia yang masih lapang, dan di tengah
semaraknf keinginan dan citacita. hlu timbullah
keiruinannrraFrrg sungguh-sungeuh dan niatyang
serius untrrk menempuh jalan baru.

"Satnguhnya tabat di sN AIIah hmryalah tobat bagt

16 Silakan baca 'Salaamul Baif di dalam kitab As-Salaarul Ahni ual-Islm, terbitan Darusy Svuruq.
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oratry-orang yng mengtrjaknn lwjalwtnn hntatan
lujahihn, yang lcenudian merekn bttobat dengan

seg€ra, malu m,nclu itulah yang ditnima Allnh tnbat-

nya. Allah Maln Mmgetahui Ingi Mahnbijaksarw."
(an-Nisaa':17)

Orangorang yang mengerjakan kejatratan lan-
taran kejahilan, mereka ihrlatr yang mengerjakan
dosadosa. Di sana ada semacitm iima batrwayang
dimaksud dengan jahalahkejahilan' di sini adalah
tersesat dari penrnjuh jauh maupun dekat, sebelum
ruh sampai di kerongkongan. Orangorang yang
bertobat dengan segera ialah merekayangkembali
bertobat kepada Allah sebelum meninggd dunia
dan memasuki sakarahrl-maut, dan mereka merasa
sudatr di bintu gerbang kematian

Tobat ini adalah tobatyang penuh penyesalan,

ingin lepas dari dos4 dan berniat unhrk melakukan
amal saleh dan menghapuskan dosadosanya itu.
IGlau demikian, ini merupakan suafu pembaharuan

di dalam jiwanya, suatu kesadaran di dalam hati
nuraninya, "...rnakn merelw itulah yang diterima
AIIah nbanya. Allah Malw Mmgetahui lagi Malu-
bijakana",yang bertindak dengan ilmu dan ke
bijaksanaan-Nya Dia memberikan kepada hamba-
hanrbaNya yang lematr kesempatan untuk kembali
ke dalam barisan yang suci, dan tidak melempar
mereka ke luar pagar, sedang mereka benar-benar
ingin perlindungan yang aman dan naungan yang
penuhkasih sayang.

Allah tidak menolak hamba-hamba-Nya yang
lemah dan tidak mengusir mereka manakala mereka
bertobat dan kembali kepada-Nya Dia tidak mem-
buhrhkan mereka dan tobat mereka pun tidak
memberi manfaat kepada-Nya Sesungguhnya
manfaat tobat itu kembali kepada diri mereka
sendiri, dan memperbaiki kehidupannya dan ke
hidupan rnasyarakat tempat mereka hidup. Oleh
karena ihr, Allah memberikan kelapangan kepada
mereka unhrk kembali ke dalam barisan dengan
bertobat dan mensucikan diri,

'Tulnl,hh tobat itu ditnirru Allah dfrri uang-orang
yangnmgerjakan ktjalwtan (tary) htuga apabih
dntang ajal lepada scsemang di antnra mneln, (bsru-

lah) in mmgataltan, 'Sesuttggulmya saya bntobat se-

,tara4g.... "' (an-Nisaat: 18)

Tobat semacam ini adalatr tobatyang terpaksa
yang masih berkebtapan hati untuk melanggar dan
bergelut dengan dosadosa Ini adalatr tobat orang

. yang bertobat hanya karena sudah tidak ada ke
sempatan baginya unhrk mengerjakan dosadosa

Tobatsemacam ini tidak diterima olehAllah, karena
tidak berdampak pada kesalehan dalam hati dan
kehidupan, dan tidak menunjuH<an adanya ke
mauanlang serius dankeinginair untuk meruubatr
arah kehidupannla"

Sesungguhnya diterimanya tobat ihr adalah
karena ia sebagai pinhr terbuka yang dimasuki oleh
orang{rang yang berlari menuju ke tempat per-
lindungan yane auum. Mak4 mereka kembalilcn
diri mereka dari padang kesesatan dan mereka_,
kembalikan kemanusiaan mereka dari komunitas
kesesatan di bavah pardi-panji setan. Mereka kem-
bali unhrk mengerjakan arnal yang saleh-jikaAllatt
menakdirkannya berumur Danjang setelah ber-
tobat, atau minimal untuk mengutamakan hidayatt
daripada kesesatan, jika ajal sedang menantilcan
mereka sedang mereka tidakmerasabahwa mereka
sudah berada dialtar kematian.

". . .Dan" tidnlc (pula ditnimn tobat) wang-Mangyang
mati sedang merckn di'dahm lrelufran....'.(arr-
Nisaa':18)

IGrena mereka telah memufuskan tali peng-

hubung antara mereka tobat, dan mereka telah
menyianyiakan kesemp.atan unhrk mendapatkan
pengampunan.

"Bagi uang- mang itu telah l{ami sedialan silca y ang
pedfr. " (an-Nisaat: 18)

Telah l(ami sediakan, telah l{ami siaplcn. Azab
ihr sudah ada sudah dinantikan, tidaklagi memerhr
kan persiapan dan dihadirkan, karena sudah hadir
dan sudah disiapkan!

Demikianlah ketatnya nanlwj Rnbbani dalam
masalatr hukuman, tetapi pada waktu yang sama ia
membuka pinhr lebar-lebar untuk tobat Sehingga
terdapaflatr keseimbangan dalam nunlwj Ralbani
yang unik ini, dan menimbulkan dampak-darnpak-
nya dalam kehidupan, suatu manlwj'metade' yang
tidak dapat dilakukan oleh nanlwj lain baik kon-
vensional maupun yang modern.

tta

Sistem Pemikalran yang Mengangkat Harkat
Wanita

Topik kedua dalam studi ini adalah tentang
wanita"

Arab jahiliah, sebagaimana semua sistem jattiliatt

di sekitarnya, memperlakukan kaum wanita dengan
perlakuan yang amat buruk. Ia tidak diberi hak
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kemanuslaanryi4 sehirEea deqiahlB direnda6kan
dari derajat laki.laki sejauh-jauhnya dan diper-
lalcukannya mirip barang dagangan. Padawaktu
yang sama ia (mereka) harus menanggungbeban
yang berat bagaikan binatang, dan dilepasqra men-
jadi sasaran fitnah dan mangsa pelampiasan nabu
dan keinginan-keinginan tercela lainnya Islam
datang unhrk mengangkat harkat mereka dari
semua ini dan mengembalikannya ke posisinya
yirng proporsional dalam membentuk keluarga
beserta peftmannya yang baik di dalam sistem
kemasyarakatan manusia. Posisi yang sesuai de
ngan prinsip umum yang telah ditetapkannya pada
pembukaan surah ini
"... Iilhanmu yang blah mmciptalan knmu furi diri
yang satu, dan dnrinya Allah rcrciptalun ishinya.
Dafi leduanya Allah mmpnlonbangbiaklwn lnki'
Ia,lci dan wanita yang Dazya*.... " (an-Nisaa': 1)

IG.mudian diangl<afiU"a rasa kemanusiaannya di
dalam kehidupan rumah tangga dari kedudukan
yang rendah seperti binatang kepada kedudukan
yang tinggi sebagai manusia; ainaungiq"a mereka
dengan payung kehormatan, cint4 kasih sayang,
dan pergaulan fiang baik; dan dikuadrannya jalinan-
jalinan dan hubungan-hubunganny4 sehingga
tidak mudatr puhrs ketika menghadapi bentnran
pertama dan ketika pertama kali menghadapi per-

soalan sensitif

Vs,xarWJ-FsVgfr vtSlqftn-
$fii j#r;Y ;?I,I;S 4ii J#,s;
'+' \iS ilv' {t'} #,'qrU 6
'31'55.5r';<,1/.f53.{#iSFf 

"9'au1762:Jri5f$:JAVt6*f+o
"rzZUtYVi!6rJis.ti,.'iL;i3it;di
,Krltv.6-rtWY:t-iKtAi3'Lg
rLc45r*'6.ilLp#6f'
,Lffir::&ci;tt:i;t$6$=t
igts\1fif1aJ36y4iG

t'Haiu^g-**,r*rffi

ncmpsalai umita dnganja.lan palxa danjanganlah
lwmu mmlusahlun mnelu ltarna hndak nurganbil
lenbali sebagian dari apa yang ulah knmu berilun
kzpadaryo tsleanl; bik nmlw nulalulw. plwjaan
k"ji y ory ry m. Bergullah dagan mnela saua ptut
I{nudian bih lamu tidak mcnjulni mneka, (nalil
bersabarlnh) karau mungkin lamu tidak nwtyului
satntu,padaiwlAllahmmiad;kanpadanyaktfuilw
yang banyak. Jika kamu ingin mmganti istrimu
fungan istri y ang hi6 sedmg lwmu tdah nnfinilwn
ktpdascseurangdiantnramneknlwrtnyngbanyalt
naka janganlnh lwnu mengamhil kqfuIi dnipada-

rya barang scdipt pun^ Apaluh lwru al,an mmganbil-

rya lrmrbali dmgan jahn tudulwn yang dnsta dnt
dmgan ftrunnnggurd dosa yng ryaln? fugainaru
lamu a*mt. nengatnlihrya kanfuli padahgl sebagian

lnmu tclah bergaul (bnmmpw) dengan yng lnin sc-

bagai nmmi-istri. Mercka (irtri-istrimu) tolah nmg-
anbil dmi lwmu fojmiim y,g hntJmganlah kailut
nilrahi wanitn-wanita yang tclah dinikahi olzh ayh-
mu, tohctmli p aAa nisa y ang telah lnnpau. S 

"i"ry-gfinya pahmtan itu anu.t luji dan Abaui AIIah fun
scburuk-bun* j fu" (y"r,S ditzmpuh). " (an-Nisaa':
te-22)

Tradisi sebagian mereka pada zaman jahiliatr-
sebelum Islam mengangkat bangsa Arab dari
kerendahan ke posisi yaag terhorrnat-adalah ap+
bila seorang lakilaki meninged dunia waliwalinya
Gerabatrya) lebih berhak terhadap iotriryra Mereka
warisi sebagaimana mevrarisi binafang dan barang-
barang warisan. IGlau mau, mereka dapat me
nikahinr. IGlau mau, mereka dapat menikah-
kannya dengan orang lain dan mereka arrbil mas
kawinry"rsebagaimanahaln!'amereka dapatmerr
jual binatang dan harta warisan Ahu, mereka d4pat
menghalanginya unfirk nikatr lagi dan menahannya
di dalam rumah tanpa nikatr, sehingga ia dapat
menebus dirinya dengan suahr tebusan-

Sebagian lagi, apabila seorang wanita kematian
suami, maka datanglatr wali suami ifu dan melenr
parkan pakaiannf"a kepadanf'a Dengan demikian,
wali itu dapatmenghalanginya dari oranglain dan
dapat memilikinya sebagaimana halnya merrr
peroleh hartarampasan. Iklau ia cantih dinikatri
nya sendiri. I(alau wajahnya jelelq ditaltannya
hingga meninggal dunia lalu dibuarunya atau ia
menebus dirinya dengan sejumlah harta.

Adapun jika wanita ihr dapat melepaskan diri ke
rumatr keluarganya sebelum keluarga suaminya
melemparkan pat<aiannya kepadanya, ia selamaf
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bebas, dan terlindungi dirinya dariry"a.

Nda pula )'ang menceraikan istrinya, tetapi ia
membuat Efarat batrwa si isti ibr tidak boleh nikatr
kecuali dengan orang yang dia kehendaki, sampai
wanitatersebut menebus dirinya dengan mengenr-
balikan ryafaqg telah diberikan kepadany4 semua
nyaatau sebagian.

Sebagian lagi, apabila seorang lald.laki mening-
gal dunia mereka menahan istinya unfirk anah kecil
di kalangan merek4 sehingga apabila anak itu sudatr
besar, ia dapat mengambilryra.

Apabila seseomqg memelihara anak wanib yatfun,

analc itu dilarang nikah, sehingga analcnya yang
kecil sudah besar unhrk dinikahikan dengan-nya
tlan diarnbil hartanya.

Masih banyak lagi tradisi jahiliah yang tidak
sesuai dengan pandangan yang terhormat sebagai-
numa yang dilakukan Islam dalam memandang
kepada kedua belahan sebuah jiwa Demikianlah
halhalfaqg menjatrhkan harta kemanusiaanwanita
dan lald,{aki dan memperlakukan huburrgan antara
keduajenis manusia ini sebagai hubungan dagang,
atau hubungan binatang.

Dari lembah yang rendah inilah, Islam meng-
angkathubur8an itu ke posisiyang tinggi dan ter-
honnat, yang layak dengan kehormatan bani Adam
yang telah dimuliakan Allah dan dilebihkan-Nya
mereka atas banyak makhluk di dunia ini. Di antara
ide dan pandangan Islam terhadap manusia dan
kehidupan manusia ialatr mengangkat dan men-
juniung tinggi kehidupan yang tidak pernah dikenal
oleh manusia kecuali dari sumber yang mulia ini5

Islam mengharanrkan pewarisan omng wanita
seperti barang dan binatang, sebagaimana ia
mengharanrkan' adlul'memprstiit menghalang-
halangi'wanita untuk nilmh lagi dan menjadikan
nng demikian itu sebagai saranaunhrkmemberi-
kan mudharatkepadanya-kecuali karena dia me
lakukan perbuatan fiang keji dan hal ini hanya ber-
laku sebelum ditetapkannya hukuman zina Islam
memberikan kebebasan kepada wanita unhrk me
milih orang (calon suarnD unhrk bergaul dengan-
qra secara bebas, baik dia itu masih gadis maupun
sudah janda baik setelah bercerai dari suaminya
rnaupun yang kematian suami. Islam juga me
wajibkan lakiJald (suami) mempergauli istrinya
dengan baih hingga ketika si suami tidak suka ke
pada istrinya sekali pun asalkan masih dapat ber-
hubungan denganbaik

Islam masih menanamkan harapan baik barangi
kali ada rahasia dan hikmah tertenhr di dalam
kegaiban yang harya Allah yang mengetahuinya.
Dengan hriuan, agar si suami ddak memperhrrut-
kan emosinya saja yang hendalc melepas jalinan
huburUan suami isti yang demikian muli4 karena
boleh jadi terdapat kebaikan pada apayang tidak
disukainya itu, sedang dia tidak tatru. Kebaikan
yang terfufup dan tersembunyi, yang barangkali
kalau dia mau menahan emosinl'a dan tetap ber-
sama ishinya akan ditemukan jalan unhrk men-
dapatkan4r4

"Hai mang-orang yng berinun, tidak halal bagi lnnu
truntpusal,ai wanita dngan jalan paf*a datj angaillah
lwmu mmyusalila n, mscka lwrena hndak rcngamhil
leanbali sebagian dari apa yang tulah lumu beriknn
kepanaryq tcrleanli bila mnelw melalarkan plecrjaan
kcji yang ryata. Bngaullah dngan mncla secna patut.
Ihrudian bila knmu tidak mmyulwi mneka, (nnlu
bcrsabarlah) lurma mungkin ltamu tida* menlukai
seruatu, padnlwl AIIah mmjadiltan padanya lubailun

try baryak." (an-Nisaa': 19)

Sentuhan terakhir dalam ayatini menghubung-
kan jiwa dengan Allah, mepenangkannya dari geiolak
kemarahan, dan memadamkan api kebencian se
hingga mengembalikan jiwa manusia kepada ke
tenangan danketeduhan. Dengan demikian, jalinan

suami isti tidak menjadi bulu unggas yang diper-
mainkan embusan angin Male{slam mengikat tali
pernikahan itu dengan tali pengikat yang ulet,
abadi, dan menghubungkan hati seorang mukmin
dengan Tuhannya hubungan yang sangat kuat dan
kokoh.

Islam memandang rumah tangga dengan meng-
identifikasinya sebagai tempat ketenangan, ke
amanan, dan kesejahteraan. Islam juga meman-
dang hubungan dan jalinan suami-istri dengan
menyifutinya sebagai hubungan cinta kasih, dan
sa]tang; dan menegakkan unsurini di atas pffian
dan kemauan mutlak agar semuanya dapatberjalan
dengan sambut-menyambut sayang-menyayangi,
dan cinta-mencintai. Islam ini sendirilah yang ber-
katakepadapara suami,

'... Kmudian bih lamu tidak mmyului nmfu (naka
bersabarlnh) lwrerw mcurrykin lamu tidak mryului
sematu, padalul Allnh rnmjadilwn padanya lubailwn
yngbanya*,...."

17 KlushaAlwt Taslutounril hhmi un Muquowhnaataha terbitanDarusy Syuruq.
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Tujuan agar ia mempertahankan ikatan per-
nikahan dan tidak begitu saja memuhtskannya
dengan memperturutkan lintasan hati yang per-

tama saat timbul; agar ia berpegang pada tali per-

nikatran itu dan tidak begihr saja memutuskannya
ketika mula-mula timbul emosinya; dan agar ia
memelihara "organisasi kemanusiaan" yang ter-
besar ini dengan sebaik-baiknya dan tidah men-
jadikannya sebagai sasaran emosi yang berbolak-
balih dan sasaran kebodohan kecenderungan yang
terbangke sanakemari.

Alangkah baiknya apa yang dikatakan Umar
ibnul Khaththab r.a kepada seseorangyang hendak
menceraikan istinya karena diatidak suka "Celaka
engkau! Bukankah engkau telatr membangun rumatl
tangga atas dasar cinta? Mak4 di manakah peme
liharaan dan perawatanmu?"

Alangkah buruknya perkataan murahan yang
digembargemborkan atas nama "cinta.', tetapiyang
mereka maksudkan adalah lintas keinginan yang
berbolak-balik, dan atas nama cinta pula mereka
memperkenankan pemufusan jalinan suami-istri
dan penghancuran organisasi keluarga, bahkan
memperbolehkan pengl,*riruratan istri kepada suami
nya!.{pakatr iatidak mencintai suaminya dan mem-
perbolehkan suami mengkhianati istinya? Apakatt
ia tidak mencintai istinya?

Tidaklah terlintas di dalam jiwa yang hina dan
kerdil ini, maknaranglebih besar daripadakeingin-
an kecil yang berbolak-balik dan hasrat kebinatang-
an yang menyalanyala. Perlu digarisbawahi bahwa
sama sekalitidakterlintas dalam hati merekabahwa
di dalam kehidupan ini terdapatharga diri, keindalr-
an, dan tanggung jawab, yang lebih besar dan lebih
agung daripada apa yang mereka omongkan dengan
gambaran yang rendatr dan hina. Perlu digaris
bawatri pulabahwatidakterlintas sama sekali dalam
hati mereka akan adanya Allah. Mereka jauh sekali
dari Allah, karena terbenam dalam lumpur ke
jatriliahan. Hati mereka tidak merasakan apayang
difirmankan-Nva kepada orang{rang yang ber-
lfiran, "Biln lwmu tidak menyului m.ercka, (malw
bqnbarhh) lwrma mungkin lamu tidnk mmyulwi
sesuatu, paddwl AIIah mmjadilan pa.danya lubailan
yangbanyak."

Hanya akidah irnaniah sajalah yang dapatmeng-
angkatjiwa manusia mengangkatcitarcitanya, meng-

angkat perhatiannya, dan mengangkat kehidupan
manusia dari hasrat kebinatangan, kerakusan
pedagang, dan kebingungan orangyang hampa.

Apabila sudah jelas-setelah bersabar, berbaik-

baik, berusatra" dan berharapbatrwa sudah tidak
dapat lagr ditempuh kehidupan bersama, harus
berpisah, dan ganti pasang:an yang lain, maka (se
telah perceraian) itu si wanita bebas memitki
maskawin dan warisan yang telatr diperolehnya- Si

suami tidak boleh menariknya kembali barang
sedikit pun, meskipun barang yang telah diberikan-
nya itu bertipa tumpukan emas yang demikian
banyak lGlau dia mengambilnya kembali, jelas ihr
merupakan perbuatan dosa dan kemungkaran
yang tidak samarlagi,

lilea kamu hgin m,cnganti istrimu futgan istri yang
lain, sedng k4mu tclnh memberilmn lupada saeorang
di antara mnela larn yang banya.hv maknianganlah
kamu mzngambil lumbali dnripadanya barang sedikit
pun. Apalrnh lurnu alun mmgambilny.a lembali
fungan jahn tuduhnn yang dusta dan dengan

ftMungmg) dn n y arg ny ata ?" (an-Nin a' z 20)

Di sana terdapat sentuhan perasaan yang dalam
dan bayang-bayang kehidupan suami-istri yang
rindang, dalam ungkapan yang mengesankan dan
mengagumkan,

"Bagaimanalumualanmmgambi.hyaknnbali,pana'
lnl sebagian lumu telnh bngaul (bummpur) dmgan

yang lain sebagai suami-istri. Mnelm (istri-istrimu)
telah m.engambil dari lwmu pnjanjian yary kuat."
(an-Nisaa':21)

Kata {#f} bergaul, mendatangi' dibiarkan
tanpa objek tertentu. Dibiarkannya kata itu secara
mutlak, mengembangkan makna-maknanya, me
ngembawkan seluruh bayang-bayangny4 mengem-
bangkan semua arahnya dan tidak berhenti pada

batasbatas fisik dengan segala kaitanny4 melain-
kan juga meliputi hati dan perasaan, ilustrasi dan
bayangan-bayangan, ratrasia dan citacita, dan se
gala respon timbal-bdik antarmereka Dibiarkan-
nya lafal itu melukiskan berpuluh-puluh lukisan
terhadap kehidupan bersama di tengah malam dan
di siang bolong; dan berpuluh-puluh kenangan ter-
hadap organisasi rumah tangga yang telah mereka
bangun sekian lama- Pada setiap hubungan cinta
pandangan kasih sayang, senfuhan fisik, wakhr
dalamkebersamaan ketika suka dan duka wakht
dalam memikirkan masa sekarangnya dan masa
depannya, kerinduan kepada generasi pengganti-

ny4 dan pertemuannya unhrk mendapatkan anak
terjadi ifdln" pii gaulan' .

Semua gambaran, bayang-bayang, dan perasaan-
.perasium itu dilukiskan dalam ungkapan yang
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meqgesankan dan meqgagunkan,'?adnlul nbagian

lumu blnh bngaul (bncampur) dmgan lang lnin
scbagai ntami-istri." Malq terasa talc berhargalah
malma materi fang kecil ihr dan terasa malu kiraq'a
seorang laki-laki meminta kembali apa yang telah
di-berikannm sementara dia sendiri sedang meft
bayangkan dalam I'trayal dan perasaannya sekian
banrakkesan masa lalu dan kenangan-kenangan
pergaulan bersama ketika terjadi perceraian yang
penuh sesal

IGmudian dibmbatrkan pulakepadakesarkesan
dan kenangan ihr, suahr unsur dan benfukfang lain"

'.. .Mcrekn (istri-istrimu) tclah mmgamhil dmi la nu
pnja$ianyngleuat."

Yaihr, perjanjian yang berupa akad nikah, dengan
nama Allatr, atas Sunnah Rasulullatr. Ini adalalt
perjanjian yane kuat, yang tidak akan direndattkan
kehormatannya oleh hati yang beriman, ketika ia
disebutsebut dengan pansgila& "Uang-oru:ngy:tg
beriman...', dmdiserunya mereka dengan identitas
itu supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.

Pada akhir segrnen ini dihararnkanhh dengan
pas$ disertai caci maki dan cercaan yang burul<,
seorang anak menikahi bekas isti ayahnya Hal ini
pada zaman jahiliah diperbolehkan dan kadang-
kadang menjadi salatr satr sebab dihalang-halangi
nya wanita tersebut unbrk nikatr lagi, sampai si anak
menjadi besar dan menikahi bekas istri ayahnya.
Atau, kalau ia sudah besar, ia dapat langsung me
nikahinr sebagai warisan seperti layaknya me
warisi barang. Mak4 datanglah Islam untrk meng-
haramkan sistem pernikahan ini dengan peng-

haramanfng amatkeras,

langanlah lnmu niluhi uanita-wanita yang telah

dinikahi ohh ayahma, tnlwarali pdn masa yang hlah
Lampau. Sesungguhnyapnbuatan itu amat leji fun
dibewi Allnh, dnn seburuk-buruk jalnn (yang di-
tmrpuh). " (an-Nirrral t 22)

Dari hikrnatr pewhat:raman ini tampak tiga hal
kepada kita, meskipun kita tidak mengetahui ke
sehruhan hikmatr farynf "pensyariatan huktrm', dan
ketundukaq peneriniaan, dan kerelaan kita kepada
tns)ri' tidak terganhrng pada tatru dan ketidalr-
tahuan kita terhadap hikmatr tersebut Oleh karena
itu, cukuplah bagi kita bahwa Allah telatr men-

agar kita yakin batrwa di belakang-
nya terdapat hikmah dan di dalamnya terdapat
maslahal

IGmi katakan telatr tampak bagi kita tiga hal di

belakang pengharaman nt Pfrtsnt4isti ayah ber-
kedudukan sebagai jftlu. Ke&u, agarjangan seorang
anah menggantikan posisi ayahrya sehhgga ia meng-

L{rayalkan sebagai tandingannya" Secara naluriah,
kebanyakan seorang suami tidak suka kepada belms
suami pertama istinya sehingga si anak akan mern
benci ayatrnVa. Ifutiga,stWVatidak teriadi kesamar-
an dalam'masalah kewarisan basi isfri ayah, yang
hd ini sangat dominan di kalangan jattiliatr.

Menikatri bekas istri ayah ini mengandung
kesan yang tidak disukai, yarrg menjatuhkan derajat
kemanusiaan si wanita dan si laki-lald sekaligus,
padahal mereka berasal dari diri yang satu, dan
menghinakan salatr satrnya berarti menghinal<an
yanglainnya tanpa dapat dibantah.

Ungkapan-ungkapan ini dan lain-lain yang
r"utrgti" tia*jetas tagi kita menunhkkan betapa
buruknya perbuatan ini Jwa menunjultran betapa
ia sebagai perbuatan yang keji, dibenci, dan di-
murkai, serta sebagai jalan hidup yang buruk.
Kecuali, yang telah terjadi di masa lalu pada anrr n
jatriliah, sebelum Islam datang mengharamkann]/a.
Apa 1rang sudatr berlalu itu dimaafl<an dan urusan-
nl'a diseratrkan kepada Allah.

a'a *

Wanita-Wanita yang llaranr Dinikahi
Segmen ketiga dalam pelajaran ini mencalrup

semua wanita yang haram dinilghi. kti merupakan
langkatr pengaturan keluarga dan sekaligus pe
ngaturan masyarakat,

F,X"{lrs;{t$i4ie?
$i es: 8t LsS fKti,s;&rts,
Gr46:i!r<t-s5-611i%K3:
6ii'p"ry;;r'_rz:;a,a:aAiel-S1i
oV"-t*.-!t"eit'F+ar;&r#e
'e4;'c4534,8'13K{
k#ua5tH-qJ{6
is;ssfleie!*r<$i;Gs;v
l^AV#tt+36i,2'ug.1it6y
tpu6as-r,3i,-i6e?$i,fiy;(gtt
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S ';Ai;'$'('{1'b?'
'Diluranlan atas kamu (rrcnikahil ibu-ibumu; ana*-
anahnuyangwanitn;nu.dnm-mudmamuyanguanit4
saudara-saudnra bapakmu yang wanita; saudara-
saudara ibumu yangwanita; anak-annk uanita dmi
saudma-saudmamu yang laki-lnlci; annk-annk wanitn.

dnri saudma-saudmamu yang wanitn; ibu-ibumu yang
rcnyusai l@mu; saudnra wanita sepersusuan; ibu-ibu
istrimu (mntua); arnk-amle istrimu yang dnlnm
pmelilwannmu dari istri yarrytelah knmu mntpuri.
ntupi, jika lumu belum campur dmgan istrimil itu
(dnn nrdah lwrnu cerailun), mnJw tida* bndosa knmu
menikahinya; (dnn diluramlwn bagimu) istri-istri
anak lcandungmu (menantu); dnn menghimpunlan
(dalarn p nnilalnn) dua w anita y ang b ns audnra, lce-

cuali yng tchh trjadi pada m.asa lnrqau. Sesung-

guhnya Allah Malw Penga.mpun lagi Maln Pry oy ory.
(Dilwamlnn juga kamu mmilahi) wanita y ang b n -

nrami, lwcuali budak-budak yang lwmu niliki (Allnh
tclah mautaplwn hularm du) sebagai leetctapan-Nya

atas knmu. Dihalallun bagi kamu selnin yang dsmi'
kinn.... " (an-Nisaat: 23-%)

Mahram-yakni wanita yang haram dinikahijttt
sudatr terkenal pada semua umat, baik yang masih
konserrratif maupun yang sudah maju. Sebabsebab
keharamannya itu banyak, demikian pula kelas-
kelas matrram menurut bermacam-macam umal
Daeratrnya luas di kalangan bangsa-bangsa yang
masih terbelakang dan menyempit di kalangan
bangsa-bangsa yang telah maju.

Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut
Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan di
dalam ayat ini, ayat sebelumny4 dan ayat sesudatr-

nya. Sebagrannya diharamkan untuk selamanya
(yakni selamanya tidak boleh dinikahi), dan se
bagiannya diharamkan menikatrinya dalam waktu
tertentu. Sebagian disebabkan hubungan nasab,
sebagian disebabkan hubungan susuan, dan se
bagran disebabkan hubungan mushaharah'pr-
besananl.

Islam mengabaikan semua jenis ikatan lain yang

sudah populer di kalangan masyarakatlain, seperti
ikatan yang mengacu pada perbedaan ras, warna
kulit, dan kebangsaan; dan ikatan-ikatan yang me
ngacu pada perbedaan kelas dan stafus sosialnya
walauprn sama-sama sahr suku dan sahr negaralS

Matram karena kekerabatan menurut syariat
Islam ada empat tingkatan. Pntana,'Wusan uslwl
'pokoh yakni yang menurunkan dia' terus ke atas.

IGrenaitu, harambagi seseorang nikih dengan ibu
atau neneknya, baik dari jurusan ibu maupun
jurusan ayah terus ke atas,'Dilnramkan atns lwmu
(nunikahi) iba-.i.bumu. "

Kedua, juiusan cabang (keturunan) terus ke
bawah. Maka, diharamkan nikah dengan anak
wanitanya sendiri dan cucu wanitanya baik dari ke
turunan anak lakiJakinya maupun anakwanitanya"
terus ke bawatr, 'Dan arwk-anahnu yang u)anita."

kttSo" keturunan dari kedua orang fuanya terus
ke bawah. I(a?ena itu, haram bagi seseorang nikatr
dengan saudara wanitanya, dengan anak wanita
saudaralelakinya dan saudarawanitanyq dan anak-

anak dari anak-anak saudara lelakinya dan saudara
wanitanya "Saudn ra-saudaramu yang wanilau, "'4nnk-
anak wanita dnri saidara-saudaranu yang lnki-lnki,
dan arnk- aruk wonita dmi saudnra-saudmamu latg
wanitn."

Idenpar,kefirrunan langsung dari kakek-nenek-
nya" Maka haramlah baginya nikah dengan saudara
wanita ayahnya Oibi dari pihak ayah) dan saudara
wanita ibunya Oibi dari pihak ibu), bibi ayahnya
bibi kakeknyayang seayatr atau seibu, bibi ibunya
bibi neneknyayang seayah atau seibu, "Saudma-
saudma bapakmu yangwanita dnn saudma-saudma
ibumu yang utanita."

Kefirunan yang tidak langsung dari kakek-
nenek, halal dinikahinya. Oleh karena itu, dihalal-
kan nikah antara anak-anak paman dengan anak-
anak bibi (saudara sepupu, misanan).

Adapun yang diharamkan karena perbesanan
(pernikatran) itu ada lima Pntam,a, ush,ul'ymg me
nurunkan' isti dan seterusnya ke atas. IGrena ihr,
haram bagi seseorang untuk nikah dengan ibu
istinya (mertuanya), dan neneknya dari jurusan
ayahnya atau jurusan ibunya terus ke atas. Peng-
haraman ini terjadi semata-mata karena terjadinya
akad nikah dengan istrinya, baik si suami itu pernatt
mencampurinya maupun belum pernah mencilm-
ptfiny4" Dan ibu-ibu i.strimu (mertua)."

Ifudua,ketlJrunan istri terus ke bawah. Oleh
karena itu, haram bagi seorang menikahi anak
wanita istrinya, dan anak-anak wanib dari anak-
anaknya-laki-laki ataupun wanitadan seterusnya
ke bawah. Keharaman ini hanya terjadi apabila

18 Silakan baca buku al-Ustah ual-Mujtunul<arwDr. Abdul Watrid wd, hLn. 2G56.
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lelaki ihr telah pernah menqrmpuri iskinya itu,
'D an arwk istrimu yang dnlnm p imclilmraanrnu dnri
istri y ang telah kamu mmpuri. ntuP| j ilcn knrnu belum

mmpur dengan istrimu iat (dnn sudah lumu cerailwt),
maln tidak bndnsa knmu mmiluhinya.'

ktWo" bekas isfi bapak dan kakek dari kedua
jurusan, dan seterusnya lte atas. Maka diharamkan
bagi seseorang nikatr dengan bekas isti bapak, dan
istri salatr seorang kakeknya-baik seayah atau
seibu{an seterusnya ke atas,'Dan j anganlnh lwmu
nilrnhi w anitn -wanita y attg telnh diniluhi obh ay ah-
mu, tcrleecuali pann masa y ang tclah lnmpau.'iYilmi,
pernikalran jenis ini yang dulu terjadi padar,amm
jahiliah, yang memperbolehkannya.

Ifuempal bekas istinya anak dan cucu terus ke
bawah. Mak4 diharamkan bagi seseorang nikatr
dengan bekas istri anak kandungnya, dan anak
wanita dari cucu lakiJakinya atau dari susu wanita-
nya dan seterusnya ke bawah, 'Dan (dihmamlmn
bagi lwmu) istri-istri arwk landungmu (mennntu)."
Ifttenfiran ini sekaligus membatalkan tradisijahiliatr
yang melarang nikah dengan bekas istri anak angkat"
membatasi keharamannyapada mantan istri anak
kandung saja, dan menyeru anak-anak angkat
supaya bernisbatkepada bapak kandung mereka,
sebagaimana disebutkan dalam surah al-Ahzab.

I{elirna, saudara wanita istri. Akan tetapi, ke
haramannya ini dalamwakhr tertentu, yaihr selama
si istri masih hidup dan menjadi istri lelaki ber-
angkutan. Yang diharamkan ialah menghimpun
atau memadukan duaorang saudarawanita dalam
satu waktu, yakni dalam satu pernikahan, 'Dan
nmghimpun (dnlnn penikalm) iha wanin yang bn-
saudna, lwcuali yang tzlah taj adi pada masa lnmpau. "
Yakni, pernikatran model iniyang telah terjadi pada
zaman jatriliah, yang memang diperkenankan pada
waktu ihr.

Juga diharamkan nikatr dengan seseorangkarena
adanya hubungan susuan sebagaimana diharam-
kannya nikah dengan oftmg yang ada hubungan
nasab dan perbesanan. Keharaman nikatr karena
hubungan susuan ini meliputi sembilan orang
mahram.
1. Ibu susu dan ushulnya (yang menurunt<annya)

terus ke atas,'Dan ibu-itrumu y ang marywri lamu. "
2. Anakwanita susuan dan anak-anaknya terus ke

bawah (anak wanita susuan bagi seorang laki-
laki ialah anak wanita yang disusui oleh istinya
yang ada dalam perlindungannya).

3. Saudara wanita sepersusuan dan anak-anak
wanitanya terus ke bawah,'Dan mudam-saudma
wanitamu sepnsusaan."

4. Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu
sepersusuan (saudara wanita ibu sepersusuan
ialah saudara wanita dari ibu yang menyrsui
lelaki berangkutan, dan saudara wanita dari ayatr
seperdusuan ialah saudara wanita suami bibi
susuan).

5. Ibu susuan dari isfri (yaitu wanitayang menyrsui
istrinya pada waktu kecil), dan nng menurun-
kan ibu susuan istri ini terus ke atas. Peng-
haramp ini terjadi semata-mata karena terjadi-
nya akad nikah denganwanita (istri) tersebut
sebagaimana halnfa nasab.

6. Anak susuan isfti (yaitu wanita yang menyusui
istrinya sebelum dia nikatr dengannfia) dan anak-
anak dari anak-anaknyaterus ke bawah. Kehararn
an ini baru terjadi setelah terjadinya hubungan
seksual antara lelaki tersebut dengan istinya

7. Bekas isfri ayah atau kakek susuan (dan ayatr
susuan adalah ayah susuan dari istinya yalari
isti ayah itu adalah wanita yang menpsui isfri
lelaki tersebutpadawaktu kecil). Mak4 anak ini
tidak hanya harani nikatr dengan wanita yang
menyrsuinya saja, tetapi ia juga haram nikatr
dengan wanita yang menjadi istri bapak susuan-'
nya-

8. Isti anak susuannya terus ke bawatr.
9. Memadu (menghimpun ddam pernikatran)

antara seorang wanita dengan saudara wanita
sepersusuanny4 atau dengan bibi sepersusuan
istinya Oaik dari jurusan ayah maupun jurusan
ibu), atau wanita qrana pun yang punya hubung-
an kemalraman dengannya karena persusuan.rg

Jenis yatrg pertama dan ketiga dari wanita-wanita
mahram ini disebutkan pengharamannya dalam
nash ayat ini. Adapun selain yang diharamkan
dalam surah ini, aturan pelaksanaannya disebutkan
dalamhadits Nabi saw.,

{ :J''a ;:F- Y Ptz}r', ;:F.Y
'Dilaramlun larmn fiBuan, apa yang dilnramJwn
lurma nasab."(Diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim)

19 Perincian ini dikutip dari buku Dr. Ali Abdul Wahid Wafi yang berj udul al-Unah wat-Mujtarn

t*t
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Inilah wanita-uranita yang haram dinikahi di
dalam syariat Islam dan nash tidak menyebutkan
illat'alasad pengharaman itu, baik secara umum
maupun khusus. Illat-illnt yans disebutkan oftrng
hanyalatr hasil istirnbath plJrirarr, dan perkiraan
belaka

Oleh karena itu, kadang-kadang ada illntyang
bersiht umum dan ada illntyang bersifat khusus
sesuai dengan jenis matramnya. IGdang-kadang
juga terdapat ilhtyane umum dan khusus pada

sebagian mahrarn.
Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai

berikut
Pernikahan di antara keluarga dekat itu dapat

melematrkan kefurunan bersamaan dengan per-
jalananw"alfu, karena unsur-unsur kelemalnnyang
turun-temurun adakalanya berpangkal pada ke
hrunan. Berbeda halnya bila terjadi percampuran

dengan daratr baru dari orang lain (vane bukan ke
hrrunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang

istimewa sehingga dapatlah diperbaharui kehidup
an dan unsur-unsur generasinya

Dapat dikemukakan bahwa hubungan di antara

sebagian tingkat mahram-seperti ibu, anak-anak
wanit4 saudara-saudara wanita bibi dari jurusan

ayah dan bibi dari jurusan ibu, anak-anak wanita
dari saudara laki-laki dan anak-anak wanita dari
saudara wanita; demikian pula mahram-mahram
darijurusan sepersusuan, merhr4 anak-anak wanita

isfri sekandung ataupun tiri-adalah hubungan pe
meliharaan dan kasih sayang',-.memuliakan dan
menghormati. Sehingga, ddak menghadapi apa

yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan
rumah tangga seperti perselisihanyang dapatmem-
bawa kepada perceraian dan perpisahan dengan
segala akibat sampingannya. Dengan terjadinya
pemutusan hubungan pernikatran ini, akan ter-
cabikcabiHah perasaan yang diharapkan akan
dapat membawa kelanggengan hubungan ke
keluargaan itu.

Dapat dikemukakan bahwa sebagian tingkatan
ini-seperti anak tiri, mengumpulkan (memadu)

seorang wanita dengan saudara wanitanya, ibunya
isti (merhra), dan istinya ayatr-tidak dimaksud-
kan unhrk merobek rasa keanakan dan kesaudara-

an. Ikrena ibu yillg merasabahwa anakwanitanya
kadang-kadang menggesernya dari suaminya.
Demikian pulayang dirasakan oleh anakwanita dan

saudara wanita- Ibu yarrg demikian kondisinya tidak
merasa bebas menghadapi anak wanitanya yang
hidup bersamanya atau dengan saudarawanitanya,
atau ibunya, sedang dia adalatr ibu anak wanita ihr.
Hal yang sama pun didami si ayah yang merasa
bahwa anak lelakinya menggantikannya untuk
menikahibekasistinya dan si anakyang merasa
batrwa bapalcrya yang telah menceraikan istinya
itu adalah orang yang dicemburuinya, karena si
ayatr lebih datrulu menikahi istinya. Begitu pula
mengenai bekas isfri anak kandung, karena antara
ayatr dengan anak terdapat hubungan yang tidak
boleh dirusak

Dapat diketnukakan juga bahwa hubungan per-
nikahan itu memperluas kawasan keluarga dan
mengembangkannya dengan dilatarbelakangi ikat-
an kekerabatan.IGrena ifu, tidak ada urgensinya
pernikatran antara keluarga dekat dan keluarga
dekat, yang dipadukan oleh unsur kekeluargaan
yang dekal I(arena itulatr, diharamkan nikah de
ngan mereka karena tidak ada hikmahnya. Juga
tidak diperkenankan nikah dengan kerabatkecuali
orang yang telah jauh hubunganny4 sehingga
hampir lepas dari ikatan kekeluargaan.2o

Spa pun ill.a.t-nya, kita menerima dan percaya
batrwa apa yang dipilih Allah pasti ada hikrnah dan
maslahat di belakangnya baikkitaketahui rnaupun
tidak IGrena tahu atau ketidaktahuan kita itn tidak
akan mempengaruhi hal ini sama sekali. Jugatidak
mengurangi kewajiban kita untuk menaati dan
melaksanakannya, disertai dengan rasa ridha dan
menerima sepenuhnya

Iman itu tidak terwujud di dalam hati selama
yang bersangkutan tidak mau berhukum dengan
syariatAllah, kemudian hatinya tidak merasa ke
beratan sedikit pun dan menerimanya dengan
penuh kepasratran.

Ulasan tentangMahrasr
IGmudian, tinggal kalimatterakhiryang bersiht

umum mengenai mahram-mahram ini dan nash
lasln' Qur'ani menjelaskannya sebagai berikut

Sesungguhnya mahram-mahram ini sudah di-

haramkan di dalamtradisi jahiliah, kecuali duake
adaan saja, yaihrwanita-wanitabekas istri ayah dan
memadu dua orang wanita bersaudara. Kedua hal

20 S"bagai--a <likatakan oleh Usta& al-Aqqad dalam latafuya HagaaEul kbm wa Abaathiil:tt.
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ini diperbolehkan dalam tadisi jatriliatr, meskipun
tidak disukai

Akan tetapi Islanryang menghararnkan matxam
ini secara keseluruhan-tidak mengacu kepada
tradisi jahiliah di dalam mengharamkannya ihr.
Tetapi" iamengharanrkannva secara mandiri dengan

bersandar kepada kekuasaannya yang khas, dan

datanglah nash surah an-Nisaa' ayatZTVL.
Persoalannya di sini bukan persoalan bentrk dan

modelnya, tetapi persoalan agama secara totalitas.

Pematraman yang mengikatterhadap persoalan ini
adalah pengetatruan terhadap agama Islam secara

keseluiuhan dan terhadap prinsip yang mbnjadi
dasarnya yaitu' prinsip ulahiyyahdanmemurnikan
uluhiyyahhanya untuk Allah saja'.

Agama Islam telah menetapkan bahwa meng-
halalkan dan mengharamkan itu adalatr hak dan
urusan Allah semata-mata karena kedua hal itu
termasuk hak khusus ufuhiyyahyarypaling istimewa-

Maka, tidak boleh menghalalkan dan mengharam-
kan tanpa adanya mandat dari Allah. Karena itu,
hanya Allatr saja yang menghalalkan bagi manusia
apayang dihalalkannya dan menghararnkan atas

manusia apa yang dihararnkannva. Tidak ada hak
bagi seorangpun unhtkmensyariatkan ini dan itu,
dan tidak boleh bagi seorang pun unhrk mengaku-
ngaku hak ini karena pengakuan semacilm ini ber-
arti menganggap dirinya sebagai IIah swara total.

Oleh karena itu, meskipun tradisi jffiah meng-

haramkan atau menghalalkan sesuahr, penghararn'

an dan penghalalan dalam Islam itu sama sekali
tidak bersumber dari jahiliah. Sungguh batil dan
benar-benar batil anggapan yang demikian itu, dan
tidak dapat dibenarkan, karena sejak semula Islam
tidak pernatr membenarkan kejatriliahan. Apabila
Islam datang dan menghalalkan dan mengharam-
kan sesuatu sesuai dengan apayang dihalalkan dan
diharamkan oleh sistem jahiliah, Islam secara men-
dasar membatalkannya secara keseluruhan dan
mendasar, juga menganggapnya tidak bernilai, karena

ia bersumber dari sumber yang tidak memiliki
otoritas unhrk membuatnya" Kemudian Islam mem-
buat hukum tersendiri. Apabila Islam menghalal-
kan sesuatu yang kebetulan dihalalkan oleh sistem
jatriliah atau mengharamkan sesuatu yang kebehrl-
an diharamlran oleh sistem jatriliatr, Islam membuat
hukum-hukum ini secara mandiri, dan tidak ber-
pegang pada hukum-hukum jahiliah yang sudah
dibatalkannya secara total. IGren4 memang sistem
jahiliatr ihr adalah batil, tidakbersumber dari otoritas
yang berwenang membuat hukum, yaitu Allatr.

Teori Islam dalam menghalalkan dan meng-
haramkan ini meliputi segala sesuatu dalam ke
hidupan manusia dan tidak ada sesuatu pun dalam
kehidupan ini yang lepas dari bingkainya Tidak ada

seorang pun selain Ailatr yang berwenang unfuk
menghalalkan atau mengharanrkan, dalam urusan
pernikahan, makanan, minuman, pakaian, gerakan,
pekerjaan,.tansaksi, muamalah, perikatan, tradisi,
dan dalam membuat sesuatu-kecuali dengan ber-
sumber dari Allah, sesuai dengan syariat-Nya

Semua pihak iang menghararnkan atau meng-
halalkan sesuatu dalam kehidupan manusi4 dalam
urusan besar atau kecil, hukum-hukumnya batal
secara totd, sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Kedatangan hukum-hukum ini dalam syariat Islam
bukanlatr unhrk membenarkan dan bersandar pada

apayang telah ditetapkan oleh sistem jahiliah, tetapi
Islam menetapkan hukumnya sendiri, dengan ber-
sandar kepada sumber yang memiliki otoritas
untukmembuathukum.

Demikianlah Islam menetapkan hukunFhukunF
nya dalam masalah halal dan haram; menegaklun
undang-undang dan perahrranny4 dan mengahr
syiar-syiar dan tadisi-tadisiny4 dengan mendasar-

kan semuanya kepada otoritas yang llhusus.
Islam sangat serius dalam menetapkan teorinya

ini dan berulang-ulang membantah kaum jatriliah

di dalam menetapkanipa y"ng mereka hararnkan
dan mereka halalkan. Islam sangat serius ddam
menetapkan prinsip ini, dan dengan nada ingkar ia
mengajukan pertanyaan,

'I{ntnl(nnlalu'Siapaluh yang rmghmamlan pnhias-
an dari Allnh yang ulnh diluhnrknn-Nya untuk, harnba-

hnmba-Nya dnn (siapa puh yang tnengharamlmn)

reaki yang baik?"'(al-Rraatz 32)

"Katalmnlnh,'Mmilah lubacalwn apa yang dihnarn-
lwn atas lmmu olch Tulnnrnu;.... "' (aI- At'aam: 151)

"Katalwnlnh" Tiadalah alw penlnh dalnm u@u yry
diwahyulwn kzpadnla, sesuatu yang dilwramlan bagi

orang lang hendak m.emalwnnya, kecuali lalnu
mnlwrwn itu banglui, atau dnrah yang mmgalir anu
daging bab i larma s aungguhny a s emua itu kntor, atau

bhwtnngyarg disembelih atas rumn selnin Allnh....''
(al-An'aam:145)

Dengan kalimat-kalirnatyang bernada fugkar ini,

AlQur'an hendak mengembalikan mereka kepada
prinsip yang asasi, yaitu bahwa yang memiliki
otoritas unhrk mengharamkan dan menghalalkan
ihr hanyalah Allatr sendiri dan tidak ada seorang pun
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yang memiliki qtoritas seperti itu, baik perse
orangan, kelompolq kelas, umat, rhaupun semua
manusia Kecuali, dengan adanyaketerangan dan
mandat dariAllah, sesuai dengan syariat-Nya.

Menghalalkan dan mengharamkan, yakni me
larang dan memperbolehkan, adalah syariat dan
agama Maka yang menghalalkan dan mengharam-
kan adalah pemilik agama ini, yang manusia harus
tunduk patuh kepada-Nya. Jika yang berwenang
mengharanrkan dan menghalalkan ifir hanya Allah,
manusia harus tunduk patuh kepadaAllah. Dengan
demikian, mereka berada di dalam din'agam{
Allah. Jikayangmengharamkan dan menghalallan
ifil seseorang selain Allatr manusia yang menerima

nya berarti tunduk patuh dan beragama kepada
orang itu. Dengan demikian, mereka berada di
dalam agamanya dan bukan di dalam agama Allah.

Persoalan dalam tema ini adalah persoalan

uluhiyy ah kefifiwrarr' dengan segala keistimewa-
annya Ini adalah persoalan agama dan pematram-

annya Ini adalah masalah iman dan batasbatasryra.
.Oleh karenaitu, hendaklah semua kaum muslimin
di seluruh dunia memperhatilan di manakah posisi

dirinya dalam persoalan ini? Di manakah posisi
mereka terhadap agama ini? Dan, di manakatr posisi

merekaterhadap Islam ?Jikamerekamasih mengaku

beragama Islam!!! g
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Mukadimah

Effiii;":t
Kitalanjutkanperjalanan bersama surah an-Nisaa'

dalam juz iniyang memuat sebagian besar sasarirn
dan tema suratr, yang telah kami isyaratkan secara
ringkas dalampermulaan juz empat

Dalam jrutn, kita jumpai beberapa unsur dari
sasaran dan tema pokok surah ini, yaitu sebagai
berikut

Pada pelajaran putama ini masih kita jumpai
pembatrasan tentang tata aturan urusan keluarga,
penegakannya di atas fondasi yang mantap yang
menghidupkan fitah dan melindunginya dari peng-

aruh sekitar yang menyusup ke dalam udara ke
hidupan rumah tangga. Di samping itu, juga me
lindunginya dan melindungi masyarakatyang hidup
bersamanya dari penyebaran keburukan, peleceh-
an kehormatan, dan hal-hal yang melemaltkan
hubungan kekeluargaan.

Kita jumpai pula sisa-sisa dari tatanan sosial dan
ekonomi yang meliputi hrrbungan harta kekayaan
dan perniagaan. Juga sebagran hukum waris dan
hak-hakmilikbagikeduajenis manusia 0aktlaki dan
wanita) dalam maqarakat

Perahrran-perafirran ini bertujuan-sebagaimana
telah kami katakan pada permulaan suratr-untuk
mengalihkan masyarakat muslim dari sistem ke
hidupan jatriliah kepada sistem kehidupan islami,
unhrk menghapuskan wajah jahiliah yang masih
mengendap, dan untuk memantapkan wajah Islam
yang baru, serta unfirk menjunjung tingsl kaum
muslimin, yang dipungut oleh manlwj Rabbanidari
lembah jatriliah dan membawanya naik ke puncak
ketingeian.

Kemudian pada pelnjaraan ladua, kita jumpai
pengulangan untuk menetapkan prinsipprinsip

tasluwwur'wadtgmd islami, menjelaslcn batasan
iman dan sprat Islanl agar ketetapan yang dibangun
ini menjadi kaidah bagi sebagian tatanan-tatanan
yang lain mengenai kesetiakawanan sosial dalam
jamaah. Kesetiakawanan yang dimulai' dari lingkup
terkecil dalam keluarga kemudian berkembang
rneliputi semua orang yang memerlukan banhran
dan orangorang yang lematr di dalam jamaah. Di
samping itu, pelajaran kedua ini juga menjelekftan
oftrng yang baktril untuk mendermakan sebagian
hartanya, teperdaya untuk menumpuk kekayaan,
menyembunyikan nikrnat, dan bersikap ri]ra' Gngin
dipuji) kalauberinfrk

Dalam pelajaran ini, juga kita jumpai sisi tarbiyah
rwSiah'pendtdil<anjiwa' yang dimulai dengan ibadatr,

bersuci lebih dahulu ketika akan mentmaikanny4
dan menganggap klwtr(minuman keras) sebagai
kotoran yang tidak cocok dengan ibadah. Ini se
pertiqra sebagailangkah untrk mengharanrkannya
sesuai dengan metode pendidikan yang biiaksana

Padapehjaranlutigalthmeaumpaisebagiandari
tematema sental surah ini dalam menghadapi Atrli
Kitab, menyingkap hrjuan merekayangbusuk dan
niat mereka untuk menipu kaum muslimin. Kemu-
dian menjelaskan karakter tipu daya dan makar
merek4 menunjul&an keheranan terhadap urusan
merek4 menganggap mereka sebagai musuh kaum
muslimin, dan mengancam mereka dengan tempat
kembaliyang buruk dan azab yang pedih.

Dalarnpekjmonluanpaldrjelaslnnnalsnad-dht
'agamd, syarat iman, dan batasan Islam, dengan
penjelasan yang terang dan pasti. Diterarrgkannya
watak ni<lwnislani, dm manlwjkaum muslimin di
dalam menaati, mengikuti, dan menerima agirma
dari Allah saja berhukum kepada peraturan Allah
saja dan mengikuti keputusan Rasul-Nya dan me
naatinya- Juga diterangl<an tugashrgas kaum mus
limin di muka bumi unhrk menunaikan amanat
kepadayang berhak, memutuskan hukum di antara
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manusia dengan adil, dan menegakkan peraturan
Allah di dalamkehidupan manusia-dengan meng-
anggap semua itu sebagai syarat terwujudnya iman
{i samping menunjukkan keheranan terhadap
orang{rang yang mengaku beriman tetapi tidak
mau mewujudkan syaratimanyang pertama Yakni,
berhukum kepadaAllah dan Rasul-Nrra dengan rela
hati dan kepasratran yang mutlak. Ditegaskan lagi
batrwa tidak ada iman, meskipun yang bersang:kutan

mengaku beriman, kecuali dengan terwujudnya
syaratnng terang dan jelas ini

Selanjufrrm pada pelajaran lukma,klrta.iumpa pe
ngaratran kepada kaum muslimin supaya meme
liflrara nanhqiyaw.ielas ini denean memerangi orang
yang menentangny4 dan menghukum orangyang
menghalang-halanginya dan orangorang munafik
yang menghanrbatperiuangan. IGmudian dibangkir
kannya hati nurani kaum mukminin dengan men-
jelaskan bahwa tujuan perang itu adalatr untrk menr
bebaskankaummulmininyalrglematr dantertindas
dari negeri kafr ke negeri Islanl membawa mereka
hidup di ban'atr naungan tata atran yang tinggi dan
muli4 dan menlelaskan hakikat ajal dan takdir, untuk
membersihkan hati dari rasa takut dan sedih.

Peldaran ini diaktriri dengan memerintalrkan Nabi
sarr. srpaya melaksanakan jihad (perjuangan) meski
pun haq'a seorang diri, seandainyatidak mendapat-
kan teman. Mak4 tidak ada alasan untuk lari dari
perjuangan demi menegakkan dan memantapkan
agama Islam dm rrunlwj fllahyang lurus ini"

Masih dalam konteks qital'perangi, maka dalam
pthj arm luerum int banyak kita jumpai penjelasan

tentang kaidatrkaidah hukum ketatanegaraan, ten-
tang muamalah antaralaskar Islam dan bermacam-
maqrm laskar yang memusuhiny4 tentang per-

damaian, dan tentang perjanjian" Maka persoalanrya

bukan hanrra persoalan kekuatan, peperangan, dan
kalalr-menang. Namun, persoalannya adalah meng-
hadapi kenyataan disertai dengan menegakkan
hukurFhukum yang mengahr hubungan kemanu-
siaan di kalangan laskaryang berbeda-beda arah dan

tujuannya-
Pada pelajaran lezniu\kita jumpai pembahasan

tentang jihad dengan harta dan jiwa yans dimulai de
ngan memberikan ancaman kepada orang{ftmg
duduk yang bermalasmalasan tidak mau berhiirah
dari negeri kafr, yang terganggu dalam melaksana
lan aeamanya sedangkan negeri Islam sudatr ada dan
panjtpanii agama berkibar dengan megah di sana

Pelajaran ini juea diakhiri dengan menganjurkan
lagi kepada kaum mukminin untuk berperang

menghadapimusuh-musuh mereka dantidaklematr
semargat Dijelaskan pula bagaimana sebenarnya
sikap orangorang yang beriman dan sikap musuh-
musuh rnerek4 dan bagaintanapulaperbedaan aratr,

tempatkembali, dan pembalasanyang bakal mereka
terima

IGmudian pada pekjaran kefuhpakita meninggi
kan penglihatan ke puncak yang tinggt dalam
keadilan Islam. Tepahrya dalam kisah orang Yaludi
yang dihrduh secara aniaya padahal terdapat ke
saksian-kesaksian yang menunjul*an hal sebalik-
nya. Lalu, turun AlQur'an dari ufuk tinggi yang
membebaskan siYahudi itu. Walaupun begitu, tetap
diekspos jugalipu daya kaum Yahudi terhadap Islam
dan kaum muslimin. Akan tetapi, keadilan Islam
firntunan Ilatti itulatt keadilan yang. tidak ter-
pengaruh oleh rasa suka atau tidak suka hrilah suatu
puncak ketinggian yang sama sekali tidak dapat
diraih manusia kecuali di bawah naungan manhaj
Ilahiyang tinggi dan unik

Pada pkjman ksenbilnryhbdapati pengembara
an bersamakemusyrikan dan kaummuryikin; serta
mitosmitos syirik dan dampaknya dalam mem-
bangun simbol-simbol kesesatan dan pandangan-
pandangan yang hin4 disertai dengan pelurusan
terhadap kesalatrpahaman dan angan-angan palsu

tentang keadilanAllatr. Ditetapkan pulapembalasan
berdasarkan amal perbuatanyang dilakukan, bulan
berdasarkan ltra1xalan-lfrayalan dan dugaarrdugaan
belaka Juga dijelaskan bahwa harrya Islam sajalatt
din'agama'yang sebenrny4 yaitu agama Nabi
Ibrahirn

PelnjaranknEuhhkertbahmembicarakankaum
wanita dan hak-haknya kfiususnya wanita-wanita
yatim, dan hak-hak oftmg-orang tertindas dari
kalangan anak-anh yang merupakan tema ayat-ayat

awal surah ini, hinggaprosedurpemecatran masalatt
nusyuz dan perselisihan suamiisti. Di samping iht,
dijelaskan pula batasbatas keadilan yang dihrnhrt
dalam pergaulan suamiisfri bahwa suatu keluarga
tidak akan dapat tegak dan sejahtera tanparya- Hal
itu lebih baik daripada perceraian, selama masih
dapat didamaikan.

Sebagai catatan atas hukum-hukum yang ber-
hubungan dengan keluarga dan keadilan dalam per-

gaulan itu, makahukumhukum dan pengarahan-
pengarahan itu dikaitten denganAllah dan kekuasa
an-Nya terhadap langit dan bumi dengan segala isi-

nya, dan kekuasaan-Nya unftrk melenyapkan nnnu-
sia dan mengganti mereka dengan yang lain. Hal ini
sekaligus menuniukkari betapabesarnya urusan ihr,
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danbetapa emtoiya hubungannm dengan hakikat
uhhiyyah yang agung. Dengan demikian, akan ter-
fokuslah perasaan talavakepadaAllah di dalamhaq
dan akan merasa terpanggillah orang{ftmgyang
beriman unfirk menunaikan keadilanyang mutlak
dalam sehrruh muamalatr mereka dan dalam semua
persoalan hukum merek4 sesuai dengan metode Al
Qur'an dalam membanramanusiadarikawasanrrang
sempitke kawasanyang luas dan umum.

IGmudian datanglah plajaran tnakhir (kzrfulas)

dalam juz iniyang hampir terfokus pada ancaman
terhadap sikap nifrk dan kaum munaflq serta me
nyeru kaum mukminin unfuk beriman dengan irnan
yang bagus, temng, dan lurus. Selain ifu, menakut-
nakuti mereka dari memberikan loyalitas kepada
selain kaum muslimin dan kepemimpinanryra }ang
khusus. Juga menakut-nakuti mereka agar jangan

bersikap gegabah dan sembarangan dalam urusan
agama mereka demi berbuat baik dan menjaga
hubungan sosial atau kepentingan dengan kaum
munafk dan musutr-rnusuh agama Islarn ini IGrena
yang demikian itu termasuk salatr sahr tandanifrh
sedangkan taum munafik itrr akan bertempat tfuIggl
di neraka paling bawah. Orangorang munafk itu
adalatr orimg{rang yang memberikan kesetiaan
kepada orangorang l<afir.

Diaktririlah pelajaran dan juz ini sekaligus dengan
menetapkan hakikatrrang ditimbullnn dari sihtsifrt
Allah S\[rT, hubungan-Nya dengan hamba-hamba
Np, dan hilanatr pemberian hukuman dan siksaan
kepada ofirlgoftlng yang menyeleweng dan sesat
Sedangkan, Allah SWf,, sendiri sama sekali tidak
perlu menyiksa hanrbahanrbaNya apabila mereka
beriman dan bersyuhtr,

'Mengapa Allah alun mmyilcsamu, jilw lwnu bn-

Eularr dnn beriman? Dan Allnh adalah Malw Men-

Eulewi lngi Maha Mngetahzd. "(an-Nisaa': 147)

kri adalatr ungkapan kalimatmng mengagumkan
dan memberikan kesan ke dalam hati terhadap
rahmat dan lcsih sErangAlafu serta tidak buhrlmya
Allah SWT unfirk menyiksa manusia kalau mereka
istiqanrah pada jala*Nya dan mensnrkuri l€runia
yang diberil<an-Nya dalam manhaj dan kenilcrnatan
ini At<an tetapi merekalah yang membeli azab untrk
dirinya dengan melalcukan kelrufuran dan ke
ingkararu vang menimbulkan kerusakan di muka
bumi di dalam diri dan di dalam kehidupan.

Demikianlatr i* * *"**Or* kedua sayap

nya untuk melingkupi sasaran dan tema-tema ini
dengan segalajangkauannya. Maka kamirasacukup
memberikan pengantar dengan isyarat-isyarat se
pintas, untuk selanjufrrya kita paparkan nash-nastp
nya dengan pembatrasannya berikut dengan taufili
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$
'lDan, (ditraramtan jqga kamu menikahi) $xanita
png bersuarnl kecuali budak-budak png kamu
milih (Allah telah menetapkan hulsun tut) te-
tagai tet€tapan-N)'a atas kamu. Dihalallsan bagi
karru selain yang demildan (yatu.) mencari istri-
istri dengan hartamu unhrk dinikahi bukan
untrk berdna. I\,Iake istri-isti yang telah kamu
nikmati (carrpurt) di antara mereka' berikanlah
kepada meneka maftarn)'a (dengan sempurna),
sebagai rualu kewajiban" Ttadalah mengaPa
bagi kamu terhadap sesuaru yang kamu telah
saling merclalonrrya, seqrdah menenbtkan malnr
itr" Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
ttfiahab{ial,sana. (2,4) narang$apa di antara kamu
(orang merdeka) yang tidak cukup perbelanja-
anrya rmtrk menikahi wanita merdeka lagi ber
iman, ia boleh nenikahi wanita yang berimarL
dari budak-budak yang kamu miliki. Allah me-
ngetahui keimananmu" Sebagian ka,mu adahfi
dari sebagian yang lain I(alena ihr' nikahilah
mereka dengan seizin tuarr mereka.lan berilah

maskawin mereka menunrt lang pa,tut Sedang-
kan, mereka pun wanita-wanita yang meme-
lihara diri, bukan pedna dan bulsn (pula) wanita
yang menganrbil lald-latd lah sebagai pelilra.ra-
annya. Apabila mereka telah menJaga diri de
ngan nikata kemudia" mereka mengerjakan
perbuatan png keji (dna), maka atas mereka
setengah hularman dari hukuman wanita-nranita
merdeka yang bersnraml (Keboletran menikahi
budak) ihlo adahfr-bagi orang'orang yang akut
kepada kesulitan menjaga diri (dari pertuatan
zina) di antaramu, dan kesabaran iarlebihbaik
bagimu, AIIph Mafra Pengampun lagi MafE
Penyayang. (25) Allah hendalc menerangkan
(hukum syariat-Nya) kepadamu, dan me-
nunjuldmu kepada ialanjalan orang yang se-

belum kamu (para nabi dan shalihin) serta
(hendak) menerima tobatmu. Atlah Maha
Mengetahui lagi Matrabijalsana. (26) A[afi
hendak menerima tobatru, sedang orang\orang
yang mengilnrti hawa nafsunya bermaksud
supaya kamu berpaling sejauhjauhnya (dari
kebenaran). (24 Allah hendak memberikan
keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan
bersifat lemalu (28) I{ai or.ang'orang yang ber
iman, jangantah kanru saling memakan harta
sesarnannu dengan jalan yangbatil kecuali de-
ngan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka di antara karru"Janganlah kamu
membunuh dirimu. Se$nggulmlqr Allah adalah
Mafta Fenl'ayang kepadamg" (29) Barangsiapa
berbuatdemikian dengan hak da"
aniE& maka IGmi kelak akan memasrldrannya
ke dalam neraka. Yang demikian itr adalalt
mudah bagi AIlalL (30)Jika kamu menjauhi dosa-

dosa besar di anta,ra dosadosa yang dilalr:ang
kamu mengerjaka,nnya, niscaya lGrni hapus
kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yarrg
kedl) dan l(ami mastrkkan kamu ke tempat
yangmuli,a (sruga). (3t)Janganlah kamu irihafi
terhadap apa yang rlllrartnraftan Allah kepada
sebagian kanru lebih banyak dari sebagian yang
lain (Karena) bagi orang lald-lald ada bagian
daripada apa yang mereka usata,tan' dan bagi
para wanita (pun) ada bagian dari apa yang
mereka usahakan. Mohonlatr kepada Atlatt
sebagia n dari karuia+{ya Sesunggutt$aa Allah
IVIalra Mengetahui segala sesua,nr. (32) Bagi liap
tiap harta peningalan dari harta yang ditinggal-
kan ibu bapak dan karib kerabal l(ami jaditsr
pernnri*peunarisrya. nan, (iika ada) orang'orang
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IanB ka^lnu telah bersumpah setia dengan
mereke mafra berilah kepa*i mereka bagian-

ryra. Sesunggutrrya Allah menyaftsikan segala
se$atL (33) I(aun lald-lald ihr adalah pemimpin
bagi kaun \ ranita IGrena Allah telah melebih-
kan sebagian mereka [atd-la,H) atas sebagian
yang lain (wanita), dan karena meneka [aki-
laki) telah menaftalrkan sebagian daxi harta
mereka. Sebab ihr, maka wanita yang saleh lalah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
ketika suanftiya fidak ada, karena Allah telah
memelihara (mereka). Wanita-wanita. yang
kamu lfta$a,firkan nilsry @eninggaltra,n ke-
wajiban bersuami-isilri)-nya, maka nasiharilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempattidur
mereka, serta pukullah mereka. Kemudian jika
mereka menaatimuo maka janganfah kamu
mencari-ca.ri jalan unuk menyusahkannya. Se-

sungguhnya Allah Mahafingi lagi Maha-besar.
(3n) Jika kamu lftarryafirl€n ada peneng.ketaan
anta,ra kednarryra, maka kirimlah crrlmlrg lukant
6uru danai) dari kelua,rga lald-laki rlan seoriang
halorn dari keluarga wanita.Jika kedua orang
haleam itu berrnakzud nengadatran perbaikan,
niscaya Allah mernberi taufik kepada sua'lrd-
istui iar. Sesunguhryra Allah Maha Mengeahui
lagi l\rlafra Mengenal (35)"

Pengantar
Pelajaraniniuntukmelengkapiapa mgdisebut-

kan dalam surah an-Nisaa' tentang tatanan kehidup
an berkeluarga, yang dibangun di atas dasardasar
fifizh" Sesudatr ifir tidak dibicarakan lagi kecuali pada

dua tempat untuk menjelaskan beberapa hukum
sebagai kelengkapan dalam persoalan asasi yang
penting ini, yang dengan tatanan inilah kehidupan
manusia akan berjalan pada jalannya yang fiti,
tenang, dan baih sebagairnana halryra kalau menye
leweng akan menimbulkan kerusakan besar di
mukabumi

Pelajaran ini juga memuat kelengkapan untuk
menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi
IGmudian ditunjul{ran bahs-batas jalan yang disukai
Allahyangmenjadi tempatberkumpulnyalelaki dan
wanita dalam sebuatr organisasi rumah tangga yang

bersih. Diungkapkan pula bahwa jalan yang diberi
kanAllah ini adalatr untukmemberikankemudatran
dan keringanan bagi manusia di samping bersih dan
suci. Juga ditetapkan kaidah-kaidah perafi.ran yang
menjadi piialan tegaknya organisasi (rumah tangga)
yang asasi, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban

keduabelahpihak
Di samping pengaturan keluarga ini, dilaniutkart

pula dengan pengahran hubmgan masyarakat
muslim mengenai harta kekayaan. IGrena ifir, di-
jelaslgnlahhaknakblaki danwanitamengpnaiurus
an harta dan penghasilan, harta danwarisan. IGmu-
dian diiernihkan pula masalatr transaksi-tznsaksi
kewarisart d'engan jalan penralian antarorang yang
bukankeharga

Yang perlu diperhatikan+ecara umum-bahwa
konteks pembicaraan ini mengaitkan hubungan
yang halus antara perafuran-pera[rran dan hukunr
hukum ini dengan prinsip keimananyang pertama
dan agung,jmihrbatrwa semuapemnran danhukur*
hukum ini bersumber dariAllah dan merupakan
implementasi uluhiyyah Oleh karena itu, hak paling
utama uluhiyyabsebagaimana kami katakan pada
permulaan surah ini-adalatr hak hnkimiyah'peme
rintahan/pengafuran hukum' dan pembuatan Exariat
buat manusia serta menetaplon fondasi yang men-
jadi piiakan tempat tegaknya kehidupan manusia
dengan segala hubungannya-

Dalam segmen ini selalu diularrg hubungan yang
halus ini dan diperingatkannya manusia terhadap
hak istimewa Ilahi ini Juga diulang-ulang isyarat
tentang bersumberryra seirala perafuran dan hukrm
ini dariYang MahaMengetahui lagi Matnbiiaksara .

Isyarat-isyarat ini pasti memiliki firjuan Maka per-
soalan dalam seluruh mnnh4inabnwi',sebelum segala
sesuahrnyi4 adalah persoalan itnu (pengetahuan)
yanglengkap dan sempurna dan hikmah (kebijalc-

sanaan) png penuh pengetatruan dan saqgatjeli
Nab hak l*rusus Ilahi ini apabila diabaikan oleh

manusia maka selamaqra mereka tidd( akan dapat
membuatperafrranyangmendasarbagikehidupan
manusia Akitatrya kesengsaraanlatr yang akan
diperoleh manusia di muka bumi Iblau mereka
sudah menyimpang dari peranrranAllahYang Maha
Mengetahui lagi Mahabiiaksan4 mereka alan t€r-
jerembab ke dalam padang sahara kehidupan tanpa
petunjuk jalan. Karena kebodohan dan menuruti
hawa nafsuny4 mereka mengira dapat memilih
unfirk dirinya dan kehidupanrya sesuatu yang lebih
baik daripada aparrang dipilihkan olehAllah.

Masalah lain yang ditegaskaq dan diulang kenr
bali dalam pelaiaran ini adalatr batrwa nwnlwj ltllah
ini merupakan peraturan 1ane lebih mudatr bagi
manusia lebih ringan, dan lebih mendekafkan ke
pada fitratr daripada peranran dan sistem kehidupan
yang diinginkan dan dibuat sendiri oleh manusia
yang lantas dilanggarnya lagi. Peraturan Allah ini



luzV: Bagian krtengohan an+{rboa' (322 ) Tafsir Fi ZhilalilQar'an II

jugamerupakan implementasirahmat-Nyaterhadap
manusia yang lematr dan tidak mungkin mampu
membuat perahrran seperti ini, yang justru kalau
mereka membuat sendiri sudah tenfu akan me
lenceng, menyebabkanpenderitaan dankesengsara
an, dan lebih dari itu akan menyebabkannyaterjatuh
dan terjungkall

Kita akan melihat-ketika kita memaparkan nash
nashnya nanti secara terperinci-bukti dan realitas
hakikat ini dalam sejarah kehidupan manusia fraitu
suafir hakikat fiang jelas dalam kery"ataan, seandai-

nya havra nabu tidak menutrpi hati dan membubkan
mata ketika melihat kejahilialmn.

Tbnhnan Berkeluarga
D aa @iltaraml'an j uga lamu ncniknhi) u anita y ang

bersmmi, laanli fudak-ktdak yang lwmu mililci (AIInh

tzlahnn4aPlnnfulumiar)setragailctztapti-Itlyaaa
lanu. Dihalallw fugi lwnt sekin yang dmihim (yAat)

ncrcari istri-istri fungan hmtamu mtuk dinilnhi bulwn

untukberim.I,Iala,M-itbiyorrgtelnhlarnunihrwti
(canpur;) di antnra merekn" bnikanlah ktpadn mmlw
nalwmya (fungan scnfinrw), sebagai nntu l*t qib*.
fudalah mengapa bagi lumu tnhadnp sesaatu yang
latnu telah saling merelalwtnya sesadah mcnentulnn
,?alur itu. S enngglmy a AUah Maln Mengetahui lagi

Malwbijalcsaru. Barangiapa di antara lamu (qraq
nndzfin)yangtidakailatppnfu lqiaannyauntukmz-
nilcohi wanitn. nerfulw lngi berimaq ia holeh meniknhi

wanitn. yang bcriman, dari hudak-budnk yang knmu
milihi. Allah mmgetalwi luimaltanrnu. Sebaginn lamu
adalah dmi sebagian yang lain. Knma itu, nikahilah
mnela dngan seizin ttnn mnelw dnn berilnh mnslrruin
mnelw mcnurut yangpatut. Sedanglun, mnela pun
wanitn-wanita yang mnwlilwa dii, bulan p<iru dm.

bulnn (P"la) wanita yatg mngambil laki-hki lain
vbagaiPd,ihnannlaApabihmmlatzlahmeryiagadiri
dagannilralalrcmdianmnelanenga7alurtpnknnt

Wgkcji (aru1, malw ans mnela setengah lrulcutran

dari lwlurnan wanitn-wanita rnndda y ang bersnrni.
(I{cbolzlan mmikahi buda,k) itu, adalnh bagi mang-

ura.ngytg talwt kzpana killirm mmjaga diri (dsri
pahuint dm) di anlaramu, dm kaabaran itu lzbih

baik bagimu. Allnh Malu Pengampun lagi Maha
Pmyayang.Allahhatdakmmerangkm.(lrulwmsymiar-

Nya)lepanamu,dmt.mtrunjukimuktpann jalnn jakn
mang y ang whelum lwmu (para ratri dnn slwlihin) snta
(hrndnk) rnmnima tobatmu. Allnh Malw Mmgetahui
lngi Malwlij aksara. AIIah hmdnk mcnnimn tnbatnu,
sedang orang-oratg yang mmgikuti lwwa nafsunya

bmnahud npqa lana bnpaling wjauhjathnya (dnl
leebmaran). Allah lunfuk memberilan kcringannn
Iupadnmu, din manusia dijadilun bnsifat ltmnh."
(an-Nisaa':2+28) 

.

Sudatr dijelaskan pada aktrir juz keempattentang
wanitawanitayang haram dinikahi, yaitu yang di-
sebutkan dalam firman Allah,

'Daajanganlah lanru niJcahi wanitn-wanita ymg ttlah
diniltahi olnh ayahmu, t$kzanli Pada mnsa yang telah

lnmpau. Sesungguhnya perbuatnn itu amnt keji dnn

dibaui Allah dm, sebwvk-buzkj alnn (y ang aiibnquh)
Diharamltan alas lwnu (nmilcahi) ibu-ibumu; arwk-
anahnu yarg wanita; satdma-wdomnil yutg wani@
saudara-saudnra bapalenu yng wanita; saudnra-

saudma ibumu yarg wanita; anale-ana* wanin dni
mudnra-saudmamu yang laki-laki; annk- anak wanitn.

dni nudma-saudnramu yang wanita; ibu-ibumu yottg

nmyusui lamu; saudma uanitn. sepnsuruan; ibu-ibu
istrimu (mcrtua); anak-annk istrimu yang dnlnm pe-

mzliluram.ma fui itt t WA tzlah lamu mmpuri" tctnpi
jiln tnnu belam mnptir dcngan istrimu itu (dan ndnh
Iurru ccraila n), nalil tidak berdasa knru rm.ilahinya
(dan dihamnlw. bagimu) istri-ittri anak lwnd.ungmu

(ncnantu); dan mmghinpunlwn (dalnn pm.ilulan)
daa wanitn yang baraudma, lucuali yang tulnh tniadi
padn nasa lnnpau. Sesuttgguhnya Allah Malw Pe-
- 
ngampn lngi lfa]w Pry aI ang," (an-Nisaa' z 22-23\

Adapun kelengkapannya adalah"

'Daa @ihnankan j uga lamu menikahi) wanitn y ang

bergtami."

Wanita bersuami ini termasuk golongan wanita
wanita rrang haram dinikatri, karena mereka berada
di bawatr perlindungan dan tanggungan lelakilain.
Mereka di dalam pemeliharaan suami mereka Oleh
karena ihr, diharamkanlatr mereka nikah dengan

selain suami mereka dan tidak halal unfirk dinikahi
Hal ini sebagai pelaksanaan kaidah pertama

dalam sistem kemasJrarakatan Islant" }lang dibangun

I Pembahasan secara luas mengenai masalah ini, silakan lihat pasal "Ar-Rabbaniyfah" dalam kitab Khaslwaichut Tasluuuaril Islami wa

Maguunuahhudanpasal Takatrabbuth wa ldh0rirao- dalam lstab Al-Islent ua Mrykilaanl Hadlwmh
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di atas pilar kelumga dan dijadikannya sebagai suatt
kesatran sosial. Dipeliharanyakeluarga ini dari se
galamacamnoda danpercampuran nasabyangtidak
karuan sebagaimanayang terjadi dalam masvarafat
."komunis" dengan kebebasan seksualny4 meraja-
lelanya kemesuman, dan terkotoriqa masyarakat
olehnya.

Keluarga yang ditegal'{<an di atas pernikahan
yang jelas di numa seoftmgwanita sudatr terkhusus
sebagai isti bagi lelaki tertentu-yang dengan demi-
kian terpenuhilah pemeliharaan dan penjagaan diri-
-maka hal ini merupalian perafirran paling serqpurna
yang sesuai dengan fitrah manusia dan kebutuh-
annya yang hakiki. Hal ini lahir dari keberadaanrya
sebagai manusia bagi kehidupar, nrra dengan hduan-

nya yang lebih tinggi daripada kehidupan binatane-
-meskipun tujuan ini terkandung juga di tengah-
tengalurya. Juga unhrk mevmjudkan maryarakat ma
nusiawi, sebagairnana caktrpanrya terhadap maga
rakat }lang damai dan tenteranu vang sejahtera hati
nuraniny4 sejatrtera rumah tangganya, dan pada

ujungnfa adalatr sejatrtera masyarakatrya
Yang perlu diperhatikan secara lahiriah batrwa

anak manusia itr memerlulian masa pemeliharaan
yang lebih panjang daripada anak makhlukhidup
lain. Hal itu sebagaimana pendidikan yang dibuhth-
kannya agar ia dapat mengetahui tunhrnan kehidup
an sosial manusia yang tinggl, Jrang merupakan
identitas yang menrbedakan manusia dari binatang,
juga memerlukan masa yans panjang.

Apabila puncak keinginan seksual binatang ittt
berujung pada terjadinya hubungan seksual dan
terwujudnya serta berkembangbiakrua keturunan,
maka pada manusia tidak hanya sampai di situ saja
Tetapi, iaberkembang lebih jauh, yaitu terciptanfia
hubunganyang kekal antara kedua insan, lelaki dan
$'anit4 bersangkutan unhrk menyiapkan lahirnya
anak manusia agar dipelihara jiwa dan kehidupan-
n1'4 dicarikan makanan dan kebuhrharrkebuhrhan
hidupnya JWa untukdan ini fang palfug penting di
antara kebutrrhan-kebuhrhan hidup manusia-men-
didik anak ini dan membekalirura dengan memberi-
kan pengalarnan pengalaman selalm manusia serta
memberinya pengetatruan. Sehingga dia layak me
nganrbil satram dalam kehidupan masrrakat manu-
sia dan turut serta dalam memikul tanggung jawab

meningkatkan kehidupan manusia dengan melaku-
kanregenerasi.

Oleh karena itu, kenikrnatan seksual bukanlah
tolokukurutamadalamkehidupan biologis manusia
Ia hanyalatr suatu wasilah yang dirajut oleh fitratt

unfuk mempertemukan kedua jenis manusia ini
setelah melaksanakan hubungan biologis itu. Yaitu,
untuk melalrsanakan tugas bersama dalam me
ngembangkan jenis manusia oHawa" (hasrat sek-
sual) pribadi bukanlah fang menenhtkan keputusan
untuk menjalin hubungan antara seorang lelaki dan
seorangwanita- Akantetapi yang memberikeputus
an adalatr "kewajiban" atau hrgas pemeliharaan ter-
hadapkehrunanyanglematryang merupakan hasil
pertemuan di antara mereka berdua- Selain itr, juga

tugas kemasyarakatan unhrk mendidik keturunan
ini hingga batas ia nulmpu melaksanakan firgas
hrgas kemanusiaan dan merealisasikan tujuan ke
beradaan rhanusia

Semuapelaiaran ini menetapkan hubungan anhra
kedua jenis manusia ifu fiang harus di,ilasarkan pada

ikatan keluarga (pernikahan). kri merupakan sahr-

sahrnya sistem yang satrih. Mengkhususkan se
orang wanita bagi seorang lelaki dalam hal ini jwa
merupakan perahrran yang sangat tepat unhrk men-
jamin kelangsungan hubungan tersebut Yang merr
jadikanrrya sebaepi'kewajiban" dan bul€n sekadar
kenikrnatan dan kesenangan adalah keputusaan
untuk menegakkanry"4 melanjutkanqa, memecab
lan problenrproblemyang terjadi dalarnperjalana*
ny4 dan kemudian memirfirslan tali pengikahya
manakalaterjadipertikaianhingeamencaaipuncak-
n)ta"

Tindakan apa pun unhrk menghinakan hubungan
keluarga dan unhrk melemahkaqdlar yang menjadi
sendi tempatberdirinyakeluargayailr "kewajiban"
untrrk menghalalkan hawa nafsu" yans berbolak-
balib dan'keinginan:' yang dabng sewaldu-wakilr,
serta "syatrwaf yang menggebugebu-adalatr dosa
Bukan semata-mata karena menyebabkan deka-
densi moral, menyebarkan kekejiaru dan melepas
kan tali jalinan kemasyarakatan manusia saj4 tetapi
lebih dari itu. Ia akan menghanonkan maqarakat
itu sendiri dan menghancrulkan landasan tempat
berprjaknya

Dari sini kita mengetatrui sejauh manakejatntan
pena-pena dan alat-alat kotor yang digunal<an unhrk
melemahkan dan merusalc hubungan keluarg4
mengecilkan, menjelekjelekkan, dan meremehkan
urusan keluarga Semuaryaberhrjuan unfuk meng-
unggulkan dan mengutamakatr hubungan yang se
mata-mata didasarkan pada hawa nafsu yang ber-
bolak-balib hasratyarrg menggejolak, dan keinginan
yang menggebu-gebu. Juga untuk memuliakan
hubungan-hubungan yans buruk ini dengan meng-
halangi hubungan pernikahan.
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Kita mengetahui pulahilanah yang dalam dari
perkahan Umar ibnul Khatlrthab r.a kepada seorang
lelaki yang hendak menceraikan istinya dengan
alasan karena dia tidak mencintainya. Umar berkata
"Celaka engkau! Bukankah engkau memb:uryun
rumah tansga itu berdasarl€n cinta? Mak4 di mana
katrpemeliharaanmu? Daru di rnanakah keteroelaa*
nya?" Umar mengucapkan perkataan demikian ini
karena bertolak dari pengarahan Allah StilT dan
pendidikanAtQur'anutlGrinrdalam surah arNisaa'
ayat l9{erhadap harnbahamba pilihan-Nya'Zaa
brgaullah fungon merela secma patut. Ihwdian,bila
kamu tidak mmyulwi mereln (nnl@ bnsabarlnh),
lurna mmglcin lannu tidnk rwrryulwi seuaa, padalul
Allahmcnjadikmrpadnnyakzbailw.yangbaruah"

Hal ini adalah unhrk mempertalrankan keutuhan
rumah tangga sedapat mungkin, meredam gelrlak
hati, dan mengobatirya sehingga api kemarahanrya
padam, dan tidak mengendorkan hubungan ini ke
cuali ketika telah gagal semua upaya unhrk meme
lihara generasi yang tumbuh dalam rumalt tangea
tersebut Hal ini iuga unfirk menjaga mereka dari
goncangan perasaan yang tidak stabil, keinginan
yang menggebugebu, dan hawa na$u yang bertiup
bersamaangin

Di bawah naungan pandangan yang luhur dan
mendalam ini, merajalelalatr kebodohan dan ke
dangkalan terhadap apayang digembargemborkan
oleh orangorang tolol, yang memuji'muji segala
nurcirm hubungan kecuali huburuan yang meninr
bulkan konsekuensi "lceurajiban" dan memelihara
amanat selsualibs manusia secara total Yaifu, unfuk
melahirkan generasi yang akan mengemban fimfut-
an kehidupan kemanusiaan vang tinggi, dan me
negaldran kemaslahatan generasi tersebut, bukan
untrrk memenuhi kepentiruan dan kesenangan sesaat

Penapenakotormurahan dan saftuulsanmayang
jelek dan tercela mendorong setiap wanita yang
hatinya menyeleweng dari suaminya untuk serta
merta bertempelan pipi dengan lelaki lain yang
mereka sebutperbuatan ini sebagai'trubunganyang
suci", sementara hubunganryta dengan suaminya
disebut "akad menjual trbuh".

Allah SWT di dalam menjelaskan wanita-wanita
yarrg diharaml<an unhrk dinikahi ihr berfirman,
"Wal-mufuluruntu mitwn-nisaa' Dan" dilnramlun

jrya lwmu mmikald wanitayang bsrs'wni"i Mak4
Allah menjadikan mereka sebagai'wanita-wanita
yang diharamlran unhrk dinikahi".

Ini adalatr fi1man Allah, sedangkan itu adalah
perkataan oftmg{rang bodoh yang diperalat untul<

menghancurkan masyarakat dan unhrk menyebar-
kan keburukan di kalargan mereka

'...Allah mngatnlwn yang sebmnmya dnn Dia me-
nunjul:kan jahn (yang bmar). "(al-Ahzab: 4)

Banyak usat4 yang direncanakan dan diarahkan
unhrk membuattimbangan; tata nilai, dan tatapan-
dangyang tidak dikehendakiAllah; unflrkmenegak-
kan dasardasar kehidupan dan hubungan selain

nng ditegal'{ran olehAllah; dan un[rk mengara]rl<an
manusia dan kehidupan ke arahyang tidak diakui
oleh Allah- Orangorang )ang mengarahkan semua
usaha ini, mengira bahwa mereka akan berhasil
menghancurkan sendisendi mas5arakat Islam dan
menghancurkan kehidupan kaum muslimin di
negertnegeri Islam. SehfuEga tidak ada lagr peng-

halang yang menghalangi keinginan mereka di
negerinegeri ini, setelah akidah" akhlalq dan masJa
rakatnya runhrlr-

Akan tetapi, bencana yang menimpa sungguh
lebih jauh jarrgkauannya Ia al€n menghancurlan
sendlsendi masyarakat manusia secara keselurutr
an-bukan hanya mas:rarakat Islanrdan akan meng-
hancuden fitah yang menjadi tempat berpiiaknya
kehidupan manusia Juga menghalang-halangi ma
ryarakatmanusiadariunsr+insrpng mufadikar
n)ra nulmpu mengemban amanatryrayang terbesar,
yaitu amanat kehidupan yaug tinggi.

Hal itu terjadi karena terhalangnya mereka dari
menjadi anakanak yang berkelagrkandi bawatr
suasana keluarga yang tenang, tenterarn, dan aman
dari rangsangan-rangsangan syahwat yang meng-
gebu, keinginan-keinginan yang tidak karuan, dan
hawa nafsu yang bertiup bersama angin-unfuk
bangkit mengemban amanat seksualitas manusia
secara total Ini merupakan sesuahr yang bukan se
matamatapengembangbiakan makhlukhidup, dan
bukan sematamata mempertemukan ryahwat ber-
dasarkan kasih sayang saj4 serta membebaskan
"fugas" yang menenterarnkaq mantap, dan tenang.

Demikianlah kutukan menimpa semua jenis ma
nusr4 ketika mereka menghancurlan dirinl"a sen-
diri. Generasi sekarang menghancurkan generasi
yang akan dahng, demi menonjolkan dirinya sendiri
dan mengikuti syahwatnya- Generasi mendatang
yans dibina seperti ihr pun terkena lalalat juga Ke-
tetapan Ailah ini juea terkena kepada omng{ftmg
yang menentang kalimat-Nya ft?h cipttilN),a, dan
pengaraha*Nya Semualnis manusiafurutmeras+
kan akibatryra, kecuali kalau Allah memberikan
rahmat-Nfia deryan segolongan orang berimanfang
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mengalnri kalimatAllah dan nunlwiNya di muka
bumi, membimbingtangan manusiakepadarya" dan
melindungi mereka dari keburukanyang mereka
siaplan dengan tangan mereka sendiri" Mereka me
ngira batrwamerekahanya menghanorkan negeri-
negeri Islam saja untukmerobohkan dindingdin-
dinguya dengan usatra-usaha busuk dan terarah,
yang dikerjakan oleh penapena dan saranasarana
dari dalam negeri itrr sendiri

:H4iK11C1yg:At1;51 #
s

'D aa @ilurankan j uga lamu mmiltnhi) wanita y ang

bnsuami, laanli fudak-hudnk, yang lamu mihki...."

Pengecualian ini berkaitan dengan wanitawanita
tiawanan dalam perang jihad Islanr, sedang mereka
mempunyai suami di negeri kafr dan kawasan
perarrg; yang telah terpufus hubungannya dengan
suamisuami mereka yang kafr, karena terpufusryra
hubungan dengan negeriny4 dan mereka tidak
terpelihara lagi. Maka, mereka tidak mempunyai
suami di negeri Islam. Oleh karena ihr, cukuplah
mereka membersihkan ranimnva dengan sekali
haid, mng demikian tarnpakbahwarahimnfiabersih
dari kehamilan. Sesudah ihr mereka boleh dinil<alti

iika telah masuk Islarn, atau boleh mencampurinya
tanpa akad nikah kalau rnereka dianggap sebagai
budaknya" baikmasuk Islam matrpun tidak

Dahm Iv kedua dan Tafir Azh-7,hikl int talah
kami jelaskan pandangan Islam terhadap masalatt
perbudakan seqra garis besar. Demikian juga
terdapat keterangan lain ketika menaftirkan apt,

"Sehinga, apabila lumu telah mengalahknn mnelu
malw tauanlnh maelca, dm. sendnh itu lwmu bobh

nwtbcbasl@n merclu atnu ttuncrima tcbusan sanpai
pcrang furlvnti." (Muhammad: 4)

Silakan periksa jika Anda berkenan.
Kiranya cukup kami katakan di sini bahwa laskar

Islam biasa memberlakukan lawarrlawanq"a dalam
masalah perbudakan para tawanan dalam peperang:

an sebagaimana layaknya mereka memberlalnrkan
budak Tetapi, tetap ddam kapasitas sebagai manu-
siayang memiliki keutamaan prlg besar. Sudah pasti

demikian, karenaperbudakan terhadap tawanan iul

sudah menjadi sistem dunia di mana Islam tidak
dapat membatalkanryra secara sepi ak saja. Sebab,
jika Islam membatalkannya secara sepihak semen-
tara dunia masih memberlalcukannya" maka kalau
kaum muslimin ditawan sesra otomatis menjadi
budak Sedangkan, kalau orang kafr yang ditawan,
maka dia dimerdekakan" Akibatoiya daun timbangan
laskar kafr'lebih berat daripada daun timbangan
laskar Islarn" lasl€r kafir al<an semakin bersemaruat
menggempur pasukan Islam sementara mereka
irman-aman saja dari gempuftm, bahkan mereka
berunhrng mendapatlian harta rampasan.

Oleh karena ihr, sudatr tenhr ada pula tawanan-
tawanan vhnita l€fr di tengah maryarakat muslim.
Hanlra saja masalatrnp, bagaimana Islam memper-
lalarkan meneka? Insting manusia tidak merasa otkup
hanya dengan makan dan minum saja Mereka me
miliki kebuhrhan instingtif (fifiiyatt) lang harus
dipenuht Apabila tidak dipenuhi niscaya akan men-
carinya dengan jalan kejifang dapat merusalc dan
mengotori mas:nrakat Akantetapi, kaum muslimin
tidakboleh menikahi merekakarenamerekamusyrik
Dharamkan mengikat huburuan pernikahan anbra
lelaki muslim danwanita musyrik2 Mak4 tidak ada

lain kecuali menghalalkan menyehrbuhi mereka
tanpa nikatr selama mereka masih musyrilq setelah
melakulian dr&Dra "pembersihan rahim dengan sel€li.
haid' basi yang bersuami dan telah puhts hubungan
pernikahannya dengan suaminya yang berada di
negeri lcafr dan daerah perarg*

Sebelum melanjutkan pembatrasan unfuk mene
tapkan apa fiang halal sesudatr memaparkan wanit&
wanita yang haram dinikahi ifir, AlQur'an meng-
hubunglan antara pokokpenghararnan dan peng-

halalan serta srunber penglraraman dan penghalalan

tcrsebut Yaitr, sumber )rang tidah ada yang lain lagi
untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuafu,

atau mensyariatkan sesuatu bagi manusia ddam
seluruh urusan kehidupan merek4

c.y,l. i"w;,i6
" (Allah blah nwutaPlcar fulwn iar) sfogai lotetuen-
Ifia atn knnru.'

Inilah perjanjian dan ketetapanAllah atas kalian.

2TidaL*ajib menikahi unhrk menghalalkan tawanan wanita apabila dia masuk Islam, akan tetapi yang demikian ihr hanya suafir kebolehan.
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Jadi, masalahnya.bukan hawa nafsu yang diikuti,
bukan badisiyang dipatuhi, dan bukan pulapusaka
linghmgan yang dominan Ia adalah kitab Allalu ianji
Nya dan ikatan-Nya Malq inilatr sumber png harus
kalianterimamengenaiurusan halal dan haram; dan
harus kalian pelihara apayang dihrdukan dan di-
wajibkan-Nya atas kalian lGlian juga dihrntut unhrk
menunaikan apayang telah diwajibkan dan ditetap
kan atas kalian ifir.

Perlu diperhatikan bahwa kebanyakan wanita
yang diharamkan oleh AlQur'an dalam ayat-ayat di
muka ihr sudah diharamkan pada zarnanjahilialt.
Ttdak ada di antararrya png diperkenanlian di dalam
ftadisi jahiliah kecuali menikahi bekas isti bapak dan
memadukan antara dua orang wanita bersaudara,
meskipun tradisi jahiliatr sendiri tidak menyukai
menikahi isfri bapak Perbuatan ini di sisi mereka
disebut dengan " magit' dengan dinisbatkan kepada
" maqt"fang dibencii. Al€n tetapi ketika Al{uran
datang menetapkan haramnya wanitawanita yang
dihararnkan itu, bukan berartibatrwapengharaman
tersebutdidasarkan padatadisijahiliafu btapiAllah
SWTmengahkan, " Sebagai lutztnpm AIInh alas knna"

Di sini kita perlu berhenti sebentar unhtk men
jelaskan haldkat prinsrp iktikad dalam Islam dan
hakikat prinsip fiqih. Penjelasan ini sangat bereuna
dalambanyakhal dalam kehidupan praktis kita"

Islam menetapkan batrwa satu-satunya dasar
tempat berpiiaknya perahrran atau syariat bagi ma-

nusia adalatr perintahAllah dan izin-Nya ka ena Dia
adalatr sumber kekuasaan yang pertama dan ter-
akhir. Malq segala sesuafir yang tidak berpiiak pada

dasar ini adalah batal sama sekali, tidak dapat di
benarkan sejakawal.

Sistem jatriliatr dengan segala *$taf.rpra, jahiliah
ialatr segala sistem atau btanan fiang keberadaannfia
tidah berpiiak pada dasar sahr-satunya itu, adalah
batal secara total. Batal dengan segala pandangan-

nya tata nilainya tolok ukurrya, fizdisinya kebiasa
ann)ra perafunmny4 dan perundang-undangannya.

Sedangkan, Islam ketika menguasai dan mengahr
kehidupan, maka ia mengendalikan kehidupan ihr
secara kesehrruhan dan mengendalikan urusan se
cara keseluruhan. Oleh karena ihr, gugurlah secara

total semua perahran jahiliah, tata nilainm tadisi-
nya dan qariatrrya karena ia batal secara mendasar
dan tidak dapat dibenarkan.

Apabila Islam mengalcui suahr kebiasaan yang
berlaku pada zaman jatriliatr, maka itu bukan berarti
Islam mengakui prinsip jatriliatr dan menjadikannya
dasar. Akan tetapi, Islam hanya menetaplannya

karena adanya frintah dan izin dari Allah (unhrk
urusan tersebut). Adapun keberadaannya pada
zaman jahiliah (sebelum ada perintah dan izin dari
Allah), makaeugurlah ia dan tidak ada nilainya dari
sudutpandang syariaL

Demikian pula ke$ka fiqih Islam memberlaku-
kan suahr "tadisl' dalam suatu masalatr, maka pada

dasarnya adzilah karena Islam memandang bahwa
terdapatperintahAllah unhrkmemberlakukanyang
demikian itu, sehingga hd itu memiliki kekuatan
dalam syarial Jadi, berlakunya itu adalah karena
adanyaperkenan PernbuatsyariaFyakniAllah. Bul€n
dari manusia dan lingkungan tempat berlakunya
tadisi ihr setrblumnya Mak4 bukanlatr kepahrhan
linghngan terhadap badisi itu yang memberinya
kekuasaan. Bukan, bukan begitu. Tetapi,.yang menr
berinyakehrasaan (perkenan) adalatr Pembuat s5xariat

yang menjadikanrgra sebaeai dasarhukum padahal
hal tertentu. Sebab, kalau tidak ada perkenan dari
Asy - Sy afi Pembuat syariaf , niscaya ia batal dengan
sendirirya" karena tidak bersumber dari frintah
Allah" Dia pun telah berfirman mengenai kebiasaan
dan perahran jahiliah yang tidak diizinkan-Nva

"Apa,kah mereka rrcnpunyai sembalwt-sembalm sehin
AIIil try nmsyariatlnn uilak mcreln agann yng
tidak didttknn Allah ? (asy-Sylluraz 2l)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hanya Allah saja
lahyaug berwenang membuat gnrial Malq apaleah

mereka mempunyai sembatran-sepbahan unhrk
mensyariatlen buatmereka sesuahr yang tidak di-
'tdnl.elnolehAllah?

hilah prinsip aeungydng diiryaraflGn oleh frman
Allah, " Kitnb (lutttapan) AIIah atas kanta " Prinsip ini
ditetapkan dan ditegaskan oleh nash-nastrALG)ur an
dalam semuakonteks penetapan s5rdriar Mak4 tidak
sahr kali pun AlQur'an membicaral<an suatu tasyri'
'penetapan slxariaf melainkan diisyaratl<annya sunr
ber kekuasaan menetapkan sjrariat ini. Adapun ke
tika menunjuk Erariat€lrariatjatrilialr, tadisinya dan
pandangan+andangannya, makabiasanyaAlQur an
segera mengiringinya dengan mengatakan, " Allnh
finak merummkan. ldemgan tnrrmg lal ial' rmttknw
lepaskannya dari kekuasaan (kewenangan) dan
menjelaskan " a.lnsal' kebatalannya" Yaiur, keberada
annya yang tidak bercumber dari sumber satusatr-
nya yang benar itu (yakni Allah Tdala).

Prinsip yang kami tetapkan di sini ini Uut<anUfr
prinslp yang terkenal di dalam pembuatan hukum
Islam. IGrena pada prinsipnya segala sesuatu itu
adalatr halal (boleh) selama tidak terdapat nash yang
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mengharamkannya Mak4 prinsip segala sesuatu
(dalam urusan duniawi) itu halal juga didasarkan
padaperkenan danizinAllah Jadi pnnsipinikembali
kepadaprinsipyang sudah kamitetapkan itr sendiri
Sesungguhnyakami hanya membahas syariat atau
peraturan jatriliatr yang tidak merujuk kepada apa
yang disyariatkan Allah. Pada dasarnya apa yang
tidak merujuk kepada svariatAllah ini adalah batal
total, sehingga diakui dan dibenarkan oleh syariat
Allah Mak4 berlakulatr ia seiak dimasul*an dalam
syariatAllah.

,,,

Setelah selesai menjelaskan wanitawanita mng
haram dinikahi dan menghubungkan masalatr itu
denganurusanAllah danperjanjiarrNya, rnakauntrk
selanjutrya dijelaskanlah lapanganfng di sini ma-
nusia diberikeleluasaan unfukmemenuhi dorongan
instingnrra dengan melalui pernikahan. Yaitu, jalan
yang disukaiAllahbagi rnanusiarngberlainanjenis
kelamin unhrk bertemu dan membentuk rumah
tangga dan membangun keluarga, serta bersenang-
senang dalampertemuan ifu dalam suasanayang
bersih, suci, dan serius, sesuai denganurusanyang
besar ini,

'qr,rI\-,A,ii46;U:itirStv$'#'

A'"$i,6.ih4iffil63Av+,3#
-r3;6itti.:&'&55'4i4j

*eryi'g'f'fi ::'yi:z:FW.g
'Dihalallan bagi lamu sehin ymg denikian (yoiar)
tnenmri ictri-irtri dengan lwtmru unn* dinileahi fuIan.
untuk berziru. Mak4 istri-istri yang tzlnh lana nilenwri
(wQun) di antnra merela, beriknnlah ktpadn mnela
nahmttla(dmgansanpwra),sebagaifintulcaocjiban.
Iiadnlah magapa bagi lnmu tnhadnp senatu yang
lwmu telah saling mnelalanryo sesudah ntenmatlun
mahar itu. Sennguhnya AUah fuIaln Mengetalwi lagi
Malnbijalnata. " (an-Nisaat: 24)

Di balik wanita-wanita yang haram dinikahi
sebagaimana disebutkan tadi, maka menikahinya
adalah halal. Bagi orangorang yang menghendaki-
nya dipersilakan untuk mencari wanita untuk di-
nitaninya dengan memberikan harta kepadanya-
sebagai maskawin-bukan turhrkmembeli kemaluan
mereka dengan harta tanpa pernikahan. IGrena

itulah,Allahberfirman,

lanuk dinikahi, bulmn urrtuk berziru. "
Untukhal iniAllah membuatsuahr ketentran dan

syarat unfirk mencari isti ifir dengan harta, sebelum
selesainya kalimat ini, dan sebelum melanjutkan
pembicaraan. Dia tidak menganggap cukup me
netapkan'kbtenhran ini dengan menggunakan
kalimat aktif positif " muJuhinihl' 'untuk menikahi',
bahkan segera mengiringinya dengan menafkan
benttrk lain, "glaira mus@hihl'bukan untrk ber-
zina' unflrk menarnba]r ketegasan dan kejelasannya
di dalam menyampaikan syariat dan perahran ini.
Selanjuhyauntukmelukiskan tabiathubungan per-
tama yang disukai dan dikehendaki-Nya yaihr
huburuan pernikaharu dan menggambarkan tabiat
hubungan lain yans dibenci dan ditiadakan-Nya
yaitu huburuan peryundilan dan pelacuran I(edua
duanya ini sudah populer di kalangan masyarakat
jahiliah, juga pada masprakat sekarang.

Diriwayatkan oleh Imam Buldrari dalarn Kitab
Nilrahbahwalisyahradhflallalw'anlwbukah,'?u-
nikahan pada zaman jahiliah ihr ada empat rurcam.
Pertama pernikahan sebaeaimana 1anrg dilakukan
manusia sekarang. Yaifir, seoraqglelaki datang ke
pada lelaki lain unhrk meniinang anak wanita dalam
kewaliannya atau anakwanitany4 lantas dia menye .

frjuinya, kemudiandinikahkandenganwanitatersebut
Kedua" seorang lelaki berkata kepada istrinya

ketika dalam keadaan suci dan tidak dicampurinya
'Pergilah kepada si Fulan dan mintalatr dicampuri
olehnya.' Si suami ihr menjauhi istirya tersebut dan
tidak mencamptuinya sehingga ryata-nyata hamil
dari lelakiyang diminta untuk mencampurinya itr.
Apabila sudah jelas hamil, maka si suami men-
campurirya bila menghendald. Hal itu dilakukan
karena ingin mendapatkan kehrunan dari lelaki
yang menghamilinya itu. Mdq nikah semacam ini
disebut nikahistiMhd.

IGtsa sejumlah lelakidi bawah sepuluh omqg
berhimpun untuk mengadakan hubungan seksual
dengan seorang wanita masing-masing melalnrkan-

rya. Apabilawanita ihr mengandturg dan melahiikan,
maka beberapa hari setelah melahirkan ihr ia me
ngi/im uhrsan unhrk memanggil para lelaki yang
telah mencampurinya ihr, dan tidak seorang pun
yang boleh menolak panggilannya Setelah mereka
berkumpul di sisinya, dia berkata kepada merek4
'IGlian sudatr mengetahui apayarrg kalian lakukan
terhadap diriku, dan sekarang aku telah melahfukan,
maka anak ini adalatr anaknu watrai Fulan!'klu
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disebutnya nama lelaki yang disukainy4 kemudian
anak itu dinisbatkan kepadanya, dan lelaki itu tidak
dapatmenolak

Keempat, banyak lelaki yang berhimpun untuk
melakukan hubungan seksral dengan seorang wanit4
dan wanita itu tidak menolak kedatangan mereka
\4ranita'wanita ifir adalah pelacur. Mereka memasang
bendera di depan pinhrnya sebagai tanda Barang-
siapa yang menghendaki dapat saja berhubungan
dengannya. Apabila salah seorang dari pelacur-
pelacurihr mengandung dan melahirkan anaknya
para lelaki itr dikumpulkan kepadanya dan dica{ilah
orangf,ans mirip ruparrya dengan anak itt. Lalu anak
itu dinisbatkan kepadanya dan dipanggil sebagai
anaknya dan dia tidak dapat menolak hal itu."

Maka, model yang ketiga dan keempat adalatt
perzinaan yang ditiadakan (kebolehannya) dalam
nash itu baik melalui pergundikan maupun pelacur-

an. Model yang pertama itu adalah ilulan'peme
liharaan diri/pernikatran fiang ditrrntut dalam nash
tersebut Sedangkan, model yang kedua kami tidak
dapat menyebutkan apa namanp!!

AlGluran mengganrbarftan tabiatmodelhubung-
anyangdikehendakiAllab yaitu ihslran, Fngberarti
memelihar4 menjaga, dan melindungi si lelaki dan
si wanita" Dalam bacaan ini lafal tersebutberbunyi
" muJtshiniif dalam benfirk isinfa il, dndalam baca
an lain dibm dengan" miuhaniht dalam bentuk isrz
n$ulI<e&ramalaraqra menunjuHran bentuk 1ang
bersih, lurus, dan terpelihara- Pernikahan ini iuga
berarti memelihara rumah tangga, keluarga dan
anak-anal(, serta organisasi rang ditegalirkan di atas

landasan yang mantap, mendalanu dan kokoh ini
Sedangkan, di balik pernikahan adalah sifaah'pr-

zinaarl, bentuk nufaahlahdarr safi, yang berarti
merualirkan ahu menumpatrkan air ke tempatr"ang
rendatr. Penumpatran airyang dilahkan oleh se
orang lelalci dan seorang wanita" Mereka mengalir-
kan airkehidupan, 1ane dijadikan olehAllah unfirk
mengembangkan kehrunaq melalui seorang lelaki
dan seorang wanih unhrk menghasillan kefirunan,
mendidikqra, merawatnya, dan memeliharanya.
Akan tetapi merekamenumpahkan atau mengalir-
l€n air ini hanya semata-mata untuk merasakan
kelezatan dan memenuhi keinginan. Mereka me
numpahkannya melalui peninaan yang trina Oengan

demikiaru mereka tidak terpelihara dari kotoraru si
anak tidak terpelihara dari kerusakan, dan rumah
tangga tidak terpelihara dari kehancuran!

DemikianlatrAlQur'anul-I(arim melukiskan dua
gambaran secara lenglap terhadap dua macam ke
hidupan, dalam dua buah l€limat sineliat Ia melukis
lan puncalc keindalran garnbaran yarrg disukainya
dan puncakkejelekan gambaranyane tidak disul€i-
ny4 sembari menetapkan hakikat masing-masing
gambaran itr dalam keryrahan hidup. Ihrlatr di anhra
keindahan pengungkapan AlQur'an.3

Setelah selesai membicarakan ketenhran dalam
mencari isti dengan menggunakan hart4 maka di-
bicarakanlatr kezbali bagairnanamencari kesenang-
an denganhartaihr,

' Makq i*i- rqtri y ang tdnh lamu nilsnnri (canpui) di
antara mneleg bfiilennlnh l"podo mnela rnalurrya
(dmgan sempurnn), sebagai natu kmtajiban "

Allah menjadikan maharwanita ini sebagai suatu
keraajiban, sebagai imbalan dari bersenang-senang
dengannya. Mal€, bararusiapa yang ingin ber-
senang-senang (menikmati) wanita yang halal di-
nikatri-yaitrr yang tidak dihararnkan itu-maka jalarts

nya ialah dengan mencarinya unhrk menjaganya
melaluipernikahan, bukan denganjalan lain. Iaharus
memberikan mahar kepadanya sebagai suafir ke
wajibanpng pasti, bukan sunnah, bukan sukareh
dan bukan sebagai penananianjasa

Matmr adalah hak bagi si wanita dan kevvajiban

fiang pasti bagi si lelaki. Seorang lelaki tidak boleh
menarisiorangwanita sebagaibarangwarisantanpa
imbalan (matrar) sebagaimana yagg terjadi pada
zaman Jahiliatr. Ia juga tidak boleh mempersempit-

ry"a sebagaimana frarrg terjadi Wda zamanJatriliatt
dengan istilah ril<ah syiglnr. Yaitu, seorang lelaki
menikahi seorangwanita dengan imbalan dia me
nyeratrkan seorang wanita kepada wali wanita fiang
ainit<attnya itu (tanpa maskawin dan tanpa per-
sehrjuan wanitawanita bersangkutan), seakarakan
mereka hanyalatr binatang atau benda

Setelah menetapkan hak bagi wanita dan keuraiib
an bagi lelaki, dibiarkanlah pintu terbuka unhrk hal-
hal 1ang saling mereka sukai sesrai dengan tuntuhn
hidup bersama mereka, serta sesuai dengan peftN:L

an dan keinginan yang safirterhadap yang lait:"

'Tiadalnhmmgapa bagi lnrnu tnhafuP sesmtu yang

lutnu telah mling mnelnlunnya, sentdnh mmntulan,
mahnr itu.'

Mak4 tidakhh mengapa bagi mereka kalau si ishi
merelakan sebagian maharnya atau sehruhnla, se

3 Snakn perfl<sa ldtab At-Tashuital Fann$ fb@i aapasal "At:Tanaasuq" dan pasal Thariiqaurl Qu/an".
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telatr dijelaskan dan ditentukan.besarnya, dan se
telah menjadi hak yang murni baginya untuk diper-
gunakannya seciua lelu:$:r sebagaimana ia memper-
gunat€n harta yang lain. Juga tidak mengapa atas
mereka kalau si suami menambah jumlah mahar
untuk si isti. IGren4 ini sudah menjadi urusan
khusus merek4 yang mereka lakukan dengan suka
rel4 penuh kebebasan, dan lapang dada-

Sesudah itu datanglah komentar pada ujung ayat
yang menghubungkan hukum-hukum ini dengan
sumberny4 dan diungkapkan adanya ilmu yang
mengetahui dan hikrnatr yang melihatdi balik ifir,

"SesungEuhnya All"a.h Mnlu Mengetahui lag Molrn-
b{alrsana."

Mak4 Dialahyang menqnriatkan hukurFhukum
iniberdasarkan ilmu dankebijat<sanaan-Nya" Dengan
demikian, mengertilah hati nurani seorang muslim
yang menerima hukurFhukum dalam semua urusan
hidupnya-li*rususnla )ang berkenaan dengan masa-
lah antara dia dan isfrirya ini-dan menjadi tenanglah
hatinya menerima hukum-hukuffi fu, yang ber-
sumber dari ilrnu dan kebiiaksanaan, " Seunguhny a
AIIah ilIalw Maryetnhui lngi lulalntrijalxana"

,tu

Bila fidak Manrpu NiI€h dengan Wanita
Merdeka

Apabila kondisinya seorang muslim tidak mampu
nikatr derUan wanita merdeka makaAllah memper-
kenankan baginya untuk nikah dengan wanita yang
tidak merdeka" apabila dia tidak sabar sampai dapat
nikah dengan wanita merdeka dan takut menderita
atau takutfitnatr,

"Bmangsiapa di arfiara lamu (orangmerdzlw) yang
tidnk cukup pnbehnjannnya untuk menilcahi wanitn
rrcrddw lagi berinwa ia bolzh matikahi wanita yarg
berimnn, dmi budak-budn* yarry- lunru miliki. Allnh
nmgetahai leinaranmu. Sebagian lwmu adalah dfrri
sebagian yarg lnin. Ifurau iht, niknhilnh nsrelw dmgan
sei<in tuary mnelm dnn berilnh maskautin mnelw mt-
nurut yang patut. Sedmglan, mnela pun wanita-
wanita y ang mmelilura diri, bulwn p<hn dnn bukm.
(pula) uanitn yng ntngambil lalci-laki hin sebagai
pelilwaamrya.Apobik merela ttlah rm{aga diri dz-
ngan nilrah bnudim mnelw rrcngerjal@n pnbuatan

lary keji (zim), nala atns mnelw setmgah lwlwnwt
dni lrukumm wanita-wanita mndzlm yang bnwnni.
(I{ebolelan mmiluhi budnk) itu, adnlnh bagi uang-
urang jangtakut lupada ksulitnnm4iaga diri (dari
pnbuolnn aru) di anlaramu, dan lemfuran. iht lzbih
baik bagimu. AW Malw Pengampun lagi Mala
Peny ay arry. " (an-Nisaa': 25)

Islam memperlakukan manusia sesuai dengan
batas fitah dan kemampuanny4 dalam batasbatas
realitas dan kebu!.rhannya yang sebenarnya. IGtika
Islam membimbing tangan mdnusia untuk me
ngentasnya dari lumpur kehidupan jatriliatr dan me
ngangkatrya kepada kelrldupan Islam yang tinggl,
ia tidak lupa kepada fitrahnya kemampuannl'a,.
realitasnya, dan kebuhrhan-kebutulrannya yang se
benarnya. Bahkan, digandengrya semuanya di jalan-

nya menuju tingkatan yang tirUel Islam tidak hanya
menganggap realitas jahiliah sebagai realitas yang
tidak dapat ditinggail€n. Malq realitas kehidupan
jatriliatr itr adalahkehidupanyangrendatr, dan Islam
datang untuk mengangkat manusia dari realitas
kehidupan yang rendah ini.

.Islam menempatkan realitas "manusia'' pada

fitratr dan hakikafrrya dan menganggap manusia ihr
memiliki kemampuan unhrk meningkatkan realitas
hidupnya. Bukanterbenam dalamlumpurjatriliatrihr
saj4 apa pun jenis jahiliahnya Akan tetapi, dalam
kenyataannya dia juga-dengan fitratrnya-punya
kemampuan untrknaik dan lepas darikerendalmn
ihr. Allahlah yang mengetahui "realitas manusia' se
cara keseluruhan, karena Dialah yang mengetahui
'hakikat manusia" secara total. Dialah yang men-
ciptakannya dan yang mengetahui segala yang ter-
bisikkan dalam jiwanfa.

'ApaknhAllnhYmgmnuiptnkanitutidn*mengetahui
(y ang lanu lahirlwn dnn rahrciala n). Dia Malu,halas
lagi Maln Mengetahzr ?" (al-Mulk 14)

Di kalangan maqrarakatlslam tempo dulu me

gI G&\;Kfr,v;;,.*'t:rt
VUW'&y,Ftfil*i5
'""i jA <j flt;'r'"Sf 9'ty"6;6j:E
i(#{ i ";-eft 1, ; i,7,ii +4F\

J;r'$:ti-bs16fr t9'r,-Artf,7r;3
',*€fl drt"rt31\4y€j651'&6
u.,3#,K,:teW6;"-fuArr

.4,
fosr

t'e*JSiY'&WpA
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mang terdapatbudakyang diperolehsebaeai tawan-

an daripeperarUan, ketika Islammasih dalamproses
penyempurn:um afurannya Dalam menghadapi
tawanan ini, adakalanya ia dilepaskan tanpa mern-
balrdr imbalan apaapa, dan adakalanla dengan menr
bayar imbalan dengan cara trkar-menukar dengan

tawanan yang muslim atau dengan membayar se
iumlah uang (tebusan). Tentrnya senma ihr sesuai

dengan sifirasi dan kondisi yang melingkupi antara
kaum muslimin dan musuh-musuh mereka

Islam memberikan pemecahan persoalan ini de
ngan memperbolehkan mempergauli budak-se
bagaimana disebutkan ddam ayat terdahulu-bagi
majikannya unhrk memenuhi kebuhrhan fitiahnya
sebagaimana kami jelaskan di muka. Namuru ddam
mempergaulinya bisa melalui pernikahan--jika ia
beriman-atau tanpa melalui pernikahan, setelah
budak-budak wanita yane bersuami membersihkan
ratrimnya dengan beriddatr sahr kali haid. Akan
tetapi Islam tidak mempertenanlian bagi lelaki fang
bukan pemiliknya untuk mencantpurinya kecuali
dengan jalan pernikahan. Islam juga tidak memper-

bolehkan wanita-wanita budak itu menjual kehor-
matannfa di nusJrdrakat unhrk mendapatkan upah.

Para majikan juga tidak boleh mempekerjakan
mereka sebagai peniajapertuatan keii iniunirkmerr
dapatkan penghasilan

Di dalam arrat ini dianr bagaimana cara menil<ahi
mereka dan dalam kondisi apa diperbolehkan me
nikahinyaitu,

"Baranginpa di antara lurnu (mangnerdda) Tang
tidak culwp pcrbelanjaannya untuk mmiltnhi wanita
nmfula lai berirta ia bolzh runiluhi wanitn berhm'
dnibudak-fudakymglamumiliki..."(an-I'lisaa':45)

Islam sangat mengutamakan nikah dengan wanita

merdeka kalau mampu. Hal itu disebabkanwanita
merdeka iflr akan dijaea oleh kemerdekaannya dan

diajarinrra basaimana seharusnya ia memelihara
kehormatannya dan kehormahn suamirya Mak4
mereka inilah yang dimat<sud dengan " mulalanal'
di sint Bukan dalam pengertian sebagai wanitafang
bersuami sebagaimana )ang diharamkan menikahi
n1a4 melainkan dalam pengertian wanita merdeka
yang terpelihara dengan kemerdekaannya, keter-
hormatan hatinya dan keteriaminan kehidupanry"a.
IGrenawanita merdeka ifir mempunyai keluarga
rumah, harya diri, dan orang )rang melindunginrra.
Sedanglian" ia sendiri juea takut tercela purya harga

diri dan kebanggaan, sehingga enggan melakukan
perdnaan dan perbuatan-perbuatan yang hina.

Semua ini tidak terdapat pada diri wanita budak
Oleh karena ihr" wanita budak br.ltrr.anlah mtklnmA

batrkan setelah ia nikah sekalipun, karena tali per-

budakan masih tetap adapadadirinya Sehingga ia
tidak terjaga terpelihar4 dan memiliki harga diri
sebagaimana watdta merdeka kbih-lebih ia tidak
memiliki kehormatan keluargayang ia takut me
ngotorinya Di samping semua ihr, kalau ia mem-
puryai ketrrunan dari suamirya, maka maqrarakat
akan memandangryalebih rendah daripada anak-

analcwanita merdeka" I(arena itulah, budak ini di-
pandang sebagai suafir benhrk kecacatan Semua ihr
telah ada di qaqarakatketika ayatini htrun me
nyampaikan slrariat ini.

Islam menenhrkan bentukyang diridhainya bagi
hubungan antara lelaki merdeka dan waqita budak,
sebagaimana yang diridhainya sebelumnya dalam
pernikatran ffengan wandta merdeka yaifir,

Pefinnqharusberiman,

"Ia bolzh nmiknhi wanita yangberiman dari budnk-

budakynglamumihki."

/G&ra w{ib memberilan suafir pemberian kepada

merek4 bukan kepada majilannfa IGrena ini hak
yangmurnibagimereka

'Dan" brilah masknwin mcrelu mmarut y ang pahfi . "

I{ttgqpemberian ini harus dalam benhd< mas
kawin dan hubungan biologis dengannya dalam
benhrk pernikahan, bukan pergundikan dan per-

*taan l{alaupergundilan (rukhaailnwll itu han}'a

unfirk seorang lelaki tertenur saja (wanita simpanan),

sedangkan perinam (sifmlt ialah bagi siapa saja

lelaki yang menghendaki"

"Mnelw pttn wanita,-wanita yang memzlihn'ra diri,
bulan peahw, dm bulan puh wanita y arg nmganbil
lald-lak lain sebagai pelihnrammy a. "

Masyarakat pada waktu itu sudatr mengenal
nuuulrurcarnhuburuanbiologis antarorangmerdeka

ini seperti disebutkan ddam hadits Aisyah r.a di
muka sebaeafunana mereka juga sudah mengenal
bermacanrmacam pelacuran dengan wanita budak
Majikan-majikan yang memiliki budak biasa me
nyuruh budak-budak wanita mereka menjajakan
hrbuhnya dengan cara kotor ini unhrk mendapatkan
penghasilan Ab&llah bin LJbay bin Salul, pemimpin
golongan munafik di Madinah, memiliki empat
orang budak wanita yang dipekerjakannya dengan

cara ini Natr" ini merupakan lumpur-lumpur jattiliatt

fng bangsaArab bergelimang derrganrrya sebelum

datangnrra Islam yang hendah mengangkat derajat
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mereka darinya, unfuk membersihkan dan men-
sucikannya. Begitu juga dengair semua numusia
yang hendak diangkat derajatnya oleh Islam dari
lumpur kehinaan tersebul

Islammerdadikan satujalanbagihubungan anhra
lelaki merdeka dan wanita-wanita itu, yaihr jalur
pernit<anan. Dalamhal ini, seorangwanita dil*tusus
kan bagi seorang lelaki untuk membentuk rumah
tangga dan keluarga bukan semata-mata unhrk
melepaskan qahwat sebagaimana halnyabinatang.
Dijadikannya harta di tangan laki-laki untuk di-
berikannya sebagai maskawin yang wajib,,bukan
seba$i upah dalam pergundikan atau perzinaan.

Begihrlatr Islam membersihkan hubungan-hu-
bungan ini-hingga dalam dunia perbudakandari
lumpur jatriliatr, di mana manusia bergelimang di
dalamnya pada zaman Jatriliah. Namun, pada masa
sekarang terjadi pulalatr fiang demikian ifir di semua
tempaL IGren4 yang berkibar di semuatempatitu
bendera jatriliatr, bukan bendera Islarn

Akan tetapi, sebelum kita levrati tempat ini dalam
ayat tersebut sepahrtnya kita berhenti dulu di
hadapan pengungkapan AlQur'an tentang hakikat
hubungan manusia antarayang merdeka dan budak
dalam masyarakat Islam, dan tentang pandangan
agama Islam terhadap persoalan ini ketika dihadapi
oleh masyarakat Islam. AlQur'an tidak menyebut
budak-budak wanita itu dengan budak atau hamba
salraya tetapi menyebut mereka dengan "fatayaet'
'wanitawanita,/remaja-remaja puti'.
'Ta bolzh mmiknhi qanitn yang berimnn dmi budn*-
budak y ang L,nrnu mihki. "

Islam tidak membedakan antara orang merdeka
dan bukan onang merdeka dengan berdasarkan
perbedaan unsur asal-usul manusi4 sebagaimana
kepercayaan dan anggapan yang berkembang pada

masa itu. Tetapi, Islam hanya menyebutkan sahr
prinsip, serta menjadikan unsur kemanusiaan dan
unsur iman sebagai titik senbal hubungan,

'Allah nmgetalwi kcimarwruntt. Sebagian kantu adalnh
dari sebagian yang Inin.'

Al-Qur'an tidak menyebut orang yang memiliki
mereka sebagai fuannya tetapi hanya menyebutnya
sebagai "atilin5ta",

"I(nrenn, itu, nilahilnh mnelw dmgan sei<in aili Auan)
mtrekn."

AlQur'aniuga tidak menjadikan mahmwanita itr
unfuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya.
I(arena itu, keluarlah hal ini dari kaidah bahwa

sehruh penghasilan budakitu milik tuannya Hal ini
sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperoleh-

ryra itu bukan fnghasilan, melainkan hak karena
hubunganrya dengan seorang laki-laki,

'Dan" bqilnh maslanoin mnela mmurut yng pahtt. "

Islam memuliakan mereka dengan tidak meng-
anggap nieieka menjual kehormatannya dengan
mendapatkan seiumlah uang, tetapi yans dilakulsn-
qra itu adalah pernikatran dan pemeliharaan diri,

"sedanglun, mnelw pun wanitn-wanita Jong meme-

lilwa diri, bulan pe<ina, dnn bulan (puk) wanitn yang
mengambil"laki-laki kin sebagai pelilwaanrry a. "

Semua itu merupakan senfuhan dan ungkapan
yang memuliakan budak-budak itu sebagai manusia
yang terhormat juga Sehingga dalarir keadaannya
sebagai budak ini pun karena kondisinya, tidaklalt
dianggap mengurangi martabatqra sebagai manusia
yangterhormat

IGlau penghormatan Islam ini dibandingkan de
ngan pandangan jahiliatr terhadap bridak di seluruh
permukaanbumi padawaliilr itr,.yang menghalangi
nya dari hak untuk menisbatkan diri kepada "ma-
nusiao, dan menghalangi seluruh hakkemanusia
anrya" maka akan tampaldah betapa Islam juga men-
tansfer kepadanya kehormatan sebagai "manusia''. .

Juga memeliharanya dalam semua hal, dengan tidak
menghiraulian kondisi lingkungan yang merendatr-
kan sebagian manusia seperti budak-budak itu.

Akan tampak pula betapa bedanya apayang di-
perbuatoleh Islam dengan apayang diperbuat oleh
para pasukan penjajah pada zaman jahiliatr modern
ini terhadap wanita.wanita dan remajaremaja puti
negeri yang ditaklukkan. Masing-masing kita
mengetahui hikayat " mrfU' atau cerita kehinaan
yang dilakukan oleh pasukan jahiliahvang melaku-
kanpenjajahan di semuatempat besertaakibatyang
ditimbulkannya bagi masyarakat setelah berlalu
beberapatahun

Selanjuhya Islam menetapkan hukuman yang
lebih ringan bagi budak-budak itu apabila mereka
melalmkan perbuatan yang keji setelah nikafu de
ngan melihat situasi dan kondisi yang menjadikan-
nya renhn untuk jatuh ke dalam perbuahn rcng keji
ihr, dan lebih lematr daripada orang merdeka unhrk
melawanhasutanTentrryadengan memperhifirng-
kan bahwa posisi sebagai budak ihr menjadikannya
minim untrk mendapatlian pemeliharaan jiwa- Ifuena
diatidaklagi merasaterhormatdan tidakmerasal<an
kehormatan keluarga- Kedua hal ini menimbulkan
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rasa auk (takpedut) dalam jiwabudak Demikian
jugayangberkenaaan dengan masalah'sosialekonomi,
perbedaan antarawanita merdeka danwanitabudak,
dan pengaruhnya di dalam menjadikan yang ini lebih
toleran terhadap kehormatarurya" sertalebih sedikit
perlawanannya terhadap orang yang menginginkan
dirinya demi untuk mendapatkan harta dan ke
dudukan.

Islam mengukur semua ini, lalu menjadikan
hukuman bagi wanita budak sesudah nikah se
tengatr dari hukuman wanita merdeka yang ter-
pelihara dengan kemerdekaannya sebelum ia nikatl

'Apabila mnela tdnh mnfaga diri dengan nikah kz-

mudintmerelwnengnjalanpnhuatanyangleji(ziru),
malra atas mnelu setengah hukum,an dmi hukumnn
w anita-w anitn nn fula y ang b nvamL "

Maftrumnya, setengah ifu ialah unhrkhukuman
yang dapat dibagi, yaitu hukuman jilid'derd, dan
bukan pada hukuman rajam, karena tidak mungkin
dibagt Mak4 apabila budak wanita mukminah yang

bersuami melakukan perzinaan, niscala dia dijafuhi
hukuman setengah dari hukuman yang dikenakan
kepada wanita merdeka yang masih gadis Oelum
pernah nikatr). Adapunhukumanbagiwanitabudak
yang masih gadis maka parafuqahaberbedapen-
dapat apakah ia dijahrhi setengah dari hukuman
wanita merdekayang belum nikatr dan hukuman iut
dilaksanakan oleh imarq ataukah da dijatuhi hukum
sebagai pendidikan oleh majikannya dan bukan se
tengatr dari hukum had? kri merupakan perbedaan
pendapatpng dapat dicari di dalamkitahkitab fiqih.

Adapun kami<li dalam W fr Tlilalil- @r'anin
-berhenti unhrk memelihara agama ini terhadap
realitas dan kondisi kehidupan manusia pada waktu
agama Islam membimbing tangan mereka ke tingkat
yang tinggi dan bersih. IGrena Islam membimbing
realitas manusi4 tidak membiarkan mereka ber-
gelimang dalam lumpur dengan alasan karena me
mang realitas masyarakatrya begtfu.

Sesungguhnya Allatr mengetahui pengaruh-
pengaruh yang meliputi kehidupan seorang budak
Seorang wanita budalG meskipun telatr bersuami,
sangatlematr menghadapi ajakan dan sangatrentan

terjatuh ke dalam dosa IGrenanya, Islam tidak me
lupakan realitas ini dan tidak menetapkan untuknya
hukuman seperti hukuman atas orang merdeka

Akan tetapi, realitas yang demikian ini juga tidak
lantas dijadikan alasan oleh Islam untuk melepas
kannya dari hukuman sama sekali. Maka, Islam
memberikan jalan tengatr (dengan hukuman se
bngafr dari hukuman orang merdeka), lcrena mern
perhatikan segala sesuahr yang melingkupi dan mern
pengaruhinya
. Sebaliknya Islamjwatidak menjadikan keduduk-
an merekalangrendah sebagaibudakihr unhrkme
lipatsandakan huhrman terhadapny4 sebagaimana
undang-undang dan perahranjahiliah di mukabumi
dengan memberikan hukuman rrang berbeda antara
golongan masyarakat rendah dan golongan masy&
rakat tinegi. Masyarakat kelas atas diringankan
hukumannya sedanglan masyarakat kelas bawatr
diperkeras.

Undang-undang Rornawi yang populer ifir mem
berikan hukuman yang sangat keras kepada nuls]4r
rakat golongan rendah, semakin rendatr semakin
beral Undang-undang itu mengatakan, "Barang.
siapayang menggoda seorang janda yang baik atau
seorang gadis, maka hukumannya-kalau ia dari
lingkungan terpandang-ialatr disita setengatr harta
nya; dan jika dari golongan rendah, makahukuman-
nya ialah didera dan diusir dari kampung halaman-
rrya,." 4

Yangberlaku dalam undang-undang agamaHindu
yang dibuat oleh "Manu" yang terkenal dengan se
butan "Manusyastef' adalah batrwa seseorang ber-
kasta Brahmana apabila melalmkan.suatu tindakan
yang lavak dijatrhi hukuman mati, maka hakim tidak
boleh menjahrhi hukuman selain mencukur kepala
nya saja. Sedangkan, jika yang melakukan ihr selain
kasta Brahmana, maka ia harus dibunuh. Apabila
seorang dari kasta Paria mengacungkan tangan atau

tongkat kepada seseorang dari kasta Brahmana
hendak memukulnya, maka dipotonglah tangan-
nya5

Di kalangan banesaYahudi, apabila seorangpejabat
mencuri (korupsi dsb.) dibiarkan saja Namun, jika
ral<yat biasa mencuri, maka dia dijahrhi hukuman.6

Sistem jahiliah modern di Amerika dan Afrika
Selatan serta negaftLnegara lain masih memberlaku-
kan dislaiminasi rasial ini, dengan memberikan
pengampumn kepada pejabat-pejabat golongan ldit
putih dan tidak memberikan ampunan kepada
kalangan lematr dari golongan kulit berwarna Y4

4 Mudawwanah Gustinian, terjemahan Abdul Aziz Fahmi.
l |fjtab Maa daa Khasiral 'Alam bi-inhithaathil Mtsliminkarya Abul Hasan an-Nadawi.
6 Diriwayatkan oleh al-Khamsah 0ima orang ahli hadits).
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"jatriliatr adalahjahiliah di mana pun dia berada, dan
Islam adalah lslam di manapun diaberada'.

Kemudian ayat ini diakhiri dengan menjelaslcan

balrwa menikalri budak itu adalatr ruklahnhkemwah-
.an' bagi orang yang takut sengsara atau takutfitratr.
Malq barangsiapa yang nulmpu bersabar{engan
tidak menderita dan tidak terftnalr-itu lebih baik,
mengingat beberapa hal yang menjadi dampak
pernikalran dengan budak sebagaimana sudah kami
jelaskan,

"...(I{cbolzlmmenikahi budak) itu, adalah bagi mang-

nang yang talwt lusulinn mnj aga diri (dni pabuann
<irw) di annrarnu, dnn kzsatrmon itu lzbih baik ba$mu.
Allah Malw Pmganpun l@ Mdw Pmyayarg." (an-
Nisaa':25)

Sesungguhnya Allah tidak ingin mempersulit
hambahambaNya tidak hendak menyengsarakan
merek4 dan tidak ingin menjahrhkan mereka ke
dalam fhah. Apabila dengan agama yang dipilihkan
Nya untuk mereka itu dimaksudkan untuk meng-
angkat derajat merek4 maka hal ihr dimaksudkan
bagi mereka sesuai dengan batasbatas fitrah ke
manusiaannya, potensinya yang tersembunyi, dan
kebuhrhan merekayang sebenarryra. Oleh karena
itu, Islam merupakan nanlwjyaW mudah, yang
memperhatikan fitrah, mengenal kebuhrhan, dan
sesuai dengan tuntutan. IGrena itu pul4 Islam tidak
memanggil orang{rangyang sudah jatuh itr kepada
kehinaan, tidak terperosok bersama mereka ke
dalam kubangan lumpur, dan tidak pula memuji
kerendatran hidup mereka Juga tidak memberikan
kelonggaran kepada mereka dari berusatra unfuk
mencapai ketinggian derajat kehidupan, atau me
lepaskarurya dari tanggung jawab dengan tidak
berusatra melawan hasungan-hasungan.

Di sini Islam menyeruliankesabaranhinggayang
Uenangt<utan mampu nikah denganwanita merdeka"
Ibrena mereka lebih utama dipelihara dirinya de
ngan pernikatran, menegaliikan rumatr tangga me
lahirkan anak-anak yang terhormat, menurunkan
generasi baru, dan memelihara ranjang suami. Ada
pun oftlng yang takut kesulitan menahan diri dari
penderitaan (menahan keinginan/hasrat seksual)
dan takut terjerumus ke dalam fitnah, maka Islam
memberikan rakluhnh dan berusaha mengangkat
derajat si budak dengan memberinya penghormat-

an. Sehingga, mereka disebut "fatayaatikurl' dan
para majikan disebutsebagai " ahlilJuntnd'.Semuanya
-yang sebagian adalah dari sebagian yang laindiikat
oleh iman, sedangkan Allah lebih mengetatrui ke

imanan seseoftmg. Mereka juga berhak terhadap
mahar, sebagai suafu nikah atas suami. Pernikahan
nya adalah pernikatran, bulian pergundikan ataupun
perzinaan. Merekajugaakan dimintai pertanggung-
jawaban jika melakukan kesalahan, tetapi dengan
diberi keringanan kanena memperhatikan kondisiny4

'Allah Mal.n Petganpun lngi Malu Penyay ang. "
Dengan kalirnat ini diakhirilah pembicaraan ten-

tang keterpaksaarr nikatr dengan bukan wanita mer-
deka Dengan kalimat ini pula diaktriri pembahasan
tentang keringanan hukuman atas budak Penern
patan kalirnat ini sesudah membicarakan kedua
persoalan itu sangatlah tepar Mak4 ampunan dan
rahmatAllah berada di belakang setiap kesalahan
dan di belakang setiap keterpaksaan.

t*, 

!

Apa yang lXkehendaki Alah dan Apa
yang Dikehendaki Orang-Orang
yang Mengiluti Hawa Na&unya

Setelatr itu datanglah komentar umum terhadap
hukur*hukum ifu dan terhadap peratrarrperahran
yang disyariatkan Allah bagi keluarga dalam sistem
Islam, unhrk mengangkat derajat masyarakat mus
lim dari jurang kehidupan jatriliatr, dan unhrk meng- .

angkat jiwa akhlalc dan tata kemasyarakatan ke
puncak kehidupan yang tinggi, bersih, dan cemer-
lang. Komentar ini datang unhr|menyingkapkan
kepada kaum muslimin tenhng hakikat sesuafil yang
dikehendaki Allah unhrk mereka dengan manlr4i rtt
dan dengan hukum, syarial dan perahran-perahrr-
an-Nya itu Juga tentang hakikat sesuatu yang di-
kehendaki-Nya terhadap orang{r.rng yang meng-
ikuti hawa naftu dan menyimpang dari nanhQ AXah,

'u it\'{:" "H" #, i F'95,fr Lj
#'et{:e("#47i"Fi{t
{'#b;f Li t'84; 4'i-J t j4r;
&J:;t1;trys;tJj6qrfir

$(#"#.ij',gr'&
'Allnh funnak mmnarryla n. (hulwm syariar- Nya) le-
padamu, dm menunjukimu kcpada jaknjdlnn mmg
yang sebelum lwrnu (para nabi dnn slwlihin) sntn
(funnnu mcnerima tnbatrnu. Allnh l[a]a Mengetalwi
lagi Malabij aksana. Allnh hmdak rnennirnn tnbatmu,
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sedary orang-oratg yng mengikuti hawa nnSurrya

bmnalatd upay a lwmu berpaling sej aithj aahny a (dmi
lubennran). Allah lundnk mernbnikan lcningannn
lepadamu,dmtmnutsiadijadilwtbos;fulnnah.'(an-
Nisaa':2G28)

Aflatr SWT saneat lemah lembut kepada hamba
hamba-Nya maka diterangkan-Nya kepada mereka
hikrnat pensyariatan yang dibuat-Nya unhrk merek4
dan ditunjukkan-Nfia kepada mereka kebaikan dan
kemudatran di dalam manhaj yang dikehendaki-Nya
bagi kehidupan mereka Dia memuliakan mereka
dan mengangkat derajat mereka ke ufrrk ini. Ufuk
yang dibicarakan-Nya kepada merek4 untuk meir-
jelaskan kepada mereka hikmah sesuatu yang di-
syariatkan-Nya unhrk merek4 dan dikatakan kepada
mereka bahwasanya Dia hendak menjelaskan ke
padamerek4

'Allnh hzndak mmnanglan (hukum Eariat-Nya) le-
padnmu."

Allah hendak menerangkan kepadamu tentang
trit<rnatr-Nya dan ingin agarkamu mengetahui hikrnah
ifir dan merenungkannya, serta menerimanya dengan

mata, pikiran, dan hati yang terbuka- IGrena, ia
bukan sesuatu yang tertutup dan bukan tekateki. Ia
bukan suatu pemaksaan tanpa alasan dan tanpa
trjuan, sedangkan kamu adalah makfilukyang layak
unhrk mengetahui hikmatrnya, dan layak untuk
diterangkan hikmatl ini kepadamu. Semua ihr me
rupakan penghormatan bagi manusia, yang dapat
diketahui jangkauannya oleh orangorang yang
merasakan hakikat uluhiyy ah dan hakikat ubudiah,
sehingga mereka mengetahui kelemahlembutan
yangmuliaini.

'Dary menunjukimu lupada ialanjalnn orang yang
sebelum leamu (para rabi dnn slwlihin).'

Manlnj Im adalatr manlwj Nlah yang dibuatrrya
untuk semua orang yang beriman. Ia adalatr manhaj
yarg mantap dasardasarnm integral prinsipprinsip
ny4 dan dapat dijangkau semua tujuan dan sasaran-

nya- Ia adalah mnnlaj solongan mulnnin sebelum
dan sesudatrnya, serta mnnhaj vmatyang sahr yang
dihimpun oleh parade iman sepanjang peredaran
nfinan

Dengan demikian, ALQuran menghimpun orang-

orang yang terbimbing ke jalan Allah pada semua
zAmandan tempat meneranglan kesatuan manhaj
Allah pada semua masa dan tempaf dan meng-
hubungkan antara kaum muslimin dan rombongan
iman yang berkesinambungan di jalan yang teren-

tang panjang. Ini adalah sekilas pandangan yang
memberikan kesan kepada orang muslim tentang
hakikat asal-usulnya rrunh4j'nya dmialan hiduprya
Hakikat bahwa ia adalah bagran dari umat yang
beriman kepada Allah, yang dipersatukan oleh
manlnj Ilahi, meskipun berbeda waktu, tempal
negeri, dan warna kulituiya" Mereka diikat oleh
sunnatullatr yang dilukiskan bagi orangorang yang
beriman pada setiap generasi dan dari semua
golongan.

"Serta" (hmnnQ mercrima tnba!ryu."

Allah SWT menerangkan kepadamu dan me
nunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum
kamu. IGrena Dia hendak memberikan rahmalNya
kepadamu, hendak membimbing tanganmu unhrk
bertobat dari kesalabarrkesalahan dan kemat<siahrl.
Dia hendak merentangkan jalan kepadamu, dan
membantumu untuk melaluinya

'Allnh Mala Mmgetalrui lngi Malwbijalsann."

Maka dari ilrnu dan kebiiaksanaan inilah bersunr
bernya syariat dariilrnu danhilanah inilah datang-
nya pengaratran. Ilmu (pengetahuan) tentang jiwa

kamu dan segala keadaanq,i4 ilmu tentang apa yang

baik bagimu dan menjadikarunu baih dan biiaksana
dalam tabiat mnnlnjnya dandalam pelaksanaannya

t*t

'Allnh hznnak rcneritnn tnbatrnu, sednng orang-mang

yangnrngilflitilwwanafsunyabnmalcsudsupayalwmu
beQalirg sej auh-j aulmy a (dmi lwbenman). "

Sebuah ayatyangpendekini mengungkapkan apa
yang dikehendaki Allah terhadap manusia dengan
manhnjNya itu, dan hakikat sesuafir yang dike
hendaki-Nya terhadap orangorang yang mengikuti
syahwatnya dan menyimpang dari rnanlwj Allah.
Setiap orang yang menyimpang darr manlwj trllah
pasti mengikuti syahwatrya" Maka tidak ad a manJwj
kecuali satu sajayaitu kesungguhaq keistiqamatran,

dan kepahrhan kepada Allah. Selain dari itu adalah

hawa nafsu yang diikuti, syahwat yang dipatuhi,
penyelewengan, kedurhakaan, dan kesesatan.

Maka, apakah yang dikehendaki Allah bagr ma-

nusia ketika Dia menerangkan mnnlajNyakepada
mereka dan mensyariatkan sunnatr-Nya buatmereka?

Sesungguhnya Dia hendak menerima tobat mereka
hendak memberi petunjuk merek4 hendak men-
jauhkan mereka dari keterpelesetan, dan hendak
membanfr dan menolong mereka unhrk meningkat
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ke derajat yang setinggi-tineginya
Apalratr yang dikehendaki-N)la terhadap oftLng-

orang yang mengikuti sjxahumt, dan menghiasi unfuk
manusia sumber-sumber hukum dan sektesekte
yang tidak diizinkan oleh Allatr serta tidak dis5rariat-

kan-Nya untuk hamb*hambaNya? Mereka meng-
hendaki agar manusia menj afii manlwjyang lurus
dengan sejauh:iauhnya meqiauhi kedudukan yang
tinggr, dan menjauhi jalan yang lurus.

Di lapangan khusus yang dihadapi alat-ayat ter-
datmlu, mitr laparEan pengahran keluarg4 penw-
cian masyarakaf dan pembatasan gambaran yang
basih dan cuma safu-satunya, yang lewat jalan ini
Allah suka lelalci dan wanita bertemu. Dia meng-
hararnkan benfuk-bentuk hubungan lain, yang di-
anggapnyajelek dan buruk dalam pandangan hati
dan mata- Dalam lapangan khusus ini, apakah
gerangan yang dikehendaki Allah dan dikehendaki
olehorang yang mengikuti syahwahp?
' Adapunrng dikehendakiAllatr sudah diterang-

kan oleh ayat-ayat terdahulu dalam surah ini. Di-
terangkan batrwa Dia hendak mengatur, hendak
menyucikan, hendak memberi kemudahan, dan
menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin dalam
semuakeadaan.

Adapunmng dikehendaki oleh orangorangyang
mengikuti syahwat ialah bahwa mereka hendak
melepaskan wataknya dari semua ikatan agarna,
aklrlak, atau sosial. Merekaingin melepaskan gejolak

seksualnya tanpa ada yang menghalangr, dengan
€m apa pun. Gejolak yang menggoncangkan hati
dan saral yang tidak terpuaskan dengan berumah
tangga tidak menghiraukan harga diri, dan tidak
dapat menegakkan keluarga. Mereka ingin me
ngembalikan manusia seperti binatang di mana
lelaki dan wanita dapat saja melampiaskan hasratotya
dengan tanpa aturan dan tanpa tatanan apa pun.
Semua kehancuran, kerusakan, dan kebejatan ihr
diatasnamakan kebebasan, yang dalam hal ini tidak
ada lain kecuali kebebasan mengumbar srahwat dan
hasrat seksual!

Inilah penyimpangan jauh yang diperingatkan
Allah kepadakaum mukrninin Diamemperingatkan
kaum mulaninin terhadap apa yang diinginkan oleh
orang{rang yang mengikuti syahwal Mereka
berusatra semaksimal mungkin unhrk mengembali-
kan masyarakat muslim kepada kejahiliahan dalam
lapangan akhlak ini di mana kaum muslimin me
mang berbeda dengan mereka dan unik dengan
melaksanakan rnmh4lahlawlurus dan bersih. kri
pulalah yang sekarang dikehendaki oleh penulpena

dan sarana-sarana yang diarahkan unfi.rk meng-
hancurkan dindingdinding yang menghalangi
maslmrakat darikebebasanbinahng, yangtidak ada
yang dapat melindunginya *lam manlajAllah, ke
tika golongan yang beriman mengakui dan me
tt*t"r*".* - -jt;, inqra Allah.

Kebijalaanaan.Allah terhadap Manusira
yang kmah

Sentrhan terakhir dalam bagian penutup ini me
muat keterangan tentang rahmat (kasih sayang)
Allah kepada manusia yang lematr terhadap manlwj
dan hukum-hukum yang disyariatkan-Nya; dan
pemberian keringanan dari-Nya kepada manusia
yang sudatr diketatrui sebaeai mal'*iluk yang lematr;
memeliharakemudatran padaapayang diqariatkan-
Nya; dan meniadakan kesulitan, kemelaratan, pen-

deritaan, danbahaya.

'Allnhhendaknnnberilunlwingarnnlepadnrnadmt
mnmtsia dijadikan bnsifat lanah." (an-Nisadz %l)

Dalam lapansan yang menja& sasaran aya?ayat
terdahulu yang berkenaan dengan syariat, hukum-
hukum, dan pengarahan-pengarahan, maka ke
hendakAllatr untuk memberikan keringanan sudatr
begitu jelas. Hal itu tergambar dalam pengakuan
terhadap dorongandorongan fitra!, dalam meng-
atr bagairnana meresponsny4 dan bagairnana meng:
gunakan potensinya dalam lapahgan yang bagus,
aman, membuatrkan hasil, dalam udarayang bersih,
suci, dan mulia. IGren4 Allah tidak membebani
hamba-hambaNya dengan kesulitan akibat mena-
han hasrat hingga dia menderita dan terjatuh ke
dalam fifrrah (perzinaan). Namun, Dia tidak me
lepaskannla pula turhrk meluncur mengikuti hasrat-
nya tanpa batas dan kendali.

Adapun dalam lapangan umum yaqg dilukiskan
mmltalhbnbagtseluruh aspet kehidupan manusia
maka kehendakAllah memberikan keringanan juga

tampak begitu jelas. Hal ini terlihat dengan tetap
menjaga fitratr manusi4 potensiny4 kebutuhan-ke
buhrharuryayanghakiki, melepaskan semuapotensi-
nyapngkonstruldif, dan memberikan kendalifng
dapat menjaganya dari kesewenang-wenangan dan
tindakanyang buruk

Banyak orang yang menganggap bahwa ikatan
dengan manlwj t ilalvldtususnya dalam persoalan
hubungan biologis-merupakan sesuafu yang me
nnrlitkan dan merepotkan, sedang kebebasan meng:
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ikuti syatrwat itu 4dalatr sesuatu yang mudah dan

menyenangkan! $mgguh ini merupakan kesalahan

besar. IGrena kebebasan seksual dari semuaikatan
-meraih kelezatan dalam semua tindakan, meng-

al*riri (menyelesaikan) "fi.tgas" yang tidak akan ter-
penuhi bila hanya kelezatan sajayang menjadi tujuan
pertama dan terakhimya membatasi hriuan hubung-

an biologis dalam alam manusia sebagaimana yang

dicari dalam hubungan seksual binatang, dan me
lakukan hubungan seksual dengan terlepas dari
segala macam ikatan akhlak dan aturan sosial-pada

lahirnya tampak sebagai sesuafu yang mudatr dan

menyenangkan. Akan tetapi, pada hakikatrya ine
rupakan kemelaratan, penderitaan, dan beban.

Dampakfang ditimbulkanryaterhadap masyarakat-

-bahkan terhadap kehidupan setiap orang-adalah
menyakitkan, menghancurkan" dan membinasakan-

Melihat realitas yang teriadi dalam kehidupan
masyarakatyang'bebas" dari ikatan agam4 akhlak,

dan rasa malu dalam hubungan ini, cukup me
nimbulkan rasa takut dalam hati kalau toh mereka
masih mempunyaihati.

Kekacauan hubungan seksual merupakan unsur
pertama yang menghancurkan peradaban kuno,
menghancurkan peradaban Yunani, menghancur-
kan peradaban Romawi, dan menghancurkan pera
dabanPersia

Dekadensi ini pulalah yang menghancurkan
peradaban Bamt sekarang. $ring-puingkehancuran
ini telatr tampak hampir total dalam kejatuhan
Rancis dalam dekadensi moral ini, dan mulai tampak
pula diAmerika Swedia krgeris, dan negaranegara

lain rrang berperadaban modern.
Dampakkerusakan ini sudatr tampak di Prancis

sejak lama yang menjadikannya bertekuk lutut
dalam setiap peperangan yang dilahrkannya sejak

tatrun l8TOhirregasekarang. Hal inimerupakanialAn
menuju kehancuran total, sebagaimana ditunjuki
oleh buktilbukti yang ada Inilah sebaeian keadaan
yang tampak jelas setelah Perang Dunia I,

"sesungguhnya terseretnya bangsa Pmncis
mengikuti syatrwatnya menyebabkan lenyapnya
kekuatan fi sik mereka dan meningkatnya kelemah-

an merekahari demi hari. Gejolak nafsu yang terus
menerus telah melemahkan saraf-saraf merek4
memperfirrutkan syahwat hampir merobohkan ke
kuahn dan ketatranan merekq dan serangan peryakit

kelamin telah melumpuhkan kesehatan mereka
Malra padamasamasaamal abadkeduapuluhpeme
rintah militer Rancis menurunkan qarat kekuatan
dan kesehatan fisik bagi sukarelav.ran yang ingin
menjaditenuraRzncis, dalam masabeberapahftnm"

IGren4 juntlah pemuda yang memenuhi syarat

kekuatan dan kesehatan sebagairnana )ang ditentr-
kan semula senantiasaberhraqg dan semakinjarang
adanya dari hari ke hari. kri merupakan tolok uhtr
}nng dapatdipercaya*bagaimanatemperatruntrk
mengukur suhu hrbuh dan kesehatannyayang
menuqiul&an kepada kita baeaimana telah hilang-

nya kekuatan fisik bangsa Przncis.T

Di antara frktor terpenting yang menyebabkan
hilangnya kekuatan ini ialah merajalelanya penyakit
kelamin yans membinasakan" Hal itu iuea dituniuk-
lan olehkondisibatrwaiumlah tenhra1aigterpaksa
dinonaktifl<an oleh pemerintatr dan dftirim ke rumatl
sakit dalam dua tatrun pertama perang dunia per-

tama, karena menderita penyakit siflis, sebanyak
tujuh puluh lima ribu orang. Penyakit ini menimpa
212 olatrgtentaradalam safir wakfir di sebua]r asrama

tentara" Cobalatr bayangkan{engan menyebutnama
Allatr-bagaimanakeadaan bangsayang sengsam ini
yang padawaktu yang sama berada dalam kesern
pitan dan penderitaan antarahidup dan mati. Mak4
betapaperlunya masins-nxasing anakbangsaini ber-
juangunfukmenyelamatlan eksistensibangsatersebut

Di samping memerlukan kekuatan, mereka juga

membuhthkan danayang sangat banyakdan ber-

aneka rnaqlm peralatan serta cara irntuk memper-
tahankan negerinya Di sisi lain lagi, beribu-ribu
pemudanyatidakmau melakukan belanegarakarena
tenggelam dalam kesenangan dan kelezatan. Hal ihl
tidak hanya merugikan mereka balrkan pada sisi lain
telah banyakmenghabiskan kekayaan negaraunhrk
mengobati merek4 dalam perahran.perafuran yarg
tercabikcabik itu."

Seorang dokter Prancis yang matrir bernama Dr.

Lyrich mengahlan batrwa di Rzncis telah meninggal

tiga puluh ribu jiwa karena terserang penyakit siflis
dan penyakilpenyakitlainyang mengikutinya setiap

tahun Penlakit ini merupakan penyakit yang paling

ganas menyeftmg bangsa Prancis setelah demam

"dud. Inilah akibat dari safi.r macrlm penyakit dari
penyakit-penyakit kelam'n yang beraneka macam

banyaknya" 8

fHrl."*p"iw"terjadi diAmerikadimanaenam daritujuhorang dalam usiawajib militerdi sanatidaklayakmenjaditentara. Sunnahitutidak

berbeda dan tidak akan berganti.
8 Dari kitab At-Hijabkarya Sayid Abul Ala al-Maududi, Amir Jamaah Islamiyah Pakistan, halaman 11&114.
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Bangsa Prancis mengalami penurunan jumlah

)ang sangat membalaydkan, karena begifu mudatts
nya mereka melampiaskan hasrat seksualnya Ke
rusakan hubungan seksual dan usatra untuk tidak
punya anakdan kehrunan, telatr menimbulkan ke
cenderungan bagi mereka untuk tidak membangun
rumah tangga dan tidak mau menanggung risiko
merawat dan memelihara anak-anak yang dilahirkan
dari jalan hubungan seks bebas. Oleh karena ihr, se
dikitsekaliyangrnzu nikah, dan sedikitpulakefirurr
anyaqgdilahfukan.Akhirnya barusa Rancis meluncur
keiurangkehancuran. i

Tujuh atau delapan dari setiap seribu orang di
Perancis yang rnau nikatr hari ini. Dari persentase
yang sangatrendatr ini, Anda dapat memperkirakan
sendiri berapa banyalarya penduduk Rzncis yang
tidak nikah. Kemudian dari jumlah sedikit orang
yang ruru nikah ini, sedikit pula di antara mereka
yang berniat untuk menjaga diri dan menunaikan
kehidupan yang baik dan lalah tetapi Uduan mereka
nikah adalah untuk selain dari itu. Sehingga banyak
di antara merekayang tujuan pernikahannya adalatr
unhrk menghalalkan anak dM yang dilahirkan
ibunya sebelum nikah, dan menjadikannya sebagai
anak menurut undang-undang.

Paul Piaraw menulis, "Di antara tadisi yang ber-
laku dikalangankaryawan di Rzncis ialah seoftmg
wanita dari mereka mengambil jaqii denean orang
yang menjadikananya wanita peliharaan Gundik)
sebelum melaksirnakan pernikahan batrwa si lelaki
akan mengambil anak yang dilahirkan sebelum
nikatr nanti sebagai anak merurut undang-undang.
Datanglah wanita itu ke pengpdilan di kota Siene lalu
diabedrah, Sesungguhnyasaya telatr memberitahu-
kan kepada suamiku sebelum pernikahan bahwasa-
nya saya tidak berrnaksud nikah kecuali hanya untrk
menghalalkan anakanakfang saya lahirkan sebagai
hasil hubunganku dengannya sebelum nikatr. Ada-
pun unfirk bergaul dengannya dan hidup bersama
nya sebagai istri, maka yang demikian itu tidak
terniatkan dalam hatiku pada waktu ihr dan tidak
terniatkan pula sekarang. Oleh karena itu, saya
berpisah dari suami saya sejak hari pernikahan kami
dan saya tidak pernah bertemu dengannya hingga
hari ini, lcarena memang saya tidak berniat unhrk
bergaul dengannya sebagai suami-isti."'

Delan sebuah frkultas kenamaan di Paris, Lcopol
Bymard, mergatakan, "Padaumumnyapar';apemuda

ihr menghendaki akad nikah itu iuea untuk melayani
pelacuran di dalamrumatr hngganya" Oleh karena
ihr, selama sepuluh tahun atau lebih mereka ber-
penmlang dalam lembah kedurhakaan derrgan bebas
merdeka Setelatr itu datanglah masa di mana
'mereka sudahbosan dengan kehidupanyangpenuh
kegoncangan ihr, lalu nikah denganwanita tertenfu.
Sehingga merekamendapatkan ketenangan dalam
rumah tanggq tetapi rnasih bebas juga melakukan
pergundikan di luar rumah." e

Demikianlah bangsa Prancis mengalami ke
jatuhan dan kekalahan dalam setiap peperangan
yang dilakukannya Begitulah mereka hilang dari
panggung beradaban kemudian dari eksistensinya
dari hari ke hari,':*ehingga terealisasilah sunnah
Ailahyang tidakpernah berganti, me{<ipun tampak
lambat perpuhranqra pada suatu waktu, dibanding-
kan dengan sikap ketergesagesaan manusia

Adapun di negara-negara yang masih tampak
anak-anak muda atau tidak tampak bekas.bekas ke
hancurannya secara jelas, maka ini adalah beberapa
contoh tentang apayang terjadi di sana.

Seorangwartawanyang baru s{a berkunjungke
Swedia sesudah berbicara tentang kebebasan ber-
cinta di Swedia kemakrnuran materiil, dan jaminan
sosial dalam masyarakat sosialis, dia berkata, "Apa
bila puncak khayalan kita ialah ingin mewujudkan
tingkatperekonomian yang istimeuna seperti bargsa
ini; ingln menghila4gkan perbedaan-perbedaan
antarkelas dengan pengarahan soaialis pr, g berhasil
ini; dan ingin mengamankan semua tempat dari
segala macam penderitaanyang dapat digambarlan
oleh akal pikiran dalam kehidupan, unhrk dapat mer
capai kecemerlangan yang kita usatrakan dengan
segenap kekuatan dan potensi kita unfirk mewujud-
kamya di Mesb maka relakah kita terhadap akibat-
akibat lain yang ditimbulkannya? Dapatkah kita
menerima sisi hitam dari masyarakatpng ideal ini?
Dapatkatr kitamenerimakebebasanbercinta derrgan
segala dampaknya yang amat membahayakan
eksistensi keluarg*"

Mereka mengajak kami untuk membicarakan
angkaangka

Disampingadanyaunsur-unsur lgmendorong
untuk kehidupan yang mantap dan membenhrk
keluarg4 tetapi program pener:rngan penduduk
Swediacenderungkepadakemusnatran" Di samping
adanya pemerintatran yang memberikan jaminan

I Dari sumber yang sama hlm. 115117.
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kepada para pemuda untuk membanhrnya melakrF

kan pernikatran, kemudian meniamin kehidupan
yang layak bagi anat<nya nanti hingga tamat lnrliah

di perguruan tinggr, akan tetapi keluarga di Swedia

sedang berada di jalan unhrk tidak memproduksi
ketrrunan secara mutlak

Sebaliknya, justru terjadi penunman terhadap

ofirngoftIng yzutg melakukan pernikaharL dan semakin

meningkatjumlah anak-anakyang dilahirkan di luar
pernikahan. Di samping itu perlu diperhatikan jwa
bahwa dua puluh persen dari lelaki dan wanita yang

sudatr dewasa tidak mau nikah unhrk selamalamaryra-

Era perindustian sudah dimulai. Di samping itu
dimulai pula sistem masyarakat sosialis di Swedia
pada tahun 1870. Ibu-ibu tanpa suami pada waktu ibr

sudah mencapai 7 h dan pada tatnrn 1920 meningkat
menjadi 16 %. Jumlahnya sesudatr ihr sayatidaktahu
lagi, tetapi tidak diragukan lagi sudah tentu terus
berkembang.

L.embaga-lembaga ilmiah berusaha melakukan
berbagai penafsiran tentang'kebebasan bercinta di
Swedia Di antarznya diFlaskan bahwa seorang lelaki

dapat memulai melakukan hubungan seksual tanpa
pernikatran padawaktu berusia delapanbelas tahun,

dan seorang wanita ketika sudatr berusia lima belas

tahun. honisny4 95 % dari anak-anak mudaberusia2l
tahun sudah pernatr melalmkan hubungan seksual.

Apabila kita ingin perincian untuk menjelaskan

kebebasan bercinta bagi orangorang yang meng-

hendakinya maka dapat kami katakan bahwa 7 %

hubungan seksual itu dilakukan dengan tunangan
(yang sudatr dipinang), 35 % dengan pacar, dan 58 %

t ti"A dengan 
-teman-teman 

lepas.

Jika kita ingin mencatatperbandingan mengenai

wanitayang melakukan hubungan seksual dengan

lelaki di bawah umur 20 tahun, maka kami dapati

batrwa3 %terjadi dengan suami, 27% denganfimang:

an, dan 8t % dengan teman biasa
Dalam hrlisan-hrlisan ilmiah disebutkan batrwa

8ffi wanita Swedia biasa melakukan hubungan
seksual sebelum nikah, dan 20 % sisanya melakukar
nya tanpa ada rencana untuk nikah.

Biasanya kebebasan bercinta ini pada al<hirnya

diteruskan ke jenjang pernikatran dan pertunang:an

dalam masa yang lama, yang menambah juntlatt

anak€nak di luar nikah sebagaimana saya katakan

dimuka
Hasilnya secara otomatis setelatr ihr ialah ber-

tarnbatr berantakannya keluarga Penduduk Swedia

mehkukanpembelaan terhadap kebebasanbercinta
ini dengan mengatakan, "sesungguhnya masjmrakat

Swedia memandang hina terhadap pengftfii:matan

setelah pernikaharl sebagaimana halrya nusjraralmt

berperadaban lainnya." Ini adalah benar, tidak dapat

kitapungkiri. Akan tetapi, merekatidak dapatmem-

berikan pembelaan terhadap arah musnahnya ke
hrunan ini, kemudian ketakutan yang semakin
meningkat terhadap perceraian.

Perceraian'di Swedia menduduki rating tertinggl
di dunia Sekali talak teriadi antara enam atau tuiuh
pernikalraq sesuai hifirngan yang dibuat oleh Depar-

temen Sosial Swedia- Junrlah itu mula-mulakecil,
tetapi terus bertambatr. Pada tatrun L925 terladt 26

kasus perceraian dari setiap 100 ribu penduduh ke
mudian meninbkatpadabhun 1952 meniadi lM, dan
pada tahun 1954 naik menjadi 114 kasus.

Sebabnya ialatr karena 30% pasangar,r terpaksa
melakukan pernilcahan di bawatr tekanan keadaan,

sesudatr si wanita hamil Padahal, pernikahan larena
terpaksa ihr biasanyi tidak kekal sebagaimana per-

nikahan yang wajar. Selain itu, yang mendorong
oftlng melalcukan perceraian ialatr karena undang-

undangSrediatidakmenghalang-halarrgiperceraian
apabilasuamiistri berkehendakunUrkbercerai Jadt,
persoalannya begltu mudah. Apabila salah sahmya

menghendaki perceraian, meskipun dengan alasan

yang ringan sekalipun, maka perceraian pun dapat

dilakukan.
Apabilakebebasan bercinta itu dijamin di Swedia

maka di sana terdapat kebebasan lain yang dapat

dinikmati oleh penduduk Swedia raihr kebebasan

unfirk tidak beriman kepada Allah. Di Swedia telah

tersebar gerakanpembebasan darikekuasaan gereja

secaramuflak Fenomenainijugpterjadidi Norwegira

dan Denmark Dosendosen dan guru-guru di lem-

bagalembaga pendidikan membela kebebasan ini
dan mengembuskanryra ke dalam pikiran anak-anak

dan generasi muda Bahkan, generasi baru juga

sudah biasa melakukan penyelewengan. Fenomena

baru ini menghancurkan generasi baru di Swedia

dan negaranegara Skandinavia
Sesungguhnya ketidakberimanan mereka me

nyeret mereka kepada penyimpangan dan penye
lewengan, bermabuk-mabukan dan berteler-teleran

dengan narkoba dan lrtramr. Jumlah anak-anakyang

orang hrar5ra pemabuk diperkirakan sekitar 175 ribu,
yakni 10 % dari jumlah anak-anak yang berkeluarga

Junrlah anak-anak muda pemabuk semakin ber-

tarnbah. Jmlah anakanak remaja antar:a usia 15 dan

17 tahun yang ditangkap polisi karena mabuk berat
naik tiga kali lipat dibandingkan dengan 15 tahun
yang lalu. Kebiasaan meminum minuman keras di
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kalangan remaja laki-laki dan wanita ini semakin
membawa mereka dari yang jelek icepadarrang lebih
jelek lagi dan diikuti dengan akibat-akibat yang
mengerikan.

Sepersepuluh dari orangorang yang telah men-
capai usia dewasa di Swedia menghadapi goncangarF

goncangan pikiran. Para dokter Swedia mengatakan,
"Lima puluh persen penderita kegoncangan jiwa
berkonsekuensi terserang penyakit fisik Tidak
diragukan lagi batrwa kebandelan unhrk bersenang-
senang dengankebebasanuntrktidakberiman akan
melipatgandakan penyimpangan jiwa ini dan me
nambah frktor berantakannya keluarg4 serta men-
dekatkan mereka untuk menghadapi kerusakan
kettrunan."

Keadaan di Amerika tidak kurang dari ini, dan
ancaman terhadap keburukan amat dominan. Akan
tetapi, bangsa Amerika dengan kecuekannya itu
tidakmenghiraukan ini.Bahkan,
unsur-unsur kehancuran sedang bekerja di san4
meskipun secara lahiriah tampakrya mereka hidup
dalam kemakmuran. Unsur-unsur itu bekerja de
ngan cepaf yang akan derrgan cepat pula melakukan
penghancuran dari dalam meskipun kehidupan
lahiriahryra mentereng.

Di Amerika dan Britania terdapat oftrng{rang
yang menjual rahasia militer kepada pihak musuh.
Hal itu mereka lakukan bukan kerena mereka buhrh
uang, melainkan karena mereka suka melalmkan
penyimpangan seksual, 1ang timbul akibat kebejabn
persoalan seksualyang terjadi di masprakat

BeberapatahunyanglalupihakkepolisianAmerika
membenfukperhimpunan besar (aringan, lembaga)
yarg memiliki cabangcabang di berbagaikob" fiang
terdiri dari para pengacara dan dokter-yakni dari
kalangan ilmuwan dan budayawan- Tqasnya adalatt
membantu para suami dan isti unfuk melakukan
perceraian dengan men€rikan suami atau isfri lagi
ketika mereka melakukan perzinaan. Hal ini dilaku-
kan karena di beberapawilayah disyaratkan demi-
kian (frzinaarD untuk melakukan perceraian Oleh
karena itu, pihakyang tidak suka dapatmengajukan
gugatan kepada pasangannya (suami atau istri)
melalui lembagalni yang telah memasang perang-
kapkepadaqa.

Di sanajuga terdapatlantor-kantoryang tugasnya
membicarakan isfi-istri yang lari dari suami atau
suami-suamiyang lari dari istinya. Hal ini terjadi di

kalangan masyarakatdi nuna seorang suami tidak
memandang apaapakalau diapulang dan mendapati
istrinya di dalam rumah atau pergi berasyik-asyik
dengan lelaki lain. Si isti juga tidak memandang apa
apa kalau suaminya pergi pada pagi hari itu masih
akan kembali lagi kepadanya atau akan disambar
oleh wanita lain yang lebih cantik dan menarik dari
dirinya Yah, inilah masyarakat di mana rumah
tangga di sana selalu dalam kondisi goncang dan
tidak menjadi tempatyang menggembirakan dan
menenangkan.

Dan terakhir, Presiden Amerika Serikat meng-
umurnlian bahwa enam dari tujuh pemuda Amerika
tidak layak?nenjadi tentara karena aktrlaknya telah
rusak

Sarra pernatr menulis di salah satr m4ialatrAmerika
lebih dari seperempat abad yang lalu sebaeai berikut,
'Ada tiga petugas setan yang sedang meliputi dunia
kita sekarang, ying semuanya menyalakan api
neraka bagi penduduk dunia Patama, model pen-

didikanyane buruk dan bebas nilai, yang semakin
buruk saja tetapi sangatlaris sesudatr Perang Dunia
l. I{edua, fikn-flm bioskop yang bukan hanya me
rangsang sval#at, tetapijugameruajarkanpelaiaran
praktik dalam persoalan ini lktigqrusaknya moral
kaum wanita pada umumny4 yang tampak pada
model pakaiannya bahkan bertelanjang, dan ke
banyakan mereka perokok dan bergaul bebas de
ngan laki-laki tanpa norma dan atran"

Ketiga frktor perusak ini semakin hari semakin
bertambah dan berkembang. Sudatr tenhr hal ini
cenderung akan menghaprskan peradaban dan tata
kemasyarakatan Nasrani. IGlau kita tidak mem-
batasi nisca:ra sejarah kita akan sama dengan sejaratt
Romawi dan bangsa-bangsa yang mengikutinya
yang hancur musnah karena mengflnrti hawa nafsu
dan syatrwat, di samping bergelimang dengan khamr
danwanita, atar sibuk deruan dansa perrnainan, dan
nyanyian-nyanyian."1o

Namun yang terjadi iustru pemerintah Amerika
tidak berusaha membatasi perkembangan ketiga
faktor ini, bahkan menerimanya dengan total.
Dengan demikian, berarti mereka sedang berjalan
di jalan yang dulu ditempuh oleh barusa Romawi.

Seorangwartawanlain menulistentangmaralrrUa
penyelewengan remaja di Amerika, Inggris, dan
Prancis, sehingga masih mendingan kerusakan
remaja kita- Dia menulis,'Maraklatr perbuatan dosa

10 Oikutip dari kitab At-HijatrkNya Axbul A'la al-Maududi halaman 129130.
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di antara para pemuda dan pemudi Amerika. Wali
Kota NewYork membuatpengumunum bahwa dia

akan membuat program unhrk menangani penyim-

pangan-penyimpangan yang teriadi di wilafiahnya-

Wali Kota hendak membuat tarnan-taman, tempat-

tempat rehabilitasi, tempat-tempat pendidikan, me
ngadakanpelatihan-pelatihan, dan sebagainya Akan
tetapi dia mengumurnkan bahwa penanganan masa
lah mabuk-mabukan dan narkotikryang menyebar

dengan cara khusus di kalangan pelajar dan matra
siswa termasuk di antaranya ganja dan kokain-tidak
termasuk dalam programny4 dan ia rnenyeratr-

kannya kepada departemen kesehatan.
Adapun di Inggris, sejak dua tatrun teraktrir ini

banyak terjadi kejatratan yang dilakukan terhadap
kaumwanita dan gadis*adis kecil dijalan-jalan kota-

IGbanyakan yang melakukan pelangearan itr adalah

anahanak usia remaja Sebagian daku mencekik
leher si wanita atau gadis kecil itu dan membiar-
kannya mati terkapar, agar rahasianya tidak ter-
ungkap atau diketatrui orang, apabih polisi hendak
mengkonfirmasinya.

Dua bulan yang lalu seol?ng lelaki tua berjalan

menuju suafu kamzung. Di dalamperjalanannya, dia
melihat di tepi jalan di bawatr pohon seorang anak

muda menyehrbuhi seoftrng wanita. Orang tua itu
mendekati merek4 tetapi si pemuda itu memukul-
nya dengan tongkat dan membentakrgra. Lalu orang
Lraihr menptakanbahwaapayang diperbuafrrya iht
tidak boleh dilakul€n di jalan umurn Maka bangkit-

lah pemuda ihr dan menendang perutrya dengan
sekuattenaga lalu jatrrtrlah orang tuaitu. Pemudaitr
menendang'dan menginjak-injak kepala orang fi.ra itu
dengan sepahrnya dan terus menginjak-injaknya
dengan keras hingga kepala ihr remuk Pemuda itu
baru berumurlimabelas tahun dan si wanitabaru
berumur tiga belas tahun."

Ifumisi Empat Belas Amerika yang membidangi
pengawasan terhadap moralitas bangsa mencatat
bahwa 90% pemudaAmerika terkena penyakit ke
lamin yarrg ganas (tral ini teriadi sebelum ditemukarr
nya obatobat antibiotik seperti penisilin dm asnib
tnmiqn).

Landsy, seoftmg hakim di kota Denve6 menulis
bahwa setirap dua tahun pernikahan, pasangan ber-
sangkutan sudah dihadapkan kepadapersoalan per-

ceraian.
Dr. Alqrys Carel menulis di dalam bukunya z4l-

hxan Dalilul Majhul "Meskipun kita berusaha
kenas menanggulangi anak-anak dari serangan
pnyaltttuberculase,diptnia(@nyakittenggorokan),

dan demamtipus, tetapiposisinlakemudian diganti-
kan oleh penyakit-penyakit lain yang merusak Di
sana banfiak terjadi penyakit sarafdan kecerdasan
pikiran. Maka pada beberapa wilayah Amerika
jurnlah orang gila di rumah sakit-rumah sakit jiwa

semakin ber-tarnbatr, melebihi jumlah pasien yang

ada di rumatr-rumah sakitlain. Goncangan saraf dan

kelematran berpikir semakin meningkal Ini me
rupakan unsur terbanyak yang mendorong terjadi-
nya kerusakan pada pribadi dan menghancurkan
rumatr tangga. Kerusakan pikiran itu lebih ber-

batraya bagi peradaban daripada penyakit-penyakit

fisik yang menular, fang para atrli kesehatan dan para

doktermasih rbA*itpertratiannrrahingga sekarang."

**l

Inilah sebaeian beban yang ditanggung oleh ma
nusia yang sesat dalam kejahiliatran modern yang
tunduk pahrh kepada orang{ftng yang mengikuti
hawa nafsunya dan tidak ingin kembali kepada
nanlwj Ailah dalam kehidupalr- Yutu, manlnj yaW
sangat memperhatikan kemudahan dan keringanan
bagi manusiayang lematr ini yang memelihararryra

dari mengumbarkeinginan, menjaganya dari meng-
ikuti syahwat, membimbingqra ke jalan png penuh

keamanan, dan mengantarkan mereka untuk ber-
tobat, beramal saleh, dan berbuat kesucian,

'Allnhhfl dnkmenerimatabahnu,sefuryorung-urdttg
yangmergilattihnannafsanyaberma&ilsupayalamu
bapalingsejailhjanhnya(dmilebnaran).Allahhendak
membnikan kuingarwn kepadamu, dan manusia
dijadi,lwnbnsifatlnmah.t'(an-Nrsaa'227-28)

ttt

Hubungan llarta lGkayaan ddam l\fiasyarakat
Muslirn

Paragraf kedua dalam pelajaran ini meliputi sisi
hubungan harta kekayaan dalam masyarakat mus
lim, untuk mengahr lalu-lintas muamalah dalam
aspek ini, dan untrk menjaga kesucian pergaulan

antarperson secara umum. Kemudian menetapkan
hak kaum wanita sebagaimana halnya kaum lelaki
terhadap kepemilikan dan usaha-masing-masing
sesuai dengan porsinya Selanjutnya adalatr untuk
mengatur muamalatr dalam akad perwalian yang

sudalr berlaku padar,amanjahiliah dan pada masa
permulaan Islam. Tujuannya untuk membersihkan
perafuran ini, dan unfirk menglfiususkan warisan

bagi kerabaf serta mencegah akad perwalian baru,
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4lJ,AtrJZU{\fi r.1y-5i61i_

rJfi,{t:&qv;:,}2-l'ktrJul{V
q; ffi- s s g q -&,t?sit y'F ri
64rsi,t'. :rVt +$ Jfr6yr6SL
!Sir5:o;it:;:gt*iuLgt$^i&
&(*t{e:lruyrt&pi""&
Jc.).WiS?5*+-*X,lJ3(1Ki{t
';;siE+;{ey,i#ziq+,;)
,-*,f-,O\L6i1oL:^>5o;'i,lli6i
6:$$'{;tiy6r&}A;try
#3,644e'i;' fi;1iif.lv
t,', =i, s r3 P {F'arZrtl',W
"Hai mang-mangyang berimnn, janganlah lwnu nlfug
memalmn h.arta sesamnmu dengan jahn yang batil,
lu anli dzngan j alan pimiagaan y ang bnhku dmgan

nla s ama sulu di anlara larnu Janganlnh lannu mmt-
bunuh dirirnu. Sesunguhnya'Allah adnlah Malw
Pmy ay an g lupannmu. Barangsiapa bnbirat futnikian
dmgan trclangar hak dm aniayo maka l{ami kclnk
akan memantldw.rry a lu dalam ruraka. Yang dmilcian
itu adalah mudnh bagi AUalLJiln lwrnu mai auhi dnsa-

dasq besar di anlnra dnm-dnsa yang dilnang lemnu mz-
ngaj akanryo nismy a lfumi lnpus lnsalnlun-kzsalnh'
anmu (dnsa-dasamu yang lucil) dnn l{ami mamldun
lamu lu tempat yang mulia (ilrga).Jangattlah lurnu iri
hati tsrhada| apa yang dilarunialwn Allah lupadn se-

bagian lamu lzbih banyak dmi sebagian yang lain.
(Kareru) bagi mang lnki-lnld ann bagian dmi apa y mg
mnelu usalwlun, dan bagi para wanita (pun) ada
bagian dari apa yang merelw usalwlmn. Molnnlnh
ktpada Allnh sebagian dmi lmrunin-Nya. Sesunggltnya
Allah Mala MmgAnhui segala sesuahr. Bag tw!+up
lnrn pminggalnn dnri hmn yang ditinggalknn ibu
bapak dan lurib lsrabat, Kami jadilnn pewmis-
pruarimya. Dan, (iila adn) mang-mangyanglamu
tzlah bmumpah setia dmgan merela, nala berilah lu-
padn merela bagianny a. Sesungguhny a Allnh mmyalsi-
lwn segalasazal2. " (an-Nisaat: 29-33)

Ini adalah sebuah lingkaran dalam mata rantai

tarbiah (pendidikan) dan laryn "pembuatan atwan/
hukum'. Tarbiah dan tnsyri' dalarn manlnj lslam i[t
saling memenuhi, mengisi dan melengkapi. Dalam
tasyi'harus diperhatikan masalah tarbiah, di sanr
ping memperhatikan pengaturan urumn kehidupan
nyata. Pengaratran-pengarahan yang menyertai
tagrn''selalu memperhatilan pendidikan hati nurani
sebagaim:jna diperhatilan pula aspek pelaksanaan

tnsyri' dengan sebaik-baiknya- Yang mendorong
pelaksanaaniniadalahkarenaadanyaperhatianyang
serius terhadap tnryri'int dan terwujudnya kemas
lahatan di dalamnfia. Taryti' dan pengarahan yang
menyertaiqyaiuga selalu memperhatitan hubungan
hati dengan Allah, dan menyadarkannya terhadap
sumber nnnlwjyme sempurna ini di dalam menr-
buatsmriatdanpengaratran.'\

krilatrkeistimeunan nnnlqi Rnlbanfuwkehidup
an manusia Inilah perafiran yang sempurna layak,
dan dapat menjadikan baikrya kehidupan ryata, dan
pada wakhr yang sama dapat memperbaiki hati
nuranimanusia

Dalamparagraf ini kitadapatilararlganbagi omng-
orangyang himan darimemakan hartasesannrya
secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntrngan }ang
halal dalam pemutaran haqta-)aitu perdagangan. Di
samping itu, kita dapati penggambaran AlQur'an
terhadap tindakan memakan harta secara batil ini
sebagai tindakan membunuh jiw4 kehancuran, dan
kebinasaan. Kita juga mendapati ancaman azab
aktrirat dan senfirhan api neraka Demikian pula kita
dapati pendidikan terhadap hati unhrktidak melihat
kepada nikrnat yang diberikan Allah kepada omng
lain dengan pandangan kebencian, dan supaya
menghadap sendiri kepada AllatpSang Pemberi
nikrnat-unfuk memohon karunia dan anweratr ke
padaNya

Pengaratran ini diiringr dengan penetapan hak
kaum pria terhadap apa yang mereka usahakan dan
hak kaum wanita terhadap apa yang mereka usaha
kan. Semua ini disertai dengan peringatan bahwa
Allatr Matra Mengetatrui terhadap segala sesuatu.

hilah sentrhansentrhankejiwaanyurgmengesan
kan dan menyertai penqrariatan hukunFhukum dan
aratran pendidikan dari ciptaan TatYarg Maha
Mengetahui seluk-beluk manusia, susunan jiw4
jalannya dan perjalanannya rcng banyak.

"Hai mong-mong yang berimaa janganlnh l@mu saling
memalmn lnrta sesamamu dengan jalnn yang batil
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lucuali dagan jalan. pmtiagaan yang.berlalil dtngan

stlu sanw salw di anrara kfinu Janganlah lwmu num-
bunuh dirimu. Sesangguhnya Allnh adnlnh Mala
Penyayarg lupadnmu. Bmangsiapa bnbuat funildart
dntganmclanggar hak dnn aniqa, rrula l{arni lulnk
al,an mnrastl:kanny a lu dalmn nnalw. Yang dmihian
itu adalnh rnudnh b agi. Allah. " (an-Nisad: 29-3 0)

Seruan ini ditujukan kepada orang{ftmg yang
beriman. l:rangan memakan harta sesama dengan
jalanvang batil ini pun dihrjukan kepada mereka

"Haimang-ora:ngyangberimaa janganlnhkmrunling
nsnakm lwrta saamamu dmgan j alnn y ang batil "

Ayat ini memberikan kesan bahwalarangan ini
merupakan tindakan pennrcian terhadap sisa-sisa

kehidupan jahiliah yang masih bercokol pada

masyarakat Islam. Digiringnya hati kaum muslimin
dengan seruan ini, "Hai arang-mang yang bniman!"
Dihidupkannya konsekuensi iman dan konsekuensi
siht, yang dengan sifat ihrlah Allah memanggil
mereka unfuk dilarang dari memakan harta sesama

secara batil
Memakan harta secarabatil ini meliputi semua

cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau

tidak dibenad<an Allah, yakni dilarang oleh-Nya Di
antaranya dengan cara menipu, menyuap, beriudi,
menimbun barang-barang kebuhrhan pokok unhrk
menaikkan harganya dan semua bentuk jual beli
yang haram, serta sebagai pemukanya adalah riba
Kita tidak dapat memastikan apakah nash ini u,rrun

sesudatr diharanrkannyaribaatau sebelumryra. IGlau
hrun sebelum diharamkarmva riba berarti nash ini
merupakan pendatruluan bagi larangan itu, karena
ribamerupakan aramemakan hartaoranglainyang
paling batil. Namun, kalau ayatini turun sesudah di'
hararnl<annva riba maka ayat ini juga mencakup4ra
karena ia termasukienis memakan harta orang lain
secara batil

Dikecualikanlah dari larangan ini aktivitas pe
dagangan yang dilakukan dengan sukarela antara
penjual dan pembeli,

"lfu anli dmgan j alan p m.iagaan y ang dilakulwn dt'
ngan ntlu nma mlu di annra lurnu."

Ini adalatr istitsrn' mun4athi " pengex'tnllan y ang
terpuhrs'. Maksudnya bila pencarian harta itu dilaku-
kan dengan perniagaan di antara kamu dengan suka
sama suk4 maka hal ini tidak termasuk yang di-
larang dalam nash itu. Akan tetapi, kedatangannya
dipaparkan AlQur'an sedemikian ini memberikan
kesan terhadap adanya semacam kesamaran antara

tij arah'perniagaan' dan benhrk-bentuk muamalah
lain yang diidentifikasi sebagai memakan harta
orang lain dengan cara yang batil. Kita akan men-
dapati kesamaran ini apabila kita iringkan dengan
ayat-ayatyang melarangribadalam surah alBaqarah
{i manaparapemungutribaberkata di dalam meng-

hadapi pengharaman riba " Sesan gulmyajual beli iat
sepnti riba.' Alah menyangkal pandaruan mereka
dalam ayat ihr sendiri, 'Allnh mcngltalnfl@jual beli

dan m.englnramknn riba. "
Dengan demikian, para pemungut riba ihr telah

berbuat salah. Mereka mempertahankan sistem per-

ekonomian merekayang terkutukdengan mengata
kan batrwa juil letivat<ni perniagaan-itu bisa me
nimbulkan pertambahan dan keuntungan pada
harta karenanya ia sama dengan riba Qleh sebab

ihr, menurut pandangan merek4 tidak ada artinya
menghalalkan jual beli dan mengharanrkan riba

Jauh sekali perbedhan antaraperniagaan dan riba"

Sungguh berbeda pelayanan yang diberikan oleh
perniagaan terhadap pekerjaan dan masyarakat,
dengan bencana yang ditimbulkan oleh riba ter-
hadap perniagaan dan masyarakat

Perniagaan merupakan jalan tengatr yang ber-
manfrat antara produsen dan konsumen, yang di-
lakukan dengan memasarkan barang. Dengan demi
kian, terdapatusatraunhrkmemperbaikiproduk dan
memudahkan peroletranrya sekalieus. Jadi perniaea
an ini berarti pelayanan antara kedua belah pihalq
saling mendapatkan manfrat melalui pelayanan ini.
Perolehan manftat yang didasarkan pada kernahiran
dan kerja keras, tetapi pada wakhr yang sama dapat
saja diperoleh keunhrngan atau kerugian

Sedangkaru riba merupakan kebalikan dari ihl
semua Riba membebani pekedaan dengan bunga
ribawi di samping beban-beban pokokqa, dan menr
beratkan perniagaan dan konsumen denganmem-
bayar bunga yang ditenfukan terhadap perusatraan.

Pada wakhr fang sama sebagaimana yang tampak
dalam sistem kapitalis ketika sudatr mencapai ber-
rnrrcanururcarnbentrk, mengarahkanpekerjaan dan
pendapatan secara total dengan tidak memperhati-
kan kemaslahatan perusahaan dan konsumen. Tujuan
utamanya hanyalah meningkatkan suku bunga
pinjaman perusahaan. Meskipun unhrk ihr, masyil-
rakat mengkonsumsi barang-barang mewatr yang
tidak menjadi kebutuhan; mendapat penghasilan

dengan melakukan kegiahn-kegiatan yang hina dan
merangsangkeinginan" sertamenghancurkan eksis
tensi kemanusiaan; memperoleh keunfungan yang
pasti terhadap modal dengan tanpa hrut menang-
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gung risiko rugi dan tidak didasarkan pada peme
rasan tenaga yang biasa dilakukan di dalam perniaea
an, dan lairulain daftar keburukan yang meliputi leher
sistem ribawi. Semuaqra perlu diberantas sebagai-
mana dilakukan oleh Islam.ll

Maka, kesamaran antara riba dan perniagaan
inilah barangkali yang menyebabkan perluqra pen-
jelasan susulan " lucuali dengan j alnt pmiagamt. yang
berlnlil derryan sula mma sula di annra lwmu" yang
datang sesudatr larangan memakan harta oranglain
secara batil; jika rstrza'pengecualian' ini merupakan
istisra' mun4alhi' sebagaimana dikatakan para ahli
tatabahasaArab.

langanlah kamu menbunuh dirimu. Sesanguhnya
Allah adalah Mala Pmyayang kzpadamu."

Iljung ayat ini datang setelah larangan memakan
harta orang lain secara batil. Maka hal ini mem-
berikan kesan terhadap dampak kehancuran yang
dipicu oleh tindakan memakan harta orang lain se
cara batil dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa
tindakan itu sebagai tindakan pembunuhan Allah
hendak memberikan rahmat-Nya kepada orang-
omng yang beriman, ketika Dia melarang mereka
dari perbuatan ifir.

Demikianlah! Maka tidaklah dipergunakan cara
cara memakan harta orang lain dengan batil di
kalangan masyarakatrseperti den$n riba menipu,
berjudi menimburU memanipulasi, curang; akal-akal
an, menyuap, mencuri, dan menjual kehormatan,
tanggung jawab, hati nurani, akhlak, dan agama-
yang biasa dilakukan dalam masyarakat jatriliah
kuno maupun modern. Tidaklah diberlakukan hal-
hal semacam ini pada suafu masyarakat melainkan
halitu akan menrbunuh dirimerekadan menjerumus
kan mereka ke jurang kehancuran.

Allah hendak memberikan kasih sayang-Nya ke
pada orangorang yang beriman agar selamat dari
pembunuhan yang menghancurkan kehidupan dan
mencelakakan jiwa itu. Ini adalah merupakan sahr
bentuk keinginan Allah unirk meringankan merek4
dan mengingat kelematran mereka sebagai manusi4
yang dapat menjerumuskan mereka kepada ke
binasaan kalau mereka lepas dari pengaratnn Allah.
Mak4 mereka akan diseretkelemahannya untuk
mengikuti pengaratran orang{rirng yang hendak
memperbrrutkan hawa nafsu.

Iarangan kemudian diiringi ancanun dengan

aab alftirat, anc:ilrum bagi orangorang yang me
makan harta orang lain dengan cara yang batil"
melampaui batas, dan zalim. Diancamnya mereka
dengan az,ab al<hirat sesudatr diperingatkannya
mereka dengan pembunuhan dan penghancuran
'kehidupan dmia. Orangyang memakan maupun
yang diberi makan dengan jalan batil itu sama saja
karena masyarakat saling memikul tanggungjawab.
Apabila sistemyang melampaui batas dan zalimihr
dibiarlen saja betlaku, dan apabila memakan harta
oftrng lain dengan cara batil ihr sudah merajalela
maka sudah pasti mereka terkena ketetapan Allah di
dunia dan di aktrirat,

"Barungiapa bnhuaf dnikian dcngan mchngar hak
dmaniaya"maknl(afl ilalakakan;nanankl,anrryalu
dalan neraJw. Yang dznikian iht adalih mwlali bagi
l//ai. " (an-Nisaa': 30)

Begittrlatr manhqjislanimeliputi seluruh wilalah
jiwa nranusia di dunia dan di akhirat, ketika menetap
kan syariat dan memberikan aratran kepadarya. Di
dalam jiwa ihr dipasangnya penjaga yang selalu
memberi peringatan dan menyadarkannya untuk
menerima pengarahan ifir dan melalsanakan syariat-
nya Setiap anggota rnasyamkat harus saling me
ngawasi karena semuanya harus bertanggung
jawab. Semuanf"aiuga akan ditimpa kehancuran dan
kebinasaan di dunia ini Kemudian di akhirat nanti
masing-masing alcn dihisab atas kelalaiannya mern
biad€n sistem yang batil berlaktidi tengah-tengatl
kehidupan mereka- "Yang dmtikian itu mudah bagi
Allalf, sehingea tidak ada seorang punFng dapat
mencegah dan menghalangi-Nya Tidak ada pula
png dapatmenunda kehancuraanifir apabila sebab
sebabryra sudatr ada.

Sebaliknya apabila mereka menjauhi dosadosa
besar yang di antaranya memakan harta sesama
dengan jalan yang batil, maka Allah menjanjikan ke
pada merekarahmat dan ampunan-Nyi4 sertame
maafran dosadosa kecil mereka Hal ihr mengingat
kelematran mereka yang sudah diketahui oleh Allah
SWf Juga untuk memberikan kemudahan kepada
merek4 menenangkan hati merek4 dan membantrr
mereka menyelamatkan diri dari siksa nerak4
dengan menjauhi dosadosa besar,

Tika l@mu msiailhi dma-dnsa Mo di anrna dasa-daro

yang dilnrang lumu mmgerjalwnnya, niscaya l{ami

' lf Silakan baca apa yang kami tulis dalam azh-Zhilalini juz tiga, dan silakan baca pula uraian secara panjang lebar oleh Ustartz Abul A1a al
Maududi, AmirJamaah Islamiyah Pakistan dalam buku beliau "ar-Riba".
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twpus lwalnlwn-knalnhm.rnu (dnsa-dnsamu yang IQE
dnn, Kami mnsukkan kamu lu tmQat yang mulia
(nrrga,). " (an-Nisaat: 31)

Ingatlatr, betapa lapangnya agama Islam ini!
Betapa mudatrnya manlwinyal Semua ajarannya

menyerukan keagungan, ketinggian, kesucian, ke
bersihan, dan ketaatan. Tugashrgas dan sanksi.

sanksinya perintatrperintah dan larangan-larangarr

ny4 semuanya dimaksudkan untuk menciptakan

iiwa yang suci bersih, dan unfirk membent rk num)tl
rakatyangbersihdansejahtera i

Seruan dan penugasarrpenugasan ini padawaldt
yang bersamaan tidak melupakan kelemahan dan

keterbatasan manusia tidak melampaui batasbatas

kekuatan dan kemampuannya. Juga tidak menutup
mataterhadap fitatr, batasbatas, dan kecenderung-

an-kecenderungannya. Ia juga tidak mengabaikan
perjalanan jiwa dan relung*elungnya yane banyak

IGrena iht, terdapat keseimbangan anbra tugas

dan kemampuan, antara keinginan dan kebufirharr
antara dorongan dan hambatan, antaraperintatr dan

larangan, antara targlib'persuasi, menggemarkan'
dan tarhib 'menakut-nakuti', dan antara ancaman
yang menakutkan dengan azab ketika melakukan
maksiat dan keinginan yang dalam untuk mendapat-

kan pemaafrn dan pengampunan.

kri saja kiranya sudah cukup unlrk mengaratrkan
jiwa manusia kepadaAllah, unhtk menunaikan hak-

Nrc dengan hrlus, dan unfuk mencurahkan segenap

tenaga untuk menaati-Nya dan mencari ridha-Nya"

Adapun sesudatr itu, di sana ada rahmatAllah. Di
sana ada ratlmatAllalt yang menyayangi manusia
karenakelematraruryr4 menlayangi manusiakarena
keterbatasannya, menerima tobatnya" memaafl<an

kekurangannya menghapuskan dosadosanya, dan

membukakan pinhr bagi orangorang yang kembali
kepada jalan-Nya, dengan penuh kelembutan dan
penghormahn.

Ayat ini memerintahkan manusia mencurahkan
segenap tenaga untuk menjauhi segala dosa besar
yang dilarang olehAllah. Mengenai keharusan me
ninggalkan dosadosabesar ihr begi[r jelas dan terang,

yang tidak mungkin jiwa orang yang melakukannya

ifil tidak merrgerti batrwa tindakannya ihr dosabesar.

Maka ayatini menunjullkan bahwajiwa manusia ini
belum mencurahkan segenap usahayang ditunfut
dan belum menggunakan kemampuannya secara
maksimal unhrk memeranginya. Mak4 tobat yang

ditatmtrannva setiap waktu dengan hati yang ikhlas
itu pasti diterima oleh Allah, karena Allatr telah

menetaplan diriNfia unurk memberikan rahmat dan

kasih sayang-Nya Mengenai masalatr ini Dia telah
berfirman,

'Da (jrya) uang-mangyang apabikhwngalalffi. pn-
buatnn kcji anumenganiqa diri smdiri, mnelw ingat

alan Allnh, lnh nmolton ampun tohannp dnsa-dnsa

mnelu. Siapa lngi yang dnpat mmgampuni dwa sehin

dmipana AInh? Mereka tidak nmmrkm' pnbuarart

fujry o iht, sednng mnela mntgetalwi. " (Ali Imran:
135)

Mereka ini dikategorikan-Nya sebagai "orang-

mangyangbn_tnJaoa".

Sesungguhnya persoalan yang kita hadapi di sini
adalah masalah penghapusan kesalatran-kesalahan

dan dosadosa secara langsung dari Allah, apabila
dosadosabesar diiauhi. krilatryang diianjikan di sini
olehAllah dan seba&il€bar gembiradariNraunbrk
orilngoftIng yang beriman.

Akan tetapi, apakah al-labanir'dosa besaf itu?

Ttrdapatbaryakhaditsyangmembicarakan uurcAm
mzrcam jenisnya-tetapi tidak sampai mendetail-
karena tiaptiap hadits sudah mencakup sejumlalt
dosa besar, adayang lebih dan adayang kurang. Hal
ini menunjulirkan bahwa haditshadits itu datang

untuk memecahkan problematika yang sedang
terjadi. Maka, disebutkannya beberapa perbuatan

dosa besar dalam suahr hadits sesuai dengan peris
tiwa yang terjadi saat ihr. Apalagr seorang muslim
sebenarnyatidak sulituntuk meng&trui perbuatan
yang tergolong "dosa besa/', meskipun berbeda-
bedajenis danjumlaturyaantara satu linghtngan dan

lingkungan lainnya dan antara safir generasi dan
generasi lainqra.

IGmi sebutkan di sini kisatr Umar ibnul Ktraththab
r.a. yang sangat sensitif peras:umn)ta terhadap
maksiat Di samping itu, kisah ini juga menjelaskan
bagaimana Islam meluruskan perasannya yang

amat tajam, dan bagaimana Islam menjadikan tirn
bangan yang sensitif di tangannya unfirk bertindak
adil dan lurus, ketika ia menyelesaikan urusan
masyarakat dan urusan kejiwaan,

Ibnu Jarirmeriwayatkan batrwatelah diceribkan
kepadanya oleh Ya qub bin Ibratdm,'Telah dicerita-
kan kepada kami oleh Ibnu Lllaiyah, dari Ibnu'Aun,
dari al-Hasan, batrwa adabeberapa orangyang ber-

tanya kepada Abdullah bin Amr di Mesir. Mereka
berkata,'IGmi melihat beberapa hal di dalam kitab
Allah Az.ra waJalla Ada yang diperintahkan untuk
diarnalkan dan ada yang diperintahkan untuk tidak
dilakukan. Mak4 l<ami ingin menghadap Amirul
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Mukminin mengenai persoalan ini.' lalu Abdullah
binAmrberugkatbersamamerekauntukmenemui
Umar r.a Maka, bertanyalatr Umar (kepadanya),

IGpan engkau dataog?' Diamenjawab,'Sejahini dan
itu.' Umar ber tany4'Apakah ada izin bagimu unhrk
datang menghadap?' Abdullah berkatq Maka saya

tidak tatru harus menjawab bagaimana'I-alu dia
berkata Wahai Amirul Mukrninin, ada beberapa
orang menemuiku di Mesir,lalu mereka berkata
'Sesungguhnya kami menjumpai beberapa hal di
dalam kitab Allah, ada sesuahr yang diperintahkan
unhrk diamalkan, dan ada sesuabr yang diperintatr
kan untuk tidak dilakukan.'Mak4 mereka ingin
menghadap kepadamu mengenai masalatr ini' Unrar
berkata, 'Suruhlah mereka berkumpul ke mari.'
Abdullah ffiata, I:lu sala Aiak mereka berkumpul
di hadapan Umar.'Abu Aun berkata" 'Saya kira dia
berkata'Di pendopo." Ialu Umar memegang onmg

fang paling dekat darinya seralra bertanya kepada
nya, 'Aku mohon engkau bersumpatr dengananama
Allah dan dengan hak Islam atasmu, apakatr engkau
telah membacaAlQur'an secara keseluruhan?' Dia
menjawab, Ya.'Umar bertany4 'Apakah engkau
telah muhasabah pada dirimu?'Dia menjawab, Ya
Allah, tdak' Seandainya dia mengatakan Ya', tenfu
Umar akan mengejarnya terus. Umar melaniutlan
pertanlaan4ra,'Apakalt engkau muhasabah pada
matamu? Apat€tr engkau telah muhasabah pada
perkataanmu? Apakah engkau telah muhasabatr
pada jejak langkahmu?'u

Begifulah Urnar memperlalculan mereka satr per
sahl Sehingga setelah sampai pada yang terakhir,
dia berkata" 'Aduh, seqgsaralah ibu Umar!Apalstl
kalian hendak menugasi Umar supaya mengkonfir-
masikan manusia dengan kitab Allah? Sesungguh
ryaTuhan kita telah mengetatrui batrwakelak kita
akan melakukan kesalatran-kesalahan. Dia telatt
berfirman, Jila lamu mmjauhi dnsa-dosa besar di
antnradnsa-dnsayangdilnranglamunmgerjalunnya
niscaya lhmi hapus lczsalahan-lusalalwnmu (dosa-

donmu yang lercil)'l(emudian dia berkab" 'Apakatl
penduduk Madinatr mengetatrui?" Atau diaberkata,
"Apakatr ada seseomng lang mengetahui kedatang:
an kalian ke sini?' Mereka menjawab, Tidak' Unrar
berkata'Seandainya mereka mengetatrui, niscaya

aku beri nasihat kepadarnu."'13
Demikianlah Umar yang amat pemsa itu me

ngurus hati dan masmrakat, sedang AtQur an telah
meluruskan perasaannya dan memberinya pertinr
bangan yang cermat "Saungulmya mhnn leitn ttlah
rwgetnlwi balwa lela*, kin alw nzlnlaian lezsalnh-

- an-lwsalalwt.. "Mak4 tidak mungkin kita berada di
luar pengetahuanTuhan kita. Yang penting di sini
adalah maksudnya usatra meluruskanny4 melak*
kan upaya-upay4- dan keinginan unhrk melaksana
kan ketaatan dan mencurahkan segenap kemanr
puanunfukmemafirhiqra.

Sesungguhnlxa ahran Islam ihr seimbang, seriug
mudah, daiadil.

ttt

Jangan Iri Hati kepa.da Orang rain (Laki-laki
dan Wanita daldm Pandangan Islam)

Setelah membicarakan masalatr harta dan per-
putarannya di kalangan masvaratat, datanglah ke
lengkapan }lang mengatr hubungan dan muarnalalt
antara lelaki dan wanita dalam masalah ini. Yaitu,
mengenai persoalan perjanjian perwalian dan hu-
bungan4ra dengan ahrrankewarisan secaraumurn,
yang telah dibicarakan secara detail pda perrmrlaan
surah ini,

langanlah kamu iri luti terhadap apa yang dikmunin-
lun Allah lnpod" sebagian fu.mu lzbih banlak dnri
sebagian yng lain. (I(meru) b@trang lnki-lald ana
ba$m dni apa yang mnelw usahaknb d^ W Pro
wanitn (pun) ada baginn dmi apa yang mnela t6ala-
kan. Mohmlah k pada Allah sebagim. dni lwrunia-|fi a.

Serunguhrya Allnh ilIaJw Mengetalrui wgaln sesuatu.

Bagi tiapiiap lwn pmingalm dmi hmn yang di-
tingalkan ibu bapa* dnn karib knalat, I(ani jadikan
pewaris{ewarirya.Daa(ilaada)orang-orangyang
Iamu tzlah fursarnpah sdia dmgan rnnefu nnlta MIah.
l"podo mcrelw bagiannya. Sesanggulmya Allah me-

nyakikan wgalasanualz. " (an-Nisaat: 32-33)

Nash ini merupakan nash umumyang melr-aqg
sebaeian omng mukrnin iri hati terhadap sebagian
yang lain karena l€runia yang diberikan Allah
kepadany4 baik mengenai pekerjaan, kedudukarl

12 yakni, sudahkah engkau hihrng apa yang engkalu laksanakan dan engkau praktikkan pa<la dirimu, pandanganmu, perkataanmu, dan
selerusnya?

13 Diriwayatkan oleh Ibnu lGtsir di dalam tafsirnya, dan beliau berkata, 'Isnadnya shahih dan matannya hasan, meskipun diriwayatkan
oleh al-Hasan dari Umar-yang antara keduanya terdapat keterputusan hubungan. Akan tetapi, riwayat seperti ini sudah sangat populer,

maka cukuplah kepopulerannya itu.
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potensi, kemampuan, hart4 InauPun kekayaan.
Kemudian mereka diberi pengarahan supaya me
mohon kepada Allah dan meminta karunia-Nya se
cara langsung.Jangan memhnarnkan hati dalam
penyesalan dan menggunakan perasaarnya unfuk
iri, dendam, dan benci karena melihat perbedaan-
perbedaan ini. Atau, merasa bahwa dirinya tersia-
siakan dan terhalang untuk mendapafl<annya minder
dan kacau pikirannla.

Semua ihr kadang-kadang menimbulkan pra
sangka yang buruk terhadap Allah dan keadilan
pembasian-Nya. Jusa terkadang menimbullan r'asa

puhrs asa mg menghilangkan ketenteraman jiwa
menimbulkan kegoncangan dan kesedihan, dan
merusakpotensinya denganpemsaarperasaanyang
buruk dan mengaratr kepada keburukan-keburuk-
an" Sedanskan, menghadap secara langsung kepada
karunia Allah merupakan tindakan menghadap
kepada Sumber nilsnat dan karunia yang tidak
pernatrberkurangsedikitErnkarenasesuafir mg
diberikan-Nya kepada manusia, dan tidak meras:r
sempit karena orang{rang yanag meminta dan
berdesakdesakan di depan pintu-Nya

Setelah ifu Dia mengaruniai mereka ketenangan
dan harapan, juga membangkitkan semangatdan
keinginan positif untuk melakukan sebab-sebab
(untuk mendapatkannya), supaya tidak menggutu!.
kan tenaganya unfuk berpanas hati, membenci,
meluncur jafuh, dan lepas kendali

Nash ini bersifat umum dan memberikan pe-

ngarahan umunl Akan tetapi, tempatnya di dalam
rangkaian ayat ini dan dalam sebagian riwayat me
ngenar satrabun mathty4boleh jadi riwayat-riwayat
ifir mengkhususkanrya dari makna umum dengan
perbedaan-perbedaan dan peringkat-peringkat ter-
tenhr. Namun, bunyi nash ini justru hrun unhtk me
mecatrkan masalatr ini Nash ini menunjukkan ada
nya perbedaan bagian laki-laki dan wanita" seba&t
mana tampak jelas dalam rangkaian ayat ini se€ra
umum sesudatr ihr. Aspek ini-dengan urgensinya
yang amatbesar dalam mengahrrhubungan antara
kedua sisijiwa manusia dan menegaliikannya di atas

kerelaan dan saling melengkapi; lalu menyebarkan
kerelaan ini ke dalam rumah tansga dan ma$rarakat
muslim secarakeseluruhan, di samping menjelaskan

hrgashrgas yang bermacam-macam antara kedua
jenis manusia ini-tidak menafkan keumuman nash
walaupun sebab huunnya bersifat lhusus.

IGrena itulah, di dalam tafsir-tafsir yang ma'tfltr
disebutkan riwayat mengenai pengertian ini, yaihl
sebagaiberikut

ImamAhmad mengatakan bahwa telah diinfor-
masilan kepadanya oleh Sut"an, dariAbi Naiih, dari
Mujatrid, dia berkata "IJmmu Salamah berkata
Walni Rasulullah, kaum lakilald melakukan perang

sedangkan kami tidah dan kami hanya mendapat
separ.o warisan (dari lald-laki)."' I:lu Allah menun&
kan ayat (yang artinya), langanlah lamu iri luti ter-

hadap aPa yry diluruniaknn Allnh lapann wbagian
lamu bbih bory& dai wbagian yang hin "

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir,
Ibnu mardawaitu dan al-Hakim dalan Mustadra.lnva
dari hadits atvTsauri, dariAbi Najitu dari Mujahid,
dia berkata "Ununu Salarnah berlata Wahai Rasu-

lullah, karni tidak berperang sehingga dapat mati
s5xahid, dan kami tidak dapat memotong warisan."'
Ialu turunlah ayat ihr. IGmudian sesudah ituAllah
menurunkan ayat 195 suratr Ali Imran $ang artinfia),
"S enngttlaty a Alil tidnk nny iany iakan amal orang

yangbnanul di antaia lamu, baik lald-lnki maupun

u)anita,"
AsSudi berkata mengenai ayatir4 "Sesungguh

nya beberapa omng laki-laki berkata, 'IGmi ingin
mendapatkan pahala rrans bertipat ganda dari pahala

wanih, sebagairnana di dalam pembagian kami merr
dapatkan dua salnrn' Kaum wanita bedfit4'Sesung-
guhnya kami ingin mendapatkan pahala seperti
patrala orang{ftmg yang mati syahid, akan tetapi
kami tidak dapat berperang. Namun, seandainya
kami diwajibkan berperang, niscaya kami akan
berperang.' Maka, Allah tidak menghendaki yang
demikian itu. Akan tetapi, Dia berfirman kepada
mereka Mintalatr kepadalfu sebagian dari karunia
Ku.' Namun, hal itu bukan kekayaan dunia"

Terdapatpulabeberapariwa:ntlain secaramutlak
mengenai makna ayat ihr. Ali bin Abi Thalhah me
riwayatkan dari IbnuAbbas mengenai ayatitt. IGta
nya "Dan janganlatr seseorang iri hati dengan me
ngatakan, Alangkah senangnya kalau aku yang
mendapatkan harta si Fulan dan keluarganya-' Allah
melarang hal itr. Akan tetapi, hendaklatr ia meminta
karunia-Nya."

Al-Hasan, Muhammad bin Sirin, Atha', dan adh-

Dhatrhak jusaberkata seperti itu.
Dalam perkataan-perkataan terdahulu kita men-

jumpai bayang-bayans kejahiliahan di dalam meng-
gambarkan hubungan antara laki-laki dan wanit4
sebagaimana kita jumpai nuansa perebutan antara
kaum laki-laki dan kaum wanita- Baranskali hal itl
sebagai dampak kemerdekaan dan hak-hak baru
yang diajarlan Islam kepada kaum wanit4 sejalan

dengan pandangannyayangbersibtumum di dalam
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menghorrnatilleduajenis manusiaini JWa di dalam
keadilannya terhadap masing-malsing jenis, masing-
masing tingkatan, dan masing-rnasing ofilrlg, serta
terhadap diri sendiri dihadapan Islam.

Akan tetapi, yang menjadi sasaran Islam pada

semua ini ialah merealisasikan manlwinyayang
lengkap dengan segala sisinya- Bulran unhtk menr
perhihrngkan lelaki saja abu wanita saja! Akan tetapi
untuk memperhitrngkan "manusia.' dan memper-
hifungkan "maqrarakat muslim"; dan unhrk menr
perhitungkan akhlak, kesalehan, dan kebaikan
secara mutlak dan umum; serta memperhiEngkan
keadilan fiang mutlak dan sempurna dalam semna
segl dan sebabqra.

fuIanflraljlslan'selalu mengikuti fitatr dalam menr
bagi firgastrgas dan dalam menenhrkan bagian laki
laki dan wanita" Pada dasarnya merupakan fitratr
menjadikan lelaki sebagai lelaki dan wanita sebasai
wanita" Ialu memberikan kelhususan dan keistime
waan masing:rnasing, unfuk mery"andarkan tugas
tugas tertentu kepada masing-masing pihak Bulan
unfuk memberikan perhihrngan ktrusus karenajenis
kelaminryra melainkan memperhihurgkan kehidup
an kemanusiaan yang ditegal*an, diatrr, dipenuhi
kelf,rususarrkelchususanny4 dan diwujudkanfirjua*
nlaseperti menjadi khalihh dibumi dan beribadatr
kepada Allah dengan keli*ralihhannya ini-dengan
jalan diadakannya perbedaan jenis kelamin, ber-
aneka nurcam kekhususannya, dan berrtariasinya
furusinya" Ikrena berzneka macam kel*rusumnnya
dan bervariasi fungsinya maka bervariasi pula
beban-beban tugasny4 baeiannm dan fokusnya-
unhrk memenuhi persekuuran terbesar dan organi
sasi teragung yang bernama kehidupan.

l{alau manlaj islami ini dipelajari secara menye
luruh, kemudian dipelajari aspek khusus beserta
hubungan*rubungan antara kedua belahan jiwa
manusia maka tidakada lagi lapangan untuk me
lakukan bantahan kuno seperti yang disebutkan
dalam riwayat+iwayat tersebut Juga tidak alan ada

bantatran baru, yang memenuhi kehidupan orang-
orang sekarangyanghatinfiahampa" Bahkan, kadang-

kadang mereka beglfu serius untrrk membuat ke
ributan umum dengan wacananya ifu.

Sesungguhnrra ini adalah garnbaran pandangan
png siasia seba$irnana halrya lalau terjadi pepe
rangan sengit anhra kedua jenis manusia ini, niscafa
akan banyak tercatat pandangan-pandangan dan
pembelaan-pembelaan masing-masing pihak Tidak
akan menghilangkan kesiasiaan ini apa yang difi.ilis
oleh sebagian pengarang untrkmengurangi derajat

"wanita'' dan melekatkan segala macam keburukan
kepadany4 baikdengan nama Islam maupun atas

nama kajian dan pembahasan ilmiah. Malr4 rrNxr
lahnya bukanlah peperangan secara mutlak Tetapi,
kenlataanyang sebenarnyabatrwaadaryaienis laki
'laki dan wanita den$n segala sesuahrryra ini adalatt
unhrk mengadakan variasi pembagian hrgas, dan
untuk saling melengkapi Semuanya dilakukan de
ngan keadilanyang sempurna dalam nwnlaj Allah.

Bisa sajaterjadi pertengkaran dikalangan masya
rakat jahiliah, Jang membuat undang-undang dan
peraturan sendiri sesuai dengan hawa nafsu dan
kepentingan latririahnya yang mudah dicapai dan
bersifut sementara; atau untuk kepentingan kelas
yang tingsi di antara merek4 keluarga atau orang-
orang tertentu. DerUan perafuran inijustru hak-hak
wanita terkurangi karena pembuat perahrran atau

undangrrndang itr sendiri tidak mengehhui hakikat
manusiasecaraufuh, tidakmerrgehtrui fungsikedua
jenis manusiaihryang sebenarnyadalamkehidupan,
atau unfuk kepentingan ekonomis dengan meng-
halangi wanita yang berkarya untuk mendapatkan
imbalan, seperti lelakiyang berkarya sama dengan-
nya- Atau, membuatudang+rndang mengenai penr
bagian warisan atau hak-hak wanita untuk mern-
belanjakan hartany4 sebdgaimana keadaan maqa
rakat jaltiliah modern sekarang ini

Adapun dalam rwiwjlslanymaka ahranahrran-
nya tidak dibuat di bawah bayang-bayang pepeftru-
an dan pertenglmran. Bul€q dalam arti perebutan

kekayaan duni4 bukan untuk menghasut laki-laki
terhadap wanita dan wanita t€rhadap lakilaki, saling
berebut, saling menjatuhkan, dan saling mertr
bongkar kekurangan-kekurangannya Tidalc ada
tempat untuk berprasangka seperti ifir dalam ke
anekaan ciptaan dan kekhususan-kel*rirsusannya
Tidak ada dislcriminasi dalam penganelaan tugas
dan fungsinya" JWa tidah ada per, garuhnya dalam
penganekaan halhal kfiusus dan mendasar. Dugaan
dan pikiran serurcirm itu adalatrkesiasiaan dilihat
dari satu sisi Sedangkan dari sisi laiq menunjukkan
jeleknrra pematramannrra terhadap marnajlslam dan
hakikat fungsi kedua jenis manusia itu.

Kita perhatikan urusan jihad dan mati Erafrid serta
bagran pahala darinya bagi wanita. Inilah masalatr
yang menggelitik hati wanite.wanita shalehah dari
kalangan generasi yang saleh, yang senantiasa
menghadapkan dirinya secara total kepada keper-
luan akhirat, meskipun ketika sedang melakukan
urusan duniawi. Kita perhatikan pula urusan ke
warisan; bagian lakilaki dan wanitalang merrggelitik
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hati sebagian laki-laki danwanita pada zaman dulu;
dan senantiasa menggelitik pikiran kaum laki-laki
dan wanita yang seperti mereka pada zaman se
karang.

Allatr tidak meuajibkan kaum wanita melakukan
jihad, tapi tidakpulamenghararnkan atau mencegalr
nya pada saat diperlukan. IGrenany4 jihad tidak
didominasi oleh laki-hki saja Dahulu kaum wanita

iuga furutmelakukan jihad Islam secaraperoftmgan
(tidak dimobilisasi), melakukan perang, memberi-
kan pengobatan, dan membawa perbekalan. Tetapi,
hal ihr sedikit dan jarang terjadt, sesuai kebufi.rhan
dan keperluan, dan tidak merupalan suahr kaidatr
(batrwa mereka harus turut jihad). Bagaimanapun

iuga Allah tidak mewajibkan jihad atas kaumwanita
sebagaimana yang diwajibkan-Nya atas kaum laki-
laki.

Jihad tidak diwajibkan atas kaumwanit4 karena
merekalah yang melatrirkan kaum laki-laki untuk
berjihad. Mereka disiapkan unhrk melatrirkan kaum
laki-laki dengan segala ciptaarurya dari segi anggota
badannya ataupun kejiwaannya Mereka disiapkan
unhrk mempersiapkan kaum lelaki (anak-anaknya)

unhrk melakukan jihad dan menempuh kehidupan.
Dalam penyiapan generasi ini kaum wanita lebih
mampu dan lebih besar manhatrya. Mereka lebih
nulmpu karena setiap sel dalam susunanhrbuhnya
dilihatdari segi fisik dan jiwanya memang disiapkan
untuk pekerjaan itu. Masalah ini bukan hanya masa-
lah pembentukan anggota fisik saja bahkan-unhrk
membatasi masalalr-setiap sel sejakterjadinya penr-

buahan dan penetapan jenis kelaminnyawanita atau
laki.laki adalah dari Sang PenciptaYang Mahasuci.la
Selanjutrya adalah lambang-lambanganggotalahiriatr
dan fenomenafenomena kejiwaan yang besar.

Yang demikian inilebihbesarmanfiatryabilakita
memberikan pandangan yang luas kepada kemas
latratan umat dalam jangka panjang. IGrena apabila
perang ilr dilakukan oleh kaum lakllaki, sedangkan
kaum wanita tetap tinggal di rumah, maka mereka
akan menjadi tempatpersemaian umat unhrk menr
produksiketurunan gunamengisikekosongan. lain
halnya kalau'wanita trrutberperang bersama kaum
lald-laki, atau wanita berperang dan lelaki tinggal di
rumah.

Oleh karena ihr, seorang lakiJaki menurut ahran
Islam, ketika membuhrhkan dan mampu mem-
berikan pelayanan dengan baik, maka dia diper-

bolehkan nikah dengan empat orangwanitaunhrk
memproduksi kehrunzrn dan mengisi kekosongan
generasi yang disebabkan oleh peperangan pada
suahr waktu. Akan tetapi seribu orang laki-laki tidak
akan dapatmeqiadilan seorangwanitamemproduksi
keturunan lebih banyak dari yang diproduksinya
dengan seorang laki-laki, unhrk mengisi kekosongan
generasi yang tbrjadi di masvarakat

kri tidak lain adalatr sebuah pintu dari pintu-pintu
hilmah Ilahiah di dalam membebaskan kaumwanita
dari kewajibanjihad. Di balikitu terdapatbermacanr
macam pinhr mengenai akhlak masyarakat dan
karakter kejadiarurya Juga untuk menetapkan ke
lifrususan-kelfiususan asasi baei kedua jenis manu
sia ini, yang tidak dibicarakan sesra luas di sini,
karena ia memerlukan pembatrasan tercendiri-

Adapun masalah pahala dan ganjaran, makaAllah
telah menenterarnkan hati kaum lakilaki dan kaum
wanita" Maka, cukuplah baei setiap orang berbuat
kebaitan untuk mencapai derajat ihsan di sisi Allah
secaramutlak

Demikian juga masalatr warisan. Memang pada

mulanya tampak mengutamakan kaum lelaki di
ddam kaidah , "Bagian semang lnki-laki mma dengan

bagim du orang pnngmt "Akan tetapi pandarrgan

selintas ini pada aktrirnya akan dapat menyingkap
kesatuanyang uhrh di dalam atranahran bagllaki-
laki dan perempuan serta fugashrgasnya.

Memberikan kelebihan pada satu itu memang
merugikan pihak lain. Begitulah,kaidah yang ber-
laku. Akan tetapi, Islam menjadikannya saling me
lengkapi. Mak4 laki-laki harus memberikan ma.s
kawinkepadawanita" sedan*anwanitatidakmemberi
maskawin kepadanla. Laki-laki harus memberi nafl<ah

kepada wanita (isti) dan analcanaknya, sedang
wanita dibebaskan dari kewajiban ini, meskipun dia
memiliki harta tertenhr (mendapatkan penghasilan
sendiri). Bahkan, seorang lelaki dapat ditahan jika
tidak memenuhi kewajibanryra ini.

I€laki harus membayar denda dan ganti rugi
terhadap keluarga yang menjadi tanggunganny4
kalau terjadi kasus ymg mengharuskan membal"ar
denda atau ganti rugi, sedang wanita dibebaskan.
lelakiharus memberinafl<atr kepada keluargadekat
-sesuai skala prioritas-yang berada dalam kesulitan
atau tidak mampu bekerja, sedangkan wanita dibebas
kan dari kewajiban menanggung keluarga sesra
umum ini. Memberi upah pennrsuan anak, biaya

14 Periksa pasal "Al-Maiah wa 'Alaaqatul Jinsiyyah" ddam k'ttzb Al-Ishn wa Muslkilaatul Hadluarah terbitan Darusy-Syuruq.
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pemeliharaan, dan kebuhrhan hidupnya ketika ter-
jadi perceraian pun menjadi tanggungan si laki-laki.
Dalam masa iddatr pun, dia harus memberi nafl<atr

kepadaistinya.
Inilah perahranyang saling melengkapi, yang

memberikan hrgastugas yang berbeda sehingga
menetapkan jumlah warisan yang berbeda pula.
Bagianlakilaki dalam masalah tanggungjawab lebih
berat daripada bagiannya dalam kewarisan"

Perlu diperhatilan pula tabiat dan kemampuan-

ryra berusatra dibandingkan banyaknyawaktu luang
dan istiratrat bagi $,anita Q<arena dia tidak dirvdibkan
mencari nafl<atr seperti lakilaki - pmj.),unitkmen-
jaga dan memelihara generasi manusiayang sangat
berharga nng tidak dapat digantikan dengan uang
atau hartaperniagaan, atau pelayananumumlainnya.

Demikianlah kita dapati indikasi keseimbangan
yang menyeluruh dan pengaturan yang lembut
dalam rnCInltaj Islan.yang biiaksana yang disyariat-
kan oleh Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha
Mengetahui.

Kita catat di su4 hak kepemilikan pribadi yang
diberikan Islam kepadawanita dalam nash ini
"Bagi lnki-lalci ada bagian dai apa y ang mnela usalw-
laa dnn bagi pma wanitn (pun) adn bagian dmi apa
y ang maela us a.halran. "

Ini adalah hak yang biasa dilanggar oleh bangsa
Arab jahiliah-sebagaimana kaum jahiliah kuno
lainnya dan tidak diakuinya buat wanitakecuali
dalam keadaan tertenhr yang amat jarang tedadi.
Tidak henti-hentinya mereka melakukan tipu daya
dan rekayasa untuk melanggar hakwanita ini lGrena
wanita itu sendiri dianggap sebagai sesuafir yang
dapat diwarisi sebagaimana halnla benda

Inilah hak yang dilanggar oleh kaum jatriliatl
modern yang menganggap dirinya memberikan hak
dan penghormatan kepada kaum wanita yang tidak
diberikan oleh sistem lain. Maka, sebagian mereka
memberilan warisan kepada lelaki tertua saja- Se
bagiarurya lagi menjadikan izin wali sebagai syarat
mutlak bagi wanita unhrk melakukan transaksi ber-
kenaan dengan urusan hartabend4 dan menjadilian
izin suami sebagai syarat mutlak bagi isti untuk
mempergunakan hartanya sendiri. Hal ini terjadi
setelahkaumwanita melakukan revolusi dan gerak-
angerakan, yang halini juga menimtulkan kerusak-
an dalam ahrran dan urusan wanita secara total dalam
aturan keluarga dan dalam urusan akhlak secara
umu1ll.

Islam memberikan hakini kepadawanita secara

penuh, meskipuh dia tidak menuntutnya, tidak me
lakukan revolusi, tidak membentuk organisasi-
organisasi wanit4 dan tidak menjadi anggota par-
lemen. Islam memberikan hakini sejalan dengan
pandangan umumnyauntuk menghormatimanusia
secara keselur. uhan, menghormati kedua belah jiwa
manusi4 untuk menegaldran seluruh tahnan sosial
nya atas pi.insip kekeluargaan, dan unfirk merajut
nuansa kekeluargaan dengan cinta dan kasih salang
serta tanggung jawab dan kesetiakawanan bagi
masing-masing anggotanm-

Dari sinilaht€rdapatpersamaan hakrnilik dan hak
berusaha bagi laki-laki dan wanit4 sebagai prinsip
umurn

Dr. Abdul Wahid Wafi mengemukakan pandang-
an yang lembut dalam bukunya Heqquuqul Insan
mengenai posisiwanita ddam Islam danposisirya
dalam negaranegara Barat sebagai berikut

"Islam menyarnakan laki-laki danwanita di depan
hukum dan dalam semuahakkeperdataan, baiktlagi
wanita 1ang bersuami maupun tidak bersuami. Per-
nikahan dalam Islam berbeda dengan pernikahan
pada sebagian besar mas5rarakat Baral Dalam Islarq
wanita tidak kehilangan nama dan kepribadiannya
tidak kehilangan kelayakannfia untuk melakukan
akad (bznsaksD dan hakkepemmannva- Bahkan,
setelah nikah seorang wanita dapat memelihara"
namaqra dan nama keluargaryr4 dapat memperoleh
hak-hak keperdataannya secara penuh, kelayakan-
nya unhrk memikul tanggungJawab, memberlaku-
kan tiansaksi,tansaksi yang bermacam-macam
seperti jual beli, gadai, hibah, dan wasial Ia dapat
menjaga haknya untuk memiliki sesuahr sesra
mandiri. Dalam Islant wanita muslimah yang telah
bersuami tetap berhak terhadap dirinya secara uhrh
dan terhadap hartakekayaannyapribadi bebas dari
clmpur tangan suami. Tidak diperbolehkan bagi
suami untuk mengambil sedikit pun dari hartanya
sedikit atau banyak Allah berfirman,

'Jila lamu hgin mengganti istrimu dmgan istri yang
lnia sedang kamu telnh mnfidlnn lapana i;eseuang
di annra msela lrarnyangbory& nalw janganlah
lwmu nmgamtril kcmbali daripadanya barang sedikit
pun. Apakah larru dlan rcngambilnt a ketnbali dmgan
jalnr tudilhnn yang dartn dan dengan ftnatail.gungl dfia
yang nyata? Bagaimaru lumu almn mngamlilnya
lembali, padnlnl sebagian ltamu tehh bngaul (ba-
campur) dengan yang lnin wbagai suami-istri. Da4
mnelw (istri-istrimu) tdah magambil dmi lwmu pn-
janjian lang frzaf. " (an-Nisaat z 2U2l)
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Dan frmarNp"
'lidnk halal bagi kamu nmganbil tcntbal; dn ; sauan
yagtulahlcmilMl@kepadnmmla."(al'Br,ryrahz
22e)

Iklau si suami tidakboleh mengambil kembali
sesuatu yang telah diberikannya kepada is&inya
maka lebih tidak boleh lagi baginya untuk me
ngarnbil,sesuatu yang merupal<an milik asli isfrinya
Pengarnbilan itr hanya diperbolehlaru baik terhadap
milik asli mauprn milik yang merupalan pemberian

dari suami, bila dengan kerelaan hatinya Mengqnai
masalatr ini Allah berfirman,

"Berikanlnh mnsluwin (mnhar) lepann wanita (yang

lra nu niluhi) sebagai pantrnim dmgan pmuh knelnflr.
Kenudian jikn maela mcnynahlnn ktpada lwmu
sebagian &ni naslautin itu fungan semg luri, mnla
naleanlnh (anlillah) pcnbnian in (sebagai malara n)

yang sdap lagi baik akibahtya. "(an-Nisaa': 4)

Juea tidak diperbolehl€n bagi suami untrk menr
belanjakan harta siisfri kecuali dengan izinny4 atau

ia mewakilkan kepadanya unhrk melakukan trarr
saksi unhrk menggantikannya. Dalam hal ini, boleh
saja isti membatalkan pewakilannya ihr dan meng-
gantikannya kepada orang lain kalau ia meng-

hendaki.
Persamaan kedudukan ini tidak pernah dicapai

oleh undang+rndang modern dalam negara modern
yang paling demokratis sekalipun. IGadaan wanita
di Rzncis hinsga beberapa masa yang lalu, bahkan
hingga sekararrg, masih agak mirip dengan kondisi
budak Madinah tempo dulu. Undang-undang telah
melucutinya dari sifat kelayakan dalam banyak
urusan keperdataan, sebasairnana disebutkan dalam
Pasal 317 Undang-Undang Hukum Perdata Rarcis,
yang menetapkan, "\Manita yang telatr bersuami-
meskipun pernikatrannya ditegakkan atas prinsip
pemisahan harta milik antara dia dan suaminyr
tidaHah ia boleh menghibatrkan, mengalihkan ke
pemilikan hartanya dan me
miliki baik denean penukaran maupun tanpa penu-

karan, tanpa kesertaan suaminya dalam hnsaksi"
atau persehriuannya secara terhilis."

Di samping dimasul'{rannya beberapa ikahn dan
ketenfiran di dalam materi undang-undang sesudatr

ifu, maka masih banyah pengaruhnya yang me
warnai perafirran perundangan bagi wanita Prancis
hingga z;rrrrarr sekarang. Unhrk menguatkan per-

budakan terhadap wanita Barat ini, maka undang-
undang bangsa Barat menetapkan dan member-

lalcukan tradisinya. Yaifi,r, seomng wanita karena
semata-mata nikah, maka hilanglah namanya dan
nama keluarganya. Mak4 ia tidak lagi disebut
Fulanah binti Fulan, bahkan namarya lrut ke dalam
nama suaminya dan keluarganya. Sehingga di-
pangillatr dia dengan Madam Fulan (Nyonya Fulan),

atau namanya diikuti oleh,nama suaminya dan
keluarga si suaini bulian diikuti oleh nama ayatrnya
dan keluarganya sendiri Hilaqgp"a narna siwanita
dan dileburryra ke dalam nama srramiry"a. Semua iht
menggambarkan hilangnya kepribadian istri dan
leburke dalam kepribadian suami

Tetapi anehnya, banfak tokoh wanita kita f"ang
berusaha mehiru-niru wanita Barat-hingga dalam
perafuranryra yang menyimpang ini-tlan merelakan
kedudukan yang rendah ini bagi dirirya Sehingga
ada di antara mereka yang menyebutkan naman)ta

dengan nama suaminy4 atau menyertakan namar$xa

dengan nama suaminya dan keluarga srami bukan
mengikutinya dengan nama ayah dan keluarganya
sendiri sebagaimana perahrran Islarn Inilah akibat
dari sikap meniru-niru secara membabibuta" Yang
lebih aneh lagi, wanita-wanitayang meniru-niru ini
adalahwanitrwanitayang menunfirthak-hakwanita
dan menuntutpersamaan dengan lakilaki Mereka
tidak menyadari bahwa deirgan tindakannya ini
mereka telatr mengabaikan hak terpenting yang
diberikan Islam kepada merek4 yang dengannya
Islam menjunjune tinsgi derajat mereka dan merr
sejajarkannl'a dengan kaum laki-laki""

,tu

Seputar I\fiasalah Kewa.risan
Sekarang sampailatr kita pada nash terakhir

dalam paragraf ini, yaihr mengahr tindakan tentang
alad ualn" sntrrrph setia/persatrabatan' )tang men-
dahului hukunFhukum kelnarisan Hukum ken"aris
an ini membatasi keumrisan haq'a pada kerabat saja
Sedangkan, alad, waln' menjadilan kewarisan iuga
unhrkyang bukan kerabat, sebagaimana akan di-
jelaskan nan6

'Wtiap-tiaphnta@ingalandmilwtayangeT*g-
gallan ibu bapak dnn kmib knabat, I(nmi iadilwn
pewaris-pewarimya. Daa (iilu adn) ury-uryyry
lwmu tzlnh bsrsltmpah wtia fungm nne,ko, ma,l,a MIah
kepadnmerelubaglanryya.SattngulmyaAllnhnmyak-
silan segaln sasrzalz. "(an-Nisaat: 33)

Sesudatr menyebutkan batrwalakilaki memper-
oleh bagian dari apayang merekausahakan, wanita
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juga memperoleh bagian dari apa yang mereka
usahakan, dan bagian laki-laki ilan wanita dalam
warisan, makaAlQur'an menyebutkan bahwaAllah
menjadikan bagi tiaptiap orang atrli waris dari
kerabatnya yang akan mewarisiryra, mewarisi harta
yang ditinggafl<an kedua orarrg fira dan sanak kerabat
Malq dengan sistem kermrisan ini harta akan silih
berganti pindatr dari generasi ke generasi. Para alrli
waris menrarisi" lalu menghimpun hartawarisan iht
dengan hasil usahanya Kemudian mereka akan
diwarisi oleh kehrunannya lasi dan kerabatny4
beglfu seterusnya. Ini merupakan garnbaran rcng
melukiskan perputaran harta dalam sistem Islam,
batrwa ia tidak hanya berhenti pada satu generasi,

tidak menetap pada sahr rumah dan satu orang saja
Tetapi akan teriadipewarisan secaraterusmenerus
dan silih berganti, yang pembagiannya dilahkan
secara kontinu, dengan diiringi penyesuaian siapa

saja yang berhak memiliki, dan juga penyesuaian

tentang ukuranrrya (rumtatrya) dari walilr ke walitu.
Kemudian disambung dengan akad-akad yang

diakui oleh qnriat Islarn IGdang-kadane meniadi-
kan peuarisan kepadayang bukan kerabaL Akad-
akad itu ialah akad-akad muwalat' wmphsetia', dan
masJraralet Islarn telah mengenal hrmacanFmacam
akadberikut

P€rtamat al<Ad,memerdekakan budak kri merupa
kan aturan dengan konsekuensi batrwa si budak,
setelah dimerdekakan, berkedudukan sebagaiarygota
keluarga maula (orangyang memerdel<al<an budak).
Mak4 maulnttarusmembayar diat unhrknya kalau
dia melalmkan suatu perbuatanyang mewajibkan-
nya membayar diat, seperti halnya kalau hal itu
dilakukan oleh anggota kerabatnya senasab. Maula
juga akan menarisinya kalau dia meninggal dunia
dan tidak meninggalkan ashabah.

Ikdua, al<ad, muwalne Yaifu, afirran yang mem-
perbolehkan bagi orang nopArab, kalau tidak menr
punlai kerabatyang menjadi atrli warisny4 unhrk
mengikat hubungan dengan melakukan janji setia
kepada orangArab yang menjadi mmln mawaht'wah
dalam ikatan kesetiaan' ini. Mak4 jadilah keduduk-
annyasebagaianggotakeluargamaulary"a Maulaini
berkewajiban membayar diat unnrknya apabila dia
melakukan suafi.r pelangsararr yang mewdibkan diat,

dan berhak mewarisinya jika ia meninggal dunia
Ifutiga,ial^h *.perti akad 1lang dilakukan oleh Nabi

saw. pada awal kedatangan beliau di Madinah, antara
kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Dengan demi-
kian, orang Muhajirin berhakmevarisipeninggalan
oftmg Anshar beserta keluarganya-seperti salah

seoftmg dari merekaatau bulan keluarganya jika
mereka musyrik dan dipisahkan antara dia dan
merekaoleh akidah.

knn|ot, pada nmmJahiliah biasa terjadi saling
melakukan akad di antara seseorang dan orang lairu
.dengan mengatakan, "Engkau nanti mewarisi harta
peninggalanku dan alm mewarisi peninggalanmu."

IGmudiair Islam menghapus akad-akad ini, khu-
susnya nulc:lm akad yang ketiga dan keempa!
dengan menetapkan bahwa penarisan ifir disebab
kan hanya adanya hubungan kekerabatan. Namun
demikian, Islam belum membatalkan akad-akad
(sumpah setia) yang sudah telanjur dibuat sebelunr
nya Maki" diberlakukanlatr akad€kad tereebut
dengan catatan tidak boleh membuat al<ad baru lagi
Allahberfirman, \.

'Da4 Qilw adn) uang-orangyatg kamu telah ber-
wmpah setia dmgan merelw, nalta beil@nlah k pada
mnela bagianrrya."

Hal ini begrtu diperketatdanAllah menegaskan
persat<sian-Nya terhadap pelaksanaannya

"sesangulmya Ailnh nnyaksiltan segala sesuatu. "
Rasulullah saw. bersaMa

-J'*,s A * 6:,9>v'1i,.,,'l,'+ vF

{ ;b 'vr i>,:vi;;
"Tidnk ada ptrjagiian persalwbatan (stumpah setia

antnrasaeorangdnn uanglain) fr dolnn Ishm. Pn-
j CIii,an psrsalufulm nww pm y ang tnj adi pada arrun
Jahilinh malw hlnm tidak nmanbahnla mclainlan
pengetatnn." (IIRIman Ahmad dan Muslim)

Kemudian Islam terus berjalan membersihkan
akad-akad rang berhubungan dengan urusan harta
kekayaan ini dan memecahkannya dengan tanpa
kembali lagi kepadanya Demikian pula yang di-
perbuat terhadap riba ketika ia membatalkannya
sejakhrunnyanastr ini, dan membiarkan bagi mereka
apa yang sudatr berlalu, dan tidak memerintahkan
untuk mengembalilian bunganya. Meskipun, Islam
tidakmembenarlan akalakad terdatrulu yangtelah
terjadi sebelum urunnya nash ini, asalkan belum
dipegarrg bunga itr. Adapun di sini maka akad-akad
masih dihormati (diberlakukan), dengan catatan
jangan membuat akad baru. Ikrena pertautannyr
lebih dari segi keuangan{engan sikap moral ang-
gota keluarga}ang banyakkaitanryra dengan tan-
saksi tersebut, maka dibiarl€nlah akad-akad ter-
datmlu ihr tetap berlaku dan diperketatpelaksana
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annya- IGmudian dipotongnyajalan unfirkmembuat
tansaksi baru, sebelum timbulnya pengaruh-peng-

aruh yang memerlukan Pemecahan.
Dalam atrrran ini tampaklatt kemudahannya, se

bagaimana tampak kedalaman, cakupan, hikmah,
dan keuhrhannya dalam memecahkan persoalan di
masyarakaf di mana Islam membentuk karakter
tnr"yu..k"t-uslim hari demi hari, dan menghapus
kan karakter rattiliah dalam semua pengarahan dan
pensyariatannya.lS

(mneka). Wanitn-wanita yang lwmu khtwatirlwn
nusyuaya, malw nasihatilah mnelw dnn pisaltlanlnh
mnela di tetl4ar fi&n mnelea" sertapulwllahmerela.
Kemudian jila rnnelu mmaatimu, nwlu janganlah
lwmu matcari-cari jalan untuk mmyusahlemtnya. S*
sungilmya Allah ltlalwtingi lagi Malal6ar.Jil@ lentil
khaantlrkm ada pers ngkztafl, anram krlmny a" naka
kirimlah seuang halam dmi kzluarga hlci-lnki dnn

seuang halam dni luluarga w anitn. Jilu la&n mang

hn*am itu b amakstd. rnengadnk,nn p nb aikau niscay a

Allnh runberi taufk lepada sumi-istri itu. Sesung-

gulmya Allah Mala Mengetalrui lagi Mala Mengmal "
(an-Nisaa': 3t35)

Sebelum memasuki penafsiran nash-nash AL

Qur'an ini dan mer{elaskan sasaran kejiwaan dan
kemasyarakatannya terlebih datnrlu harus dijelas
kan secara garis besar pandangan Islam terhadap
organisasi keluarga; mnnhalnya di dalam mem-
baruunkeluarga dan memelihararyra, dan menjelas
kan tujuannya Jwa menjelaskan seqra global se
dapat mungkin, karena pembatrasan masalah ini
secara detail memedukan uraianyang panja4g lebar.l6

SesungsuhnyaAllah yang menciptakan manusia
ini, telah menjadikan di anhra fitah manusia itu ialah
'berpasangan" (saling membutuhkan di antaraienis

rang berbeda), sebagaimana halnya segala sesuafu
yang diciptakan-Nm di alam semesta ini
'Da4 segaln wtaar lkni ciptal@
wpayalumtnmgltgatlabananAllnh-"(adz-Dzaa-
riyaat 49)

Kemudian Dia hendak menjadikan pasangan
pada manusiaihr sebagai dua belahan baei sahr jiw4

"Hai sekalian manusin, bfitalaoalah lupann Tilwnmu
yangtdahnmciptal'an.kanrudmidiriyngsatu,dandni
pananya Allah rcrciptnlw istriny a.... "(an-Nisaa': 1)

Dia hendakmempertemukan keduabelalmniiwa
ifir sesuai dengan apa png dikehendakiNyr4 supaya
pertemuan ini menenteramkan jiwa tersebut me
nenangkan sarafrrya menenterarnkan ruhny4 me
legakan jasadnya IGmudian menuhrp, melindungi,
dan menjaganya sebagai ladang untuk rnenye
mailcn kefilrunan dan mengembanglan kehidup
an, dengan terus meningkatkan segala sesuahrnya,

dan senantiasa memelihara suasana yang menb
nanglan, menenterarnkan, terfuhrp, danterlindung,

Fenrbagian Ttrgas Anggota lGluarga (LaId-Idd
sebagai Pemimpin)

Tema terakhir dalam pelajaran ini adalah peng-

atran organisasi keluarga pengahrran urusanny4
pembagian tugas, pembatamn kewajibarrkewajibaru
dan menjelaskan tindakan-tindakanuntrkmengatur
urusan organisasi ini, menjaganya dari goncangan

haunanaftu danperselisihan, dan menghindari unsur-
unsurpng dapatmerusak dan menghancurkanrya,
senurmpn dan sekuat mungkin,

Aai';$J4riq|.4i&6;$3r;1i
,i;r;A:u ;t1,A *1j1:fi4i,?. e
f;,v,6?rirt;;q4uitW
6r6Sslii'H1'6A3;'j\'W"*Wfifi;t:tsir.",$i*t;

"3ti+;ti,+:,frt(#615?:'fi!,y-

W&'b#rt"bftdlii'1i.;t*f+ j.
s

'T{atm laki-lnlei itu adalah peminpk bagi leum unn itq
lrncna Allah tclah mdtbihlun sebagian, mnela (laki-
Inki) atas sebagian yang hin (wanin), dnn lwrmn
mnela (lnki-lnki) tdnh mcnafluhkan sebagian dnri
lnrta mnelw. Sebab itu, makn wanita yang salth ialnh
yang tnat l"podo Al,l,alr l"d memdilara diri lvtile
waminya tidak adq lurma Allnh tclnh mcm,elilnra

15 Di dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam menafsirkan nash ini disebutkan bahwa pewarisan itu dilarang kecuali bagi kerabat, dan masih

dibertakukan bagi orang{&mg yang mengikat janji setia untuk saling menolong, saling membantu, dan saling setia.
f 6 Silakan perik wbtab Al-Hijabdan kitab Tafiir Surah An-.Nzr karya Ustadz Abul A'la al-Maududi, (Amit Jamaah Islamiyah Pakistan).
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'Dan" di annro tunda-tandn lczlensaan-Nya ialah Dia
mmciptalrnn udukrnu istri-itfri dari jmismu sendhi,

supay a lwnu cadmng don ntfrNa tn?teram lupanntya.
Dijadilan-Ifia di antnramu rasa knsih dnn salang..,"
(ar-Ruum:2f)

'..-fuIerela itu adalnhpal'ainn bagimu, dnn lwmu pun
adalah pakaian bagi nnelw..,' (abBaqarah: 187)

"Istri-istrimu adalah \eqenl tunah tcmpat L,amu ber-

mcok tmwn, nal@ dnrangilah tnlnhtanlarbnamk-
tarwnmu ihr bagaimaru mja lamu lehadaki. Knia.
karilah (anwl yang baik) untuk dirima dan bntalwalah
k padn Allah. " (d-Baqarah: 223)

"Hai mong-wang yang berimnra pdihnalah dirhru dnt
lehurgnnudafi apinnalayangbalunfulcmryaadnlah
mnnusia dnn batu...." (at-Ttr.lrriim: 6)

"Oratg-mang yang bniman, dnn yang anak ant mnela
nmgikat; mnelu dmgan leimaruL lfumi lwbunglcmt

atwk cacu mneka dmgan mnela. Karni tidnk me-

ngurargi sedikit pun dmipahala amaL mnela.'(ath-
Thuur:21)

Dengan meryarnakan kedudukan kedua belatran
jiwa itu di hadapan Allah dan dengan dihormatinya
manusia (secaraumum), makayang demikian ittt
iugaberartipenghorrnatankepadawanita" Demikian
pula dengan persaur:urn hak mereka unfirk men-
dapatkan pahala dan ganjaran di sisiAllah, hakunfirk
memiliki dan merrmrisi dan kebebasan pribadi unhrk
bersikap madani yang telatr kami bicarakan dalam
halaman-halaman di muka dari pelajaran ini

Di antara arti penting pertemuan kedua belahan
jiwaini ialah unhrkmembenhrkorganisasi keluarga.
Di antaratanggung jawab besar organisasi keluarga
ini idah sebaeai berikut Pqtmna,unhrk mendapat-
kan ketenangan dan perlindungan kedua belatr
pihak l(e&n mengembanglan masyarakat manusia
dengan unsur-unsur yang dapat mengembangkan
dan meningkatkannla.

Perahranyang lembut dan penuh hikrnahfng
meliputi setiap bagian dari urusan orsanisasi keluarga
ini, yang salah satu sisi dariperaturan-perafirannya
dikandung oleh suratr ini adalatr yang telah kami
paparkan dalam beberapa halaman di muka pada
permulaan juz ini, unfuk melenglapi apa yang telah
kami paparkan Wda'l:z empal Sisi lainnya dikan-
dung oleh surah alBaqaratryang sudatr kami jelas
kan dalam juz dua. Perahran-perahran tentang
masalatr inijugadimuatdalam suratr lain, ktrususnya
surah an-Nuur, juz delapan belas, suratr al-Atrzab juz

duapuluh satu dan duapuluhdua dan dalamsuratt

ath:Thalaaq dan surah at:Tahriim, iuz drn puluh
delapan. Juga terdapat di tempat-tempat lain dalam
surah-surah yang berbedabed4 yang membicara
kan sisi'sisi lain lagi, yang semuanya membenfuk
sebuah undang-undang yang lengkap, menyeluruh,
'dan cermat, png mengatrr organisasi kemanusiaan
ini. Banyalcnya bermacanr-macamny4 kecermatan-
nya dan lingkapnya menunjulikan betapa penting-

nya perafi.rran yang dibuat oleh rnnlaj Islam bagi
kehidupan manusia dalam organisasi keluarga yaqg

sangatpenting ini.
Ikmi berharap orang yang membaca halaman ini

teringat ke.pada apa )'rang sudah disebutkan dalam
halaman-halaman terdabrlu dalam iuz ini iuga yans
membicarakan manusiatenbng masakanak-kanak-
nya yang panjang dan kebuhrhanny4 kepada ling-
kungan yang dapat melindunginya, sehingga dia
dapatberusatxamencarirezekiunfi.rkkehidupannya.
Yans lebih penting lagi ialatr memberinya pendidik-

an supaya diamemiliki keatrlian unhrk melakukan
hrgastugas kemasyarakatan, mengarnbil pemruln
untuk meningkatkan derajat masyarakatnya dan
memberinya kebaikan kepada mereka padawaktu
dia terjun di masyarakal

Pembicaraan ini sangat penting untuk menjelas
kan nilai organisasi keluarga ini, bagaimana pan-

dangan Islam terhadap fungsi dan tujuannya, dan'
betapa Islam menganggap penting turhrk menjaga
dan melindunginya dari semuafaktoryang dapat
menghancurkanqra dari dekat ataupun dari jauh.

Di bawah bayang-bayang isyarat-isprat global
terhadap tabiat pandangan Islam kepada keluarga
dan arti pentingnya; dan sejauh mana anfirsiasme
Islam unfuk menjamin keberadaan, kemantapan,
dan ketenangan keluargq di samping apa yang telah
kami kemukakan batrwa Islam begttu memuliakan
kaum wanita memberinya kebebasan pribadi dan
menghormatiny4 memberiqra hak-hak kepadanya

-bukan karena pilih kasih terhadap dirirya melain-
kan unfuk meumjudkanhrjuan terbesar Islamunfirk
menghormati manusia secara keseluruhan dan
mengangkat kehidupan manusiamaka dapat kami
bicarakan nash terakhir ini dengan penjelasan be
rikutini

Sesungguhnya nash inktalam rangka mengahr
organisasi keluarga (rumatr tangga) dan menjelas
kan keistimermarrkeistimenaan peratrIrannf unfirk
mencegah keberantakan antaranggotanya dertgan

mengembalikan mereka semua kepadahukumAllah,
bulan hukum hawa na$u, perasaan, dan keinginan
pribadi--memberikan batasanbahwakepemimpinan
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dalam organisasi rumah tangga ini berada di tangan
laki-laki. Juga menyebutkan batrwa di antara sebab

dan alasan kepemimpinan demikian ini adalah
karenaAllah melebihkan laki-laki dengan tanggung
jawab kepemimpinan beserta kekhususan-kel*ru-
susan dan keterampilan 1ang dibufuhkannm serta
menugasi laki-laki unhrk memberi nafl<ah kepada
seluruh anggota organisasi ini. Didasarkan atas
pemberian kekuasaan kepada kaum laki-laki ini,
maka dibatasi pulalah hak istimewa kepemimpinan
ini dalam menjaga organisasi darikeretakan, meme
liharanyadariberbagaikeinginan mgbermuneul-
ag mencarijalanpemecahanketikateriadipercelisih
ardalam batasbatas tertentu.

Yang terakhir adalatr menjelaskan unsur-unsur
luar yang perlu diambil ketika penyelesaian dari
dalam mengalami kegagalan dan keuhrhan organi-
sasi tenncarn, yang akibafrUa bukan cuma menimpa
keduabelahan jiwa (suami-isti) itu saja melainkan

iuga kepada bibit-bibitrrang masih hijau (yalqti anak-

anak) yang lahir dalam pangkuan mereka Marilah
kita perhatikar arti penting dan hikrnatr fang ada di
balik semua ini memrut kemampuan yang hta miliki,

"I(aum laki-lalci iar onahh penimpin bagi lnurn unnira
kmna AIInh tzlah rulzbihlun sebagian ttweln (ln*i-
ln*i) atns wbagian yang lnin (wanin), dnn trrmena,

mcrcla (lnkflnki) tekh nmafkahlwn sebagian dnri
lartn mnelw.... " (an-Nisaat: 34)

Keluarga sebagaimana sudah kami katakan,
adalah organisasi pertama dalam kehidupan manu-
sia Pertama dari segi sebaeai titik permulaan yang
memberikan pengaruh dan dampak pada semua
tatnp perilanan Pertama dari segi kepentingannya
karena ia senantiasa mengembangkan u[stlr llrtnu-
siayang merupakan unsurpaling muliabasi alant
semesta ini, menurut pandangSn Islarn

Organisasiorganisasi atau yayasan-yayasan lain
yang lebih sedikit urusanryra dan lebih muratr nilai-

rytr4 seperti ya)tasan yang mengurus harta kekaya
an" perusatraan, dan organisasi perdagangan, biasa
nya pengurusanrya tidak boleh diserahkan kecuali
kepada orangorang yang mumzuni dan menguasai
persoalannya. Yalmi, oftrng{rang spesialis yang
mengerti ihnunyadan sudatr diberipelatiha*pelatitt-
an praktis, rnelebihi pelatihan-pelatihan dalam urus
an administzsi dan kepemimpinan biasa

IGlau demikian halnya dalam organisasiorgani-
sasi 1ang lebih sedikit urusannya (dibandingkan
dengan urusan kehiarga anak, dan sebagairyqpag)
dan lebih muratr hargany4 makalebih utamalasi

mengikuti kaidatFkaidah dalam organisasi keluarga
tempatmelahirkan unsuralamyangpalingberharga
laitu unsurmanusia.

Martwj Rabbam memelihara hal ihi Denganqra,
Dia memelihara fitrah dan unsur-unsur persiapan
yang telah dikaruniakan kepada kedua belatran jiwa

manusia untuk menunaikari hrgastugas yang di-
bebankan kepada masing-masing pihak sesuai de
ngan persiapannya (kodratrrya), sebagaimana de
ngan ini pula Dia menjaga keseimbangan di dalam
membagi fi.rgas kedua belah pihak, keseimbangan
sesuai dengan kodrat masing-masing, dan sesuai
dengan fitatr4ya yang berbeda

Secaramendasar seorang muslimpercayabahwa
lelaki dan wanita adalah ciptaan Allah, dan bahwa
Allatr Yang Matrasuci tidak ingin berbuat zalim
terhadap salah sahr makhluk-Nya" Dia membekali
nya unfuk mengemban tugasfirgas tertenfir, dan
memberiryrapersiapanyanglayakunhrkmelalsana
kantugas ini den$nbaik

Allatr telatr menjadikan manusia laki-laki dan
wanita berpasangan (sebagai suami-isti) atas dasar

kaidah umum unhrk membangun alam (dunia) ini.
Ialu, menjadikan hrgas wanita di antaranfia idah
mengandung, melatrirkan, rpenntsui, dan meng-
asuh buah hubungannp dengan si suami. Ini me
rupakan truastugas besar dan penting, tidakringan
dantidakmudah, png harus dihrnaikan olehwanib
dengan persiapan fisib kejiwaan, dan pikiranyang
mendalam. e

Oleh karenaitu, adil rasanyakalau pihakkedu4
suami, dibebani hrgas unhrk memenuhi kebuhrhan-
kebutuhan pokoknya dan mernberikan perlindung-

an kepda si isti supaya dapatmencuratrkan tenaga
dan perhatiannyakepadahrgasnyafiang penting itt.
Si suami tidak dibebani firgas unhrk mengandung,
melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak Se
lanjutrya si istri bekerja berpayatr-payatr, dan be
gadang untrk menjaga diri dan bayinya secara ber-
samairn. Adil pulalah rasanya kalau si lelaki diberi
keistimewaan-keistimewaan dalam benhrk dan
susunan fisih saraf pikiran" dan iiwanya sedemikian
rupa )tang dapat membanhlrya menunaikan fuga.s
hrgas ini. Wanita juga diberi bentuk dan susunan
tubuh, sarat pikiran, dan kejiwaan yang dapat merr
bantunya menunaikan hrgasfirgasrya pula

Begihrlatr keryataannya- Tuhanmu tidak berbuat
zalimkepada seoftngptur"

Makanya wanita dibekali dengan kekhususan-
kektrususanyarrgberupakelembubn, kasih salmng,

peftN:um yang sensitif dan tanggapaan yang amat
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cepat terhadaptunfutan kebutuh4n anak-tanpaber-
pikir dan pertimbangan lebih dahulu-karena ke
butrhan-kebufuhan manusialang mendesak secara
keseluruhan meskipun dalam diri seseorang tidak
menunggu kesadaran, pertimbangan pikiran, dan
kelambanan, bahkan reaksi itu terjadi tanpa ke
hendak Hal itu dimaksudkan unhrk memudahkan
mereaksinya dengan seketika dan tampak seakan-
akan sebagai sikap yang keras (karena hendak
melalnrkan tindakan dengan sekefl<*pa2fi, tetapi
keras di dalam, bukan pengaruh dari luar. Yang
demikian ihr merupakan sesuahr yang niknrat dan
disukai oleh wanita pada umurnn),i4 supaya reaksi-
nya begitu cepat dari satu sisi dan dari sisi lain
menyenangkarrmeskipun apa yang dilakukan itu
berat dan memerlukan pengorbanan. Nah, itulatr
ciptaan Allah yang telah membuat segala sesuattr
demikian teratur.

Kekhususan-kekhususan ini bukan pada kulit
luarnya saja. Ia merasuk ke dalam Susunan anggota
saraf, akal, dan jiwa wanita- Bahkan, ada pakar yang
mengatakan bahwa hal ifu merasuk dalam semua
selnya, karena ia sudak merasuk ke dalam pem-
benhrkan sel pertamany4 yang dari pembagian dan
pengembangannya terbentuklah janin dengan se
gala ciri khususnyayang asasi.

l,elaki juga dibekali dengan kekhususan-kekhu-
susannya sendiri Mereka dibekali dengan kekuatan
dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif
dan reaktil dan selalu menggunakan pertimbangan
dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan
reaksi. IGrena seluruh tugasnya sejak awal, yang
alamUnnya dalam kehidupan hingga berperang,
adalah untuk melindungi isti dan anakanalc Sampai
dalam mengafurkehidupan hingga semuafirgasnya
dalam kehidupan memerlukan pertimbangan se
belum melangkah, harus dipikirkan. IGrenany4
secaraumum, dialarnbat dalam merespons sesuafu.
lni semua meresap secam mendalam pada dirinya"
sebagaimana halnya sifrtsifit l*rusus wanita pada
diriwanita-

Sifit-sifrt l*rusus inilah yang menjadikan si lelaki
lebih dapat melaksanakan kepemimpinan dan lebih
lalak menggeluti laparuannya Sebagairnana hrgas
nya memberi nafkatr-yang merupakan salah safu
cabang tugas llhususnyrmenjadikanrry"a lebih lalak
menjadi pemimpin. IGrena, mengatur kehidupan
organisasi keluarga dengan seluruh anggohnya ihr
termasuk dalam kepemimpinan ini. Dan, mem-
berinya \Mewenang unfuk mengahrr penggun:nn
harta itu lebih sesuai dengan karakter trrgasnya ihr.

Inilah dua unsuryang yang ditonjolkan oleh nastr
AlQur'an ketika menetapkan kepemimpinan laki-
laki atas wanita dalam masyarakat Islarn IGpeminr
pinan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya,
karena pembagian tugas dan kelilrususan-kelihusrs
annya- Kepemimpinan karena keadilan dalam penr
bagian tugaq ini dalam sahr sisi dan karena penwas
an masfug-ry65i* pihakpadabidanglang memang
dimudahkan unfi.rknya dan masing-masing didu-
kung olehfitatrnya

Diutamakannya lelaki pada posisi ini{iberinya
persiapan (kodra$ unhrk menunaikan kepemim-
pinan ini dp ditugasiryra dengan alasardasannya-
karena organisasi itu tidak akan berjdan tanpake
pemimpinan sebagaimanahalnfiaoryanisasiorgani-
sasi yang urusannya lebih sedikit danpilaiqra lebih
rendatr. Jwaliarenasalah satr pihakdarikeduajenis
manusia disiapkan unfirkny4 harus mengurusirya"
dan dibebani dengan tugastugasnya.

Sementarapihak mgsafirnplagi (wanita) tidak
disiapkanunhrk itu dan tidakdihrgasimengurusnya
Malah suahr kezaliman apabila memikullan tugas
kepemimpinan ini kepada wanita dan membebani
nya dengan beban-beban lain Apabila dia disiapkan
unfirk mengemban tugas kepemimpinan ini dengan
persiapan-persiapan yang tersimpan (dari dalam diri
sendiri), dan dilatih mengembanryra dengan latiha*
latihan teoretis dan praktis, maka dibatasilah per-
siaparurya unhrk menunaikan fugas lain, }laifu fugas
keibuan. IGrena keibuan deng:mrcgala kebuhrhan
dan kodratrrn itu unhrk wanita. Selain ihr, juga
karena sifat wanita yang paling menonjol adalah
sangatperasa dan mudah bereaksi, ]ang memang
sudatr menjadi pembarn'aan dan sihtyang meres:rp
dalam kejadian dan sarafrryr4 yangtampakbekasrya
dalam perilaku dan reaksinpterhadap sesuatu.

Ini merupakan masalatr-masalatr yang sangat
penting, yang tidakboleh dilakukan dengan menr
perturutkan keinginan dan hawa naftu semah, dan
tidak boleh manusia dibiarkan terjatuh ke dalamry"a
IGlau hal ini diserahkan kepada hawa nafsu jatrilialt
kuno dan jahiliah modern, maka akan terancamlah
eksistensi manusia dan terancam pruIA klushtlrhqah
kemanusiaanpngmenegakkankehidupanmanusia
dan membedakanrya dari malfiluk lain

Barangkali isyarat-isyarat inilah yang menunjuk-
kan adanya fitah dan perananny4 serta undang-
undangnyayang dominan pada anak manusi4 mes
kipun ada orang yang mengingkari dan menentang-
nya.

Barangkali ini juga merupakan indikasi bahwa
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kehidupan manusia mengalami kejatuhan dan ke
rusakan, kerunhrhan dan kerontokan, terancam
kehancuran dan kebinasaan, setiap kali kaidah ini
dilansgar. Mak4 goncanglah kekuasaan kepemim-
pinan dalam keluarg4 kacau-balau rambu-rambu-
ny4 apabila mereka menyimpang dari kaidah fitatt-
nyayang asli.

Barangkali termasuk indikasi ini, di mana jiwa

wanita berkeinginan dilaksanakannya kepemim-
pinan ini sesuai dengan dasarfitrahryadalamkeluarga,
dan perasaannya )ang meras:r terhalang, kekurang-

an, goncang, dan kurang batragia apabila hidup'de
ngan seoftrlg laki-laki yang tidak mau memperhati-

kan kepemimpinan (tangeung jawab) ini dan tidak
serius terhadapny4 lantas menyerahkan kepemirn
pinan keluarga kepadanya- Padahal sebenarnya dia
membuhrtrkan perhatian dan menyeratr patuh. Balr-

kan, wanita-wanita yang suka menyimpang dan

terlena dalam kegelapan pun pada dasarnya punya

perasaan demikian.
Di antara indikasinya lagi bahwa anak-anakyang

dibesarkan dalam organisasi keluarga yang kepe
mimpinannya tidak di tangan ayatr-mungkin karena

lemah kepribadiannya di mana ibu lebih menonjol

dan lebih berkuasa dan mungkin karena ayah tiada

karenawaiat atau karena tidak adanya ayah secara

syat'i-maka ketika sudah besar, jarang di antara

mereka yang tidak melakukan penyimpangan dan
penyelewengan, dalam perilaku dan akhlalatya

Semua ini adalah sebagian dari bukti-bukti yane

menunjukkan adaqra fitatr dan undang-undangnya
yang dominan pada anak-anak manusia meskipun
baqak orang mng mengingkari dan menentangqra

I(ami tidak dapat mengemukakan bukti-bukti
lebih banyak dari inidalam paparan tabir Azh-7liW
ini-tentang kepemimpinan laki-laki, faktor-faktor
yang membufuhkannya, alasan-alasan pembenar-
qr4 urgensinla, dan kefitahannya. Namun demi-

kian, kami katakan bahwa kepemimpinan ini tidak
boleh mengabaikan eksistensi dan peranan wanita
dalam rumah tangga dan datam masvarakar Tidak
boleh mengabaikan posisinya untuk bertindak
hukum sebagaimana sudah kami jelaskan" Tugasnya

di dalam keluarga adalatr unhrk mengahr organisasi

rumah tanggayang amatpenting ini, menjagadan
memeliharanya Kepemimpinan laki-laki dalam

organisasi rumah tangga ini tidak mengabaikan
keberadaan, kepribadian, dan hak-hak or.rng{fimg
yangbersekuhr dengannya danbekerjamenunaikan
tugastugas dan fungsinya dalam rumah tangga

tersebul Pada beberapa tempatfng lain, Islam telah

menetapkan siht.kepemimpinan lelaki dengan sifit
kasih sayang, nemelihar4 menjaga, melindungi,
inenunaikan hrgashrgas berkenaan dengan dirinya
dan hartanya dan tentang adabadab perilakunya

terhadap isti dan anak-anaknyalT

Setelatr menjelaskan kewajiban, hak, tanggung
jawab, dan tugas laki-laki dalam kepemimpinan,
maka datanglatr penjelasan tentang tabiat wanita
yarrg beriman, shalehah, serta perilaku dan tindakan

imaninya dalam samudra rumatr tangga

"Sebab itu, wanitn yang sahh ialnh yng taar lupana

Allolrl4 mmelihnra dtrilatika naminya tidak adq
larma Allnh tzlah mnrulilwra m.sreka."

Maka di antaratabiatwanitaberimanlagi shalehatr,

dan di antara sifutyang lazim baginya sesuai dengan

hukum keimanan dan kesalehannya ialatr patuh
(qaaftitnnt) dan taat (nuthihh). "@muut" artinya
ketaatan yang timbul dari kehendak hati, pandangan,

kesenangan, dan kecinhan. IGrena ihrlah, Allah me
ngatakan, "@nn'itaat", dan tidak mengatakan,

'Tluni'aat'il<arernmateri pehrniuklafial pertama itt
berkonotasi psikologis, yang bayang-bayangnya luas

dan sejuk Inilah yang sesuai deqgan salwn1rretr-
naogan', mawaddnh' intakasih', dan perlindungan

serta pemeliharaan antarkedua belahan jiwa itu,
dalam tempat pengasuhan unfirk memelihara anak
dan mencetak karakter mereka dengan suasana

rumatr tangga tersebut napasny4 naunganny4 dan

iramanya
Di antara tabiatwanita beriman yang shalehatr

dan sifat-sifat yanglazim baginya sesuai dengan
hukum keimanan dan kesalehannya ialatr selalu

menjaga kehormatan hubungannya yang suci antam

dia dan suaminyaketika suami sedang tidak ada,

lebihlebih ketikasuami ada dirumalr" Maka iatidak
memperkenankan dirinya untuk dipandang-yakni
menghinakan harga diri dan kehormatan dirirya-

ffitentangSemuamasalahyangmenjaditemaparagafini,silakanperiksapasal.Al.Ma/ahwaAlaaqabrUinsain.
datam6tab Al-Islam wa Musykilaatl naAuaral,ntaa ALfiiian,U,rtab Tafsir Surah An-Nurkarya Ustadz Abul A'la al-Maududi ,l<rtz;b ALU$ah wal'

Mujatana,kttab Huqauqul lrcankarya Dr. Abdul Wahid Wafi, dan kttab Al-huan bainal Maa.ddiyah ual-Islamkarya Muhammad Quttrb (terbitan

DarusySyuruq).
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yang mefiumg"tidak diperbolehkan, karena ia mo
rupakan bagian (belahan) dari sebuah jiwa.

ApaVang tidak diperbolehkan itu bukanlah ke
tetapan si isti dan hdran prda ketetapan suami, tetapi
yang menetapkan adalahAllahYang Mattasuci" "I(uma
AIIah ttlnh memzlilara mtreka."

Maka persoalannyabukanlatr soalkerelaan suami
terhadap istrinya untuk melakukan sesuatu yang
ditarans-ketil<a dia tidak ada di rumaFmeskipun dia
tidak membenci perbuatan ihr, atau apa yang dilaku-
kan istinya ifir disukainya dan disukai masyarakat,
apabila masyarakatqra sudatr menyimpang dari
trunlajAllaL

Hanya ada sahr hukum dalam membatasi peme
liharaan ini dan dalam batasbatas inilah si istri harus
menjaga dirinya "lwrma AIIaJt telah mnwkhnra mereka. "
Pengungkapan Al-Qur'an dengan tidak meng-
gunakan benhrk perintatr ini lebih dalam dan lebih
kuat daripada bentuk perintah. Ia mengatakan, "Se
sungguhnya pemeliharaan ini karena Allah telah
memeliharamereka-"Jadi, sikap demikian ini sudatr
menjadi tabiatwanita stralehatr dan sikap ini merupa
kan konsekuensi kesalehannya itu.

Padawaktu itu, gugurlah seluruh alasan orang-
orang muslirn lelaki dan wanitayang telah kalatr itu
di bawatr tekanan masyarakatyang menyimpang,
dan tampaklatr batasbatas sesuatu yang seharusnya
dipelihara oleh wanita.wanita shalehah ketika suami-
nyatidak ada dirumatr'karenaAllah telah meme
lihara mereka-' dengan penuh kefimdukan, kepahrlr-
an, kerelaan, dan sukacita-

Ketika Tb"jadi Nusyuzl Bagaimana
Pemecatrannya?

Adapun wanitawanita yang tidak shalehatr, rela
melakukan nusyw lvans arti bahasanya berhenti di
tempat yang tinggr dan menonjol di muka burni),
suahr gambaran perasiurn yang mengungkapkan
kondisi kejiwaan. Mak4 orang yang melakukan
nsy uzadalahorang yang menonjolkan dan mening-
gikan (menyombongkan) diri dengan rnelakukan
pelanggaran dan kedurhakaan.

Manhaj Ishmtidak menunggu hingga terjadinya
nusyl6waranyata dikibarkannya bendera pelang-
gaftm, gugurnya karisma kepemimpinan, dan ter-
pecahnya organisasi rumah tangga menjadi dua
lasl€r. Mak4 pemecatlannya sering kurang bermar
frat kalau persoalannya sudah sampai begini. Oleh
karena itulah, perlu segera dipecahkan ketika nusytq
ini baru pada tahap permulaan, sebelum menjadi
berat dan sulit lGrena akan berakibat rusaknya

organisasi runrah tangga akan hilang ketenangan
dan ketenteraman, dan pendidilan terhadap anak-
anaktidak dapatberjalan dengan baik Sesudah itrr
akan menimbulkan kepusingan; kerunhrhan, dan
kehancuran seluruh bangunan organisasi; dan alan
menjadikan anak-anak berantakaq atau pendidikan
mereka dipengaruhi oleh frktor-frktor yang me
rusak ini, yang dapat menimbulkan gangguaniiwa
saral dan fisik mereka.Juga bisa menimbulkan
perilaku-perilaku'yang menyimpang pada mereka

Kalau begifu, maka petsoalan ini sangat rawan
Oleh karena itr, harus segera dilalarkan tindalmn
secara bertahap untrk mengobati gejalagejala Msrttz
sejak mulai tampak dari kejauhan. Dalam rangka
menjaga organisasi rumah hngga ini dari kerusakan
atau kehancuran, maka diperkenaqlenlah bagi
pemegang tanggung jawab utama rumah tangga
untuk berusaha melakukan berbagai maqun pen-

didikan untuk memperbaiki kondisinya Bukan
untuk memberikan hukuman, menghin4 dan me
nyiksa tetapi untuk memperbaiki keadaan pada
tahap permulaan r.rzquziflt,

'Illanita-wanitnyanglwrnuklawatirlanmsyry-njq
nnlca nrusilatilnh mnekn dan pisahkanlah m,erekn di
ttnQ at tihn mtrelw, snta pulwllnh mcrela. I(enudian
jilrn mmla rcnaatimu, malajanganlah lwu rmcui-
cari jalan urrtuk nmyusaltlnnrya. Sawnguhnya Allah
I,Ialaringgli lagi trtIalntresm. "

Mengingatkembali apapng telah kami jelaskan

di muka mengenai penghormatan Allah kepada
manusia (akilaki dan wanita) ; hak-hak wanita yang
bersumber dari sifat atau keberadaannya sebagai
manusi4 pemeliharaan terhadap wanita dengan
kepribadiannya dan hak-hak keperdataannya serta
hak-haknya untuk bertindak hukuru keadaan bahwa
kepemimpinan laki-laki atas wanita tidak meng-
hilanglnn hak-halcnya untrk memilih teman hidup
ny4 dan bertindak abs nama diriryra dan terhadap
hartanrc danunsur-unsurlainyang menonjol dalam
manlwj lslarn beserta urgensi organisasi rumah
tangga sebagaimana kita bahas di muk4 menjadikan
kitamengerti denganjelas-ketikahatitidakmenyinr
pang mengikuti hawa nafsu dan pikiran tidakme
nyimpang karena sombong-mengapa tindakan'tin-
dakan pendidikan ini disyariatlian, dan kita mengeta
hui pula tindakan apa yang harus dilakukan.

Semuaitrr disyariatkan-ketikatimbul kekhawatir-
an terhadap nsyu+bagailantindakan preventif png
segera diambil unhrk memperbaiki kejiwaan dan
tatanan kehidupan berumatr tangga Bukan unfirk
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menambah rusaknya hati dan mengisinya dengan

kebencian dan dendam, atau mengisinya dengan
penghinaan dan keretakan yang menyakitkan.

Semua ini, sama sekali bukanlah peperangan

antara lelaki dan wanita, suami dan istri, dengan

maksud untukmemeciftkan kepalawanitaketikaia
hendak nusyuz' dtrhalcd, dan merantainya kembali
basaikan anjing peliharaan.

Tenhr saja ini bukan cara lslam. Ini adalah tadisi
suahr lingkungan pada suatr masa, yang dilakukan
karena mengikuti hawanafsu masyarakat umum,
bukan atas kemauan pihak suami-isfi ihr sendiri
Adapun setelah lslam datang, maka pemecahan

masalah ini sama sekali berbeda bentuh wujud,
sasaruul, dan fujuanryra-

'T1/anita-wanitnyanglamuklwwatirlcm'nusyttztya."

Inilah tindakan pertamayang harus dilakukan,
yaitu memberi nasihat kepadanya Inilah tindakart
pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin dan

kepala rumatr tangga, yaitu melakukan tindakan
pendidikan, yang memang senantiasa dihrntut ke
padanya dalam semua hal,

"Hai mang-orang yang bnima pelilnralnh ditimu don

Iuhmgamu dni api nnalu yang bahan ba*mrya mllnu'

sia danDarz.... "(at-Thhriim: 6)

Akan tetapi, dalam kondisi lilhusus ini, ia harus
memberikan pengaratran tertenhr unhrk sasaftm

tertenhr pula" Yainr, mengobati gejalagejala nuquz
sebelum menjadi genting dan berakibat fital.

Namun, adakalanya nasihatyang diberikan tidak
mempan karena hawa nafsunya lebih dominan,
mempertrutkan perasaa& men$alebih tinggi, atau

menyombongkan kecantikannya kekayaannya
stahrs sosial keluarganya, atau kelebihan-kelebihan
lain. Si isfi itu lupa batrwa dia adalah partnn suami

dalam organisasi rumah tangganya, bukan lawan

unhrk bertengkar atau sasaran kesombongan.
Mak4 dalamkondisi seperti ini datanglah tindak-

an kedua. Yaifu, tindakan yang menunjullkan ke-
besaran jiwa dari suamiterhadap apayang dibanggur

kan oleh si isti yang berupa kecantikan, daya tarilq
atau nilai apa pun yang dibangga-banggakannya

untuk mengungguli suaminy4 atau kedudukannya
sebagai partnn dan sekaligus pemimpin dalam
organisasi rumah tangga

'Dan" pisaltlarilahmnelea di tempat tidur msrel@."

Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat
untuk melepaskan rangsangan dan daya tarib yang

di sini si istri yang nusyt6dan menyombonglan diri
itu merasa berada di puncak kekuasaannya Apabila

si suami dapat menahan keinginannya terhadap

rangsangan ini maka grrgurlah senjata utamawanita

nasyuzyang sangat dibangga-banggakannya itu.
Biasanya ialantas cenderung surut dan melunakdi
depan suami yaqg tesBr ini di depan kekuaun khusus

suami dalam mengendalikan iradatr dan kepribadiarr

nya, dalam menghadapi kondisi yang sangSt mwan.

Di sana terdapat pendidikan tertentu, dalam me
lalmkan tindakan ini, findakan membiarkan dia di
tempat tidur. Tindakan pendidilian ini ialatr pemisatr-

an ihr tidak dilakukan secara terang-terangan di luar
tempat yang siramiisti biasa berduaan. Tidak me
lahrlan pemisatran di depan anak-anak, karenahal
itu akan menimbulkan dampakyang negatif bagi
mereka Tidak pula melalmkan pemisalmn dengan
pindatr kepada omng lain, dengan menghinakan si
istri atau menjelek-jbleftlkan kehormatannya dan

haree dirinya karenayang demikian ihr hanya akan

menanrbah pertentangan. Tujuan pemisalran diri iht
adalah unfirk mengobati nusytr4 bukan untuk me
rendatrkan isti dan merusak anak-anak Itulahyang
menjadi s:lsaran tindakan ini

Akan tetapi, adakalanya langlntt kedua ini juga

tidak mencapai hasil. IGlau demikian, apakah akan

dibiarkan rumah tangga ihr hancur berantakan? Di
sanamasih adatindakanyangharus dilakukanunhrk
memesftkanrry4 walaupun lebih keras, tetapi masih

lebih ringan dan lebih kecil dampakrya dibanding-

kan dengan kehancuran olganisasi rumatt bngga iul
sendiri gara€ara nusyn4

"Sertn, pukullah msrel@. "

Sejalan dengan maksud dan tujtran semuatindak-
an di muka maka pemukulan yang dilakukan ini
bukanlah unhrk menyakiti, menyiks4 dan memuas
kan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan de
ngan maksud untuk menghinakan dan merendatr-

kan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan

kasar unfuk menundukkannya kepada kehidupan
yang tidak disukainya Pemukulan yang dilalilkan
haruslatr dalam rangka mendidik, yang harus di.
sertai dengan rasa kasih siryang seorang pendidik,

sebagaimanayang dilakukan seorang ayatr terhadap

anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru ter-
hadap muridnya.

Sudah dimaklumibattwa semuatindakanini tidak
boleh dilakukan kalau kedua belah pihak ini berada

dalam kondisi harmonis dalam mengendalikan
organisasi rumah tangga yang amat sensitif ini.
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Tindakan itu tranfia boleh dilakukan untuk meng-
hadapi ancaman kerusakan dan lieretakan. IGrena
itu, tindakan itrr tidak boleh dilakukan kecuali kalau
terjadipenyimpaqgan}llarrghan),ra dapatdiselesaikan
dengan cara tersebut

Ketika nasihat sudah tidak berguna ketika
pemisatran di tempattiduriuea tidakberguna maka
zudatr tentu penyimpangan ini srdatr lain macamnya-
Tingkatannya juga sudah lain, yang tidak mempan
diselesaikan dengan e:rra<zrra lain kecuali dengan
anra pemukulan ini. Kenyataan dan pengalaman
kejiwaan dalam beberapa kasus menunjuliikan
batrwa cara ini merupakan €rayang paling tepat
unhrk menyelesaikan konflik kejiwaan tertentu dan
memperbaiki perilaku pelakunya serta memuaslan
hatinya

Akan tehpi ini tidak termasuk penyakit sebagai-
numa )ang dimaksudkan dalam ilrnu jiwa lGrena,
kami tidak mengambil ketetapan iknu jiwa ini se
bagai kepufusan ilmiatr yang harus diterima secara
muflak Pasalny4 sebenarnya ia bukanlah ilmu
dalam malmafang ihniatr (karena sifitqra subjektif-

PaD *bryairnamdikatakan oleh Dr. Alexis Carel.
Maka adakalary"a terdapat orangorang wanita fiarrg
tidak mau menjadikan lelaki yang dicintainya itu
sebagaipemimpin dandirelakannyamenjadi suami
nya kecuali jika lelaki ihr dapat menguasai dirinya
secarafisik Meskipun ini tidak menjadibbiatsemua
wanita" namunwanitayang demikian ihr memang
ada Wanitamodel demikian inilahpng memerlu-
kan pemecatran tahap akhir ini, supaya dia dapat
kembali lurus dan menjaga keutuhan organisasi
rumatr tangganya dalam kedamaian dan keten-
teraman"

Bagaimanapun keadaannya yang menetapkan
cffzt-cara pemecalvtn seperti ini adalah Ailah Sang
Pencipta. Dia lebih mengerti tentang manusia yang
diciptakan-Nf"a Semua bantahan terhadap firman
Tutran Yarre Maha Mengerd lagi Matra Mengetahui
ini adalatr caci-maki dan kekalutan pikiran. Penen-
tangan dan penolakan terhadap apa yang telah di-
pilihlian oleh Sang Maha Pencipb dapatmenjadikan
yarrg bersangkutan keluar dari kawasan keimanan
secaratotal.

AllahYang Mahasucitelah menebplian semuaini
dalam suasana yang kondusil ditentukan siht dan
macirm kasus dan pemecatrannya, ditentukan niat
yang menyertainy4 dan ditenhrkan pula tduan yang
melatarbelakanginya. Tidaklatr dianggap mengikuti
nanlqi A[ahsemua pandangan yaqg keliru mengenai
manusia pada zaman Jatriliah, ketika seorang lelaki

berubah menjadi seorang alsojo dan seorang wanita
berubah menjadi budak atau ketika seorang lelaki
berubah frrngSiry"a seperti wanita dan wanita beru-
bah fungsinya seperti lelaki, atau keduaduanya
berubah anhra lelaki dan wanita atas nama agama
dan perkembangan pematraman terhadap agafin-
Semua ini merupakan aturan yang tidak sulit untuk
dibedakari dari ajaran Islam yang benar dengan
segalakonsekuensinya dalamjiwaorangorangpng
beriman.

Semua tindakan ini boleh dilakukan untrk meme
calrkanproblem menjadigarat{an
diperingatkanpula agar semua itu tidak dilakukan
dengan bufrd! meski Islam mengakui dan memper-
kenankan tindakan-tindakan pemecahan itu.

Rasulullah saw. telah memberlalqrkan dengan
sunnah amaliah di dalam rumah tanggabeliau ter-
hadap isti-istri beliau, dan dengan pengaratran-
pengaralran beliail untuk mengobati sikry $ukw
berlebilr-lebihan' di sanasini, untukmeluruskan pe
mahaman 1arrg keliru itr dengan saMasabda beliau
berikutini.

Diriwaptkan dalam kitab as-Surwn dm Musad
dari Mu'awiyah bin Haidah alQusyairi balma dia
bertanya, "\Mahai Rasulullah, apakatr hak isfri ter-
hadap seseorang di antara kami terhadap suamirya?"
Beliaumenjawab,

;;---;kt 61.c:r13$ ;.4 sy,ti:"t i'offi

.;'Yl ';; :t; ,:c-ft r'i,L) 7F't':
' {r#'

"(Yaia)aWfu rcntlerinyana.L,at.lalnnmglailnu|,an;
englaurnnntrerinyapaluimkolauengkailberpakaian;
jangan englau pulwlwajahnya; jangan mgluu jebk-
ybkkan dia (iangan nglw tnnnlanya); fu jry*
rylau bopitoh fo@o lteanli nasih titnp di dalam
rumrh."

Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah meriurayat-
kan bahwa Rasulullatr saw. bersabda Tanganlatt
kamu memuhrl harnbaharnbawanitaAllah!" Malq
datanglah Urnar r.a. kepada Rasuhllah s:ilil. seraya
berkata "Kaum wanita sudatr berani menentang
suaminya-" Ialu Rasuhrllah saw. memberi perkenan
unfirk memukul mereka Kemudian baryakkaum
wanita png mengelilingi keluarga Rasulullah saw.

dengan mengeluhkan tindakan suami mereka
IGmudian beliau bersabd4 "Sesungguhnf'a keluarga
Muharnmad telah dikelilingi oleh kaum wanita rcng
banyak, yang mengeluhkan tindakan suami mereka-
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Maka mereka (suamitsuami semacam itl) bukanlatt

orang{rang yang baik di antara kamu."
Beliau bersaMa pul4

i'rf r;tt;, Fwt A;r.5"-( 4;a \ b
{.i>t&Lb:"i tuJl,

langanlah saeorang di antara lwmu memulwl istriny a

bagiilun unta yaiht dia mcrnulwhrya p ann pag Inn, t'f
tofu t"*rAAo'p oAo 

^oto* 
tariny i nienn pir"rry o' nB

Sabdabeliau lagi, i

{.#1 vp6,,*tip'€;y
"sebaik-baik lumu ialnh orrylaryPalingbaik tu-
hadnpistrinya(lnlr*ry*yo),danaluadalaharangyry.S
pakngba;E brhanap luluargalcu di antnra l(nhinn."re

Nash-nash dan pengarahan seperti ini beserta
kondisi yang melingkupinya melukiskan ganrbaran

pertentangan antara tadisi jahiliah dan pengaralnn-
pengarahan Islam terhadap masyarakat muslim
dalam lapangan ini, sebagaimana pertentangannya

dalam lapangan-lapangan kehidupan lainnya, se
belum mantapnya perahrran-perafuran Islam dan

meresapnya ke dalam kalbu masyarakatmuslirn
Bagairnanapun keadaanny4 Islam telah membuat

batasbatas bagi tindakan ini, yang tidak boleh di-

langgar-apabila sasaran telah tercapai-pada salatr

sahr tatrapryra" Maka batas itr tidakboleh dilanggar,

"Kantdian jila mnela mnuat'imu, malu jangankh
Iamu mmcari- cari i alm urrtuk menyusalilwnny a. "

Apabila s:rsaran telah dicapai maka tindakan ittl
harus dihentikan. IGrena sasaran-lang berupa ke
taatan-itulah yang menjadi hrjuan, yaitu ketaatan
yang positif, bukan ketaatan kanenatekanan I&rena
ketaatan semacaminitidaklryakunhrkmembangun
organisasi rumah tangga yang merupakan basis
jamaah (rnasyamkat).

Nash ini mengisyaratkan bahwa melalilkan tin-
dakarFtindakan ihr setelah terwuiudnya ketaatan isti
kepada suami adalah perbuatan aniaya dan melanr
pauibatas.

'MaL4 jarganlnh lmmu mmmri-mri ialnn untuk mt-

nyusahlun:nya."

Kemudian larangan ini disudatri dengan meng-

ingafkan merekakepadaAllahYans Mahatinegilagi
Matrabesar, supaya hati menjadi tenang, kepala
merunduk, dan mengendurlah peftN:utn ingin ber-

buat aniaya dan mentang-mentang, apabila jiwa iht
dikepung peringatan menurut metode Al-Qur'an
dalam memberilan semangat dan dalam memberi
kanancaman. '

"Sevngglmya AIah Malnringgi lngi' Malnbesm."

. *t,

MendatangkanJum Damai
Pemecatran dengan tindakan-tindakan tersebut

dilaktrkan apab Ia nusyt<belumgawat masih dapat

ditanggulangi. Adapun jika keadaan sudatr gawat

maka tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan
lagi, karena tidak adaartinya dan tidak adabuahnya
Pasalnya pada wakhr itu, yang terjadi adalah per-

tengkamn dan peperangan antara dua orang musuh
yang masing-masing hendak memecahkan kepala
pihak lain. Hal semacam ini sudah tenhr tidak di-

inginlon dan tidak dicari.
Demikian pulajika kelihatannya tindalan-tindak-

an itu sudah tidak bermanfrat-bahkan akan meniadf
kan perselisihan semakin parah dan nusyttz semakin
gawat" serta merobek-robekjahitanyang masih ada

-atau apabila upaya-upaya praktis ini sudatr tidak
membuahkan hasil, maka ddam kondisi seperti ini
mnnlqjlslamvangbiiaksana tindak-

an teraktrir untuk menyelamatkan organisasi besar

ini dari kehancuran, sebelum kedua tangannya ter-

lepas dan bangunarurya roboh,

lita lamu A:tmwatirlwn adnpnsntgkttnan antnra kz-

dunnya, mnla kirirnlnh seoranglalmm dmi kzlaag-a

lak;-:lnkl dan semong hnla:rn dmi lulumga wanin.Jila
kzdaa orang halam itu, bernnlffird mmgadakart pofulk-
an,nismyaAllahncttfi €ritaufiklapanasumn|istriiht.
Snungg;uhnya Allnh Mahn Mengetahui lagi Maln
Mngmal. " (an-Nisaa' z 3 5)

Demikianlah mmhqlslffntidak menyeru fiBnu-
sia unfi,rk menyeratr begitu saja ketika teriadi rusytK

dan ketidaksukaan salah satu pihak Juga tidak se
geramemufirskan tali pernikalnn, dan tidak mero
bohkan organisasinunatr tangga dengan melempar-

kan puing-zuinenya ke kepala para anggotanya baik
yang besar maupunyang kecil, yang tidakberdosa

18 Diriwayatkan rtari hadits Abu Hurairah, disebutkan oleh pengarang kitab Machoabiihus Sunnahdalant ash-Shihhah.
19 Diriwayat}an oleh Tirmidzi dan Thabrani.
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dantidakbersa[allrrangtidakmernilikikelaubn dan
daya upaya Mak4 organisasi keluarga mendapat-
kan perhatian yang serius dalam Islam dan dinilainya
sangat penting dalam membangun masyarakat, di-
kembangkannya baruunannya dengan batu-batu
bata yang baru, yaqg cocok basi perfimbuhan dan
perkembanganryra-

Cara terakhir ini harus segera dilakukan apabila
ada kekhawatiran akan terjadinya persengketaan,
sebelum menjadi kenyataan. Yaihr, dengan dikirinr
nya seoftrlg halam\wu damai' dari keluargawanita
yang direlakan olehwanitaifu dan seomng hakan
dari keluarga laki-lakiyang direlakan oleh laki-laki
ifu. IGduaryra bertemu dalam su:rsana yang tenang,
jauh dari subjektivitas, jauh dari perasaan-perasaan
yang menyelimuti, jauh dari pengaruh kondisi ke
hidupan yang mengotori kejernihan hubungan
suami-isti. Juga bebas dari segalapengaruh yang
merusak suasana kehidupan, yang meruwetkan
urusan, yang-karena dekatnya hubungan jiwa suami
istri-semuanya itu tampak besar dan menutupi
semua unsur kebaikan yang lain dalam kehidupan
mereka Yaifu, denganpenuh keinginan unhrkmen-
jaganarnabaikkeduakeluarga ; dengan penuhkasih
sayang terhadap anak-anaknya yang masih kecil;
dengan melepaskan segala keinginan unfirk saling
mengalahkan dan menyalahkan sebagaimana ]ang
sering terjadi antara kedua suamiistri dalam kondisi
seperti ini dan penuh keinginrin terhadap kebailan
smmi-isti {an anakanaknyasertaorganisasirumatr
tangganya yang terancam runtuh. Sementara ihr,
kedrrn hnk,antharus menjaga amnnatterhadap rahasia
suamiisti, karena keduanya adalah keluarga juga
Sehingea tidak ada kekhawatiran bahwa rahasia ini
akan disebarkan, lmrena tidak ada maslahahya dalam
menyebarkan rahasia ini. Bahkan, yang maslatrat
justru dengan menanam dan menyembunyikannya.

l(edrrlm halwrnberhrnpul unfuk mencoba melaktr
kan ishlah (perbaikan, perdamaian). Jika dalam hati
suamiisti itu masih ada keinsinan yang sungguh-
sungguh untuk perbaikan, dan hanya kemaratran
saja yang menghalangi keinginan ihr, dan dengan
ditunjang oleh kemauan yang kuat dari hati kedua
lwlwra maka Allah akan memberi kebaikan dan
taufkkepada keduanya

'lilw kzdua mang halmm itu bermalesud ncngadnkan
pnbailaa nismy a AIInh nnnbri nufik lepada suami-
istri itu.'

Mereka menginginlan perbaikan danAllah akan
mengabulkanryra dan memberi taufik (pertolongan).

Demikianlah hubungan hati manusia dengan
usatranya dan antara kehendak dan takdir-Nya Se
sungguhnya takdir Allahlah yang melrmjudkan se
suahr yang tedadi dalam kehidupan manusia. Akem
tetapi, manusia diberi kemampuan unfuk menuju ke
sana dan berusaha dan dengan bkdirAllah-sesudah
ihr-terjadilatr apa yang terjadi. Semua itu terjadi
dengan sepengetahuanAllah terhadap segalarahasia
dan pengetahuan-Np terhadap segala yang baih
'Saungguhnya Allah Maln Mmgetahui lagi Mahn
Mmgmal."

Demikianlatr kita lihat dalam pelajaran ini betapa
seriusnya Islam memperhatikan wanit4 hubungan
suamiishi dan organisasi rumah tangga serta se
gq!4.sesuafu yang berhubungan dengan urusan
sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengannya.
Kita lihat pula betapa mailwj lslarnmemperhatikan
pengahran sisi penting kehidupan manusia ini JWa
kita lihat hal ini sebagai contoh bagaimana upaya
yang dilakukan oleh nwilwjyang aeung ini, dengan
membimbing taqgan anggotakaum muslimin-yang
dipunguhry+ dari lembatr jahiliah:unmk dibawanya
naik ke ternpatyang tinggi dan derajatyang luhur de
ngan hidayahAllah, bul€npetunJuk dari selain-Nya

i36\3 rtS' *rtr ;i { 3 Kt\: 3!.;(, #
;16 *tfr\i ffit; 6.j{i,il"j t LS

#,*6!1"4t'ttffi '6.jst'e;

6 41-{ Stif&$ iKiltt r,#i ili
S't\cj'bjt:lAill8r-, j,S{eila
ttt ft*tiY <, H-| I +I\:;Ai
&s46:s'y.74$$6r;!^;;*
(-,;,'11tr:6iiq&1|A5ki3-t$ii
{6 qi A #11 F ;.;}.ir ;aiI 3 ;$
ij;ni;*S,Aijg\lfi r.1ffi rlYitaj
&Saff ytW*'itl'?rt^:'t45594
n5;r-13A,+6"'e%iSug"lr',J\ii

,$,E|gnrta6t$z!,r:;;;r1
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'uirft 1,4:tt(4;S3l'i1;,d"W,,
'6;3k:{t{;*i'ret;.:,5\fisit#i\;}(
i Mitjfi* rj;r; i2$q:6. i 6,trt

"rpoWSi:oJfi 
(,i#&t€'Kri'k'

x<'rtrt:"{Fit;;ifr6\J.;#i.,W
iur:t464a$FiWreFiY
"riE,ir':Sr"}'aL'6W6*;t#

tsf-W'og'i{
'Sembahlah Allah dan janganlah kamu mert-
persektrtukan-Nya dengan sesuatu Prrn Berbuat
baiklah kepada dua orang ibu-bapalq karib-ke-
rabat, anak-anak yatirnr orang'orang miskfut'
tetangga yang dekat dan tetanga yangiautr'
teman sejawat, ibnu sabil dan lrarnba salrayarnr.
Sesungguhnya Allah tidak"menyukai orang-
orang yang sombong dan membahgga-bang'
gal<an diri" (36) (Yaiur) orang'orang yang Hkir
dan menyunrh orang lain berbuat kikir serta
menyembunyikan kartrnira Allah yang telah di-
berika.n-Nya kepada mereka. IGmi telah me-
nyediakan unurk orang-orang lrafir siksa yang
menghinakan. (37) (Juga uoutk) orang-orang
yang menaftahkan harta-harta mereka karena
riya kepada manusia' dan orang-orang yang
tidah beriman kepada Allah dan hari kemudian
Barangsiapa yang menganrbil setan ihr menjadi
tema,nnya, maka seta.n itr adahfi teman yang
sebunrk-bunrkryra. (38) Apaftah kemudharat-
annya bagi mereka, kalau mereka beriman ke-
pada Allah dan hari kemudiano serta menafkah-
La" sebagian rezeki yang telah diberikan Allah
kepada mereka? Atlah I\,IafE Mengetahui ke-
adaan meneka. (39) Sesungguhnya Allah ddak
menganiqna seseorang walaupun sebesar zaralr.

Jika ada kebajikan sebesar za,lralL nisca)'a Allah
akan melipaqandakanrryra dan menrberikan dari
sisi-Nya pahala yang besar. (4O) Ivlaka, bagai-
manakah (halnya orang kafir nanti)' apabila I(ani
mendatangkan seseorang sa^ksi (rasul) dari tiaP-
tiap umat dan Ibmi mendatangkan kamu
(Muhammad) sebagai saksi atas mereka ihr
(sebagai umatrnu). (41) Di hari ihr orang-orang
l€fir dan orang-orang yang mendurhakai rasul'
ingin supaya mereka disamaratakan dengan

tanafL Mereka ddak dapat menyembunyilran
(dari Atlah) sesrratu kqiadian purr. (12) IIai orang:
orang yang beriman, janganlah kamu sttalat'
sedangkarru dafarn keadaan mabuk, sehingga
kanru mengerti apa yang kamu ucapkan" 0*g.o
pula hampiri mes$d) sedang kamu dalam ke-
adaan jrurub, terkecuali sekadar berldu sajq
hingga kamu'mandi.Jika kauu sakit atau se-

dang dafam musafir atau kembali dari tempat
buang air atau kamu telah menyenhrh wanita'
kemudiatr kamu tidak mendapat air, maka ber
tayamumlah kamu dengan tanah yangbaik (suci).

Sapulah muka dan anganmu. Sesnrngguhnya
Allah Mafra nemaaf lagi Malra Rngarrpun (43)

Pengantar
Di sini terdapat beberapa kesesuaian )rang meng-

hubungkan antara awal pelajaran ini dan semua
poros surah ini sertir seluruh tema pokoknya dilihat
dari sahr segr. Juga antara permulaan pelajaran ini
dengan tematema pelajarzn terdatrulu dalam'tua m
dilihat dari segt lain.

Pelajaran ini merupakan permulaan proses per-
jalanan pengahran kehidupan masyarakat muslinr,

membersihkannya dari endapan jahilia[ memantap
kan identitas Islam 1ang banl, dan memperingatkan
mas:rarakatmuslim supayawaspada danberhati-hati
terhadap kaumAhli Kitab-yaitu kaumYahudi dan
Nasrani di Madinah-dengan segala keburukan dan
kemungkarannya serta apa yang loereka embus
embuskan ke tengah-tengatr masyarakat muslim.

Juga terhadap segala usaha mereka untuk meng-
harnbatpertumbuhan Islam, l*rususry"a dalam segi
akhlak dan sosial yang merupakan titik tolak ke-
kuatannyayangtumbuh dalam masyarakatbaru ini

IGrena pelajaran baru ini merupakan babak per-
jalananyanebaru juga maka dimulailah ia dengan
kaidatr pertama tempat berdirinya bangunan masva
rakat muslim-yaitu kaidah tauhid-yang menjadi
sumber kehidupannya dan menjadi sumber manhaj
kehidupan ini dalam semuasisi danarahnya

Pelajaran ini telah didahr:lui oleh beberapa macam

afuran tentang keluarga dan tatanan kemasyarakat-
an. Dalam pelajaran terdatrulu ihr dibicarakan ten-

tang keluarga atrran-ahrrannya, c:rra+:rra pemeli
haraannya, dan jalinan-jalinan yang mengikat dan

mengokohkan bangunannya- Maka sekarang datartF

lah pelajaran yang meliputi hubungan-hubungan
kemanusiaan dalam maqarakat muslim. Hubungan
yang lebih luas jangkauannya dari hubungan ke
luarg4 tetapi juga berhubungan dengan keluarga
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juga yakni berhubungan dengan ayatr dan ibu. Juga
berhubungan dengan sektor yang lebih luas setelah
hubungan dengan kedua orang tua ihr-yang meliputi
hubunga*hubungan lain-yang menimbulkan pera
saan saling mencintai karena rasa saling mencintai
dalam keluarga dan kemudian melimpah ke sisfsisi
kemanusiaan lainnya Rasa cinta dan kasih sayang
sesamainsan inipertamakali dipelajari oleh manusia
dalam keluarga yang saling mencintai dan linghrng-
annya yang penuh kasih sayang dan kelemalr-
lembutan. Dari sana meluaslatr jangkauannya ke
pada hubungan-hubungan kekeluargaan dengan
seluruh manusi4 sesudah bibit-bibifrrya disemaikan
dalam keluargadekat

IGrena dalam pelajaran ini terdapat penganahan-
pengarahan unhrk memelihara keluarga dekat (ke
luarga nasab) dan keluarga besm (kemanusiaan),
serta untuk menegakkan nilai-nilai dan norma
norma ditaman inibagiparadermawan dan orang-
orang yang bakhil, maka dimulailah pelajaran ini
dengan kaidatr asasiyang menjadi sumber nilai dan
norrna-nonna ifu-sebagaimana ia juga menjadi
sumber seluruh manhaj kehidupan dalam nulsya
rakat muslirn-yaihr kaidah tauhid. Ialu dihubung-
kanlah setiap gerah aktivitas, kesibukan, dan pftir-
an dengan ibadatr kepada Allah, yang merupakan
tujuan setiap aktivitas dan kegiatan manusi4 dalam
hati setiap muslim dan dalam kehidupannya

Disebabkan pernbahasannyaterfokus pada ibadatr
kepadaAllahYanS Maha Esa dalam samudranya
yang luas, malra dfulryilah faqrah'tema' kedua dalam
pelajaran ini yang menjelaskan sebagian hukum-
hukum shalat dffi thahmahbersuct. Ialu melangkah
ke jalan pengharaman li*ramar-yang belum pernah
diharamkan sebelumnyaJengan menganggap lang-
katr ini sebagai sebagian dari langkatr tarbiah
islamiah (pendidikan Islarn) yang bersiftt umum dan
sec;ua gradual (bertahap) dalam masyarakat yang
baru lahir, dengan menghubungkannya dengan
ibadatr, shalat dan tauhid.

Inilah beberapa poin pelajaran nng saling terkait
antara sebagian dan sebagian lain, pelajaran ter-
datrulu, dan poros seluruh surah ini

Tbta Kehidupan Bermasyara*at Berlandaskan
Tbuhid

'Scrnlahlnh Allah dnnjanganlnh knmu mmtpnselwtu-
lwn-Nya dmgan sesuatu pun. Bqbwzt bailrlah kqadn
daa uang ibu- bopok, kmib -knab6 anak- anak y atim"

orang-orang miskiA tctnnga yang fulnt dan tztanga
yangjafu tnnan. sej arag ihru sabil dan hmth mhqa-
mu. Sennguhnya Allnh tidale matyulmi orang-CIraflg

yangsnnhttgdnnmmfi angga-baigafundiri.(Yaitu)
orang-orangyang leikh dan rrcryunth orang hin bohuf
kikir sntn mmyanbunyilun funrnia Allah yang tclah
dibnikan-lfi alepadnnnelu.Ksnitzlahnwtledial,n
untukmang-mangkofirikayangnenghinalan.(Irya
untuk) orang-nrarg yang menafluhl'an hartn-harta
mnela kmma riya kzpana mamsiq dan nang-mang
yang tida* brimm lwpada AIIah dnn lwi ktrrudian.
BarangtiaQa y ang nmgantril setnn itu mmj adi tman-
nya, malw setmt itu adalnh tnrun yang sehuak-buruk-
nya. Apa*alt letnudharatannya bagi mnekn, kalau
m.qelw bniman kepada Allah dan hnri kmtudian, snta
me?alkahlw sebagian rezpki yang tzlah Qibcril@n. AUah
l"po,k merelu? Allnh Maha Mengetahui luadann
merelw. Smngulury a Allah tidalc nmganiaya saanang
walnupun sebesar zg.nah.Jika ana knbajilun sebesar

z!trah niscaya Allah alan melipatgandakannya dm.
mtmbrilan dari sisi-Nya pahala yang bxar. trIala"
bagatuanakah (hahrya nang W nanri), apabik l{nni
nwrdafanglfin sanrattg saki (rantA dni tiaf-tiap wut
dnn l{ami mntdarnnglwn lamu (Mulamud) wbagai
sal*i atas mnela itu (sebqgai umahnu). Di hari itu
uang-orang lnfir dan orang-urarg ytg mmdurhalwi
raml irgin supya nsreka discnnmtuLan dmgan tanah.'
Mnela tid4k dapat mmytmbunyilun (dari AIkh)
seruatu ktjadimpun 3C42)

Paragraf ini dimulai dengan frintah beribadatr
kepada Allah dan larangan mempersekuhrkan-Nya
dengan apa pun. Dimulai dengan huruf atlwfkata
hubung' yang menghubungkan antara perintih dan
larangan ini, serta perintalr-perintah lihusus sebe
lumnya yang berkenaan dengan pengahrran ke
luarga pada bagian akfrir pelajaran yang lalu. Malq
hubungan antara kedua tema ini menunjukkan ada
qakesatran globallanglengkap dan saling meleng-
kapi dalam agama Islam ini. Sehingga ia tidak se
matamataurusan akidahyang harus dihnamkan di
dalam had, bukan sematamata syiar dan ibadatr, dan
bukan sematamata mengatur urusan duniawi yang
terlepas hubungannya dengan akidah dan syiar
ibadah. Akan tetapi, Islam adalah nwnlajyangme
liputi seluruh aktivitas ini" menghubungkan antara
sisisisiny4 dan merrgikatkan semtranyapadaprinsip
dasarny4 yatfu tauhidullnh'mengesakan Allah'.
I(aum muslimin harus mempergunakan nanhnj dar'
Np saja dalam semuaaktivitas ini. Yaitu, menges:L
kan-Nya sebagai llnhMahdYang disembah', dan
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mengesakan-Nya sebagai sumber pqngarahan dan
peraturan terhadap segala aktivitas manusia IGrena
menurut ajaftm Islam dan agama Allah yang hnar,
tauhid tidak bisa dilepaskan secara mutlak dari se
muaifu.

Selaniufirya perintah beribadatr kepadaAilah dan

larangan berbuat syirik ini diiringi dengan perintatt

berbuat baik kepada semua manusi4 baik kepada

keluarga dalam arti khusus maupun keluarga dalam

arti semua manusia menganggap jelek sikap bakhil
dan orangorang yang baktril, congkak, sombong,

dan menyuruh orang lain berbuat baktril serta
menyembunyikan karunia Allah dalam bentuk apa

pun; memperingatkan manusiadarimengikuti setan;

dan menakut-nakuti mereka terhad ap azab akhirat,
dengan segala kehinaan dan kenistaannya. Hal ini
dimaksudkan unhrk menghubungkan semuanya

dengan hmhid, danunhtkmembatasibatrwa sumber
tnsJri'bagi orang yang beribadatr kepada Allah
aniUn tiaat mempersekufukan sesuatu pun dengarr

Nya- IGrena Dialatr sumber sahr-sahrryn4 yang tidak
berbilang, dan tidak ada seorang pun yang boleh
cirmpurtangan di dalam memberikan aratran dan

syariaf sebagaimana tidak ada seorang pun yang

bersekutu dengan-Nya dalam Uuhiyyahdan peri-

badatan.

)f;i; a<,A13,1s:!r' ;tfii,s *j G;L

$fu,,ztA6 #fVO!' 6.3i,s ;
$ 'K3iSiKYYtJ+?iili

"Senbalrlah Allah danjanganlah lumu mentpnsekutu-

Ian-Nya dzngan senratu pun. Bnbuat baiklah lwpann

dra orang ibu-bapah kfrrib knabat, annk-annk y atina

urang-orang, miskin, tctanga yang dzlfrf dnn tay.rga
yang ial; tumnn sejawat, ibnu sabil, dnn lumba
'saltq 

arnu...." (an-Nisaa': 36)

Syariat dan pengaratran-dalam manlai Allalt-
hanya bersumber dari satu sumber saja, dan ber-

hrmpu pada satu tumpuan pula Ia bersumber dari

akidah (kepercayaan, keyakinan) kepada Allah, dan

berhrmpu pada tauhid secara muflakyang merupa-

kan indikasi akidah ini. Oleh karena itu, saling ber-

hubunganlah antara sebagian syariat dan pengarah-

an ini dengan sebagian yang lain, berjalin ber-

kelindan, dan sulit memisatrkan sebagiannya dari

sebagian rang lain Maka mengkaii sebasiannya saja

tidaHatr cukup tanpa merujuk kepada pokok asalnya
png besar dan menjadi sumbernya Mengarnalkan
sebagiannya saja tanpa bagian-baeian yang lain pun

belum cukup unhrk mengimplementasikan sifut
Islam, sebagaimanayang demikian ihr belum cukup
untuk mengimplementasikan buah manhaj Islarn
dalamkehidupan.

Dari akidalikepadaAllahinilahbersumbersemua
pandangan yang asasi mengenai hubungan alam

semesta dengan kehidupan dan manusia. Pan-

dangan yang menjadi tempat nxrryuan manlwj sosial,

ekonomi, politik, dan aldrlak; dan pandangan ter-
hadap alam dunia. Pandangan asasi yang mem-
pengaruhi hubiurgan di antara manusia dalam semua

lapangan kegiatan mereka di muka bumi. Pandang-

an asasiyang membangun dan memolahatinurani
individu dan realitas sosial. Pandangan asasi yang

menjadikan muamalah sebasai ibadah karena meng-

|fgrrfr, nmlaj Pll^hdengan kesadaran merasa diarrasi

oleh-Nya; dan menjadikan ibadatr sebagai kaidatt
bagimuarnalah karena ibadatr itu untukmembersih-
kan hati dan perilaku. Pada akhirny4 pandangan ini
menjadikan kehidupan sebagai satu kesatuanyang
integral, bersumber dart nanlwj Ralbani diterima
dariAllah saja dan tempat kembalinya di dunia dan

di aktrirat hanrra kepada Allah.
Indikasi pokok dalam akidatr islamiah dan dalam

manlaj islarm serta dalam agama Allah yang benar
secaratotal ini tampak jelas hubunganhya dengan

ibadatr kepada Allah di sini, padaayat yang me
nyuruh berbuatbaikkepadakedua orangtua sanak

kerabaf dan golongan-golongan manusia lainnya
sebagaimana sudah kami kemukakan. IGmudian
tampak pula di dalam mas5rarakat antara kerabat ke
duaorangfua dankerabatgolongangolongan fiErlu-
sia lainnya ini Mak4 tampaklah hubungan semua itu
dengan beribadah kepadaAllah dan bertauhid. Hal
itu diutarakan setelah menjaditan ibadatr dan tauhid
ini sebagai mediator antara dustur keluarga dekat
pada aktrir pelajaran yang lalu dan dushrhubungan
kemanusiaan yang luas dalam pelajaran ini- sebagai-

manayang kami jelaskan sebelumnyauntuk meng-

hubungkan semuanya dengan unsur pokok yang

menjalin semua unsur ini, dan unhrk mengesakan

sumber yang membuat syariat dan pengarahan

dalam semua unsur ini.

"Sembahhh Allah danjaryarilah lumu mmpnselwtu-

fun-Ir{ya dmgan sentaht pun."

Perintah pada poin pertama adalah perintah

beribadah kepada Allah. Larangan pada poin kedua

i$,i,\j "65, +!\F f 7 i frfib t;(' #
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adalah untuk mengharamkan beribadah kepada
seorang pun selainAllah dalam beribadah kepada-

Nya dengan larangan yang telak dan menyeluruh
bagi semua jenis sembatran yang dikenal manusia
' Dan, j anganlnh lamu mnnpnsekutulwn- Iff a dengan

satmfu pun.'\4sesuahr yang apa punwujudnya baik
bendabend4 binatang, manusia malaikat, maupun
setan. Semuanyatermasuk dalamcakupan pefuniuk
l<ata "syai""sesuahr', yang diungkapkan secara
muflak dalam pembahasan ini

Kemudian dilanjutkan dengan frintah berbuat
baik kepada kedua ofturg tua (secara khusus) dan
sanak kerabat (secara umum). IGbaryakan perintatts

nya mengarah kepada anak keturunan agar berbuat
baik terhadap orang tua- Meskipun tidaklupa juga

mengarahkan oftIng tua untuk berbuat baik dan
berkasih sayang kepada anak keturunan" Namun,
Allah lebih penyayang kepada anak keturunan itu
daripada orang tua mereka sendiri dalam segala
halnya Anak-anak secara lirhusus memang sangat
memerlukan aratlan untuk berbakti kepada kedua
orang hr4 generasi yang mendidik dan merawatnya-

IGren4 biasanya keberadaan, perasaan, dan per-

hatian anak-anak ihr diaratrkan untuk generasi ]'ang
akan menggantikan mereka bukan yang akan mereka
gantikan. Sementara mereka didorong untuk me
nyongsong kehidupan masa depan (yang akan
datang), dan mereka lupa menoleh ke belakang.
Pengarahan-pengarahan ini datang dari Allah Yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tidak
mengabaikan orang fua dan aruh yang tidak melupa
kan anak-anak dan orang hra, dan mengajarkan
hamba-hamba-Nya untuk sding menyayangi baik
mereka sebagai anak maupun sebagai orang hra.

Perluiuga diperhatikan dalam ayat ini dan ayat-
ayat lainnya batrwa pengarztran unhrk berbuat baik
dan berbakti ini dimtilai dengan berbuat baik dan
berbakti kepada kerabat khusus ataupun umum.
Kemudian mengembang dan meluas areanyahingga
kepada keluarga kemanusiaan yang besar, yang
memerlulan banhran dan pemeliharaan. Manhaj ini
pntama" sesuai dengan fitrah dan berjalan seiring
dengannya- Maka rasa kasih sayang dan rasa keber-
samium pertama dimulai di dalam rumatr tangga,
dalam keluarga yang kecil. Jarang sekali kedua
macam peras:uxr ini hmbuh dalam jiwayang tidak
pernah merasakan kasih sayang dan tidak pernah
meftlsakan senhrhannya dalam tempat pengasuhan
yang pertama Selain itu, jiwa manusia juga memiliki
kecenderungan fiti untuk memulai kebaikan dan
berbakti kepada kerabal Hal itu tidaHah terlarang

dan tidak pula membatrayakan, asalkan diarahkan
kepada kawasan yang lebih luas dengan bertolak
dari pangkalan keluarga ini.

Kcmudian yang ledua, manhaj'ini sesuai dengan
metode pembangunan masyarakat Islam, yang me
letakkan tanggung jawab sosial dimulai dari lingkup
keluarg4 kemudian meluas ke lingkup masyarakat
Agar tanggung jawab sosial itu tidak terpusat di
tangan institusi pemerintatran yang besar, kecuali
pada saat institrsi;institrsi kecil dan bersiht langsung
sudah tidak mampu menanganinya lagi, maka per-

sahran-persatuan (organisasi) lokal yang kecil itn
harus lebih,mampu merealisasikan tanggung jawab

ini dalam waktu yang tepat, mudah, dan tidak ber-
belit-belit Perealisasian itu dilakukan dengan penuh
rasa cinta dan kasih sayang yang meniadilan udara
dan suasana kehidupan ini begitu tepat dan cocok
bagianakmanusia

Di sini, dimulailah tindakan berbuat kebaikan itu
kepada kedua orang tr4 lalu dikembangkan kepada
keluarga dekatlainny4 dan kemudian dftembang-
kan lagi kepada anak-anakyatim dan orangorang
miskirrmeskiptrn kadang-kadang tempat tinggalnfia
tidak termasuk tetangga disebabkan mereka lebih
memerlukan banhran dan pemeliharaan. Selaniutrya
kepada tetanggayang masih adahubungan kerabat
dengannya, lantas tetangga nonkerabat yang di-
dahulukan daripadateman sejawat-karenatetangga
itu kedekatannya bersifrt abadi, sedangkan teman
sejawat itu hanya bertemu se€ra berkala saja"

Kemudian kepada teman sejawat-di dalam suatu
penafsiran disebutkan bahwa dia adalatr teman se
majelis (sekantoq sekerja" dan sebagainya) danteman
dalam perjalanan-dan selanjutgra kepada ibnu sabil,
yakni orang yang bepergian jauh (yang kehabisan
perbekalan) dan terputrs hubungarurya dari frmili'
danhartarya- IGmudiankepadaharnba saharranng
berada dalam kekuasaan seseorang, tetapi diamasih
memiliki hubungan dengan unsur kemanusiaan
yang besar di antara sesama anakAdam.

Perintah berbuat baik (kepada semua golongan
manusia) ini diatfiiri dengan menyatakan jeleknya

sikap sombong congkah bakhil, menyuruhorang
lain berbuat bakhil, menyembunyikan nikrnat dan
karunia Allah, dan riya' dalam memberikan infrk.
Diungkapkanlah mengenai sebab semua ini, yaihr

tidak adanya imankepadaAllah dan hari alirhir, serta
mengikuti sebn dan berteman dengannya,

ali $ 6$tr G6t4 6 eI-{'rtiit
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t6,;t'6q;
"sesunguhnya Altah tidate nm1ului mang-nang yang
sontbong dan nwtbanga-barryal,an diri (l aiai maw-
mang yang kikir, dnn menyuruh ormg Inin babuat ktk;r
satn mmyen$unyilwn lunnia Allah yang tehh di-
bniltm.-Nya k Pada merelea. I{ani tzlnh rmtedialwrt
untuk mang-orang kafir silca yng nmglfualan. Arya
untuk) uang-orang yang mauJknhlwt lurta-harta
mnela lwrna r$a fupann manusiq dan mang-uang
yargfrdakbcrhw,kepnaAllnhdankzpadalarikernu-
dian. Barangsiapa yang mengambil setnn itu nmjadi
tarantnya maltn setnn itu adolah tannn yarg sehuruk'

hmtloty a. " (an-Nisr.a': 3C38)

Demikianlah, tampak jelas sentuhan yang men-
dasar dalam nanlajlshnYaitr, mengaitkan semua
perilaku lahiriah, dorongan perasaarl dan hubungan
sosial kemasyarakatan dengan alddah. Maka me
ngesakan Allah SWT densan beribadah dan mene
rima ryariat-Nya fang diikuti dengan berbuatbaik
kepada umatmanusia karena mencari keridhaan
Allah, dilalilkan dengan penuh kesopanan, lemah
lembut pengertian, dan kesadaran bahwa seor:rng
hamba tidak akan dapat berinfrk kecuali dengan
rezeltdari Allah. IGren4 dia tidak dapat mencipta
kan rezekinya sendiri dan tidak dapat memper-
olehnya kecuali dari pemberian A[ah. Icingkaran
kepadaAllah dan hari akhir, yang disertai dengan
sikap sombong, congka[ bakhil, menyuruh oftrlg
berbuat bakhil, dan menyembunyikan karunia dan
nil<rna-tAll€h yang tidak akan memberikan bekas
unhrk berbuat baik atau memberikan pemberian
disebabkan tidak adanya iman. IGrena ketiadaan
iman itu tidak ada imbasnya kecuali congkak dan
somborg di tengatt'tengah masyarakat

Demikian pula dibingkainya "akhlalC' atas akttlak
iman dan akhlak kufur. Mak4 yang mendorong
untuk melahrkan arnalan rrang baik dan akhlakfng
bagus, adalah iman keeadaAllah dan hari akhir, serta
mengharapkan keridhaanAllah dan balasan di akhirat
Inilah motivatoryang tinggi IGrena pelakunya tidak
menunggu dan mengharapkan pembalasan dari
manusi4 dan tidak bersumber dari tradisi manusia-

IGlau bukan karena keimanan kepada Ilahi dan hari
akhir dengan mengharapkan keridhaan-Nya dalam
beramal, niscaya perhatian seseorang hanya unfuk
mendapatlan nilainilai keduniawian png bersumber
dari tradisi manusia Hd ini tidah ada patokannya
bagi sahr generasi dalam sebuatr realitas, apalagt
patokan umum unhrk semua rnasa dan tempat hilah
yang mendoiong mereka untuk melalcukan suahr
amal perbuatan. Dalam hal ini senantiasa ada per-

saingan yang terusmenems seperti persaingan
anhra hava naftu dan bta nilai buatan manusiayang
tidak pernatr stabil dan sangat subjektif. Di samping
itu juga diiringi-oleh siht-siht t€rcela seperti congkab
sombong, bakhil, menyuruh orang lain berbuat
baktril, dan melalcukan arnal pertuatan karena ingin
mendapatkan pujian dari orang lain, tidak hrlus dan
tidakikfilas.

Al-Qur'an mengungkapkan dengan perkataan,

"Saungguhnya Ahh Adak m,etytclcai' merckn,"
padahal Allah Yang Mahasuci tidak terpengaruh
oleh apapununtlkmembenci atau mennrkai. Malq
yang dimaksudkan denganungkapan iniialah apa
yang menyertai perasaan itu dalam kebiasaan ma
nusiayaitu mengusiq, menyiks4 dan memberikan
balasan yang buruh'Ihmi tr^lah mmyedinla n, uiluk
mang-orang k$w silsa yangnmgdnaken"Penghinaan
ini merupakan pembalasan yang setimpal bagi ke
sombongan dan kecongkakan. Akan tetapi ungkap
an Al-Qur'an ini memberikan bayangan t{uannyiF
di samping makna yang dimaksud<an-yang me
nimbulkan rasa benci di dalam jiwa terhadap sifit-
sifut dan tindakan-tindakan ini, sebaeaimana iaiuga
menimbulkan bayangan kehinaan dan kegoncang-
an. Ktrususnya ketika diranskaikan dengan per-

nyataan bahwa setanlatryang menemani merek4
'tsamngsiapa yang mmgambil setm. ilu nmjadi ttmm-

ryomakavnnituadnlnhtaranyangv:huruk-bmlatya."
Disebutkan dalam sratu riwayat htrwa nastr-nastr

ini trun mengenai segolongan kaumYatrudi Madinah.

Sifrtsiht seperti ifi.r memang sestrai dengan apa yang

diterapkan oleh kaumYahudi dan kaum munafik
Kedua golongan ini memang terdapat di tengah-
tengah masJxarakatmuslimpadawaliilr ifir. Bolehiadi
isyarat itu menuniukkan kepada tindakan mereka
menyembunyikan karunia yang telah diberikan
Allah kepada merek4 yakni menyembunyikan
beberapa hakikat yang sudah mereka ketatrui di
dalam kitahkitab mereka mengenai agama Islam ini
dan mengenaiRasulryayangtepercaya Akan tetapi
nash ini bersifrt urnum, sedang konteks pem-

bicaraannya berkenaan dengan berbuat kebaikan
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dengan harta.(infak) dan dalam pergaulan. Oleh
karena ifi.r, lebih utarna kalau kita biarkan pema-
hamannya secara urnurn, karena hal ifulah yang
lebih sesuai dengan konteksnya

Setelah selesai memaparkan keburukan jiwa dan
perilaku merelr4 memaparkan sebabsebabnyayang
berupa kekufiran kepadaAllatr dan hari aktrir serta
berteman dengan setan dan mengikutiny4 dan me
maparkan balasan yang disediakan bagi orangorang
jahat ini yang berupa azab menghinakan, maka
dilonhrkanlatr pertanyaan dengan nada ingkar,

taffii,q\;i'ij-jr$rri$"iltt;JS;tir::

fi1 |:t+ ?Fr{ 6i:i)L t W +,{if t (s

tu..VrAirtu+13,A+#-2re&oy;
"Apa*ah lcmtudharatanny a bagi mnela, lulnu mnelw
berimnn lnpodo Allah dan lwri bnudinn serta me-

rnJkahlnn sebagian reaki yang telah dlbn;lun Allnh
l"podo mnela? Dan anahhAllahMalw Mmgetahui
kzadnnnmerelw.SerungulmyaAllnhtidakmenganinya
sesenrangwalnupun sebaar zp.nah, dan jila ann fu-
fujilwwfurzgrrah,niscqaAllnhakanneliptganda-
lannya dan memberilwn, dari s$-l,lya pahak yang brar.
"(an-Nisaa': 39-a.0)

Ya apakah kemudharatan4ra bagi mereka? Apa
kah yang mereka takutt€n kalau mereka beriman
kepada Allah dan hari akhir serta menginfrliikan se
bagian darirezekiyangtelah diberikanAllah, sedang.
kan Allah Maha Mengetatrui apa yang mereka
infrldran dan motivasi yang ada dalam hati mereka?
Allah tidakmenganiaya sedikitpun. IGrenattu, tidak
perlu ditakutkan bahwa Dia tidakmengetahui ke
imanan dan infrk mereka Tidak dilirhawatirkan
batrwa Dia akanbertindak aniafia di dalam memberi-
l€n balasan kepada mereka Batrlian, di sana masih
ada karunia dan tarnbahan lagi, dilipatgandakanlah
kebaikan-kebaikan dan karunia Allah tanpa hitung-
an.

Jalan iman itu lebih menjamin danlebih produktif
dalam semua keadaan dan segala kemungkinan,
hingga terhadap perhiUrngan keuntungan dan ke
rugian materi. IGren4 iman, dalam gambaran ini,
tampaklebih menjamin dan menguntrngkan. Mak4
apakatr kemudharatan dan kerugian merekakalau
mereka beriman kepada Allatr dan hari akhir serta
menginfrliftan sebagian rezekiyang telah diberikan
{llah kepada mereka? Sesungguhnya merekatidak
menginfrldran sesuatu yang mereka ciptakan untuk

diri mereka sendiri, tetapi mereka infrldran itu adalah
ciptaanAllah. Di samping itu, Allah akan melipat-
gandakan kebaikan unhrkmereka dan menarnbah
karuniaNyakepadamereka- Sedangkan, yangmereka
infrkk4n itu adalah reznls. dari-Nfia juga Watrai,
betapa dermawannyaAllah! Wahai, betapa Dia men-
curahkan dan melimpahkan karunia-Nya. Mak4
tidak adafng enggan mendapatkan keunhrngan ini
kecuali orangyang jahil dan merugi!

Kemudian diakhirilah perintah-perintah dan
larangan-larangan, anjuran dan dorongan ihr, de
ngan menampilkan suafir pemandangan di antara
pemandangan-pemandangan hari kiamat, yang
digambadhnlah keadaan mereka lengkap dengan
jasadnya dilukiskan dengan gaya bahasa personifi-
kasi, dilukiskanlatr gerakjiwa dan perasaan seakarr
akan sebagai sosokpng bergerak, menurutmetode
Al-Qur'an dalam melukiskan pemandangan hari
kiamat,

$;i),,W;,r,-+yt,$,9nU,6y-,3$i
I j-2111;;{'urtft i,q:tt($;{3h
ta*xi'iSks;6'il'o1;:'5Ji$i

' Mak4 bagainmakah (hnlny a mang lwfr ranti), apa-
biln l{ami nmdnnnglun saeorang sa},si (rasaQ dari'
t ap4ia| umnt dan l(nmi mtndafangftm. lwmu
(Muhammad) sebagai salai atas merela ilu (sebagai

umahru). Di hnri itq nang-nang @tr dm nang-mang
yang mndurhnlai ranl" ingin supaya mnela disama-
ratalan dngan tnnah. Merelw tida* dnpat mtnyem-
buryilan (dm; Allah) nntu laj adian pun."(an-Nisaa':
4t-42)

Inilah lukisan tentang pemandangan hari kiamat
di mana Allah tidak berbuat aniaya seberat atom
(zt rali pun. I&lau begihr, maka yang berlaku ada
lah keadilan mutlakyang timbangann)'a tidak con-
dong ke suafir pihak seujung rambut pun. Di sana
Dia melipatgandakan semua kebaikan, memberikan
lmruni4 dan memberikan balasanpngbesar. Maka
itu adalah rahmat bagi orangorang yang berhak
mendapatkan rahmat, dan karunia )ang mutlak bagi
oftmg{rang y4ng mengharapkan lfiruni4 dengan
beriman dan beramal.

Adapun merekayang tidak beriman, tidak ber-
amal, hanya melakukan kekafiran dan amalan yang
buruk, maka bagairnanakah keadaan mereka pada

hari itu? Ba8airnanakah keadaannya kalau I&mi telah
mendahngkan dari tiaptiap umat seorang saksi yaihr
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nabi merekayang akan memberikankesaksian, dan

IGmi datanglcn engkau Muhammad) sebaeai saksi?

Padawakhr ihr terlukislatr pemandangannya de
ngan begitrr jelas. Mereka digelar di pelataran yang

amat luas. Semua umat datang di sana dan bagi tiap
tiap umat ada saksi yang memberikan kesaksian
mengenai amal perbuatan mereka Orangorang
kafirpng congkah sombong, bakhil, kikir, menyent
bunyikan karunia Allah, suka berbuat dengan ke
inginan unhrk dipuji orang lain, hampir-hampir kita
lihat mereka dari celahcelah ungkapan ini Mereka
berdiri di pelataran luas ihr, sedang Rasuhrllah saw.

terus memberikan kesaksian Itulah mereka dengan

segala apayang merekasembunyikan dan tampak-

kan selama ini, dengan segala kekafran dan ke
irrgkararrya" dengan segala kesombongan dan ke
congkakannm dengan segala kebaktrilan dan ke
kikimnny4 dengan segala riya dan kepurapuraan-
nya. Itulah mereka di hadapan Sang Maha Pencipta
yang merekakufiri dahulu, di hadapan Sang Penr
beri rezekiyang mereka tutuphrhrpi karunia-Nya
dan mereka bakhil unhrk menginfald<an sebagian

dari sesuauryang telah diberikan-Nyakepadamereka-
Itulah keadaan mereka pada hari aktrir yang tidak
mereka percayai keberadaannya, di hadapan Rasul

yang merekatentang.
Mak4 bagaimanatrah keadaan mereka?
Keadaannya sangat hina direndahkan, malu,

penuh penyesalarl disertai dengan pengalruan lsrena
tidak ada gunanya lagi melakukan pengingkaran

AlQur'an tidak menjelaskan dan memaparkan
segala fenomena lahiriah ini Ia hanya melukiskan
"garnbaran jiwa" yang sudah tampakjelas dengan ini
semua dan terlukis pula segala bayang-bayang yang

mengelilinginya Bayang-bayang kerendatran dan

kehinaan, bayang-bayang oftmg yang malu dan

penuh sesal,

'Di lnri itu, uang-uang W dm no"ng-mangl!W,

mathnha,h,ai rantl ingin upaya mnela disamnratnJwn

dmgan tmtah. Mnela t:tdnk dapat mmyemhunyilan

@iri,qtlnQ ilntu krjadian pun." (an-Nisadl 42)

Dari celatrcelah ungkapan yans menyenfutr dalam

lukisan yang hidup ini kita merasakan semua maloa
ihr dengan segalakesannya yang bergerak di dalam
jiwa-jiwa manusia yang demikian itu. Kita merastF

kanryrabegihr mendalarn, hidup, dan mengesanka&
yang tidak dapat kita rasakan dari ungkapan, ke

terangan, dan tuaian mana pun. Begihrlatr metode AL

Qur an dalam melukislan pemandangan hari kiamat
dan dalam melukiskan hal-hal lain.2o

ttl

Shatat, Thafiarah Batiniah dan Thaharah
Iahiriah

Pelajaran ini dimulai dengan perintah beribadatt
kepada Allatr dan {arangan menyekutukan-Nya
dengan sesuatu pun. Sedangkan, shalat merupakan
syiaryang saruatbersenflr]ran dengan malaraibadah.

Dalam ayat lprikut dijelaskan sebagran hukum-
hukum shalat dan hukum thalrarah yang merupakan
pendatmluan bagi shalat ihr,

6Kl'Xfr",i4t\1 j5*rlzveif ri?-

;FW,q6$#41i6Jfi(W&
F#-{Gl;ti?5tA;}fr6\};x
| 4 i\71 \4 $ i\a!\pj 5 t;{'fr i
'og'ifr "rf-&fi '&{-1AJ6W6*;ie2< i2'

{\e*t2t'c
"Hai mang-mangyang bernrwn janganlah lwmu shalat'

sedangknmu dalnm fuanaan mabuh sehinga lwrnu

nmgnti apa yang kamu umplan Aaqm Pula lrynPiri

^^idl 
sdang knnu dnla.m lccadnan junub, tsrkcanli

sekidnr bolalu mja, hfu,ga lwmu mnndi.Jilw larnu
sakit anu sfury dalnm musafv atau k'embali dnri
bmpaf buangair atau lamu tzlahneryntuhwantt4
lcrudian lrnna tidnk rnflIdnpr air, malu bertayamum'

lah lanw dmgan tanah yang baik (suci). Sapulnh rnula
dnn tanganrnu. S esm,gyhny a AIIah Mala Pmnaf lai
Malw Fengarqalz. " (an-Nisaat: 4{l)

Ini adalah salah satumatalingkaran dalammata
rantai tarbiah Rabboniy ahkepada kaum muslimin

fang diiumpai oleh mnnh4jlslam dari sisasisatadisi
jahiliah. Minum llhamar merupakan salatr satu

badisi masyarakat jahiliahyang pokok dan menye
luruh, dan merupakan salah safu fenomenayang
merupakan ciri lfiusus masyarakatini, sebagaimana

ia hampir menjadi fenomena khusus setiap ke
jatriliahan tempo dulu ataupun sekarang. Khamar

ffi bntang masalah ini 6apat diperiksa dalaxnyrtab ArTathwiirul Fanniy fl- @i an dmlcttab Maysaahidul Qlyanwh fl-
@r ba $erbitan Darusy€yuruq).
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merupakan lambang lilhusus masyarakat Romawi
dan Persiapadapuncakkejatrilifiannya" Pada masa
sekarang, khamar juga menjadi lambang khusus
masyarakat Eropa dan Amerika pada puncak ke
jatriliatrannya Demikian juga di kalangan masya-

rakat jahiliah Afrika yang merupakan peninggalan
jahiliatr tempo dulu.

Di Swediryang merupalian barrgsa paling maiu
atau salah satu negara paling maju di antara bangsa-

bangsa jahiliatr modern-setiap keluarga pada paro
pertama abad yang lalu menganggap khamar se
bagai ciri khas mereka. Setiap keluarga rata-rata
menghabiskan dua puluh liter. Pemerintah merasa
lanbatl4rakondisiini dan dampakpng ditimbulkan
oleh mabuk-mabukan. Oleh karena itu, pemerintatt
berusaha membuat kebijakan unhrk menimbun
l<hamar, membatasi kerusakan pribadi, dan me
larang minum-minuman keras di tempat-tempat
umurn Akan tetapi dalam masa beberapa tatrun saja
pemerintah kembali melonggarlantarangan-tarang-
an ini. Mak4 diperbolehkanlah meminum kframar
di rumatr-rumah makan dengan syarat dibarengr
dengan makan. I-alu diperkenankan pula mengon-
sumsi khamar dalam jmlah terbatas di tempat-
tempat umum hingga tengatr mdam saja Sesudatr

tengah malam hanya diperbolehkan mengonsumsi
"rwbidzdan bi/'.

Di Amerika pemerintah berusaha menang-
gulansinya lewat jalur perundang-undangan. Mak4
pada tahun 1919 dibuatlah suatu undang-undang
yang disebut dengan undang-undang "Masa Ke
keringan" yang bersikap keras terhadap khamar,
karena ia melarang meminum khamar. Undang-
undang ini berjalan sampai empat belas tatrun,
hingga pemerintah terpaksa mencabubrya kembali
pada tatrun 1933. Semua sarana informasi, media
rnass4 bioskop, dan tempat-tempat pertemuan di-
gunakan sebagai propaganda antikhamar. Untuk
propaganda antikhamar ini negara telatr meng-
habiskan dana lebih dari enam puluhiuta dolar (pada

waktu itr).Yang dilakukan melalui buku-buku dan
media cetak sudah menghabiskan sepuluh miliar
halaman. Kemudian unhrk melaksanakan undang
undang pelarangan lif,ramar selama empat belas
tatrun sudah menghabiskan dana tidak kurang dari
250 juta dolaq, telah jahrh korban tewas sebanyak 300

orang, yang dipenjara sebanyak 532.335 orang, dan

denda sebesar 16 juta dolar. Pihak pemerintah meng-

habiskan dana sebesar 4,4 miliar dolar. Akhirnya,
pemerintah terpaksa mencabut kembali undang-
undanag tersebulzl

Islam dapat menyelesaikan gejala yang sudatr

mendalam dikalanean masyarakat jahiliah ini de
ngan beberapa ayatAlQur'an saja.

Inilatr peibedaan dalam mengobati jiwa manusia
dan mengobati nusvarat<at, antara manhaj A[ah dan

manhaimanhaj jahiliatr tempo dulu dan sekarang.

Untuk mengetatrui pedalanan gejala ini di ka-

langan masyarakat jahiliatr, kita harus kembali ke
pada syairsyairjahiliatr dimanakita dapati "lrtrarnaf'
sebagai urisur pokok dari materi unsur-unsur kebu-
dayaan mereka, sebagaimana ia juga merupakan
unsur pokok dari unsur-unsur kehidupan mereka
secara menyeluruh.

IGrena sudatr sedemikian rarnairya perdagangan

lrlramar, sehinggia l<ata " tij arall"perdagangan' ifu
sinonim dengan jual beli lftamar. Ilbaid berkata

"Semalaman aku begadang mengobrol disertai
arak
dan ihrlah tuiuan sang pedagang
aku telah mentmaikan bila telah kuangkat minunr
an keras."

Dan, Amr bin Qumai atr Uert<ata
"Kuingat ketika aku menarik kembali mantel
kepada pedaeang-fdagAng f'ang dekat denganku
dan kukibaskan rarnbut yang kusut dan kotor."

Menyebut-nyebut tempat-tenipat minuman keras
dan membangga-banggakannya selalu memadati
tema-tema syair jahiliah. Syair-syair seperti itu di-
cehk dan disebarluaskan.

Umru'ul Qais berkata
"Kutinggalkan masa kanak-kanak
tapi kuintai empat hal dari celahcelah kehidupan
di antaranya kukatakan kepada para penyesal,

tsersalnbatlah!
Mereka akan dilayani dengan aliran l<hamar yang

membanjir
Di antaranya lagi pacuan kudayang dilengkapi
dengan tombak
Yang lari ke lubangyang aman dari rasatakul"

Tharfrh bin al-Abd berkata
"Kalau tidak ada padamu tiga perkara yang

menjadi unsur kehidupan pemuda

2L Daril<ttab At-Tan4iilwatkaryaSayid Abul A1a al-Maududi, yang tlikutip dartktt^b Maa dzlt Khnsiral Alan bi-Irttitluathil Muslininlarya
Sayid an-Nadawi
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aku tak dapat berpesta meskipun telah bersiap
sedia
di antaranya adalah keinginanku terhadap mi-
nunurn merah kehitanrhitaman
yang di atas cairannya berbus*busa
aku senantiasa meminum minuman keras dan
merasakan kelezatannla
kucurahkan segenap tenagaku
kubelanjalgn segenap kekalaanku hinggabarang-
barangkunoku
sampai seluruh keluargaku marah kepadaktt
hingga aku tinggal sendiri bagaikan untayapg
lepas."

Dan,Al-Asyaberkata
"IGdang-kadang aku meminum manisan yang
sudatrpopuler
pada waktu ada di rumah dan ketika bepersian
dan aku minum di kampung pinggiran
hingga dikatakan telah lama berdomisili di
kampungpinggiran."

Al-Minkhal al-Yasykuri berkata"
"Sungguh alru telah meminum minuman keras
dengan bejana kecil dan bejana besar
apabila aku mabuh maka akulah pemilik Khatranaq
dan Sadifz
dan ketika aku telah sadar, maka akll hanya
pemilik domba dan unta-"

Banyak cerita mengenai peristiwaperistiwayang
mengiringi tahapdahap perrgharaman khamar dalam
masyaratat muslim dan tokohtokoh yang merupa-
kan pahlawan dalam peristiwa ini di antaranfia Urnar,
Ali Hamzab dan Abdur Rahman binfufiang meng-
hiasi proses perjalanan fenomena ini di kalangan
kaum jatriliah Arab. Dari ceritarcerita dan peristiwa-
peristiwa panjang terperinci ihr, cukuplah kita kutip
kan beberapa peristiwa ini saja

Setelah memehrk Islan\ Umar r.a bercerita dalam
suahr riwal'at IGtanya, "Alm adalah peminumlftamar
pda zamanjahiliah. Mak4 aku sering berkata
Alangkatr senangnya kalau aku pergr ke rumah
Fulan sipeminumkh,amaritu untrkminum di sana."'

Setelah masuklslampun Unrarmasih sukaminum
khamar, sehiruea firrun ayat 219 suratr alBaqarah
gang artinya),'Mereka bertaqra kepadamu tentang
khamar dan judi. IGtakanlah, 'Pada keduanya ihr
terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada
manfaatqra-"' I(emudian Umar berdo4 'Ya Allatr,
jelaskanlah kepada kami dengan penjelasan yang
cukup tentang khamar." Dia pun masih meneruskan
kebiasaannya meminum khamar, hingga firun ayat
ini,

"Hai uang-mapgyang bnimaa janganlah lwmu shalat
seilary lwmu dalnm luadnnn mnbulc, sehingga lamu
nmger ti apa y ang lwltu ucaplan. " (an-Nisad z 4f l)

Setelah turun ayat ini dia berdoa puh 'YaAllah,
jelaskanlatr kepada kami dengan penjelasan yang
memadai tentang lhamar." Sehingga turunlah ayat
yang menghafimkan Lfiarnar secara terang-terang-
anyangberbunyi,

"Hai mang-mary jrybniman, wsanguknya (mz-

minum) klwmm, berjudi, (bnkmban untuk) bsrhnln,

nmgmdi nas;b dnWar.r, pcnah adalah pnbuann lci;
tnmank pnbualnn setan. ilIaIa jauhilah pnhuann-
pnbuatan itu agar lwmu mmdapat lebmtntungan.
Sewguhny a setan, itu bermalstd btdak narimbullnn
pnmtinlwn dan lubmcian di anta.ra lwmu hntaran

ftnminum) ltlnmnr dnn Wudi iht, sntn mmghalangi
lumu dsi mengfugat Allah dan smfiohyang; mala
bohmtilahknmr(dminengaja&mpelstjaanikt).'(at-
I\fiaatdah: 90-91)

lalu Umar berkata, "I(ami berhenti, kami ber-
henti!" Iapun berhenti

Mengenai sebab hrunnya ayat W Vlr;O$\Iti-
t;*"3V1tzdi1i:fi* terdapat dua riwayat yang
sama peristiwanlaE yaitu fang dilahkan oleh Ali dan
Abdur Rahman bin fuf dari kalanean Muhajirin dan
Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Anshar.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, 'Telah diinfor-
masikan kepada kami oleh Yunus bin Habib, telah
diinformasikan kepada kami oleh Abu Dan'ud{e
ngan isnadqtadari Musir"ab bin Sa'ad, dia men-
cerihkan dari Sa'a4 kahrya Telah diurunkan empat
ayat mengenai peristiwa ini, )aitu seoftrng laki-laki
dari kaum Anshar membuat makanan, lalu mengur
dang beberapa orang Muhajirin dan beberapa orang
Anstmr. Maka, kami malan dan minum hingga mabuk
IGmudian kami saling menyombongkan diri, maka
seoftrng laki-laki mengangkat tulang rahang unta
kemudian menusuk hidung Saad. Peristiwa ifil ter-
jadi sebelum diharamkannya khamar. Kemudian
ttrrunayat,{jQ"k?t1!.Aili.F{Wr;i$\QE-

22Duabuah istanamilikNumanbin Mundziryang menjadibuatrbibirmasyarakatArab zaman jahiliah.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, 'Telah diinfor-
masikan kepada kami oleh Muhammad bin Ammar,
telah diinformasikan kepada l€mi oleh Abdur Rahman
bin Abdullah ad-Dasyhki Abu Ja'frr, dari Atha' bin
Saaib, dari Abu Abdur Rahman assulami dari Ali bin
AbiThalib, diaberkata,'AHur Rahman binAuf mern
buat makanan untuk kami,lalu dia mengundang
kami dan memberi minum kami dengan khamar.
lalu sa1'a meminum l*ramar. Kemudian tiba waktu
shalat, dan mereka meng4iukan si Fulan untuk merr
jadi imam. Kemudian dia (sang imarn) membaca,
' @il yaa ryylal ka$ruun lt'Ian a'hudn mnn tnhtdawt
Wa nnhnu ra'budu man ta'buduurt'IaluAllah me
nurunkan, & €Sj,k\'r{Ai tj:,}1,:j W\1'ujlqV-'$;{(,i;s

Kiran:ia tidak perlu kita tambah lagi contoh-
contoh dan riwayat untuk membuldikan merajalela-
nyafenomenaminum khamar di kalangan masya-
rakatjahiliah. Mak4 khamar (minuman keras) dan
judi merupakan dua fenomena yang menonjol, salins
mengisi dan menjadi tadisi masyarakatjahiliah itu.

Maka, apakah gerangan yang diperbuat oleh
manlwj Ranbani dalarfl memerangi fenomena yarrg
demikian kental ini? Apakah yang diperbuat unhrk
mengikis bahaya ini di mana tidak ada masyarakat
yang serius, saleh,lurus, dan lireatif yang memikir-
karurya?Apakahyang diperbuat oleh manh4j Rnbfuni
unhrk menghentikan kebiasaan yang sudatr men-
daratr daging sejak datmlu kal4 yang sudah menjadi
tradisi sosial dan berkaitan dengan kepentingan
perekonomian ihr?

I,Ianhnj Ralbanimengobati semua ifir hanya de
ngan beberapaayatAlQur'm saja }ang dilakul€n
secara gradual Oertahap), dan dengan lemah lembut
dan perlalmrrlahan" Ya tentu sda terjadi keteeangart
namun tidak sampai terjadi peperangan, tanpa jafirh
korban, dan tanpa terjadi perhrmpatran darah. Yang
ditumpahlcn cumaguci-guci dan bejanaarak saja
serta arakyang ada di ddam mulutpara peminum-
nya Itu terjadi ketika mereka mendengar ayat yang
mengharanrkan khamar, lantas mereka memuntah-
kanrya dari mulutmerekadan tidak sampaimene
lannya sebagaimana akan dijelaskan nanti

Padaperiode Qur'an Makiwah-yang padawaktu
itr Islam belum memiliki pemerintalran dan kekuasa
an selain kekuasaan Al-Qur'an-datanglah isyarat-
isyarat sepintas saja tentang pandangan Islam ter-
hadap L*nmar ini. Hal ini dapat diketahui dari celah-
celah ungkapan kalimatrya yang hanya sematamata
isJrarat seperti yang tersebut dalam surah a*Nahl,

'Dmi buah lwrma dm angua lwma hnt minunw, yang
menwbukkan dan rezgki yangJa*.... "(an-Nahft 67)

Maka ditempaflranlah "salrfrr' yafiJminuman me
mabukkan yang mereka buat dari buatr kurma dan
anggur sebagai kebalikan dri "rizq h.asan" 'reznki
yang bailC. Aitonim (perlawanan kata) ini meng-
isyaratkan bahwa sesuatu yang memabukkan itu
berbeda dengan rezels. yang baik Ini sudatr me
rupakan sentuhan dari jauh baei hati orang muslim
yangbaru lahir (baru menjadi muslim).

Akan tetapi adat kebiasaan dan badisi minum
l*tamar, dengan makna$ra yans sangat halus (me
ngesankan dan mempengaruhi kejiwaan), adalatr
lebih mendalam daripada kebiasaan pribadi atau
peroftrngan. Ia sudah menjadi tradisi masyarakat
yang memiliki nilai ekonomis. Ia lebiih mendalam
daripada senhrhan sepintas kilas dari jauh ini.

Sedangkan di Madinah, ketika Islam telah me
miliki pemerintatran dan kekuasaan, ia tetap saja
tidak mengeunakan kekuatan pemerintah dan pedang

kekuasaan unhrk mengharamkan khamaq tetapi
yang pertama adalah menggunakan kekuasaan Al-
Qur'an.

Manhnjntmulai berbuat dengan lemah lembut
dan penuh kemudatran, rnemberikan kesan ter-
hadap jiwa manusia dan tatanan sosial.

Dimulai dengan ayat219 surah al-Baqarahyang
merupakan jawaban terhadap beberapa pertanyaan
yang menunjukkan telah terbihya frjar kesadaran
dalam hati orang muslim terhadap L*lamar dan judi
'Mnelabntanyaletpadnrnutmtangli:lwnmdnn judi.
fiankantah ?ada lufuntya itu tndapat dnm bam dnn
bebnapa matfant bagi nwnria tttapi dnm lcz&nnya
lzbih baar dmipada mnnfanlny a. "'

hilahketukanpertam4pngmemilikisuara nrg
patut didengarkan dalam perasaan, hati nurani, dan
logika fiqih islami. IGrena penentuan halal dan
haram atau malcruh adalahmenwutmanayaqglebih
kuat (dominan) antara dosa dan kebaikan dalam
suahr urusan.Apabila dosa khamar dan judi lebih
besar daripada manfratrya, maka ini merupakan
persimpangan jalan.

Akan tetapi, persoalannya lebih dalam dari itu.
Umarr.a berkaU,'YaAllah, jelaskanlah kepada kami
dengan penjelasanyang memadai tentang Kramar."

Ya demikianlah Unrar! kri saia sudatr orkup mern
buktikan betapa telah mendalamnya tradisi me
minum l*ramar di dalam jiwabarUsaArab!

IGmudianterjadilahbebempaperistiwa-sebagai
mana sudah kami sebutkan riwayatryaJan furun-
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lah ayat ini , "Hai mang-orangyang berinan" janganlnh

lamu sluht sedary lwmu dnhrn luadnan mnbuk,

sehinga lamu mmgerti apayanglmmu uupltnn."
Iknlryiyawjeli dan lemah lembutitr mulai bekerja.

Sesungguhnyaini adalattjalantengah anhramert
jauhkan oftrlg dari khamar karena dosanya lebih
besar daripadamanfratny4 dan mengharamkannya
dengan serta merta" karena ia kotor dan termasuk
perbuatan setan. Adapun tugas jalan tengah ini ialatt
"memotong (menghentikan) kebiasaan meminum
minuman keras" atau "menghentilcn kebiasaan ber-
mabuk-mabukan". Caranya ialah dengan melarang
meminum minuman keras ketika sudah dekat
waktu-wakhr shalat Padahal, waldlwaktu shalat ihr
dibagi-bagi sedemikian rupa sepanjang perjalanan

siang, yang antara satr waktu shalat dengan $taktu
shalatyang lain tidak cukup,bagi seseorang yang
sukamabuk-mabukan unhrk minum hingga sadar
kembali dari mabukberatnya agarmerekamengerti
apayang mereka ucapkan!Apalagi unhrk minum-
minum inr biasanya adawalidr tersendiri. Yaitu, pada

pagi dan sore hari, dan di celahcelah walidr ini ter-
dapatwalilr-walfir shalat dan disudatri dengan waktu
shalat pula Di sini, berhentilatr hati seorang muslim
antara menunaikan shalat dan menikrnati minuman
keras. Terjadi pertentangan dalam batinnya antara
menunaikan shalat dan meminum minuman keras.
Sedangkan, hati ini sudah sampai juga padakesadar-

an bahwa shalat merupakan tiang kehidupannya.
Di samping itu,. Umar r.a-ya, Umar yang begthl

itu-berkata 'Ya Allah, jelaskanlah kepada kami
dengan sejelasjelasnya tentang klrarnar."

Masa pun berlalu, berbagai peristiwa pun terjadi.
Saatyangtepaf sesuaidengantahapnnanlwj,telah
tibauntr.rkmemberikankeputusanyang pasti. Maka
turunlah dua ayat dalam suratr al-Maaidah,

"Hai. orang-orang yang bniman, sesungguhnya (me-

minurn) klwma.r, berjudi, (berkmban u&uk) berlwln,

rcngmdi nasib dzngan paruh, adalnh pnbuatnn lei;
trnasuk pnbualan seta:n. MaIa jauhilnh pnbuatnn-
pabuatan itu agar lwmu rnendnpat lcebmntungan.
Saungulary a setan itu bmnalcrud fundnk nm.imbullun
pamusuhm dnn lebmcian di antnra kamu lnntaran
(nnninum) Hwmar danberjudi itu, dnnmmghnktryi
knmu dnri mengfugat Allah dan sembahyar,g- mnlw
bnhmtihh lumu (dm; rcngnjalan peknjaan itu)?'
(al-Maai'dah: 90-91)

Berhentilah kaum muslimin secara total. Maka
bejana-bejana arak ditumpahkan dan guci*ucinya
dipecatrkan di semua tempal Semua itu dilahkan

hanya karena mendengar frintah unfuk meng-
hentikannya. Batrkan, arak yang ada di mulut dan
belum ditelan" dimunhlrkan dari mulut ketika sedang
merekaminurn

Menanglah AlQur' an Manlaiarya berhasil dan
kekuasaannya bedalan tanpa menggunakan ke
kuasaan jenis lain!

Akan tetapi, bagaimanahal ini bisaterjadi? Baeai
mana terjadinya mukiizatyarrg luar biasa ini yang
tidak ada bandingannya dalam sejaratr manusia
tidak ada padanannya dalam sejarah perundang-
undaruan dalam pemerintahan apa prur, di mana pun
tempatry4 dan lapan pun watiomyal

KeluarbiaSan ini teriadi karena manlnj Rnbbani
telah memegang jiwa manusia dengan metodenya
yang l<husus. Manhnj ibrmemegang jiup manusia
dengan kekuasaan Allalr" sehingga mereka merasa
takut kepadaNya merasa diawasi-Ny4 dan merasa
kan kehadiran Allali S1VTyang tak dilalaikannya
sedetikpun. Dipesanenyajiwaitu secaratotal, bul€n
sebagian-sebagran, dan diobatinya fibah dengan
metode Pencipta fitah tersebul

IGkosongan-kekosongarmya diisi dengan hathal
penting hinggatak ada ruangbagibau arak Jugatak
ada ruang untuk diisi dengan mengkhayalkan
mabuk-mabukan beserta segala kesombongan dan

kecongkakan yang menyertainya dengan memper-
hrutkanhawanaftu.

Ruang-ruangnya diisi dengan hal-hal yang pen-

ting. Di antaranya dengan mengalibkan kesesatan
dan kedurhakaan manusia dari kesesatan jattiliah
yang hrlen, panasnya yang menyengat kegelaparr'
nyayang hitam pekat, peribadabnnyafang hina dan
kesempihnnyayang mencekik; ke taman Islam yang

indah, naungannya yang teduh, cahayanya yang
cemerlang, kemerdekaannya yang terhormaf dan
kelapangannyayang meliputi dunia dan alftirat

Diisinya ruang itu-dan iniyang terpenting-de
ngan iman dan perasaanyang teduh, ridh4 bagus,

dan indah" Maka iatakmerasaperlu lagiuntrkkenr
bali kepada bau aralq berpubr{utar dalam khayalan
dusta dan penuh bualan. Dengan iman yang cemer-
lang ia membentang ke alam tertinggi nan penuh
cahaya Ia hidup di dekatAllah, cahaya-Ny4 dan
keagungan-Nya. Ia juga merasakan kedekatan ini
hingsa dibuanglahrasal<tramar danbaunya dijauhi
nyakemabukan dan kepeningannya. Akhirnya ia
merasa j[jik terhadap lumuran bekasbekasnya

Manhnj Rabbanttelah membersihkan fitdt dari
nodanoda dan debudebujatriliatryangbertumpang-
tindih. Manlnjitumembuka fitratr dengan kunci-
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kuncinya yang.tak dapat dibuka dengan selainnya

Kemudian berjalan bersama melalui liku-liku dan

segala persarnbunganry"+di jalan danjalurnyalang
menyebarkan catraya daya hidup, kebersihan, ke
sucian, kesadaraq dan perhatian; sertayang menye
barkan dorongan kepada kebaikan yang besar, kerja
yang besar, dankekhalihhan di mukabumi di atas

fondasi yang telatr ditetapkan oleh Yang Maha
Mengerti lagi Matra Mengetatrui, sesuai perjanjian

dengan Allah dan syaratnya, di atas petuniuk dan

cahayayang terang.
Sesungguhnya l*ramar atau minuman ker-as ifu

seperti judi Ia baeail<an perrnaina$rrrnainan yang

tak berarti; kegilaan yang mereka sebut dengan
"permainan spekulasil' dan menguras perhatian de
ngan segala pemandangannya kegilaan unfirk ter-
gesa-gesa, seperti kecanduan terhadap bioskop,
hibuzn, catur, dan berkelahi; dan kegilaan dengan

segala tindak kebodohan yang menuhrp eksistensi

kehidupan manusia pada zaman jahili€h modern
sekarang ini, jahiliah peradaban dan jahiliah Tatndn

perindustian.
Semua ini tidak lain teriadi karena dual:al. Per-

tam4 kowngnyaruh dari funan lkduu kosongnya

ruh dari memperhatikan kepentingan-kepentingan
besar yang dapat menyelamatkan potensi manusia
Hal ini menunjukkan kebangkrutan dan ketidak-
nvmpuan peradaban manusia unhrk memuaskan
potensi filah dengan jalan yang lurus. IGkosongan
jiwa dankebanglauhn peradaban inilahfng meng-
giringmanusiakepadali*ramar daniudiunhrkmeng:
isi kekosongan tersebu! sebagaimana keduanya

iugamenggiring manusiakepadabermacanrmacam
kegilaan dan kecanduan sebagaimana sudah kami
sebutkan di muka lGdua hal itu pulalah vang meng-
giring manusiakepada'kegilaan" yang sudah po
puler tersebuf yang,menyebabkan mereka terkena
penyakit jiwa dan penyakit saraf serta perilaku-
perilaku yang menyimpang.

Semua itu bukan sekadar ungkapan katalata
tetapi semua itu adalah implementasi mu$izatyang
unik Ia adalah rnanhai. Manlni l<alimat-kc.limat iru.,

materiny4 dan dasarnya Man)nj yang, diciptakan
oleh Tuhan Pencipta manusia bukan ciptaan manw
sia- Inilah garis pemisah antara manlnj aptnn\ahr
dn manlwj aptaanmanusia yang beraneka macam

banyaknya
Persoalannya bukan sekadar perkataan atau

kalimat karena kalimat ihr banyah kadang-kadang

ditulis oleh filsuf penyair, pemikir, ataupun penguasa

IGdang-kadang ia menulis perkataan dan kalirnat

yang bagus dan indah, yang disusun secara sis.

tematis, sesuai mazhab, atau mengandung filsafal
Akantetapi hatimanusiayang menerinumyadengan
tanpa ada kekuasaan yang menguasainya karena
'AIIah tidnk meturunkm lulansaan. unhlcrtyd'. Malr4
sumber kalimat ihrlah yang memberi kekuasaan
padanya Kekuasaan ihrjauh di atas segala sesuatu

yang ada dalhm tablat natthajbuatan manusia 1ang
lemah, sukamengikutihanvanabu, bodoh, dan serba

kekurangan serta terbatas.

Maka, kapankatr hakikatyang luas ini dapat di-

capai oleh orangorang yang berusatra hendak menr
buat berbagai nmlwi t sisl*nl bagi kehidupan ma
nusia selaih nwnlwj ftllahYang Maha Mengerti lagi
Maha Mengetahui? Yaitu, omng{rang yang ber-

usahamembuatkaidah*aidah kehidupanyang tidak
disyariatkan oleh Allah Yang Matrabliaksana lagi
Maha MelihaL Juga orangorang yang berusaha
membuat rambu-rambu kehidupan bagi manusia
yang tidak dibikin oleh Sang Maha Pencipta Yang

Mahakuasa
Sampai kapan? Sampai kapankatr mereka ber-

henti dari ketertipuan dan keterpedayaan ifir?

'*.*
Setelatr membentangkan paparan secara agak.

luas, marilahkitakembalikepada ayatyang muliaint,

"Hai mang-urang yang berilnnn j agailah lamu shnlnt

sefury lramu dalmn leeadnnn mahlq sehinga lwmu

mmgerti apa yang lwnu ucapka.xt (langon puk @pr!
^ iO sidarq lannu dnlnm luadnnnjunub, tnktanli
sekidmbolnlas!a,hinggal@mumandi."(an-Nlna'z
43)

Ayat ini melarang orang-orang yang beriman
untuk menunaikan shalat ketika mereka sedang

mabuk sehingpmerekamengerti apayang mereka

ucapkan. Ayatiniiugamelarang merekamelakukan
shalat ketika sedang dalam keadaan iunub kecudi
sekadar berlalu saja sehingga mereka mandi.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna

l<ata - Aablrii sabiiP'sekadar berlalu', sebagaimana

terjadiperbedaanpendapatpulatentangmaknamen-
dekati shalatyang dilarang itu.

Sahr pendapat mengatakan batrwayang dimak-

sud ialatr tidak mendekat (rnasuk) masjid atau ber-

diam di dalamnyabagi orangyang dalam keadaan
junub, sehingga dia mandi, kecuali hanya sekadar

berlalu saja Sejunrlatr pinhr rumatr sahabatmeng-

hadap ke masjid Rasuhdlah saw., dan masjid ini men-
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jadi jalan dari dan ke rumatr mereka- Mak4 diberilah
kemuratran bagi mereka untuk birlalu di dalam
masjid ketika dalam keadaanjunub, bukan berdiam
di ddam masjid, dan sudah tenfir tidak diperboleh-
lan shalatpula kecuali sesudah mandi

Adapula pendapatyang mengatakan batrwayang
dimaksud adalah shalat ihr sendiri. Yang dilarang
ialatr menunaikan shalatbagi orangyar,g junub ke
cuali sesudah ia mandi asalkan tidak dalam keadaan
musafir. Mak4 dalam keadaan muhsir, bolehlah ia
masuk masjid dan menunaikan shalat tanpa mandi
lebih dahulu. Tetapi harus tayamum untrrk meng-
gantikan mandi sebagaimana iaiuga sebagai ganti
wudhu.

Akan tetapi pendapat pertama itr tampak lebih
jelas dan teraratr karena kondisi keduadalam ke
adaan musafir-disebutkan dalam ayat itu sendiri se
sudatr itu. Mak4 menafsirkan perkataan "'Aabirii
sabiiT dengan musafr akan menimbulkan peng-
ulanean hukum dalam sahr ayaf padahal hal ini tidak
diperlukan,

lila lamu sakit atnu sedangdalam musafir anu kzm-
bali dmi tnnpat bwng ai,r afnu lamu tclnh ncry entuh

wanita, lenudian lwrnu tidak mmdnpat air, mala
bntayamumlnh lamu fungan tmah yang baik (nci).
Sapulah mula dnn tanganmu. Sesungguhnya AIInh
Maln Pnu$lagi Malw Pengampzz. "(an-Nisaa': 4l)

Nash ini meliputi keadaan musafr ketjka ia sedang
hadas besaryang memerlukan mandi atau hadas
kecil yang memerlukan wudhu unhrk menunaikan
stralat

Nash ini jqa menyamakan keadaan itu dengan
orang sakityang sedang hadas besar atau kecil, atau
orangyaqg habis buang air (catatan: disebutkan kata
" al-gftnailll' yangberarti tempatbuang aia te@i 1arrg
dinraksud adalatr buang air ifir sendiri" Jadi menye
but tempat, tapi 1ang dimat<sud adalah perbuatan-

ryra) yangnobbeneiaberhadaskecil mgmemerlu-
kan wudhu. Demikian juga orang yang habis me
nyenhrhwanita"

Akan tetapi mengenai lraib "lnnmnstumun-n'isd'
'menyenhrh wanita ini juga terdapat perbedaan pen-

dapat
Sahr pendapat mengatakan bahwa kata ini me

rupakan kinayah (<efakiasan) dariTimf'persetubuh
an', png mewajibkan mandi Pendapat yang lain lagi
mengatakan bahwa malan kata ini idatr bersentuh-
an biasa sentuhan bagian mana pun antara tubuh
lakilaki dantubuhwanita Menurutsebagian maztrab,
hal ini mewajibkan wudhu, sedangkan menurut se

bagianyanglain tidak dianggap mevr4iibkanwudhu
Persoalari ini disebutkan secara terperinci di

dalam kitabkitab furu "fiqfif yangdapat kami sebut-
kan sebagiannya secara ringkas sebagai berikuL
a- Sentuhan ihr meuajibkanwudhu secara mutlak
b. Sentuhan ihr mewpjibkan wudhu apabila yang

menyentuh itu disertai dengan ryahwat danfng
disentuh juga bersphwat

c. Sentuhan itu mewajibkan wudhu apabila si pe
nyenfuh merasa terangsang, bagaimanapun
kadarnya

d. Sentuhan itu tidak mewajibkan wudhu secara
mutlalg termasuk memeluk dan mencium isti.
Masing-nrising pendapat ihr memiliki sandaran

dari pe6uatan atau sabda Rasulullah saw. yang not*
bene menyebabkan terjadinya pertedaar,r pendapat
dalam bidang fqhiyah pdamasalah-masalatrprz i

Namun, pendapatyang kami pandang paling kuat
mengenai makna kita " Iaamastumun-nisd" adalah
sebagai kinayah dari suatu perbuatan yang me
wajibkan mandi. Dengan demikian, kami cukupi
sampai di sini tentang perbedaan-perbedaan dalam
masalahwudhu ini.

Dalam semuakondisiyang disebutkan itu, baik
dalam keadaan yang mewajibkan mandi atau me
wajibkan wudhu unhrk shalat ketika tidak didapat-
kan air-atau didapatkan air tetapi penggunaannya
dapat membahayakan yang bersangkutan atau ia
tidak diperkenankan mempergunakairnya-maka
mandi dan wudhu itu dapat diganti dqgan tafiamurn
Hal ini disebutkan dengan jelas dalam nash ayat,

'Ma*4 bntayamumlah lamu dmgan tnnah yang baik
(nci)."

Yalrni, pergunakanlah sln'idyaghil<,yaknisuci.
Slrua,[.diitialah segala sesuahr yang termasuk jenis
tanah yang berupa debu, bahr, dan dinding. Debu
)ang dimaksud debu apasaj4 walaupun debufng
ada di atas punggung binatang (kendaraan), atau di
atas tempat tidur yang terdapat padaqra debudebu
yang beterbangan, asalkan di sana terdapat debu
ketika ditempel dengan tangan.

Adapun cara melakukan tayamum ialah boleh
dengan sahr kali tepuk saja dengan kedua telapak
tangan- IGmudian ditiup, lalu diusapkan padawaiatr
dan kedua'tanganhingga siku. Boleh jugadilalrukan
dengan duakali tepukan Sau tepukan untuk diusap
kan pada wajah, dan satu kali tepukan diusapkan
pada kedua lengan. Tidak perlu kami bawakan per-
bedaan pendapat dalam bidang fiqhivah yang rumit-
rumitddam masalah ini. Aganraini begrtu mudah
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dan dislrariatkannya tayamum ffijtg" merutmpak-
kan makna kemudahan yang begifu jelas,

"Saungtlmya Alfnh Mala Penanflagi luIala Pengam-

Pun."

Inilah pengujung ayatyang mengesankan adanya
pemberian kemudatraru adarya kelembuhn kepada
yang lematr, adanya kelapangan kepadayang ter-
batas, dan adaqra pengampunan terhadap kelurang-
iilL

Hikmah Shalat rla', Thaharah Tbrmasuk
Tbyamum

Sebelum kita aktriri pembahasan tentang ayat ini
dan tentang pelajaran ini, kita berhenti sebentar
unhrk merasakan sentrhan dalam ayatyang pendek
ini. Kita berhenti di depan'hikrnah tayamum". Kita
usahakan mengungkap ninnannya sebatas yang
dimudatrkan A[ah bagi kita untuk mengungkap
kanrya.

Sebagian pakar yang membicarakan hikrnatl
tasyri'dm ibadatr-ibadah Islam ada yang tertarik
untuk menggali dZal hukum-hukum ini, dengan
asumsi batrwa mereka telah menggali puncak
hikrnatr ini, dan di belakang itu sudah tidak ada
sesuafir pun. Cara semacam ini tidak dapat diterima
di dalam menghadapi nastr-nash-nastrAlQur an dan
hukunFhukum syariah, selama tidak ada nash yang
tegas yang menetapkan hitanaltnya" Maka mng
lebih utama ialatr kita kalakan batrwa inilah hil<rnalt
yug mampu kita gali dari nash atau hukum itu.
I(arena boleh jadi di sana masih terdapat rahasia-
rahasia hikmah yang kita tidak diizinkan unhrk
mengungkapkan atau mengetatruinya. Oleh karena
ifir, kita posisikan akal kita sebagai manusia pada
posisirya di dalam menghadapi nastr-nash dan hukunts
hukum Ilahi tanpa sikap berlebih-lebihan danme
ngurang-ngurangi

Saya katakan demikian, karena sebaeian dari kita
di anhranya adalatr orangorang yang trrluvsuka me
ngedepankan nash-nash dan hukunr-hukum Islam
kepadamasyarakatpng disertai dengan memapar-
kan hikrnahnya secara terbatas, sesuai dengan pe
ngetahuan manusiayang diperoleh$ra dari peristiwa
yang mereka alami atau yang dapat diungkapkan
oleh ilmu pengetatruan modern. Hal ini adalah baih
tetapi berada dalam batasbatas tertentu, yaihr batas
batas yang sudatr kami isyaratkan di muka

Sering disebutlcan batrwa hikrnah wudhu-yang

dilalrukan sebelum shalat-itu adalah unfirkkebersih-
an. Makna inilah yang dimalaud dan dihrju dalam
wudhu ihr. Akan tetapi, menetapkan yang demikian
itu saja tanpa yang lain lagi, adalah suatu metode
yang tidak dapat diterima dan tidak bisa dipercaya
begitu saja"

Suahr ketika ada orang yang meledek dengan
mengabkan, "I(ami tidak membuhrhkan cztti]cirftl
rendahan ini Ikrena kebersihan ihr sekamng sudah
dapat dipenuhi (bnpa melaluiwudhu), dan kebersih
an itr sudatr meniadi program kehidupan seharihari
manusia l(alau hikrnah wudhu itu adalatr kebersih-
arl.itu an sifi,maka tidak diperlukan berwudhu untrk
shalaf batftan shalat ihr pun sudah tidak diperlw
kan!"

Mengenaihilanah shalatjueasering dibicarakan"
DikaJakan bahwa shalat ifir adalatr gerakangerakan
olalraga untuk melatih seluruh anggota badan.

Dikatakn pulabaliwaiaadalatr melatihkedisiplinan
dalam walfu , gerakaq barisan, imarnatr dan seba8ai
nya Pada kali lain dikatakan bahwa shalat adalah
mengadakan hubungan kepada Allah dengan ber-
doa dan melakukan pembacaan-pembacaan. Baik
yang ini maupun )ang itu, kadang-kadang bisa saja
menjadi hrjuanryra. Akan tetapi, memastikan dan
menetapkan batrwa hanyaini atau ihr saja hikmah
shalat maka hal tersebut sudah melampaui trwnhnj

fang dapat diterima dan batas yang tepercaya.
Suahr saat sebagian mereka mengatakan bahwa

kita sudatr tidak memedukan gerah*gerakan shalat

sebasai olalraga lagi. I&rena nu&rrlnxxim serak-
an ini sudah cukup di dalam olahraga saja setelah
olalraga ini menjadi ilmu pengetatruan tersendiri-
Sedangkan, sebagian yang lagi mengatakan, "Kita
tidak memerlukan shalat lagi unhrk melatih ke
disiplinan. IGren4 dalam kemiliteran, sudah ter-
dapat kedisiplinan yang tinggi, dan hal ini sudah
mencukupi (sehingga tidak perlu shalat)."

Sebagian lagi berl<atq "Kita tidak perlu melaku-
kan shalat dalam benhrknya seperti itu. IGrena
berhubungan dengan Allah itu dapat dilakukan
dengan menyepi sambil bermunajat kepada-Nya
tanpa melakukan gerakangerakan anggota badan
yang kadang-kadang dapat mengabaikan aktivitas
ruhani"

Begitulah jadinya kalau kita berusaha "menF
batasil' hikmah tiaptiap ibadatr dan hukun\ dan kita
carkari illattryasesuai dengan akal manusia atau
ilrnu pengetahuan modern. IGmudian kita tetapkan
bahwa itulah maksud dan hrjuannya! Ihlau begibt
yarrg kita lakukan, berarti kita sudatr tertalu jath dari
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nanlnj yngdapat diterima dalam menghadapi nash
nash dan hukum-hukumAllah. Deirgan demikian,
kita juga telah jauh dari pembatasan yang dapat
dipercaya dan membuka pintu untnk diledek de
ngan ledekan yang melebihi kesalahan besar yang
kita buat itu. Ktrususnya kalau kita menghubung-
kannya dengan ilmu pengetahuan. IGren4 ilmu
pengetatruan itu sendiri terus berkembang, tidak
tetap dalam sahr kondisi. Ia terus mengalami revisi-
revisi dan penyesuaian setiap hari.

Di sini, dalam pembahasan tema kita sekarang-
yaihr tentang tayamum-tampaklatr batrwa hikrnah
wudhu ajau mandibukan sekadaruntrkkebersihan.
Sebab, kalau hanya itu hilrnahnya maka pengganti

dari salah sahrnya atau keduany4 yang berupa
tayamurr\ tidak menunjuldran hikrnah kebersihan
ihr. Oleh karena ifir, pasti ada hikrnah lain bagi
wudhu atau mandi, demikianpula dalamtayamurn

IGmi tidak bersikeras dengan membuat suafir
ketetapan dan kepastian. Akan tetapi, kami hanya
mengatakanbahwa@
seba$i persiapan spirihral unhrk menghadap Allah
dengan suahr bentuk amalan, yang memisattkan
antara aktivitas dan kebiasaan hidup seharlhari de
ngan pertemtran rrang agung dan mulia Oleh karena
itulah, dalam segi ini dikatakan batrwa tayamum
sebagai pengganti mandi atau wudhu.

Di balik ini semua terdapat ilmu Allah yang senr
purn4 menyeluruh, dan sangathalus terhadap se
gala gerak dalam hati, keinginan, kerinduan, dan
perjalananrya yang tidak ada yang mengetahuinya
kecuali YanS Matratnlus lagi Maha Mengetattui Kita
tinggal belajar sedikit kesopanan kepada Tuhan
Yang Matraluhur, Mahaagung, Matratinggi, dan
Matrabesar.

Kita berhenti sekali lagi di depan antusiasme
nwnlwj Ratrbam terhadap shalat dan keinginannrra
unhrk menegakkannya dalam menghadapi serta
mengatasi semua halangan dan rintangan. Pem-
berian kemudahannya begihr jelas dengan diboleh-
kannfia bertayamum untuk menggantikan wudhu
dan mandi atau menggantikan keduanya sekaligus,
ketika tidakterdapat air atau ketika sedang meng-
hadapi kesulitan kalau menggunakan air (atau ketika
cuma ada air sedikituntuk minum dan kebutuhan
hidup lainnya). Demikian juga ketika sedang dalam
bepergian Oingga ketika mendapatkan air sekali-
pun, menurut baryak pendapat).

Semua ifirdi samping penjelasan tentang tata cara
shalat khaufdr medan perang sebagaimana akan
dijelaskan dalam surah ini-menunjukkan betapa

besarnya perhatian mmhoi Rnbbaniterhadap shalal
di mana seoftrng muslim sama sekali tidak boleh
putus dari shalat dengan alasan apapun. Hal ini jusa
tampakketika seseorang sedang sakit, hinggashalat-
nya harus dilaksanakan dengan dudub berbaring,
atau tidur. Batrkan, dihkukan dengan menggerak-
kan kedua kelopak mata apabila sudah sulitmeng-
gerakkan anggotatubuh.

Ini adalatr masalah hubungan antara harnba dan
Tuhan. Hubunganyang Allah tidak suka kalau si
hamba memutuskannya. IGrena Allah Yang Maha-
suci mengetahui urgensi hubungan inibaei sihamba
sedang Ailah sendiri sama selali tidak berkepenting-
anterhadap alam semestainiTidakadakeuntungan
sedikitpun baei-Nya dari ibadahparahambaNya ini
Ibadatr itu unttrk kebailan mereka sendiri. IGrena
dengan menunaikan stralat dan berhubungan dengan
Allah ifu, mereka mendapatkan pertolongan di
dalam memikul trgdsdrgas mereka- Ibadatr tersebut
unfirkmenenangkan hati mereka menenterarnkan
jiwa merek4 memberilan pancaran catraya dalam
keberadaan merek4 dan menimbulkan perasaan

batrwa mereka berada di dalam lindungan Allah,
berada di dekat-Nya dan berada di dalam peme
liharaan-Nya, dengan cara yang tepat bagi fitratr
mereka" Sedangkan, Allafrrlebih mengetahuitentang
fitah mereka ini, lebih mengerti tentang apa yang
baik bagi mereka dan apa yang dapat memperbaiki
mereka Dialebih mengetahui tentang manusia png
diciptakan-Nya dan Dia Malratralus lagi Maha
Mengetatrui.

Kita juga perlu berhenti sebentar di depan bebe
rapa ungkapan indatr yang terdapat dalam nash yang
pendek ini. Di antaranya ketika mengungkapkan
buang air di tempat buang air yang diungkapkannya
dengan kalimat, " Atau kernbali dmi tmpat buang ahp,

dan tidak dikatalcn, "Apabila lwma mclnla*,m ini dnn.

itu", batfl<an cukup dengan menyebutkan bmtali
dari tanpat lta sebagai kiasan mengenai apa yang
tedadi di situ. Di samping itu perbuatan ini tidak
dinisbatkan kepada lawan bicara. Tidak dikatakan,
"Atnu kamu datarrg dnri tmtpat buang ah', bahkan
dikatakan, "Atau kcr$ali dml nnpat buang air." Hal
ini dimaksudkan untukmenarnbah kesopanankepada

lawan bicara dan kehalusan kiasan itu, agar kesopar
an ini menjadi contoh bagi manusia ketika mereka
sedang bercakapcakap!

Ketikamengungkaplan apayangterjadi di antara

seorang lelaki dan seorang wanita (suami-isti) de
ngan firma*Nya " Atnu lamu tdnh nwEntuh wanitd.
Ungkapan dengan kata*ata "menyenfirh" (mulna'
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meeah) ini lebih halus, lebih sopan, dan lebih tinggi.
l{ata rnulnanasahitu adakalanya merupakan pen-

dahuluan bagi tindakan ihr sendiri atau sebagai

ungkapan bagi tindakan itu. Bagaimanapun, ini me
rupakan adab kesopanan yang dicontohkan Allah
bagi manusia di dalam membicarakan persoalan

semasrm ihr, ketika tidak ada kebutuhan unhrk
mengungkapkannya secara bznsparan.

Saat merrgungkapkan tanah yang sud diperguna
kan-Nya ungkapan "tanah yang bailC', untrk meng-

isyaratkan bahwa yarrg suci ihr adalah baih dan yang

najis itu adalatr kotor.Ini merupakan isyaraf yang

halus dan dapatmasukke dalamhati.
Mahasuci Allah Pencipta jiwa manusia, Yang

Maha Mengetatrui tentangiiwa ini!
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Sf.$f,&i?rj*ET;JW.4
'Apakah tamu tidak melihat orang"orang yang
telah diberi bagian dari Alldab (Ihurat)? I\fiercka
membeli (memilih) kesesatan (dengan Peaniuk)
dan mereka bermaksud $rPaya kamu tersesat
(menyimpang) dad jalan (yang benad. (44) Allah
lebih mengeafiui (daripada kamu) tentang
musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi
Felindung (bagimu). Dan' culoplah Allah men-
jadi Fenolong (bagimu). (45) Yaitu orang'orang
Yahudi, mereka mengubah perkataan dari
tempat-tempatryra. I\fiereka berkata' TGni men-
dengar, tetapi kanti tidat( mau menunrtinl'a.'
(Mereka mengatal<an prila), T)engarlah' sedang
kamu sebenarnya 6dak mendengar aPa-aPa.
(Mereka mengatakan)' Raa'ina" dengan me-
mutar-mutar lidahnya dam mencela agama.
SeHranya mereka mengata.$^rq'Kami men-
dengar dan panrh' dengarhfr dan perharikanlah
kami', tenhrlah iur lebih baikbagi mereka dan
lebih tepat ftt"pt' Allah mengutrk meneka
lra.rena kekafiran meneka. Mereka tidak ber
iman kecuali iman yang sangat tipis (46) Hai
orang-orang yang telah diberi Alkitab, ben
imanlah kamu kepada aPa yang telah l(arni
tnrnkan 6t-Qrrr'"rr) yang membenarkan Kitab
yang ada pada kamu sebelum lG^Irri
muka(mu), lalu l(ami putarkan ke belakang a'tan

IGmi kutuk mereka sebagaimana Kami telah
menguhrk orang'orang (yang berbuat makdat)
pada hari Sabar. Ketetapan Allah pasti berlalnr.
(47) Sesungguhnya Altah ddak alran meng
ampuni dosa qyirik IXa mengampuni segala
dosa yang selain dad (syirik) itu' bagi siapa )'ang
dikehenda.ki-Nya" Barangsiapa yang memPer
selutrkan AIIab, maka sungguh ia telah beftuat
dosa yang besar. ( $ Apakah kamu tidak mem-
perhatika^n orang yang menganggaP dirinya
bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa
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yang dikehendaki-N,,4 dan mereka 6dak di-
aniaya sedikitpun (49 hrhatikanlabbetapal€h
mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah?
C\rkuplah perbuatan ihr menjadi dosa yang
nyata (bagi mereka). (50) Apakah kamu tidak
memperhatikan orang-orang yang diberi bagian
dari Alldtab? Meneka pencaya kepada jibt dan
th"ghog dan mengatakan kepada orang-orang
kafir (nusyrik Mckah) bahwa mereka ihr lebih
benar jalannya daripada orang-orang yang ber
irnan (51) Meneka itulah orang yang dilnrtrki
)t[ah" narangsiapa yang dilcrtuki elab nlseya
karnu sekali-kali ddalc akan memperoleh peno-
long bagiryra. (54 Araukab ada bagi mereka
bagian dari kerajnan (kehrasaan)? Kendatipun
ada, mereka ddak akan memberilran sedikit
pun (kebajikan) kepada manusia. (53) Aaukafr,
mereka dengki kepada manusia (Muhamnad)
lantaran kanmia yang Allah tclah berikan ke-
padanya? Sezungguhnya lGrni telah memberi-
kan Kltab dan Hilsnah kepada keluarga lbrahtu&

'lan Karni telah memberikan kepadanl'a ke-
rajaan yangbesar, (54) Itfiaka di antara mereka

png dengki iur), ada orang'orang
yang beriman kepadanya, dan ada orang'orang
yang menghalangi (rnanusia) beriman kepada-
qa. Chkuplah (bagi merekC)Jahannam Fng
menyala-ryrala apinla. (.f$ Sesungguhnlaa orang'
orang yang ka.ffr kepada ayat-ayatlGrnio kelak
akan Kand masukkan mereka ke dalam neraka.
Sedap kali hrlft merels hangusr Kami ganti lulit
mereka dengan hlityanglain, strpaya mereka
merasa.kan azab. Sesungguhnya A[ah Maha-
perkasa lagi I\fiafrabijaksana. (56) Orangorang
yang berinan dan menger$kan amalamal shaleh'
kelak akan l(ami masukkan mereka ke dalam
nrrga )'ang di &tamn5ra mengalir runpiflngai;
kekal mereka di dala,tnnya. Mereka di dalamrryra
mempuryrai istri-istri yang sucil l(a.lrd masuklan
mereka ke tempatyang t€duh lagi nyaman (57)"

Pengantar
Pelajaran di dalam $ratt ini diawali dengan mem-

bicarakan peperangan yang dilibatkan oleh Al-
Qur'an bagi kaum muslimin unhrk melakukannya
guna menghadapi kejatriliatran yang melingkupi
merekakhususnya kaum Yatrudi Atrli KitaLse
bagaimana telah kita saksikan peristiwa dan medan-
nya dalam surah al-Baqaratr dan surah Ali Imrart
sebelumnya Peperangannya adalah ihr-itu juga
Musuh-musuhnya pun itu-itu pula!Yaihr, musuh-

musuh yang sudah kita bicarakan dalam pendahu-
luan surah al-Baqaratr dan pendatnrluan surah Ali
Imrar\ iuga dalam pendahuluan suratr ini.

Pelajaran ini dimulai dengan peperangan ter-
hadap golongan luar. Peperangan kaum muslimin
dengan pasukan musuh yang ada di sekitarnya-
Akantetapi padahakikafrgrainibukanlah perrnulaan
perang. Maka'segala sesuafu yang sudatr disebut-
kan dalam suah ini yang berkenaan dengan ahran-
ahrran kemasyarakatan, ekonomi, keluarg4 dan
akhlalq serta penghapusan identihs jahiliah dalam
masyarakat muslim yang dipungut oleh nanlmj
Rabbani dan program serta pemantapan identitas
Islam yang b:iru di dalam masyarakat ini, semua ihr
tidak jauh dari perang terhadap musuh dari luar
beserta musuh-musuh kaum muslimin di Madinatr
khususnya dan dijaziratrArab umumnya. Pendatru-
luan yang sebenarnya adalah unhrk ini dan per-
siapan yang sebenarnya adalah untuk menghadapi
peperangan ini. Serangan ifu adalah serangan ter-
hadap bangunan masyarakat baru yang ditegBld<an
di atas fondasi manlajlslanyang baru, supaya numzu
menghadapi dan mengalatrkan musuh-musuh yang
ada di sekitarnya.

Sebagaimana kita lihat dalam surah al-Baqaratr
dan surah Ali Imran mengenai adanya perhatian
unfuk membangun masyarakat ini dari dalam de
ngan membangun akidah, pola pikir, akhlak, per.N:!
an, syariat, dan undang-undangnya; di samping me
ngajarkan dan memberitahukan kpada umat ten-

tang segala sesuahryangberkenaan dengankaralrter
musuh-musuhnya dan sarana-sarana yang diper-
gunatarnva; mereka diwanti-wanti supayawaspada
dan berhati-hati terhadap tipu daya musuh-musuh
mereka lGmudian mereka diaratrkan untuk meng-
hadapi peperangan dengan hati yang tenang, mata
terbuka kemauan yang kuat, dan mengerti tabiat
peperangan dan tabiatmusuh. Semuaihr kitaiumpat
dalamsurahini.

AKlur'an sudah mencalcup semua ifu. Ia ment
beri semarUatperang (dalam arti lua*pmj) kepada
kaum musliminunhrk menghadapi segalakemung-
kinan Ditanarnkannva semangat itu ke dalam hati
dan perasaan mereka Ikren4 hati dan perasium

merupakan tempat tumbuhnya akidah yang baru,
pengenalan yang baru terhadap Tuhannya dan
tasltmruur yarry baru terhadap alam wuiud. Kemu-
dian dipasangnya di sana timbangan dan tata nilai
yang baru. Diselamatkaruryafitratrrya dari firmpuk-
an kotoran jahiliatu dihapuskannyamentalitasjahiliah
.dari setiap individu dan maqnarakat, dan ditumbuh-
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kan serta dimantapkannya identitas Islam yang
cemerlang dan indatr. IGmudian digiringrura mereka
unhrk berperang menghadapi musuh-musuh yang
senantiasa mencari peluang untuk menyerang dari
dalam dan dariluar, yaitr golonganYahudi, munafh
dan musyrikin. Diberinya mereka bekal fang leng-
kap unurk menghadapi, mengungguli, dan mengalatr
kan musuh-musuh ifir dengan dikokohlsnnya unsur-

unsur bangunan internalnyayang baru baik dalam
segi akidah, akhlalg kemasyarakatan, kedisiplinan
maupunlainnya.

Keunegulan dan kemenangan vang hakiki bagi
masyarakat muslim terhadap masprakat jattilialt

1arrg ada di sekibrnyFteffnasuk maqxarakatYahudi
yang berdomisili di jantung kota Madinalpadalatt
keunggulannyadalampembangunanruhani mentaf
sosial, dan keteraturan serta kedisiplinan-karena
kelebihan rnanfwj Ql;rr' ni Rnbbani'xbehmmereka
unggul dalam bidang kemiliteran, perekonomian,
atau material secara umu[L

Babkan, merekatidakhanvaungeul dalambidang
kemiliteran dan perekonomian sertabidang-bidang
material lainnya tetapi laskar musuh-musuh Islam
umumnya lebih baryak junrlahnya, lebih kuatper-
siapanny4 lebih banyak danany4 dan lebih lengkap
persiapan-persiapan material lainry"a" baik di dalam
jazirah Arab maupun di luarny4 pada masa penak-

lukan-penaklukanbesar setelah ihr. Akan tetapi, ke
unsgulan yang hakiki (sebenarnya) ialah keunggul
an padabangunan ruhani mental, kemasyarakatan,
politik, dan kepemimpinan yang telah dibangun
fondasinya oleh Islam dengan nanlaj Rnbboniyaw
unik

Dengan keunggulannyayang jauh melebihi ke
kuatan jatriliatr dalam bidang ruhani" mental, sosial,
politilq dan kepemimpinan, maka Islam dapat me
ngalahkan jahiliah. Pertam4 mengalahkan ke
jatriliatran di jazirah Arab. Kedua mengalahkan ke
jahiliahan pada dua imperium besar yang mem-
bentang di sekitarny4 yaitu imperium Kisra Persia
dan imperium lGisar Romawi. IGmudian mengalatr
kan kejahiliahan di berbagai belahan aunia baik
dalam peperangan fiang dilakukan dengan tentara
dan pedang, maupun perang urat saraf dengan meng:
gunakanmushhaf AlQur an dan seruan-seruan!

IGlau bukan karena keunggulannyayang jauh

lebih tinggi itu, niscaya tidak akan terjadi keluarbiasa
an yang tidak ada bandingannya dalam sejarah itu.
Terutama dalam serangan-seftrngan militer yang
bersejarah, seperti dalam serangan tentara Tartar
dalam sejaratr kuno dan serangan tentara Hifler

dalam seiarah baru. Sesungguhnya semua itu bukan
harya serangan pasukan tenura saja tetapi sekaligus
merupakan seranganterhadap akidatr, kebudayaan,

danperadaban. Dalamhal initamf*tklahkeunggulan
pada akidah, bahasa kebiasaan" dan tadisi barusa
bangsabersang:kutan. kri merupakan suafi,r halyang
tidak ada bandingnya dalam peperangan lain, dulu
ataupun sekarang.

Keunggulan'kemanusiaan" yang sempurn4 ke
unggulan pada semua kel*rususan dan identitas
kemanusiaan, merupalian lapangan lain bagi manu-
sia hpaneanmanusiabaruyangbelum dikenal oleh
dunia secaqa mantap dan memkinkan. Oleh karena
itu, diceluplah negeri-negeri yang digenanginya
dengan celupanryra. Dibiarkan padanya cetakarugra
yang ktras, dan genangan celupanryraini terus ber-
kembans hingga merasuk ke dalam tata peradaban
yang sudah berlaku selama berruhhluluh generasi

sebelumnya di negeri-negeri tersebul Misalnya
peradaban Fir'aunisme di Mesir, kebudayaan
Babilonia dan Asyuria di Iral6 dan kebudayaan
Phinicia dan Surfania di Syam. Semuanya terjadi
karena ia (ajaran Islarn) lebih dalam akarnya di
dalam fitztr manusia, lebih luas dan lapans di dalam
jiwa manusi4 dan lebih besar kaidatrnfia serta lebih
lengkap arahan-arahannya bagi kehidupan anak
manusia dibandingkan semuajenis peradaban dan'
kebudayaanitu.

Dominannya bahasa Islam dan keberlakuannya di
negeri-negeri ini merupakan suakfenomenameng-
aeurnkan yang sulit dipelajari dan dipikirkan. Bah-
kan, menurutpandangan say4 lebih mengherankan
daripada masuk dan berlakunya akidah itu sendiri.
I(arena bahasa ihr merupakan sesuafu yang men-
dalam pada keberadaan manusia dan memiliki
jalinan yang erat dengan kehidupan masyarakat
Sehingga terjadinya perubahan selnacam ini di
anggap sebagai sesuafir yang luar biasa Dalam hd
ini, persoalannya bukan sematamata persoalan
'bahasa Arab". IGrena bahasa Arab sudatr ada
sebelumnya dan peristiwa luar biasa (fenomena
pemakaian batnsa Arab) ini tidak pernah terjadi di
tempat manapun di muka bumi sebelum datarynra
Islam..Oleh karena ifu, saya menamainya dengan
'bahasa Islam". Mak4 kekuatan baru yang latrir
dalam bahasaArab dan menampaldfin fenomena
yang luar biasa ini sudatr tentu adalatr "Islam" ihr
sendiri.

Begitu pulakeistimewaan lainyang tersembunyi
di negara-negara yang ditaHulJ<an (dalam arti
dimerdekakan, diberi cahayapetunjuk, dan dibebas
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kan) yang mengrrngkapkan eksistensi dirinya bukan
dengan batrasa aslinya, melainkan dengan bahasa
yang baru, yaitu batrasa Islam. Dengan batrasa ini,
mereka melahirkan hal-hal baru dalam bidang
kebudayaan dan peradaban yang justru menunjuk-
kan keasliannya, dengan tidak perlu repot-repot
menggunakan bahasa asing yang bukan bahasa

induknya- Maka, secara praktis bahasa Islam telah

menjadi bahasa induk yang notabene merupakan
suahr hal yang istimerrua- Hal itu disebabkan bidilsn
batrasa ini begitu besar dan sudatr lekat dengan

fitatr. IGrena ia lebih dekat kepada jiwa dan lebih
mendalam daripada kebudayaan dan bahasanya
yangterdatnrlu.

Yang menjadi bidikan adalatr akidatr dan tnslwo-
wurbidil<npembangunan ruhani, pikiran, aktrlak,

dan kemasyarakatanfrrg ditrmbutrkan olelr manlryj

Islam dalamwak[ryangrelatif singkaf Sebagaibukti

kebesaran, kedalaman, dan kelekatannya dengan

fitzh adalah perkembangan bahasa Islam ini dengan

kekuasaan yang tanpa pertempuftm, sebagaimana

halnya perkembangan Islam adalatr dengan suatu

kekuasaan dan kekuatan tersendiri, bukan karena
pertempurannya.

Tanpa penaftiran seperti ini, kiranya sulit untuk
mencari sebabsebab fenomenal kesejarahan rang
unikini.

Bagaimanapun juga" persoalan ini merupakan
topikyang memerlukan penjelasan yang panjang

lebar. Maka cukuplah kiranya kami kemukakan
iryarat sepintas saja dalam W Azh-7fildnt

Semenjak pelajaran di dalam suratr ini dimulailah
pembatrasan tentang peperangan terhadap laskar-

laskar musuh yang senantiasa mengintai-intai kaum
muslimin yang baru hrmbuh di Madinatr. Dalam
pelajaran ini diungkapkan keheranan terhadap sikap

dan tindakan-tindakan kaum Yatrudi dalam meng-

hadapi agzrma baru (Islam) dan masyarakatyang
mengembannya. Juga dibahas tugas kaum mus
limin, karakteristik nanlwinya batasan Islam, dan

syarat iman yang menjadi identitas mnnlwi, ke
hidupan, dan sistemnya. Kemudian dikumandang-

kan seruan kepada umat ini untrk membela mmlwi,
perafiran, dan keberadiumnya Juga disingkapkan-

nya kedokkaum munafkyang selalu menyelinap di
dalamnya, dan diielaskan pula tabiatkematian dan

kehidupan beserta takdir Allah yang berlaku pada-

nya Hal ini sekaligus merupakan bagian dari pen-

didikan terhadap kaum muslimin dengan memper-
siapftannya unfuk mengemban tugasnya dan unhrk
berperang melawan musuh-musuhnya.

Pada pelajaran berikutnya terdapat tambahan
pembicaraan tentang kaum munafik dan peringatan

kepda kaum muslimin agar jangan sarnpai bekerja
samadenganmereka atau membelatindakarrtindak-
'an mereka Kemudian dijelaskan pula tindakan apa
yang perlu dilakukan kaum muslimin dalam meng-

hadapi laskar-laskar musuhyang ada di sekitarnya
unfirk menjadi dasar perundang-undangan dalam
pergaulan internasional. Kita jumpai juga sebuah
contoh ketinggian moral Islam dalam bergaul de
ngan orang-orang Yahudi secara individual yang
hidup di dalam linghgan maqarakat Islarn IGmu-
dian kita temui perjalanan bersamakesyirikan dan
orang{rang musyrik Dihmjukkan kelema}ran dan
keraptrtran fondasi kehidupan dan kepercayaanyang
dibangun kaum musyrikin di jazirah Arab.

Di celahcelah pembicaraan tentang peperangan

ini terdapat sebersit sinar keterangan tenbng peng-

ahran internal yang berhubungan dengan bagian-

bagianpermulaan suratr mengenaiurusankeluarga
IGmudian datanglatr pelajaranteraktrir dalam juz ini
yang khusus membicarakan"masalatr kemunafkan
dan orangorang munafik, yang menjerumuskan
merekake dasar neraka

Isyarat-isyarat sepintas kilas ini menjelaskaan
kepada kita mengenai medan peperangan dan sisi-

sisinla yang banyak sekali, baik di &lam maupun di
luar. Peperangan itu, pada hakikatny4 adalatr pepe

mngan yang senantiasa dihadapi umat Islam se
karang ini dan pada masamasayang akan dahng.

Aneka Macam"";; Kitab
"A\akah lamu tidnk mclilnt orang-mang y arg teLah

dibni bagian dari Akitab (Taurat)? Muelu m'mbeli
(memilih) lesaatan (fungan petunjuk) dnn merelu

bermnl',sud supaya ltarnu tnsaat (mmyimparg) dori
jfu (lory bnar). Allnh lnbih mengetalrui (dn ipa'do
- 

lwmu) tmnng musuh-rusafunu. hlwplah Allnh mm'
j adi Pelindmg (bagimu) Daa aiaplah Allah m4i ani
- 
Pmolnng ftaStm") Yaitu mang-mang Yahudi, mnelw

mmgubah pnlntann dmi tanpat4enpatny a. Mnelm

berltarn, 'Kami mndmgar', tttapi lcami ti'dnk ma'u mt-
nurutinya. (Mmelw mmgatakan Puln), Dengarlah'

sedang kntw wbewrrya tidak ntmdmgm a\a-aQa. Dan"

(mnelw mmgatalun),'R.aa' ina', dzngan memutar-

mutar lidalarya dm. mmrcla agann. Sekiranya mnelw
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mmgafnlraq 'Ifumi mmilengar danlaAila dmgarlnh
dnn pnlntilwnlnh lami', trntulah itu bbih baik bagi

mnelw dnn lzbih tzpat. fttapi, Allah mmgutuk mnela
lareru kzlafiran mnela. Merelu tidnk beriman leanli
iman y ang iangar &prs. " (an-Nisaa". 4/.46)

Inilah keheranan yang pertama-dalam mata
rantai keheranan mng baryakjumlattnt'&mengenai
sikap golongan Ahli Kitab, yakni kaum Yahudi.
I{hit}ab'firnnnAllatt' ini ditdukan kepada Rasuhrlla}t

saw. atau kepada siapa saja yang melihat sikap
merekayang aneh dan mungkar ini,

"Apalrnh knmu tidak melilwt urang-orattgyan! tclah

diberi bagian dmi Alklnb (Taurat)? Mrela mntbeli
(nurnilih) lus aant (dengan p aunjuk) dnn mnelw ber -
mnlmd supaya lwmu tsrsaat (nlenyimpang) dari j alnn
(y ang bnm)." (an-Nisaa': 44)

Persoalan penting diberikannya sebagian kitab
kepada mereka itr adalah diberi hidalratt (petuqiuk).

Allah telah membgri mereka kitab melalui tangan
Nabi Musa a-s. un$k menunjukkan mereka dari ke
sesatannya tempo dulu. Akan tetapi, mereka meno
lakkitab itu dan meninggalkan hidayah (petuniuk)

tersebu! batrkan merekaiustru membeli kesesatan.

Ungkapan dengan katakata "membeli.' ini artirya
batrwa hrjuan dan niat mereka adalah mengganti.
IGrena di tangan mereka terdapat pehuijuh namun
mereka meninggalkannya dan mengambil kesesat-

an. Jadi, seakan-akan tindakan mereka ihr sudah
mereka menger6 sudatr mereka niati, dan mereka
sengaj4 bukan karena tidak mengerti, keliru, atau

lupa Maka tindakan mereka merupakan tindakan
yang mengheranl<an dan sangat mungkar, yang
sudatr selayaknya orang yang normal merasa heran
dan menganggapnl"a mungkar yang sangat buruk

Akan tetapi, mereka tidak berhenti pada tindakan
yang mengherankan dan mungl<ar ifu saja Mereka
bahkan berkeinginan untuk menyesatkan orang-
oftmg yang mendapat pefuniuk, dan ingin menyesat-

kan kaum muslimin dengan berbagai macilm sanrna

dan carayang sudah disebutkan di dalam surahal-
Baqaratr dan suratl Ali Imran, dan akan dibicarakan
pula sebagiannya dalam surah ini. Jadi, merekatidak
cukup menyesafl<an dirinya sendiri sajayang mereka
lakukan dengan sengaja. Tetapi, merekaiuga hendak
memadarnkan rambu-rarnbu petrnjuk di sekitarnya
Sehingga, tidak ada lagi pehrnjuk dan tidak ada

oftmg{rang yang mendapatpetunjuk dan berjalan
di ataspehmjuk!
. Dalam senhrhan pertama dan kedua ini terdapat
peringatan kepada kaum muslimin agarwaspada dan

hati-hati terhadap permainan dan program-program

kaumYahudi Merekaterus saja menyusun renc:tna
dan program-programryra! Dalam pelajaran ini juga
jiwa kaum muslimin dibangkitkan semangatnya
unfukmelawan oftulg{tztngyarrg hendakmenyesat-
kan mereka sesudah mereka mendapat pehrnjuk

IGum muslimin harus membanggakan pehmiuk
(agama Islam) ini, dan melawan orang{rangyang
hendak mencoba mengembalikan mereka kepada
kejatrilialran yang sudatr mereka ketahui tnhmereka
juga mengerti tentang Islarn. Oleh karena i[l" mereka
membenci kejahiliatran itu dan mencintai Islam.
Mereka membenci setiap orang yang berusatra
mengembalikan mereka kepada kejatriliahan ihr,
sedikit atau banyak

Al-Qur'an menginformasikan semua ini kepada
merek4 karenaAllah mengetatrui persbatan trusiat
yang ada di dalam hati kaum Yahudi iht.

Oleh karena iur; di dalam mengaktriri penjelasan

mengenai usaha kaum Yatrudi, ditegaskanlatr bahwa
mereka itu adalatr musubmusuhkaum muslimin.
Kemudian ditenangkan-Nya jiwa kaum muslimin
terhadap perlindungan dan pertolongan Allatr, di
dalam menghadapi usatrausaha musuh itu,

'Allnh Mih mengetahrui (dsripadn kanu) tmang munth-

mtstthanu.hlatplnhAllahmajad;Pelindmg(fuSiru)
Dan,alwplahAllnhmniadiPemlang(bagirnu).'(n-
Nisaa':45)

Demikianlah dinyatakan dan diumumkan seciila
bansparan permusuhan antara ldum muslimin dan
kaumYatrudi di Madinah. Ditenhrkan pulabatas
batas langkah dan programnya

Keheranan terhadap Ahli Kitab ini bersifrt umum
dan maftrumry"a bahwamrrg dimaksud adalatt kaum
Yatrudi Madinah. Akan tetapi konteks ayatinitidak
cukup dipahami dengan mafttum seperti ini saja
bahkan iaberlaku bagi golongan manusiayang ber-
namaYahudiitu.

Kemudian diterangkanlah keadaan, tindakan-
tindakan, danburukryasikapkaumYahuditerhadap
Rasulullah saw. padawakhr itu, yang menunjukkan
bahwa peristiwa ini terjadi pada awal-awal tatrun
hijrah, sebelum kokohnya kekuatan dan kekuasaan
kaum muslimin di Madinatr,

'Taitumang-mangYahudi"mnelammgubahpakatnnt
dmi tempat-tmtpatnya. Merel@ bnlwta, 'Knrni men-

dmgm', tetnpi lumi tidnkmnu mmurutinya. (Mnelu
mmgatnlan puln),'Rafinul dtngan mernutar-mutm

lidnhnya dan mmah agamn..," (an-Nisadz 46)

Di dalam pelecehan dan ketidaksopanannyake



Juz V: Bagian furtengahan an-l,lisaa' (3a21 Tafsir Fi ZhilalilQur'on ll

padaAllah, sampaisampai merekamengubahfirman
Allatr dari maksud yang sebenarnyl-

Menurut pendapat terkuat, rcng dimaksud ialatl
menahn'ilkan kalimat-kalimat dalam Kitab Taurat
dengan apayang tidak dimaksudkan oleh kitab ihr
sendiri. Hd itu mereka lakukan dengan maksud
untuk meniadakan bukti-bukti adaryra risalatr ter-
aktrirrang disebutkan di dalamnm dan unfirkme
niadakan hukum-hukum dan syariat-syariat yang
dibenarkan oleh Kitab Suci terakhir, yang kesatuar
nya menunjuld<an bahwa kedua kitab suci (faurat
rrrg asli dan AKlur'an) itu berasal dari surnber yang

satu. Sebaeaikonsektrensiny4 halinijugamenunjuk-
kan kebenaran risalatl Nabi Muhammad saw..

Mengubatr kalam Allatl dari maksud yang se
benarnya karena hendak mengikuti hawa nafsu ihr
merupakan sebuah fenomenayang harus mendapat-

kan perhatian. IGren4 ada juga tokoh-tokoh agama
menyimpang dari agamanrra dan menjadikan agama
itu sebagai ciptaan dan produk merek4 yang mereka
sesuaikan dengan keinginan penguasa pada setiap
zaman dan keinginan golongan mayoritas mng ingin
menyelewengkan dan membeloldran agama Golong:
an Yahudi merupakan contoh paling jelas vang suka
berbuatdemikian

Pada zannnkita sekarang juga ada "pakar-pakar''
(dalam tanda kutippenj) asall;ra Islam yang ber-
lombalomba dengan kaumYahudi dalam melaktr-
kan tindakan seperti ihr!

IGmudian di ddam pelecehan dan ketidak-ber-
adabannya terhadap Rasuhrllah saw. sampaisampai
mereka mengabkan, T(ami dengar, hai Muhammad
apa yang engkau katakan. Akan tetapi" kami tidak
mau memafuhinya! Ikmi tidakmau mempercayai"
meruikuti dan memafirhiqra!" [Ial ini menuniuldran
bahwa ayat-ayat ini turun pada masa-masa awal
periode Madinah di mana kaum Yatrudi berani ber-
sikap demikian terhadap Rasulullah saw.. Di samping
itr, merekajuga sukamembual, biadab, tidak soparl
dan memelintir perkataan dan melecehkan, ketika
mereka berkata kepada beliau,

'(Mnelamengatalean,puln),Dengarlah',sedangkomu
sebmamya tfulak nmh,ger apa-apa. Dau (rnnelw

mmgatnlnn),'Rnn'innn'.'

Menurutpengertian lahirlafal merekamengata
kan, Dengarkanlah"-padatral beliau tidak diperintatr
kan unfirk mendengarkan Gni cumabasabasi)-dan
" Ran'inad, ]akni,'Tjhatlah kami dengan memper-
hatikan dan menghormati posisi kami!" IGrena
mereka adalah Ahli Kitab, sehingga tidak pantas

diajak masuk Islam sebagairnana kaum musyrikin!
Adapun mengucapkannya dengan memutar-

mutar lidah, maka mg mereka maksudkan ialatr,
"Dengarlah-toh kamu tidak pernah dan tidak layak
mendengarnya-(mudah-mudahan Allah meng-
hinakan mereka)." Dan'Raa''itud, yang mereka
putar kepada.kata ru'uunahyang berarti dungu,

)"akni, "Perliatikanlah kami wahai orang dungu!"
Demikianlah bualan, ketidaksopanaq pemelintir-

an, kepurapuraan -dan penyimpangan kalimat dari
tempat-tempat dan maknamaknanya

IhrlahkaumYatrudi!
Setelah menceritakan keadaan dan sikap mereka

itu, AlQur'ari menetapkan manhqi Vanstepat dalam
menghadapi Ahli Kitab dan sikap yang cocok dalam
menghadapi oftrngor:rng1ang telah diberi sebaeian
kitab itu. Dibangkitkan keinginannya sesudatr itu
terhadap hidayatr, balasan yang baik, keutarnaan,
dan kebaikan dari Allah, kalau mereka mau menem
puh jalan yang lurus. Di samping itu dijelaskan pula
tabiat mereka yang sebenarnya. Begitulah mereka
dahulunya dan begitulah mereka selanjutrya

"Sekirany a mnela mengatnlan,'Ifuni mtndengar dnt
fatuh, dmgailah dan pnlwtilwnlnh l@mi', tttttulnh lal
itu lzbih baik bagi mnekn dan"bbih upat. ntnpi, Allah
mmgutuk mnela lrarena ltzkafran mneln. Maekn tidak
Mman lunali iman yarg sangat lrpar. " (an-Nisaa':
46)

Mereka tidak mau menanggapilebenaran yang
demikian jelas, indatr, dan lurus ini. Seandainya
mereka menanggapinya dengan kata-kata yang
terang dan tidak dipelintr, yakni dengan mengata
l<arn,'T{a:rni mmdengar dm @L dmgarlah doo pn-
latil@nlnh lumi", niscayayang demikian ini lebih
baikbagi mereka dan lebih meluruskan tabiat jiwa
dan keadaan mereka. Akan tetapi kenyataan me
nunjuftil<an bahwa merekadisebabkan oleh kekafir-
anrura-terjauh dari hidayah Allah. Mak4 tidak ada
yang mau beriman dari mereka kecuali hanya
sedikit

Benarlah apa yarrg difirmankan oleh Allah bahwa
ddam rentang sejarahnya yang panjang tidak ada

orangYatrudi yang memeluk Islam kecuali hanya
sedikit Yaifi! orangyang dibagikan kebaikan unhrk-
nya oleh Allah dan dikehendaki-Nya mendapat pe
funjuk karena kesungguhan mereka unhrk men-
dapatkan kebaikan dan karena usatramereka unhrk
mendapatkanpetunjuk

Adapun blokYahudi, maka selama empatbelas
abad (dan seterusnyay'mj) merela selalu me
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musuhi Islamdan kaum muslimin, sejak mereka
bertetangga dengan umat Islam di Madinatr hingga
masa sekararlg. Sejakzaman ibr, tipu dayamereka
terhadap Islam adalah tiptr dayalang kontinu" keras,
serta beraneka rurcam bentulq warna, dan teknis
nya Tidak ada satu pun tipu daya yang dilakukan
seseorang terhadap Islam dalam semua sejaratrqrr
termasuk tipu daya gerakan Salibisme Internasional
dan penjajahan dengan berbagai macam bentrknya
kecuali di belakangnya terdapat kaum Yatrudi, atau

kaum Yatrudi ikut andil di dalamnya!

serua.n kepada *rr;; dan Banaya syirik
Sesudah itu diarahkanlah khithnb selanjutnya

kepada oftng{rang yang telah diberi kitab, yaitlr
kaum Yahudi. Suahr seruan untuk beriman dan
berpegang teguh pada kitab suci yang membenar-
kan kitab suci yang ada di hadapan mereka dan
diancamnya mereka dengan akan diubatr wajahnya
dan akan ditimpakutukan sebagai akibat dari ke
kerasan dan ulah mereka Dicapnyamereka dengan
stempel syirik dan menyimpang dari kemurnian
tauhid yang iuga merupakan ajaran asli agama
merek4 sedangkan Allatr tidak mengampuni dosa
syirik Padawal<hryang sama diberikanlah penjelas
an umum tentang batasbatas pengampunan Allatr
yang luas. Juga dijelaslan-Nya mengenai buruknya
kemusyrikan sehingga ia keluar dari batas wilayah
pengampunanifu,

q6 t:i 6 c,Wr;, : i.$ i'rjj'ujt q16-

G${{g 61i7ttifr ,#,J,# e &
5 6, ;f 5 t'(s'++1i +effA KFs J
"g:a;aAt:bi&r:$SFSaiitS

+ryfrW*rr,.t$Utji;s
"Hai mong-mang yng tzlah dibd Alldtatr, bdmmlah
kamu kzpadn apa yarg telnh l(nmi turunlan (Al'

@i *) t org membmarlwn Kitnb y ang adn padn kamu

sebelum l(nmi mmgubah mulw(mu), lnlu l{nmi putm-
lan Iu belaknng atnu Kami lutuk mmelw sebagaimnnn

I{ami telnh mmgutuk orang-nrattg (yang bnbuat
malsiat) padn luri Sabar l{eutapan Allah Wi b€rlalil.
Sesunggullrya Allah tidnk alun mtngatnpuni dna Eirik.
Dianengampuni segala dosayargselain dari (Eirik) iat,

bagi sinpa yang dilcehmdaki.-Nya. Barangsiapa yang

mnnpmelutulwn AIIalu nalu sangth ia telnh bcrhnt
don yarg baar." (an-Nisaat t ail-a8)

Inilah seruan kepada mereka dengan menyebut
identihsq'a lGrena identitas ihr, semestinya mereka
merupakan oftmgoftmg yang pertama kali me
nyarnbut seruan ifu dengan positif, IGrenanya pula

semestiry4 mereka menjadi orang yang pertarna kali
memeluklslam,

"Hai mang- mang yang blnh dib ni AIJdtnb, berimnnlah
lumu lrzpadn apa yang telah l(ami turunL,nn (Al'

@i an) yangmnntraurlan lcnb yang adn Pna lenut."

Mereka adalatr orang-orang yang telah diberi
kitab suci (fauratyang asli). I(arena itu, tidaklah
aneh kalau mereka berpegang pada pehrnjuk ini.
Allah yang telah menurunkan kitab kqpada mereka
ihr adalah yang menyeru mereka untuk beriman
kepada kitab yang diturunkan Allah, yang mem
benarkan kitab yang ada pada mereka Mak4 tidak-
lah aneh kalau mereka begihr, toh kitab (Al-Qur'an)

ini membenarkan kitabyang ada padamereka
Seandainya unhrk beriman ihr perlu bukti-bukti

yang nyata atau sebabsebab latririah, niscaya oftmg-
orang Yatrudilah yang akan beriman pertama kali.
Akan tetapi, kaum Yahudi memiliki kepentingan-
kepentingan, keinginan-lieinginan, dendam, dan
dengki. Dengan karakternla ifu , mereka memaling- "

kan lehernya sebagaimana diungkaplan oleh Kitab
Taurat bahwa mereka adalah "bangsayang tegak
lehernya". IGrena ifu, mereka fiCak mau beriman.
Mak4 datanglah an€num yang keras,

"Sebolam l(omi mcngubah mula(mu), Inh l(nrt punr'
Iwn le belakangatau l{arni lattukmnelw wbagaimntu
Kami tdnh mengutuk ararg-mang (yang babunt mak-

siat) pada hari 9atrtu. IQtztnpan AIIah pasti berlnla.'

Mengubah wajatr berarti menghilangkan ciri
khasnya sebagai manusia, dan memutarnya ke
belakang berarti mendorongnya unhrk berjalan
mundur. Boleh jadi yang dimaksudkan adalah
ancanun dengan malara materialnya" yiltg meng-
hilangkan ciri kemanusiaan mereka dan menjadikan
mereka bedalan mundur. Demikian pula dengan
kufukan yang menimpa orang{rang yang me
lakukan kemaksiatan pada hari Sabtu (yaitu yang
melakukan rekayasa untuk menangkap ikan pada

hari Sabtu, padahal yang demikian itu sudah di-
haramkan atas mereka di dalam syariat mereka),
batrwa kuhrkan itu ialatr mengubatr benfirk mereka
secara nyata sebagai kera dan babi. Boleh jadi pula

bahwa yang dimaksudkan adalatr menghapuskan
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rambu-rambu pefuijuk dan pengetatruan di dalam

hati merek4 dan mengembalikan rherekakepada
kekafiran dan kejatriliatran, sebelum Allah men-

datangkan kitab (Iaura$ kepada mereka dahulu.

IGfr sesudah beriman, dan tersesat sesudah men-

dapat petrnjulq berarti pengubatran terhadap wajah

dan pandangan, serta kemunduran yang sejauh-
jauhnya

Apa punyang dimaksudkan, kemungkinan per-

tama atau kemungkinan kedua makahal ini tetap

merupakan anqmunyang keras dan menakutkan,
yang cocok dengan tabiatkaumYatrudiyang bar.rdel

dan keras kepala- Juga sesuai dengan tindakan
mereka yang hina dan amat buruk!

Di antara orangyang takutkepada ancaman ini
adalah l(a'ab afAtrbac, lalu dia nrasuk Islarn Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan bahwa telatr diinformasikan
kepadanya oleh ay*r (yang katanya),'Telah diinfor-
masikan kepada kami oleh Nufril. (IGtanya), Telah
diinformasikan kepada kami oleh Amr bin Waqid,

dari Yunus bin Jalis, dari Abu Idris Aaidzullah al-

Khaulani. Dia ber}ah"'Abu Muslim al-Khalili adalah

suru IG'ab. Dia pernatr mencela IG'ab karena telah

melarnbatkannya menghadap Rasulullah sav. Mak4
Abu Muslim mengutus l(a'ab untuk memperhati-
kan, siapakah beliau?' Ka'ab berkata '[alu saya

berangkat ke Madinatr. Setelah samBai di sana beliau

sedang membaca ALQur'an (yang berbunyi),

"Hai uang-mang yang tulah diberi Allcitab, boimartlnh

tamu lupada apa yang tchh Ifumi turunlun (Al-

fui an) y ang manbenarlw Kitab yang ada padn lwrnu

sibelum l{arri mengubah muln (mu) Inh l(nni putn -
lanlubelnlang."

Mak4 saya segera mandi. Saya usap wajah saya

karena saya takut sudah berubah, kemudian saya

masuklslarn"'a
I(ata penuhrp ayat ini ialatr,

'Iktenpan AUah pasti b nlnlar "

IGta penutup ini merupakan penegasan terhadap

ancaman- Hal ini sesuai dengan watak kaum Yahudi!

Setelah itu datang pula keterangan yang me
ngandung ancanurn lain di aktrirat nanti. Yaitu,

ancaman tidak akan diampunirya dosa syirik, pada-

hal pintu-pinhr rahmat Ilahi senantiasa terbuka bagi
semua rnacam dosa selain syirikitu,

"Saunguhnya Allnh tidak akan mmgampuni dnsa

syirik. Dia mcnganQuni wgaln dnsa yang selnin dnri

@t ik) iu, bagi siapa yang dilafunnnki-IVa. Bmang-
siapa yang manperselwtulan AIIaJa ntal,a nnguh ia
telth bnt tnt dnsa yang baar." (an-Nisaa': 48)

Konteks ayat ini juga mengandung tuduhan
kepada kaum.Yatrudi sebdgai daku perbuatan

syirik, dan mengandung seruan kepada mereka
unhrk beriman dan bertauhid secara murni, meski-
pun di sini tidak disebutkan adanyaperkataan atau

tindakan mereka yang diangeap syirih I(arena pada

beberapa tempatlang lain, A[Qur'an meriwayatlcan

balrwa mereka mengabkan, " Uzair adnlah anak Allnlf
sebagaimana kaum Nasrani mengatakan, " Almnsih
adnlah anak A//a/|, "Yang demikian ini tidak dirasukan
lasi adalah svirik!

AlQuran jugameriwayatkan tentang mereka itu
batrwa mereka "mqnjadil@n pmfuta-pmdtta dnn

rahib-rahib mnela sebagai hilnn-tulan sehin Allnlt.
Padahal, mereka tidak menyembah pendetapendeta

dan rahib-rahib ihr. Mereka hanya mengakui dan

menetapkan bagi para pendeta dan rahib itu hak
unhrk membuat syariat, hak untuk menghalalkan
dan menghararnkan, suaht hakyang murni hanya

milik Allah dan termasuk l&ushushiyah uluhiyyah.

I(arena itulah, Al-Qur'an menganggap mereka se
bagai orangorang musyrik PenetapanAlQuran ini
memiliki nilai khusus dalam tashnaruur lslan yatg
benar untuk membatasi bingkai Islam dan syarat

iman" sebagaimana akan dibicarakari dalam suratt ini
secara terperinci.

Bagaimanapun keadaanny4 kaum Yatrudi pada

zaman risalatr Nabi Muhammad saw., akidah mereka

dijazirahArab penuh dengankeberhalaan, menyim-
pang dari tauhid. Ancaman di sini ditrjukankepada
merek4 yang isinyabahwaAllah akan menganpuni
dosa selain syirik-bagi orangyang dikehendaki-Nya
Akan tetapi, Dia tidak menolerir dosa syirik yang

besar. Tidak ada ampunan di sisi.Nya bagi orang
yang menghadap kepada-Nya (yakni meninggal
dunia) dalamkeadaan mempersekuhrlan-Nya dengan

sesuatu dan belum melepaskan kesyirikannya itu
sewakfil- hidup di dunia"

Syirik merupakan pemufusan hubungan antam

Allah dan hambaNya IGrena itu, tidak adaharapan

bagi merekaunfirk mendapatlian pengampunarrNya

23 Menurut riwayat yang populer batrwa Ka'ab masuk Islam pada masa pemerintahan Umar ibnul Khaththab. Jwa terdapat riwayat yang

clikeluarkan oleh Ibnu Jarir yang menceritakan masuk Islamnya IG'ab pada zaman pemerintahan Umar. Barangkali inilah yang lebih kuat. Yang

menyebabkannya masuk Islam juga karena mendengar ayat ini.
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apabila mereka meninggalkan dunia ini dalam ke
adaan musyrik danaterpuhrs hubunganqa dengan

Allah, Tuhan semesta alam. TidaHah seseorang

mempersekufukanAllah dengan sesuahl dan tetap

dalam kemusyrikan ini hingea meninggal dunia
sedang dihadapannyaterbentangbuldibukti tauhid
di alam semesta dan di dalam peurqiuk yang dibawa

Rasul. Tidaklah akan berbuat demikian seseorimg
yang di dalamiiwanfia masih ada unsur-unsur ke
baikan dan kesalehan. Sesungguhnya seseoftrng

harya berbuat demikian apabila jiwaryra zudatr rusak
dan tidak diperbaiki, atau menyelewengkan fifahrya
fiarrg telah diberi kebebasan oleh Allah. Tidak ada
yang berbuat demikian kecuali oftmgyang men-
jatuhkan dirinfia ke tingkatan paling rendatr, dan
telah menyiapkannya untulc hidup di dalam neraka

Adapun dosadosa besar selain dosa yang jelas,

t€raqg, dan ryrata ini malra dosadosa itu termasuk
dalam batasbatas wilayatr pengampunarFdengan
ditobad atau tanpa tobatlebih datnrlu sebaeairnana

disebutkan dalam sebagian riwayat-selama yang
bersangkutan memiliki kesadamn terhadap Allah,
mengharap pengampunarrNya fkin batva Allah
bednrasa memberi ampunan kepadaqa, danf"akin
pula batrwa pengampunan Allah terhadap dosanya- '

ddaldah terbatas. Inilah garnbaran yang luas ntb
ngenai rahmat Alah 1lailg tidak ada habis dan batas
n1'4 beserta pen$rnptnan-Nla yang tidak pernatt

tertutrppintrnn dantidak dihadang olehjurukunci-
Imam Bulifiari dan Muslim meriwal"atkan dari

QutaibalL dariJarirbinAbdul Hamid, dadAbfulAziz
bin Rafi', dari Aid binwahb, dariAbu Dzar, diaber-
kata, "Alcu pernatr keluar pada suafir malarq tib*tiba
aku melihat Rasulullah savv. berjalan sendiriarr tidak
ada seo.rang pun )'arlg menemani beliau. Mak4 alil
mdngtira bahwa beliau tidak ingin ditemani seonmg
pun lGrena itu, aku berialan di bavrah baFqg-bAnng
rembulan. Tibatiba beliau menoleh dan melihatku,
kemudian beliau bertanya'Siapakah ini?' Aku merr
jawab, 'Abu Dzar. Biarlah Allah menjadikan daku
sebagai penebus dirimu.' Beliau bersaMa TIaiAbu
Dzar, kemarilah!'I-alu alru berialan bersama beliau

sesaa! kemudian beliau bersabda'Sesunggulmla
golmgan naynin iht alw, nsliadi minnilas Pda hcri
ki,amat, kzanli uargyang diberi kcbailan olzh Allah,
yaitu ditiuplun letbailun dnri lurnnnya, kirinyo
depanrya, dnn belalwgrya" lantns ia bnhnr lubailtnn-
Abu Dzarberkata lalu aku berjalan lagi bersama
beliau sesaaf kemudian beliau berkata kepadaku,
.'Berhentilah di sini.' Kemudian beliau menyrruhku
duduk di tanatr yang di sekelilingnya ada batu, lalu

beliau berkah,'Duduklah di sini hingga aku kembali
kepadamu.' Kemudian beliau pergi ke tanatr berbahr

hingga akn tidak melihat beliau lagi. Setelah lama

beliau meninggalkan aku, kenrudian kudengar
beliau datang sanrbil berkata Meskipun dia pernatt

furfundan mencuri'Maka setelah beliau datang,
'aku 

merasa tidak sabar laei dan larrgsung kutanya
kan, Wahai Nabiynrllah, aku rela Allah menjadikan
diriku sebagar penebus dirimu, siapakah gerangan

orzlng yang berbicara denganmu di tepi tanah ber'
batu tadi? I(arena aku mendengar seseoftrng me
nimpalimu.' Beliau menjawab, Itu adalah Jibril, dia
menampakkan diri kepadaku di tepi hnah berbatu
ifir,lalu didberkata"

'Ji''qt ll i/.o o6 i'A'dil'-FY
, i6 r ;:LV'o? a, ,&f 6 ,|,'tr .zlit
rD ,:r-J , iJ ti: ;tl:',t? uy t 'dr .i

{ ;';-:t w 'a
'smpilwlah tufur gnbira ktPada umahnil lat*o
barangiapa yng menhgal dunia sdang dia tidak
mmfumelutulwn Allah dagan v.nnttt pun niscqa dia

M&g.le nryc.' Alu berunya WaluiJW ffi-
pun dia penuh nnnffi dan bcrziru?'Dia mnjaanb,
Bener.' AIil bntsrya lagi, Makipun dia pcnah mm'
cwi dan b€r'dru ? Dia nfliaunb, Ya, dn nalc@ dia
pmahmcnirwmkhnrwr.' ?

Ibnu Abi Hatim meriwayatlan deruan isnadrrya

darijabirbinAbdullah, diaberkata Tasuftrllah saw.

bersaMa

?- 'V ,ty.q 
iururytL'r:t "A nYh

ii,r 'llt .g ria ott,,**iu, ot.!;;r-trt4

['l$-AU; o'riY fit y l.HLl',lI;Y
Tinak adn semangpunyargmeninggal dunia fungan

tidnk mempnselwtulnn Allnh dcngan scsuatu pun,
mdn inkwn ia dapat saj a nndapailnn artpurunJilu
AIIah mmghmda*i nnln a*nt disil$a-Nya. Daa jilu
Dia mcnghmdnki nuln akn diampuni-lfi a. St*ry-
guhnya Allnh t;dnk mengampuni dosa syirik. Dia
rnengampuni ilosa selnin syirik bagi siapa yang di-
kzh.endn*i-1,{ya."

IbnuAbi Hatimiwa meriwayatkan dengan isnad-

nya dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ikmi, para satrabat

Nabi saw., tidakpernah ragu mengenai hukuman
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dL? 7:i::r 1* *trij'ri ,j'*,yb
{ u::r 

.,r.!/ l6 ,Ji y',

orang yang membunutr omng lain, orang yang me
makan harta anak yatim, orang yang'menuduh ber-
zinaterhadapwanitayang baik-baih dan oftmgyang
menjadi salrsi palsu, sehingga turun ayat (]"ang arti-
nya),'Sesanguhnya Allah tfulak mmganpuni dnsa

syirik. Dia mengampuni dnsa se.hin syirik itu luparla

siapa yailg dilufunahi- I$a'Setelah i[r diarnlah para

sahabat Nabi sar. dari memberikan kesaksian."
Ath:Thabrani meriwayatkan dengan isnadnya

dari Ilnimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., beliau

bersabda " AXah Azza waJalla berfirman,

"Barangsiapa yang mqadnri bahua Aku m.ampu

ncnganpuni dosa4wa, ma.l'a Kuampuni dia dm Alw
frnak pdilU asallan dia fidak mm@elattulw, s&nht
pundtngan-Ku."

Dalam hadits terakhir ini terdapat isyaratyang
jelas. Maka, yang penting ialah adanya kesadaran
hati terhadap Allah dengan sebenar-benarry'4 dan
di balik kesadaran ini terdapat keinginan terhadap
kebaikan, harapan" rasa hkut, dan rasa malu nurul
kala melalnrkan dosa Maka di balik itu terdryt siht-
siht yang menjadikannya lafak menjadi orang lang
bertakwa dan mendryatlcan amptrftm.

tt,

Mengangap Ilirinya Suci
SelaqiutryaAlQur'an-]rang menggerald<an kaum

muslimin unhrk berperang melavran kaum Yatrudi di
Madinalr-meryratakankeherananryaterhadapkela
kuan malirtrluk yang bernama Yatrudi ihr. Mereka
menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan Allah,
mery"aniung-nlanjung dan menytrcikan diri mereka.
Padahal, mereka merrgubatr kalamAllah dari tempat-

tempat dan kedudukannya" selalu menentang Allah
dan RasulNya sebagaimana disebutlran di muka
dan beriman kepadajibt dan thaghut sebagaimana
akan dibicarakan nanti Maka mereka telah berdusta
terhadap Allah dengan perbuatannya menganggap
dirirya sucidan menganggapbahwamerekasebagai
omng{nmg yane paling dekat kepada Allah, bagai
manapun buruknya kelakuan mereka!

r^i;- 6 €i 5r 6'#'"K'l-'uJi :sy; {

"aSs,;t'tg'"iix-,6fi t(tSJ'o{rt'55

34av+6s
"Apaleah luntu tidak mempnlnrilwn orang l ary ncng-
angapdhinyabnsih?SebenmryaAllnhrunbercihl,nt.
siapa y ang diluhadaki-|fi a dtin merela tidak dianiay a

sedikit pun. Pnhatilanlah, betnpa*ah nneln nagada-
adalan &sn tuhana| Allah? Culwplah pnbuatan itu
nunjadi dnm rang ryM ftagi nnelw). " (an-I{isaa':
4$50)

KlaimkaumYahudibatrwamereka adalahbarusa
pilihan Allah merupalan klaim mereka sejak dulu.
Memang Allah pernatr memilih mereka untuk me
ngemban amanat dan menunaikan risalah, serta
melebihkan mereka atas barusabangsa ldin di dunia
pada waktu itu. Allatr juga pernatr memberi per-

tolongan kepada mereka dengan membinasakan
Ffu'aun dan bala tentararga" dan mertuariskan tanatt
suci (Baitrl Maqdis) kepada mereka Akan tetapi,
setelah ihr mereka menyimpang dart nanlryi AXab,
melalcukan kesombongan di muka bumi dengan
sangat, melakukan kejahatan-kejahatan fiang meng-
gemparkan duni4 pendetapendeta mereka meng-
halalkan apa yang diharamkan olehAllab dan meng-
haranrkan aparrang telah dihalalkan oleh Allah unhrk
mereka- IGum Yatrudi itu mengikuti pendeta-pen-

detanya" dan tidak mengingkari penyabotan hah
uluhiyyaholehpendetapendeta itrFyehni hak meng-
haraml<an dan menghalalkarl Para pendeta ifu meqg:
ganti syariatAllah demi menyenangkan hati para
penguasa dan golongan e-lit, untuk melunakkan ke
inginan dan kemauan maslxarakat Itu artinya mereka
telah menjadikan pendetapendeta tersebut sebagai

firhan-tuhan selain Allalr- Merekaiuga suka makan
riba" Hubungan mereka dengan agarnaAllah dan kitab
yang dihrunkarFNyakepadamereka sarUatlemah"

Namun demikian, mereka menganggap diri mereka

sebaeai anak-anak Allah dan kekasih-Nya Mereka
mengaqggap batrwa merekh tidak akan disenfirh api
neraka kecuali hanya selama beberapa hari saj4 dan
tidak ada orang yang mendapat pehrnjuk dan di
terima anralnya di sisiAllah kecuali orangYahudi!
Seolaholah masalah ini adalatr masalah hubungan
kekerabatan, kehrrunan, dan kasih sayang antara
mereka dan Allah-Matrasuci dan Mahatingei Alah
dari semua itr dengan setirugitinggin),ra. Allah tidak
memiliki hubungan kekerabatan dan kefirunan
dengan seorang pun dari maktrluk-Nya Sesungguh-

nya yang menghubungkan harnbahamba dengan-
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Nya hanyalah.akidah yang lurus dan amal yang

salelr, serta sikap istiqarnah pada nnnhqil@Barary:
siapa yang merusak hal ini makaAllatr sangatbenci
kepadanfia. Diasangatmurka apabilaDiamendatang-
kan pehrnjuk kepada orang-orang yang tersesal
tetapi merekajustru menyimpang dari pehrnjuk iu.

Sikap kaum Yatrudi itu seperti sikap sebagian
orangyang mengaku beragama Islam pada masa
sekarang. Mereka menganggap dirinya sebagai
umat Muhammad saw., dan mengira batrwaAllah
pasti akan menolong mereka unhrkmengusir kaum
Yahudi dari tanah air merek4 sementara mereka
sendiri lepas total dari agamaAllah yang merupakan
nanlwjbagtkeltdupatLMerekamembuangnlr,nlryi
Allah dari kehidupan merek4 dan tidak berhukum
kepada kitab Allah, baik dalam urusan peradilan,

ekonomi, sosial, kesopanan, maupun kebudayaan.
Mereka masih menyebut dirinya muslim hanya
karena dilahirkan di negeri yang pernah dihuni kaum
muslimin pada suatu hari, negeri yang menegali&an
agarnaA[ah di sana dan memberlakukan ,nfrnhfri
Nya di dalam kehidupan!

Allah menunjuldran keheranan kepada RaslNrra
saw. mengenai sikap kaum Yahudi yang meng-
anggap dirinya suci ihr. Akan tetapi, sikap kaum
"muslimin" sekarang lebih mengherankan lagi!

Manusia tidak berhak menganggap dirirya suci,

tidak berhak mempersaksikannya sebagai orang
saleh dan dekat kepada Allah serta sebagai piliharr
Nya! Hanrra Allahlah yang menyrcikan siapa yang
dikehendakiNyi4 karenaDiaYanslebihmengehhui
hati dan arnalan manusia Dia tidak akan berbuat
zalim sedikit pun kepada manusia apabila mereka
menyerahkan penenhran ini kepadaNya dan me
ngarat*an diri unhrk berarnal, bukan hanya meng-
Haim. IGlau mereka melakukan arnal salehdengan
hati yang tenang, tawadhu', merasa malu kepada
Allah (karena arnal yang dilakukan belum seimbang
deruan nikrnat yang diterimanya; Pai),serta tidah
menganggap dirinya suci dan tidak membuat ke
laliman yang macaulmacam-maka mereka tidah
akan dirugikan di sisi Allah, tidak akan dilupakan
amalan mereka dan tidak akan dihrangi hak mereka

Allatr SWTmenyaksikan omqg{"ngYatudiyang
menganggap suci diri mereka dan mengHaim batrwa

Allah ridha kepadamerek4 balmasanya apayang
mereka lakukan itu adalatr kebohongan terhadap
Allatr, suahr tindakanyang amatjahal Allah tuniuk-
kan kebusukan tindakan merekaitu,

"Pnlutilanlnh, b etapalwh mnelu mmgada- adnlwn
dustn tnhndnp Allah ? Culuplah pnfuann iht nniadi
dom yang nyarn. (bagi rureltu). " (an-Nisaa': 50)

Saya tidak melihat kita yang mengaku beragama
Islam karena kita mengusung nanuHuuna muslim
dan hidup di tanah air yang dihuni oleh orangorang
muslirn" sementara kita tidak menjadikan Islam se
bagar, nwnlnjhidup kita Betapa kita harus melaku-
kan introspeksi! Kita mengaku beragama Islam,
tetapi kita membirarnkan Islam dengan potret dan
kenyataan hidup ldb"24 dan kita lakukan halhal rang
bertentangan dengannyafng notabene merupakan
pemandangan yang menjadikan orang lain lari dari
Islam! Kemudian kita mengHaim bahwaAllah telah
memilih kita karena kita umat Muhammad saw.,

padatral aearna Nabi Muhammad sar*r dan nanlaj'
nya kita singkirkan dari realitas hidup kita. Betapa
perlunya kita melalcukan introspeksi dalam hal ini,
di mana Allah menunjukkan keheranan-Nya kepada
Rasulullah saw. mengenai sikap kaum Yahudi yang
demikian ihr dan menganggap pelakunya sebagai
orang yang mengadaadakan dusta terhadap Allah
dan melakukan dosa yang ryrata! SemogaAllah me
lindungikita!

Sesungguhnya agama'Allah adalah nunlnj ke
hidupn. MenaatiAllah adalah dengan melaksana
l<annmlqiNyadalamkehidupan-Mendekatkandiri
kepada Allah itu tidak lain jalannya ialah dengan
menaati-Nya. Oleh karena itr, hendaklah kita menr
perhatikan, di manakatr posisi lffia terhadapAllah,
aganraNya dan nanlryiNy* IGmudian kitaperhati
kan pula bagaimana perbandingan diri kita dengan
keadaan kaum Yahudi r"ang Allah menunjuldran ke
heranan-Nya terhadap keadaan mereka dan meng-
anggap mereka melalmkan dosadan kebohongan
terhadapNyakarenamerekam€ngangap dirimereka
suci? Maka kaidah tetaplah kaidah, dan keadaan
tebpkeadaan!Tidakadaseoranspunpngmemiliki
hubunsan nasab, perbesanan, dan nepotisme dengan

Allah!

Melecehkan l(aum Muslimin
Ayat berikuhrya masih melanjutkan keheranan

terhadap sikap orangorang)tang meftN:I soksu4
padatral mereka'beriman" kepada kebatilan dan
hukunFhukum yang tidak bersandar kepada syariat

24 Syekh Muhammad Abduh pernah mengatakan, "Islam tertuhrp oleh kaum muslimin." (Penj.)
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Allatr yang tidak.memiliki patokan untuk dapat
melindunginya darikezalimanyarrg berupa'Jibt dan
tlraghuf'. Merekajwamemberikankesaksian untrk
kemusyrikan dan orangorangmusyrikbahwamereka
(orangorarrg muslnfld ihr lebih benar jalan hidupnya
daripada orang{rang yang beriman kepada kitab
Nlah, manh4iNpdan syariat-Nya Sesudah menun-
jukkan keheranan terhadap sikap mereka dan me
nyebutkan kehinam-kehinaan merek4 maka ayat-

ayat ini juga mencela mereka dengan keras, meren-
dahkan mereka serendah-rendatrnya dan menam-
paldran watak tersembunyi merekayang berupain,
dengki, dan baktril Ditampaldsn pula sebabsebab
sebenarnya yang menjadikan mereka bersikap se
perti ihr, di samping penyelewengannya dari agama

Nabi Ibratrim yang mereka bangga-banggakan de
ngan menisbatkan nasab mereka kepadanya. Di.
akfririlatr celaan ihr dengan anqtman keras yang
berupa siksa neraka Jahannam, "Culatplnh ftagi
mnela) Jalw,rum lang menyalo-o,1fu a7inya."

5 ili ve41 G:6;)t j' j 6-fi JV dl
uG;{ibii;{t_iu6Jfr:e},itvei{\,
&i iI3j: 34i S *; lfi t;'iitu
,Agri'Ju;,":J*Lr:i'^1J1{i'iajtii

& ; 6i5: 1E ; t w ;6iSi'14 r;9

a-tJ@yJr.\:$r. S iry* tnl.4t3rir1
.ei;it:. J fi g qb;h3 n{ti;t7':-,K{tS

tW'&$tt':;;n+:;,
"Apakah l(amu tidak mempnlwtiknn nang-orry yary
diberi bagian dari Alldtab? Mnelw pnmya kzpann jibt
dan thaghut, dan mengaralan ktpadn uang-orang kafr
(mttsyik Mekah), bahata mcrela in lzbih baw jalmrrya
dmipada uattg-mang ymtg beriman Mnela itulnh orang

y arg dikutuki AIInh. Barangiapa y mtg dikutuki AIIala
niscaya lamu seknhi-kali tidnk almn mempnolch pe-

mlnng baginya. Ataukah fu b@ mnela bagian dmi
lcrQaan (lelwasaan)? Ihdatipun adn, msrela tidak
olan nwnlerilun wdilcit pun (kzbqiikan) lapada trumu'
sia. Ataulah rwka dmgld lz4ada rtmsia (Itfuhnrnrun)

lmtnran lrarunin yang Allah ulah bqilun lwp adany a?
Sesunguhnya l(ami tehh memberilmn Kinb dnn
Hiknnh lupada luluarga lbrahim, dan Kami telah

manberilun lwpadanya krraj ann yang baan MaLn" di

anlaramcrela dn?gkiitu),adamW-
urang yang beriman lwpadanya, dnn ann oratg-orang
yang mmglahngi (rnanusia) bniman lepadanya.

C"l*pld, (@ mneka)Jalwnrarn yary rneryalany aln
ap iny a. " (an-Nisad: 51-55)

Sesungguhnya orang{r:mg yans diberi baeian
dari Kitab Supi.semestinya lebih layak mengikuti
kitab tersebut, lebih pahrt menginskari kemusyrilan
yang dianut omng{ftmg yang tidak pernatr datang
kepadanya petunjuk dari Allah, lebih pas.unfirk
memberlakukan kitab Allah di dalam kehidupan
merek4 dan tidak mengikuti thaghul Akan tetapi,
kaum Yahudi-yang menganggap dirinya suci dan
membar8gabanggakan diri sebagai kekasih Allatt
itu-pada waktu yang sama mengikuti kebatilan dan
kemusyrikan dengan mengikuti perdulmnan, dengan

membiarkanpara dukun danpendetamensltariatkan
bagi mereka sesuatuyangtidak diizinkan olehAllah.

Mereka beriman kepada thaghut yaitu hukum
yang tidak didasarkan pada syariatAllah. Hukum
semacam ini adalatr thaghut, karena merupakan
tindakan melampaui batas-karena memberikan ke
pada manusia salah sahr hak prerogatif uluhiyyah,
yaitu hak hakimiyyah'membuat hukum'-dan tidak
berpedoman paaanunrm-trutumyang disyariatkan
Allatl. Mak4 hukum dan tindakan semacam itu ada-

lah melampauibatas. Ia adalhh thaghut, dan orang-
orangyang mengikutinya adalah musyrili atau kafr.

Di samping beriman kepada jibt dan thaghut,
mereka iuga berpihak kepada barisfi'r kaum musy-
rikin dan kaum kafir unhrk menentang kaum muk-
mininyang juga diberi Kitab Suci olehAllah,

'Dan, mnelw mmgatnlan lnpodo mang-orang lwfv
(musyi.k Meknh) balwa mneka itu bhih bmm jalnnrya
daripann mang-nang yang beri.man. " (an-Nisaat: 51)

Ibnu Ishaq berkata, 'Telah diinformasikan ke
padaku oleh Muhammad binAbu Muhamrnad, dari
Ilaimatr-atau dari Sa'id binJubail dari IbnuAbbas,
dia berkata,'Orangorang yang membentuk aliansi
sebagai kelompok al-Alwb 'Pasulrgln Sekutu' ialatl
dari kalaryan Quaisy, Ghathfut dan Bani Quraizhall
HuyaybinAktrthab, Salam ibnul Haqiq, Abu Rafi', ar-

Rabi' ibnul Haqiq, Abu Amir, Wuhuh bin Amir, dan
Haudah bin Qais. AdapunWuhuh, AbuAmir, dan
Haudah adalatr dari Bani Wail, sedang yang lainnya
dari Bani Nadhir. Maka, ketika mereka bertemu
kaum Quraisy, mereka berkata 'Inilah pendeta-
pendeta Yahudi dan atrli ilmu tentang kitab ter-
dahulu. Maka tanyakanlatr kepada merek4 apakah

agama Anda yang lebih baik ataukatr agama
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Muhammad?' I-alu orang{rang Quraisy bertanya
kepada pendeta-pendeta Yatrudi itu, dan mereka
menjawab,'AearnaAnda lebih baik daripada agama

Muhammad, dan Anda lebih mendapat petunjuk
daripada Muhammad dan orangorang yang meng-
ikutinya.'Lalu Allah menurunkan aW 'Ala.m tara
ilal-ladziirw uutuu nasiiban mirul kitaabi. " llngga
firman-Nya,'T[a aataimnhum mullan'azhiirnnl'

Ini merupakan kufukan kepada mereka dan
pemberitahuan batrwa mereka tidak akan ditolong
di dunia dan di aftfiirat, karena mereka meminta
pertolongan kepada orangorang musyrik Mereka
berkata seperti itu dalam rangka hendak menarik
simpati kaum musyrikin agar membanht mereka
Kaum musyrikin pun menyambut ajakan mereka
dan datang bersamasama merekapadahari Perang
Abzab, sehingga Nabi saw. dan para satrabat beliau
menggali lubang parit di sekeliling Madinah. Cukup
lah Allah melindungi katrm mukminin dari kejahatan
merek4

'AIInh mmghnlnu oraxg-uong yang Wr itu yang Iu-
adann mnelw pn:uh bjryl"l"a @gi) maekn tidnk
nvrnpaolzh leunrungan apa pm. Allah nmghindmlffi
orang-mang mulonin dari pepnangan. Allnh Mahalanr
Ia$ Malnperlesa. " (al-Ahzab: 25)

Sungguh mengheralll{an kalan orangorangYaftudi
mengatakan bahwa ag:rma kaum musyrikin lebih
baik daripada agarna Nabi Muhammad sav. dan para
pengikut beliau. Juga mengherankan kalau mereka
mengatakan bahwa kaum musyrikin lebih benar dan
lebih lurus jalan hidupnya daripada orang{rang
yane beriman kepada kitab Allah dan RasulNya saw..

Akan tetapi, kemudian kelakuan kaum Yahudi
yang demikian ini sudatr tidakmengheranl<an lagi.
Ihrlah sikap mereka yang abadi terhadap kebenaran
dan kebatilan, terhadap ahli kebenaran dan atrli ke
batilan. Mereka adalatr oftlng{mng ralms dan anr
bisius yang tidak ada selesainya. Mereka adalatr
orang{rangyang memperturutkan hawa nafsu dan
tidak pernatr berlaku lurus. Mereka senantiasa
menyimpan dendam dan dengki yarrg tiada henti! Di
sisi kebenaran dan ahli kebenaran mereka tidak
mendapatkan sedikit pun bantuan untuk memenuhi
arnbisi, hama naftu, dan kedengkian mereka Mereka
hanya mendapatkan banfilan unhrk semua itu pada

kebatilan dan ahli kebatilan. IGrenaihrlah, mereka
memandang kebatilan sebagai musuh kebenaran,
dan ahli kebatilan sebagai musuh ahli kebenaran!

Inilah keadaan mereka yang abadi. Sebab untuk
bersikap seperti itr pun senantiasa ada Sudah men-

jadi watak dan logika mereka unhrk mengatakan
batrwa orangorang kafir itu lebih lurus jalan hidup
nya daripada orang{rang yang beriman.

Mereka mengucapkan perkataan ifu sekarang
dan pada masa-masa yang akan datang. Dengan
menggunakan berbagai nurcam sarana dan media

' informasi mrrg ada di tansannya mereka terus merr
jelehjelel'*an setiap gerakan Islam yang berhasil di
negeri mana pun Mereka membanhr ahli kebatilan
untuk menjelekjeleldran gerakan Islam dan meng-
hancurkanryr4 sebagaimana mereka dahulu mem-
bantu kaum musyrikin Quraisy-dan pada waktu
yang sama pereka meminta banfuan kepada kaum
musyrikin itu-unhrk menjelek-jelekkan dan meng-
hancurlran gerakan Islarn

Akan tetapi-karena jatratnya hati.mereka dan
sebaeai tindakan tipu dayakadang-kadang mereka
tidak memberikan pujian secara terang-terangan
terhadap kebatilan dan ahliry4 melainkan mereka
cukupkan dengan menjelekjelelikan kebenaran dan
ahlinya, sebagai upaya untuk membela kebatilan
dalam menshadapi dan menghanctrlian kebenaran"
Hal itr mereka lalarkan karena memberikan prdian
secara terbuka kepada kebatilan, pada masa se
karang, dapat menjadikannya dituduh sebagai pe
lakuryra atau berkomplot denganrya. IGdang-kadang
mereka menyebarluaskan syubhat+yubhat kepada
teman-teman setia mereka secara sembunyi-senr-
bunyi yang bekerja di bawatr konfol merek4 untuk
menjahrhkan setiap gerakan Islanrdi semua tempat

Bahkan, karena tipu daya dan kelicikannya ka
dang-kadang mereka sampai berpurapura melaku-
kan permusuhan dan peperangan terhadap teman-
teman setia mereka sendiri, yang berhrgas unhrk
menghancurkan kebenaran dan atrlinya- Mereka
juga berpurapura melakukan serangan palsu (pura
pura) dengan mulut mereka" untuk menjauhkan
snrbhatdaritemantemanmereka lgpalingsetia
Yakni, teman-teman yang bekerja sama dengan
mereka unfuk meumjudlan hrjuan jangka panjang
mereka IGdang-kadang satu samalain di antara
mereka saling menyerang dengan perkataan, tetapi
semua itu hanya purapurabelaka

Mereka tidak cukup hanya menjelek-jelekkan
Islam dan pengikutrya lGrena dendam mereka
terhadap Islam dan setiap bayangan kebangkitan
Islam, meskipun masih jauh, makamerekamerzna
sangat berkepentingan unfuk mengetahuiryra agar
dapat melakukan tipu daya dan memberikan ganr
baran yang salatr dan buruk terhadap kebangkitan
Islam itu.
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Sesungguhn)"awatak, program, daq triuan mereka

adalah satu. IGrena itu, Allah menetapkan unfuk
mereka kutlftan dan pengusiran dari ratrmat-Nya
dan kehilangan hak untuk mendapatkan pertolong-

an. Barangsiapayang kehilangan hak mendapatkan
pertolongan dari Allah, maka dia tidak akan men-

dapatkan penolong yang sebenarny4 meskipun
seluruh penduduk bumi menolong dan membantu-

ny4

'Merelm itulnh wang y ang dilwu*i Allah. Barangsiapa

y ary dilatnki Allah, niscqa lwma selali-luli tidak alan
'^ernp"oUn 

pmolnng baginy a. i' (an-Nisaa': 52)

IGdang-kadang, kita merasa bingung melihat
keadaan sekarang di mana negara-negara Barat
seluruhnyamembanhr kaumYahudi Makakitaber-
tanya-tany4 "Di manakah janji Allah bahwa Dia
menguhrk mereka dan batrwa orangyang dikutuk
Allah tidak akan mendapafkan orang yang mau
menolongnya?"

Akan tetapi, penolong yang hakiki bukanlah ma
nusia bukan pula negara atau pemerintatr, meskipun

merekabonrbomhidrogen dan pesawatluarangkasa

Penolongyang sebenarnya adalah Allah, Yang Matra
kuasa atas hambairamUa-Nya yang di antaranya

adalatr para pemilik bom-bom dan roket-roket itr!
Allah akan menolong orang yang membela

agarnaNya "Swguh Alloh al,nn mmolong orarlg yang

mnrfi eln (aganw) - ry a. "Allah akan menolong orang
yang beriman kepada-Nya dengan iman yang se
benar-benarnya mengikuti nwnlniNya dengan se
benar-benarny4 dan memberlakukan manlwiNya
dengan rela hati dan penuh kepahrhan.

Allah S\ryT menujukan firman-Nya ini kepada

umatyang beriman kepadaNya mengikuti nwnlwj
Nya dan memberlakukan syariat-Nya Dia meng-

hinakan keadaan musuh agama-Ny4 yaihr kaum
Yatrudi dan pembantu-pembanhrnya. Dia menjanji-

kan kepada orangorang muslimin pertolongan

dalam menghadapi kaum Yatrudi, karena kaum
Yatrudi tidak mempunyai penolong. Allah pasti me
realisasikan janjtNya jaqii yang tidak akan diperoleh

kecuali oleh orangoftmg yang beriman dengan

sebenar-benarnl'a- Janji itu tidak akan terwujud ke
cuali di tangan golpngan yang benar-benar beriman.

Mak4 kitatidakperlu birrsung melihatkenyataan

di mana kaum khfir, ateis, musyrih dan kaum salib

membantu oftmg{rang Yatrudi. IGrena, setiap

waktu mereka menurng selalu saling membantu
unhrk menghadapi Islam dan kaum muslimin. Akan
tetapi, ini bukanlatr pertolongan yang sebenarnya.

Oleh karenaihr, jaruanlah kitateperdaya oleh semua

itu. IGrena pertolongan yang sebenarnya ihr pasti

akan diberikan kepada kaum muslimin pada waliilu

mereka'benar-benar'' sebagai kaum muslimin!
IGrena itr, hendaklah kaum muslimin berusaha

lagi untuk menjadi muslim png sebenar-benarnya.

Kemudian melihat dengan mata kepalanya kalau
masih ada orahg yang membanhr kaum Yahudi atau

memberi manfrat kepada kaum Yatrudi dengan
pertolongannyaifu.'

*t*

Andaikata f"- Yahudi Berlnrasa
Setelah memaparkan keheranan terhadap urus

an, sikap, dan perkataan kaum Yatrudi, serta meng-

umumkan kufirkan dan kehinaan atas merek4 maka

ayat berikutnya menyatakan keingkaran terhadap

sikap mereka kepada Rasulullah saw. dan kaum
muslimin. Juga terhadap kebencian merekakarena
Allah memberi karunia kepada Rasulullah dan kaum
muslimin, yaitu karunia yarrg berupa agama Islan\
kemenangan, dan kekuasaan. Ayat selanjutnya me
ngingkari sikap mereka (kaum Yatrudi) }ang iri hati
dan dengki terhadap karuniaAllah yang diberilcn-
Nya kepada kaum muslimin, padahal mereka tidak
dapatmemberikarunia sedikitpun. Padawaktuyang

sama diungkapkanlatr tabiatmerekayangkeras dan

kering, dan menganggap baqak setiap pemberian

yang diperoleh orang lain. Padahal Allah sudatr me
limpatrlcn lcrunia atas mereka dan nenek moyang

mereka- Akan tetapi, limpahan karunia ini tidak jwa
menjadikan mereka berlapang dada, dan tidak
mencegah dari dengki dan irihati,

'Anulcah, od" b@ merela bagian dmi lwajaan (lu-

lwnaan)? Kmdntipun ada, mnela tidak a.h,an mm-
berilwn sedikit pun (lubajilun) kzpada mamsia. Atau-
luh, merelw dzryki kzpadn manusia (Mulwrnmad)

lnnnran karunin y ang Allnh tzlah berilten kzpadnny a?

Sesunguhnya lfumi telnh memberilun Kitab dnn

Hikmah l"po.d" keluarga lbrahim, d.an Kami tehh
mentbnilwn lupadnnya knajaan yang besar." (an'
Nisaa': 53-54)

Sungguh mengherankan! Mereka sama sekali
tidak al<an dapat memberi nikrnat sedikit pun kepada

seseorang sebagaimana yang dilakukan Allah.
Apakah memang mereka itu sekuhr-sekufu bagi
Allah? Matrasuci Allah! Apakah mereka memiliki
andil di dalam kekuasaan-Nya untuk memberi dan
melimpahkan karunia? I(alau mereka punya andil,
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niscaya merekaisesuai dengan sihtnya yang keras
kepala dan kikir-tidak akan memberikan sedikitpun
kebajikan kepada rnanusia IGum Yahudi yang amat
kikir dan pendendam itu-seandainya mereka me
miliki andil dalam kekuasaan-tidak akan mem-
berikan kebajikan dan kenikrnatan kepada orang
lain, walaupun hanya setebalkulitluarbiii tumbuhan
Allwntdulillnlakaum Yahudi tidak mempuqrai andil
dalam kekuasaan. Sebab, seandainya mereka me
miliki andil dalam kekuasaan ini, niscaya akan bina-
salah seluruh manusia IGren4 mereka tidak akan
mau memberi, walau hanya setebal hdit ari'

Atau, barangkali mereka dengki? Dengki kepada
Rasulullatr saw. dan kaum muslimin, karenaAllah
telah memberikan karunia kepada mereka, yang
berupa agama lslam dan menjadikan generasiper
duhngyang baru latrir, serta menjadikan mereka
sebagai manusia istimewa Juga karenaAllah menr
beri cahaya kemantapan, ketenangan, dan keyakin-
an kepada merek4 sebagaimana Dia juga telah
mengaruniai mereka kebersihan dan kesucian, di
samping kemuliaan dan kekuasaan.

Sungguh kaum Yahudi merasa dengki dan iri ha6
apalagi dengan terlepasnya ambisi mereka untuk
menguasai peradaban dan perekonomian terhadap
barusaArab jahiliahplg berpecah-belah dan saling
bertengkar, padawalidr merekatidakmemiliki agafin-

Akantetapi, mengapakah merekairi dan dengki
kepadaoranglain terhadap karuniaAllahyarrgberupa
kenabian dankekuasaan di muka bumi, sementara
mereka sendiri bergelimang dalam karunia Allah
sejak zaman Nabi Ibratrim dan keluarganya, yang
telah diberi Allah Kitab dan Hikmah (kenabian)
besertakekuasaan? Merekatidakmemeliharakarunia
itu. Mereka tidak merawat nikrnat itu. Mereka juga
tidak menjagaperjanjian terdahulu, balrkan di antara
mereka terdapat golongan yang tidak beriman.
Barangsiapa yang diberi karunia-karunia ini, maka
tidak pantas mereka ingkar dan kafr.

"Sesungguhnya l(nmi tehh mmrbnilnn Kitab dnn
Hikmnh lepada luluarga lhrahim" dnn l{ami telnh
lncTnberilton kqada mncla lenajann yang besar. Malw,
di antma mnekn (mafrg-nry dngki itd ana arry-
orang lang beriman lupadanya, dan ada matg-orang
yangmmghalangi(nwmsia)bnimanlepadanya."(an-
Nisaa': 5+55)

Di antara dengkiyang lebih tercela ialah dengki-
nlza oftmg{rang yang telah diberi nikrnat seperti ihr.
lGlau orangyangtidak nikmatyang
seperti itu bersikap dengki, ihr pun sudah tercela-

Apalagi kalau yang dengki itu justu merekayang
sudah mendapatkan nikmat yang banyalg maka
kedengkian semacam ini amatburuh mendasar, dan
mendalanr, seperti kedengkian orang Yahudi, yzrng

memang aneh danunik!
IGrena ihr, iliancamlah mereka dengan neraka

png menyala-nyal4 sebagai balasan bagi kejahahr
nyayang amatburuh

'Culwplah ftagi nwela)Jalwmmn yag nwryak-nyak
apinya."

Pembalasan bagi OrangOrang l(afir
dan Orang-Orang Mulsrin di Akhirat

Setelah pembicaraan dalam segmen ini selesai
menyebutkan keimanan dan tindakan menghalangi
keimanan di kalangan keluarga Nabi Ibrahirq maka
diakhirilah pembicaraan ini dengan kaidah umum
mengenai pembalasan bagi orarrgorang yang men-
dustakan dan bagi orangorang yang beriman, pada
setiap agama dan setiap masa Ditampilkanlatr pern
balasan ini dalam pemandangan hari kiamatyang
mengerikan dan menakutkan,

U \K6 W;',3; W-6}'F4 {ii,y
'friSyi;ru,t't1:"r.6;b$&'#'XJ:,J+

i.+A:rJ;rlst;ir$ti€qgwt($ei^g#*igqti;g:,*J+u
${.9$'&#,i9.{;j1a:J

"Saangulmyamang-orangyltgk$trkzpanaayf -qaf
Ifumi,lelak alan l{ami masuklwn mnelu lu dalam
nnalu. Setiap leli laiit maeka la ngus, Ifumi ganri kilit
ntneladengonlulityanglaiasufu amerekamcrasalant
aab. Sesunguhnya Allnh Mahapnkasa W Mol*-
hi:jalsarw.Orarg-nangyangbnimandanrnmgnjalan
amal-arul shaleh lulak akan lfumi masukJwn merela
la dalnm surga yary di dnhmnya magalir sungai-
rungai; kzlwl mnelra di dalnmnya. Mnela di dalamny a
mmQunyai istri-istri yarg saci. Ifurni masklwn merelm

kz tanpat y ang tzfuh lagi nlanwl"(an-Nisaa' z 5G57)

"Setiap kali kulit mereka hangus, IGmi ganti kulit
mereka dengan lmlit yang lain, supaya mereka
merasakan azab." Sungguh ini merupakan pefium-
dangan yang hampir tidak berujung dan tak ber-
kesudahan. Pemandangan yang tampak berulang-
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ulang.Tampak wujudnya dalam khayalan dan tak
dapat dipalingkan! Ia sangat menakutkan dan me
ngerikan. Kengeriannya memiliki daya tarik yang

menawan dan menekan. IGlirnat ini menggambar-

kan pemandangan ifu secara berulang-ulang dengan

menggunakan kata"latllnrlad' 'setiap kali'. Di sam-

ping itu, juga dilukiskan dengan sangatmengeritan
dan menakutkan densan ungkapan sebagian kalimat-

ny4 " Saiap luli latlit merele. Iwngnf'. Jwa dilukiskan
dengan c:ra mengagumkan dan luar biasa dalam

kelengkapan kalimatrya "Kami ganti lulit rnneln
dntgan lailit yang hh{. Semua hal yang menalnrtkan

dan mengerikan ihr dikemas dalam sebuahkalimat
syarat saja tidak lebih!

Itulah balasan kekafiran, padatral sebabsebab
untuk beriman sudatr disediakan. Balasan inilah

rrang dimaksudkan, dan ia merupakan balasanfng
sangattepal

"Supaya mnela mnasalan azpb."

Allah Mahakuasa untuk memberikan balasan.

Namun, Dia Matrabijaksana dalam melaksanakan
pembalasan itu,

Allnh Malapnfum Ingi lt/Ialabiial$aw."

25 Silakan periksa urtab Maqaahidul Qlyaanahfl-@y'o4 Darusv-Svuruq.
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"sesungguhnya Alah menyuruh kamu me-
nyampaikan amanat kepada yang berhal( me-
nerimanya, dan (menyuruh kamu) aPabil,a me-
netapkan hukum di antara manusia suPaya

kamu menetapkan dengan adil Sesunguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baitmya
kepada^nnr. Sesrurgguhnya Allah adalah Malra
Mendengar lagi Mafra Melihal (58) Hai orang"
orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul
(-Nya), serta util artri di antara kamu" IGmudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuaart

mata kembalikanlatr ia kepada Allah (AI-

Q*'"rt) dan Rasul (Sunnahnya)' ifu karnu
benarbenar beriman kepada Allah dan had
kemudian Yang demilcian ihr lebih utama (bagt-

mu) dan lebih baik atcbatrya. (59) APakah kamu
tidak memperhatikan orang"orang yang meng-
alnr dirinya telah beriman kepada aPa yang
diarnrnkan kepadamu dan kepada aPa yang
dihrnurkan sebelun l€mu? Mereka hendak hr
haldm kepada fugug padahal mereka telah
diperintah thaghut iar. Se'tan ber-
ma*sua menyesatlra^n mereka (dengur) Penye-
satanyang sejauhjauhryra. (@) Apabila dikata-
kan kepada mereka'I\fiarilah kamu (tunduk)
kepada huhun yan$Allah telah trrunkan dan
kepada huhrm Rasul', niscaya kamu lihat orang'
orang munafik menghalangi (manusia) dengan
sekuat-kuanrya dari (mendekati) kamu. (61)

I\daka, bagaftnanakah halnya apabila mereka
(orang:orangmunafik) ditimpa sesratr musibah
disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri
kemudian meneka datang kepadanru sarnbil
bersumpah, lDemi Allalr, kami sekali-kali tidak
menghendaki selain penyelesa,ian yang baik dan
perdamaian yang sempurna.t (@ Mer,eka ihr
adalah orang'orang yang Allah mengetahui apa
yang di datam hati mereka. I(arena it4 ber
palinglah.karnu dari mer,eka' dan berilah mereka
pelajararq serta kata^kanlah kepada meneka
perkataan yang beftel€s pada$ura mereka (63)

I(ami tidak menguhrs seseorang rastrlo melain-
kan unurk ditaati dengan seizin Allafi. Sesung'
guhnyajikatau mereka ketika menganiaya diri-
nya datang kepadamu,lalu memohon anPun
kepada Allab dan Rasul pun memohonkan
arnpun unurk mereka' tenhrlah meneka men-
dapati Allah l\fiafia Penerima tobat lagi Maha
Penl'ayang. (64) Maka demi Tbhanmra mereka

bada haldt€firya) tidak beriman hinga mereka
menjadikan kamu haldm dalam perka,ra yang

mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak
merasakebera,tan dalam lrati mereka terhadap
pubsan yang kamu berikan"latt mereka mene
rima dengan sepenuhnya. (65) Sesungguhryra
kalau Kami perintahkan kepada mereka,
''Bunuhtah dirimu atau keluarlah karnu dari
karnpungmu', niscal'a mereka tidak akan me-
lalail€nnya, keorali sebagian kecil dari mereka.
Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan
pelalrran png diberikan kePada mereka' tentr-
lah hal yang demikian ihr lebih baik bagi
mereka dan lebih menguad<an (iman mereka).
(66) IGlau"demikian, pasti l(arti berilian kePada
mereka pafrab yang besar dari sisi Kami, (64
dan pasti Ikrni tunjuki mereka kepada jalan
yang huus (6S) Barangdapa png 4enaati Atlah
dan nasul(-Nya), mereka ibr akan besama+ama
dengan orang-orang yang dianugerahi niknat
oleh AlalL yaihr nabi.nabt' Para shiddiiiin,
orang.orang yang mati syahid' dan orang'orang
salelu Mereka iadah teman yang sebaik-baik-
nya. (6$ Yang demikian ihr adalah kanrnia dari
Altab dan Allah arkup mengeahui. (@"

Pengantar
Pelajaran ini memuat tema yang sangat penting,

tema sentral bagi kehidupan manusia Ia memuat'
penjelasan tentang slxarat irnan dan bahsannya yang

terimplementasikandalamperantranasasibagiuntat
ini. Dari temanya sendiri, dan &ri koherensi dan

relevansinya dengm ni&amasasi (peraturan pokoD
baei umat, berkembanglah arti penting dan sisni-
filiansinya

SesurgguhnyaAlQur'an-yang membang:un umat
ini-menampilkan mereka unhrk eksis, sebagai-
mana dinyatakan oleh Allatr dalam ungkapan

Qur'ani yang halus pada ayat 110 surah Ali lmran,
"I(amu odnlnh umat terbaik yang dilahirlwn untuk
mnnusia.tt

AKlur anlah yang memunculkan umat Islam dari
ketiadaan dan menampilkanryra unhrk menjadi umat
yang spesifik dalam sejarah manusia yatfr\ "Umal
tcrbaik yang dilnhirlwn unh* nmrcia'i IGmi merasa
berkewajiban menegaskanhalini sebelum melanjut-
kan pembicaraan tentang hakikat pemunculan dan
pembangunan umat Islam olehAlQur'an. Sesung-
guhnya pembentrkan dan penampilan ini merupa
kan kelatriranbaru bagiumatlslarn, bahkan kelahir-
an baru bagi manusia dalambenhrknyayang baru.
Kondisi ini belum pernatr dialami dalam tahaptahap
pertumbuhan dan perkembangannla, bahlianbelum
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pernah dialami dalam lompatan kebangkitannya!
Sungguh, ini merupakan pertumbuhan wajah baru
dan kelahiran baru bagibangsaArab dan manusia
seluruhnya

Ketika kita melihat syair-syair jahiliah dan me
noleh kepada peningeala*peninggalan jahiliah yang

berupa kumpulan syair bangsaArab, yang memuat
pandangan tertinggi dan abadi bangsa Arab terhadap
kehidupan dan alam wujud serta kebudayaan dan
peradaban mereka seqra ringkas; lalu kita ban-
dingkan dengan AlQur'an dengan pandangannya
terhadap kehidupan dan alam wujud serta kebudaya
an dan peradaban rrang didasarkan pada tnshnowur
ini; maka dengan tegas dan pasti tampak nyatalatr
bagi kita bahwa pola kehidupan Qur'ani ini merupa
kan suatu kejadian baru, bukan lanjutan progr:Im,
tahapan, dan lompatan kehidupan sebelumnya. Ia
"dilahirkan" dari ciptaan Allah, sebagaimana di-
ungkapkan oleh AlQuran dengan bahasanya yang
halus lembut Ia adalatr kejadianyang menaldubkan
dan kelahiran yang mengagumkan. Ia adalatr kali
pertama dan kali teraktrir-sepanjang pengetahuan
kami-yang melahirkan umat spesifik dalam apitan

dan peneujung kitab. t ahirlah kehidup
an dari celahcelah kalimatrtya!

Akan tetapi" kalau dipikir lebih jauh, hal itu tidak-
lah mengherankan karena kalimat-kalimat itu adalatl
kalirnat-kalimat Allah.

Barangsiapayang menginginkan berdiskusi atau

berdialog silakan bertanya kepada kami "Di mana
kah umat ini sebelum Allatr mengorbitkannya de
nean kalimalkalimat-Nlxa dan sebelum Allah menr
bentrkryra dengan Qur' an-Nya?"

Sepengetatruan kami mereka berada drjazi'rah
Arab. Akan tetapi, di manakah mereka dalam eksis
tensi manusia? Di manakah merekaberada dalam
catatan peradaban manusia? Di manakah mereka
berada dalam sejaratr dunia? Di manakah mereka
duduk pada hidangan dunia kemanusiaan? Dan,
apakatr yang dihidangkan dalam jamuan ihr, se
hingga dikenal namanya dan diusung stempelnya?

Sesungguhn)"a umat ini tumbuh dan eksis dengan
agama Islam. Mereka berkembang dengan nanlwj
yang lurus ini. Mereka memimpin dirinya dan se
sudah itu memimpin kemanusiaan dengan kitab
Allah png ada di tangan mereka dn derryu nunlwj
Nyafiang dicetakunhrk kehidupan merek4 bulan
dengan yang lainrya" Di depan kita ada sejarah! Allah
telah membuktikan janji-Nya ketika Dia berfirman
kepadabangsaArab,

"Sam,guhnya Kami telnh mmurunknn lupadnnru

sebuah kitab yang di dnlmnnya tndapar sebab-sebatr lu-
muliann bagimu. Malw, apalah lnrnu tiada menur-

laminy a ? " (al- Anbiyaat: 10)

Mak4 disebabkan oleh kitab Al-Qur an, umat ini
disebutsebutdan menjadibuatr bibir di muka bumi.
Mer6ka memainkan peranan dalam sejarah serta
memiliki ""rujud insani" dan peradaban dunia. Se
mentara itu, segolongan orang{rang bodoh ingin
menolak nikrnatAllah yang diberil<an kepada umat
Arabiah r4 dan menginglaritarunia-Nva dengan
menjadilan kalimaGNya (kitabNya) yang terakhir
bagipendudukduniaterpusatpadabangsaArab dan
dengan bahasa Arab, yang dengan itu Dia men-
jadilian mereka eksis, puryra sebutan, sejarah, dan
peradaban. Mereka ingin melepaskan selendang
kemuliaan yang dipakaikan Allah kepada mereka ini
Merekajugahendak merobek-robekpaqiifaqiiyang
meneibart€n kemulidan dan sanjunsan bagi umat ini
dengan eksistensinya sebagai umat Islam.

IGmi katakan bahwa Al-Qur'an ketika mem-
benhrk dan membangun umat ini berdasarkan
prinslp kelahiran yang baru. Ia memprogram dan
menetapkan identitas dan sifut-siht Islam yang baru
padakaum muslimin-yang dientasnya dari kubaru:
an jatriliatr-serta memadamkan dan menghapus
identitas dan siht€ifttjatriliatr dalamkehidupaq jiwa
dan badisi merekajuga dalam mengahrr nursyanr
kafrryra secaratotal.

Ketika AlQur'an membawa kanm muslimin
untuk berperang menghadapi kejahiliahan-yang
teraptkasikan pada kaum Yatrudi Madinah, kaum
munafiknya, dan kaum musyrikin Mekah dan se
kitarnyryang sudah menancap dalam jiwa dan tata
kehidupan merek4 dan mengentas mereka dari
pengaruh lingkungan yang terbelakang dengan
man lwj Rabbani, mala peperangan ini senantiasa
berlangsung pada setiap masa dan tempal

Ketika AlQur'an melakukan semua itu maka
dimulailah dengan menegaldsm taslwwuur'pm-
dangan dan polapikir'yang benarpada kaum mus
limin, dengan menjelaskan syarat iman dan batasan
Islam. Juga dengan dikaitkanryaperafuran-perahr-
annyayang asasi dengan taslwowurint, yang mem
bedakan eksistensinya dariwujud kejahiliahanyang
ada di sekelilingnya- Diberikannya kepada mereka
ciriciri khusus sebagai umatyang hendak ditampil
kan ke tengah-tengah manusia agar dapatmemberi
kan penjelasan dan bimbingan kepada mereka ke
jalan Allah dengan nizlmm Babbani'perafinan-per-
ahrranTuhan'.
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Pelajaran ini juga memuat penjelasan tentang
perahrran asasi, yang ditegakkan dan bersumber
dari taslawauzr islami mengenai syarat iman dan
batasan Islam. Ia menjelaslian batasbatas aratr ke
pada kaum muslimin unhrk menerima nanlwjke
hidupannya metode penerimaanny4 dan cara me
matraminya, serta mengembalikan kepadanya
problem-problem dan persoalan-persoalan yang
tidak terdapat nashnya dan terjadi silang sengketa di
dalam mematraminya. Dalam hal ini dijelaskanlatt
kekuasaan yang harus mereka taati dan alasan
mengapa merekaharus taal Dijelaskan pula bahwa
ia sebagai sumber kekuasaan, dan dikatakannya
batrwa sikap yang demikian ihr merupakan syarat
iman dan batas keislaman.

Padawalfu ifu bertemu "perahran asasi' umatini
dengan akidatr yang diimaniqia dalam satu kesafimn
yang tidak terbagi-bagi unsur-unsurn)'a

krilah temapentingyang dijelaslan dalam pelajar-

an ini dengan demikian jelas, halus, dan sempurna
Inilah persoalan yang tampak jelas, setelah kita
menskajipelajaran ini, yangterasa sangat aneh dan
janggd apabila seorrurg "muslim" masih adayang
membantahnya

AlQur'an mengahkankepadaumatlslambahwa
para rasul ifir diutus Allah untuk dihati, dengan izin
Allah, bukan sekadar tmtrk meryrampaikan risalatl,

"I(nrni tidak mengutus sa emang rasul melainlan unn*
ditnari dengan sei$n AIIah. " (an-Nisaa': O[)

AlQur'anjuga meruatakan kepada merekabahwa
manusiaihr tidakberiman sama sekali, kecuali jika
mereka berpedoman pada m"anhnj Allatr yang ter-
buktikan dengan menerima keputusan-kepufirsan
Rasuhrllah sarv. semasa hidup beliau dan sesudah
beliau waial Yaitu, dengan berpegang teguh pada
kedua sumber ajaran peninggalan beliau yang
berupaAl-Qur'an dan As-Sunnah yang demikian
jelas. Tidak cukup merekaberhukumkepada hukum
beliau saja, supaya dianggap sebagai orang ber-
iman, melainkan harus menerima hukum-hukum
itu dengan penuh kepasrahan dan rela hati (tidak
merasa terpaksa),

"trlala demi Tilhanmu, m.aela (pada halcllwtny a) Udak

bnintm hinga nnelw mayi adilan lamu halcim dnlan
pnlwra yarg mnela pnwlisihknn. Ihrmdian muela
tidnk mnasa ltcberatan dnlnm lati mnela t$lwdnp
putusan yang lwmu berilwn, dnn mnekn. m.enerim.a

dntgan npenuhny a. " (an-Ni'saC : 65)

. Inilah syaratiman dan batasan Islam.
Selain itu, AlQur'an juga mengatakan kepada

mereka bahwa orzrng{rang yang hendak berhukum
kepada thagut-yaihr selain syariat Allah-maka
tidaklah diterima pengakuan mereka sebagai orang
yang beriman kepada apa yang-diturunkan Allatt
kepada Rasulullatr saw. dan apa yang diturunkan
sebelumnya Pengakuannya itu adalah bohong.
Pengakuanyang didustakan oleh sikap dantindakan
mereka dengan berhukum kepada thaehut

'ApaluhlannutidakmanpnhatiL,nnmattg-mangyang
nengllat diritAa tilah MTnm lcepada apa yang diarun-
fun lupadnrm dan kpada apa yang diatrunlan sebelam

lamu ? Mnelw hendak bnhakim k padn thagut, padalal
mneka tzlah dipqintah nengingkmi thagut itu. Setmt

bermalsud mm)aatlan mnckn (dngan) pqesatan
yang sejauhjaaizya. " (an-Nisaa': 60)

AlQur'an juga mengatakan kepada mereka
batrwa tandahnda kemunafkan ialah menghalang-
halangi orang lain untuk bertahkim kepada apa
(kitab) lang difirunkan Allah dan bertahkim kepada
Rasulullatt,

'Apabila dilrata,lwn tnpodo mneka, 'Marihh lwmu

@nnufl fupann hukum yang Allah' ulnh arrunJwn dnn
kcpana hulum Rawl', nismya lmrnu liltat wang-mang
mun@k mahalangi (rnmtsin) dmsan seluat-lantnya
dmi (mmdzlilti) *azzz. " (an-Nisaat: 61)

Kepada merek4 AlQur'an iuga mengatakan
balrwa nanlwj lmnimereka dan nizhnm asrisnya
ialah taat kepada Allah dengan mengikuti ajaran-
ajaran-Nya dalam AlQur'an, dan-taat kepada Rasut
Nya dengan menrafirhi dan mengikuti S$natr belkxl
serta taat kepada ulil-amri (para pemimpin) dari
kalangan orang beriman sendiri yang memenuhi
syarat iman dan batasan Islam bersama kamu,

"Hai orang-oratg yal?g berimau taatilah Allnh dnn
Ra.su(-Nya), serta ulil-amri di antnra lnmu." (an-
Nisaat:59)

Kemudian Al-Qur'an juga mengatakan kepada
mereka batrwa nnrj;"tempaf kembali mereka
apabila mereka berbeda pendapat dalam meng-
hadapi masalalr-masalatr baru dan persoalan-per-
soalan yang tidak terdapat nash-nash hukumnya,
adalatr Allah dan Rasul-Nm yalari syariatAllah dan
sunnahRasu[Nya

"Kemudinn jilw lamu bnlninan pendopat tmtang
sesuatu, mnla lumlalil@nlah ia kzpada Alkh (Al-

@ioo) dm RaMl (surmalmya)."

Dengan demikian, mnnh4 Rabfunisenantiasa me
melihara segala sesuahrlang terjadi dalamkehidup
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an numusia yang berupa problem-problem dan
persoalan-persoalan, sepanjang ?*rtrldn di dalam ke
hidupan umat Islam. IGidah ini tergambar dalam
nizlwmasasimerek4 yang seseorang tidak dianggap
mukrnin jika tidak menerimaryr4 dan tidak dianggap
muslimjikatidakmerealisasikannya. Hal ini disebab
kanAllah telah menjadikan ketaatan dengan syarat-

syamtuiyaitu, dan mengembalikan masahfr-masalatt
yang dihadapi dan diperselisihkannya kepadaAllah
dan RasutNya sebagai slarat iman dan batasan Islant
seba&i syaratrrang Flas dan ditegpslen dalarn rxastL

lilw lwnu berur -batar beriman lepada Allah dan'hari
lwnud.ian."

Jangan pula kita lupakan frman Allah pada ayat
48 suratr an-Nisaa', "Sesungguhnya Allnh tidnk me-

nganQtni dnn Eirk Dia nmgampuni sqaln. dnsa yang

selain (Eirik) iat bagi sinpa yang dikzhmdaki-19o."
Sebab, orang{rang Ya}rudi dicela melakukan

kemusyrikan terhadap Allah, karena mereka men-
jadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-
tuhan selain Allah. Bukan karena mereka menyem-
batr pendetapendeta ifir, melainkan karena mene
rima penghalalan dan pengharaman yang dilakukan
para pendeta i[r, dan memberikan kepada mereka
hak menetapkan hukum dan membuat syariat dari
diri mereka semata-mata sehingsa jadilah mereka
sebagai oftmg{ftmg musyrik. I'44 kemusyrikan
yang hk terampuni, sedang dosadosa lainnya mung-
kin saiadiamzuni olehAllah, hingga dosadosabesar
sekalipun, "meskipun yang bersangkutan pernah
berztnarmencuri, dan meminum llhamar."

Maka, segala urusan itu dikembalikan kepada
mengesakan Allah dalam uluhiyyahyang notabene
mengesakan-Nya dalam menetapkan hukum, se
bagai salatr satu hak prerogatif uhhiyyah. Dalam
bingkai ini jadilatr seorang muslim sebagai ofimg
muslim dan seorang muknin sebagai orang muk-
min, hingga diharapkan dapat diampuni dosadosa
nya hingga yang besar sekalipun. Adapun di luar
bingkai tauhid ini adalah kemusyrikan yang tidak
akart diampuni olehAllah selamanya. IGrena tauhid
(mengesakan Allah) dalam semua urusan merupil-
kan qarat iman dan batasan Islan\ lika karnu benar-

benar berintm fupanaAUah dan lnri lwtudian."
krilah tema penting yang dimuat dalam pelajaran

ini, di samping penjelasan tentang fugas umat Islam
di muka bumi untuk menegakkan prinsipprinsip
keadilan dan aktrlak yang luhur dengan berpijak di
atas acuan nnnlnj ltllahyang lurus dan sehat,

"Sntttguhny a Allah mmyuruh larnu mmy anpailart

amnnt lupadn yang bnhnk mmnimanyo dan (ne-
nyuruh lamu) apatrilam"eutnplmn hulann di antma
mmmsia wpay kamu menetaplan fungon adiL Saung-
glmya Allnh ncmbuilan pengajaran yarry sebaik-

boilryo kepadamu. Sewnggulmy a AIInh annlnh l[uhn
Mmfungar Ingi Mala lvlelihnt." (an-Nisaat: 58)

Semua masalatr ini sudah kami kemukakan se
pintas. Maka unhrk selanjurrya marilah kita hadapi
nash-nash ini secara terperinci.

Ttrnaikan Amanat dan Tbga&l€n Hukum
dengan Adil

/K-6g$;:dyg,f"iit;"iS{YU1i'i5$
i,#'6y-"ffi-ue:^6yi;;\i#:iirogi'&

*ua
"senmgguhnya AIIah men)uruh larnu meny ompailnn.
amarnt fupadayangbnhnk dnn (mc-

nyuruh lwnu) apobik mmeta,plun lulwm di mtara
ma rusia ngaya lwnu rcnetnplw dmgan adil Smng-
gtnmya AUnh mnntrai pmgqjaran yang sebaik-baiknya

lupadarru. Sesungguhnya Allnh adalnh Maln, Men-
dmgar lngi Malw Melilat " (an-Nisaa': 58)

Inilah tugas kaum muslimin sekaligus alfilak
merek4 yaihr menunaikan amanafiamanat kepada
yang berhak menerimanya, dan memutrskan hukum
dengan adil di antara "manusia'' sesuai dengan
nanlwj dn ajaran Allali.

Amanat-amanatitu sudah tentu dimulai dengan
amanat png terbesar. Yaitu, amanatyang dihubung-
kan Allah dengan fibatr manusia anranatyang bumi
danlangit serta gununggunungtidakmau memihd-
nya dan takut memikulnya, akan tetapi "manusialatt"
yang mau memikulnya Yang dimaksud adalatt
amanat hidayatr, makrifttt, dan iman kepada Allah
dengan niat kehendak hati, kesungguhan, dan
aralnn. Inilah amanat fitnah insaniah yang khusus.
Selain manusia maL*tluk 1lang lain diberi ilham oleh
Allah untuk mengimani-Nyatnengikuti pehrnjuk-

Nya, mengenal-Nya beribadatr kepada-Nya dan
menaati-Nya. Juea ditetapkan-Nya untuk mengikuti
undang-undang alamnya tanpa melakukan upay4
tanpa kesengajaan, tanpa kehendak, dan bnpa aratr-

an. Maka hanya manusia sendirilah yang diserahkan
kepada fitrah, akal, makrifrlt, iradah, tujuan, dan
usatranya unhrk sampai kepada Allah, dengan per-
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tolonganAllah,sebagaimana firmannyapada ayat 69

suratr alAnkabuut,'Orang-uang y ang berjihad untuk
(menmri knidhnan) I(nmi, bennr-benar alwn l{nmi
tunj ulilan l"podo nnelu j alanj ahn l(nmi." Inilah
amanat yang dipikul oleh manusia, dan harus
ditunaikannva pertama kali.26

Dari amanat terbesar ini, muncullah amanat-

amanat lain yang diperintatrkan Allah unhrk ditunai-
kan. Di antara amanat-amanat ini adalatr "amanat
syatradaf' (persaksian) terhadap agama Islam di
dalam jiwa Persaksian ini, pertama memperjuang-
kan diri sehirrega menjadi "terjematran" (alidralisasi)

baginya Terjemahan yang hidup dalam perasaan

dan perilakuny4 sehingga manusiamelihat gambar-

an iman pada diriryra, dan mengatakan, "Alangkah
indahnyaiman ini alangkatt bagusry,4 dan alanglah
bersihnya!" Iman ini membenhrk jiwa pemiliknya
menjadi teladan yang sempurna dalarh berakhlak
Jadilatr keberadaannya yang demikian ini sebagai
persaksian terhadap agama Islam didalamjiwa, yang

dapat menimbulkan pengaruh terhadap orang lain.
Ia memberikan persaksian kepada agmnadengan
menyeru manusia kepada Islam, dan menjelaskan
keutimaan dan kelebihanny4 setelah t€realisasilmr

ryra keutamaan dan kelebihan ini pada dirinya sendiri
sebagai sang penyeru. Maka, tidaHah cukup se
omng memberikan persaksian (pembuktian) bagi
iman pada dirinya sendiri saja apabila ia tidak
menyeru orang lain kepadanya Ia juga belum di-
anggap telah menunaikan amnnat dakwah, tabligh,
dm bayan (memberikan keterangan) yang merupa-
kan salah satu dari sekianbanyakamanat

Selarfiutrrya adalah memberikan persaksian baei
agama ini dengan berusaha meneguhkannya di
mukabumi sebagai manlqibagtllaufiLmuslimin dan

seluruh manusia dengan segenap daya dan sarana
yans dimilikinya baik pribadi maupun magarakat
Maka, menegakkan nmlaj ini dalam kehidupan
manusia merupakan arurnat yang terbesar, setelah
beriman itu sendiri. Tidak ada seorang atau se
golongan manusia pun yang diberi perkenan unfirk
lepas dari amanatteral*rir ini Oleh karenaitu, lihad
terus berlaku hingga hari kiamaf' berdasarkan
prinsip ini unhrkmenunaikan salah satu dari amanat-
amanattersebuL

Di antara amanat-amanat ini-yang masuk di
tengatr-tengah amanat yang disebutkan di muka-
adalatr arnanat dalam bermuarnalah sesama manusia

dan menunaikan amanat kepada mereka Yaihr,
amanat dalam bermuamalah, amanatlang berupa
titipan mate{ arumat yang berupa kesetiaan ralryat
kepada pemimpin dan kesetiaan pemimpin kepada
ralryat, amanat untuk memelihara anak-anak kecil,
amanat untuk menjaga kehormatan jarnaah-harta

benda dan wilayahnya serta semua kewajiban dan
hrgas daldm kedua lapangan kehidupan itu secara
garis besar. krilah amanat-amanat yang diperintatr
kan Allah unhrk ditunaikan dan disebutkan di dalam
nash ini secaraglobal.

Mapun dalam perinbh agar memuiskan hukum
dengan adil di anhra manusia rnaka nash ini bersiftt
mutliak yairg berarti meliputi keadilan yang me
nyeluruh "di anbrasemuamanusia", bukankeadilan
di anhra sesama kaum muslimin dan terhadap Ahli
Kitab saja IGadilan merupakan hak sbtiap nnnusia
hanya karena dia diidentifikasi sebagai manusia.
Mak4 identitas s'ebagai manusia inilah yang merr
jadikannya berhak terhadap keadilan itu menurut
manlaj Rabbani Identitas ini terkena untuk semua
manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun
lawan, orang berhilit putih ataupun berlillit hitarrl
orang Arab ataupun orang Aiam (non-Arab).

Umat Islam harus menegaldran keadilan ini di
dalar.n memuhrskan hukuin di antara niaffiid&
bila mereka memutuslen hukum di dalam urusan
merekadengan keadilanyang sama sekali belum
pernatr dikenal oleh manusia kectnli harya di hngan
Islam saja kecuali di dalam huls$n kaum muslimin
saja kecuali di dalam masa kepemimpinan Islam
terhadap manusia saja Orangyang kehilarrgan ke
adilan sebelum dan sesudah kepemimpinan ini maka
ia tidak akan merasakannya sama sekali dalam
benhrkruanng mulia sepertiyang diberikan keeada
seluruh manusia karena semata-mata mereka se
bagai "nranusia", bukan larena sihtsibt lain sebagai
tambahan dari identitas pokokyang dimiliki oleh
semuamanusia

Ihrlah prinsip huhm dalam Islarn Sebagai amanat
dengan segala yang dituniukinya maka ia juea me
rupalian prinsip kehidupan dalam maslrarakat Islam

Perintah menunaikan aruulat kepada yang ber-
hak menerimanya dan perintah memufirskan hukum
di antara manusia dengan adil ini diiringi dengan
peringatan bahwa yang demikian itu merupakan
pengajaran dan pengaratran yang sangat baik dari
Allah SWD

26silakanpembahasanlebihluasmengenaimasalahiniddamkitab KhnsluaishutTashtuunrilklamiumMugawwinaatulrupa.salHagiqa.tal
fuaa (tertitan Darury Syuruq).
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"Sesunguhnya Allah rrwntrfrikm pmgajaran yang se-

baik- b aikry a lapadnrmr. "

Kita berhenti sebentar di sini unhrk melihat ungkap
an ini dari sudut metode penyampaiannya- Susunan
kalimat aslinya semestinya, "Inruhuu ni'm.a man.

ya'izlukumullah bihf' { .r nr.<ta r, F i iil }, tetapi
diubah menjadi kalimat tansformatif dengan
mendatrulukan lahlJalalah (AXah) dan dijadikanrya
sebagai 'Nm inna', sedang perkataan 'ni'mn mna"
yang diubatr menjadi'hi'imm.aa" beserta semua
nutn'ailiqat (&rgufirwmrnw) dalam posisi sebagai

'T,Jubarinrw"sesudahmembuangklnbarrya'Halin
unhrk memberikan kesan betapaeratqrahubungan
antara Allah dan pengajaran yang diberikan kepada
merekaitu.

Sebenarnya ihr bukanlah'iz@'Wwaiaran atau

nasihaf, melainkan "perintah". Hanya saja dalam
kalimat ini diungkapkan dengan'izlah'Wwaiarm/
nasihaf , lrarena'izJwhlaiebh,berkesan dalam hati,
lebih cepat masuk peftNaan, dan lebih deliat untuk
menunaikanny4 yang didorong oleh perasaan suka
reh keinginan, dan rasa malu.

Kemudian pada ujung ayat diakhirilatr dengan
kalirnat yang menghubunglan perintatr ihr dengan
Allah, menimbulkan rasn mura4abalataktrt dan ber-
harapkepadaNya

"Saangtmya Allah Malw Mendmgar lngi ltlalw Melilwt "

Keserasian antara hrgastugas yang diperintah-
kan-yaifu menunaikan amanat-amanat dan me
muhrskan hukum dengan adil di antara manusir
dengan keberadaan Allah SWT sebagai 7at'\ang
Maha Mendengarlagi Malta Melihaf', memiliki rele
vansi yang jelas dan halus. Mak4 Allah senantiasa

mendengar dan melihat masalatr-masalah keadilan
dan amanat Keadilan ihr juga memerlukan pen-

dengaran dan penglihatan serta pengafiran yang
baik. Juga memerlukan pemeliharaan semua hal
yang melingkupi dan semua gejal4 dan perlu menr
perhatikan dan memikirkan sesra mendalam apa
yang ada di balik fenomena-fenomena luar yang
melingkupi Dan teralilhir, perintatr terhadap kedua
hal ini bersumber dariZatYarq Maha Mendengar
lagi Maha Melihat segala urusan.

That kepada Allah,; dan LJlil Amri
sebagai Tblok Ukur Pelaksanaan Amanat

Waba'du frpl<ahgeftngan yang menjadi ukuran
amanat dan keadilan ihr? Bagaimana kriterianya?

Bagaimana gambaran, batasan" dan pelalaanaannya

ddam semualapangan kehidupan dan semua akti
vitas kehidupan?

Apakah akan kita serahkan madul'matei/apa
1ang ditunjuki' amanat dan keadilan dengan segala

sarana pelaksanaan dan realisasirya kepada tadisi
dan istilah masprakat? Atau, kepada keputusan akal
dan hawanafsu mereka?

Sesungguhnya akal manusia memiliki pertim-
bangan dan penilaian karena ia adalah salatr safu alat
unhrk mengetatrui dan alat petrrnjuk pada manusia
IIal ini adalatr benar. Akan tetapi akal manusia adalalt

akal perseorangan dan masyarakat yang hidup
dalam suatu lingkungan tertentu, yang terpengaruh
oleh berbaeai Inacam pengaruh. Di sana tidak ada
yang disebut "akal manusia'' secara mutlak, tetapi
yang ada adalatr akalku dan akalmu, pikiran si fulan
dan sianu, ataupemikiran sejumlah orang di suahr

tempat dan pada suatu masa Semua ini tidak lepas

dari berbagai pengaruh yang bermacam-macam,
yang menyebabkannya cenderung ke sini atau ke
sana

Oleh karena ifu , harus ada timbangan yang num-

tap, yang menjadi rujukan semuaakal pikiranyang
beranekaragarn Sehingga alral dan pikiran ifir akan
mengetahui sejauh mana kesalahan dan kebenaran-
nya dalam memuhrskan hukum-hukum dan pola
pikirnya sejauh mana kebohongan dan kelebihan-
nya, atau sejauh mana kekurangan dan keterbatasan
hukunFhukum dan persepsinya Perrilaian akal ma-

nusia di sini juga sebagai alat bagi manusia untuk
mengetahui bobot kepufusannya dengan meng-
gunakan timbangan yang mantap dan tidak akan
pernah cenderung kepada keinginan hawa nafsu
serta tidak akan terperrgaruh oleh aneka rnacam
pengaruh.

Tidak ada gunanya timbangan-timbangan yang
dibuat oleh manusia- I(aren4 dalam timbaryan itu
sendiri terdapat kerusakan, yang akan merusak
semua tata nilai, kalau manusia tidak mau kembali
kepada timbanganyang mantap dan lurus itu.

Mak4 Allatrlah yang membuattimbangan yang

mantap dan lurus bagi rnanusia amanat, keadilan,
semua nilai, semua nonn4 semua hukum dan ke
pufirsan, dan semua bentrk aktivitas dalam semua
lapangan kehidupan,

'r*i*,$rJfi)r1 j*yratfi :w_"e_w651qi-

i"i:'hf iKoDfiV^tif :!:.z:6cispo9
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***6;+attsl4('
"Hai orang-orary yng bnima.n, tnatilah Allnh dnn
Rntul(-I$a) sertn. ulil amri di arfiara lamu. Ktmilinn
jilw lwmu bnlnirun pmdnpat tentang sestntu, mnlw
lwtbalil@nlnh in kzPada Allah (Al. @ti an) dm. Rasul
(Sunnalmya), jila karnu bmar-benm bdman lnpodo
Allah dan hari lcmiliat. Yang dnnilcian itu lzbih utnma
(bagmu) dan hhih baik akibanya. " (an-Nisaa': 59)

Di dalam nash png pendek trlr" Allatt SWT men-
jelaskan syaratiman danbahsan Islam. Dalam,walifit
yang sama dijelaskan pulalah kaidah ni<lla,masasi
(peratrran pokok) bagi kaum muslimin, laidah hkunt
dan sumberkekuasaan. Semuanyadimulai dan di-
alfiiri dengan menerinunya dari Allah saja, dan
kembali kepada-Nya saja mengenai hal-hal yang
tidak ada nashny4 seperti urusamrusan parsial
yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang
perjalanannya dan dalam generasigenerasi berbeda
yang notabene berbeda-beda pula pemikiran dan
pemahaman dalam menanggapinya Untrk itr semua
diperlukanlahtimbansanyangmantap, agarmenjadi
tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman

mereka
Sesuneguhnyakeddulatanhukumihr haryamilik

Allah, bagi kehidupan manusia dalam urusan yang
besar maupun yang keciL Unfuk semua itu, Allah
telah membuat syariat yang dihrangkan-Nya dalam
AlQuran dan diuhrsNp Rasul-yarrg tidak pernatt
berbicara dengan mempertrutkan hawa nafsu4rr
unhrk menjelaskannyakepada manusia Oleh karena
ihr, syariat Rasuhrllah saw. termasuk qariat Allah.

AllahwajibditaatiDimhnhakprengatif ukhiyyah
ialah membuat syariat Mak4 syariat-Nyawajib di-
laksanakan. Orangorang yang beriman wajib taat
kepadaAllatr-sejak semula-dan wajib taat pula ke
pada Rasulullah karena firgasnya ihr, yaihr tugas
mengemban risalah dari Allah. IGrena ihr, menaati
Rasul berarti menaatiAllahyangtelah mengutusnya
unhrk membava ryariat dan menjelaskannya kepada
manusia di dalam Sunnahnya- Sunnah dan kepuhrs
an beliau dalam hal ini adalah bagran dari syariat
Allah yang wajib dilaksanakan. Iman itu-ada atau
tidak adaqra-berganhrng pada ketaatan dan pelak-

sanzum syariat ini, sebagaimana dinyatakan dalam
nash AlQur'm, lika lunm bmar-bennr bniman le-
paAa AUnh den hni kenudinn."

Siapakah ulil amri lhr?

Adapun mengenai ulil amrt nash tersebut men-
jelaskan siapa mereka ihr,

"Ssrta ulil amri di antnra kamu."

Maksudnya ulil amri darikalangan orang{ftng
mukrnin sendiri, yang telah memenuhi qrarat iman
dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat itu,
yaitu tilil amriyangtaatkepadaAllah dan Rasul. Juga
ulil amri yang mengesakan Allah SWT sebagai
pemilikkedaulatan hukum danhakmembuat syariat
bagi seluruh manusia menerimahukum dari-Nya
saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum)
sebagaimana ditetapkan dalam nash, serta mengerr
balilian kepadaNya segala urusan rutg diperselisih-
kan oleh akal pftiran dan pemahaman merekayang
tidak terdapat nash padanya-untuk menerapkan
prinsipprinsip umum yang terdapat dalam nash.

Nash ini menetapkan batrwa taat kepadaAllah
merupakanpokok DemikianjugahatkepadaRasul,
karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan, taat
kepada ulil amri ryirilwmhanya mengikuti ketaatan
kepadaAllah dan Rasul. Ikrena itulah, laftl taat tidak
diulangi ketika menyebut ulil amri, sebagaimana ia
diutangi ketika menyebut Rasrl saw., unttk mene@
kan batrwa taat kepada ulil amri ini merupakan
pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul,

sesudatr menetapkan batrwa ulil amri iftr adalah
" minluri" darikalangan kamu sendiri' dengan catat-

an diaberiman dan memenuhi syarat-syaratiman
Menaati ulil onri mfulatn sesudah semua ketetap

an ini adalatr dalam batas.batas yaqg makruf dan
sesuai dengan EnariatAllalt dan dalam hal yang tidak
terdapat nash yang mengharamkannya. Juga tidak
dalam hal-hal yang dihararnkan menurut prinsip
prinsip s5rariat, ketika teriadi pe6edaan pendapat -As
gnnatrtetatr menetapkanbausbataskeUatan kepada
ulil amri ini derrgan cara 1ang pasti dan meyakinkan,

Diriwayatkan dalam Shahih Bultltnidan Muslim
dari al-Amasy, sabda Nabi saw.,

4.7'':;i' ;'ztu,rt dlF
'Smttgguhnya lutaarnn itu lwryalah dnlam l*lyog
mnlrruf"

Diriwafiatkan dahm ShalilniniWadari Yahya al-

Qaththan, sabda Nabi saw.,

'ri'Jf q. F, "?t &'^ttbipi F
--, ' .ai z. ^o-' ,'-l st; ,llia.'.it- I " 

,;f(- ") "" 
4.-^bur.J

'Tllajib atas mang mulim untuk mmdengar dm tnat
tnhadap ap a y ang ia sulai atnu tidnk ia sulai, as alkan
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tidakdiprinrahbhnrnaksiat.A@Aa;perlntan*an
k"ponn nul$iat, nalu t;dak bohh mmfungar dan

samn seka,li."

Irnam Muslimmeriwayadran dari Ununul Hastriin,
sabda Nabi saw.,

"Seandninya seorang budnk dianglnt sebagai pemim-
pinrnu unh* rwnimpin lnntu dengan kitab AW nalfi
dmgarkan dmt tantilnh dia!"

Dengan demikian, berarti Islam menjadikan se
tiap orang sebagai pemegang amanat terhadap

ExariatAllah dan Sunnatr RasutNya iman4ra seniliri
dan agamanya diri dan akalnya dan mengenai posisi
nya di dunia dan di akhirat Islam tidakmenjadikan
manusia sebagai binatang dalam komunitasny4
yang digertak datrulu dari sanasini baru mau men-
dengar dan memahrhi.

Maka, manhaj Islam begihr jelas, batasbatas
kehatan pun begitu terang. Syariatyang wajib ditaati
dan sunnatr yang wajib diikuti hanya satu, tidak
berbilane jumlatrnla" tidak terpecahpecah" dan tidak
membingungkan orang dengan berbagai rnacam
dugaannya

Ini mengenai masalatr yang terdapat nashnya
yang sharih. Sedangkan mengenai masalahmasalatr
yans tidak terdapat nashnya, dan persoalan-per-
soalan yang berkembang seiring dengan perkem-
bangan waktu dan kebuhrhan manusia serta per-
bedaan lingkunsarFfarrg dalam hal ini tidak t€rdapat
nash qath'iyang mengaturny4 atau tidak terdapat
nash secara muflak, )ang di dalam menenfirkarugra
terdapatpertedaan pendapat dan pemikiran-, maka
hal itu tidak dibiarkan terombang-ambing, tidak
dibiarkan tanpa timbaryan, tidak dibiarkan tanpa ada
metode yang dapat digunakan unhrkmemecatrkan
hukum dan pengembangannya Nash yang pendek
ini telah meletakkan manlwjiinhad dalam meng-
hadapi semua ifir, telah menenfukan batasbahsryr4
dan telah menetapkan "prinsip" berijtihad unhrk
menggalihukumnya

"Kanudian jilu lwmu bahinan pmdnpat tmtang
sesuatu, maln lembalilcanlnh ia lapann Ailah (Al-

@l an) dan Rasul (Sunnnlurya)."

IGmbalikanlatr persoalan itu kepada nash-nash
yang ia termasuk dalam kandungannm lklau tidak
didapati nash yang demikian, maka kembalikanlah

kepada prinsipprinsip umum di dalam mnnlr4j Allah
dan syariat-Nya Persoalan ini tidak mengarnbang,
tidak amburadul dan tidak samarsamar)'ang mem-
bingungkan pikiran sebagaimana yang dikatakan
oleh sebagian manusiayarlg hendalcmelakukantipu
dEra Di dalam agama Islan\ terdapatprinsipprinsip
dasar yang sangat jelas, yang meliputi segala aspek
kehidupan pokok manusia. Sehingga tidak adake
samaran bagi hati nurani orang muslim yang komit-
men terhadap pertimbangan agama itL27

lila lwmu bennr-bennr beriman kQann Allah dan lwi
lwnudian."

Taat kepada Allah, Rasul" dan ulil amri yang ber-
iman dan menegakkan syariatAllah dan Sunnah
Ra$il, serta mengembalikan persoalan yang diper-
selisihkan kepadaAllah (AlQur'an) dan Rasul (As
Sunnah), merupakan syarat beriman kepada Allah
dan hari akhir, sebasaimana ia juga merupakan
konsekuensi beriman kepadaAllah dan hari akhir
itu. Mak4 tidakadaimanbagiorangyarrgkehilangan
syarat ini. Juga tidak ada iman kalau tidak ada
pengaruhnya mng kuat bagi yang bersangkutan

Setelah nash ini meletaliikan masalah tersebut
dalam posisi sebagai syarat, maka pada kali lain di
kemukakannya dalam benhrlt nasihat, unhrk meng-
gemarkan danmenimbulkan kesenangan dalamhal
ini sebagaimana dalam menunaikan amanat dan
menegakkan keadilan,

'Yang dmfikian. itu lzbih utnma (bagitru) dan lzbih baik
a*ibatnya."

Iebih utama di dunia dan al*riratdan lebih baik
akibatuiya di dunia dan aktriraf Mak4 masalahnf
bukan hanya mengikuti 

^enhaj 
ini akan men-

dapatkan ridhaAllah dan pahala akhirat, sesuahr
yang besar dan agung, melainkan juga akan meninr
bulkan kebaikan duni4 baik bagi pribadi rnaupun
masyarakat dalam kehidupan yang sementara ini.

Makna mmlnj ini ialatr manusia akan dapat
menilnnati kelebihan-kelebihan manlAj yawdibuat
oleh Allah unhrk mereka Yaitu, nnnh4 orphran AXah
Sang Matra PenciptaYang Mahabiiaksana laei Maha
Mengetatrui dan Matrawaspada fulanlnjyangbebas
dari kebodohan" hama nafui, kelemahan, dan syahwat
manusia Manlwjymgtidak mengenal pilih kasih
terhadap oftlng, kelas, bangs4 jenis, dan generasi
tertenf.r, karenaAllah adalahTuhan bagi semuanya

2? Sitat<an periksa penbahasan lebih luas tentang masalah ini dalam pasal "Ats.Tsabaaf dalam kitab Ktustaoishut Tasluuuaril Islami ua
Irftqauruinadulu (terbitan DarusySyuruq)
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Sehingga tidak terkontaminasi oleh keinginan ber-
pilih kasih terhadap orang, tertentu, bangs4 jenis, atau
generasi tertenfir. Mahasuci Allah dari semua itu!

Di antara keistimewaan manlwj im adalahbatwa
ia diciptakan oleh Pencipta manusia PenciptaYang
Maha Mengetahui hakikat fitrah manusia dan
kebuhrhan-kebutrlran hakiki fifiah ini sebaeaimana

Dia mengehhui keinginarrkeinginan dan kerinduan
jiwa serta perkembangannya Juga sebagairnana Dia
mengerti bagaimana cara berbicara kepadanya dan
cara memperbaikinya. Mak4 tidaklah Dia meraba-
rab+Mahasuci Allah dari yang demikian ifirdalam
uji coba untuk mencari nwnlwj yangcocok Dia tidak
membebani manusia unhrk membayar matral uji
coba yang keras ini, ketika mereka meraba-raba
dalam kebinsungan tanpa petunjuk Cukuplah bagi
mereka melakukan percobaan dalam berkreasi dan
berinovasi dalam urusan duniawiyang merekake
hendaki, karena ini merupakan lapangan yang luas
sekali bagi akal pikiran manusia- Cukup pula bagi
akal mereka unhrk menerapkan rnailhaj trndan me
lakukan analogi (qryas) dan iitihad mengenai hal-hal
yang diperselisihkan oleh akal pikiran

Di antara keistimewaan nanlwj ini lagi adalah
batrwa penciptaryra adalah Pencipb alam semesta ini
tempat manusia hidup di dalamnfa" Maka Dia men-
jamin bagi manusia nanhoj yang sesuai dengan
kaidalFlmidah undang-undang alam semest4 sehinega

tidak berbenturan dengan undang-undang alam,
batrkan sebaliknya saling mengerE melenskapi dan
memberi manfrat Manlaj ini membimbing dan
memelihara semuaihr.

Keistimewaannya lagi bahwa manlnj ini juga
memuliakan dan menghormati manusia pada walfil
membimbing dan memelihara mereka. Manlwjinr
pun memberikan tempat bagi akal manusia unfuk
berbuat di dalamnya yaitu diberinya tempat untuk
beriitihad di dalam memahami nash-nash 1ang ada
kemudian berijtihad untuk mengembalikan suahr
persoalanyangtidak adanashnyakepada nash-nash

atau prinsiptrinsip umum agama Islam. Begitulah
mnnlwj in menempatl<anakal manusia di samping
lapangan pokoknya yang menjadi bidang garapan

akal manusia Yaihr, melakukan kajian ilmiatr ter-
hadap alam, dan melakukan inovasi.inovasi dan
lreasi dalam masalah material%

' Yang dzmikian itu lzhih utnmn (bashnu) dm lzbilt baik

akibatnya."

Matrabenar Allah Yang Malnaeung.

*t*

Sebuah Kontradiksi, anta,ra Pengakuan
Beriman dan Keinginan Bertahkim kepada
Thaghut

Setelah'selesai menetaplan lrrndah hil$ahlaidatl
umum' tentang sSnrat iman dan batasan Islanu juga

tentang peraturan pokok bagi umat Islam, serta
mengenai mmlajpenetapan hukum dan prinsip
prinsipny4 maka nash berikutnya menoleh kepada
oftngorang yang menyimparrg dari kaidah ini tetapi
kemudian inengaku sebagai orang{rang mukmin
Padatral, mereka merusak syaratiman dan batasan
Islarq l€rena mereka ingin berhhkim kepada selain
spriatAllatr, "Ikpadn ttwghut, panalat mnela telnh

dipintah nm,ghgkari tlmghut itu."
Nash ini menoleh kepada mereka karena merasa

heran dan menganggap mungkar silap mereka ifu ,
serbunhrkmengingafkan merekaJan oftngol?ng
yang seperti mereka-terhadap keinginan setan
untuk menyesatkan mereka Ayat ini juga men-
jelaskan keadaan dan sikap mereka ketika diajak
mengikuti apa yang diturunkan Allah dan unhrk
mengikuti Rasul, tetapikemudian merekatidakmau
batrlian menghalang-halangi orang lain untuk meng-
ikutinya Ayat ini menganggap sikap menghalang-
halangi ini sebasai hndakemunaflan, sebagaimana
ia menganggap bahwa keinginaqunfirk bertahkim
kepada thaghut ini berarti sudah keluar dari iman.
Selain itu, ayat ini jwa menjelaskan alasan-alasan
merekayanglematr dan dustaketikamerekameng-
ikuti jalan yang mungkar itu, padawaktu mereka
ditimpa bahaya dan bencana Di samping itu, ayat-
ayat ini juga memberikan arahan kepada Rasulullah
saw. unhrk berlaku fulus dan senantiasa menasihati
mereka

Kemudian segmen ini dihrtup dengan menjelas
kan apayang dikehendakiAllah datam menguhrs
para rasul ihr, )aifir unhrk ditaati Selanjuhya melalui
nashyangjelas dan tegas, Dia menegaskan kembali
qrarat iman dan batasan Islam pada kali lain,

61i$:6;fr y;{3\srgjQ$iJL;{rt
,r.AklJL!66,JSor;et5#;1u',
'd*^S'au':rfi "f).r,1rltfVi.ift ;

28 SiUtan periksa l<ttab Haadz4n-Diiapasal"nanlaj Munfarit (terbitan Darusy-syuruq).
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SiKY SyrJ 6 { :tr)srj t,:+;. S,t*
666r3-5-'wlg\gJ;J;liJL:r'if
C-'\J*f. ni{iArs$Ks $':, l3
4 f::J q i,\63y. i i"e? C fi t it
6r$Fe5\a{jtu+:;;kr;y
<>;#5;&t;-We*ft.;s'3e
$ ySi3,n(Iaiv, $ (4;{; F*;s
#\g-EtL6{'r"jil+\h,@-
JFti j314rJ6'ifii'ffi j j:6
a'f,$-{gi:{t$U,1b'if If:.J
lA j-1"JA4."4"t4.!J54&t

twl+;3j651qq;tu;fre
"Apakahlwmutidnkmmtpnlatilanurang-mangJailg
nmgalat dirrrya tzlah berinan lepadn apa yang diamn-
km lapdmtu dm kcfuda @ yry fumnkm sefulam

lanrru ? Mmlw hndnk bilhaltu lepana thaglutt, p"fu-
lwJ mnela tclah dipilintah wngittglwi thaglwt ttu.
&tm. bernalffird. rmtlaatkan mnela (dngan) perynat-
an jetg sSauhjaularya. Apabik dilwnlan lupada
mncfu Matilahlumu (atnduk) k padalwlarmyang
AllahtzlahhmrnkmdnnlepannfulamRanl',riscaya
Iuma liltat uangvang nunafk rnnghalailgi (t wtilsia)
dzngan seluat-kuatnya dnn (flrmdzluri) lama. Ittaila,
bagairrunnluh lrlr,yo apabih mnelw (mattg-orang

nu@k) ditinpa naru rusibah disebatrlan pqhuann
tangot mnela md;ri, lcnudian mcrclw dang l@da-
mu mmtril brsampah, Dmi Allnh lmni seluli-lali
tidnk menghmdalci selain peryehsaian yang baik dan
perdamaian yang scmpurna'. Maelu itu adalnh urary-
mang yang Allah nmgctahui apa yang di dalam hari
mmla. I(nma itu, Walinglah kmnu dmi mnekn, dnn
bcrilah mnclu pehjaran. Ihta*anlah ktpann mnekn
pnlcalnnn yang bnbelus padajiwa mnela. Ifuni tidnk
mmgutus semang ranl, mzhlnlwn unruk dilnnri datgan

sei<in Allnh^ Serungifinyajikalau mnelu kztila meng-

aniayadirinyadaranglspadmil,lalumerwltnnampun
kpdn AW dan Raml pm mmohonla n, ampun unhtk
mneka, tcntulnh mnelu nmdapat; Allah Maln Penc-

rima nfut lagi ilIaln Pefty ayang. fu[ala dend frtJanmu,
mnela (pafu hakikahrJa) frdak biliilran hinga maela

mmjadilwn lwrru hakirn dnlnm pnkma yang mnela
pnwffilwn. Ltnnudim mmlw tidnk mnasa lebnatnn
dalam hafr ,ncreka tnhanap puamt yailg lcaru berileA
dnnmnelamennimadmgansQaufinya."(an-Nisaat:
6e6.5)

Sejumlah gambaran yang disebutkan dalam nasb
nash ini memberi kesan batrwa semua itu terjadi
pada masa-masa awal hijrah, masa ketika kaum
munafk masih begilr gencar melalrukan serangan,
dan kaumYahudi-yang bekerja sama dengan kaum
munafkinr-masih kuat

Mereka yang hendak berhakim kepada selain
syariat AllatrTakni kepada thagut, itu mungkin
golongan munafk sebagaimana secara eksplisit di-
sebutkan dalam ayat kedua dari segmen ini Murrg-
kinjugamereka adalah golonganYahudilang diseru
untuk bertatrkim kepada kitab Allah (fauraQ dan
kepada hukum Rasulullah saw. dalam menyelesai-
kan kasus yarrg terjadi di antara mereka atau antara
mereka dan penduduk Madinah, tetapi mereka
menolah seruan itu dan bertahkim kepada tradisi
iahiliah vang berlaku.

IGmi menguatkan pendapat yang pertam4
mengingat frman Allah mengenai mereka lang
"mengaku dirinya telah berifnan kepada apayang
diturunkan kepadamu dan kepada apayang dihrurr
kan sebelumkamu" Sedangkan, oftutg{ftngYatrudi
tidakpernah menlatakan masuk Islamatau meng-
aku telah beriman kepada kitabygng diturunkan
kepada Rasulullah saw.. Hanya kaum munafiHatr
yang mengaku dirinya beriman kepada kitab yans
dihrrunkan kepada Nabi Muharnmad sarnr. dan kitab
yang dihrrunkan sebelumnya (sebagaimana tuntut-
an akidatr Islamiatr untuk beriman kepara para rasul
secara keseluruhan).

Peristiwa ini tidak pernah terjadi melainkan pada

tatrun-tahun pertama hijrall, sebelum dicabutrya
duri-duri Yahudi di kalangan Bani Quraizhah dan di
Khaibar. Juga sebelum lurnpuhnya kaum munafik
densan berakhirn),a perzn kaumYahudi di Madinall

Bagaimanapun keadaannya, kita dapati dalam

himpunan ayat-ayat ini suatu batasan yang sem-
purn4 halus, dan pasti mengenai syarat iman dan
batasan Islam. Kita juga dapati kesaksian dari Allah
tentang tidak adanya iman bagi orangorang "yang
hendak bertahkim kepada thaghut, padahal mereka
telah diperintahkan unhrk mengingkari thagut itu."
Jugakita dapati sumpah dariAllah SWT-dengan
menyebutayat-NyaYangMahatinggi-iatrwamereka
tidak termasuk golongan orang beriman dan tidak
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diangeap muldnin sebelum merekabertahkim ke
pada Rasulullatr saw. dalam menyelesaikan segala

masalahyang mereka hadapi. Kemudian mereka
memahrhihukum beliau dan melaksanakan kepu-
tusannya Ketaatan yang penuh kerelaan hati dan
pelaksanaan dengan lapang dada rrang berarti taslim
(menerima dengan penuh kepasratran).

"A|akah lilnu tidak mernpnlatilmn trry-trry y ry
nngalat dirirya tzlah bdmn lepadn apa y ang ditutan-
len lapadmtu dan leepada apa yang dihnunlrtn sebehm

lwmu? Mnelca funnalr berlwkim lwpadn tlaghut,
padnlal merela hlah diperinrah menghgltari thagut iht.
Setanbqnalrudnenyaatknnnnela(dcngan)penlMl-
an yarg sej auhj auhnya. " (an-Nind z ffi)

Tidaldratr engkau perhatilan seuatuyang sangat

, yaifu suahr kaumyang mengaku
beriman, kemudian merunfirlrkan anggapan ifu serr
diri padawaktu yang sama? Ikum yang "mmgalnt
balwa mcrelw tzlah beriman ktpada apa y ang diturun-
lan leQannnu dan kryAa ap yang dihmnlan sebelam-

za'i tetapi kemudian mereka tidak mau bertahkim
kepada apa 1ang dihrrunkan kepadamu dan apayang
difurunkan sebelummu? Merekahanya mengingin-
kan bertahkim kepada sesuahr yang lain, kepada
manlnj yanslain, kepada hukum yang lain Mereka
hendakberulrkimkepadatfraghutyang samasekali
tidak bersumber dan tidak berpedoman pada kitab
yang diturunkan kepadamu dan kitab yang dihrun-
kan sebelummu. Ikrena itu, dia adalah tlneut karena
mengHaim salah sahr hak prerogatif ulahiyyahDia
adalah thaghut karena tidak mengiluti timbangan
dan patolan fians telah ditentukanAllah.

Mereka melakukan semua ini bulian karena tidak
tatru dan mendwaduga Tetapi, mereka mengeta
huirya secarayakin dan mengerti secara sempurn4
bahwa ini adalatr thaeutyang haram bagi mereka
bertatrkim kepadanya "padnlnl mnelu tdnh dipaintnh

thnglrut itu'lMaka dalam hal ini, tidak
ada ketidalitahuan atau mendugadq4 melainkan
dengan sengaja dan sudatr diniati demikian. Oleh
karena ifu, anggapan bahwa mereka beriman ke
pada apa mrrg dihrrunkan kepadamu dan apa yang
dihrunkan sebelummu tidak dapat dipercaya" Se
sungguhnya setanlah yang hendak menyesatkan
mereka dengan seiauhjautrrya, farrg sekiranfia tidak
dapatkembalilagi,

"Setnn bermnL,sud mmyesatlwn m,erela (dmgan) pr
ny aatnn y ang s ej auhj auhny a.'

Inilah sebab tersembunyi di balik keinginan

mereka unhrk bertahkim kepada thaghut hilah
yang memotivasi mereka untuk keluar dari syarat
iman dan batasan Islar& dengan bertalrkim kepada
thaghut hrilah motivasi Vang diingkapkan kepada
merek4 supayamerekasadar dan mau kembali ke

.jalan yang benar. Juga diungkapkan kepada kaum
muslimin.supaya mereka mengetahui siapa yang
menggerakkan dan menghentikan mereka ihr.

Selanjutrya diterangkan sikap mereka apabila
diseru kepada kitab fang diturunkan Allah kepada
Rasulullah saw. dan kitab yang ditrunkan sebelum-
n1a, di mana mereka mengaku beriman kepadany4

"Apatrila dilunlun l"podo mtrelw, 'Marilnh lanu
(hnfuk) ktpqda lwhm yang Allnh tdnh anunJwn dnn

l"podo hulam Rastl', niscaya lemru lihat rang-mang
nunnfk mngha.langi (nnmsiQ dmganfulant-fuahrya
dai (nmfuleri) &zzez. " (an-Nisaa': 61)

Suhlurwllald Kemunafikan meruunskapkan jati
dirinya! IGmunafkan bertentarrgan dengan logika
fbzhyangjelas. IGmunafkantaklain dan hkbukan
adalah kepurapuraan

Konsekuensi fitrah vang jelas basi iman adalatt
yang bersarrgkutan pasti mau bertahkim kepada apa

dan siapa yarrg diimaninva, Apabila dia menganggap
dirinya beriman kepadaAllah dan apapng diturun-
kan-Nya dan beriman kepada Rasul dan apa]'ang
ditrrunkan kepada beliau, kemudian dia diseru ke
pada siapayang diimaniua itrr, unhrkbertatrkim ke
pada perintatr, syariat dan trwnhajNyasudatr tenhr
fibatrnya akan menyarnbut dan memafi,rhiqra- Ada
pun jika dia menolak bahlian menghalarrgi orang lain
unt rk menerimany4 maka sikap dan tindakannfia ifit
bertentangan secara diametral dengan aksioma
ftah, bahkan meilmjuldran kemunafkanqra, serta
menunjuld<an kebohongan anggapannya batrwa
diriryaberiman

Dengan aksiomafihah inilah, Allah SlVTmene@
kan hukum orang{ftmgyang mengaku beriman
kepadaNfia dan kepada Rasul-Np" tetapi tidak mau
bertalrkim kepada nanlnjNyadan Sunnah Rasul-

Nya Batrkan, menghalang.halangi orang lain unhrk
mengikutinya ketika mereka diseru kepadanln

IGmudian Allah membeberkan salah sahr simbol
nifrk pada perilaku mereka Yaitu, ketika mereka
beradadalamposisi1ang sulitatau tertimpabencana
disebablian tidak mau menyambut seruan unfirk
mengikuti hukum yang diflrunlian Allah dan unhrk
mengikuti kepuhrsan Rasul, atau disebabkan oleh
kecenderungan mereka unhrk bertahkim kepada
thagut dengan alasan-alasannya yang merupakan
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alasannifrk(kepura-puraan), .

'Ma*q bagaimanalnh l*lrryo apabih mnela (mry-
orang munnfik) ditimpa sesuatu musibah dis eb ablan
pnbuatan tangan mereka sendiri, lumudian mnelm
datang ktpanamu sambil bnsampah, Deni AW lwd
selali- lwli tidnk nenghmdaki s elnin p my el"esai* y ory
fu;k dnn podnnaian yang satQurna. "'(an-Nisaa': 62)

Adakalanya musibah terjadi disebabkan terbuka
nya hakikat mereka di tengalr-tengah kaum mus
limin pada waliilr inr ketika mereka disingkfukan dari
tengahtengah barisan Islam. IGren4 masyarakat
muslim tidak dapat menerima kalau di anhra mereka
terdapat orangorang yang mengaku beriman ke
pada Allah dan RasulNya tetapi kemudian mereka
bertatrkim kepada selain syariatAllah, atau meng-
halang-halangi orang lain ketika mereka diseru
untrrk bertalrkim kepada syariatAllah. Sikap seperti
ini hanya dapat diterima di kalangan masyarakat
yangtidak ada Islam dan imannya fuiggapan ber-
imannya hanya sematamata anggapan sebagaimana

orang{ftrng munafik ihr. Pengalaran keislamannya
hanya semata-mata pengakuan dan hiasan bibir
belaka

Selain ihr, adakalanya musibatr yang menimpa
mereka disebabkan oleh kezaliman mereka sebagai

akibat bertalrkim kepada selain hukum A[ah yans
adil. Mereka kembali dengan membawa kekecewa
an dan penyesalan karena bertatrkim kepada
thaghut dalam menyelesaikan persoalan mereka"
Atau, mungkin juga musibatr itu sebagai ujian dari
Allah kepada mereka supala mereka sadar dan mau
menerimapetunjuk

Apa pun yang menjadi penyebab musibah itu
maka nastrAl(lur'an mengajulian perbqaan dengan

nada merrgingkari "Bagaimanakatr keadaannya ke
tika itu? Baeaimana mungkin mereka mau kembali
kepada Rasuhdlah saw.?"

'Dani AW lwni selulilali tidak nmghmdaki selain

pmy elsaim. y ang fuik dan p adamaian y ang sempurna. "
kri adalatr keadaan fang hina dina ketika mereka

menyadari apa yang telah mereka lakukan, dengan
tidak mampu menghadapi Rasulullah saw. sesuai
dengan motivasi merekalang sebenarnya. Mak4
pada waktu ihrlah mereka lantas mengucapkan
sumpatr palsu bahwa mereka tidak menghendaki
bertahkim kepada thaghut-yang kadang-kadang
sudah menjadi badisi jatriliah-kecuali karena ingin
penyelesaian rrang baik dan perdamaian yang seft
purna (yang berupa kompromi-komprornrpmj).
Inilah selamanya, png menjadi argumentasi oftmg-

orang yang tidak mau bertahkim kepada nmhnj dn
syariat Allatr bahwa mereka hendak menghindari
masalah{nasala}r, beban-beban, dan kesulitan-ke
sulitan kalau bertahkim kepada syariatAllah. Mereka
hendak mengompromikan antara unsur-unsul
arah-arah, dan akidatr-akidah yane berbeda. Inilah
argumentasi orang{rang mng mengaku beriman-
padahal mereka tidak beriman-dan argumentasi
orang{rang munafik yang suka berbohong dan
membuatkekacauan. Ihrlahyang terjadi selamanya
pada setiapmasa!

Allatr SIilT menyingkap dari mereka selimut pin-
jarnan ini dan"memberitahukan kepada Rasulullah
saw. bahwa Dia mengetatrui apayang sebenarnya
terdapatdi dalamlubtrkhati mereka" Di samping itr,
Allah memberi pengaratran kepada Ra$+Nya agar
tetap membimbing mereka dengan lemah lembut,
dan menasihati mereka agar menghentilan tindakan
yang kacau-balau dan penuh kebohongan ini

'Merela itu adalah nang-mang yang Allah mengetdrui

apayangdidnlmnlntintnela.-itnrerwitu,berpilirglah
Iwmu dari merekg dan berilah mnela p ehj aran. I{arn-
l@nlnh l"pod" mnelw polutaan yng bnbekas pada
jiwa mnela. " (an-Nisaat: 63)

Itulah merekayang menyemh'unyikan niat dan
motivasi mereka yang sebenarnya, dengan ber-
argumentasi dengan argumentasiargumentasi ini,
dan beralasan dengan alasan-alasan itu. Allah me
ngetatrui relung-relung hati dan aFyang tersem-
bunyi dalam dada Akan tetapi sebagai taktikyarrg
harus dilakukan terhadap kaum munafik-pada
walidr itu-ialatr membiarkan mereka membimbing-

nya dengan lemah lembut, dan memberikan nasihat
dan pelajaran kepada mereka

Dalam ayat ini t€rdapat kalimatyang san$t indah,

'I(ntaJanilnh l"Podo merela pnkatnnn yang bnbelcns

pada jiwa mtrelca."

Sebuatr ungkapan deskriptif Seakan-akan per-

kataan itu mernberibekas secaralangsungpadajiwa
dan menetap secam langsung di dalam hati.

Ihr adalah perkataan )ang mempersuasi mereka
unfirk sadar kembali bertobat, bersikap istiqamah,
dan merasa tenang di bawatr lindungan Allah dan
jaminan Rasu[Nya setelah tampakjelas dari mereka
kecenderungan unhrkbertahkim kepada thaeut dan

tidak mau mengikuti Rasuhrllah saw. ketika mereka
diseruunhrkbertatrkimkepadaAllah dan Rasu[Np.

Maka" pinhr tobat ihr senantiasa terbuka- Kembali
kepada Allah itu tidak pernah habis wakhrnya tidak
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pernah kedaluwarsa. Meminta ampun sendiri ke
padaAllah dari dosadosa dan dimintakan ampun
oleh Rasuhrllah itu senantiasaterbuka kemungkinan-
nya untuk diterima Akan tetapi, sebelum semua ini
Allah menetapkan kaidatr pokok batrwa "Allah meng-

uhrs para rasul adalah untuk ditaati{engan seizin-

Nfa-dan tidak boleh ditentang perintahnya kepada

mereka, bukan hanya sekadar juru nasihat dan
pembimbing!"

"I(ami tidnk mengutus saemangrastl, mehin'lun untuk

ditaati dmgan sei<in Allnh^ Snrngfiny aitlcaku mcrel@

letila nntganiaya dirinya dnnngluladnmu, Ialu mz'

malwn ampun lepada Allda dan Rasul pun mntulwn-
lan ampun unluk mnelw, tentulah merela nttnnapari
Allah l,Iafw Pet.tcrima tobat lagi l,Ialw Pmyay ang. " (an-
Nisaa':64)

Inilah sebuh hakikat dengan timbangannya
sekaligus bahwa rasul bul<an hanrra sekadar "juru
nasihaf' png cuma menyampaikan perkataan saja

lantas lenyap di udara tanpa kekuasaan apa-apa

sebagairnana }lang dikatakan oleh merekayang suka

memanipulasi tabiat agamaAllah dan tabiat para

rasul, atau sebagaimanafng dipaharni oleh orang-
orang yang tidak mengerti pettrnjuk "agamal

Tidaklah seoftmg rasul diutus olehAllah hanya

sekadar untuk memberikan kesan kejiwaan dan
mencontohkan larnbang-larnbang peribadahan Yang

demikian ini adalatr pemahaman yang salah terhadap
aeama dan tidak sesuai dengan kebiialaanaanAllatt
dalam mengufus pararasul. Pengufusan para rasul
adalatr tnrtnk menegakkan manlwj tertennbagi ke
hidupan, dalam kenyataanhidup. IGlau tidakbegltu,
maka alangl€h rendatrnya fugas rasul.

Olehkarenaihr, kitalihatperjalanan seiarah Islam
png sarat dengan daktvatL serttalL perahtran, dan
hukum. Sesudah Rasuhrllatr saw., ditegaliikanlah
khilafatr dengan kekuatan syariat dan undang-undang.

Jwa dilaksanakanlah syariat dan undang-undang iht
untuk merealisasikan ketaatan yang abadi kepada
Rasul, dan untuk merealisasikan apa yang dikehen-
daki Allah dalam mengutus Rasul. Gambaran lain
selain iflr tidak dikabkan'Islam" atau tidak dikahkan
"agama'', kecuali dengan adanya ketaatan kepada
Rasul, yang terealisasi dalam undang-undang dan
perahran. Selanjutuiya bolehlah berbeda bentuk
undang-undang dan perafuran ihr, asalkan masih
tetap mengacu padafondasi syariatyang kokoh ini.
Hakikat syariat tidak akan ditemukan di luar ke
tentuanini.

Ya, harus menerima manlwj Nlah dengan se

penuh hati, harus menunaikan nmnlwjRasul, harus
berhukum kepada syariatAllah, harus menaati Rastrl

dalam hal-hal yang disampaikannya dari Allah, dan

harus menunggalkan Allah SWT dalam uluhiyyah
(bersyahadat bahwa tidak ada llnhkeg'nhAllah).

.Oleh karena itu wajiblah mengesakan-Nya dalam

kedaulatan.hukum yang menetapkan bahwa hak
membuat hukum dan qrariat ifir adalah wewenang

mutlak Allah, tak seorang pun yang bersekutu
dengan-Nya daldm hal ini. Di samping ihr, juga tidak
boleh bertatrkim kepada thagut, banyak ataupun
sedikit, dan harus kembali kepadaAllah dan Rasul

dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang

tidak ada naslurrra dan dalam merrghadapi persoala*
persoalan kondisional ketika pikiran manusia ber-

beda pendapat di dalam menanggapinya.
Di depan orangorang yang "menganialta diriryra

sendiri" karena rnenyimpang dau.: nwiwj ini Allah
masih memberi kesempatan kepada orang{ftrng
munafikpada zaman Rasulullatr sar. itu agar mereka

mempergunakannya dengan sebaik-baikny4

' Sanngttnyajiknlau mtrelu lutila nenganiqa diri-
nya smdiri danng lepadnmu, lalu memalnn ampun lu-
pada All.ah" dm Rnrul pun 

"msnalnnlan 
ampun untule

mnekn, tentulah mnclu ntnnnpati AIInh MaIa Pcru-

rima tabat lngi Mala Paryayang." (an-Nisaa': O[)

Setiapwalfir, Allah bersediamenerima tobatomqg
yang mau bertobat dan membquikan kasih sayang-

Nya kepada orang yang kembali kepadaNya Allah
SWT menyifiti diri-Nya dengan sifrtsiht-Nya, dan
Diabersediamenerimatobatdanmelimpatrkanlasih
siry:rng kepada oftmg{rang yang kembali kepada
Nya yang meminta ampun kepadaNya dari dosa
dosargra. Orangorang yang mendapati zaman trrun-
nya nash ini memiliki kesempatan unfirk diminhkan
ampun oleh Rasulullah siiltr yang kini telatr habis
masa4ra. Namun, pintr Allah selalu terbuka tak per-

natr tertutup. Janji-Nya senantiasa berlaku, tak per-

natr dicederai. Maka barangsiapayang mau, silakan
maju; dan siapa yang berhasrat, silakan ke depn.

Akhirnya datanglah suafir ketenhranyang pas6
ketikaAllah SWTbersumpah dengan Zat-NyaYang
Matratinggi batrwa tidaklah seseorang beriman
sebelum dia bertahkim kepada Rasulullah saw.

dalam semua urusannya IGmudian melaksanakan
hukumnya dengan rela hati, dan menerima ke
puhrsanqa dengan penuh kepasmhan, dengan tidak
ada keberatan dalam hatinya dan tidak ada ke
masygulan,
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"tr lakn dn i nhnnmu, mneka (padn lwhikany Q tinalc

berirrun hhga mnekn nni adilw lwmu hnkim dalnm
pnkma yang mnela puselisihkm. I{mudian mnelw
tidnk merasa lceberatnn dalam lati mnelw tnladap
puhnan yang lamu bailwn, dan mnelm mtnerimn
fungan sep enuhny a. " (an-Nisaa': 65)

Sekali lagi, kita dapati di depan syarat iman dan
batasan Islam ini, Allah SwTsendiri menetapkannya
lagi, dan bersumpah dengan diri-Nya Maka, se
sudah itu tidak perlu fui dihiraukan perkataan orang
lain dalam menentukan syarat iman dan batasan
Islarn Tidak perlu puta dihiraukan tahvil orang mng
suka membuat talsilil Semua ifil hanya lelucon yang
tidak perlu dihormati. Itu hanfdlah perkataan yang
akan habis ditelan masa dan terbatas pada segolong-
an manusia saja!

Itu hanya perkataan orang-yang tidak mengerti
Islam sama sekali, dan tidak mematrami ungkapan
AlQur'an, sedikit atau banyak

Inilah hakikat umum dari hakikat-hakikat Islam,
dalam bentuk sumpah yang dikokohkan, mutlak,
dan terlepas dari segala ikatan. Di sana, tidak ada
lapangan unfirk disalatrpatrami bahwa bertahkim
kepadaRasuftrllah saw. itu adalatr bertahkim kepada
pribadi beliau. Tidak, tidak demikian! Bertahkim
kepada beliau berarti bertatrkim kepada syariat dan
manlnjbelnu. Sebab, kalau tidak demikian, maka
syariat Allah dan Sunnah Rasul-Nya tidak punya
kedudukan lagi sesudah wafrbrya Nabi saw.. Yang
berpendapat demikian hanyalah or:rng{rang murtad
yang amat sangat murtadnya pada zaman peme
rintahanAbu BakarashShiddiqr.a. Atas dasaritulah,
Abu Bakar memerangi merekayang berpendapat
demikian itu sebagai oftrng murtad. Bahkan, Abu
Bakar banyak memerangi mereka dengan alasan
yang di bawah itu, yaitu hanya sematamata tidak taat
kepadaAllah dan Rasul-Nya dalam persoalan zakat,
dan tidak mau menerima hukum Rasulullah saw.
setelah beliauwafit

Apabila unhrk menetapkan seseorang sebagai
orang'Islam" ihrcukup dengan bertatrkimnyamereka
kepada syariatAllah dan Sunnatr Rasul-Nya, maka
untuk menetapkan "iman" tidak cukup hanya de
ngan itr, melainkan harus disertai dengan kerela-an
hati, penerimaan kalbu, serta kepasrahan jiwa dan
perasa:rn dengan tenang dan tenteram!

Inilah Islam! krilatr iman! Mak4 hendaklah setiap
orang memperhatikan sampai di mana keislaman
dan keimananny4 sebelum dia mengaku beriman
dan mengHaim batrwa dirinya beragama Islam!

Manhaj Allah Ihr Mudah dafi Lapang
Setelah menetapkan bahwa tidak ada iman se

belum bertatrkim kepada Rasulullah saw. (Sunnatr-

nya) dan sebelum merasa ridha menerima kepuhrs
an beliau, makaAllah mengatakan kembali bahwa
manlwjyarvmereka diseru kepadanya dan syariat
yang mereka.diperintahkan untuk bertahkim ke
padaqra kepuhrsan yang diwajiblan mereka untuk
menerinunya dengan rela hati itu, adalatr rrunJaj
yang mudatr, syariat yang lapang, dan kepuhrsan
yang penuh kasih sayang. Dia tidak membebani
trgas sesuafirpunyangmelebihikemampuan merek4
tidak menugqskan mereka dengan tugas yang
menyulitkan, atau dengan pengorbanan yang beral

Allah mengetatrui kelemahan manusia kasih
sayang terhadap kelemahannya itu. Allahmengeta
hui bahwa seandainya mereka dibebani hrgashrgas
yang berat niscaya mgreka tidak akan mampu me
laksamkannya" kecuali sebagian kecil saja Dia tidak
menghginkanmerekamenderib" atau menghendaki
merekaterjahrh ke dalam lembatr maksiat

Seandaiqra mereka mati menunaikan firgastrgas
mudah yang diwajibkan Allah atas mereka dan mau
mendengarkan nasihat dan pengajaran yang diberi
kan Allah kepada mereka, niscaya mereka akan merr
dapatkan kebaikan yang besar di dunia dan di akhiral
Allah pun pasti akan menolong mereka dengan
petmjuk-Nn sebaeaimana Dia memberipertolong-
an kepada setiap omng y:lng berjuang unfirk men-
dapatkan pehrnjuk dengan kemauafi yang keras,
keinginan yang mantap, amal dan usalr4 dan penuh
antusias, dalam batasbatas kemampuanny4

u1;p;-$4irje6a66.K(1-j,
i,&ti(Wf+1!t#',W$y;iv"f {t,
6#s6$twr;VJw3ei*,
* uP' Gsr'#:a; i r .v; $Tix
"Sesanguhnya lulal l{arni perintn}*,an kzpana mneka"

'Bunulilnh dirimu atnu kelamlnh lurnu dni konqung-
mu', nismya mcrel@ tidak ak,nn mzla,Lulwnnya, lucaali
nbagian lucil dari mnelu. Da4 sesungguhnya knlau
mnelwmclnlsarnlanpelajmanyangdibniknnlepada
merelw, tmtulaht lal yang dmtikian itu lzbih baik bagi
mneka dnn lzbih rnaryuatknn (iman mnelw). Kahu
dmikian, pasti l{nmi berilnn lupadn mneka pahala
y ang besm dmi sN l(nni dnn plsti l{ami tunj uki mneka
kQana jakn yang lurus. " (an-Nisaat: 6ffi 8)

I
I_t

I

s



Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an II (407 ) Juz V: Bagion krtcngahu aft-l',lisaa'

Manlaj irl.mudatr unhrk dilaksanakan oleh setiap

orang yairg memiliki fitratr Vang sehal Ia tidak
memerlukan tekad }ang luar biasa dan saruat fugel
yang biasanya hanya terdapat pada sejumlatr kecil
orang saja Sedangkan agama Islam tidak didatang-

kan unhrk sejunrlah kecil manusia ifir sai4 melainkan

unhrk sehruh manusia Manusiaitu sendiribasaikan

barang-barang tarnbang, yang beraneka macam

coralnrya dan bertingkaltingkat dilihat dari segi ke
mampuannya dalam melaksanakan hrgavfugas ini

IslamjWamemberikan kemudahan kepadamereka

semua unfirk melaksanakan ketaatanketaatan mng
harus mereka funaikan, dan untuk menghindari
kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka dilarang
melakukannya-

Membunuh diri sendiri dan keluar (diusir) dari
kampung halaman merupakan dua buah contoh
tugas yang amat berat, yang seandainya diwajibkan
kepada mereka niscaya tidak akan adayang mau

melaksanakanrya kecuali sebasian kecil s4ia. IGrena
itu, hal itu tidak diwajibkan atas merek4 karena
malrsud taldif pembeianhrgas' itr bukanrya supalila

manusia tidak numpu melaksanakannya atan agar

mereka menolaknya Tetapi, lang dimaksud adalatt

agar semuanya dapat melaksanakannya, mampu
dilakukan oleh semua oftrlg, meliputi seluruh ront
bongan iman yang mbmiliki jiwa yang sehat dan

normal. Taklifitu dimaksudkan untuk mengahtr
masprakat muslim dengan segala tingkat spiritua
litas, himmah, dan kodratny4 unhrk mengern-
bangkan danmeningkatkan derajatmerel<4 ditengph-
tengah perjalanan rombongan yang amat besar.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa telah diinformasi
kan kepadanya oleh al-Mutsanna Ishaq Abul Aztrar,

dari Ismail, dari Abu Ishaq as*Sabi'i, dia berkata,

"Ketika hrun ayat,'3A\YJJl bi ffziffi\ J; ('ffs:,ng-

gltnla lulnu l{nni paintn}tfun lepada merefu 'BuMh-
lnh dirimu atau luluarlnh lanu dnri lwmpungmu'),
maka berkatalah seorang laki-laki,'Seandainya kami

1lang diperintahkaru niscayalmmi laksanakan" Segala
puji kepunyaan Allah yang telah memberikan ke
sejatrteraan kepada kami.'Maka, setelah hal itu
sampai kepada Nabi saw., beliau bersabda

'H'ry;# A'41 illYi rG j',gi nl\b
4.et':}!try'

"saunggulmyadiannraumatlunadnorong-mangyatg
imannya di dahm l*t oyo lebih mantap dnripadn
gunungyngl@kah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan isnadnya

dari Musn"ab binTsabit dari pamannyaAmir bin
Abdullah ibn:z Tstbeir, dia berkata "IGtika firun
ayat":i;JISJL, j:l,f Fttul{,;Jitl'$41rs-'*t54e6;Krii;
( Saingtnmya luku l<mi pcrintnhkan kzpada tnnela,

'Bunuhlah dirima ara.u kelamlah lumu dni lanQung-

rnu', niscqa mnela tidnk alwn mzlnla*amy a, laanli
sebaginn kicil dni merelw),Rasuhrllah saw. bersabd4
'Seandairyra ayat ini dihrunkan (untuk umatku),
niscaya Ibnu Ummi Abd ternrasuk dari mereka 6ang
sedikitihr).'"

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim lagi dengan
isnadnrra dari Syuraih bin Ubaid, dia berkata, "IGS€
Rasulullahiaw. membaca ayat lru, \!tA oJ fi;6:KX1 E;
;K;*1, psstduflah saw. berisyaratdenean tangannya
kepada Abdtrllah bin Rawattah, lalu be.Iiau bersabda
'seandainya Allah memerintatrkan hal ini kepada

orang ini niscayadiatermasukorangyang sedikitifir"'
Rasulullah sari'. mengetahui secara mendalam

dan cerrnatkeadaan orangofttrlg ihr dan mengebhui
kelfrususan-kel*uzusan masing-masingpng mereka

sendiri tidak mengehhuiqra. Di dalam sejarah Islam
baryak sekali bukti dad apayang diinformasikan oleh
Rasulullah saw. itu melalui penelitian dan uji coba
beliauterhadap setiap orang.dankelompok kri nrerupe
kan pengalaman seoftulg panglima yang waspada
terhadap apa dan s,iapayang ada di sekitarryra melalui
pengiunatan yang cermat dan mengagumkaq yang

tidak ditemukan dalam pelajaran waiib sekalipun.
Akan tetapi, tema pembicaran kita bukan ini.

Tema kita adalah Rasulullah san'. mengehhui bahwa
di antara umatnya ada orangorangyang siap men-
jalani tugas-tugas yang berat seandainfia diwaiibkan
atas mereka Namun, beliau iuga mengetatrui bahwa
agama ini tidak didatangkan unhrk golongan isti
mewayang sedikitiumlahnya itu. Allah SWTme
ngetatrui tabiat "manusia" yang diciptaka*Nya itu
dan mengetatrui pula batasbatas kemampuannla.
Oleh karena itu, di dalam agarnayang didatangkan
untuk semua manusia ini, Dia tidak mevvaiibkan ke
pada manusia kecuali apa yang mudah bagi mereka
semua- Tentrrnya asalkan mereka mempunyai ke
mauan yang sehat fitatr yang seimbang, berniat
untuk menaati tidak sembrono, dan tidak meremelr-
l<an.

Penetapan hakikatini memiliki urgensikhusus di
dalam menghadapi propaganda-propaganda yang
merusak, yaqg menyeru manusia kepada kebebasan
(permisivisme/serba boleh) dan kebinatangan,
serta bergelimangan dalam lumptr bagaikan cacing,

dengan alasan batrwa ini adalah "realitas" manusia
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tabiatnya, fifizhnyg, dan batas kemampuanqra. Se
dangkan, agama (Islam) adalatr seruan "ideal"yang
tidak mungkin direalisasikan dalam kenrrataan hidup
di mukabumi IGlaupun ada seseorzng]tangmampu
menunaikan fugashrgasnya, maka serahls orang
tidak mampu menunaikannya

Dakwaan dan anggapan semasrm ini adalatr
bohong, menipu, dan jahil. Karena iatidakmerna-
hami manusia dan tidak mengerti tentang manusia
sebagaimanayang diketatrui oleh Penciptanyayang
telah mewajibkan kepadanya tugastugas agama.
Allah Yang Mahasuci ihr mengetatrui batrwa hrgas
hrgas ifu berada di dalam batas kemampuan manusia
biasa karena Islam tidak didatangkan untrk golong-
an minoritas yang istimewa!

Persoalannya hanyalah persoalan kemauan ma
nusia biasa dan keikhlasan niat untuk melaksanakar
nya. Maka perjalanan harus dimulai Pada rvaktu itu,
terjadilah apa yarrg diianjikan Allah kepada orang-
orang yang mau melaksanakan,

".. DaL seunguhnya lcnlnu mereln melnlesanaknn pe-
I4jaran yang dibilwt lupada mnefu tmhtlah lnl yang
dmikian itu lrbih baik fogi merelw dm, lzbih mengar-
lw (inm rnnela). IfuInu funikian" pasti larni boilan
lepada merelw paltnla yarg baar dari sisi Kami, dan
pstl lwni arryjuki nerelw kcpadajalnt yutg lwu. " (an-
Nisaa':6ffi8)

Maka baru memulai pengarnalan saja dia diikuti
pertolongan dari Allah dan diikuti dengan pem-
berian kemantapan unhrk menempuh jalan ihr, di-
iringi dengan pahala yang besar dan pemberian
pehmjuk kepada jalan yang lurus. Matrabenar dan
Mahaagung Allah. Dia tidak akan pernah menipu
hambaNya tidak akan pernah menjanjikan sesuatu
kepadamereka lantas tidak menepatiny4 dan tidak-
lah Dia berkata kepada mereka kecuali perkataan
yangbenardan jujur,

"Siapakah geratgan yang lebih benm pnlmtrnnnya
dnipadn Allnh?" (an-Nisaa': 87)

Namun, padawaktu yang sama ditetapkan jqa
bahwa kemudalnn dalam manlnj irlhl;/tianlah *rba
keringanan. Ia bukan himpunan keringanan yang di-
jadlrcn nurfnjkehidupan" Aearna Islam berisi aa'ma[-
azimah'trya*Was asli' dan rukluhah-rukluhnhke
ringanan-keringanan' . kimnhlu meru@lanpokok
yang asli, sedangkan kemurahan atau pemberian
keringanan itu sifrtrya insidental dan kondisional.

Sebagian orang yang hrlus dengan niatyang baih
yang hendak menyeru manusia kepada agama ini,
sengaja mengemukakan "keringanan-keringanan"
itu lantas menghimpun dan menyrguhkannyake
pada maqarakat dengan mengatakan batrwa iflrlah
agam4 dan mereka berkata kepada omngorang itr,
"Perhatikanlah, betapa mudatrnya agama ini!" Se
bagian orang lagi berusaha membujuk dan merayr
kemauan penguasa atau hendak memenuhi ke
inginan golongan mryoritas, lantas mereka mencari
cari'Jendelajendela' untrkmemenuhikemauan dan
keinginan tersebut lewat celalr+elah hukum dan
nash, kemudian mereka menjadikan jendelajendela

ini sebagaiagarna!
Agama bukanlah yang ini atau yang itu! Ia adalah

suatu totalitas, dengan segala ruleluhahdan a<imalb
ny4 yang mudatr dilaksanakan oleh maniisia biasa
asalkan dia memiliki kemauan untuk melaksana-
kannya Dalam melaksanakannya, dia dapat men-
capai kesempurnaan dalam ukuran pribadinya-
dalam batasbatas kemanusi4annya-sebagaimana
dia dapatmencapai kesempurnaan dalam berkebun
untuk menghasilkan anggur, buatr persik, buah pif,
mwbei tin, dan mentimurryang semuanyaftNanya
tidak sama. Tidaklah suatu buatr dikatakan belum
masah kalau memang sudah m,asak, apabila ftNanlxa
di bawah jenis buatr lainnla-

Di taman agama ini tumbuhlatr kacang men-
timun, zaitrn, delima apel, plum, pohon anggur, dan
pohon tin-yang semuanya dapat mguk Berbeda-
beda rasa dan derajatny4 tetapi semuanya dapat
masalq dan mencapai kesempurnaan sesuai dengan
kadar masing-rnasing yang ditenhrkan unhrknya

Itulah tanamnn Allah di ladang AIIah fungan peru-
lilwaan Allah dan dimudnhl,an olzh Allah?

Jalan untrk Dapat Berteman dengan Para
Nabi, Shiddiqia Syuhada, dan Shalihin
di Alddrat

Pada aktrir putaran dan pelajaran ini, kembali
disemangatkan dan difokuskan hati, dan dilarnbai-
larnbaikan kepada ruh mengenai kenilanatan yang
sangat menyenanglan, yaifu kenikrnatan berteman
dengan para nabi, shiddiqin, syuhadE dan stralihin
di al*rirat,

"Barangsiapa yang menanti Allnh dan Rnsul(Nya)
m.srela itu altan bnsam.a-sam.a dengan orang-orarg

29 Sibkan periksa pasal "Maanhaj Muyassa/ dalam kitab Haadztd Dira terbitan Darusy-Syuruq.
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y ang dianugnahi nihrat olzh AIW y aitu rabi-rwbi,
para shiddiiqiin, nrang-nrarg yatg mnti syohid, dnn

orang-oratlg salzh. Merelu itulnh temnn yang sebaik'
bailotl a. Yang demikian itu adnlah lcarunin dnri Allnh,
dnn Allah akup mmgetnhrzr. " (an-Nisaat: 69-70)

Ini adalah sent rhan yang menarik setiap hati frang
masih ada bibit kebaikan padany4 masih ada bibit
kesalehan, masih ada sisasisakeinginan untrk men-
dapatkan kedudukanyang mulia dalam kumpulan
orzmg{ftngterhonnat, di sisiAllahYang Ma}ramulia
Berteman dengan golonganyang tinggr ini taklain
dan tak bukan adalatr karunia Allah. Mak4 tidaHatt
seseofturg dapat mencapainya hanya semata-mata
dengan amalan dan ketaatannya saia Sesungguhn)"a
ihr adalah karunia yang besar dan melimpah ruah.

Baiklah di sini kita hidup selama beberapa waktu
bersama satrabat Rasuhrllah saw., sedangkan mereka
sangat merindukan unhrk dapat berteman dengan
beliau di akfiirat Di antara merek4 adayang tidak
dapat menahan dirinya sewaktu membayangkan
perpisatran derrganbeliau, padatral saatitu Ra$lullah
saw. masih ada di antaramereka. Maka, turunlatl
ayat ini, hingga sejuHah peftrsaan orangorang ter-
sebut dan hilanglah duka yang menggelanrti kalbunya

Ibnu Jarir mengatakan batrwa telah diintrormasi
kan kepadanya oleh Ibnu Humaid, dariYa'qub as
Saqami, dariJa'frr bin Abil Mughirah, dari Sa-id bin
Jubair batrwa dia berkata "Seorang laki-laki Anshar
datang kepada Rasulullah saw. dalam keadaan ber-
sedih hati lalu Nabi saw. bertarya kepadanya Walxai
Fulan, mengapa saya lihat kamu bersedih hati?' Dia
menjawab, Watrai Nabi Allah, ada sesuatu yang ku-
pikirkan.' Beliau bertanya 'Apa itu?' Dia menjawab,
'IGmi biasa bersamamu pagi dan petans. I(ami lihat
wajatrmu, dan kami duduk bersamamu. Akan tetapi
besok, engkau akan berada di tempatyang tinggt
bersama para nabi, sehingga kami tidak akan dapat
menggapaimu.' Maka Nabi saw. tidak menjawabnya
sama sekali, kemudian datanglah Malaikat Jibril
dengan membawa ayatini

€gr':6e5t'{dgiuJfisii'iti#.61
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'Bmangsiapa yang menanti Allnh dan Rasul(Nya),
mnelu ifu akan fursaM-sanw dntgan nang- orang yng
diarugnahi nilorut ohh Allala y aitu rnhi-rabi....'

Maka bangkiflah Nabi saw., lalu memberikan kabar

gembira kepada orang ifu."
Abu Bakar Ibnu Mardawaih meriwayad<an secara

ttwrfu'denganisnadqra dari AiErah r.a, bahwa dia
berkat4 "seorang laki-laki datang:kepada Nabi saw.,

lalu berkata, Wahai Rasuhrllah, sesungguhnya engkau
lebih aku cintai daripada diriku, lebih alcu cintai
'daripada keluargaku, dan'lebih aku cintai daripada
anakku. Aku tadi berada di rumatr, lalu aku ingat
engkau, maka aku tak sabar sehingga aku datang
unhrk melihafrnu, Apabila aku mengiruatkematiar
ku dan kematianmu, aku tahu bahwa apabila engkau
masuk surga nan6 maka engkau berada di tingkat
vang tinggi bersama para nabi" Sedangkaq jika aku
masuk surEa maka aku l*rawatir tidak dapat trbr-
jumpa deruanmu.' Nabi sarv. tidak menjawab sedikit-
pun sehinggahrunlah ayat \

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Aql bin
Ziyad., dari al-Auzat, dari Yahfra bin lGtsir, dari Abu
Salarnatr binAbdui Rahman, dari Rabi'ah bin l(ab at
Aslami, bahwa dia berkata" "Aku pernah bermalam
di sisi Rasuhrllah sav., maka aku bawakan air wudhu-
nya dan kebutrhannya, lalu beliau berkata kepadaku"
'Mintalah.'Ialu aku berkata, '\Mahai Rasulullah, alil
minta dapatberteman denganmu di surga'Beliau
bertanya 'Apakah ada yang lain?'Aku menjawab,
'Hanya itu saja' Beliau medawab,

{:H' :6''rye'&.tb
'Makn, banatlah alat untuk mtmm.uhi pmnfutanmnu
itu dntgan banyale mzlnlaiwn n$uil 6halat)."

Imam Bulfiari meriwayatkan di dalam kitab Shahih
nya dengan jalan mutawatir dari sejumlah sahabat
bahwa Rasulullah saw. pernatr ditanya tentang sese
orang yang mencintai suatu kaum tetapi belum pernah

bertemu dengan merek4 lalu beliau menjawab,

{ 3f u e;:iib
"Sesemang itu alan bmanm ormtgyng dicinnirrya."

Anas berkah, "Maka, kaum muslimin tidak per-
natr bergembira seperti gembiranya mendengar
hadits ini"

Masalah ini sangat menyibulirkan hati dan jiwa
merek4 1aifir masalatr persahabatan di akhirat, se
dang mereka sudah merasakan nikrnatnya persa
habatan (dengan Rasulullah saw) di dunia hi adalah
masalah yang menyibulirkan hati setiap orang yilng
merasa cintakepadaRasulyangmuliaini Dalam hadils
teral*rir itu terdapat harapan, ketenangan, dan

cahaya 0
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Tiada yang lebih berharga dan berarti dalam hidup se-
orang hamba selain berinteraksi dengan Al-Qur'anul-
Karim. Al-Our'an merupakan petunjuk hidup bagi
manusia dalam mengarungi samudra kehidupan. Lalu,
apakah ada aktivitas kehidupan manusia yang lebih
berharga selain berinteraksi dengan Al-Khaiiq yang
menurunkannya? Kenikmatan apakah yang dapat me-
nandingi nikmatnya berdialog dan bermunajat dengan
Yang Menciptakan kita?

Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an: Di Bowah Naungan AI-Qur'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 Zhitatil-Qur'an: Di
Bawah 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 Azza wa
Jalla.

Suatu anugerah yang besar jika kita juga dapat me-
rasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Qur'an
sebagaimana yang telah dirasakan oleh asy-syahid
Sayyid Outhb rahimahul lah. Wal I a h u q' Iam bis h - s hawab.
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