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PETIOAilIAN PETIEflEII

Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWTyang
telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-
Nya kepada kami sehingga dapat menghadirkan
fuJrltt fartir Fi Zhiklil-qi an: Di Bawah Naungan
Al-@ti anlarya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quttrb
rahimahullah Shalawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. be
serta keluarga, sahabat, dan orangorang yang
mengikutinya sampai hari kiamal

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

Quthb ini, gelan subhmwllah" Ihren4buku ini ditulis
dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dengan
kandungan hujjah yang kuat sehingga mampu
menggugah nurani iman orang-orang yang mem-
bacanya. Buku ini merupakan hasil dari tarbiyah
Rabbani yang didapat oleh penulisnya dalam per-
jalanan dakwah yang ia geluti sepanjang hidupnya.
Inilah karya besar dan monumental pada abad )o(
yang ditulis oleh tokoh abad ihr, sekaligus seorang
pemikir besar, konseptor pergerakan Islam yang
ulung, mujahid di jalan daln /ah, dan seorang
syuhada Kesemuanya itu ia dapati berkat interaksi-
nya yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an
hingga sampai akhir hayabrya pun ia rela mati di
atas tiang ganhrngan demi membela kebenaran
Ilahi yang diyakininya.

Mengingat mfsir Fi Zhilalil-@ian: Di Bawah
Naungan Al- @ri an adalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sastra yang tinggl, kami ber-
usaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indo
nesia dengan baik agar nualsa ruhani yang ter-

dapat dalam buku aslinya dapat tetap terjaga se.
hingga kita tetap mendapatkan nuansa itu dalam
buku terjemahan ini. IGmi berharap, Tafsir Fi
Zhilalil- qri an : D i Baw ah Naungan Al- @ri anyang
kami terjemahkan lengkap 30 juz-yang Anda
pegang saat ini adalah jilid III-, dapat menjadi
referensi dan siap di rumah Anda unhrk selalu men-
jadi teman hidup Anda dalam mengarungi samudra
kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam mrtir Fi
Zhiktil- @i an : Di'Eaw ah Naungan Al- @t an aaalah
untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur'ani
sehingga ketika seseorang membacany4 seolah-
olah ia sedang berhadap'an langsung dengan Allah
SWI Hal inilah yang membuat-insyaAllah-orang-
orang yang membaca merasa berada di bawah
naungan Al-Qur'an, suatu perasaan yang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan Fi
Zhilnlil-@i an: Di Bawah Naungan Al-@i an

Kami hadirkan buku ini ke tengah Anda agar
fuida juga dapat merasakan nikmatnya hidup di
bawah nauangan Al-Qur'an. Karena, tiada yang
lebih berharga dan berarti dalam hidup seorang
hamba selain dapat berinteraksi dengan Yang Men-
ciptakannya melalui kalam-Nya, yakni Al-Qur'an. Ia
merupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallnu a' ahm b is h + haw ab.

B iilkit - tnurtq w al- hiday ah

Penerbit
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Lanjutan luz V Lanjutan krtengahan an'Nisaa' (14) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an lll

'TIai orang-orang yang beriman, bersiap siaga-

lah kamu dan majulah (ke medan PertemPur-
an) berkelompok-kelomPok atau majulah ber
sanra€ama! (71) Sesungguhnya di antara kamu
ada orang yang sangat berlarrbat{arnbat (ke

meda.n pertempuran). Ivlaka'iika kamu ditimpa
musibah ia berkatar 'Sesungguhnya Tlrhan telah
menganugerahkan nikmat kepada saya karena
saya Uaat itut berperang betsiarta mereka.' (72)

Sungguh jika kamu beroleh karunia (ke-
dari Allab tentulah dia mengaakan

seolah-olah belumpernah ada hubungan kasih
sayang antara kamu dan dia' \,Vahai' kiranya
saya ada bersama-sama mereka, tenhr saya men-
dapat kemenangan yang besar (pula).' (73)

I(arena itr, henda.klah orang-orang yang me-
nukar kehidupan dunia dengan kehidupan
akhirat berperang di jala.n Allah. Barangsiapa
yang berperang di jalan Allal\ lalu gugur atau
memperoleh kemenanga^n, maka kelak alran
Kami berikan kepadanya pahala yang besar.
(7a) Mengapa kamu tidak mau berperamg di
jalan Atlah dan (membela) orang-orang yang
lemah baik lald-laki wanita-wanita maupun
anak-anak yang semururya berdoa, Ya Thhan
kami, keluarkanlah kami da.ri negeri ini (M"kah)
yang zalim penduduknya dan berilah kami
pelindung dari sisi hgka..' dan berilah kami
penolong dari sisi Engkau!' (75) Orang-orang
yang beriman berperang di ialan Alhh dan
orang-orang yang kalir berperang di jalan
thaghuL Sebab ih& perangilah kawan-kawan
setan ihr, karena sesungguhnya tipu daya setan
ihr adalah lemah. (76) Tidakkah kamu per-
hafikm orang-orang ya"ng dikaaka^n kepada
merekao Thfradafr tanganmu (dari berperang)'
dirilonlah shalat dan urnaikanlah zakafl' Setelah

diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba
sebagian dari mereka (golongan munafik) talrut
kepada manusia (musuh), seperti takutnya
kepada Allah, ba.hkan lebih sangat dari ihr
takunrya. Mereka berkata"'Ya Thhan kami'
mengapa Engkau wajibkan berperang kepada
kami? Mengapa fidak Engkau tangguhkan
(kewajiban borperang) kepada kami beberapa
wakfir lagiP Katalanlahr'Kesenangam di dunia
ini hanya sebenta"r dan akhirat ihr lebih baik
unnrk orang-orang yang bertalnam dan kamu
tidak al€n dianiaya sedikit pun. (77) Di mana
saja kamu berada' kematia.n alra.n mendapatkan
kamu, kendati pru kamu di dalam benteng yang

titgS lagi kokoh.Jika mereka memperoleh
kebaikan, mereka mengataka"nr'Ini adalah daxi
sisi Allah.'Da^n, kalau mereka ditimpa sesuatu
bencanra mereka mengatakanr'tri (datangnya)
dari sisi kamu (Muhammad).' Katakanlah,
'Semuanya (datang) dari sisi Allah.' Maka,
mengapa oran$;orang itu (orang munafik)
hampir-hampir tidak memahami pembicaraam
sedikit pun? (78) Apa saja nikmat yang kamu
peroleh adalah daxi Altab dan apa saja bencana
yang menimpamu, ma^ka dari (kesalafran) diri-
mu sendiri. Kard mengutrsmu menjadi Rasul
kepada segenap manusia. Cukuplah Allah
menjadi saksi. (@ Bara.ngsiapa yang menaati
Rasul ihr, sesungguhnya ia telah menaati Allall
Da.n barangsiapa ya^ng berpaling (dari ketaatan
itu), maka I(ami tidak mengutrsmu unhrk men-
jadi pemelihara bagi mereka. (80) Mereka
(orang-ora"ng munafik) mengatakan,'(Kewajib-
an kami ha,nyafa$ taau'Tbtapi' apabila mereka
tilah pergi dari sisimq sebagian dari mereka
mengahrr siasat di malam hari (menga"nrbil ke-
puhrsan) latu daxi yang telah mereka katalsl
tadi Allah menulis siasat yang mereka ahrr di
malam haxi iu'r,, maka berpatinglah kamu dari
mereka dan tawakdlah kepada Allah. Cbkup-
lah Allah menjadi Pelindung. (81) Ivlaka apa-
kah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an?
I(alau kiranya Al-Qur'an itrr bul€n dari sisi

Allafb tenfidah mereka mendapat pertenta.ng-
an yang banyak'di dalamnya.(82) Apabila da-

tang kepada mereka suahr berita tentang ke-
annanan ataupun ketakutan' mereka lalu me-
nyiarlrannya- Kalau mereka menyerahkannya
kepada Rasul danLJlil Amri di antara mereka'
tentrlah orang-orang yang in$n mengetahui
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya da.ri

mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau ddaklah
karena ka.runia dan rahmat Allah kepada kamu'
tenhrlah kamu mengilart seta,n, kecrrali sebagian
kecil saja (di antaramu). (83) I\dak4berperanglah
kamu padajalan Allab tidaklah kamu dibebani
melainkan dengan kewajiban kamu sendiri.
Kobarkanlatr semangat para muknrin (ooatk
berperang). Mudah-mudahan Allah menolak
serangan orang-orangyangkafir iur" Allah amat
besar kekr,ratan dan amat keras siksaam-(wy.).
(8a) Barangsiapa yang memberikan syafaat yang
bai! niscaya ira akan memperoleh bagian (Pahala)

darinya. Dan barangsiapa yang memberi syafrat
ya.ng buruk, niscaya ia al<an memikul bagran
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(dosa) darinya- Allah Maha^kuasa atas segala
sesuahr. (85) Apabila kamu dihormati denga"n
suahr penghorrnatan, maka balaslah penghor-
matan ihr dengan yang lebih bail atau balas-
tatr (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah
memperhihrngka"n segala sesuahl" (86)

Pengantar
Kami menguatkan pendapat yang mengatakan

bahwa ayat-ayatyang disebutkan dalam pelajaran ini
hrun pada masamasa awal. Kemungkinan sesudah
Perang l-lhud dan sebelum Perang Ktrandaq. Gam-
baran barisan kaum muslimin yang tampak dari
celahcelah ayat itu menunjukkan yang demikian. Ia
menunjukkan adanya beberapa friksi yang berbeda
dalam barisan, yang belum masak, atau belum ber-
iman, yang tidak lain adalah munafik. Juga me
nunjukkan bahwa barisan Islam memerlukan tenaga
dan usaha besar untuk mendidik dan mengarah-
kannya perlu dibangkitkan dan dimotivasi, supaya
bangkit memikul citacita besar yang dibebankan ke
pundak kaum muslimin dan menjunjung tinggi cita-
cita ini, baik d alam tas h"aww ur - tas law wzri'tiqadiyah
maupun terjun ke dalam kancah peperangan meng-
hadapimusuh.

Apa yang kami katakan ini tidak berarti meleceh-
kan hakikat lain. Yaitu, hakikat bahwa di dalam
deretan contoh barisan Islam terdapat orang yang
mencapai puncalg yang terus mendaki ke puncak ini
dan sampai di sana. Akan tetapi, kita hanya mem-
bicarakan'barisan muslim" sebagai keseluruhan,
dan seperti membangun suatu bangunan yang
beraneka macam unsurnya, nzlmun tak sejenis. Nah,
kondisi yang demikian ini membuhrhkan tenaga dan
keseriusan unfuk meluruskan dan merapikanny4
yang tampak jelas dalam banyak pengarahan Al-
Qur'an.

Mencermati sifat-sifut yang tampak dari celah-
celah pengarahan-pengarahan ini membuat kita
seperti hidup bersama kaum muslimin dalam lukis
an kemanusiawiannya yang sering kita lupakan. Kita
lihat padanya celahcelah kelemahan dan kekuatan.
Kita lihat bagaimanaAl-Qur'an memasuki medan
perang bersama kelemahan manusiawi, bersama
sisa-sisa kejatriliahan, dan bersama pasukan musuh
dalam satu wakhr. Kita lihat manh^aj N-Qur'an di
dalam memberikan pendidikan, ketika ia berbuat
terhadap jiwa yang hidup di alam kenyataan. Kita
lihat pula sisi usaha yang dicurahkan manh.ai lm,
hingga akf,rirnya dapat membawa seluruh kom-
polen yang berbeda-beda tingkatan dan sifatnya,

yang dipungutnya dari lembah jahiliah menjadi
demikian terafur, sempurna, dan bergengsi, yang
dapat kita saksikan pada hari-hari terakfiir masa
Rasulullah saw. menurut ukuran fbah manusia

Hal ini sangat berguna bagi kit4 banyak sekali
gunanya. Pertamq berguna bagi kita unhrk me-
ngetahui tabiat jlwa manusia dan apa pula unsur-
unsur kelemahan serta kekuatan yang dimilikinya,
yang terimplementasikan di dalam beberapa jamaah

' yang baik-baik yang telah dididik Rasulullah saw.
dengan manhaj NQrtr' an.

Keduq berguna bagi kita untuk mengetahui
karal<teristik manh.aj Al-Qur'an di dalam mem-
berikan pendidikan; bagaimana ia membimbing jiwa
jiwa ini, menyentuhnya dengan kelembutan, dan
merapikan barisannya, yang mengandung ber-
macam-macam contoh dari tingkatan manusia yang
berbeda-beda di manakita melihatia berbuat di alam
kenyataan secara alami.

Ketigqbergunabagi kita unhrk membandingkan
keadaan kita dengan kondisi kelompok-kelompok
manusia, menurut realitas jiwa menusiawinya, yang
terlukis dalam jarnaah pilihan itu. Tujuannya agar
kita tidak putus asa mengenai diri kita ketika kita
melihat titik-titik kelemahan, lantas kita tidak ber-
usaha mengobatinya Juga agar jamaah (angkatan)
pertama dengan segala kelebihannya itu tidak hanya
mimpi yang terbang dalam khayalan kita, tanpa ada
keinginan bagi kita untuk menapaktilasi jejaknya,
dari lembah yang rendah, kemudian mendaki ke
tempatyang tinggi, dan akhirnya sampai ke puncak
nya

Semua ini merupakan simpanan, yang ketika kita
mengeluarkannya dari kehidupan di bawah bayang-
bayang AlQur'an, ternyata ia adalah bibit kebaikan
yang banyah insya Allah.

Dari celahcelah kumpulan ayat dalam pelajaran
ini tampaldah kepada kita bahwa di dalam barisan
Islam ketika itu terdapat beberapa kelompok.
a. Terdapat omng yang mengharnbatjiwanya untuk

berjihad di jalan Allah dan ada pula yang meng-
hambat orang lain. Kemudian ia mengira bahwa
apabila ia tidak keluar, niscaya ia akan selamat,
sementara kaum muslimin ditimpa musibah.
Sebagaimana ia (mereka) merasa rugi kalau tidak
turut berperang, sedang kaum muslimin men-
dapatkan jarahan, karena mereka tidak hrut andil
Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka mem-
beli dunia dengan akhiral

b. Di antara kaum Muhajirin sendiri-dan orang-
orang yang dulu memiliki semangat untuk
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berperang dan mengusirmusuh ketika masih di

Mekah, yang terhalzmg unfuk turut perang-

mengeluh ketika diwajibkan perang atas mereka

di Madinah, dan mereka menginginkan Allah
memberikan umur panjang, dengan tidak di-

wajibkan berperang sekarang.

c. Terdapat oftlng yang mengembalikan kebaikan -
ketika diperolehnya-kepadaAllah, dan mengem-

balikan kejelekan-ketika menimpanya-kepada
Nabi saw.. Sudatr tentu sikap ini bukan karena

imannyayang kuatkepadaAllah, melainkan karena

hendak mencela kepemimpinan Rasulullah saw.

dan merasa sial karenanYa.

d. Ada orang yang mengatakan "taat' dihadapan
Rasulullah saw., tetapi setelah keluar dari rumatr

beliau, lain lagr perkataannYa

e. Adayang suka menyebarkan isu-isu ke tengah-

tengatr barisan unfuk menimbulkan kekacauan

dan menggoyang kePemimPinan.

f, Ada yang ragu-ragu terhadap sumber perintah

dan pengaratran-pengamhan ini sebagai berasal

dariAllah SWf, dan mengira bahwa sebagiannya

berasal daripribadiNabi saw. sendiri, bukan dari

v/ahyu.
g. Ada yang membela sebagian kaum munafik,

sebagaimana akan diterangkan pada permulaan

pelajaran yang akan datang, sehingga jarnaah

Islam terpecah menjadi dua golongan dalam

menghadapi kasus ini. Hal ini menunjuftt<an tidak

adanya kesatuan dalam tashauwur imani dan

dalam sistem kepemimpinan (dari segi tidak
adanya pemahanum yang menyeluruh terhadap

f,rngsi kepemimpinan dan hubungannya dengan

mereka dalam urusamrusan seperti ini).

Boleh jadi mereka semua merupakan satu ke
lompok kaum munafik, atau dua kelompok yang

terdiri dari golongan munafik dan orangorang
beriman lemah yang belum masak kepribadian
imannya-meskipun sebagiannya dari kalangan

Muhajirin. Akan tetapi, keberadaan kelompok atau

keduakelompokihr di dalam barisan lslam ketika
menghadapi musuh-musuhyang mengepung mereka

seperti kaum Yahudi di Madinatr, kaum musyrikin
di Mekatr, dan orang-orang di seluruhJazirahfuab
yang menanti-nantikan kehancuran Islam yang me
nimbulkan goncangan dalam barisan Islam, me
merlukan pendidikan yang panjang dan perjuangan

yang panjang pula
Dalam pelajaran ini kita melihatbeberapa contoh

perjuangan dan pendidikan yang sekiranya dapat

mengobati kegundahan dalam hati atau dalam baris
an, yang terjadi dengan cermal mendalarn, dan penuh

kesabaran, yang terlukis dalam kesabaran Nabi saw.,

pemimpin barisan ini, yang memberikan pendidikan-

nya dengan manlnj NQur'an sebagai berikul
a. Jika kita perhatikan dengan cermat, kita dapati

bahwa para mujghid mukmin itu tidak keluar
sendiri-sendiri unhrk maju ke medan perang atau

kepentingan jihad, melainkan mereka keluar de

' ngan'berkelompok-kelompoK' atau maju ber-

samasama dalam satr pasukan secara serempak
Karen4 daeratr sekitar merekakondisinya rawan

dan musuh mereka bermacaftnrlcam' sedans di

tengah-tengah mereka ada pula penyelundup
yang bersembunyi, yaihr dari golongan munafik
atau intelyang ditugasi oleh golongan munafik
dan Yahudi yang senantiasa menanti-nantikan
kehancuran pasukan Islam.

b. Kita lihat sambaran yang menakutkan basi orang-

orang yang malas-malasan, jatuh mentalnya,

mengharapkan keunhrnganyang dekaf dan ber-

sikap oporhrnis dengan menyesuaikan diri de
ngan keadaan. Kita juga melihat sesuatu yang

mengherankan terhadap kondisi mereka yang

sangat bersemangat untuk berperang ketika di

Mekah, tetapi ketika diwaiibkan perang atas

mereka di Madinatr, semangat mereka menjadi

lemah.
c. Kita melihat ianji A[ah kepada orangorang yang

berperangy' sabilillahdengan pahala yang besar

dan salatr sahr dari duamacamperuntunganyang
balr" "Barangsiapa yarry berpnang di jakn Affi
tntu gugur atrn ntnninobh knnnnrryan, mala leelnk

Ani Xaml bnilun kzpadartya pahaln yang besm."

(an-Nisaa':74)
d. Kita melihatpelukisanAlQur'an terhadap tujuan

yang muli4 tinggr, dan indah dalam peperangan

yang mereka didorong unhrkmelakukarury4 ". . .

di j alan Attah dan (nwnlek) artng-nrang y ang-lnnah

bilk kkt-tnkt, w anita-waritn, mnupun annk- annk

y ung semunny a berdnq'Ya Tuhnt lwmi, kzllnrknrilnh
'lail adrugsri ini (Melah) yangalimpmduduk-
ny a dnn bnilah lwmi pelindung dnri sisi Englmu, d"an

inikh kami pmolong dari sisi Engknu.'' (an-

Nisaa':75)
e. Kita juga melihat pelukisan AlQur'an mengenai

keseriusan tujuan perjuangan yang dilakukan

orang{fttng beriman dan kuatrya sandaranny4

di samping kita lihat batilnya tujuan orangorang

kafir dan lematrnya sandaran mereka, "Orang-

lrang yang bnima.n berpnang di jalnn Allah dan
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\rang-yrang yang kafxr buperang dijalan tlnghut.
Sebatr itu, perangilnh la u:an-lwwan setan itu, larena
sesttn&gulry a tipu dny a setan itu adnlnh ltmnlL " (an-
Nisaa':76)

f, Kita juga melihat bagaimana manhnj N-Qw'arr
mengobati tashawwur'pola pikir' rusak, yang
menimbulkan perasaan-perasaan yang arnbura-
dul dan mental yang lemah. Yaitu, dengan me
luruskan tashawwur itiqadiyala sekali dengan
menjelaskan hakikat dunia dan akhirat, 'Kata-
lrnnkth, 'I{esmnngan di dunia ini h"arrya sebmtar dnn
akhirat itu lebih baik untuk zrang-zrang yang bn-
talata, dnn lamu tidnk aknn dianinya sedikit pun, "'
(an-Nisaa': 77) Sekali tempo dengan menyatakan
kepastian kematian dan berlakunya takdir, meski
bagaimanapun seseorang berhati-hati dan me.
nolak berjihad, 'Di marn saja kamu buada, lu-
mntian alrnn mmdnp atlan lwmu, kntdntipun lamu
di dal"am bmteng yang tinggi lagi kokoh." (an-
Nisaa': 78) Dan sekali tempo dengan menetap
kan hakikat takdir Allah dan perbuatan manusia,

lilm mnela m.empnoleh lebailan, mnela mtngata-
laa Ini adnlnh dmi sisi Allah,'dnn lalnu merela
dittmpa suatu bencana mnekn mengataknn, 'Ini
(dntangnya) dnri sisi knrnu (Muh"ammad).' Kata-
Itnnkh 'Sunuanya (dntang) dmi sisi Allnh.'Malw,
mngapa orang-orang itu (orang munnfk) hnmpir-
lwmpi, tidnk mernahnmi pembicmann sedikit pun?
Apa saja nikmat yang kamu pnolch adalnh dari
AAnh" dnn apa saja bentmta yangmmimpamu, mnka
dnri (kssaklnn) dirimu satdiri."(an-Nisaa' z 78-79)

g. Kita melihat Al-Qur'an menegaskan hakikat
hubungan antaraAllah S\MT dan Rasul-Nya saw.,
bahwa menaati Rasul berarti menaati Allah. Juga
menegaskan bahwaAlQur'an itu sehnuhnya dari
sisi Allah, dan menyeru mereka untuk me
renungkan kesafuan yang sempurna di dalam-
ny4 yang menunjukkan atas kesatuan sumber-
ny4 "Bmarrysiapa yang mnnnti Rosul, sesunguh-
nya ia tclah menanti Allah. "(an-Nisaa': 80)Juga
dalam ayat" 'Mala apaluh mnelw tidnk mempa-
lntilun Al-@rian? Ifuku kiranya AL@ian itu
bukan dari sisi Allah, tentulah mnelu mendnpat
pntcntangan yang banyak di dalnmnya." (an-
Nisaa':82)

h. Kemudian kita lihat Al-Qur'an-setelah mene
rangkan keadaan orang{rang yang ketakutan
terhadap informasi-informasi yang diterimanya-
mengarahkan mereka ke jalan yang lebih se
lamat yang sesuai dengan kaidah organisasi

]<epemimpinan jamaah, "I{nl.au msreka rcny noh-

lnnny a kzpadn Rasul dnn Uil Ami di anlnra merelu,
tentulah zrang-zrang yang ingin merryetahui ke-
b enmanny a (aLnn dnpat) mmgenlruiny a dnri mnekn
(Rasul dnn UilAwi)." (an-Nisaa-: 83)

i. Diingatkan-Nyamerekamengenai aktrirjalan ini,
dan diingatkan-Nya pula mereka terhadap karunia
Allah di dalammemberipehurjuk kepada merek4
"Ka.lau tidnldnh lmrmn lmrunia dnn rahmnt Allah
lupadn lamu, tentulnlt lramu mmgikuti s etan, lecuali

. sebagiankzcilsaja (di antaramu). "(an-Nisaa-: 83)

Kita bisa mengetahui sejauh mana kegoncangan
yang ditimbulkan oleh gejala-gejala itu terhadap
kaum muslimin, yang memerlukan perjuangan yang
berkesinambungan seperti ini-dengan beraneka
nvlcam metode-ketika kita mendengar Allah S\ryT
memerintahkan Nabi.Nya saw untuk berjihad-
walaupun hanya seorang diri-dan menganjurkan
orang{rang mukmin unfuk berperang. Maka, ifu
menjadi tanggung jawab pribadi beliau, dan Allahlah
yang mengurus persoalan peperangan, 'Maka,
berperanglnh lamu pod,a jahn Allah, tida.klah Immu
dibebani melainlan dmgan lezwajiban lamu sendiri.
Kobarlcanlah semangat paia mukmin (untuk ber-

Fnang) Mudnh-mudahan Allah menolak serangan
nrang-zrangyang kafn itu. Allnh am.at besar kzkuatan
dnn amnt lceras silcsann- (NJa). " (an-Nisaa': 8a)

Metode ini dapat mengkonsenkasikan hati dan
mensentalkan kemauan sesuai dengan kadar harap
annya untuk mendapatkan kemenangan dan keper-
cayaannya kepada kekuasaan dan kekuatan Allah.

Al-Qur'an mehyelami peperangan bersama kaum
muslimin dalam banyak medan. Yang pertama
adalah medan kejiwaan melawan lintasan-lintasan
pikiran, wasrilr'as, pandangan yang buruk, endapan-
endapan kejahiliahan, dan kelemahan manusia-
hingga yang tidak bersumber dari keinginan unhrk
menyimpang sekalipun. Ia memandunya dengan
manlnj Rnbbani rntttk mencapai tingkat kekuatan,
lalu mencapai tingkat kerapian dalam barisan Islam.
Ini merupakan sasaran yang jauh dan panjang
jangkauannya karena apabila di dalam jamaah itu
sudah ada orangorang yang benar-benar kual maka
hal ini pun masih belum mencukupi apabila masih
banyak batu bangunan yang goyah. Oleh karena itu,
diperlukan bangunan yang rapi dan kokoh meski
unsur-unsur bangunannya beraneka ragam, sedang-
kan mereka menghadapi peperangan-peperangan
yang besar.

Sekarang kita berhadapan dengan nash-nash ini
secara rinci.
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Strategi Perang
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"Hai orang-orang yang briman, b nsiap siagalnh lmmu,

dnn majuLah (kr mednn p ntempuran) ber kzlompo k- kz -

lnmpol; atnu mnjulnh bmsama-sama! Senngguhnya di
antara lamu ada arang I atry sangat b ulnmb at -lmnb at
(ke medan pertempuran) Maka, jikn lumu ditimpa
musibah ia bnlata, 'Sesunguhnya Titlnn tel.ah

menganugnalty',an nilonnt lupadn say a larma say a tidnk
ikut bupnang bersam.a muela.' Sungguh jila lamu
bnobh knrunia (kenLmangan) dnri Allnh, turtulnh dia
mmgatalan seolah-olnh bekm pmwh ada hubungan
l<asih sayangantara lamu dnn din, T[a]nt, kiranya saya

ada bersama-sama mereka, tentu saya mendnpat Iu-
nvnnrgan larry besar (p"k)."'(an-Nisaa- t 7l-73)

Ini adalah pesan kepada orang-orang yang ber-
iman, dari pimpinan tertinggi yang melukiskan
manhnj dan menerangkan jalan unfuk mereka.
Manusia dibikin kagum ketika mengkaji AlQur'an,
karena ia akan mendapati kitab ini melukiskan ke
pada kaum muslimin, secara umum, mengenai
langkah-langkah umum untuk peperangan yang
dikenal dengan istilah "strategi perang". Maka,
dalam ayat lain AlQur'an mengatakan,

"Hai mang-marg yang bniman, pnangihh mang-orang

l*f, yorW di sekitar lwmu, dnn hennnkkh mneka
mntmrui kzlerasan dmimu.. .. " (at{bubah: 121)

Dalam ayat ini digambarkan langkah umum bagi
peperangan Islam. Sedang dalam ayat yang kita
pelajari ini Al-Qur'an berkata kepada orangorang
yang beriman,

"Bnsinp-singalah kamu, dnn majulnh (fu rudnn pn'
tempuran) bnfulompok-kelompok, atau mrj ulnh bn -

sam.a-sam.a!" (an-Nisaa': 71)

Ayat ini menerangkan salah sahr sisi dari langkah
pelaksanaanyang terkenal dengan istilah "taktilC'. Di
dalam surah lain disebutkan sisi.sisi lairurya

'Jilm knmu mtrcmui mnela dnlam pepnargag mnlm

cnai-bnailanlnh orang-orang yang di bel.aknng mrrekn
dmgan (mmumpas) m.erelw, supay a mnelm mmgambil
pelajaran." (a1-Anfaal : 51)

Demikianlah kita dapati kitab suci Al-Qur'an ini
tidak hanya mengajarkan kepada kaum muslimin
masalah-masalah ibadah dan syiar-syiar saja, dan
tidak hanya mengajarkan adab dan akhlak saja-
sebagaimana yang digambarkan sebagian orang
yang menggambarkan agama ini sedemikian miskin
ajaran! Al-Qur'an meliput semua sisi kehidupan
mereka secara global dan merespons semua realitas
yang dihadapi manusia dalam kehidupannya Oleh
karena ihr, ia menuntut pengawasan yang sempurna
terhadap kehidupan manusi4 dan ia tidak menerima
dari individu atau masyarakat muslim, kecuali mini-
mal tata kehidupannya secara global haruslah
ciptaan manhnj'rn, di bawah bimbingan dan peng-

arahannya Secara terbatas, ia tidak menerima dari
individu dan masyarakat muslim kalau tata kehidup
an mereka bersumber dari bermacam-macam
mnnlaj, yantt manlnjbag1ket\drpan spiritual, syiar-
syiar dan ibadah, akhlak dan adabnya bersumber
dari kitab Allah; sedang mutlnj uu:rtuktata perekono
mian, sosial, politih dan pemerintahannya bersum-
ber dari kitab lain, atau dari pemikiran manusia
secara muflak

Sesungguhnya fungsi pemikiran manusia adalah
untuk mengistimbat (menggali) dari kitab dan
manhaj 1lllah, hukum-hukum yang terperinci dan
sebagai terapan terhadap peristiwa-peristiwa ke
hidupan yang aktual dan tuntutan-tuntutannyayang
selalu berkembang, dengan carayang telah dilukis
kan oleh Allah dalam pelajaran yang lalu dari surah
ini, dan di balik itu tidak ada apaapa lagi. IGlau tidak
demikian atau kalau yang bersangkutan tidak me
nerima hal ini, tidak ada iman dan Islam sama sekali
baginya. Tidak ada iman dan Islam, karena oftmg-
orang yang bersikap demikian berarti belum masuk
ke dalam iman dan belum mengakui rukun-rukun
Islam. Sedangkan, rukun Islam yang pertama adalatr
'bersaksi bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah", 5lang
di antara malaranya ialah tidak adayang membuat
hukum dan syariat kecuali Allah.

Inilah kitab Allah. Dia melukiskan kepada kaum
muslimin mengenai langkah pelaksanaan pepe
ft[lgan, sesuai dengan posisi mereka wakhr itu, dan
karena keberadaan mereka yang dikelilingi musuh
yang banyak dari luar, sedang kaum munafk dan
teman setianya dari kalangan Yahudi berada di
dalam. Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan pe
ringatan secara umum kepada merek4
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"Hai orang-zrang yang beriman, bersiap siagalnh
lcamu...."

Bersiap siagalah kamu untukmenghadapi musuh-
musuhmu semua, khususnya mereka yang menye
lundup di dalam barisan, yang selalu engganuntuk
maju berperang, yang akan disebutkan di dalam ayat
berikuhry4

". . .Majulah (lu medan pertnnpuran) berlczlnmpok-le-

lnmpok anu *j ukh bersama-sarna. . . ! "

Tiub aatiru berkelompok-kelompok. Maksudnya,
janganlah kamu keluar ke medan perang sendiri-
sendiri. Akan tetapi, majulah berkelompok-kelom-
pok kecil, atau seluruh pasukan maju bersama-sama,
sesuai dengan karakter perang. Hal itu disebabkan
kalau maju orang per orang akan mudah disergap
oleh musuh yang bertebaran di pelbagai tempat,
lebih-lebih apabila pihak musuh itu bersembunyi di
janfung pasukan Islam. Mereka terdiri dari orang-
orang munafik dan orangorang Yahudi, yang berada
di jantung kota Madinah.

". . .Sesungguhnya di artnra lamu adn orangyangsangat

bnlambat-lnmbat (lce medan pntanpuran). Maka, jika
lmmu ditimpa musibah in bsrknta,'S aungguhny a Iilhan
tclah menganugerahlean niknnt kep adn say a lwrenn say a
tidak ikut berpuang bersam.a mueka.' Sunguh jika
knmu buobh lnnnia (lernnnngan) dnri AW tmtulnJt
din menganlan seolah-ol.alt belum pmnh adn lubungan
lasih sayang antnra lamu dan dia, 'WoJai, kiranya saya

adn bnsamn-sam.a mnekn, tentu saya rundnpat lume-
rurgan yang besar (puln).... ''(an-Nisaa': 72-73)

Majulah ke medan perang b€rS?ma-Mrna dengan
terafur! Majulah semuanya! Jangan sampai sebagian
kamu maju ke medan perang, sedang sebagian lain-
nya berlambat-lambat atau merasa enggan sebagai-

marn yang terjadi Dan bersiap siasalah karnu! Bukan
hanyauntrk menghadapi musuh dari luaq tetapi juga

terhadap orang{rang yang menghambat, berlam-
bat-lambat, dan enggan-baik menghambat dirinya
sendiri maupun menghambat orang lain-karena
memang begitulah biasanyayang terjadi pada orang-
orang yang berlambat-lambat dan menghambat itu.

I'cita:titrE sangat berlambat-lambaf dipilih di sini
dengan segala kandungannya seperti berat dan
terpeleset dan lisan itu sering terpeleset pada huruf
dan bunyinya hingga pada akhirnya, sedang ia

mengikatnya dengan ketat. Hal ini menggarnbarkan
secara sempurna keadaan jiwa yang menyertainya,
dengan keterpelesetan dan keberatan ini. Ini ter-
masuk keindahan pelukisan yang artistik dalam Al-

Qur'an, yang melukiskan suatu kondisi secara
lengkap dengan satu kata-l

Demikian RuJa kalau kiQ Rerhatikan susunan
kalimat yang berbunyi, -"JrfA 

6.Kr1i:$'S a ungquh-

nya di antara knmu adn oranglang sangat bulnmbat-
. lnmbat lu mednn pntempuran'. Kita ketahui bahwa

mereka yang berlambat-lambat itu-yang terbatas
jumlahnya dari kaum muslimin-adalah "dari kamu",
yang berlambat-lambaf bandel, dan berusaha keras
untuk menghambal Hal itu dikemukakan dengan
menggunakan gaya bahasa penegasan dengan ber-
macam-macam bentuk penegasan dalam kalimaf
yang memberi kesan betapa kelompok ini sangat
bandel di dalam keengganannya dan sangat besar
pengaruhnya terhadap barisan Islam dengan segala
akibahrya.

Oleh karena itu, ayat ini menyampaikan sorotan
yang amattajam dalam menyingkap kelakuan mereka
beserta apa yang ada dalam jiwa mereka, dan me
lukiskan hakikat mereka yang menjijikkan dengan
metode deskriptif Al-Qur'an yang mengagumkan.

Itrlah merekayang dengan segala motivasi, tabiat,
findakan, dan perkataannya, diungkapkan di depan
mata. Seolaholah mereka diletakkan di bawah tero
pong, lalu disingkap segala relung dan rahasianya,
serta segala motivasi dan pendorongnya.

Ihrlah merel'la, pada zaman Rasulullah saw. dan
pada setiap z,arnandan tempat! Ihrlah mereka yang
lemah mentalnya, munafik, suka berubah-ubah
warna, dan rendah citacitanya. Mereka tidak me-
ngetahui tujuan yang lebih tinsgi daripada kepen-
tingan pribadi yang dapat digapainya secara lang-
sung, dan tidak mengetahui ufukyang lebih tinggi
daripada dirinya yang kecil dan terbatas. Mereka
memutar dunia seluruhnya hanya pada satu poros
yang tidak pernah mereka lupakan sedetik pun.

Mereka berlarnbat-larnbat, berdiam diri, dan tidak
mau berterus terang, unfuk memegang tongkat di
tengah-tengahnya sebagaimana kata pepatah. Mereka
membayangkan untung rugi, yang cocok dengan
gambaran orangorang munafik yang lemah dan kecil
nyalinya-

Mereka tidak hrutberperang. Apabila para muja-
hid mendapatkan musibah, pada suahr waktu, maka

I Silakan periksa "At-Tanaasuqul Fannif' d,alarnlslab at-Tashwiirul Fanniy fl-fui aa ierbitan Darusy Syuruq.
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orang-orang yang tidak mau turut berperang itu
merasa gembira Mereka mengira bahwa ketidak-

ikutsertaan mereka berperang dan selamatnya

mereka dari musibah ihr sebagai suatu nikrnat,

'Makn,iilw lmmu ditimpa musibah, ia 
-berknta, 

'Se-

sungguhnya Tuhnn telah menganugerahlan 
-nikmat

t"pod" saya lurma saya tidnk ikut bnpnangbnsamn

msrel@."(an-Nisaa-: 72)

Mereka tidak tahu malu ketika mereka meng-

anggap keselamatan mereka dari musibah ihr se
bagai nikmat. Mereka tidak malu menyandarkan
nikmat itu kepada Allah, yang mereka tentang
perintah Nya dan mereka hanya dudukduduk saja

Padahal, keselamatan dalam situasi seperti itu sama

sekali bukan nilanatAllah! Karen4 nilanatAllah ihr

tidak dapat diperoleh dengan menentang frintah-
Nya, walhupun pada lahirnya sebagai suatu ker

selamatan.
Itu adalah nikmat bagi orangorang yang tidak

bermoral terhadap Allah, bagi orang yang tidak
mengerti mengapaAllah menciptakan merek4 dan

bagi orangorang yang tidak mau beribadatr kepada

Allah dengan menaati-Nya dan berjihad unhrk

mengimplementas ililan manlwiNy adalam kehidup
an. Itu adalah nilirnat bagi orangorang yang tidak
dapat melihat ufuk yang lebih tinggr daripada letak

kaki mereka di bumi ini, seperti semut Itu adalah

nilanat bagi orangorang yang tidak merasakan

bahwa bencanayang ditemuinya di jalan Allah dan

dalam berjihad unhrk mengaplikasikan manlniNya
dan menjunjung tinggl kalimaLNya adalah karunia

dan pilihan dari Allah, yang khusus diberikan ke
pada orangorang yang dikehendaki-Nya. Tujuan-

nya unhrk mengangkat derajat mereka dalam ke
hidupan dunia atas kelemahan manusiawi merek4
dan melepaskan mereka dari belenggu kedunia-

wian. Juga unhrk hidup mulia dan terhormat, untuk
menguasai kehidupan dan bukan dikuasai ke
hidupan, dan untuk menjadikan mereka dengan ke
terbebasannya dari belenggu dan ketinggian derajat-

nya itu menjadi manusia-manusia yang layak dekat

dengan-Nya di akhirat nanti, di tempat-tempatpxa
syuhada

Semua manusia akan mati!Akan tetapi, hanya
para syuhada di jatan Allah sajalah yang "mati syahid",

dan ini merupakan karunia yang besar dari Allah.

Di sisi lain, apabila para mujahid yang berangkat
perang dengan siap sedia unhrk menerima segala

sesuatu yang didatangkan Allah kepada mereka,

mendapat karunia dari Allah yang berupa keme

nangan dan harta rampasan, maka orangorang yang

tidak ikut berperang itu merasa menyesal, karena

mereka tidak hrut dalam pepeftngan yang meng-

unhrngkan itu. Mengunhrngkan menurut pema-

haman merekayang dangkal dan kerdil, yang cuma

menghifung untung rugi secara material.

"Sungguhj ila lamu f uobh larunia (knnmangan) dnri
Alkh; tentulah dia mmgatalwn seoLah-ohh belum

pnah adn huhurgan Imsih sayang anlnra lnmu dm' dia"

'Wallai, kiranya saya adn basam.a-sarnam'uelw, turtu

say a nrcnnnpit lrnnznangan yry bes ar (puln). "' (an-
Nisaa':73)

Itulah ilusfrasi tentang keuntungan kecil yang

berupa rampasan dan keselamatan dapat pulang

kembali, yang mereka katakan sebagai'keunhtng-
an yang besar." Orang mukmin tidak membenci ke
untungan dan kemenangan dengan dapat pulang

kembali dan mendapat rampasan, bahkan dia dihrn-

hrtunhrk mengharapkan hal itu kepadaAllah. Orang

mukmin tidak boleh mengharapkan datangnya ben-

cana, bahkan dia dituntut untuk memohon kese
lamatan kepadaAllah. Akan tetapi, gambaran total
bagi orang muknin tidak seperti ilustasi itu, yang

dilukiskan oleh Al-Qur'an dengan nada ingkar dan

menjijikkan untuk melukiskan golongan tersebul
Orang mukmin tidak mengharapkan bencan4

batrkan dia selalu memohon keselamatan kepada

Allah. Akan tetapi, apabila sudah ada panggilan jihad

maka dia berangkat tanpa merasa keberatan sedikit
pun sarnbil memohon kepadaAllatr salatr satu dari

dua macam perunhrngan baik, "menang atau mati
syahid"! IGduanya ini merupakan karunia dariAllah
dan merupakan keuntunganyang besar. Mak4 Allah

memberikan kepadanya kesyatridan (mati syahid)

dan dia pun rela dengan pembagian Allah itr, serta
bergembira mendapatkan posisi syahid di sisi Allah.

Atau, Allah memberikan kepadanmrampasan perang

dan dapat kembali pulang, lalu dia bersyukur atas

karuniaAllah ihr, dan bergembira dengan pertolong-

an-Nya bukan semata-mata selamatnya saja

Inilah ufukyangAllah hendak mengangkat kaum
muslimin ke sana- Dia melukiskan kepada mereka
gambaran yang menjijililkan tentang segolongan
"dari mereka" ketika Dia mengungkapkan kepada

mereka oftmg{ftngyang menyelinap di dalam ba-

risan unhrk menghambal Allah berpesan kepada

orang-orang mukmin agar bersiap siaga meng-

hadapi mereka sebagaimana bersiap siaga meng'
hadapi musuh-musuh mereka

Dari balik peringatan terhadap kaum muslimin
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pada zunan itu, terlukislah suatu teladan kema-
nusiaan yang berulang-ulang terjadi pada anak ma-

nusiA pada setiap masa dan tempal dalam beberapa
kalimat terbatas dalam AlQur'an.

Kemudian, hakikat ini masih terus dijumpai oleh
kaum muslimin bahwa di dalam barisan kita kadang-

kadang dijumpai orang{rang seperti ihr. IGrena iht,
janganlah ia berpuhrs as4 melainkan harus bersiap
siaga dan maju ke depan.

Nah, dengan pendidikan, pengarahan, dan usaha
yang keras, diusahakan unfuk menyempurnakan
kekurangan, mengobati kelemahan, serta mengahr
langkah, perasiuul, dan gerakan!

Menang atau IVIati Syahid
Ayatberikutnya mencoba mengangkat dan mem-

bebaskan orang{rang yang berlambat-lambat dan
berkubang dalam lumpur itu. lalu membangkitkan
kesadaran mereka untuk melihat kepada sesuatu
yang lebih baik dan lebih kekal, yaihr aktrirat, dan
mereka dimotivasi unhrk menjual dunia dan mem-
beli alfiirat Padayang demikian itu dijanjikan ke
pada mereka karuniaAllah dalam kedua keadaan itu
dan dijaqiikan pula kepada mereka salah sahr dari dua
perunhrngan baik, "menang atau mati syahid"!

i Fi\ 6 tf1fu 5i t\\ #,3|){155 #
S'4;rt,WeU3-SS7;.$\Q3r'

gWHEit'3"6,;g'5
"Karena itu, h.endnkl.ah nrang-orang yong menulnr
lwhi"dupan dunin dmgan kzhidupan alrhirat bupnang
dt jalan Allnh. Barangsi,apa yang buperang di jalnn
Alkla klu gugur atau mtmpaolnh kmenangan, malea

kalnk al@n lfumi bdlan kzpadnnya pahnla yang besm. "
(an-Nisaa':74)

Hendaldatr berperang "di jalan Allah". Islam tidak
mengenal perang kecuali di jalan Allah ini. Ia tidak
mengenal perang unhrk mendapatkan rampasan dan
kekuasaan, dan tidak mengenal perangunfukpilmor
pribadi atau bangsanya! IGrOna ihr, perang dalam
Islam bukan unhrk ekspansi atau perluasan wilayah,
menguasai penduduk, mendapatkan bahan-bahan
mentah dan pasar-pasar produktif, dan mengeruk
kekayaan di negeri jajahan.

Perang dalam Islam bukan untuk kepentingan
pribadi rumahtangga kelas, negara umal danbangsa

Tbtapi, orzurg berperang dalam Islam adalah ber-
juuts fi sabilillnh di jalan Allah, unhrk menjunjung
tinggr agama Allah di muka bumi, dan untuk me
mantapkan mnnlwjNya buat mengahr kehidupan.
Sehingga manusia mendapatkan kenikmatan yang

berupa kebaikan-kebaikan dalam mnnlwj'tn.Triuan-
nya juga untuk gemberikan keadilan yang mutlak
antarmanusia dengan membiarkan setiap orang bebas

memilih akidah yang dipeluknya dr bawah naungan
. mnnlnj Rnbbaniyangmanusiawi dan universal.

Ketika seorang muslim keluar untuk berperang
di jalan Allah, dengan maksud untuk menjunjung
tinggi kalimat Allah dan memantapkan manlniNva
dalam kehidupan, lalu dia terbunuh, maka dia men-
jadi syahid, dan akan mendapatkan kedudukan se
bagai syuhada di sisi Allah. Tetapi, ketika berangkat
perang untuk tujuan lain maka dia tidak disebut
sebagai "syahid" dan tidak akan mendapatkan pahala

dari sisiAllah, bahkan tidak akan mendapatpahala
dari sesuatu yang ia berperang unfuknya. Orang-
orang yang menyebubrya sebagai "syahid" berarti
telah berbohong terhadap Allah, dan menyucikan
diri mereka dan orang lain dengan penyucian yang
tidak diberikanAllah. Yah, apayang mereka lakukan
hanya kebohongan terhadap Allah!

Oleh karena itu, hendaklah seoftmg muslim ber-
peffig fi sabilillnh dalanbatasbatas ini. Hendaklah
berperang y' sabilillnh orangorang yang ingin men-
jual dunianya dan membeli akhirat Kalau begitu,
mereka akan mendapatkan karunia yang besar dari
Allah dalam duh keadaannya, baik yang gugur di
jalanAllah maupunyang menang di jalanAllah,

"Barangsiapa yang bnperong di jakn Allnla lalu gugur
atau mnnpnoleh kemenargan, m.ala lcclak aknn l{ami
bnilwn ltcpadnnya pahnln yonglam "(an-Nisaa-: 74)

Dengan sentuhan 'rrn manhnj Qur'ani hendak
mengangkatjiwa manusia supaya mengganfungkan
harapan kepada karunia Allah yang agung dalam
kedua keadaannya (menang atau mati syahid), dan
akan menganggap enteng kematian yang ditakut-
kan, dan menganggap kecil pula harta rampasan
yang diharapkan, karena kehidupan dan harta ram-
pasan sama sekalitidak dapatmenandingikmuniayang
agrrng dariAllah. Dengan senhrhan ini pulaAlQur'an
mengarahkan jiwa tersebut supaya menjauhi per-
niagaan yang merugikan apabila ia membeli dunia
dengan akhirat, bukan membeli akhirat dengan
dunia Perniagaan semacam ihr behrl-behrl merugi,
baik ia mendapatkan jarahan di muka bumi maupun
tidak mendapat jarahan. Apa sih arti dunia dibanding
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kan dengan ali*rirat? Apa pula arti jarahan kekayaan

dibandingkan dengan karuniaAllah yang juga men-

cakup harta dan lainnYa?

Berjuang Fi Sabilillah dan Membela Kaum
Tbrfindas

Selanjutnya, pembicaraarl beralih kepada kaum

muslimin. Peralihan pembicaraan dari metode narasi

dan deskripsi yang menceritakan keadaan orang-

orang yang berlambat-lambal beralih kepada metode
persuasif terhadap seluruh kaum muslimin, dengan

menggelitikharga diri dan sensitivitas hati, terhadap

orang{fturg lemah yang tertindas, dari kalangan laki-

laki, wanit4 dan anak-anak, yang diperlakukan secara

keras di bawah kekuasaan kaum musyrikin, yang

tidak dapat berhiirah ke negeri Islam dan berlari
membawa agama dan akidah mereka' Sedangkan,

mereka ingin dapat melepaskan diri, dan selalu ber-

doa kepada Allah supaya diberikan jalan keluar dari
negeri yang penuh kezaliman dan penganiayaan.

Peralihan metode penyampaian ini adalah untuk
memberikan kesan kepada mereka betapa tinggtnya

maksud, betapa mulianya hrjuan, dan betapa bagus

nya sasaran yang hendak dicapai dalam perang ini,
yang memotivasi mereka unhrk berangkatke medan

laga, tanpa merasa keberatan dan tidak berlambat-

larnbaL
Semua ihr dikemukakan dengan menggunakan

metode persuasi, dengan menyatakan buruknya ber-

larnbat-lambat dan tidak mau berangkat,

;c.;(*Q;i5;3Vr,t,#'eS j*t't"KYS

t-t-*9tsbgfr:t1;rlirti\t6)64:4U
45 -G ;;;69" &5 o6 S;l'rlA )\Ai

tvy;
' Matgap a lumu tidnk mnu bapnang di j almt Alhh dnn

(membeln) orang-orang yang hmnh baik l"aki-laki,

wanita-wanita maupun anak-arnk yang semuanya

bndoa, 'Ya Tilh"an kami, luluarlmnlnh lmmi dnri negni

ini (Meknh) y ang wlim p mduduhty a dnn berilah knmi
pelindung dari sisi F,rrylau, d"an bnilnh lnmi pmolnng
- 
dnri sisi Errylaal"' (an-Nis aa- z 7 5)

Bagaimana kamu dudukduduk saja dan tidak
mau berperang f sabilillah dan unhrk menyelamat-

kan orangorang yang tertindas dari kalangan kaum
t*tT,wanita, dan anak-anak? Keadaan mereka

yang tertindas terlukis dalam pemandangan yang

dapat membangkitkan harga diri seorang muslim,
kehormatan seorang mukrnin, dan menyenfuh rasa

belas kasihan kemanusiaan secara mutlak. Mereka
menderita cobaan dan fihrah yang sangat berat, diuji
akidahnya, dan difihrah dalam aganunya. Bencana

dalam akidah lebilrberat daripada bencana pada

harta tanah, jiw4 dan kekayaan. IGren4 ia merupa-

kan keistimewaan manusia yang paling istimewa,
y'ang diikuti oleh kemuliaan dan harga diri, hak
terhadap harta benda dan hak terhadap tanah air.

Pemandangan yang berupa wanita-wanita tak
berdaya dan anak-anakyang lemah, adalah peman-

dangan yang memilukan dan mengesankan, yang

dapat membangkitkan semangat untuk membela-

nyaTidakktrrang dari itr adalah pemandanganyang

berupa orang-orang fua renta yang tidak dapat

membela diri, fidak dapat membela agama dan

akidahnya Semua pemandangan ini dipampangkan
di medan dalnvatr hingga medan jihad. Penampilan
pemandanganyang demikian ini saja sudah cukup.

Mak4 suahr kemungkaran apabila ada orangyang
tidakmau menyantbut dan memenuhi seruan ini.

Ini adalah uslub (metode) yang memiliki kesan
yang dalam, masukke dalam sudut-sudutdan relung-

relung perasaan.

Kemudian, perlu pula kita perhatikan peralihan

kepada pelukisan islami terhadap negeri, wilayah,

dan tarnh air dengan ungkapan,'T'./egni ini yang alim
b endudukny a'i yang diposisikan sedemikian rupa

"a*n 
ani nnrt'dierah perang'. Wajib bagi kaum

muslimin unhrk menyelamatkan oraqg{rang muslim
yang tertindas dari negeri itu, yaitu negeri Mekah.

Itulah tanah air kaum Muhajirin, yang diseru dengan

seruan yang hangat ini untuk memerangi kaum
musyrikin yang ada di dalamnya, dan menolong
orang{rang muslim yang tertindas supaya dapat

keluar darinya
Keberadaannya sebagai negeri mereka tidak

mengubah pandangan Islam terhadap keduduk-
anny4 ketika di sana tidak dapat ditegaliftan syariat
dan mnnlwj ttlLah, dan ketika orang-orang mukmin
disiksa di sana karena akidahnya dan diazab karena

agamanya Bahkan, negeri yang dinisbatkan kepada

mereka itu pun tetap disebut sebagai "dar hmb" dan

tidak mereka bela. Ini saja belum cukup, bahkan
mereka harus memeranginya demi menyelamatkan
saudara-saudara mereka kaum muslimin darinya.

Sesungguhnya bendera orang muslim yang harus
dibela adalah akidahnya; negeri yang harus diper-
juangkannya adalah negeri tempat tegaknya syariat
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Allah; dan tanah air yang dibelanya adalah "Darul
Islam" yang menj adkar;r mnnhnjlslam sebagai mnnhnj
bagi kehidupan. Semua pandangan yang tidak begihr
terhadap tanah air adalah pandangan yang tidak
islami, pandangan hidup jahiliah, dan tidak dikenal
oleh Islam.

J"I* Altah da"nJafan Thaghut
Kemudian disampaikan pula sentuhan kejiwaan

yang lain, untuk membangkitkan citacita, mem-
bulatkan tekad, menerangi jalan, dan membatasi
nilai-nilai, fujuan, dan sasaran yang hendak dicapai
oleh masing-masing golongan dalam peperangan
yang mereka lakukan,

tbi/t ;a$i; g W o'bi;g:t:(4$i
T5 t W ( ir;;i W,2 ;,$1, J,,i s

tWlqryri
"Aang-mang yang berimnn bnpnang dij alnn Allnh dut
uang-orang Jang lafa berpnang di jalan thnglat. Sebab
itu, pnangilah knwan-lnwan setnn itu, larena
sesungguhnya tipu daya setan itu adakh lnnah." (an-
Nisaa':76)

Sebuah senhrhan yang menghentikan manusia di
persimpangan jalan. Dalam satu kesempatan ter-
lukiskan beberapa tujuan dan tampakjelas beberapa
macam langkah dan program. Manusia terbagi
menjadi dua golongan, di bawah kibaran dua ben-
derayangberbeda

" Orang- orang yang berimnn b np aang di j alnn Allnh. . . "

yang lnfr bnpnang di jalan

Orangorang yang beriman berperang di jalan
Allah, untnk mengaplika sil<an manhajNya, meman-
tapkan syariat-Nya, dan menegalilcan keadilan "di
antara manusia'' dengan nama-Ny4 bukan di bawah
alamatlainyang mana pun, sebagaipengakuan bahwa
hanya Allah sendirilah llalt Tuhan' yang notabene
adalah al-HaakimYang menetapkan hukum'. Se
dangkan, oftulg{l?ng yang kafir berperang di jalan
thaghuf nntuk mengaplikasikan nanhnj -manltnjlan
srclanmanh4Allah,memantapkansyariat-syariatlain
selain syariatAllah, menegal&an tata nilai lain selain
yang diizinkan Allah, dan memberlakukan nonna-

norma lain selain norma dariAllah.
Orangorang yang beriman bersandar kepada

perlindungan dan penjagaan serta pemeliharaan Allatr,
sedang orang-orang kafir bersandar kepada per-
lindungan setan dengan bermacam-macam bendera-
ny4 mnnltaj,syarial jalan, tata nilai, dan normanya -
-yang semuanyaadalah kawan-kawan setan.

Allah memerintahkan orang{rang yang beriman
supaya memerangi kawan-kawan setan, dan supaya' jangan takutterhadaptipu dayamerekadan setan,

'. . .Sebab itu, puangilnh lmwan-knwan setan iht, larenn
sesungguhnya ttpu dqo setan itu adnlnh lemnh...."

Demikianlah kaum muslimin berdiam di negeri
yang kokoh dengan menyandarkan punggung mereka
kepada sandaran yang sangat kuat, dan dengan
rnenundukkan perasaannya bahwa mereka ber-
perang karenaAllah, bukan karena yang lain. Mereka
menghadapi kaum ahli kebatilan yang berperang
untuk memenangkan kebatilan atas kebenaran,
unfuk memenangkan manlaj manusia yang jahiliah-
-vmua mnnlnjatau peraturan hidup buatan manusia
adalah jahiliah-atas syariat manh.aj Allah, untuk
memenangkan syariat j'ahiliah buatan manusia-
semua syariat buatan manusia adatah jahiliah-atas
syariatAllah, dan unfuk memenangkan kezaliman
manusia-semua hukum buatan manusia yang tidak
bersumber dari syariat Allah adalah kezaliman-atas
keadilanAllah, padahal mereka diperintahkan supaya
menghukum dengan adil terhadap manusia.

Orangorang yang beriman terjun ke kancah
peperangan dengan keyakinan bahwa Allah akan
melindungi mereka. Mereka akan berhadapan dengan
suatu kaum yang pelindung-pelindungnya adalah
setan, yang notabenenya adalah lemah, karena se
sungguhnyatipu daya setan itu lemah.

Oleh karena itu, harus ditetapkan dulu titik tolak
perang dalam peraszun oftmg{ftmg mukrnin, dan
harus ditenhrkan fujuannya sebelum mereka terjun
ke kancah, baik sesudah itu dia mati syahid maupun
hidup dengan mendapat kemenangan dan melihat
kemenangan dengan mata kepalanya, di samping
percaya penuh terhadap pahala yang besar.

Dari tashnwu)urymtg benar terhadap urusan ini
dalam kedua keadaarurya, maka terjadilah banyak
hal luar biasa yang dicatat oleh sejarah jrhad fi sabi-
lillah dalan kehidupan kaum muslimin anlt<atan
pertam4 dan bertebaran pada generasi-generasi lain
sepanjang sejarah. Di sini kami tidak mengemu-
kakan contoh-contoh, karena sangat banyaknya dan
dapat disaksikan. I&rena taslnwwuryangdemikian
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ini, Islam berkembang secara mengagumkan dalam
masayang sangat singkat sebagaimana dicatat oleh
sejarah.

Tash.awwur'pandangan, pola piki/ semacam ini
merupakan salah sahr sisi keunggulan yang direali-
sasikan mnnh"aj Rabbani terhadap kaum muslimin
dalam menghadapi pasukan musuh, yaitu keung-
gulan dan kelebihan yang telah kami isyaratkan
sebelumnya dalam juz ini. Didasarkan pada taslanu-

wurlni sendiri maka ia merupakan satu sisi dari
perang global yang dihadapkan AlQur'an kepada
jiwa-jiwa kaum mukminin. Dihadapkannya mereka
pada peperangan melawan musuh-musuh yang lebih
unggul dalamjumlatr, persiapan, dan perbekalanny4

tetapi dapat dikalahkan oleh mereka
Di sini kita melihat usaha yang ilaxahlrorr. mnnhnj

Ilahi di dalam membenhrk dan memantapkan tnslww'
wur'tri.IGrena iht, urusan ini bukan urusan enteng.

Bukan semata-mata perkataan dan ucapan, tetapi
merupakan usaha yang berkesinambungan, unhrk
mengobati kebakhilan jiwa dan keinginannya ter-
hadap kehidupan-dengan membayarnya dengan
harga berapa pun{an untuk mengobati keburukan
pandangarurya terhadap hakikat keberturhrng:an dan

kerugian yang sebenarnya
Dalam pelajaran ini masih dibicarakan pengobat-

an dan usahayang berkesinambungan ifu.

Meluruskan Kesalahan Pandangan terhadap
Kematian dan Kehidupan, Ajal dan Thkdir'
Kebaikan dan Kebunrkan" Kemanfaatan dan
Kemudha"ratan

Ayat-ayat selanjutnya menunjulil<an keheranan
terhadap segolongan atau lebih dari kaum muslimin
ketika dikatakan kepada sebagian kaum Muhajirin
yang dulu sewakhr di Mekah sangatbersemangat-
pada wakhr mereka disakiti dan ditekan-agar di-
izinkan memerangi kaum musyrikin,lalu mereka
tidak diizinkan berperang, karena suatu hikmatr
yang hanya Allah yumg mengetatruinya-adakalanya
kita mengetahuinya sedikit sebagaimana akan kami
sebutkan nanti- Akan tetapi" ketika diwdibkan kepada

mereka berperang, sesudah berdirinya Daulah
Islamiah di Madinah, dan Allah mengetahui bahwa
tznlntlebih baik buat mereka dan bad-i semua rul
nusia, tiba-tiba mereka-sebagaimana digambarkan
Al-Qur'an-,'1hlwt lvpata manusia seperti takutnya
lepadn Allah, bahknn lzbih s angat dari ilu nlamyo dnn

mereka berlutq 'Ya Tilh.an lami, mengapa Engkau

wajibknn berperang lapodn kami ? Mmgapa tidnk Engluu
tnngultlan (,ewajiban bnperang) ktpono kami bebe-

rapa waktu logt?'....' Dari kalangan orang-orang
yang, "Apabiln mnela mnnpnobh kebailan, mnelcn

mengataknn, 'Ini adnlnh dari sisi Allah', dan knlau
mnela ditimpa suntu bercana, maelm mmganlmn,'Ini
(dnnngnya) dnri sisi*,amu (fufulnmmad)"1 dan dari
kalangan orangorangyang mengatakan,' (Keuajib-

an lami hnnyalah) tnnt.' frnpi, apabiln mnelm sudnh

Ecluar dnri sisi Rnsulullah saw., mnka segolongan dmi
mneln adn y ang mengatur sinsat di m.aln;rn hari (mmg-

ambil leputusan) Inin ilnri yangmnelm kntnJan tadi.'
Di antaranya lagr ada orang yang apabila datang
berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka
lantas menyiarkannya

Ayat berikuhrya menunjukkan keheranannya ter-
hadap sikap mereka iht, dengan menggunakan uslub

Qur'ani, yang menggambarkan keadaanjiwa merek4
seakan-akan sebagai pemandangan yang dapat
dilihat dan diraba. Diluruskan-Nya kesalahan pan-

dangan mereka dan lainnya terhadap hakikat kema-
tian dan kehidupan, ajal dan takdlr, kebaikan dan
keburukan, manfrat dan mudharat, keuntungan dan

kerugian, serta norma dair nilai. Dijelaskannya
kepada mereka hakikat semua itu dengan uslub
menggambarkan hakikat-hakikat ihr dengan gam-

baran yang mengesankan,

\j,r:, i!,3\ \;t "$;- i:K & &ii\ 3V d
,?6\';;4 r# b;t$ 6i W 66i5'ti
VG K t6:i3 6; "t&'itt\ ;t'#:K
U qli:8"5 

? i,F'$iS fi r, 1 i6\
,4 t t$5 ;tb\$ 63i Alo ;;-s('
"#*7;:'te;ic"{i;3";:r$sr:t.\;'K
'6 iW # oLiTi y b "$L\ j ;:3c
i';'k'{ ;6i .:t "*,::l fi )+:g:kSZ * u. : $
#i6-ri;;6}zb3icfft6\i5#i.
grgi;\if'\;tn6t{fi l;Wrt#
A&5:\3'diJ''\'\'gi6J;;1i&i-J
briA(;gli;vOjfi)t&W
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{'fi'uifi $ i66g t, W+W e*-

Olsst';i4i36;;'t'$ii"r:;*fii j
3-5|;fufr Eifi.';,Jfii-'fi & j'ii
S i*g { yi,{ i tifi$ 33;:; && ;'1
'Tul.alrJwh lamu p nhntilan arang- arang y arry dikata-
kan leepada mereka, 'Tahnnlah tanganmu (dari bn-

Fnorrg), dirikanlah shalat dan turmikanlnh akat!'
Setelah diwaj ibkan kzpadn muelw bupnang tiba-tiba
sebagian dnri mnela (golnngan munafik) talatt lepadn
mnnusin (musuh) , sepnti nlattnya lepann AUnh, bahknn

lzbih sangat dmi itu tnlathry a. Merelm bnlatn, Ya Tillwn
knmi, mengapa Engkau wajibkan bnpuang kepadn

knmi? Mmgapa tidak Engknu tangguhJrnn (kewajiban

bupnang) lnpon" hrni bebnapa waktu lngi?'Knta'
lanl"ah, 'Kesmmtgan di dunia ini h.anya sebmtar dan

akhirat itu lcbih baik untuk orang-orangyang bntahm
dnn lamu tidnk a.l',an diminy a s edikit pun. Di mnna @ a

lamu bnadn, lumatian alan mendapatlan lamu,
leendatipun lumu di dnlnm bentmgyang tinggi lasi
koleh.' Jilw mnelca mentpnolzh lebaikan, mneka
mmgatalran, Ini adalnh dnri sisi Allah', dnn lealau

mnela ditimpa senatu benmna mnela mengatala4'Ini
(dnnngnya) dari sisi lamu (I/Iulnmmnd).' Katnlarilnh,
'Semuanya (dntang) dari sisi Allah.'Malffi, mmgapa

mong- orang itu (orang murnf.k) lampir - lwmpir tidnk
marwlwni panbicmann sedikit pun? Apa saja nikmnt
y ang lumu p erolzh adnlnh dnri Allah, dnn apa saj a bm-
mna y atg nmtimpamu, mnka dnri (kesahlnn) dirimu
smdiri. Knrni mmgutusmu mcnjadi Rasul lupada
segennp mamtsia. Culaqlah Allnh mery adi mki. krang-
siapa yang menanti Rasul itu, sesungguhnya in tel'ah

ntmanti Allnh. Dan barongsiapa yang bnpaling (dmi
funann itu), mnla l{ami tid.ak mengutusmu untuk
mni adi p enulihara bagi mnela. Mnelw (mang-mang

murwfik) mmgatakan,' (Kewajiltan leami hnnyalnh)
tuaL' ntup| apabila mcrela tekh pngi dari sisimu,

sebagi.an dari mnela mmgatur si.asat di m"alnm hnri
(mengambil luputusan) hin dnri yang telah mnekn
latnlnn tnni. Allnh mmulis siasat yangmnelm atur di
mnlam hmi itu, mal,a bnpalinglah lamu dnri mtrelw
dan trualullah fupadn AIIah. Culuplnh AIInh menj adi
Pelhdmg. MaLa apalah mnela tidak mnnpnlwtikm.

Al, @i an? Ifulnu kiranya Al, @ri an itu buknrt dmi sisi '

Allah tentulnh mneka mendapat pwtentangan yang
banyak di dnlnmrrya. Apabik donW fupo.do m.erela

suatu bnita tmtang leeamanan ataupun ketakutan,

mnelrn lalu mnyiarlmnnya. Knlnu merelw mmynah'
lmnnya lepadn Rasul dan Uil Amri di antara mtrekn,

tmtulah mang- mang y ang ingin magetahui kzb erulran-

ny a (a|,m dap at) mntgetnhuiny a dmi mnela (Rnnl dnn

Uil Amri). I(nlnu tidnklah larmn lmrunin dnn rohnnt
' Allah kepadn ltnmu, tentulnh lmmu mmgikut setary

Icecuali sebagimt ktcil saja (di annramu). "(an-Nisaa':
77-83)

Mereka yang dibicarakan d alan empat majmu'oh
'kelompok ayat tersebut, boleh jadi mereka pulalah
yang dibicarakan oleh kelompok ayat terdahulu
dalam pelajaran i:nu, "Sesunggulary a di antma lwnu ada

orang yang sangat bnlambat-lnmbat...." Seluruh
pembicaraan adalah tentang golongan munafik ihr,
yang dari merekalah munculnya perbuatan-perbuat-

an dan perkataan-perkataan ini.
Kami menguatkan pendapat ini, karena ciriciri

nifak tampak jelas di sih-r, sebagaimana yang di.
jelaskan oleh seluruh ayatdalam kelompok ayalayat
ini. Munculnya perbuatan-perbuatan dan perkataan
perkataan seperti ini dari golongan nrunafk yang ada

dalam barisan kaum muslimin, adalah suatu halyang
lebih dekat kepada tabiat mereka dan pendahulu-
pendahulu mereka Hubungan ayatyang satu dengan
yang lain dalam kelompok ayat-ayat ini sangat eral

Akdn tetapi, kelompok pertama dari kelompok-
kelompok ayat yang membicarakan orang-orang
ymg,' Dilatalan lupadn mnefu Talnnl^ah nnganmu
(dnri bupnang), dirilunlnh slala| dnn tunnilunlnh
zplat!' Setehh diwajibkan lupada mnekn bnpnang
tiba-tiba wbagian dnri mnela (golnngan munafk) talan
lupodn manusin (musuh) sepnti tnliltnya la.padn AInh,
bahlmn bbih sangat dnri itu tnkutnya", menjadikan
kami ragu-ragu untuk menetapkan ayat-ayat ini
semua membicarakan kaum munafik, meskipun
tampak padanya sifrt-sifitkaum munafik dan tampak
pula hubungan ayat-ayattpJuga menjadikan karni
cenderung unhrk menganggap kelompok ayalayat
ini datang mengenai segolongan ofttng dari kaum
Muhajirin yang lemah imarurya, tetapi tidak munafik,
sedang kelemahan iman ihr sendiri dekat kepada
kemunafikan. Masing-masing kelompok ayat dari
keempatkelompok inimengidentifkasi golongan ihr
sebagai golongan munafikyarg menynsup ke dalam
barisan Islam. Mungkin saja semuanya menyifati
golongan munafik secara tunum, dengan semua per-
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kataan dan perbuatan yang timbul dari mereka.
Yang menyebabkan kami bersikap demikian

terhadap majmu'ah kelompok pertama ayat-ayat
tersebut, dan kami menganggap bahwa ia menyifuti
segolongan kaum muhajirin yang masih lemah
imannya atau orangorang yang belum masak pola
pikir imaninya dan belum jelas dalam hatinya rambu-
rambu iktikad, adalah karena kaum Muhajirin ada-

lah orangorang yang sebagian mereka mempunyai
semangat yang tinggi untuk membalas gangguan

kaum musyrikin-ketika mereka masih di Mekah-
pada saat mereka belum diizinkan berperang, se'
hingga dikatakan kepada merek4' Tah"anlnh nngan-
mu (d"ori bnperang), diriknnlnh shnlnt, dnn tunniknnlnh

alwt!"
Sehingga, seandainya kami menganggap apa

yang ditampilkan para pelaku BaiatAqabah kedua
yang berjurnlah tujuh puluh dua orang kepada Nabi
sarv., karena kecenderungan mereka untuk mem-
bunuh penduduk Mina seandainya diperintahkan
Rasulullah saw. tapi ditolakbeliau dengan sabdany4
"Kita tidak diperintahkan untuk berperang", maka

hal ini tidak menjadikan kami memasuftJ<an ke
lompok pendahulu dari golongan Anshar pelaku

BaiatAqabah ini ke dalam golongan kaum munafih
yang dibicarakan oleh ayat-ayat lain. Juga tidak
memasukkan mereka ke dalam kelompok orang-

orang lemah iman sebagaimana disinyalir dalam

kelompok ayat yang pertama. Karena, tidak dikenal
di kalangan golongan pilihan ini ada kemunafikan
dan lemah iman. Mudah-mudahan Allah meridhai
mereka semua-

Oleh karena itu, kemungkinan yang terdekat ialah

bahwa kelompok ayat ini datang mengenai sebagian

kaum Muhajri+r yang lemah jiwany4 dan mereka
telah beriman pada saat tiba di Madinah dan telah

bebas dari tugas perang. Sedangkan, ayat-ayatyang
lain tidak mengidentifikasimerek4 melainkan meng-

identifikasi oftlng{ftrng munafik. IGrena sulit bagi

kita-bagaimanapun kita melihat fenomena kelemah-
an manusia-untuk memberi tanda orang-orang
Muhajirin mana pun dari angkatan pemula itu de
ngan tindakan mengembalikan kejelekan kepada

Rasulullah saw., bukan kebaikan, atau mengatakan
"taaf', tetapi menyembunyikan perkataan dan mak-

sud yang buruk dari beliau. Meskipun kami tidak
menolakkemungkinan adanya sikap suka menye
barkan beritakeamanan atau ketakutan padamerek4

karena yang demikian ini boleh jadi menunjulkan
ketidakdisiplinan, bukan rnenunjukkan kemunafikan.

Sebenarny4 di dalam menghadapi ay-at-ayat ini,

kami tidak memiliki kepastian sikap. Sedangkan,
riwayat-riwayat yang datang mengenai ay at-ay at lri
pun tidak menetapkan suahr kepastian, hingga ayat-

ayat kelompok pertama yang disinyalir mengenai
segolongan kaum Muhajirin, sebagaimana juga di.
sinyalir bahwa ia mengenai segolongan kaum munafik.

Oleh karena itu, kami mengarnbil sikap hati-hati,
dengan membebaskan kaum Muhajirin dari tindak-
an berlambat-lambat dan cuci tangan dari apa yang

menimpa kaum mukminin, baik mengenai kebaik-
an maupun keburukan, yang disebutkan dalam ayat-

ayat terdahulu; dan membebaskan mereka dari
tindakan menyandarkan kejelekan kepada Rasu-

lullatr saw., sedang kebaikan tidak mereka sandarkan
kepada beliau, melainkan mereka kembalikan ke-
padaAllah saja. Juga membebaskan mereka dari tin-
dakan menyembunyikan ketid akfnatan.Hal ini kami
lakukan meskipun pembagran sasaran ayat-ayat ini
dengan pembagian seperti itu tidak mudah bagi
orang yang mengikuti urutan ayat-ay at N-Qur' an,

dan-dengan pergumulan yang panjang-dapat me
ngetahui jalan pengungkapan Al-Qur'an itu. Hanya
Allahlah Yang Maha Menolong.

' Tidaklffih lumu p nhntilmn mang- orang y ang diknta-
knn kepada mereka, 'Tahnnlah tanganmu (dari ber-

perang), dirikanlah shalnt dan tunnikanl"ah zakat!'
Setelnh diwajiblnn lupadn merelil bnpnang tiba-tiba
s eb agian dnri mnela (golongan munaf.k) talilt le\ ada

mnnttsia (musuh), sepe,ri tnkuhrJ a lapadn Alkh bah}nn

lzbih sangat dmi itu tnlattny a. Muela bnlatn, Ta Tilnn
kami, mengapa Englnu wajiblnn berpnang leepada

lami? Mngapa tidnk Englnu tangguhlan (kewajiban

bnpnang) Inpon" fumi beberapa waktu l"agi?' Kata-
lanLah, 'Kesmnngan di dunia ini lanya sebmtar dnn

akhirat itu bbih baik untuk orang-orangyang bntalata
dnn lamu tidnk almn dianiny a sedikit pun. D i mnnn saj a

knmu bnadn, kematian aka.n mendapatlwn knmu,

Ieendatipun kamu di dnlnm benteng yng tingi lagi
lcol@h.'. . .. " (an-Nis aa- : 77'78)

Allah menunjukkan keheranan terhadap sikap
orang{ftmgyang dahulu begitu bersemangaturhrk
berperang dan meminta agar segera diwajibkan
perangketika mereka masih di Mekatr mendapatkan
gangguan, tekanan, dan fibrah dari kaum musyrikin.
Ketika inr merekabelum diizinkan berperang larena
suahr hikmah yang dikehendaki Allah. Akan tetapi,

ketika telah tiba saat yang tepat yang ditenhrkan
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Allah, kondisi pun sudah cocok, dan diwajibkan
peraflg rt sabilillnhatas mereka tiba-tiba segolongan
dari mereka sangat sedih dan takut, sehingga takut
kepada orang-orang yang mereka diperintahkan
memeranginya-padahal mereka adalah manusia

seperti mereka juga-seperti takutnya kepada Allah
Yang Mahakuasa lagi Mahaperkasa yang tidak ada

seorang pun yang dapat menghukum seperti
hukuman-Nya dan menyiksa seperti siksaan-Nya.
Bahkan, mereka lebih takut lagi kepada manusia itu
daripada takubrya kepada Allah.

Tiba-tiba saja mereka mengatakan dengan penuh

sesal, takut, dan gelisah, "Ya Tuh.an lwmi, mmgapa

Engknu wajibkan berperang kepada kami?"Il.ime-
rupakan suatu pertanyaan aneh yang datang dari
seorang mukmin, yang juga menunjukkan ketidak-
jelasan pandangannya terhadap tugas-tugas ke
agamaan dan fungsi agama ini juga- Mereka meng-
ikuti pertanyaan-pertanyaan itu dengan perasaan

campur aduk antara keamanan, penyesalan, dan
penderitaan,'Mengapa tidak Engkau tangguhknn
(wwaliban bupnang) lupada kami beberapa waktu
lagi?'Berilah kami kesempatan sedikit lagi, se-

belum kami memikul tugas yang berat dan me
nakutkan ini!

Sesungguhnya orang-orang yang sangat ber-
semztngat, teguh, dan tegaf kadang-kadang mereka
menjadi orang yang sangat susah, lemah, dan patah

arang ketika dihadapkan kepada kenyataan yang

sesungguhnya. Bahkan, hal ini kadang-kadang
sudah menjadi l(nidalL Karena semangatyang ber-

kobar-kobar dan berapi.api ihr biasanya bersumber
dari tidak adanya perkiraan dan perhitungan ter-
hadap fugastugas yang sebenarnya, tidak ber-
sumber dari keberanian, ketabahan, dan keuletan.
Malahan kadang-kadang bersumber dari ketidak-
sabaran dan ketidaktabahan menahan kesempitan,
gangguan, dan penderitaan. I-antas hal ini men-
dorongnya unhrk bergerak, membalas, dan me
lakukan pembelaan dengan benfuk apa pun, tanpa
memperhitungkan beban-beban dalam pergerakan,
pembelaan, dan pembalasan itu. Sehingga setelah

mereka menghadapi beban-beban yang lebih berat
daripada apa yang mereka perkirakan dan lebih sulit
daripada apayang merekabayangkan, makamereka
menjadi barisan pertama yang berkeluh kesah,

menolak fugas, dan runfuh mentalnya.
Sedangkan, orang-orang yang masih bisa me

natran diri, bersabar menanggung penderitaan dan
ganggu:m sementarawakhr, mempersiapkan segala

sesuafunya, dan mengetahui hakikat fugas-tugas

pergerakan dan sejauh manakemampuan diri mereka
menanggung fugas-tugas ini, lantas bersabar dan
menanti kesempatan serta menyiapkan segala se
suatunya, mereka masih mantap dan tabah. Sikap ini
dinilai oleh orangorang yang bertindak sembrono
dan semangabrya berkobar-kobar sebagai kelemah-
an, dan mereka tilak suka menunggu-nunggu ke
sempatan dan pertimbangan yang maczrm-macam.
Akan tetapi, di dalam peperangan tampak jelas yang

' mana di antara keduakelompok itu yang lebih tabah
dan lebih jauh pandangannya!

Diduga kuat bahwa golongan yang dimaksudkan
oleh ayat-ayat itu adalah dari kelompok ini, yang
ditimpa gangguan di Mekah lalu tidak tahan, dan
tidak kuat memikul kehinaan padahal mereka mern-
punyai kekuatan. Maka, terdoronglah hatinya untuk
menuntut kepada Rasulullah saw. supaya mengizin-
kan mereka berperang untuk menolak gangguan

atau melindungi harga diri. Namun, dalam hal ini
Rasulullah saw. mengikuti perintahTuhannya untuk
perlahanJahan dan menanti kesempatan, supaya
melakukan pendidikan dan persiapan-persiapan, dan
menantikan waktu yang tepal Akan tetapi, setelah
golongan ini merasa aman hidupnya di Madinah,
tidak menemui gangguan dan penghinaan, tidak
terkena sengatan pada dirinya, maka mereka me
mandang tidak tepat lagi untuk berperang, atau

minimal tidak memandang perlu segera berperang.

' Setnlnh diwajiblan lupadn maekn bnpnang tibaliba
sebagian dari msrelda takut lcepada mnnusin (musuh)

sepnti tnkutnya kepadaAllnh, bahknn lzbih sangat d"ari

itu tnkutnya. Mnela bnlata, 'Ya Tithnn lami, meng-

apa Englau wajibkan bnpnang ltcpada knmi? Mmg-
apa tidak Englnu tangguhlan (leutajiban bupnang)
l"p o.do knmi b e b n ap a w alu /zgf 2"' (an-Nis az-.: n)

Boleh jadi golongan ini adalah golongan muk-
minin, dengan alasan mereka menghadapkan per-

mohonan kepadaAllah dengan merendatrkan diri
dan bersedih hati. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi
menurut perhifungan kita. Karena keimanan yang
belum masak, pola pikir yang belum jelas rambu-
rarnbuny4 serta tugas dan flrngsi agama ini di muka
bumi yang juga belum jelas basi yang bersangkutan.
Padahal, tugas dan fungsi agama ini lebih besar
daripada melindungi diri sendiri, bangsanya, dan
tanah airnya. IGrena, pada dasarnya tugas keagama
an itu adalah memantapkan manhaj Nlah di muka
bumi, menegakkankeadilan di seantero jagad, dan

membangun kekuatan tertinggi yang punya ke
kuasaan di muka bumi ini. Sehingga, dapat men-
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cegah dituhrpnya jalan dak\Mah kepada agamaAllah,
dapat mencegah dihalanginya seseorang dari men-
dengarkan dakwah di mana saja di muka bumi ini,
dan dapat mencegah ditimpakannya fitnah kepada
seseoftmg mengenai agamanya jika ia telah memilih-
nya dengan sepenuh kebebasannya-dengan fibratr
apa punwarnanya-yang di antaranya ialah dengan
dipersulitnya yang bersangkutan untuk mencari
nafl<ah dan melakulan kegiatan di mana pun Semua

ini merupakan hal-hal penting di luar gangguan fisik
kepada yang bersangkutan. Kalau begihr, berarti
belum ada keamanan di Madinah hingga tidak ada

tekanan lagi yang menghalang-halangi kaum mus
limin unhrk memenuhi kepentingannya dan meng-
halang-halangi mereka dari berjihad.

Iman yang belum masak menyebabkan ia belum
dapat mengeluarkan jiwanya dari urusan ini, dan
hanya mendengar frintah Allah dan mengang-
gapnya sebagat ilntdan mn'lul" sebab dan musabab.

Juga menganggapnya sebagai kata terakhir-baik
dimengerti hikmatrnya oleh mukallaf maupun tidak
jelas baginya{an tnshnwwuryangbelum jelas rambu-

rambu dan pehrnjuknya supaya si mukmin me
ngetahui arti penting agama ini di muka bumi dan
arti penting dirinya sebagai takdir Allah, yang de
ngannyaAllah melaksanakan apayang dikehendaki-
Nya dalam kehidupan ini. Maka dari keadaan yang

demikian ini sudah tentu muncul sikap seperti itu,
yang digambarkan sedemikian rupa oleh rangkaian
ayat-ayatAlQur'an di atas, dan dikaguminya sedemi-

kian rupa serta dipandangnya sebagai sikap yang

menjijikkan!
Ada hikrnah mengapa Allah belum mengizinkan

kaum muslimin-pada periode Mekalr-untuk mem-
bela diri dari kezaliman, melawan musuh, dan me
nolak gangguan dengan kekuatarsedangkan banyak

dari mereka yang mampu melakukan hal itu-se
hingga mereka tidak lemah melakukan pembalasan

dua kali lipat dan tidak ditindas, meskipun jurnlah

kaum muslimin pada waktu itu sedikit Akan tetapi
hikmah dari semua ini tidak dapat kami pastikan.

Karen4 kalau kami menetapkannya berarti kami
mendahului Allah terhadap hikmah sesuatu yang
tidak dijelaskan-Nya kepada kita, dan berarti kita
memastikan adanya sebabsebab dan ilat pada
perintah-perintah-Nya yang boleh jadi sebabsebab
dan iht-ihtyangkita tetapkan itu bukan sebab dan
ilatyang sebenarnya. Atau, kadang-kadang ada
hikmahnya, tetapi di belakang itu terdapat sebab-

sebab dan ilnt-ilntlanyangtidak disinskapkan-Nlza
kepada kita, sedang Allah SWT mergetahui bahwa

di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan.
Nah, demikianlah sikap seorang mukmin terhadap
semua taklif (tugas syar't), atau terhadap semua
hukum syariatyang tidak dijelaskan sebabsebabnya
secara pasti oleh Allah kepada kita, bagaimanapun
pentingnya sebab dan ,/atbagi hukum itu atau bagi
taklif tersebut atap bagi peraturan pelaksanaan
hukum ini atau carapenunaian taklif ifu, yang tidak
dimengerti akal pikiran manusia dengan baik.
' Dalam kasus seperti ini paling-paling kita hanya
bisa mengatakan boleh jadi begini dan boleh jadi

begihr, dan tidak boleh memastikan-meski bagai-

rumapun kepercayaannya kepada ilmu, akal, dan
perenungannya terhadap hukum-hukumAllah-bahwa
hikmah menurut pandangannya adalah hikmah
yang dikehendakiAllah dalam nash, dan di belakang
ihr tidak ada sesuafir pun dan tidak adapula sesuaht

selain hasil penernuannya itu. Sikap tunduk dan
pasrah ihr merupakan adab kesopanan yang wajib
kita lakukan terhadap Allah, dan sudah menjadi
konsekuensi adanya perbedaan antara pengetahuan

Allah dan pengetahuan manusi4 baik tabiatnya
maupun hakikabrya. Dengan sikap kesopanan ini
pulalah kita mencoba menggali hikmah tidak di'
wajibkannya jihad dalam periode Mekah dan diwajib
kannya dalam periode Madinah.

Dapatlah kami sebutkan hikrnah dan sebabnya
sepanjanghasil pemikirankita dengan catatanbahwa
semua ini hanya kemungkinan belaka, dan kita
serahkan apayang ada di balik itu kepadaAllah. Kita
tidak memastikari sebabsebab dan ilat pada apa
yang diperintahkan Allah, yang tidak ada yang
mengetahuinya kecuali D-ia Sedangkan, Dia tidak
memastikannya kepada kita dan tidak menunjuk-
kannya dengan nash yang shmilt

Sebabsebab yang kami kemukakan ini hanyalah
semata-mata hasil litihad, yang mungkin salah dan

mungkin benar, dan yang dapat berkurang dan
bertambah. Tidak selayaknya bagi kami melainkan
semata-mata merenungkan hukum-hukum Allah,
sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang tampak
kepada kita dalam perjalanan waktu.
1. Munskin karena periode Mekah merupakan fuse

pendidikan dan persiapan, dalam lingkungan
tertentu, bagi kaum tertentu, di tengah-tengah
suasana tertenfir. Sedang di antara sasaran tarbiatr
(pendidikan) dan persiapan dalam lingkungan
semacam itu sendiri adalah mendidik jiwa indi.
vidu masing-masingbangsaArab unhrkbersabar
terhadap sesuatr yang biasa rnereka tidak sabar

menghadapinya yang berupa penganiayaan ter-
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hadap dirinya atau terhadap orang-orang yaflg
berlindung kepadany4 supaya ia dapat melepas
kan kelaliman itu dari dirinya, dan supaya tidak
mengenai orang-orang yang memohon pedin-

dungan kepadanya Karen4 faktorkeamanan ini
merupakan sental kehidupan menurut pandang-

annya, dan menjadi pendorongnya untuk ber-
gerak dalam kehidupannya. Memberikan pen-

didikan kepadanya masih berpatokan pada unsur
kehrunan, sehingga tidak mudah terdorong de
ngan adanya kesan yang pertama atau oleh pem-

bangkit semangatnya yang awal. I(arena ifir, perlu

adanya keseimbangan antara karakter dan gerak-

annya Juga perlu dididik unhrk mengikuti masya
rakat teratur yang memiliki kepemimpinan yang
menjadi rujukan dalam setiap urusan kehidup
annya, dan dia (mereka) tidak mau bertindak
kecuali menurutperintah pimpinan ihr-meshpun
bertentangan dengan ffadisi dan kebiasaannya.

Hal ini merupakan batu fondasi di dalam memper-
siapkan kepribadian bangsa Arab, unhrk mem-
bangun "masyarakat muslim" yang tunduk ke
pada kepemimpinan yang terarah, terus maju,
meningkat, tidak biadab, dan sukuistis.

2. Jrl€:a mungkin karena dakwah yang damai itu
lebih berkesan dan lebih mengena dalam ling-
kungan semacam suku Quraisyyang memiliki
gengsi dan harga diri yang tinggr, yang kadang-
kadang hal ini dapat mendorongnya untuk me
lakukan peperangarFpada periode itu. Jika tidak
seperti ifu, maka dapat menambah kekeras-
kepalaannya dan menimbulkan semangat baru
untuk membela garis kehrunan, sebagaimana
semangatbangsaArab yang sudah terkenal, yang

mengobarkan semangat Perang Dahis, Ghabra',
dan Basus selama bertahun-tahun yang mema-
kan banyak korban dari masing-masing kabilah.
Semangatyang baru ini, seandainyapeperangan
sudah diwajibkan pada wakhr ihr, sudah tentu
akan berkait dengan Islam menurutpikiran dan

anggapan mereka Sehingga tidak akan terjadi
ketenangan selama-lamanya, dan Islam akan
beralih-menurut mereka-dari dakwah menjadi
kobaran semangat dan balas dendam yang me
lupakan pemikiranyang asasi, padatral ini masih
dalam frse permulaan Islam, sehingga tidak akan
diingatlagi.

3. Mungkin pula karena hendak menghindarkan
terjadinya peperangan di dalam masing-masing
rumatr tangsa sedang di sana belum ada instihrsi
kekuasaan yang bersifat umum, yang dengan

demikian jushr akan menjadikan tersiksa dan
terfitnalrrya kaum mukrninin. Segala urusan ke
tika itu hanya diseratrkan kepada para wali masing-

masing orang, yang dapat sajamenjatuhkan siks4
memfitrah, dan "memberi pendidikan" G).Se
dang maknaiznberperang ketika itu di line-
kungan berartiizin unhrk teriadinya peperangan

dan bunuh-membunuh dalam setiap rumah tangga
kemudian dikatakan, "Inilah Islam!" Sungguh akan

' dikatakan begitu, sehingga Islam sudah meme
rintahkan menahan diri dari pepeftmgan sekali-
pun. Slogan-slogan dan yel-yel kaum Quraisy pada

musim haji, di tengah-tengah bangsaArab yang
datang untuk menunaikan haji dan berdagang
ialah, "Muhammad memisahkan antara orang fua
dan aruh melebihi pemisahannya terhadap kaum-
nya dengan keluarganya!" Nah, bagaimanakah
jadinya, seandainya diizinkan berperang yang
notabene si anak difrintattkan membunuh bapak-

nya dan mantan budakmembunuhwalinya dalam

setiap rumah tangga dan setiap tempat?

4. Mungkin karena Allah mengetahui bahwa ke-
banyakan orang yang sangat keras memusuhi
Islam dan memfitnah kaum muslimin angkatan
pemula dari agamany4 yang menyiksa dan me
nyakiti merek4 adalah orangorangyang kelak di
kemudian hari menjadi tentara Islamyang hrlus,
bahkan menjadi panglima Islam. Bukankah Umar
ibnul Ktraththab termasuk salah seorang dari
yang demikian ihr?

5. Mungkin puld karena gengsi bangsa Arab dalam
lingkungan kesukuanny4 di antara kebiasaannya

adalah berkobarnyarasaharga diri tersebutuntrk
membela orang yang dianiaya dan menanggung
derita, dan mereka pantang surut ke belakang.
Lebih-lebih bilayang disakiti ihr orang yang ter-
hormat di kalangan mereka. Fenomena-feno
mena ihr banyak terlihat di lingkungan itu. Mak4
Ibnu Daghnah tidak rela membiarkan Abu Bakar-
seoftng lelaki terkemuka-berhijrah meninggal-
lian Mekah, dan dia melihatperbuatanAbu Bakar
ini mencemarkan bangsaArab dan menodai per-

lindungannya kepada Abu Bakar. Fenomena ter-
alfiir ialah dirusak dan dibatalkannya piagam
pemblokadean Bani Hasyim di tanah perbukitan

Abu Thalib, setelah lama mereka menanggung
lapar dan cobaan beral Sedangkan, di lingkungad
lain yang menganut peradaban kuno yang suka
sewenang-wenang melakukan perbuatan yang
hina hanya diam saja melihattindakan yang me
nyakitkan itu, sebagai pennainan dan penghinaan
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terhadap lingkungan tersebuf dan sebagai peng-

hormatan terhadap orang yang menyakiti, men-

?,alirni, dan melampaui batas.

6. Mungkin karena jumlah kaum muslimin masih
sedikitwakhr itu dan mereka hanya terbatas di
Mekah saj4 sementara dalqvah belum sampai ke
daerahdaerah lain, dan informasi ajaran-ajaran-

nya belum menyebar. Sedangkan, kabilah-kabilah
dalam suasana tegang, karena terjadinya pepe
rangan intern antara kabilah Quraisy dan kabilah-

kabilah kecil. Sehingga, dapat Anda bayangkan
bagaimana seharusnya sikap yang diambil Islam
waktu itu. Maka, dalam kondisi seperti ini,
peperangan yang terbatas itu akan dapat me
rambat kepada komunitas muslim yang masih
sedikit-sehingga akan terbunuh berkali-kali lipat
dari mereka-dan kemusyrikan tetap bercokol,
sedang kaum muslimin musnah. Mak4 di dunia
tidak ada lagi aturan Islam, dan tidak ada lagi
wujud riilnm padahal ia adalah agama yang datang

untuk menjadi manhajkefudupan, dan menjadi
peraturan yang realistis dan praktis bagi ke
hidupan.

7. Pada walitu yang sarna tidak ada kepentingan
yang mendesah unhrk melakukan tindakan lebih
dari apa yang disebutkan itu, belum mendesak
unhrk memerintatrkan berperang dan membalas
gangguan. IGrena urusan yang pokok dalam
dalnvah ini sudatr ada yaitu waktuny4 dan sudah
terwujud. Persoalan yang pokok ialah "adanya

dakwah". Keberadaan pribadi juru dahvatr Nabi
saw. di dalam perlindungan pedang-pedang Bani
Hasyinr, menyebabkan tidak perlu melampaui ifir,
kecuali kalau terancam dipatahkan. Sistem ke
sukuan yang dominan membuat semua kabilatl
takut berperans dengan Bani*Iasyim. Apabila hal
itu berkembang kepada Muhammad saw., maka
pribadi juru dakwatl itu dalam perlindungan yang

cukup.

IGlau begitu, sang juru dak\Mah dapat menyam-
paikan dalnvatrnya di bawatr perlindungan pedang-

pedang Bani Hasyim dan konsekuensi sistem ka-

bilahnya Beliau tidak perlu lagi menyembunyikan
dakrvaturya dan tidak ada seoftulg pun yang berani
mencegah beliau menyampaikan dan menguman-
dangkan dahvahnya di tempat-tempat pertemuan
kaum Quraisy di IGbah, di atas bukit Shafa dan di
tempat-tempat pertemuan umurn Tidak ada seorang
pun yang berani menutup mulut beliau, tidak ada

seorang pun yang berani menculik, memenjarakan,

atau membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang

berani memaksa beliau unfuk berkata menurut ke
mauanny4 dengan mengumumkan sebagian ajaran

agamanya dan menyembunyikan sebagiannya. Ketika
mereka meminta kepada beliau unhrk tidak mencela
dan mencaci sembahan-sembahan mereka, beliau
tidak mau berhenti.JGtika mereka meminta beliau
agar berhenti dari inencela agzrma nenek moyang
mereka dan keberadaan mereka di nerakaJahannant"

beliau pun tidak mau berhenti. Dan, ketika mereka
meminta beliau agar bersikap lunak dan berbaik-
baikan dengan merek4 dengan mengikuti sebagian

tradisi dan mereka akan mengikuti peribadatan

beliau, beliau tidak mau menerimatawaran ihr.
Ringkasnya, padawaktu itu dakwah sudah me

miliki "wujudnya'' yang sempurrn pada pribadi Rasu-

lullah saw. yang dilindungi dengan pedang-pedang
Bani Hasyim, untuk menyampaikan seruan Tuhan-
nya secara sempurna di semua tempat dan dalam
semua benhrk. Oleh karena ihr, tidak ada keperluan
yang mendesak untuk segera melakukan peperang-

an, dan bermusuhan dengan orang{rang yang ada

dalam komunitasnya, demi menunjang keberlang-
sungan dakwah dalam linglrungan seperti ini.

Semua yang kami kemukakan ini, menurut per-

kiraan kami, adalah sebagian dari hikmah yang
dikehendakiAllah ketika Diamemerintahkan mereka
supaya menahan diri dari berperang, dan supaya me
negalJ<an shalat dan menunaikan zakat Tujuannya
unhrk menyempurnakan pendidikan dan persiapan

merek4 unfuk memanfaatkan semua potensi yang

ada dalam lingkungan ini, supaya kaum muslimin
menunggu perintah pimpinan pada saat yang tepat
supaya mereka dapat membebaskan diri dari
persoalan ini sehinsga tidak adakepentingan pnbadt
dan supaya niatnya iKrlas karenaAllah danf sabi-

liilah^ Sedanskan dak\Mah sudah memiliki "eksis
tensinya", yaitu sudah ada, dapat ditunaikan, dan
berada dalam perlindungan dan penjagaan.

ApapunhikrnahAllah dibalik semua ini, orang-
orang yang dulu bersemangat menggebu-gebu me
nampakkan penyesalannya pada saat mereka di-
izinkan berperang,

'...Setd"o,h diwaj iblan lupada mnela bnpnang tiba-
tiba sebagian dnri mereka (gabungan munafik) nkut
lrzpadn mnrnnin (musuh) sep ati tnlntul a kzpadn Alkh,
bihlan lzbih sangat tnkutnya dari itu. Mnelw bnlata,
'Ya Tithan lumi, mengap a Englau waj iblwn bnpnang
lupada kami? Mmgapa tidak nrylmu tanguhknn (kz-

wiailban bnperang) kepada kami bebnapa waktu
lngi.. . ?'' (an-Nisaa': Z)
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Keberadaan golongan ini di dalam barisan kaum
muslimin menyebabkan timbulnya kegoncangan
dan ketidakrapian barisan di antara golongan yang
penuh kesedihan dan keluh kesah ini dengan orang-
orang beriman yang memiliki hati yang mantap dan
tenang, serta yang siap menghadapi fugas-tugas
jihad-dengan segala risikonya-dengan mantap dan
penuh kepercayaan, tekad yang kuaf dan penuh
semangaL Akan tetapi, pada proporsinya yang tepal
IGrena, semangat untuk melaksanakan perintah
ketika turun perintah ihr adalah semangatyang se
benarnya Sedangkan, semangat sebelum datangnya
perintah, boleh jadi ihr hanya dorongan emosional
dan tanpa perhihrngan, yang muncul ketika meng-
hadapi kesulitan.

AlQur'an mengobati keadaan hati yang demikian
ini dengan mnnhnj Rnbbanity4

"...Kataknnlah, 'I{esenangan di dunia ini hanya se-

bmtar dan aAihirat itu lebih baik untuk zrang-orang

yangbertahra, dnn ltamu tid.ak almn dianiaya sedikit
pun. Di mann saja kamu bnada, leematian aknn mm-
dapatlmn knmu, kmd.atipun knmu di dalam benteng

y ang tinggi kgi lakoh...."' (an-Nisaa' z 77-7 8)

Mereka takut mati dan menghendaki kehidupan
dunia Mereka menginginkan dalam kemiskinannya
yang memilukan kalau-kalau Allah memberi tang-
guh kepada mereka beberapa wakhr lamany4 dan
memberi sedikit kesempatan kepada mereka untuk
menikrnati kehidupan dunia.

Al-Qur'an mengobati perasaan ini pada tempat
tumbuhnya dan disingkapkannya kesamaran pan-

dangannya terhadap hakikat kematian dan ajal,

"...Katalwnlnh, 'Kesenangan di dunia ini hanya se-

bmtar...ttt

Semua kesenangan dunia hanya sebentar. Mak4
apakah arti hari-hari, minggu-minggu, bulan bulan,
dan tahun-tahun? Apakah nilai penundaan hingga
waktu yang sangat pendek apabila kesenangan ke
hidupan dunia sepanjang waktunya itu semuanya
cuma sebentar? Apakah sebenarnya kesenangan
yang mereka dapatkan dalam beberapa hari minggu,
bulan, atau tahun, sedangkan kesenangan dunia
semuanya dan dunia dengan sekian lama waktunya
itr cuma sebentar?

"...dan akhirat lebih baik untuk orang-zrang yang
batnkwa...."

Dunia bukanlah al'trir perjalanan dan bukan pula
ujung pengembaraan. Ia hanya sebuatr tahapanyang
di belakangnya terdapat akhirat dengan kesenangan

yang sebenar-benarnya dan amat sangat panjang
masanya (tiada berkesudahan). Maka, kesenangan
akhirat yang demikian ini tentu "lebih baik untuk
orang- orang y ang b er talal a".

Di sini disebutkan talnva, kfuqyol,, dan kluuf
secara proporsional. T2rlava kepada Allah, maka ke
padaAllahlah oraqg mukrnin berhlnv4 kepadaAllah-
latr ia merasa takut, bukan kepada manusia sebagai-
mana disebutkan dalam ayat di muka, "...bahwa

. mnela tnkut kzpadn mnnusin sepnti takutnya fupon"
Allnh atau lebih sangat lngi toliltnya dnri itu."Orang
yang bertahwa kepada Allah, ddak akan bertakwa
kepada manusia. Orang yang hatinya dipenuhi rasa
takut kepadaAllah, ddak akan merasa takut kepada
seseorang pun. Nah, apakah gerangan yang di-
kuasainya kalau Allah tidak menghendaki?

"...dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun "(an-
Nisaat:77)

Mereka tidak merasa rugi, kecewa, dan gagal,
kalau ada suatu kesenangan dunia yang lepas dari-
nya IGren4 di sana ada akfiirat dan ada balasan yang
sempurna, yang tidak disertai dengan kezaliman
sedikit pun, dan tidak dibarengi dengan kecurangan
dalam perhitungan akhir terhadap dturia dan akhirat
sekaligus.

Akan tetapi, kadang-kadang ada sebagian orang
yang-di samping semua ini-hatinya mensinginkan
hari-hari yang panjang di dunia ini, meskipun ia
beriman kepada alrtrirat dan menantikan balasannya
yang baik. Khususnya, pada tahap keimanan yang di
dalamnya masih ada keinginan demikian. Maka,
dalam kondisi seperti ini, datanglah senhrhan kejiwa
an yang lain, unhrk meluruskan pandangannya ter-
hadap hakikat kematian dan kehidupan, ajal dan
takdir, dan hubungan semua ini dengan tugas perang,
yang merekakeluhkan sedemikian rup4 dan mereka
takut kepada manusia seperti itu,

' Di mnnn saj a lmmu b nadn, kemntinn akan mnd"apat
kan lmmu,lundntipun knmu di dal,am bentengyng
tingi lagi lnkoh.. ..' (an-Nisaa': 78)

Kematian adalah suatu kepastian yang sudah
ditentukan waktuny4 dan tidak ada hubungannya
dengan perang dan damai, tidak ada hubungannya
dengan perlindungan tempat yang dapat melindungi
seseorang atau tidak dapat melindungi. Kalau demi-
kian, kematian juga tidak dapat ditunda dengan
dihrndanyatugas perang, dan tidak dapatpula dimaju-
kan dengan dimajukaruryahrgasjihad sebelumwakhr-
nya.
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Kematian dan peperangan adalah dua urusan
yang berbeda dan tidak ada hubungan di antara ke
duanya. Hubungan yang ada hanyalah antara ke
matian dan ajal (umur), antarawaktu yang ditakdir-
kanAllah danhabisnyawaktu itu. Selain itn, tidakada
hubungan lain. Oleh karena itu, tidak ada artinya
manusia menginginkan diundurkannya kewajiban
peftulg, dan tidak ada artinya takut kepada manusia

baik dalam peperangan maupun di luar pepeftmgan.

Dengan sentrhan kedua ini manlwj Qur' anmeng-
obati semua lintasan yang melintas dalam pikiran
mengenai urusan itu, dan mengobati semua ke
takutan dan kegentaranyang ditimbulkan oleh pan-

dangan yang tidak mantap.
Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa manusia

tidak perlu mengambil persiapan-persiapan dengan

segenap kekuatan dan kemampuannya untuk ber-
perang deur menjaga diri. Telah disebutkan di muka
bahwa Allah rnemerintahkan mereka bersrap slaga,

di tempat lain mereka diperintahkan berhati-hati
ketika shalat khauf, dan dalam surah-surah lain mereka

diperintahkan melengkapi segala persiapan dan per-

bekalan. Akan tetapi, semua ini adalatr suafu urusan,

dan hubungan kematian dengan ajal (habisnya umur)

adalah urusan yang lain lagi. Sesungguhnya bersiap

siaga dan menyempurnakan persiapan adalah suahr

hal yang wajib dipatuhi, dan ia memiliki hikmah
lahiriah dan batiniah, dan di belakangnya terdapat
rencanaAllah. Pandangan yang benar terhadap haki
kat hubungan antara kematian dan ajal yang telah

ditentukan, bagaimanapun persiapan dan kehati-
hatian yang dilakukan, adalah urusan lain yang juga

wajib dipatuhi, yang memiliki hikrnah lahiriah dan

batiniah tersendiri, dan di belakangnya terdapatren-
canaAllatr.

Semua itu terjadi dengan seimbang dan adil, meqg-

himpun semua sisi, dan merajut semua bagian. Ifulah
Islam. Irulah manlwi 'sistem'tarbiah Islamiah, ter-

hadap perorangan dan jamaatr (masyarakaD.

Dengan demikian, ;;;-** sudah selesai
pembicaman tentang segolongan omng Muhajirin
itu dan dimulailah pembicaraan tentang golongan

lain dari kelompok-kelompokyang bertebaran dalam

mas:rarakat Islanu yang menjadi unsurunsur barisan

Islam.
Meskipun tidak ada jeda, pemisahan, dan per-

hentian dalam rangkaian ayalayat ini yang menginfor-

masikan bahwa pembicaraan selanjutrya adalah me

ngenai golongan lain, dan pembahasan mengenai
golongan di muka sudatr selesai, namun kita tetap
berjalan bersama dengan ungkapan-ungkapan ka-

limat yang sudatr kami kemukalan sebelumny4

'.. Jilfi. muelrn m.empnolzh kebailmn, mnekn mnryata-

lan, 'Ini a.dnlah dari sisiAllnh', dan lmlau muekn di-
timpa sesuatu bmcana mnela mmgatalan, 'Ini (dn-

tangttya) dnri sisi lamu (Muh.ammad).' Katalmnlah,
'Semuanya (data.ng) dari sisi Allnh.'Mala, mengapa

nrang- orang itu (mang munafik) hampir - hampir tidnk
menrahnmi pembicara.an sedikit pun? Apa sai a nikmnt
yang lrnmu pnolzh adnlah dnri Allah dnn apa saj a ben-

catu7 | ang mcnimp amu, ma.la dnri (fu s alalmn) dirimu
sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rnsul fupada
segmnp manusin. Cukuplnh Alkh mmj adi nlcci. Barang-

siapa yang menaati Rnsul itu, sesungguhnya ia telah

mennnti Allnh. D an, b arangsiap a y ang b np aling (dari

ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk

mmj adi pemzlihnra bagi mmela." (an-Nisaa-: 78-80)

Orangorang yang menisbatkan kebaikan yang

mereka peroleh kepada Allah dan menisbatkan ke
burukan yang menimpa mereka kepada Nabi saw.,

maka mengenai tindakan mereka ihr terdapat bebe
rapa kemungkinan.

Pntamn, mereka merasa mendapat sial dan ke
burukan gaf,agaraNabi saw.-sungguh suci beliau

dari yang demikian ini. Jika terjadi kemarau panjang,

ternaknya tidak produktif, atau ditimpa suatu ben-

cana dalam suafu peperangan, mereka merasa sial
garagara Rasul saw.. Sedangkan, jika mereka men-

dapatlian kebaikan, mereka menisbatkannya kepada

Allah.
Ikdua, mereka sengaja melecehkan kepemim-

pinan Rasulullah saw. karena mereka hendak me
lepaskan diri dari firgashrgas yang beliau frintah-
kan" termasuk di antaranya fugas perans. Maka, agu
tidak dikatakan bahwa mereka adalah orang{ftxlg
lemah yang takut menghadapi peperangan, mereka
mengambil cara itu untuk menyalatrkan orang lain.

Mereka mengatakan bahwa kebaikan yang datang

kepada mereka adalah dari Allah, dan keburukan
yang menimpa mereka adalah dari Rasul saw. dan

larenaperinbh-perintatrbeliau. Adapunyang mereka

maksudlen dengan kebaikan dan keburukan di sini
adalah kemanfuatan atau kemudharatan jangka

pendek yang kethatan.
Ketiga, ini merupakan bukti pola pikir mereka

yang buruk terhadap hakikat segala sesuahr yang

tedadi pada mereka dan padamanusiadi dalam ke
hidupan ini besertahubungannya dengan kehendak
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Allah, karatter perintah-perintah Nabi saw. kepada
mereka, dan hakikat hubungan Rasulullah saw.
dengan Allah Yang Mahasuci dan Mahatuhur.

Kemungkinan ketiga ini, kalau benar, dapat di.
terapkan terhadap segolongan dari kaum Muhajirin
yang keliru pandangannya terhadap hakikat ke-
matian dan ajal, yang menjadikan mereka takut ke-
pada manusia seperti takutnya kepada Allah atau
lebih takut lagi dan mengatakan, "Ya Tfulmn lmmi,
merryapa Engkau wajiblmn bnpnang kepadn kami?
Mengapa tidak Engkau tangguhlwn (ktwajiban bn-
pnang)kzpodnlannibebnapawahulagi?'Al<antetapi,
kami masih cenderung bahwayang dibicarakan di
sini adalah golongan lain, yang padanya terdapat
semua kemungkinan di atas atau sebagianny4 dan
ini adalah kemungkinan yang ketiga.

Qadha dan Qadar,Jabr dan Ikhtiyar
Persoalan yang menjadi sasaran ayat-ayat ini

adalah sahr sisi dari persoalan yang besar, yaifu per-
soalan yang sudah populer dalam sejarah perdebatan
dan filsafut di seluruh dunia yang disebut "Persoalan
qadha dan qadal' atau 'Jabr dan ilirhtiyar''. Di dalam
percafuran ini telah datang segolongan manusia,
kemudian datang pula sanggahan terhadap mereka
dan dikoreksilah pendapat mereka Akan tetapi, Al-
Qur'an membahasnya dengan luas dan jelas, ddak
ruwet dan tidak samar. Oleh karena itu, baiklah kita
tampilkan hal ini apa adanya dan bagaimana jawaban
AlQur'an terhadapnya,

'.. Jikn. mcrelm mmQnobh lwbailan, mnela mmgata-
lmn, 'Ini adnlah dari sisi Alhh', dnn lwlnu mnela di-
timpa suatu b mtann, mnelca mmgatalan, Ini (dnfmtg-
nya) dari sisi kamu (Muhammad).' Katakanlah,
'Smtuanya (dntang) dnri sisi Allnh.'Makn, rnengapa
mang- orang itu (nang munnfk) hnmpir - hamp ir tid"ak
rnema,hami p embimraan sedikit pun ?" (an-Nisaa-:
78)

Sesungguhnya Allatr adalah pelaku pertama dan
pelaku sab.r-sahrnya terhadap apa yang terjadi di alam
semesta, apa yang terjadi pada manusi4 dan apa
yang terjadi dari manusia. Maka manusia hanya
dapat memilih dan berusaha, tetapi realisasi per-
buatan itu-perbuatan mana pun-tidak akan terjadi
kecuali dengan kehendakAllah dan qadar-Nya

Mereka menisbatkan terjadinya kebaikan dan
keburukan yang menimpa mereka kepada Rasu-
lullah saw. sedangkan beliau hanya seorang manusia

sebagai maKrluk seperti mereka Maka penisbatan
ini bukanlah penisbatanyang sebenarnya dan hal itu
menunjuliJ<an ketidalanengertian mereka terhadap
sesuahr yang ada di alam ini.

Kadang-kadang manusia memilih dan berusaha
unhrk mewujudhan kebaikan dengan menggunakan
saftnuls€iranayang ditunjul*anAllah sebagai saftna
yang dapat merealisasikan kebaikan. Akan tetapi,
secara frlitual terwujudnya kebaikan itu adalah ter-

' jadi dengan kehendak dan takdir Allah. I(arena, di
sana tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah
yang menimbulkan segala sesuafu dan segala peris-
tiwa serta mewujudkan apayang terjadi di alam se
mesta ini. Dengan demikian, terwujudnya kebaikan-
dengan menggunakan sarana-sarana yang diper-
gunakan manusia dan dengan usaha-usaha dan pilih-
annya'adalah terjadi sebagai perbuatan kodrat (ke
kuasaan) Ilfii.

Kadang-kadang manusia berusatia untuk mewujud
kari kejelekari, atau melakukan sesuatu yang dapat
menimbulkan kejelekan. Akan tetapi, terjadinya
kejelekan itoi secara frktual dan keberadaarurya tidak
mungkin terjadi kecuali dengan kodrat dan qadar
Allah, karena tidak ada kekuasaan yang dapat me
nimbulkan sesuatu dan kejadian di dunia ini selain
kekuatanAllah.

Dalam kedua keadaan ini, adanya dan terwujud-
nya suatu kejadian adalah dari sisi Allah. Demikian-
lah yang ditetapkan ayatprtarnadi atas.

Adapun ayat kedua yang berbunyi,

"Apa saj a nik:rnnt y arg lamu p nohh adntnh dnri All.ah,
dan apa saja bencann yang menimpamu, maka dari
(L,zsalahnn) dirimu sendiri.. . " (an-Nisaa': 79)

Maka, ayat ini menetapkan suatu hakikat lain,
tidak termasuk dan tidak bercampur dalam lapanearr
hakikatyang pertama. Ia berada di lembah lain dan
perlu dipandang dari sudutyanglain pula

Sesungguhnya Allah S\ilT telah membuat manlwj
'aturan', membuat jalan, menunjukkan kepada ke
baikan, dan melarang keburukan. Maka, apabila
manusia mengikuti mnnhaj, menempuh jalan ini, ber-
usatra melakulian kebaikan, dan menjauhi keburuk-
an, niscaya Allah akan menolongnya unfuk men-
dapatkan ftunjult sebagaimana firman-Nya,

'Dan orang-orarryyang bnjihad untuk (matmri keri-
dlnnn) Knmi, bmnr -b mnr alan l{ami htnj uklwn lep atn
muela jalnn-j al^an Knmi.. .. " (al-'Ankabuuf 69)

Dia akan mendapatkan kebaikan. Dia tidak meng-
hiraukan fenomena-fenornena lahiriah yang dilihat
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orang dari luar sebagai keunhrngan. IGrena yang
diperolehnya itu adalah kebaikan dalam timbangan
Allah dan dari sisi.Nya. KarenaAllahlah yang mem-
btnt mnnhnj, membuat jalan, menunjukkan kepada
kebaikan, dan melarang keburukan. Apabila manu-
sia tidak mengikuti mnnltaj Vanstelah dibuat Allah,
tidak menempuh jalan yang disyariatkan-Nya tidak
melakukan kebaikan yang dihrnjuki-Nya, dan tidak
menjauhi keburukan yang dilarang-Nya, maka ke
tika ihr dia mendapatkan kejelekan yang sebenarny4
baik di dunia maupun di akhirat, maupun kedua-
duanya. Kejelekan ini dari dirinya sendiri, karena dia
tidak mau mengikuti mnnlmj danjalan Allah.

Inilah makna lain dari makna yang pertama, dan
lapangan lain dari lapangan yang pertama, sebagai.
mana yang tampak jelas menurut dugaan kami.

Hat ini tidak mengubah hakikat yang pertama
sedikit pun, yaitu bahwa terwujudnya kebaikan dan
keburukan itu tidak lain kecuali dengan kekuasaan
dan qadar Allah, karena Dialah yang mengadakan
segala sesuafu, yang mengadakan segala yang ter-
jadi, dan yang menciptakan segala yang ada-apa pun
kehendak dan tindakan orang bersangkutan ter-
hadap apa yang terjadi itu.2

Setelah ihr, dijelaskanlah batasbatas tugas Rasul
saw. dan sikap manusia terhadapnya beserta sikap
nya terhadap manusia, dan pada akhirnya segala
urusan dikembalikan kepada Allah,

"Kami mengutusmu menjadi Rnsul kepada segenap

manusin. Cukuplnh Allnh menj adi salcsi. Barangsiapa
yang mernnti Rnsul itu, sesungguhnya ia telah mennati
Allah. DaA barangsinpa yarry bnpaling (dari lutantan
itu), makn Kami tidak mengutusmu untuk menjadi
pemelihara bagi mnekn." (an-Nisaa-: 79-80)

Sesungguhnya tugas Rasul adalah menyam-
paikan risalah, bukan mengadakan kebaikan dan
keburukan, karena ini termasuk urusan Allah, se.
bagaimana telah dikemukakan di atas, sedang Allah
menjadi saksi bahwa Diatelah mengutus Nabi saw.
untukmentrnaikan tugas ini,'Culaplnh Allnh rcnladi
salcsi.'

Sedang urusan manusia terhadap Rasul saw. ialah
bahwa orang yang taat kepada Rasul berartr taat
kepada Allah. Maka, ia tidak memisah-misahkan
antaraAilah dan Rasul-Nya, dan antara firmanAllah
dan sabda Rasul-Nya Bagi orang yang berpaling dan
mendustakan, urusan hisab dan pembalasannya
terserah kepadaAllph. Rasul saw. tidak diuhrs untuk
memaksakan pehrnjuk dan agama kepadany4 serta
tidak ditugasi unhrk menjaga mereka dari kemak-
siatan dan kesesatan. Karena, hal ini tidak termasuk
di dalam tugas Rasul dan tidak termasuk di dalam
kekuasaan Rasul.

Dengan penjelasan ini, dapatlah diluruskan pan-
dangan mereka mengenai hakikat sesuatu yang
terjadi padamereka Mak4 segala sesuatu tidak akan
terjadi dan terwujud keorali dengan iradah Allah dan
qadar-Nya. Apa saja yang terjadi pada mereka, ke
baikan ataupun kejelekan-dalam arti apa pun, baik
menurut mereka yang melihatnya secara lahir, mau-
pun yang melihatnya pada hakikat perkara dan ke
jadian-semuanya dari sisi Allah, karena tidak ada
yang menimbulkan sesuahr, mengadakannya, men-
ciptakannya dan mewujudkairnya kecuali Dia- Apa
yang mengenai mereka dari kebaikan yang hakiki,
dalam timbangan Allah, adalah dari sisi Allah, karena
hal itu disebabkan oleh mnnhnj dan hidayah-Nya.
Kejelekan hakiki yang menimpanya-menurut tim-
bangan Allah-adalah dari diri mereka sendiri, karena
pelanggarannya terhadap manhnj Allah dan ber-
paling dari petunjuk-Nya.

Rasul dengan tugasnya yang pertama dan yang
terakhir adalah tetap Rasul, utusan, tidak dapat
mengadakan dan menciptakan sesuafu, dan diatidak
bersekutu dengan Allah dalam hak ldrusu s ukhiyy ah
ini, yaihr menciptakan, membuat, dan mengadakan.
Rasul hanya menyampaikan apa yang dibawanya
dari sisi Allah. Karena itu, menaati rasul pada apa
yang diperintahkannya berarti menaati Allah. Tidak
ada jalan lain di sana untuk menaati Allah selain
dengan menaati Rasul. Rasul tidak dihrgasi untuk
mengadakan petunjuk bagi orangorang yang ber-
paling, juga tidak ditugasi untuk menjaga mereka

2 Adapun persoalan yang dilukiskan nash-nash ini pada satu seginya, atau yang disebutkannya, yaitu persoal n jahr dan ikhtiyar, dar sampai kebatas
mana bekedanya iradah (kehendak) manusia terhadap apa yang terjadi darinya atau terjadi padanya, dan bagaimana iradahnya yang mendapatkan
perhihrngan dan pembalavn, sementara iradah Allah adalah menimbulkan segala sesuatu yang terjadi termasuk iradah manusia sendiri, piliharurya,

amalannya, dan seterusnya. Maka, nash-nashAl-Qur'an mengatakanbahwa segalasesuatu terjadi dengan iradah dan qadarAllah. Padawaktuyang
sama Al-Qur'an mengalakan bahwa manusia itu memiliki iradah (kehendak) dan berbuat, dan akan dihisab menurut iradah dan perbuatannya.
Sedangkan, Al-Qur'an itu seluruhnya kalam Allah, dan tidak akan bertentangan antara sebagian dan sebagian lainnya. Oleh karena itu, harus ada
relevansi tertentu antara perkalaan yang ini dan yang itu, dan kalau begitu juga harus ada lapangan bagi iradah dan amaian manusia yang
menjadikannyalayakunhrkdihisabdandiberibalasan,tanpamempertentangkannyadenganlapanganiradah Rnbbaniyahdnqadarllahi.Bagaimana?
Inilah yang tidak ada jalan bagi kami untuk,menjelaskannya, karena akal manusia tidak cukup mampu untuk mengetahui bagaimana sistem kerja
Allah!
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dari keberpalingan itu, sesudah beliau menyampai-
kan dan menjelaskan ajaran.

Demikianlah beberapa hakikat yang jelas dan
melegakan, terang dan gamblang, dapat membangun
tashauwur, melegakan perasaan, terus berjalan
bersama pengajaran Allah kepada jamaah ini, dan
mempersiapkannya unfu k memainkan peranannya
yang besar dan penting.

Menyikapi Golongan Munafik di Dalam
Barisan Islam, dan Fungsi AkaI
terhadap Syariat

Selanjubrya dibicarakan tentang keadaan golong-
an lain di dalam barisan Islam yang barangkali
mereka adalah golongan munafik dengan perilaku
dan pasal yang baru, di samping perintah unfuk
menjauhi tindakan seperti itu. Di samping ihr pula
terkandung pengajaran, pengarahan, dan peng-
aturan. Semua itu disebutkan dalam ayatyang pen-
dek dan ungkapan yang terbatas,

'Merekn (orang- orang munnfk) mtngatalmn,' (Kewajib -

an kami hanyalah) nat.'Titapi, apabiln mereka telah
pngi dari sisimu, sebagian dari mnelca mengatur siasat
di malam hnri (mengambil keputusan) lain dnri yang
telah mereka knnlan tadi. All"ah menulis siasat yang
merela atur di mnl.am hari iht, mnlm berpalinghh knmu
dari merekn dnn tawakallah kepada Allnh. Cukuplah
All"ah menj adi Pelindung. Mala, apaknh mereka tidak
mempnlntiknnAl-@Li an? Kalnu kiranyaAl-Qi an
itu buknn dari sisi Allah, tentulnh mereka mendapat
p ntentangan y ang bany ak di dnlnmnya."(an-Nisaa-:
81-82)

Apabila golongan ini berada di sisi Rasulullah
saw., mendengarkan Al-Qur' an dan taHif-taldif yang
ada di dalamny4 mereka mengatakan, "IGmi pafuh."
Mereka mengucapkan perkataan ini secara singkat
dan global, ketaatan yang muflak, fidak berpaling,
tidak bertanya-tanya lagi, tidak meminta penjelasan,
dan tanpa pengecualian. Akan tetapi, apabila sudah
keluar dari sisi Rasulullah saw., segolongan dari
mereka menyembunyikan apa yang tidak mereka
ucapkan tadi, dan terjadilah persekongkolan di
antara mereka unhrk tidak melaksanakan apa yang
diucapkarurya di depan Rasul tadi. Mereka atr siasat
supaya dapat lepas dari taklif tersebul

Mungkin nash ini menggarnbarkan kondisi jarnaah

Islam secara keseluruhan, dan dikecualikamrya
golongan yang memiliki karakter dan tindakan khu-

sus ini. Sehingga, ayat itu berarti bahwa kaum mus
limin mengatakan "taat" secara keseluruhan, tetapi
segolongan dari mereka-yaitu golongan munafik-
apabila keluar dari sisi beliau maka secara individual
mereka menyembunyikan sesuahr yang berbeda
dengan apa yang diucapkannya itu. Ini adalah gam-
baran yang melultiskan kegoncangan di dalam baris
an kaum muslimin, karena mereka menyusup ke
dalam barisan muslimin dalam kondisi apa pun.
Tindakan mereka yang demikian ini sudah tentu
dapat mengganggu dan menggoncang barisan,
sedangkan jamaah Islam siap terjun ke peperangan
dalam semua medan dengan segala kekuatannya.

Allah S\ /T menenangkan hati Nabi saw. dan
orang-orang yang mukhlis di dalam barisan Islam.
Ditenangkan-Nya mereka bahwa Dia selalu meng-
awasi gerak-gerik golongan yang mengafur siasat
pada malam hari dan mengadakan makar itu. Pera-
saan kaum muslimin ketika tahu bahwa Allah selalu
mengawasi orang{rang yang licik dan hendak me
lalmkan tipu daya itu, menjadi mantap hatinya" Mereka
juga percaya bahwa golongan ini tidak akan dapat
memberi mudharat sedikit pun kepada mereka
dengan persekongkolan dah siasat malamnya- Selanjut-
ny4 ayat ini mengancam orang{rang yang mengada-
kan persekongkolan jahat itu, bahwa mereka tidak
akan mendapatkan keberunhurgan dan keselamatan,

"...Allnh menulis siasat yang merekn. atur di malnm
h.ari itu. . .."

Iangkah yang diarahkan Allah kepada Nabi.Nya
saw. di dalam menyikapi kaum munafik itu ialah
mengambil sikap lahirnya, bukan hakikat yang
tersembunyi dalam batin mereka. Juga supayaber-
paling dan membenci apa yang tanpa dipikir panjang
dari mereka. lanskah ini pada akhirnya dapat mem-
bunuh merek4 melemahkan merek4 dan menjadi.
kan sisa-sisa mereka bersembunyi karena lemah dan
malu. krilah satu sisi dari langkah tersebut,

". . . malca berpalingla,h kamu dari merekn. . .. "

Di samping pengarahan supaya berpaling dan
membenci mereka, Allah juga menenangkan hati
kaum muslimin dengan adanya jaminan perlin-
dungan-Nya dari konspirasi itu,

". . . dnn b ntawaknllnh kzpada Allah. Cukupkh Allnh
menjadi Pelirdurg."

Ya cukuplahAllah menjadi Pelindung. Tidak akan
mendapat mudharat orang yang dilindungi-Nya dan
tidak akan mengenai dirinya persekongkolan jahal
siasat yang dibuat malam hari, dan tipu daya
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Seakan-akan yang mendorong golongan ini
mengucapkan "taaf' di hadapan Rasulullah saw. dan

mengahr siasatpada malam hari setelah keluar dari

hadapan beliau itu, adalah keraguan mereka ter-

hadap sumberperintahyang disampaikan Rasul saw.

kepada mereka dan anggapan mereka bahwaAl-

Qur'an ini dari sisi beliau sendiri. Ketika dijumpai
keraguan seperti ini, bersembunyilah kekuatan
perintah dantaklif itu semuanya Mak4 semuake
kuatan ini bersumber dari iktikad yang mantap dan

sempurn4 bahwa ini adalah kalamAllah, dan bahwa

Nabi saw. tidak berkata memperturutkan hawa

nafsu. Karena ihrlah, terdapat penegasan yang kuat
mantap, dan berulang-ulang terhadap hakikat ini'

Di sini Al-Qur'an menawarkan program kepada

mereka, yang merupakan sasaran yang hendak
dicapai oleh mnnhaj Rabbani di dalam memuliakan
manusia akal dan kemanusiaan, dan di dalam meng-

hormati eksistensi manusia dan pemikirannya, yang

diberikan oleh Yang Matra Pencipta lagi Maha Penr
beri karunia, ymg menawarkan kepada mereka

unfukmenerimaperintah perintahAl-Qur'an, setelah

memikirkan dan merenungkannya' Dia menolong
mereka dengan manhQberpilnryang benar, sebagai

mana membantu mereka dengan fenomena hhiriatt
yang tidak mungkin keliru apabila mereka meng-

iL<ub manlwj tersebul Yaitu, suatu fenomenayang
sangat jelas dalam Al-Qur'an dilihat dari satu segi,

dan memungkinkan akal manusia untuk rlelna:
haminya dilihat dari segilain. lndikasinyayang me
nunjul<kan bahwa AlQtr'an dari sisi Allah adalatt

indikasi petunjuk yang tidak terbantahkan,

' Mala, apaltah mnela ttdnk manpnlwtlkan Al, @ti ut ?

Kalau liiranya Al-fori an itu bulun dari sisi Allnh,

tentulah mnela mmdapat patmtangan yangbanyak

di dnlnnnya. " (an-Nisaa': 82)

Penawaran dan pengaratran ini merupakan peng'

hargaan yang setinsgi-tingginya kepada manusi4
pemikiran dan kepribadiannya sebagaimana halnya

ini juga merupakan kesadaran baginya unfuk meng-

ambil keputusan di dalam memikirkan fenomena-

fenomena yang tidak sulit untuk dipikirkan. Pada

waktu yang sama ia juga merupakan pefiniukyang
tidak terbantahkan.

Tarusaq koordinasi dan kesalingterkaitan' yang

muflak, menyeluruh, dan utuh merupakan suatu

fenomena yang tidak memungkinkan keliru ofttng
yang mau merenungkan dan memikirkanAlQuran'
kandungan dan lapangannya, meski berbeda-beda

tingkat pemahaman dan generasinya. Akan tetapi,

masing-masingpiki,ran dan generasi akan mendapati

fenomena-fenomena ifir sebagai sesuahr yang dapat

dipikirkan dan dipahami, sesuai dengan kadar ke
mampuan, kecerdasan, pengalaman, dan ketalnva-

annya
Oleh karena ifir, setiap orang dan setiap generasi

menjadi sasaran pembicaraan ayat ini. Ia dapat-
ketika merenungkannya menurut manhaj yang
hrurmengetatrui dari fenomena ini-fenomena tidak
dda pertentangan internal atau fenomena tnnnsuy
apayang telah disiapkan oleh kemampuan, kecer-

dasan, pengalaman, dan ketakrvaannya.

Golongan tersebut pada generasi tersebut adalah

vang diajakbicaratentang sesuahr yang dapatmereka

mengerti dan dapat direalisasikan dengan pema-

hamannya ihr dalam batasbatas tertentu.
Tampak jelaslah fenomena ini-fenomena tidak

adanya konbadiksi pada AlQur'an, atau fenomena

tarwsuqkoherensi dan keterahran serta koordinasi
ayat-ayatrryd -sejak ungkaparrungkapannya dilihat
dari sudut penyampaian dan metode-metodenya
yang indah dan puitis. Di dalam perkataan manusia

tampak ketinggian dan kerendahannya keserasian

dan kesemerawutanny4 kekuatan dan kelemahan-

nya melingkar-lingkarnya dan kelurusarurya, ringan

dan beratnya, kebercahayaan dan kepadamanny4

dan lain-lain fenomena yang menyertainya sebagai

sifut manusi4 l*rususnya sifut "selalu berubatrubah"
dan berganti-ganti dari satu kondisi kepada kondisi
lainnya. Semua ih+ tampak dengan jelas dalam per-

kataan manusia, ketika kita meneliti karya-karya
seorang pujangga, seorang pemikir, seorang se
niman, seorang pottisi, seorang komandan, atau apa

pun profesiny4 yang tarnpak dengan jelas padanya

ciri kemanusiaannya yaitu selalu berubah-ubah dan

selalu bergantiganti.
Fenomena ini sekaligus menunjukkan dengan

sejelas.jelasnya bahwa fenomena sebaliknya yaitu

kemantapan dan keteratrran merupakan fenomena
yang terkandung dalam Al-Qur'an-kita sekarang

hanya membicarakan sesi pengungkapan laful dan

metode penyampaiannya saja. Mak4 di sana hanya

ada satu tingkatan saja dalam kitab yang notabene

mukjizat ini-yang berbeda-beda warrumya sesuai

dengan perbedaan temayang dibicarakannya tetapi

dataran dan ufuknya sama semprna penyampai-

anny4 tanpa berubatr-ubah dan berganti*anti dari

satu dataran ke dataran lain, sebagaimana halnya
pada apa yang diperbuat manusia Sesunggrrhnya

keadaan AlQur'an yang demikian it'r menunjulftan
karakter ciptaan Ilahi, dan menunjuldran bagaimana
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sifat Sang Pencipta, menunjuli&an kepada Mauiud
yang tidak berubah-ubah dari satu kondisi kepada
kondisi lain, dan tidak mengikuti perubahan-peru-

bahankeadaan.3
Tampaldah fenomena tidak adanya pertentangan,

serta tampaklah fenomena kemutlakan yang menye
Wuh (sy amil dan sempurna Sesudatr ihr fenomeru!
fenomena itu juga tampak di dalam mnnlrujyans di-
pergunakan unhrk mengungkapkan kalirtalkalfunal
nya dan menunaikan pesan-pesannya. Manltnj tzr-
biatr (pendidikan) terhadap jiwa manusia dan masya-

rakat manusia, dan kandungan-kandungan rnanlmj
ini dan segi-seginya yang banya# ; mnnlaj pengafrr
an terhadap aktivitas manusia baik individu maupun
kolektif yang mencakup individu-individu, dan ber-
bagai segi dan kondisi yang terjadi pada kehidupan
masyarakat manusia seiring dengan perjalanan
generasi-generasiny4 m"an"h"aj melwuskan pemikir-
an manusia sendiri dan penggunaan bermacam-
macam kekuatan dan potensinya di dalam aktivitas
berpikirnya; dan manlnj menata hubungan amtara

eksistensi manusia secara umum-dalam semua
masyarakat generasi, dan tingkatannya-dengan
alam tempat mereka hidup ini, antara dtrnianya dan
alif,riratny4 dan apayang ditelorkan dari hubungan
di antara mereka karena sihrasi dan kondisi yang
melingkupi yang tidak terhitung banyaknya pada

dunia masing-masing dan dunia "manusia" yang
hidup di alam ini secaraumum.

Apabila terdapat perbedaan yang sangat jelas

antara ciptaan Allah dan ciptaan manusia dalam segi
pengungkapan laial dan carapenyampaiannya, maka
akan lebih jelas lagi dalam segi gagasan, pembuatan

aturan, dan pembuatan syarial Tidak ada sahr pun
teori, mazhab, isme, ide, sette, atau aliran ciptaan
manusia melainkan pasti mengandungwatak dan
sifat manusia itu sendiri. Yaitu, sifat yang parsial
pandangan dan cara memandangnya, penglihatan
dan cara melihatnya; yang bersifat temporer dan
kondisional; dan tidak melihat konbadiksi.kon-
tadiksi pada teori, mazhab, isme, atau langkatrlang-
kahnya, yang dapat menyebabkan saling berben-
turan antara yang satu dan lainnya. I(alau tidak
sekaftng, tenht pada masa-masa yang akan datang.

Hal ini dapat menyebabkan terganggunya sebagian
hak-hak k*rusus manusiayang tidak diperhitungkan
olehyang lain, atau sekelompok orangyang masing-

masing tidak diperhitungkan secara semestinya.
Sehingga, berpuluh-puluh dan beratus-ratus keku-
rangan dan pertentangm, ymg timbul dari pemi.
kiran manusiayang terbatas, dan dari kejatrilan dan

ketidaktahuan manusia terhadap apa yang ada di
balik sesuahr yang ada saat ini, ditambah dengan
ketidaktahuanny4 terhadap segala sesuatu yang ter-
sembunyi sekarang-pada saat kapan pun. Kebalikan
dari semua itu adalah apa yang diidentifikasi oleh

. nanltnj NAur' an yang rya millengkap,menyeluruh'
dan sempurna, yang mantap fondasinya dan mantap
pula undang-undang alamnya yang menolerir gerah
an yang abadi-dengan kemantapannya-sebagai-
mana toleransinya undang-undang alam.

Memikirkan fenomena ini dalam cakrawalanya
kadang-kadang tidak melepaskan setiap pemikiran
dan generasi. Bahkan, mengokohkan bahwa tiaptiap
pemikiran akan berbeda tingkatannya dengan yang

lain di dalam memahami, dan masing-masing gene
rasi akan mengambil bagiannya di dalam memikir-
kannya dan membiarkan ufuk-ufuk lainnya untuk
generasi-generasi berikubrya. Fenomena ini-seperti
halnya perbedaan yang terdapat pada setiap sesuatu
yang lain-dapat dimengerti dan dijumpai oleh setiap
generasi bahwa ini adalah suahr karya yang berbeda
dengan karya manusia, dan bahwa tidak ada per-

tentangan dan perselisihan dalam karya ini. Ia adalah

suafu kesafuan dan keteraturan yang koordinatif
(nnnst4) .Manusianyalah yang berbeda-beda di dalam
memahami masanya, cakrawalanya, jangkauannya,

dan keanekaragaman tarmsuq ifu .

Hingga kadar yang tidak mungkin keliru orang
yang mau merenungkan ini-ketika ia merenungkan
dan memikirkan-Allah menyerahkan kepada go
longan ifu, sebagaimana Dia menyerahkan kepada
setiap orang, jamaah, dan generasi. Hingga kadar
pemaliaman kolektif ini, Allah menwruh mereka
berhukum kepada AlQur'an dan membangun ili:ti-

kad mereka bahwa Al-Qur'an adalah dari sisi Allah,
dan tidak rnungkin dari sisi selain-Nya.

Dalam hal ini, baiklah kita berhenti sebentar,

untuk membatasi lapangan pemikiran manusia da-

lam urusan ini dan dalam semua urusan agama.
Mak4 penghormatan yang diberikan Allah kepada
manusia dengan diberinya kemampuan berpikir
tidak boleh menjadikannya teperdaya, melewati
batas yang wajar, dan lepas dari rambu-rambu yang

3 Silakan baca kitab at-Tashwiirut Fanniy fl-Qri an, terbitan Darusy Syuruq.
4 Silakan baca kitab Manhajut Tarbiyatil-Islamilahkarya Muhammad Quthb, terbitan Darusy Syuruq.
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menjaganya dari berjatan dalam kebingungan tanpa
petunjuk.

Pengarahan-pengarahan seperti ini di dalam Al-

Qur'an kadang-kadang disalahpahami dan tidak di-

mengerti ukuftlnny4 sehingga ada sejumlah pemikir
Islam-dulu dan sekarang-yang Mmpai memberikan
kewenangan kepada pikiran manusia unfuk mem-
berikan keputusan final dalam seluruh urusan agaffta,

dan menjadikannya tandingan bagi syariat Allah,
batrkan menjadikarurya lebih dominan daripada syariat

Allah.
Persoalannya tidak demikian. Persoalannya ada-

lah bahwa perangkatyang agung-yakni pikiran ma-
nusia-tidak diraeukan lagi mendapatkan penghor-

matan dari Allah, yang oleh karenanya Allah menye
rahkan kepadanya untuk memahami hakikat per-

tama. Yaitu, hakikat bahwa agama Islam ini adalah
dari sisi Allah, karena di sana terdapat fenomena-
fenomena yang mudah dimengerti. Hal itu sendiri
sudah cukup untuk menunjukkan, dengan petunjuk
pikiran manusia sendiri bahwa agama ini adalah dari
sisi Allah. Apabila kaidah besar ini sudah dapat
diterima maka menurut logika berpikir ini sendiri-
sesudah itu-dapatlah diterima dengan sepenuh hati
segala sesuatu yang dibawa oleh agama ini tanpa
memperhitungkan apakah pikiran mengetahui hik-
mah yang tersembunyi di dalamnya atau tidak,
karena hikmah ihr sendiri pasti akan terwujud biia
ajaran itu dari sisi Allah. Juga tanpa menghiraukan
apakah ia melihat "maslahatnya' pada saat ini atau

tidak, karenakemaslahatan itu pasti akan terealisasi
kalau memang ajaran itu dari sisi-Nya.

Akal manusia bukanlah tandingan bagi syariat
Allah, apalagi menghakimi syariatAllah. Karena akal
itu tidak dapat mengetahui sesuatu kecuali secara
terbatas dan dalam ukuran yang terbatas pula. Mus
tahil baginya dapat melihat semua sudut dan kemas
lahatan, dalam suatu waktu dan dalam perjalanan
sejarahnya, sementara syariat Allah dapat melihat hal
itu. Karena itu, tidak layak akal manusia membuat
keputusan dalam masalah ini, atau tidak mungkin
hukum yang pasti dan qath'i diserahkan penetap
annya kepada pengetahuan manusia Paling-paling
akal manusia dihrntut memahami pehmjuk nash dan
pelaksanaanny4 bukan untuk menetapkan ada atau

tidak adanya maslahat padanya Karen4 kemaslahat-
an itu pasti terwujud dengan adanya nash dari
Allah itu.

Ini hanyalah dalam hal-hal yans tidak terdapat
nashnya, dalam hal-hal yang serius. Hal ini sudah
dibicarakan manlminya di muka, yaitu mengem-
balikannya kepada Allah dan Rasul. Inilah lapangan
ijtihad yang sebenarnya-

Di samping ijtihad untuk memahami nash dan
berhenti padanya, tidak ada kewenangan bagi pikir-
an manusia untuk menetapkan apakah sesuatu itu
mengandung maslahat atau tidak. lapangan akal
rnanusia yang terbesar ialah mengetahui undang-
undang alam dan penciptaan dalam dunia materi.
Dalam hal ini, ia memiliki bagian yang lapang.

Kita harus menghormati pikiran mamrsia menu-
rut ukuran yang diberikan Allah di dalam lapang-
annya secara baik dengan tidak melampaui batas,
supaya kita tidak berjalan di dalam kebingungan
tanpa pehrnjuk, melainkan pehrnjukyang akan meng-
hancurkan apayang tidak diketahuinya karena tidak
diketahui jalannya. IGlau demikian, bahayanya akan
lebih besar daripada sekadar berjalan tanpa pe
tunjuks

Mengembalikan Persoalan kepada Rasul
dan Ulil Amri

Paparan selanjubrya menggambarkan keadaan
golongan yang lain atau menerangkan perilaku lain
suafu golongan di dalam masyarakat muslim,

'Apabiln datang kepada mneka suatu berita tentang
leeamanan ataupun' lutakutan, merelm laht menyiar -

lannya. Kalnu mnekn mmlnohknnnya kzpadn Rnsul
dnn UiI Amri di antara merelea, tentulnh nrang-zrang

yang ingin mengetahui lcebenarannya (aknn dapat)
mengetahuinya dari mneka (Rnsul dan Uil Amri).
Kalau ti.dnf,:lnh kmmn laruni.a dnn rahmat Allnh lepndn

lwmu, bntulah lmmu mengikut setnn, lucaali sebaginn

lecil saja (di antaramu)."(an-Nisaa-: 83)

Gambaran yang dilukiskan oleh nash ini adalah
gambaran yang umum pada pasukan Islam, yang
jiwanya belum sadar berorganisasi, dan belum me
ngetahui nilai penyebaran beritayang dapat meng-
goncangkan barisan laskar dengan segala akibatnya
yang kadang-kadang fatal. Karen4 mereka belum
berpengalaman menghadapi berbagai peristiwa,
belum mengerti pentingnya menenfukan sikap, dan
belum mengerti bahwa suatu kalimatyang dilontar-

SSilakanbacakitab Khnshnaishut-TashawwurillsbmiwaMuqauuimaatuhtpasd.'Ar-Rabbaniyyah"danpasal"Ats-Ilabaal'x.rtzpasal"At-Tawaa4tn",
terbitan Darusy Syrrruq.



Taftir Fi Zhilalil-Qur'an III (se) Lanjutan Juz V: Lanjutan Pertengahan' an-Nisaa'

kan oleh mulut itu kadang-kadang menimbulkan
akibat yang fatal terhadap dirinya sendiri dan
jamaahnya yang tidak diduga sebelumnya sama
sekali dan tidak terantisipasi apayang bakal terjadi
sesudahnya Atau, boleh jadi karena mereka tidak
menyadari bagaimana loyalitas yang sebenarnya dan
uhrli terhadap pasukannya.

Juga karena mereka tidak memikirkan akibat
yang akan terjadi dari tindakan mereka yang meng-
ambil setiap berita yang didengar lantas mereka se
barkan kembali ke sana ke mari dari mulutke mulut,
baik berita keamanan maupun berita ketakutan
(ketidakamanan). IGrena menyebarlian berita-berita
ini kadang-kadang bisa menimbulkan bahaya yang
fital. Sebab, menyebarkan berita keamanan, misal-
ny4 kepada pasukan yang sudah siap siaga meng-
hadapi serangan musuh, dapat menjadikan mereka
bersikap santai*meski bagaimanapun meieka di-
perintahkan supaya berjaga-jaga Karen4 kesiagaan
yang bersumber dari kesiapan menjaga diri dari
bahaya itu berbeda dengan kesiagaan yang ber-
sumber dari perintah semata-mata. Di dalam ke-
santaian inilah kadang-kadang terjadi peristiwayang
menenfukan!

Demikian pula menyebarkan informasi tentang
ketakutan (ketidakamanan) terhadap pasukan yang
sudah merasatenang dengan kekuatannya dan telah
mantap kakinya karena ketenangannya ifu. Penye
baran informasi tentang ketakutan ini kadang-kadang
dapat menimbulkan kegoncangan dan kekacauan
serta tindakan-tindakan yang semestinya tidak di-
perlukan, unhrk menjaga hal-hal yang diduga tidak
aman ihr. Ini juga kadang-kadang bisa menyebabkan
kefutalan.

Hal itu menggambarkan kondisi laskaryang belum
matang organisasinya atau belum sempurna kesetia-
annya kepada pemimpinnya, atau karena kedua-
duanya sekaligus. Sifrt demikian ini tampak terjadi
pada masyarakat muslim ketika itu, karena berbeda
bedanya tingkat keimanan, pengetahuan, dan kese
tiaan mereka Kegoncangan inilatr yang hendak di-
pecahkan oleh AlQur'an dengan manlaj Ratrbaninya

AlQur'an menunjukkan kaum muslimin kepada
jalanyangbenar

"..,.l(nlnu mnelu mmynahlannya leepada Rasul dan
Uil Amri di antara mnela, tentulnh nratlg-oratq y ang
ingin mengetn hui kebauranny a (a}an dap at) mengeW
huinya dni mnela (Rasyl dnn Uil Amri) . . ..'

Maksudnya, kalau mereka menyerahkan infor-
masi tentang keamanan atau ketakutan itu kepada

Rasulullah saw. apabila bersama mereka, atau ke
pada pemimpin-pemimpin mereka yang beriman,
niscaya akan diketahui hakikahrya oleh orangorang
yang mampu menganalisis hakikat ini dan meng-
galinya dari celahcelah informasi yang saling ber-
tentangan dan hrmpang tindih.

Mak4 tugas penting seorang tentara yang baik di
tengah pasukan muslim, yang dipimpin seorang
komandan yang berimardengan syarat beriman

'saja-ketika sampai di telinganya suatu informasi,
ialah segera menyampaikannya kepada Nabinya atau
komandannya bukan memindahkan dan menye
barkannya di antaldteman-temannya, atau di antara
oftrng{ftmg yangddak ada perhatian terhadapnya.
I(arena, pemimpin yang beriman itulah yang ber-
wen4ng unfuk menganalisa,,rya dan menggali haki-
katnya, sebagaimana ia berwenang menenfukan
tindakan manayang dianggap penting. Apakah perlu
menyebarluaskan informasi tersebul setelah benar-
benar mantap, atau tidakperlu menyebarluaskannya

Demikianlah AlQur'an memberikan pendidikan.
Ditanamkannya kepercayaan dan kesetiaan kepada
pemimpin yang beriman, dan diajarkannya kedisip
linan tentara dalam sebuah ayaf bahkan sebagian
ayat Mak4 permulaan ayat melukiskan gambaran
yang menjijikkan bagi seorang tentar4 yaitu mene
rima berita tentang keamanan atau ketakutan, lantas
membawanya dan menyebarkannya ke sana ke mari
tanpa mencari kebenaran dan menyeleksinya, serta
tanpa menyeratrkannya kepada pimpinan. Bagran
pertengahan ayat mengajarkan tata lirama ihr. Bagran
akhir ayat menghubungkan hati dengan Allah dalam
menghadapi kasus seperti ini, mengingatkannya
kepada karunia-Nya dan menggerakkannya unhrk
bersyukur atas ftarunia-Nya ihr, serta diwanti-wanti-
nya mereka agar jangan mengikuti setan yang selalu
memasang perangkap dan mengintai kesempatan,
yang dijarnin akan dapat merusak hati seandainya
tidak ada karunia dan rahmatAllah,

"...Knlnu tidaldnh lwrma larunin dan rahmnt Attnh
Inpo.da lamu, tentulah lnmu mmgilwt setan,lcecuali
sebagim lucil saja (di antaramu)...."

Safir ayatinimengandung seluruh muatan, yang
membicarakan persoalan dari berbagai seginya,
yang merasuk ke dalam hati dan nurani, dengan
pengarahan dan pengajarannya. Hal ini terjadi
karenaAlQur'an itu dari sisiAllah, "I{nlnu kiranya Al-
@ti anitu bulwn dari sisi AIW ttntulah merelm mme-
mulan pntenlangan yang banyak di dnlnmnya."
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Perintah Perang kepada Indiwidu
dan IVlasyarakat

Setelah sampaikebatas ini di dalammeluruskan
cacatcacat barisan, yang mempengaruhi sikapnya
dalam jihad dan kehidupan-dan sejak pelajaran
pertama hingga pelurusan ini berlaku terhadap
cacatcacat ini-pada wakhr itu sampailah paparan ini
kepada puncak anjuran untuk berperang yang di
sebutkan di tengahtengah pelajaran, yaitu puncak
penugasan individu, yang tidak boleh seorang pun
berlambat-lambat dan bermalasmalas, tidak boleh
merusak barisan, dan tidak boleh mogok di jalan.

Perintah ini ditujukan kepada Rasulullah saw. unhrk
berperang, meskipun hanya seorang diri, karena
tanggung jawab jihad ini adalah tanggung jawab
pribadi Rasulullah saw.. Dalam wal$u yzulg sama,
dikobarkanlah semangat orangorang mukmin untuk
berperarig. Demikian pula ditanarnkan ke dalam jiwa
rasa ketenangan dan harapan terhadap kemenang-
an, karena Allah yang mengendalikan peperangan,
sedang Dia amat besar kekuatan-Nya dan amat keras
siksaan-Nya,

LtF

'*:*n7Zr;SyIKli;1weiw
6\:**\:^VWA$\,;6,{-'Ja'&

S{siGY,
' Mala, bup nanglah kamu pada j alnn Allnh, tidnklnh
lamu dibebani melainkan dengan luwajiban lmmu
sendiri. Kobarlwnlnh semangat para mukmin (untuk
b np rrang). Mu dah-mudnlnn Allah mmnlak s erangan

orang-nratlgyang knrtr itu. Allnh amat besar fuluatnn
dnn amat keras silcsann-(Nyo)." (an-Nisaa': 84)

Dari celahcelah ayat ini-dirangkaikan dengan
ayat-ayat sebelumnyrtampaklatr kepada kita banyak
ciri kaum muslimin ketika itu, sebagaimana tampak
pada kita banyak sifat pada jiwa manusia di setiap
wakhr.
1. Tampak kepada kita sejauh mana kegoncangan

dalam barisan Islam, betapa dalamnya dampak
berlambat-lambat menghambat, dan keberatan
untuk berangkat perang. Sehingga, harus ada
cara untuk membangkitkan semangat mereka.
Yaihr, dengan menugaskan Nabi saw. unhrk ber-
perang fi sabilillnh walattpun hanya seorang diri,
dan bukan tanggung jawab siapa pun kecuali
beliau sendiri. Juga dengan mengobarkan se
mangat orangorang mula.nin tanpa berhenti ber-
jihad karena mereka menyanrbutnya atau tidak,

walaupun tidak mungkin mereka secara kese
luruhan tidak mau menyarnbutnya Akan tetapi,
menempatkan masalah ini pada tempabrya, me
nuniukkan betapaurgennya menampakkan penu-
gasan seperti ini dan menggiring jiwa sedemikian
rupa, melebihi apa yang dikandung oleh nash.
Yakni, hakikatypng asasi dan mantap dalarn ta-
s hnpw urislamibahwa setiap orang tidak dibebani
tugas kecuali kewajibarurya sendiri.

2. Tampak kepada kita sejauh mana hal-hal yang
menakutl<an dan beban-beban kesulitan di dalam
menghadapi peperangan melawan kaum musy-
rikin ketika itu. Sehingga puncak pengharapan
orang:orang mukmin yang dihubungkan Allah
adalah Dia menolak serangan orangorang kafir.
Sehrngga kaum muslimin hanya menjadi tameng
saja di dalam menolak serangan mereka di sam-
ping menampakkan kekuatan Allah SWT,'Amat
besar lrnkuatannla dnn am"at kcros silcsann-(Nya)"
Kalimat-kalimat ini jelas-jelas menunjull<an ke
hebatan serangan omng{ftIng kafirketika ihr, dan
hal-hal menakutkan yang disebar ke tengah-tengah
barisan Islam. Kemungkinan hal ini terjadi antara
Perang Llhud dan Perang Ktrandaq. Inilah saat-

saat kritis yang dihadapi kaum muslimin di Madi-
nah, antara golongan munafik, tipu daya kaum
Yatrudi, dpq serangan kaum musyrikin. Juga belum
sempurna, belum jelas, dan belum koherennya
tashazpwur islami di kalangan kaum muslimin.

3. Tlunpa[ pula kepada kita kebuhrhan jiwa manusia
yang memilml ttrgas.hrgas berat kepada hubung-
anyang sangateratdenganAllah. Jiwayang sangat
membufuhkan ketenangan, pertolongan kepada-
Nya, dan kepercayaan yang kuat kepada ke
kuasaan dan kekuatan-Nya- Maka semua jalan
penguatan jiwa selain ini tidak ada gunanya ketika
bahaya sudah sampai ke puncaknya Semua ini
adalah kenyataan-kenyataan yang dipergunakan
manhaj Rnbbani^ Memang Allahlah yang men-
ciptakan jiwa ini, Dialah yang mengetahui bagai-
mana memeliharanya, menguatkannya, mem-
bangkitkan semangatnya, dan menjadikannya
mau menyambut perintah dan kewajiban.

Memberika.n Banhran dan Membalas
Penghormatan (Salarn)

Relevan dengan anjuran dan pengobaran se
mangat oleh Rasulullah saw. kepada orang{rang
mukrnin unhrk berperang sebagaimanayang dipe
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rintahkan pada akhir pelajaran, dan penyebutan
orang{rang yang berlambat-lambat dan berkeberat-
an pada awal pelajaran, maka ditetapkanlah suatu
kaidah umum tentang syafaat-yang meliputi pem-
berian pengarahan, nasihal dan banfuan (pertolong-

an),

"€46'WJ.;rt&'"^re?ffi&,l

z 6,9 {pst'o6'Q;16 a Kt:i+:ffi
g(ttj

"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik,
nismya ia alwn mempnolzh bagian (poh"k) dnrinya.
Dan, barangsiapa yang membni syafant yang buruk,
niscaya in almn memilail bagian (dnsa) darinya. Alkh
Maltnkuasa atas segaln sesuatu." (an-Nisaa': 85)

Maka, orangyang mendorong, mernberikan se
mangat dan membantu seseorang unhrk berperang
di jalan Allah, akan mendapatkan bagian pahala dari
seruan dan pengaruhnya. Sedangkan, orang yang
memperlambat dan menghambat semangat juga
bertanggung jawab atasnya dan pengaruhyang di.
timbulkannya . I,afal " kifl' memberi kesan dan pe
ngertian bahwa ia bertanggung jawab terhadap per-
buatan itu beserta akibat-akibabrya-

Prinsip ini berlaku umum mencakup semua sya-

frat (banhran) yang baik ataupunyangburuk kinstp
yang umum ini disebutkan dalam konteks persoalan
l*tusus, menurutmetnde mnnlwj Qur'ani, di dalam
memberikan kaidah universal dari celahcelah peris
tiwa khusus, dan dikaitkan pula peristiwa tunggal
dengan prinsip umum. Semua itu dihubungkan
dengan Allah yang memberi rez,el<t kepada segala
sesuafu, atau memberi kemampuan kepada segala
sesuatu. Ini adalah penafsiran l<ata "muqif dalam
firman-Nya pada akhir ayat,

'. . .Allnh muqit Mahnkuasa' atas segala sesualu."

Setelah membicarakan syaftat (pertolongan, ban-
tuan), ayat berikutnya memerintatrkan membalas
penghormatan dengan balasan yang lebih baik atau
sepadan dengannya. Tahiyyah'penghormatan' di
dalam masyarakat itu merupakan salatr safu bentuk
hubungan yang memudahkan perputaran roda ke
hidupan, apabila dipenuhi adabadabnya. Penghor-
matan ini memiliki hubungan yang dekat, dalam
kehidupan bermasyarakat, dengan syafratyang baru
dibicarakan,

-;rtLLk;i5w:6.W{?-4#,"s

&w,6'filPss
'Apabila knmu dihormnti derryan suatu pcnghmmatnn,

mnkn balnslnh p mghonrnnn itu dengan yang lzbih bailq
atau balnlnlt (dtrgan yarg s€rupa). Saunggulatya Allnh
Tremp erhihnglcan s egaln s auatu. " (an-Nisaa': 86)

, Islam datang dengan membawa sistem peng-
hormatan (cara memberi salanr) yang khusus, yang
menjadikan masyarakat muslim berbeda dengan
masyarakat lainny4 dan menjadikan tiaptiap cirinya-
-hingga ciriciri keseharian tradisionalnya-tersendiri
dan berbeda dari yang lain, tidak lebur dan tidak
lenyap ke dalam ciriciri dan tanda-tanda masyarakat
lain.

Islam menjadikan tahiyyah atau salam penghor-
matannya dengan " As- Salaamu'alnikunl' atat ",4s-
S alanmu'alnilwm warahm"atullnlt' atau ",4s - S alanmu
'al.aikum warahmatullahi wa barakaatuh". Adapun
menjawabnya dengan jawaban yang lebih baik dari
masing-masing ucapan itu, selain yang ketiga,
karena tidak memerlukan tambahan lagi. Maka,
jawaban terhadap salam yang pertama adalah,
" Wa'ahikumus salnam w arahmatullnlf ; dan jawaban

terhadap salam yang kedua adalah, " Wa'alaikumus
- salnam w aralanntullnhi wa barakaatulf' ; sedangkarr
jawaban terhadap salam yang ketiga ialah serupa
saja, yaihr " Wa'alnilatmus-salnnm warahm.atullnhi wa
barakaatuh", karena ini sudah lengkap dan tidak
memerlukan tambahan lagi. Demikianlah yang
diriwayatkan dari Nabi saw..

Kita berhenti memperhatikan sentuhan-sentulnn
yang terkandung di dalam ayat penghormatan ini.
Psrtamqia merupakan ciri khusus yang dengarurya
manhnj Islarnhendak mencetak masyarakat muslim
supaya memiliki ciriciri dan tradisi ftf,rusus, sebagai-

mana mereka juga memiliki syariat dan ahran lif,ru-

sus. Sudah disebutkan di muka ketika kita mem-
bicaralan klwms iy ahin secalr aterperinci pada wakhr
membahas masalah pemindahan kiblat dan ke
tfiususan kaum muslimin dengan kiblatnya sebagai-

mana kekfiususannya dengan akidatrrya Yaitu, di-
sebutkan dalam menafsirkan surah al-Baqarah
dalam Tartb Zhiklffi.

I{eduq sebagai usaha yang terus-menerus unhrk
menguatkan hubungan kasih sayang dan kedekatan
antaranggota kaum muslimin. Menyebarkan salam
dan menjawabnya dengan yang lebih baik merupa-
kan cara terbaik unfuk menumbuhkan dan me
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ngokohkan hubuqgan ini. Rasulullah saw. pernah di-
tanya t'{,63ie;riu&t:iJ6;6i,jrJy-

i\751;6j,tl$5{b.Jft ,:c-rhL
:t&S,"$tlaeyY.{,is#;'&inxi

tWi*Kst'J!46'&i#v';l,ts
K;rcifu:{i*,Js'.+j-b;r;'o,&
fl tWilx{"9?,*)'L{:ifiiJff":Y
4l;frV#':6-4.;'JT:ki'rai
tqtrd{};#rc{4&7;,:;t
'5";A?ftJy-ui'ffi Jg.A-5K;"
:,t@%rtSlpfi#Gtttt i'
F ;y ;; e 6ft9 \ 3"r4,- ;rJ \,: $
6\L,,15:434si439?6
'd411 $U; -t'{'3 "F1 U i } u
L4{#ltE+l;:i*s-s,:tL
Cssyi'&Z:j69J.;6iU-;t
\i;6,tK-SS&r+;\Llirt
#/,w!+6&trfi#s6#
ffi &c.V6.tA33st3;*4;fif
l jgr{;t-55rtsr1,a.;-36fi itr6Ji
ti:'$6f fr 'rxa\Hl1:ciflsa
!9:':7^6i'"6r:ifu\;;::tr3i, j
'Ht8'i5;3fu;rZ34K
&Gai*q<,K'fri5{i:{3

"Allab ddak ada TUhan (y"rrg berhah disem-
bah) selain Dia Sesungguhnya Dia alran me-
ngumpulkan kamu di haxi ldamat, yang tidak
ada keraguan terJadinya" Sirapakah orang yang
lebih benar perkataan(nya) daripada Allalu (87)

irtttf'tit ur'nat ,',Su

'Manalcah amnlnn y ang lzbih baik?" Beliau nmiawab,
' Membqi maAan (lupadn mang miskin) dan mmgump -

lun salam l"podo mangyang 
^gl*u 

lcrnl dnnyang
tidnk mglwu kz/al.' FtR Bukhari)

Ini adalah memulai salam di antara jamaah (rna-

syaraka$ muslim, dan memulai salam ini hukumnya
sunnah; sedang menjawabnya hukumnya wajib
berdasarkan ayatini.

Memperhatikan hal ini sangat penting tilaitya
mengingat pengaruhnya dalam membersihkan hati,
memperkenalkan orang-orang yang belum kenal,
dan mempererathubungan antara orang{ftmgyang
menjalin hubungan. Fenomena ini akan tampak bagi
setiap orang yang memperhatikan pengaruh ke
biasaan ini di dalam masyarakat dan mau merenung-
kan hasilnya yang mengagumkan.

kt go"menunjuftJran kelapangan jiwa di tengah-
tengalr ay at-ayat perang sebelumnya dan sesudah-

nya Barangkali maksudnya adalah untrkmenunjuk-
kan prinsip Islam yang asasi, salam'keselamatan,
kedamaian', karena Islam ifu agama kedamaian. Ia
tidak melaksanakan perang melainkan unhrk mene
taplen kedamaian dan keselamatan di muka bumi
dengan maknanya yang luas dan menyeluruh, ke
damaian yang tumbuh dari fitrah yang tegak lurus
diatas manhajttllah.6

b;,*is6tr;.31".;$r;47tpf*ni
ts;iii AKr S- S (iy 

Ar AS i5 6t
iiti#Js'\5?l",sqi$L:,ti#r-
ivttWx'*i;ix\,F-Ji7a{6
,4.5'etW$6?r;33p1 j;{K6rK3
SJfiG " 3!:,r!l j .g$ *, OWqfF
t**s;\4j"i.hb**7*.,i.14

rtFLfF
t o. o,.1o.' .l.

4. -f l,t:'i'rA 'b

6 Pembahasan lebih luas silakan baca dalam kitab ,{s-Sarhamul hhni wal-khnr terbitan Darusy Syuruq.
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Ivlala, mengapa kamu (terpecah) menjadi dua
golongan dalarn (menghadapi) orangorang mu-
nafik, padahal Allah telah membalikkan me-
reka kepada kekafrar, disebabkan usaha mer€ka
sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi
pehu{uk kepada orang-orang yang telah disesat-
kan Allah? Barangsiapa yang disesatka"n Allab
sekali-kali kamu tidak mendapafkanjalan (unUrk
memberi pehrnjuk) kepadanya.(88) Mereka
ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana
mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi
sama (dengan mereka).lvlaka, janganlah kamu
jadikan di antara mereka penolong-penolong
(mu), hingga mereka berhijrah pada jatan Alhfr"
Jika mereka berpaling tawan dan bunulrlah me-
reka di mana saja kamu menemuinya.Janganlah
kamu a^nrbil seorang pun di antaxa mereka pe-
lindung, dan jangan h"la) menjadi penolong,
(89) kecuali orang€rang yang meminta per
lindunga^n kepada sesuahr kaum, ya^ng antara
kamu da.n kaum ihr telah ada perjanjian (damai)
atau oramg-orang yang datang kepada kamu
sedang hati mereka meriasa keberatan unfuk
memerangi kamu da.n memerangi kaumnya
Kalau Allah menghendali, tentr Dia memberi
kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu
pasfrlahmerekameme Tbtapijikame-
reka membiaxkan kamu dan ddak memeramgi
kamu sefta mengemulraka"n perdamaian ke-
padamu, maka Allah tidak memberijalan bagi-
mu (unUk menawalr dan membunuh) mereka.
(90) Kelakkamu akan dapati (golongan-golong-
an) yang lain, yang bermaksud supaya mereka
anran da"ri kamu dan ama"n (p"la) dari kaum-
nya- Setiap mereka diajak kembali kepada
finrah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya.
IGrena itq jika mereka tidak membiarka.n kamu
dan (fidak) mau mengemukakan perdamaian
kepadamu, serta (tidak) menahan tangan me-
reka (dari memerangimu), maka tawa^nlah me-
reka dan bunuhlah mereka di ma^na saja kamu
menemui mereka- Merekalah orang-orang yang
Ibmi berikan kepadamu alasa^n yang nyata
(utttrk menawan dan membunuh) meneka. (9f)
fidd< lay"k bagi seorang mulcnrin membunuh
seorang mukmin 0r",S lain), kecuali karena
tersalah (tidalc sengalr). Bamngsiapa membunuh
seoriang muknin karena tersahb ftendaldafr)
ia memerdeka^kan seora.ng hanrba sahaya yang
beriman dan membayar diat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh iar), kecuali

jika mereka (keluaaga terbunuh) bersedekah.

Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi-
mu, padalnl ia mulcnir4 mal<a (hendaklah si
pembunuh) memendekakan harnba sahaya yang
mukmin Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum
(kafid ya^ng ada perja^njian (darrai) antara me-
reka dan kamu, Faka (hendaklah si pembunuh)
membaya^r diat yang diserahkan kepada ke-
luarganya (si terbunuh) dan memerdekakan

' hamba sahaya yangmukmin Barangsiapayang
tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-urrut
sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah
Allah IVIaha Mengetahui lagi lvlalrabijaksana-
(92) Barangsiapa yang membunuh seorang
muknrin denga.n sengajq maka balasannya ialah
Jahannanr, kekal ia di dalamnya danAllah murka
kepadanya, da^n mengunrkinya serta menyedia-
kan azab ya^ng besar baginya. (93) IIai orang-
orangya,ngberiman, apabila kamu pergi (ber-
perang) di jalan AllalL maka telitilah dan ja-
nganlah kamu mengatalan kepada orangyang
mengucapkan'satarn' kepadamur'Kamu bukan
seorang mukmirir (lalu.kamu membunuhnya),
dengan maksud mencari harta benda ke-
hidupan di dunia, kaxena di sisi Allah aAahartr-
yang banyalc Begitr jugafafr keadaan kamu
datuha lalu Allah menganugerahkan nikmat-
Nya atas kamu" maka telitilalu Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerja-
kalt" (94)

Pengantar
Pelajaran ini dimulai dengan kaidatr asasi tentang

tashnwwur islarn| yaitu tauhid dan menunggalkan
Allah S\ryT dengan uluhiyyalt Kemudian di atas
fondasi kaidah ini dibangunlah bermacam-macam
hukum tentang pergaulan masyarakat muslim
dengan pasukan tentara yang bermaczlm-macam,
setelah dicelanya keterpecahan barisan muslim
menjadi duagolongan dan duapandangan di dalam
menyikapi kaum munafk Padahal, sudah tampak
bahwa mereka adalah kelompok khusus golongan
munafik yang bukan penduduk Madinah. Maka,
berdirilatr hukum-hukum dan celaan ini juga di atas
fondasinya yang kokoh, yang di atasnya dibangun
seluruh bangunan peraturan Islam, dan berulang-
ulang disebutkan bahwa manhnj Rabbanihendak
menetapkan suafu peraturan atau memberikan
pengarahan.

HukunFhukum di dalam memperlakukan laskar-
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laskar yang berbeda-beda ini merupakan salah sahr

sisi dari kaidah-kaidah yang dibangun oleh Islam-
yang pertama kali ada dalam sejarah manusiaqmtuk
mengatur pergaulan antarnegara dan membuat
kaidah-kaidah lain bagi pergaulan ini, yang bukan
hukum pedang, logikakekuatan, dan hukum rimba

Sesungguhnya Eropa dengan hukum interna-
sionalny4 dan segala perahran internasional yang

merupakan cabangnya, tidak dimulai kecuali pada

abad 17 Masehi (11 Hijriah). Hukum ini-secara
umum-hanya terhrlis di atas kertas, dan perahtran-
perahran ini pun-secara umum-hanya merupakan
alat tersembunyi bagi ambisi kekuasaan dan menjadi
mimbar perang dingin, bukan sebagai alat unfuk
mewujudkan hak dan merealisasikan keadilan. Hal
ihr menimbulkan pertentangan-pertentangan antar-

negarayang kual Setiap kali terjadi persengketaan,

makahukum internasional ini tidak mempunyai nilai
dan perahran-peraturan ihr tidak efektif.

Adapun Islamyang merupakan manlaj Rnbbani
bagi manusia, maka ia telah meletakkan prinsip
prinsip pergaulan internasional pada abad ketujuh
Masehi (pertama Hijriah), yang bersumber dari
dirinya sendiri, bukan dari unsur-unsur kekuatan
yang dominan. Islam meletakkan prinsipprinsipnya
itu untuk melayani semuany4 unfuk menegakftan
tata hubungan masyarakat muslim dengan laskar-
laskar lain menurut prinsipnya, untuk mengibarkan
bendera keadilan bagi manusia, dan untuk meman-

cangkan rambu-rarnbunya Walaupun pasukan lain-
jahiliah-tidak memperlakukan masyarakat muslim
dengan prinsipprinsip tersebul maka sesungguh-
nya Islamlah yang menciptakan prinsipprinstp ini
sejak pertarna kalinya

Kaidah-kaidah muamalah (pergaulan) interna-
sional ini berserakan tempatnya dan konteksnya
dalam beberapa surah Al-Qur'il, ymg dari him-
punannya tersusturlah undang-undang yang lengkap
bagi pergaulan internasional, yuulg memuat hukum
bagi setiap kondisi yang dihadapi pasukan Islam
dengan pasukan lain: kondisi perang, damai, ber-
sekutu, ketika perjadi penyelewengan, dan yang
berkaitan dengan orang yang menyerang, atau me
ngadakan perdamaian, atau mengadakan persektr-

tuan, atau yang melakukan penyelewengarr- dan
pembelotan dan sebagainya

Di sini kami tidak akan memaparkan prinsip
prinsip dan hukum.hukum ini (karena lebih tepat ia
dibicarakan tersendiri oleh orang yang ahli tentang
hukum-hukum internasional). Akan tetapi, kami
akan membahas apa yang tercanhrm dalam kelom-

pok ayatayat ini dalam pelajaran ini saja, yaituyang
berkenaan dengan pergaulan terhadap golongan-
golongan berikut
1. Golongan munafik yans tidak berdomisili di

Madinah.
2. Orangorang yang terikat perjanjian dengan kaum

muslimin. r
3. Orangorang yang menyeleweng, yang sesak

dadanya karena serangan kaum muslimin atau
. serangan kaumnya, sedang mereka tetap ber-

pegangpada agamanya
4. Orangorang yang mempermain'mainkan akidah

dengan menyatakan keislamannya apabila berada

di Madinah dan menyatakan kekafirannya apabila

kembalike Mekah.
5. Pembunuhan secara tidak sengaja di antara kaum

muslimin dan pembunuhan dengan sengajakarena
perbedaan tanah air dan bangsanya

I(ta akan mendapatkan hukum-hukumyang jelas

dan tegas pada semua keadaan ini, yang mem-
bangun sebuah sisi dari prinsipprinsip pergaulan

dalam dunia internasional. Kondisinya seperti kon-
disi hukum-hukum lainnya, yang mencakup ber-
rnacam-macam hubungan lainnya.

Tbuhid Sebagai Fondasi
Kita mulai sesuai dengan urutan yang disebutkan

AlQur'an, yaihr derrgan fondasi pertama yang men-
jadi tempat berdirinya seluruh bangunan Islam dan

bangunan sistem islami dalamberbagai seginya

'u*;,se:griJrFG:i7J$trsxi
t6-;;ti'e|i15t

'Allnh tidnk adn Tulnn (y ang bnhak dis anb ah) s ekin
Dia. Sesunguhnya Dia alan mengumpullan knmu di
lwri kiamat, yng tidak ada lwaguan tnj adinya. Siaf a-
lmh orang yang lebih benar pnlatann(rrya) dmipann
All.ah. " (an-Nisr.a- z 87)

Fondasi ihr adalatr tauhid, mengesakan Allah S\MT

dan menunggalkannya dengan ukhiyyah Dengan ini
dimulailah langkah-langkah manlnj Rabbant" baik di
dalam mendidik jiwa manusia maupun di dalam
membangtrn masyarakat dan membuat syariat dan
perahran-peraturannya baik syariat ini berhubung-
an dengan perafuran internal masyarakat muslim
maupun berhubungan dengan perafirran interna-
sional dalam bergaul dengan nrasyarakat-masya-
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rakat lain. Oleh karena itu, kita dapati ketetapan ini
sebagai pembukaan bagi kelompok ayatyang me
muat sejurnlah kaidah hubungan eksternal dan
hubungan internal ini.

Demikian pula mengenai iktikad terhadap akhiral
dan pengumpulanAllah Yang Maha Esa terhadap
harnba-hamba-Nya untuk dihisab atas apayang telah
diberikan-Nya kepada mereka sewakhr di duniayang
berupa kesempatan untuk beramal dan menerima
ujian.

tangkah-langkah mnnlnj nt dimlJaldengan pen-

didikan jiwa, dan membangkitkan sensitivitasnya
terhadap perahrran-perahran dan pengarahan Allah,
dan terhadap setiap gerakan dari gerakan-gerak-

annya di dalam kehidupan. Maka, semua itu adalah

ujian mengenai urusan kecil atau besar di dunia,
sedang hisab atau perhitungan terhadap yang kecil
dan yang besar itu adalah di alf,rirat" lni merupakan
jaminan yang tepercaya bagi pelaksanaan syariat dan

segenap perahrran. IGrena, kesadaran ini berada di
dalam lubuk hati yang sangat dalam, yang selalu
menjaganya dan selalu berjaga ketika para pengawas

sedang mengantuk dan sang penguasa sedang lalai.

Inilah firmanAllah danini pula janji.Nya

"...Siapakah orang yang hbih bmar (pnlanannya)
dnripaln Allah?..."

Mengapa I(amu Tbrpecah Menjadi Dua Faksi
dalam Menyikapi Kaum Munafik?

Sesudatr sentuhan terhadap hati yang menunjuk-
kan metode manhnj nahi di dalam memberikan
tarbiah (pendidikan), sebagaimana ia juga menun-
juh{<an prinsip talw oww i'tiqadi amnli' carapndang
iktikad dan amalan'dalam kehidupan kaum mus-
limin, dimulailah pembicaraan dengan rnengingkari
(menganggap jelek) sikap tidak tegas di dalam
menghadapi kemunafikan dan kaum munafik. Juga
tidakpastinya sikapkaum muslirnin terhadap mereka
pada saat diperlukan kepastian, dan terpecahnya
kaum muslimin menjadi dua faksi di dalarn menyi-
kapi golongan munafik dari luar Madinah ini-se
bagaimana akan kami jelaskandi mana pengingkar-

an ini menunjuliJ<an ketidakrapian barisan jamaah

Islam pada waktu itu. Hal ini seperti menunjukkan
perlunya Islam membatasi persoalan dan menenht-
kannya, membenci sikap tidak menentu di dalam
menyikapi dan memandang golongan nnunafl<" dan
merasa tenang terhadap keadaan lahiriah mereka
Selama hal itu tidak termasuk program yang telah

ditetapkan hrjuannya,

?gq SJtr,it p-telgcKi r +
'lt

# {r1,9- i' -.fri ffi "Jl'34 S'u' i5
ilK\6{K{DKtV'5tW:1G
W,W c6q e- ..qj "ihi#I {t ?"6

7 r8'4,+ A JJi6 #' i!st:;"; og

gL;;{;rXj"&::\'!#s;
'Maka tnengapa knmu (tnpecah) mmjadi dua gol.ong-

an dnlnm (nmghndnp ) nrang- lrang munnfih padnhnJ

AUnh telah membalikkan mnekn lupada lcekafran,
disebabknn usaha mnelca sndiri? Apalah lamu ber-

malsud mzrn b n i p aury uk lup adn orang- arang y ang te lnh
disesatlan Allnh? BarangsiaQa yarry disesatlan AIkh,
selcali-lmli lumu tidak mendapatkan jalan (untuk
memberi petunjuk) kepadnnya. Mereka ingin supaya

lwmu mtnj adi laftr seb agaimnnn mnelw tekh mmj adi
fufir, lnlu knmu mmjadi sama (derryan merekn)

Jarryanlah lrnmu jadiknn di antara merekn pmolong-
penolong(mu), hingga mnekn bnhyrah padn j akn Allah.
Mala, jtka mnekn bnpalirry tnwan dnn bunuhlnh merela

di mnnn saj a komu mmanuiny a Janganlnh lnmu ambil
seorang pun di antara merekn pelindung dan jangan
(puln) menj adi p molnngo " (an-Nisaa' : 88-89)

Terdapat beberapa riwayat berkenaan dengan
urusan golongan munafik ini dan yang terpenting di
antaranya ada dua riwayat berikul

ImamAhmad mengatakan bahwa telah diinfor-
masikan kepadanya oleh Bahz dari Syubah bahwa
telah berkata Adi bin Tsabit, 'Abdullah bin Yazid
telah memberitahukan kepadaku, dart Taid bin
Tsabif bahwa Rasulullah saw. berangkat ke Uhud,
lalu kembalilah sejumlah orang yang telah turut ke
Iuar bersama beliau. Maka, sahabat-sahabat Rasu-

Itrllah saw. di dalam menyikapi mereka ini terpecah
menjadi dua faksi. Satu faksi mengatakan, 'Kb
bunuh mereka-'Satu faksi lagi mengatakan, Jangan
dibturuh, mereka adalah orangorang mukrnin.' lalu
Allah menurunkan ayat (yang artinya) ,'Makammg-
apa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam
(menghndapi) nrang- nrang rnunafk . . . ?' Kemudian
Rasulullah saw. bersabda'Sesungguhnya Madinah
ihr negeri yang bagus dan sesungguhnya ia mem-
buang kotoran-kotorannya sebagaimana ubupan
(alat peniup tukang besi) membuang kotoran-kotor-
an besi."' (Diriwayatkan oleh Bulhari dan Muslim
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daiam Shahihnin dari hadits Syubah)
Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 'Ayat ini

hrun mengenai suatu kaum yang suka membicara-
kan Islam tetapi suka membantu orang{rang musy-
rik. Maka, (pada suatu hari) pergilah mereka dari
Mekah unhrk mencari suatu kebuhrhan, lalu mereka
berkata (satu sama lain), 'Sungguh, kalau kita ber-
temu sahabat-sahabat Muhammad, maka tidaklah
mereka ihr akan membahayakan kita.' Orangorang
mukmh ketika mendapat informasi bahwa mereka
telah keluar dari Mekah, maka segolongan orang
mukmin berkata,'Pergilah kepada pengecut-penge

cut ifu dan bunuhlah mereka, karena sesungguhnya
mereka suka membantu musuh-musuh kamull
Tetapi, segolongan mukminin lagi berkata, 'Sub
hanallah (atau ucapan lain lagi) apakah kamu akan
membunuh suatu kaum yang berbicara sebagai-

mana kamu? Apakah karena mereka tidak berhijrah
dan tidak meninggalkan kampung halamannya
lantas menjadi halal darah dan hartanya?'Maka,
mereka terpecah menjadi dua faksi dan Rasul yang

ada di antaramerekatidakmelarang salah satu dari
kedua faksi itu sedikit pun. Kemudian turunlah ayat
(yang artinya) ,'Maka, mmgapa lmmu (tnpecah) mm-
jadi dua golongan dalam (mengh"adapi) orang-orang

munnf,k.. .. "'@iriwayatkan oleh IbnuAbi Hatim dan

diriwayatkan pula riwayatyang hampir sama dengan
ini dari Abi Salamah bin Abdur Rahman, Ikrimah,
Mujahid, adh-Dhahhak, dan lain-lainnya)

Riwayatyang pertama lebih kuat dari segi sanad,

tetapi kami menguatkan kandungan (isi) riwayat
yang kedu4 dengan berpedoman pada realitas se
jarah. Maka, dapaflah ditetapkan bahwa mengenai
orang{rang munafik Madinah tidak terdapat perin-

tah untuk membunuh mereka, dan Rasulullah saw.

pun tidak memerangi atau membunuh mereka. Yang
ada adalah langkah lain yang diputuskan unhrk
menyikapi mereka, yaitu tidak menghiraukan
mereka dan membiarkan masyarakat menyingkir-
kan mereka sendiri, serta memutuskan semua san-

daran di sekeliling mereka dengan mengusirkaum
Yahudi-yang selalu membujuk dan merap mereka-
dari Madinah, sebagai langkah pertama, kemudian
mengusir mereka dari seluruh JaztrahArab pada

aktrirnya.
Adapun di sini kita jumpai perintah yang pasti

untuk menjadikan mereka sebagai tawanan dan
membunuh mereka di mana saja mereka dijumpai.
Hal ini memastikan bahwa mereka adalah kelompok
lain selain kelompok munafik di Madinah. Adayang
mengatakan bahwa perintah untuk merlawan dan

membunuh mereka itu disyaratkan dengan firman
Allah, Janganlnh lmmu jadiknn di antara merelu pe-

nolong-penolong(mu), hingga mneka berhijrah pada
jakn Allnh. Maka, jila merekn bnpahng tawan dan

bunuhlnhmnelu di mnnn saja knmu mmmuinya...."
Maka, ini adalah ancaman unhrk mengusir mereka
dari sana. Mereka pnrn telah terusir sehingga Rasu-

lullah saw. tidak sampai melaksanakan perintah itu
terhadap mereka. Akan tetapi, perkataan "yuhaa-
jirutl"mereka berhijrah' memastikan-ketika itu-
bahwa mereka bukan penduduk Madinah, dan yang

dimaksud dengan hijrah di sini adalah hijrah ke
Madinah, dan peristiwa ini terjadi sebelum Fat-hu
Maklah.

Makna hijrah-sebelu m lkt - hu MakkaEterbatas
dari negerikafirke negeri Islam, bergabung kepada
kaum muslimin, dan patuh kepada peraturannya.
Kalau tidak mau maka dia adalah kafir atau munafik.
Pada pembahasan selanjutrrya dari surah ini-dalam
pelajaran kedua-tentang ancaman yang keras ter-
hadap sikap orang{rang muslim yang masih tinggal
di Mekah-tanpa ada unsr-yang masih merupakan
darul kuf dan darul harbbasi mereka, meskipun
mereka termasuk pendudrik sana. Semua ini me-

nguatkan riwayat yang kedua, dan menguatkan
asumsi bahwa golongan munafik itu adalah sego
longan orang dari Mekah dan sekitarnya yang
mengatakan kalimat Islam dengan mulut mereka,
tetapi membela musuh-musuh kaum muslimin de
ngan perbuatannya.

Kita kembali kepada nash Al-Qur'an surah an-

Nisaa' ayat 8&89. Dalam nash-nash ini kita men-
jumpai pengingkaran terhadap terpecahnya kaum
mukminin menjadi dua golongan dalam menyikapi
kaum munafik dan merasa heran terhadap sikap
mereka ini. Juga digambarkan sikap yang tegas dan
pasti di dalam mengarahkan mereka untuk melihat
sikap kaum munafik itu menurut hakikabrya, demi-
kian pula di daiam memperlakukan golongan muna-

fik tersebul
Semua itu mengisyaratkan betapa berbahaymrya

sikap nmnyyz'(plinplan, mudah larut, labil) dalam
barisan Islamwakhr ihr, dan semua sikap menyesuai-

kan diri. Sikap tidak tegas di dalam memandang ke
munafikan dan orangorang munafik, merupakan
indikasi kelabilan perasuurnnya terhadap hakikat
agama. Hal itu disebabkan perkataan segolongan
kaum mukminin, "Subhanallah (atau perkataan lain-

nya), apakah kalian akan membunuh orangorang
yang biasa membicarakan apa yang kalian bicarakan,

hanya karena mereka tidak berhijrah dan mening-
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galkan negeri mereka,lantas kita anggaphalal darah
dan harta mereka?", menggambarkan mereka sedc.
mikian rupa terhadap urusan itu, karena pembicara-
an mereka seperti pembicaraan kaum muslimin. Di
samping kesaksian keadaan semuan.va dan per-
kataan orang{rang munafik itu, 'Jika kita bertemu
sahabat-sahabat Muhammad, maka tidzrklah mereka
membahayakan kita", dan kesaksian golongan lain
dari kalangan orang{rang mukmin dan perkataan-
nya, "Merekamembantu musuh-musuh kamu", itu
menggambarkan bahwa sikap mereka menunjuk-
kan kelabilan yang besar terhadap hakikat iman,
pada saat sangat diperlukan ketegasan dan kepastian
sikap. Karena ucapan dengan lisan, tetapi tindakan
riilnya membantu musuh-musuh kaum muslimin,
maka sikap itu jelas-jelas nifak (munafik), dan tidak
pada tempatnya untuk ditolerir dan dimaafl<an.
Karena, sikap ini adalah sikap tamayyu' dmrmerupa-
kan bahaya yang sedang ditanggapi oleh Al-Qur'an
dengan menunjukkan keheranan, kemungkaran,
dan ancaman yang jelas.

Tidak demikian halnya dengan pemaafan ter-
hadap kaum munafik Madinah karena gambarannya
sudah jelas. Mereka adalah munafik, tetapi di sana
terdapat langkah yang dicanangkan di dalam mem-
pergauli mereka. Yaitu, memperlakukan mereka
sesuai dengan keadaan lahirnya dan membiarkan-
nya hingga suatu waktu.

Hal ini berbeda dengan pembelaan segolongan
kaum muslimin terhadap kaum munafik ifu, karena
mereka mengucapkan perkataan seperti yang di-
ucapkan kaum muslimin. Mereka mengucapkan per-

saksian dengan mulubrya bahwa tidak ada il"ahke-
cualiAllah dan Muhammad adalah Rasulullah, tetapi
mereka membela musuh-musuh kaum muslimin.

Karena sikap tidak tegas dalam pemahaman se
golongan kaum muslimin dan karena perbedaan
pandangan rnereka di dalam menyikapi ulah kaum
munafikyang ada dalam barisan kaum muslimin,
maka pengingkaran keras ini diletakkan pada per-

mulaan ayat. Kemudian diikuti dengan penjelasan
Ilahi terhadap hakikat sikap orangorang munafik itu,

". ..All.oh telnh mernbalikknn mnekn'lupon" kelnfran
disebablan usahn mnekn sm.diri.. .."

Mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan
di dalam menyikapi kaum munafik ihr, sedangkan Allah
telah menjatuhkan mereka dalam keberadaannya
seperti itu disebabkan niat dan usaha merekayang
jelek? lni merupakan kesaksian yang pasti dari Allah
mengenai urusan merek4 bahwa mereka telah jahrh
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ke dalam keburukan disebabkan buruknya niatyang
tersimpan dalam hati dan buruknya tindakan mereka

Kemudian datanglah pengingkaran yang lain,

". . .Apaknh knmu bermnksud membni petunjuk lupa"da

zrang- zrang y ang tel"ah disesatknn Allnh ?. . . "

Boleh jadi di, dalam perkataan golong:ur yang

mentolerir itu mengandung isyarat bahwa mereka
memberi kesempatan supaya mendapat petunjuk
dan membiarkan kegagaparurya. talu Allah meng-
ingkari sikap demikian terhadap kaum munafik,
karena sudah selayaknya kalau Allah menjatuhkan
mereka ke dalam amalan dan usaha yang buruk.

"Barangsiapa yang disesatknn Allnh, seknli-knli knmu
tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk)
lup adnny a. " (an-Nisaa- : 88)

Maka, sesungguhnya Allah hanya menyesatkan
orang-orang yang sesat saja. Yakni, membiarkan
mereka di dalam kesesatan ketika mereka berusaha
dan berniat menuju kepada kesesatan. Pada saat itu
tertutuplah di depannya jalan petunjuk, karena
mereka sudah jauh dan telah menempuh jalan lain,
telah mengesampingkan bantuan dan petunjuk, dan
mengabaikan rambu-rarirbu jalan.

Kemudian, dilanjutkanlah perjalanan menyingkap
sikap kaum munafik itu, bahwa mereka tidak hanya
menyesatkan dirinya sendiri saja, dan tidak hanya
layak dijatuhkan Allah ke dalam kesesatan karena
niat dan perbuatannya, namun mereka juga ber-
usaha menyes4tkan orang lain,

"...Msrekn ingin supaya knmu menjadi knfir sebagai-

mnna msrelta tel"ah menjadi lmfv, lnlu knmu mrnjadi
sama (dmgan merela).. .. " (an-Nisaa': 89)

Sesungguhnya mereka telah kafir, meskipun
mereka mengucapkan perkataan-perkataan sebagai-
manayang diucapkan kaum muslimin, dan meng-
ucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan yang
didustakan oleh perbuatannya membantu musuh-
musuh kaum muslimin. Mereka tidak ingin berhenti
sampai di batas ini saja, karena orang yang kafir ifu
tidakmerasa senang dengan masih adanyaiman dan
kaum mukminin di mukabumi ini. Oleh karena itu,
mereka merasa perlu berusaha dan berbual Mereka
harus mengerahkan tenaga dan tipu dayanya untuk
membawa kaum muslimin kepada kekafiran, supaya
sama dengan mereka.

Inilah penjelasan pertama terhadap sikap kaum
munafik ihr yang sebenarnya- Yaitu, penjelasan yang
mengandung keterangan yang dapat menghilang-
kan ketidakjelasan dalam pandangan iman, dan me
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nempatkannya di atas prinsip yang ielas yang berupa
kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. IGlau
tidak begitu, tidak ada artinya ucapan itu. Di sinilah

terdapat indikasi.indikasi yang menunjukkan
kebohongan dan kemunafikan.

AlQur'an menyentuh perasaan kaum mukminin
dengan sentuhan yang kuat dan menakutkan, ketika
dia berkata kepada mereka,

"...Mnela ingin supaya lamu mmiadi lnf'r wbagai-

marn mnelu telnh nmjadi lafir, lalu kamu runjadi
samn (dmgan mrrekn).. .."

Mereka baru saja merasakan manisnya iman se
telah lepas dari pahitrya kekafiran, dan mereka baru
saja merasakan perpindahan yang besar dalam diri
mereka, antara perasaan, kedudukan, dan masya-

rakat mereka dalam kejahiliatran dengan yang ada

dalam Islam. Perbedaannya demikian jelas dan gam-

blang dalam perasaan dan realitas mereka Hal ihl
cukup dihrnjuki oleh sikap permusuhan mereka ter-

hadap siapa saja yang ingin mengembalikan mereka

ke dataran rendah-dataran jahiliah-yang justu dari
sanalah mereka dipuneut oleh Islam, lalu dibawanya

naik ke tempat yang tinggi dan terhormat, hingga ke
puncak.

Oleh karena itulah, kemudian manh"ai Qur'ani
bersandar kepada hakikat ini. lalu, ditujukanlah
kepada mereka suaht frintah ketika mereka telah

menyadari bahaya yang amat buruk yang diancetm'

kan kepada mereka oleh orang{rang kafr itu,

'Janganlnh knmu jadilwn di antara mnela pmolong-

pmalnng(mu), hinga mnela bnhijrah padnjalan Allnh.-Mala,j;ta 
mnekn bnpaling tawan dnn bunuhlnh

mneka di mnnn saja kamu menemuinla.Janganlalt
kamu ambil seorang pun di atrtara muelca menja"di

pehnnung, dnn j angan (puk) mtnj aii pmolong. " (aln'

Nisaa-:89)

Dari larangan mengambil mereka menjadi peno
long ihr kita dapat merasakan bahwa masih ada sisa-

sisa jalinan hubungan kekeluargaan dan kesukuan
dalam jiwa kaum muslimin di Madinah, dan boleh
jadi untuk kepentingan ekonomi iuga. Manhnj

Qur'ani mengobati sisa-sisaperasaan ini dan mene
tapkan bagi umat Islam kaidah-kaidah perhubung-

annya. Padawaktu yang sama ia juga menetapkan

kaidah-kaidah tnshnwwur' pola' berpikirnya
Manhaj Qur'ani mengajarkan bahwa umat ini

tidak ditegatftan di atas ikatan kekeluargaan dan

kesukuan, atau ikatan darah dan kekerabatan, atau

ikatan-ikatan kehidupan di satu wilayah atau satu

kota, atau ikatan kepentingan ekonomi dalam per-

dagangan atau di luar pedagangan. Akan tetapi, umat
ini hanya dapat ditegakkan di atas akidah dan di atas

sistem sosialyang bersumber dari akidah tersebul
Oleh karena itu, tidak ada hubungan kasih sayang

antara kaum muslimin di negeri Islam dan oftulg-
orang nonmuslim di dnrul-harAdan dnrul-lnrb pada

wakhr itu adalah Mekah tanah air kaum Muhajirin
yang pertama Tidak ada hubungan kasih sayang se
hihgga orang{rang yang mengucapkan kalimat
Islam ihr hijrah dan bergabung dengan masyarakat
muslim-yakni umat Islarn-yang hiiratrnya itu adalah

karenaAllah dan dijalanAllah; karena akidah, bukan

karena hrjuan lain; dan untuk menegakkan masya-

rakat muslim yang hidup dengan menggunakan
nnnlnj islun, bukan unfukkepentingan lain. Tetapi,

mereka hijrah dengan penuh kefirlusan, kepastian,

dan dengan batasan yane tidak dicampur dengan

noda-noda, kepentingan-kepentingan, atau fujuan-

tujuan lain.
Kalau mereka laksanakan hal itu,lalu mereka

tinggalkan keluarganya, tanah airnya, dan kepen-

tingan-kepentingannya di darul-hnrb'negeri kafr',
dan berhijrah ke negeri Islam, unttrkhidup dengan
perafuran Islam, yang bersumber dari akidah Islam,

dan ditegalJ<an di atas syariat Islam, maka mereka
menjadi anggota masyarakat muslim, menjadi warga

negara muslim. Kalau mereka tidak mau melaksana-

kannya dan menolak berhijrah maka tidak ada

artinyakalimat-kalirnatyang mereka ucapkan, karena

ucapan itu didustakin oleh tindakan mereka sendiri,

'. . . Mala, jilm mcrela bupaling ta.wan dan bunuhhh

mneka di-mann saja Immu menemuinya.Janganlnh

kamu ambil seorang pun di antara merekn meniadi

pelindung dan jangan (puk) rnenjoni pmnlnng...."

Hukum ini-sebagaimana telah kami katakan-
adalah pendapat yang kuat menurut pandangan

kami bahwa mereka bukan kaum munafik dari
Madinah, karena terhadap kaum munafik Madinah
terdapat perlakuan politis yang lain.

Islam mentolerir pemeluk-pemeluk akidah yang

berbeda dengannya IGrena ihr, ia tidak pernah me
maksa mereka untuk memeluk akidah Islam.

Merekaboleh-meski merekahidup di bawatr naung-

an pemerintahan dan daulat Islam-melaksanakan
dengan terang.terangan kepercayaan mereka yang

bertentangan dengan Islam, asalkan tidak menyeru
kaum muslimin untuk mengikutinya dan tidak men-

cela agama Islam. Disebutkan di dalam AlQur'an
pengingkaran terhadap celaan Atrli Kitab seperti ini,
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yang hal ini tidak dapat diragukan lagi bahwa Isiam
tidak membiarkan pemeluk agama lain yang hidup
di bawah naungannya unfuk mencela agama Islam
dan mengaburkan hakikat-hakikat ajarannya serta
mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan,
sebagaimana yang dikatakan oleh pemikiran-pemi-
kiran yang tidak tegas pada zarflar' sekarang ini.
Cukuplah kiranya bahwa Islam tidak memaksa
mereka unhrk memeluk akidahny4 dan melindungi
kehidupan, harta benda, dan darah mereka Islam
juga memberi jaminan kepada mereka untuk hidup
di negeri Islam yang bagus ini dengan tidak dibeda-
bedakan antara mereka dan warga negara muslim.
Mereka dibebaskan mengikuti hukum agama me
reka dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan
peraturanumum.

Islammentolerir sedemikian rupaterhadap orang-
orang yang berseberangan akidatrrya secara terang-
terangan. Akan tetapi, ia tidak memberikan toleransi
seperti ini kepada orang-orang yang mengatakan
Islam dengan mulutny4 tetapi didustakan oleh per-
buatarurya Islam tidak memberikan toleransi kepada
oftmg{ftrng yang mengatakan bahwa mereka men-
tauhidkan Allah dan bersaksi bahwa tidak ada hrhan
kecuali Allah, tetapi mereka mengakui salah satu
kelrlrususan hak uluhiyyahkepada selain-Ny4 seperti
hak membuat hukum dan membuat syariat bagi
manusia Maka, kaumAhli Kitab ditetapkan sebagai
kaum musyrik karena mereka menjadikan pendeta-
pendeta danrahibrahib mereka sebagai trhan-tuhan
selainAllah dan menuhankanAlmasitrputra Maryarn
Bukan karenamerekamenyembah pendetaaendeta
dan rahibrahib ihr, melainkan karena pendeta-pen-
deta dan rahib-rahib itu menghalalkan dan meng-
hararnkan sesuatu seruunya sendiri atas merek4
dan mereka memahrhinya-

Islam tidak memberikan toleransi demikian ini
kepada orangorang munafik dengan dalih mereka
ihr orang mukrnin, karena mereka bersaksi bahwa
tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi
Muhammad utusan Allatr, tetapi kemudian mereka
tetap tinggal dinegerikafir dan membanhr musuh-
musuh kaum muslimin.

Hal ihr disebabkan toleransi semacam ini bukan-
lah tasamuh'toleran', melainkan tanwyyu"plinplan',
sedangkan Islam itu akidah tasamuh dan bukan
akidah tamayyd . Islam adalah tnslwutww dan nifiwn
'sistem' yang serius. Keseriusan tidak bertentangan
dengan toleransi, namun ia bertentangan dengan
sikap luruh.

Dalam serrhrhan-senhrhan manlwj Qur' mikepada

kaum muslimin angkatan pertama ini terdapat pen-
jelasan danbekal.

Hubungan dengan ;*n* yang Berada
dalam Perlindungan Suatr l(aum yang
Mengadakan Perjanjian Damai dengan Kaum
Muslimin

Kemudian dikecualikanlah hukum ini-hukum
' tawan dan bunuh-bagi golongan munafk yang menr

banhr musuh-musuh Islam-yaitu merekayang me
minta perlindungan kepada kaum yang telah meng-
adakan perjanjian dengan jarnaah lslam-berupa per-
janjian damai atau saling bertanggung jawab atas
keamanan bersama. Maka dalam hal ini, mereka
diberlakukan seperti kaumyang mereka mintai per-
lindungan dan menjalin hubungan dengan kaum
muslimin itu,

$ *;r#s& ri ti.rlui,it J y
"I{ecuali nrang-Mang yang mmtinta. pnlindungan kc-

padn suatu laum y ang antma lamu dnn lmum itu telnh
ada prj anjian (dnmni)... .' (an-Nisaa': 90)

Dalam hukum ini tampak pilihan Islam terhadap
perdamaian, sekiranya di sana dijumpai lapangan
unhrk perdamaian yang tidak berbenhrran dengan
manlnj asasinya, seperti kebebasan berdalnvah,
kebebasan memeluk agama, tidak menghalangl
jalan dakwah dengan kekuatan yang dapat meng-
ganggu keamanhn kaum muslimin, ddak menye
barkan fitratr, dan tidakmembekukan serta mengan-
cam dalnvah.

IGrena ifu, Islam menjadikan semua oftug yang
meminta perlindungan, menjalin hubungan, dan
hidup di tengah-tengatr kaum yang mengikat per-
janjian dengan kaum muslimin baik perjanjian damai
maupun perjanjian kerja sama dalam bidang per-
tahanan, diperlakukan sebagai orang yang mengikat
perjanjian itu sendiri, diperlakukan seperti merek4
dan dijatinperdamaian seperti dengan mereka Ini-
lah ruh kedamaian yang jelas rambu-rambunya
dalam hukum-hukum seperti ini.

Dikecualikan pula golongan lain dari tawanan dan
hukum bunuh, individu-individu, kabilah, atau ke
lompok-kelompok yang ingln bersikap netral, se
menhra antara kaumnya dan kaum muslimin terjadi
pepeftrngan, karena mereka merasa keberatan unhrk
memerangi kaum muslimin yarrg sedang berperang
dengan kaumnya, dan keberatan pula memerangi
kaumnya yang sedang berperang dengan kaum
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muslimin. Karena itu, mereka menahan tangan
mereka dari memerangi kedua golongan tersebut,
karena ingin menjauhi kontak dengan ini atau ihr,

e:;WS-iJ#.5"6,b.lnt{,{\tj
". . .Atau ararry-orangyang dnnng lecpadn lamu sednng

h.ati m.erelrn mercEa kcbuatan untuk mmterangi lmmu
dnn mnnnangi lwumnya. . .."

Tampak jelas pula dalam hukum ini keinginan
damai dalam menghindari peperangan, ketika pihak
lain menghentikan perintangannya terhadap kaum
muslimin dan dakwahnya, dan mereka memilih
sikap netral di antara kaum muslimin dan kaum yang
memeranginya- Orangorang yang merasa keberat-
an unfuk memerangi kaum muslimin atau meme
rangi kaumnya itu terdapat di|aztahArab dan di
kalangan Quraisy sendiri, dan Islam tidak menetap
kan mereka sebagai bersama Islam atau memusuhi
Islam. Akan tetapi, sudah culrup kiranya kalau me
reka tidak memusuhi Islam, sebagaimana diharap
kan bahwa mereka akan cenderung kepada Islam,
ketika sudah hilang hal-hal yang memberatkan me
reka masuk Islam, sebagaimana terjadi dalam realitas.

Allah menjadikan kaum muslimin senang meng-
gunakan langkah ini di dalam menyikapi golongan
yang nebal itu, sehingga diharapkan akan terwujud-
lah kemungkinan yang kedua ihr. IGrena bisa saja

terjadi, sesudah merekabersikap netral, lantas Allah
memberi kekuasaan kepada mereka untuk meme
rangi kaum muslimin bersama musuh-musuh yang
memerangi mereka. Maka, kalau Allah menahan
mereka dari memerangi kaum muslimin dalam kon-
disi seperti ini, maka berdamai adalah lebih utama,
dan membiarkan mereka dalam kondisinya seperti
ihr adalah jalan yang tepal
"...KoJau Allnh mmghmdnki, tentu Din mmrberi kz-

kuasann l"po.do mnekn tnhndnp knmu, lnlu pastil"ah

mnelw memnangimu. ntnp| jilcn mnela mnnliarknn
knmu dnn tidnk marwangi lamu, serta mntgnnuknlan
perdnnaian lrzpadamu, mnla Allnlt tidak mnnberij alan
bagimu (untuk mnnwon dan mtmbunuh) mnela.' (an-
Nisaa-:90)

Demikianlah mnnhaj pendidikan yang bijaksana
ini memberikan sentuhan kepada jiwakaum mus
limin yang sedang berkobar semangatnya, yang
kadang-kadane tidak menyukai sikap demikian ter-
hadap golongan ini.

Disenhrhnya jiwa merekabatrwa Calam sikap ini
terdapatlarunia dan rencanaAllah, dan sikap inijuga
berarti menahan tindakan permusuhan yang dapat

melipatgandakan beban di pundak kaum muslimin.
Diberitahukan kepada mereka untuk mengambil
kebaikan yang ditawarkan sehingga mereka tidak
menolaknya, dan supaya menjauhi keburukan yang
dapat menjauhkan jalan dari merek4 sehingga tidak
terjadi pertempuran-selama dalam semua tindakan
ini tidak ada sesuahrpun dari urusan agarna mereka
yang terabaikan, tidak melunfurkan akidah merek4
dan tidak rela terhadap kehinaan dalam rangka
rnencari perdamaian yang murahan.

Islam telah melarang mereka melakukan per-
damaian yang murahan, karena mencegah perang
dengan harga apa pun bukan tujuan Islam. Tetapi,
tujuan Islam ialah perdamaian yang tidak meng-
hapuskan sahr pun hak dakwah dan hak kaum
muslimin. Bukan hak sebagai pribadi, tetapi hak-hak
mnnlwjvans mereka pikul dan karenanya mereka
disebutmuslim.

Di antara hak manhnj ini adalah dihilangkannya
semua bentuk harnbatan dari jalan penyampaian dak-
wahnya dan penjelasannya kepada manusia pada
setiap sudut bumi, dan hak bagi setiap orang-yang
telah kesampaian dakwah kepadanya-unhrk meme
luk Islam tanpa diancam dan disakiti, di sudut bumi
mana pun. Juga hak unhrk memiliki kekuatan yang
dapat menggentarkan setiap orangyang hendak meng-

hambat dakrvah dalambentuk apapun atau memberi
bahaya kepada orang yang mengimaninya dengan
bahaya dalam warna apa pun. IGlau semua itu dijamin,
perdamaian ditegalkan bahkan merupakan kaidah.

Jihad itu tetap berlaku hingga hari kiamat

Golongan ya^ng Mencari Enaknya Sendiri,
dan Memb Kaum Muslimin

Akan tetapi, terdapat golongan lain yang Islam
tidak memberikan sikap toleransinyakepada merek4
karena mereka adalah golongan munafik yang jahat
sebagaimana golongan pertama, serta tidak ada
hubungan perjanjian dan tidak pula ada hubungan
dengan kaumyang terikatperjanjian damai dan kerja
sama dengan kaum muslimin. Mak4 Islam menyi-
kapinya dengan bebas, yaihr menyikapinya sebagai-
mana sikapnyaterhadap kaum munafik golongan
pertamaitu,

K#Sr:x:{*Y,Jo4}.6A;'u&
#f;$#;,,;-i"g,A),L{:ififiv},:Y
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e$;rti;e'14;+-;iYlki'rni
tq6Lu{r;pw\4e"J#t;
"Iklak lamu alwn dapari (golnngan-golnngan) y arry lnin,

yang bnmalxud supaya mnela amm dnripad"a knmu

dnn aman (puk) dnri kaumnya. Setinp maela d*lok
lrzmbali lcepadafitnah (syirik), muelw pun terjun fu
dnlnmnya. Karma itu, jikn mnela tidnk rcmbinrlmn
kamu dnn (tidnk) nuru mengemuknknn pudamaian
lrcpadnmu, snta (tidak) menaltnn tarryan mnela (dnri
m.emnangimu), mala tawanlnh m.srekn dnn bunuhlnh
merelw di mnnn s aj a lamu mmmtui mnekn. Mn elwl^ah

orarlg- lrang y ang Kami b nilan lcep adamu alnsan y ang

ny ata (untuk m.ennw an dan mtmbunuh) merekn. " (an-
Nisaa':91)

Ibnu Jarir menceritakan dari Mujahid bahwa ayat
ini furun mengenai suatu kaum dari penduduk
Mekah. Mereka datang kepada Nabi saw., lalu
menyatakan masuk Islam secara ri a' latinah', lalu
mereka kembali kepada kaum Quraisy dan terjun
bersama-sama menyembah berhala- Sikap ini mereka
lakukan untuk mendapatkan keamanan di sana dan

di sini. Maka, Allah memerintahkan untuk mem-
bunuh merek4 jika mereka tidak membiarkan kaum
muslimin dan tidak mengemukakan perdamaian.
Karena ihrlah, Allah berfirman seperti ayat di atas.

Demikianlah kita lihat sisi ketegasan dan ke
seriusan Islam, di samping sisi ketoleranan dan ke
pemaafannya Masing-masing ditempatkan secara
proporsional, dengan wataknya dan hakikatkejadian-
ny4 yang membatasi semuaitu.

Melihat kedua sisinya seperti itu sudah dapat
menjamin terciptanya keseimbangan dalam perasa-

an orang muslim, sebagaimana menimbulkan ke
seimbangan di dalam ni<harn islami-sebagai ciri
pokok yang fundamental. Adapun kalau datang
or:mg{fttng yang selalu bersikap keras, ketaf dan
kaku, maka yang demikian ini bukan watak Islam.

Jika ada orangorang yang mudah luruh, labil, goyah,

dan suka mencaricari alasan untuk menghindari
jihad Islam, maka itu bukanlah Islam.

Nah, terhadap golongan ini terdapat penjelasan

sendiri mengenai hukum-hukum hubungan inter-
nasional.

Hubungan Antarsesama MukmirL
Pembunuha^n Thnpa Sengaja,
da.n Pembunuha^n denga^n Sengaja

Begitulah hubungan kaum muslimin dengan
laskar-laskar lain (nonmuslim). Adapun mengenai
hubungan antarsesama kaum muslimin, bagaimana
pun perbedaan gegaranya-pada waktu kapan pun
kaum muslimin menyebar di berbagai negara-,
makatidakboleh saling membunuh dan memerangi.

' Tidak boleh membunuh kecuali dalam rangka me
laksanakan hukum qishash, karena tidak ada alasan
sebesar apa pun yang dapat mengungguli ikatan
akidah antaraseorang muslim dan muslim lainnya.

Oleh karena itu, seorang muslim sama sekali tidak
boleh membunuh orang muslim lainnya. Mereka
telah diikat dengan ikatan yang sangat kuat ini (yakni

ikatan dan jalinan akidah), kecuali kalau terjadi
ketidaksengajaan.

Untuk pembunuhan tanpa sengaja ini terdapat
hukum-hukum dan perafurannya. Sedangkan, pem-

bunuhan dengan sengaja tidak ada kafarabry4 karena
yang demikian itu sudah di luar perhitungan, dan

sudah di luar hukum had ISlam.

S';;WJywgJJ5JqA.5tu;
'6f-tu?r5#i)i3|;icEttCi
Fi:er"i,!<,ft|f :"t*'-;r<14-J
54u\-51r434:i*39;.'
2 .i -14 z /. $ 4 " )z>zz >)z /,/dd,Li+*cfr-ay:fr{g;t
L4 { 6 ll":E' iS s:r='' " # :ty-

aQ\'fgtuifi"ps-;&iv-,;
Li;$,13s" ss $ c, +;\4i'i,f
46lWt^Dare&:\936:#:

$ r+; f 
(&t53 1i3 5 r4L fi{

"Tidnk layak bagi sewarry mukmin mernbunuh searang

mukmin (yang latn), lcecuali karena tersalah (tidnk
sengaja). Bararrysiapa membunuh seorang mukmin
larenn ters alnh (htnnnkhh) ia mnnnfu lwJan s enrang

hnm.ba salnya yang bnimnn dnn m.embayar diat yaig
disnahlan lepadn kzluarganya (i tabunuh itu), lecuali
jila mnelta (leluarga terbunuh) bnsefulah.Jila in (si

terbunuh) d.a.ri kaum yang rnemusuhimu, padahal ia
mukmin, makn (hmdnklnh si p embunuh) mnnndnlm-

***
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kan hamba salnya yang nxuhnin. Dan, iil@ ia 6i
tnbunuh) dmi laurn (lafir) yansadapulaniian (dn-

mai) antara mnela dan lwrnu, mala (hmdaklah si

pembunuh) membayar diat yang diserahkgn UptP-lulumganya 
(si tmiunuh) dnn memndilaknn hnmba

salnya yang mulmin. Bmattgsiapa y ang tidak munpn-

olzhnya mi}n hmdakhh ia (si pnnbunuh) bnpuma dua

bulnn bnturut-turut sebagai cara tobat lnpon" Allnh.

Dan adnlah Allah Mahn Mengetahui lngi Maln'
bij alcsan"a. Bmangsinpa yang munhunuh_semang muk-

itn dmgan senga,j o m"ala balnsanny a inlnhJahamtrtm.

Kelel ia di dnlainya dan Allah murlw lupadnnya, dan

mengutukiny a sutn mtny edialan aznb y ang ba ar b ogi-

zya.r' (an-Nisaa-: 92-93)

Hukum ini meliputi empathal, yang tigahalber-
kenaan dengan pembunuhan tanpa sengaja-yaifu
suatu hal yang mungkin saja terjadi di antara sesarna

muslim dalam sebuah negara Islam atau dalam

negam dan bangsayang berbedadan halyang ke
empat adalatr tentang pembunuhan dengan sengaj4

yaihr suatrr halyang olehAlQur'an dianggap sesuahr

yang jauh kemungkinan terjadinya" dan tidak layak

terjadi. IGrena, dalam kehidupan dunia ini tidak ada

sesuahr pun yang sebanding nilainya dengan darah

seorang muslim sehingga dapat dijadikan alasan

unhrk menumpahkan daratrnya dengan sengaja.

Dalam kehidupan dunia ini tidak ada sesuatu pun

yang layak dijadikan alasan unhrk melemahkan hu-

bungan seorang muslim dengan muslim lainnya

hingga ke tingkat membunuhnya dengan sengaja.

Hubungan seorang muslim dengan muslim lain-

nyayang diciptakan Islam ini sedemikian kuat, men-

dalam, besar, mahal, dan mulia. Sehingga Islam

tidak memperkenankan unhrk dicabikcabik dan

dirobek-robek. Oleh karena itu, dimulailah pem-

bahasan tentang hukum-hukum ini dengan masalah

pembunuhan tanpa sengaj4

"Tidak lay ak bagi senang muhnin man'bunuh s euang

mukmin'(yany-k ") 
lecuali laren'a tnsalah (tidak

seltyaja) . .-.. " (an-Nisaa': 92)

Inilatr kemungkinan sahr-satunya dalam perasaan

islami, yaitu kemungkinan hakiki dalam kenyataan.

I(arena eksistensi seorang muslim di samping orang

muslim lainnya adalah masalah sangatbesar, nikrnat
yang sangatbesar. Maka, sulit dibayangkan ada se
orang muslim menghilangkan niknatyang besar ini
dari dirinya dan melakukan dosa besar dengan sengaja-

Sesungguhnyaunsurini yaifir unsur muslirq ada

lah unsur yang amat mulia di muka bumi, dan ma-

nusiayang paling sensitif terhadap kemuliaan unsur

ini adalah orang muslim yang sepertinya- Maka sulit
dibayangkan seorang muslim menghilangkan mus
lim lainnya dengan membunuhnya.

Hal ini mereka akui dan mereka rasakan dalam
jiwa- Allah sudah mengajarkan kepada mereka me
ngenai hal itu dengan akidah-Nya, dengan jalinan

hubungan dan kekerabatan ini yang menyahrkan

mereka pada diri Rasulullah saw.. Kemudian me
ningkat, lalu menyahrkan mereka pada Allah SWT

fang telah menyatukan hati merek4 dengan penya-

|'nn Rabbani yang mengagumkan.
Adapun kalau terjadi pembunuhan tanpa sengaj4

maka dalam kasus ini terdapat tiga hal yang dijelas
kan hukum-hukumnya oleh ayat ini.

Pntnmgpembunuhan itu terjadi terhadap orang

mukrnin yang keluarganya juga mukrnin, di negeri

Islam. Dalam hal ini, ia wajib memerdekakan se
orang budak yang beriman dan menyerahkan diat
(denda) kepada keluarga si terbunuh. Memerdeka-

kan budakyang beriman merupakan penggantian

kepadamasyarakatmuslim dari membunuh seorang

mukrnin dengan menghidupkan orang mukmin lain-

nya Demikian pula halnya memerdekakan budak
dalam perasaan Islam. Adapun denda adalah unhrk
menenangkan gelora jiwa merelr4 menebus getaran

keterkejutan jiwa merek4 untuk menggantikan se
bagian dari kemanfaatan yang hilang dari mereka
yang biasa mereka dapatkan dari si terbunuh. Namtut

demikian, Islam selalu menganjurkan kepada ke
luarga si terbunu\ agar memaafl<an si pembunuh,

apabila jiwa mereka sudah tenang. IGren4 pemberi-

an maaf ini lebih dekat kepada suasana saling me
ngasihi danlapangdada di kalanean masyarakatmuslim.

"Barangsiapa rnernbunuh s eorattg mulctnin larm"a ter -

satnh (tidnk sengaja), hennnkkh ia menwrfulwlan se-

orang lnm.ba nlwy a y ang berimnn dan mnnbay ar diat
yang disuahlan lupada luluarganya (i terbunuh itu),
'lumali jilw merelm (luluarga tnbunuh) bsrsedrknh."

(an-Nisaa':92)

Ifuduqpembunuhan itu terjadi terhadap seorang

mukmin sedang keluarganya adalah orimg{rang
yang memerangi Islam dt darul-harb. Dalam hal ini,

si pembunuh wajib memerdekakan seorang budak
yang beriman, untuk menggantikan jiwa si mukrnin
yang terbturuh, dan Islam telah kehilangan dia Akan

tetapi, tidakboleh memberikan diatkepadakeluarga
nya yang memerangi Islam itu, yang dengan diat ittt
justru akan dapat menunjang mereka unhtk meme
rangi kaummuslimin.Tidak adatempatunhrk menye
nangkan hati keluarga si terbunuh, karena merel<a
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adalah memerangi dan memusuhi kaum musffiin.
kt gqpembunuhan itu terjadi terhadap seorang

mukmin yang kaumnya adalah orang-orang yang

terikat perjanjian-perjanjian damai atau perjanjian

kerja sama dalam bidang pertahanan-dan tidak ada

nash yang menetapkan bahwa si terbunuh adalah

orangyang beriman dalamkasus ini. Sehingga, men-
jadikan sebagian atrli tafsir dan fuqaha berpendapat
bahwa nash itu sifutrya mutlak. Mereka berpendapat

bahwa dalam hal ini juga berlaku hukum memer-
dekakan budakyang beriman dan menyerahkan diat

kepada keluarganya, yang mengadakan perjanjian

dengan kaum muslimin, meskipun si terbunuh tidak
beriman, karena ikatan perjanjian mereka dengan
orang{rang mukmin menjadikan darah mereka
dilindungi sebagaimana darah kaum muslimin.

Akan tetapi, yang tampak pada kita adalah bahwa
pembicaraan ini dimulai dengan pembicaraan ten-

tang pembunuhan terhadap orang mukrnin, "Tidak
lnyak semang mulcrnin menibunuh seormtg muhnin (yang

lnin) leecuali larena tnsalnh (tinnk s engal Q. . .''T(emu-
dian, dilanjutkan dengan penjelasan tentang macam-

macam keadaan yang berkenaan dengan pembu-

nuhan terhadap si mukmin ihr. Apabilatelah dinash-

kan dalam keadaan kedua dengan firman Allah, Tikn
in (si terbunuh) dnri laum yng memusuhimu, padnlnl
'in muhn'in", maka hal ini sekali lagi adalah karena
kondisinya bahwa dia berasal dari keluarga yang

memusuhi kaum muslimin. Pemahaman bahwa si

terbunuh ini mukrnin didukung olehnash padake
adaan kefua yang menetapkan bahwa budakyang
dimerdekakan adalah budak yang beriman, yang

memberi kesan bahwa yang terbunuh ihr adalah
orang yang beriman, sehingga dimerdekakanlah
budak yang beriman pula sebagai penggantinya.

Sebab, kalau tidak begihr, niscaya budak atau hamba

sahaya ifu cukup disebutkan secara muflak, tanpa

syaratiman.
Diriwayatkan bahwa Nabi saw. membayar diat ke

pada atrliwaris korban dari orangorangyang telah

mengadakan perjanjian damai, tetapi dalam hal ini
tidak disebutkan memerdekakan budak-budak yang

beriman sejumlah merek4 yang menurfukkan bahwa
yang wajib dalam hal ini adalah diat Hal ini ditetap
kan dengan tindakan Rasulullatr saw., bukan dengan

ayat ini, dan bahwa ketiga kondisi yang dikandung
ayatini adalah kondisi di manayang terbunuh adalah

orang mukmin, baik dari keluarga kaum mukrninin
yang berdomisili di negeri Islam, atau yang keluarga-

nyamemusuhi Islamyang berdomisili di dnrul-harb,

atau dari keluarga yang terikat perjanjian dengan

kaum muslimin-baik perjanjian damai maupun
perjanjian untuk melakukan tangung jawab ber-
sama. Inilah yang tampak lebih jelas dalam ayat ini.

Itulah persoalan pembunuhan tanpa sengaja.

Adapun pembuniuhan dengan sengaja merupakan
dosa besar yang tidak layak dilakukan oleh orang
yang masih punya iman. Ia merupakan perbuatan

dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan diat
(denda) dan memerdekakan budak, dan balasan-

nya diseratrkan kepada azab Nlah,

'Dan, barangstaPa yang membunuh sezrang mukmin
dengan s engaj a, makn balnsanny a ialah Jahannam.
Kelfll in di dnlnmny a dnn Allnh mur ka lupadnny a, dnn

mmgutukinya serta meny edialwn aztb I ang besar bagi-

zya. " (an-Nisaa': 93)

Pembunuhan terhadap orang mukmin dengan

sengaja ini tidak hanya sebagai kejahatan pem-

bunuhan terhadap jiwa manusia semata, tanpa hak,

tetapi juga merupakan kejahatan pembunuhan

terhadap jalinan mulia yang penuh kasih sayang lagi

terhormat, yang diciptakan Allah antara seorang
muslim dan muslim lainnya. Sungguh tindakan ini
merupakan pengingkaran terhadap iman dan akidah

itu sendiri.
Oleh karena itu, pembunuhan orang mukmin

dengan sengajaini diiringkan dengan syirik dalam

banyak tempa! dan sebagian ulama-antara lain
Ibnu Abbas-berpendapat bahwa perbuatan ini tidak
dapat ditobati. Akan tetapi, sebagian ulamayang lain

dengan bersandar pada firman Allah dalam surah

an-Nisaa' ayat48, "sesungguhnya Allah tilak aknn

mengampuni dnsa syirik dnn Dia mengampuni segaln

dosa yang selain dari (syfnH itu bagi siapa yang di-
kzfunnaki- Nya ", berpendapat bahwa si pembunuh
yang telah bertobat juga dapat memperoleh ampun-

an Allah. Mereka berpendapat bahwa yang dimak-

sud dengan "khulud"kekal' (pada ayat 93) adalah

dalam masa yang panjang.
Orang-orang yang telah dididik di Madrasah

Islam yang pertama, mereka melihat orang{rang
yang dulu membunuh bapak-bapak mereka, anak-

anak mereka, dan saudara-saudara mereka, ber-

keliaran di muka bumi dan telah masuk Islam,
sehingga bergejolaklah rasa kepahitan dalam hati
sebagian mereka. Namun demikian, mereka tidak
pernah berpikir untuk membunuhnya. Mereka
tidak pernah berpikir sekali saja untuk membunuh
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pada saat hati mereka terkenang kepedihannya
sekalipun. Bahkan, mereka tidak pernah berpikir
untuk mengurangi sedikit pun hak yang telah di'
berikan oleh Islam kepada mereka.

Unhrk menjaga agar jangan sampai terjadi pern-

bunuhan meskipun tanpa sengaja, dan untuk mem-

bersihkan hati para mujahid hingga tidak ada se
suafir pun di dalam hati mereka selain berjihad

karena Allah dany' sabilillah maka Allah meme
rintatrkan kepada kaum muslimin apabila berangkat

berperang agar tidak dimulai dengan memerangi

atau membunuh seseorang sebelum mendapatkan

bukti-bukti dan keterangan yang jelas. Juga hendak-

lah mereka menganggap cukup keislaman sese'

orang dengan melihat lahiriahnya yang berupa

kalimat (syahada$ yang diucapkan dengan lisannya
(karena tidak ada alasan di sini untuk menolak

ucapan lisannya itu).

'\f;5 ;iI,b,2 3J>61.fuf A 5\ qU
6.#rSL:t:&i4yyf :\6)Jli'{5
':H:a rd\s4 6 A\ {-;i, ar}"P4;8i43\+;&?:K
#+al:z\4<,s615i(#

"Hai orang-wary yang bnimn'n, apabiln lamu pngt
(bmpnang) diialnn Allnh, rnakn telitil"ah dan jangqn-

lah lamu-mmganknn lepada oratry y ang mcngumpl@lt

"s alnm" kzpadnm:u,'Kam:tt bulan se orang muhnin' (lnla

lwmu membunuhnya), dengan mnlcud meruari harta

benda kehidupan di dunia, karena di snsi Allah ada

hartn yang batyak. Be$tu iugalnh leadnnn_lmmu dnhulu,

lalu Alkh minganugnahlan nikmat- Ny a atas knmu,

mata telitilnh. S esurtguhny a Allah Mahn Mmgetahui

apa y ang lwmu knj alan. " (an-Nisaa-: 94)

Terdapat banyak riwayat mengenai sebab tllrun-
nya ayatini. Ringkasnyabahwa satu pasukan muslim

bertemu seor.mg lelaki yang sedang membawa

rampasan perang, lalu laki-laki itu mengucapkan,

",4ssalamu'ahikum" sebagai pertanda bahwa dia

seorang muslim. Akan tetapi, ada salah seorang

anggota pasukan itu yang menganggap ucapan lelaki

tersebut sebagai helatr untuk menyelamatkan diri,

lalu diamembunuhnya-
Karena peristiwa ini, turunlah ayatyang mem-

prihatinkan tindakan tersebut dan menyingkap rasa

tamak di ddam hati orangorang mukmin itu ter-

hadap hartarampasan. Atau, menyesalkan tindakan

mereka yang tergesa-gesa dalam mengambil ke
putusan (unhrk membunuh lelaki tersebut). Kedua

hal ini tidak disukai oleh Islam.
Sesungguhnya kekayaan dunia tidak boleh men-

jadi perhitungan kaum muslimin apabila mereka
pergi berjihad f. sabilillah Harta dunia tidak boleh

menjadi motivator dan pendorong kaum muslimin
untuk berjihad. Demikian pula tindakan yang ter-

buru-buru untuk menumpahkan darah seseorang

debelum didapatkan buliti-bukti dan keterangan
yang jelas. IGren4 mungkin orang tersebut seorang

muslim yang darahnya harus dihormati dan tidak
boleh ditumpahkan.

Allah SWT mengingatkan orangorang yang ber-

iman terhadap kejatriliahan merekayang baru saja

merekalalui. Juga mengingatkan mereka akan ke
tergesa-gesaan dan kebodohan mereka serta ke-

tamakan merekaterhadap hartarampasan. Dia menr
berikan karuniakepada mereka dengan menyucikan
jiwa mereka dan meninggikan hrjuan jihad mereka,

supaya mereka tidak kembali berperang untuk
mencari kekayaan dunia sebagaimana yang mereka

lakukan padazaman jahiliah. Diberi-Nyapula mereka

karunia dengan mensyariatkan hukum-hukum bagr

mereka untuk dijadikan pedoman, sehingga gejolak

hati yang pertama tidak dijadikan sebagai hukum
(keputusan) teralifiir, sebagaimana yang mereka
lakukan pada zarnanJahiliah.

Nash ini mungkin juga mengandung isyarat bahwa

mereka juga seperti itu, yaitu menyembunyikan
keislaman mereka-terhadap kaumnya-karena kon-

disi mereka yang lemah dan ketakutan, sehingga,

mereka tidak menyatalmnnya secara transparan

kecuali bila kondisinya aman bersama kaum mus
limin. IGrena itu, mungkin saja lelaki yang dibunuh
tersebut sedang menl'embunyikan keislamannya
terhadap kaumnya Setelah bertemu dengan kaum

muslimin, dia menyatakarurya secara transparan dan

mengucapkan salam kepada kaum muslimin.

'...Begitu jugalah leada'an lumu dahulu, lnlu Allnh
mmginugerahl'an nikmat- Ny a atns k"amu, mnla tnliti-

Iah. Sesungulutya Allah Mahn Mgngetahui apa yang

lamu kniilun. r' (an-Nisaa-: 94)

Demikianlah manlwj Al-Qur'an memberikan

sentuh-an kepada hati kaum muslimin agar hidup,

sensitif, dan mengingat nikmat Allah. Di atas

sensitivitas dan ketahvaan inilah ditegakkan syariat

dan hukum-hukum, setelah dijelaskan dan diterang-

kan secaragamblang.
Demikianlah pelajaran ini memuat aspek-aspek
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kaidah hubungan internasional (dengan non-
muslim) sedemikian jelas dan bersih, sejaklebih dari
empat belas abad yang silam.

i,rlri{rr;3t,1-j*'tg'.i,rffi icJir

e6;l*9rw's5"e*r;eiUi't#e
,i,ljgti"SfiK\"€rgj'rt3;6-,,tni$$t5
(1;ir&Er.r;#crVfiit-yg,'s;'u+eFait

'f<;nq!;ijiiy-&r*,6 j?:i,Ugs',s;,

",tiriio&;,r*k66:'iKet'j6Sit;r;;t;
'#i;14.!trq:;s#'rt6;'i3JKl166

St;;Qrte,g#({l$U,s&k
&u;ris;G6":,"{4{o_:itviai;
g6jtg'x'isQ|* jqffi'tea1it
'^1,;6t69,6,ii e^} i'i W atq 6 #
L";fK$_"$.Afrirfi 3LhG4*.,cA_f,
:;:"ititi$G,6;Lffi :r€61'JL:lA:€;"r;3

ft suf's\Ai#x1c*.fu ;S,6,Iie
gq$x3iiQ;ffi :i,;r;6i.WS
?l;*yg',i,ai'&1;tALKI;3
\jK&\fu 6b#r,!-u:Sa;ie
\:'45:;3-sp,ru;;L';;Jie
A 5i t!;;z:5; s, +\,fg 5 aa6-q;

'6(#t($':'r1b:{6i5,Zttfr#ttg
',i:Ai:"6f,ir:b:,lr:&FVfi ri$";L.g

\;4{': t \3 ;' } (. t(. C,y, sIi'J; 6(
K5,5U;#,b;;:6tjKof, jllHa
Wt 6&'(,#;t 6 Ai G:b ;. JtZ lU

"Ilda"klah sama amtara mukmin ya.ng duduk
, (yang tida"k hrrut berperang) yang tidak mem-

punyai uzur dan orang-orang yang berjihad di
jalan Allah dengan harta danjiwamereka. Allah
melebihkan orang-orang yang berjihad dengan
harta da^njiwanya atas orang-orang yang duduk
satu derajal Kepada masingmasing mereka
Allah menja^njika.n pahala yang baik (zurga) dan
Allah melebihkan orang-orang yang berjihad
atas orangyang duduk dengan pahala yangbesar,
(gS) (yaitu) beberapa derajat dari-Nya" am-
punan, dan rahmal Dan adalah Allah MahaPe-
ngampun lagi IVIaha Penyayang. (96) Sesung-
guhnya orang-orang yang diwafatkan mataikat
dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (ke-
pada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam ke-
adaa^n bagaimana kamu iniP Mereka men-
jawab, 'Adalah kami orang-orang yang ter-
tindas di negeri (Mekah).'Para malaikat ber-
kata, 'Bukankah bumi Allah ihr luas, sehingga
kamu dapat berhijrah di bumi ituP Orang-
orang itu tempatnya neraka Jaha^nnam, dan
Jahannam itrr seburuk-buruk tempat kembali,
(97) kecuali mereka yang tertindas baik laki-la^ki
atau wanita ataupun anak-anak yang tidak
marnpu berdaya upaya dan tidak mengetahui
jalan (untuk hijrah). (SS) Mereka itu, mudah-
mudahan Allah memaa"fl<annya- Dan adalatr
Allah Malra Pemaaf lagi Maha Pengampun (99)

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya
mereka mendapati di muka bumi ini ternpat hijrah
yang luas dan rezeki yang ba^nyalc Barangrsiapa
keluar dari rumatrnya dengan maksud ber-
hij"ah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian
kematian menimpanya (sebelum sampai ke
tempatyangdituju), maka sungguh telah tetap
pahalanya di sisi Allall Dan adalah Allah Maha
Pengampun lagi Matra Penyayang. (100) Apa-
bila kamu bepergian di muka bumi, maka fidak-
lah mengapa kamu menqashar shalat(mu)rjika
kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesung-
guhnya orang-orang kafir iUr adalah musuh yang
nyata bagimu. (101) Apabila kamu berada di

$r*
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tengah-tengah mereka (sahabatnu) lalu kamu
hendak mendirikan shalat bersama*ama mereka,
maka henda^klah segolongan dari mereka ber-
diri (shalat) besertamu dan menyandang sen-
jata, kemudia"n apabilia mereka (yang shalat be-
sertamu) sujud (telah menyempurnakan sera-
kaat), ma^ka henda^klah mereka pindah dari
belakangmu (..tturk menghadapi musuh) dan
hendaklah datang golongan ya^ng kedua ya.ng
belum shalat,lalu shalaflah mereka denganmu,
dan hendaklah mereka bersiap siaga dan
menyandang senjata- Orang-orang l<afir ingin
supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan
harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu
dengan sekaligus. Tidak ada dosa atasmu me-
letakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat
sesuahr kesusahan karena hujan atau karena
kamu mema^ng sakiq dan siap siagalah kamu.
Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab
yang menghinakan bagi oriurg-orang kafir itu.
(102) Maka, apabila kamu telah menyelesaikam
shalat(mu), ingatlah Allah di walilr bendiri, di
walrhr duduh dan di wakhr berbaring. Kemu-
dian apabila kamu telah merasa atnan, maka
dirikanlah shalat ihr (sebagaimana biasa). Se-

shalat ihr adalah kewajiban ya"ng

ditenhrkan r'vakhrnya atas orang-orang yang ber
iman. (103) Janganlah kamu berhati lemah
dalarnmengejarmereka Jikakamu
menderita kesakitan, maka sesungguhnya
mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagai-
mana kamu menderitanya, sedang kamu meng-
harap dari Allah apa yang tidak mereka
harapkan Dan adalah Attah Maha Mengetahui
lagi Mahabijaksa"na." (104)

Penga"ntar
Pelajaran ini mempunyai hubunganyang sangat

kuat dan jalinan yang sangat erat dengan pelajaran
sebelumnya. Mak4 pelajaran ini melengkapi tema
kedua pelajaran yang lalu. Kalaulah tidak ada ke
ingrnan untuk menetapkan prinsipprinsip hubung-
an internasional (dengan golongan nonmuslim),
sebagaimana ditetapkan oleh Islam, niscaya kami
menganggap kedua pelajaran yang lalu dengan
pelajaran ini sebagai sebuah pelajaran yang ber-
kesinambungan, ia adalah mata rantai dalam sebuatr
lingkaran.

Tema pokoknya adalah hijrah ke negeri Islam
serta menganjurkan kaum muslimin yang tertinggal
di negeri kafir dan negeri yang diperangr supaya

bergabung ke dalam barisan muslim yang berjihad
di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Juga supaya
membuang hubungan nasab dan keunhrngan tinggal
di Mekah di samping melindungikeluarga dan harta-

Jadi inilah yang dimaksud oleh firman Allah pada

permulaan pelajaran ini,

' Tulnklah samn antdra muhnin y ang duduk (y ang tidak
turut berpnang) yang tidnk mmtpunyai tar dnn orang-

arong yang berjihad dijalan AIInh dngan lwn dnnilwa
herelm. Allah melebihkan orang-orang yang bnjihnd
drngan lnrta dnn jiwanya atns arang-arangyang duduk

satu dnaj at. Kepadn masing-mnsing mnelm Allnh mm-
j anj ilwn p ahnln ytg baik (nrgQ dan All"oh mclzbihlan
orarg-oratg yang brjihnd atas wang yang duduk dmgan
pahnln yang Dasar. " (an-Nisaa-: 95)

Tidak ada lagi di Madinah orang-orang yang
duduk (tidak hrut berperang) kecuali orang-oftmg
munafik yang bermalas-malasan dan suka meng-
harnbat, yang diungkapkan di sini dengan ungkapan
yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam
pelajaran terdahulu.

Alinea ini diikuti alinea lain yang mengandung
ancaman bagi orangorangyang duduk (tinggal) di
negeri kafr, yakni mereka yang tidak hijrah dengan
agama dan akidahnya dari negeri kafr, sehingga
dimatikan oleh malaikat dengan disebut sebagai
"orang{rang yang menganiaya diri sendiri", " Orang-

orang itu tempatny a nnalaJahannnm, danJalmnrnm
itu seburuk-buruk tmtpat knnbali. "

Kemudian, diikuti alinea lain tentang jaminan

Allah kepada orangyang berhijrah di jalan-Nya sejak
dia keluar dari rumatrry4 dengan niat hrlus untuk
berhijrah kepadaAllah. Dalam ayat ini, Allah meng-
obati segala rasa takut yang dirasakan dalam hati
manusia ketika menghadapi hal-hal yang mem-
bahayakan dan menakutkan (dalamberhijrah), yang

dalam walitu yang sama juga banyak sekali beban
dan kesulitan yang dipikulnya

Pembicaraan di sini adalah mengenai jihad dan
hijrah ke negeri para mujahid. Juga mengenai hukunF
hukum hubungan antara kaum muslimin dr dnrul-
hijrah dan golongangolongan yang ada drluar darul -

hijrabyaflg di antara mereka terdapat kaum mus
limin yang belum hijrah-sehingga pembicaraan ini
masih berkesinarnbungan.

Pelajaran ini juga dilengkapi dengan tata cara
shalat ketika dalam ketakutan (shalat I'tau0-di
medan per:mg atau di tengah-tengah perjalanan

hijrah. Hal ini sekaligus menunjuli&an betapa per-
hatian Islam terhadap masalah shalat hingga pada
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saat-saat lrritis seperti ini, sebagai persiapzur untuk
mendapatkan kemantapan jiwa yang sempurna di
dalam menghadapi bahaya sebenarnya yang sedang
mengzurcam kaum muslimin yang dilancarkan oleh
musuh-musuh merekayang selalu menanti-nantikan
saat lupa atau terlenanya kaum muslimin.

Pelajaran ini diaktriri dengan sentuhanyang kuat
memiliki pengaruhyang dalam untuk memberi se
mangat dan keberanian dalamberjihad dijalanAllah,
juga dalam menghadapi berbagai macam penderita-
an dan kesulitan yang dapat saja menimpa para
mujahid. Hal itu dilukiskan dengan gambararr yang
indah mengenai keadaan para mujahid dan keadaan
musuh-musuh mereka yang berseberangan jalan,

larryanhh lamu bnlwti lsnnh dnlnm mmgej ar mnela
(musuhmu). Jikn knrnu mendnita kzsakitnn, malw
sesurryguhnya mnela pun mmdnin lccsakinn (puta),

sebagaimnna lmmu mmdqinnya, sednnglmmu meng-
hnrap dnri Allnh ap a y ang tidak mnela ltmap lwn . . .. "
(an-Nisaa-:10a)

Dengan lukisan ini, tampaldah persimpangan dua
jalan dan tampak dua manh.aj, terasa kecil setiap
penderitaan, terasa ringan setiap kesulitan. Tidak ada
lapangan bagi perasaan unfuk merasa penat dan
lelah. Sedangkan, golongan lain (musuh) merasa
menderita, ditambah lagi mereka tidak mengharap
kan dari Allah apa yang diharapkan oleh kaum mus
limin. Pelajaran ini dengan semua tema yang dipecah-
karurya dan dengan semuametode pemecalnnyang
ditempuhnya" menggambarkan sesuahr yang dikerja
kan di tubuh kaum muslimin, yaitu menghadapi
kesulitan-kesulitan pembinaan yang realistis dan
problem-problem pembinaan praktis. Juga melukis-
kan aneka macam kondisi kejiwaan mereka yang
berupa kelemahannya sebagai manusia, endapan-
endapan kejahiliahan masa lalu, karakter fitrah
manusia ketika menghadapi beban-beban berat dan
penderitaan yang disertai dengan kerinduan dan
keinginan unfuktertanggulanginya semua itu, yang
dikemas oleh rnanlnj yang bijaksana. Kemudian
dibangkitkannya fitrah kaum muslimin unhrk me
ngemban tugas yang besar ini.

Kita lihat semua ihr terlukis dari celahcelah ke
terangannya terhadap realitas yang terjadi, dari celah-
celah pengobaran semangat dan keberanian merek4
dari celahcelah mengobati ketakutan yang fitri
(naluriah) dan kesakitan-kesakitan yang realistis,
dan dari celahcelah mempersenjatai peperangan
dengan shalat! Dengan shalatlf,rususny4 di samping
bersenjabkan dengan persiapan dan kesadaran, juga

dipersenjatai dengan kepercayaan kepada jamirnn
Allah terhadap para muhajir, pahalanya kepada para
mujahid, pertolongan-Nya kepada orangorang yang
keluar untuk berjuang di jalan-Nya dan azabltrna
yang disediakan-Nya unhrk orangorang kafir.

Kita juga melihat metode manhaj qur'ani dan
Rnbbani di dalafn memperlakukan jiwa manusia
dengan segalakekuatan dankelemahanny4 dan di
dalam memperlakulian masyarakat di tengah-tengatr

. pembenhrkandanpematangannya. IGtajugamelihat
bermacam-macam tali yang digunakan unfuk meng-
ikatrrya dalam wakhr yang sama dan dalam satu ayal
Kita lihat pula secara lebih li*rusus, bagaimanaAl-
Qur'an mengisi jiwa kaum mustqlLr dengan merasa
lebih ungeul dan lebih tinggi dqripadamusuh mereka-
Pa{a=waktu yang sama, diisinya pula jiwa mereka
d6irgan kehati-hatian dan kewaspadaan serta ke
siapsiagaan terhad apfiffiya Jusaditmjulftan titik-
titik kelemahan dan kelmrangannya, dan diingat-
kannya agar benar-benar waspada dan berhati-hati.

Sungguh ry-nnlurj /J.qur'an merupakan manltnj
yang mengagumkan dan lengkap di dalam mem-
pergauli jiwa manusia, di dalam senar-senar yang
disenhrhnya dengan sekali sentuh, dan di dalam
menyiapkan tali-tuli y*g diikatuiya di dalam jiwa ini,
sehingga semuanya dapatbersuara dan sensitif me
nyambut panggilan.

Keunggulan manhnj tarbiahnya dan keunggulan
sistem sosial yang ditegaliJ<annya, sungguh me
rupakan fenomena yang jelas yang membedakan
masyarakatmuSlim dengan masyarakat-masyarakat
sekitarnya Keunggulan yang tampak jelas ini juga
sebagai sebab yang paling jelas pula, yang dilihat
manusi4 turfuk memantapkan masyarakat yang baru
tumbuh dan masih muda ini{engan segala kondisi
dan kadang-kadang kelemahan dan kekurangan
dalam hidupnya-dari libasan dan dikalahkan masya
rakat lain, sehingga mereka harus merumg. Bukan
hanya menang perang dengan senjat4 tetapi juga
kemenangan peradaban golongan muda atas pera-
daban tua kemenangan manhaj atas manhaimanhaj
lainnya, serta menjadi contoh kehidupan yang ideal
di atas contohcontoh lainnya dan kelahiran masa
yang baru di atas kelahiran manusia baru.

Cukuplah sampai di sini. Unhrk selanjutrya kita
hadapi nash-nash ini dengan penjelasannya.

***
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Kelebihan Ora.ng yang Berjihad Diba.ndingka;
dengan yang Tidak Berjihad

i,:f 4y{ri j"sl.tft+$#tti,r6ie#S
A6r1*lmS;'#ts;ltft.;'r*ie
,i,1j#i"6fiK\C'9i:-^:r;t'"6iJ;6i
t:j;6a,tc;4;Sg.F6'u-+o"f,',yit+&#

#,:;rgf-ri,iS$2a7;
'Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang

tidak turut bnpnang) y ang tidnk munpuny ai uatr dnn

orang-orangyangbrrlihnd di jalan Allnh dngan hnrta
dnn jiw a mnekn. All"ah melebihlwn mang- Mang y ang
berjihad dengan hnrta dan jiwanya atas orang-orang

yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing
mereka Allnh menjanjikan pahnln yang baik (surga)

dan Allnh melebihknn lrang-nrangyang brjihnd atas

nrang |ang duduk dengan pahalo yrg besar, (yaitu)
bebnapa duaj at dnri- Nya, ampunnn, dan rah.mnL Dan
adnlah Allnh Maln Pmgampun lngi Maln PnA q ong. "
(an-Nisaa-: 95-96)

Nash Al-Qur'an ini menghadapi suatu kondisi
ktrusus pada masyarakat muslim dan sekitarny4 dan

ia mengobati kondisi khusus dalam masyarakat ini
dengan perlahan-lahan-dari sebagran unsunrnsur-
nya-unfuk membangkitkan semangatnya buat ber-
jihad dengan harta dan jiwa Apakahyans dimaksud
oleh ayat ini adalah mereka yang tidak mau hijrah
karena hendak melindungi harta mereka, karena
kaum musyrikin tidak mentolerir seofturg pun unhrk
berhijrah dengan membawa hartanya sedikit pun.

Atau, karena supaya terlepas dari beban penderitaan

hijrah dan bahaya yang dihadapinya karena kaum
musyrikin tidak membiarkan kaum muslimin untuk
berhiirah, dan banyak dari mereka yang ditahan dan

disakiti-dan semakin bertambah siksaan mereka
yang diungkapkan dengan ungkapan yang lebih
halus-apabila mereka mengetahui ada niat hijrah
pada kaum muslimin. Atau, yang dimaksud adalatt
mereka yang tidak mau berhijrah. Ini adalatr pen-

dapat yang kami pandang kual Ataupun yang di-
maksud ihr adalah sebasian kaum muslimin di Danzl
Islam (negeri Islam), yang tidak punya semangat
untuk berjihad dengan harta dan jiwanya-selain
kaum munafik yang suka berlambat-lambat sebagai-
mana disebutkan dalam pelajaran yang lalu-atau
yang dimaksud adalah mereka yang tidak ber-
semangat unhrk berjihad dengan harta dan jiwa baik

dt dnrul-hnrb 'negeri kafi1 maupun di negeri Islam.
Nash ini menghadapi kondisi yang lihusus, tetapi

pengungkapan Al-Qur'an ini menetapkan kaidah
urnurn, yang terlepas dari ikatanwaktu dan kondisi
lingkungan, lalu menjadikannya sebagai kaidah yang
dipergunalian Allah untuk melihat orangorang muk-
min pada setiap maga dan tempat-sebagai kaidah
tentang tidak samanya orang{ftIng mukrnin yang
duduk atau tidak mau berjihad dengan or?ng{tang
nmkrnin yang mau berjihad dengan harta dan jiwa-

nya-yang tidak mempunyai uzur dan bermalas
malasan untuk melakukan jihad dengan jiwa, atau
dihentikan oleh kefukiran dan kemalasannya untuk
melakukan jihad dengan jiwa dan harta. Tidaklah
sama oftmg{rang yang duduk (tidak mau berjihad)
antara orangorang yang berjihad dengan harta dan
jiwanya. lni merupakan kaidah umum yang mutlak,

"Tidaklah sama antara mukmin yanag duduk (yang

tidak turut bnpnang) yang tidnk mempunyai uatr d"an

orang- nrang y ang berjihnd di j alnn Allnh dtngan hnrta
dnn jiwa merekn. . .."

Ketidaksamaan ini tidak dibiarkan secara tidak
jelas, melainkan dijelaskan dan ditetapkanny4 serta
diterangkan watak ketidaksamaan antara kedua
golongan tersebut,

". . . Allah mtl.ebihlan mang- orang y ang b rj ihad fungan
hnrta dan jiwanya atas zrang-urang yang duduk satu

dnajat...."

Perbedaan derajat ini digambarkan oleh Rasu-

lullah saw. dalam iempat mereka di surga. Diri-
wayatkan dalam Shnhihnh drrAbu Sa'id al-Ktrudri
r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

a a;qr;A.ii,r r*;i y'_,'iV 14 a o\ b

$'"l\L l:J,lr:As ft'r|"Ss Gt;'),9V
'Di dahm surga tudnpat snatus dnajat yang disedia-
lan Allah bagi wang-mang yang berjihnd di j alnn- Ny a,

dan j arak antara tiap -tiap dua dnaj at bagailcan j arak
antara langit dnn bumi."

Al-Amasy meriwayatkan dariAmr bin Murrah,
dariAbu Ubaidatr, dariAbdullah bin Mas ud, diaber-
kata "Rasulullah saw. bersabda,

s.//.// t...tto(t.. \
, ,Ft Ju, . - .2,>.s> o jl * f.. €) ,t' f
,6;'4 6rrel, jw f a;'r3tn1 ,ar'J't-'.,6-

{ rc iq ,*',:-tt';tt .g:l
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"Bmangsinpa mclemparknn anak Pannh (untuk mmy r
rang musuh), dia mendapat pahala satu duajat.' Lalu
senratry lnki-laki bertany a,'Wahni Rasulull,ah, duaj at
apalwh itu ?' B elinu mmj aw ab,'Ingatlnla s esungguhny a

in buknnlnh sep nti arak tnngga rumnltmuJarak anlara
dua duajat adahh sejauh perjalnnan suatus tahun."

Jarak-jarak yang digambarkan oleh Rasulullah
saw. itu kami kira sekarang lebih mudah untuk
dilukiskan, setelah kita mengetahui jarak sebagian
dari luas alam semesta (antarplanet), sehingga ada
jarak antara sahr bintang dan bintang yang sahl se
jauh perjalanan sekian rahrs tahun cahaya Orang-
oftulg yang mendengarkan sabda Rasulullah saw.

membenarkan apayang beliau sabdakan. Akan tetapi,

sebagaimana saya katakan di muka kadang-kadang
kita merasa lebih mampu-di atas keimanan-meng-
garnbarkan jarak ini dengan pengetahuan kita ter-
hadap jarak antarbintans yang sangat mengagum-
kanitu.

Setelatr menetapkan perbedaan tingkatan antara
orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut
berjihad) sedangkan mereka tidak mempunyai uzur,

dan orangorang yang berjihad dengan harta dan
jiwanya, konteks berikutnya menetapkan bahwa
Allah menjanjikan patrala yang baik kepada masing-
masing golongan ifir,

"I{epada masing-masing mnekn Allah menjanjikan
pahaln yang baik (surga)..,."

Iman mempunyai timbangan dan nilaitersendiri
pada setiap hal, di samping adanya perbedaan derajat
antarapara atrlinya sesuai dengan perbedaan mereka
dalam melaksanakan fugastugas iman yang ber-
hubungan dengan jihad dengan harta dan jiwa Dari
keterangan susulan ini, kami memahami bahwa
oftmg{ftmg yang duduk itu bukanlah orang{rang
munafik yang berlambat-lambat dan menghambat
perang, tetapi mereka adalah golongan lain yang

layak masuk ke dalam barisan Islarn, namun mereka
terhalang di sisi ini. AlQur'an mendorongnya unhrk
melengkapi kekurangannya. Diharapkan masih
terdapat kebaikan pada mereka dan diharaplan pula

mereka akan menyarnbut panggilan jihad.

Setelah memberikan keterangan susulan ini, Al-

Qur'an menetapkan kaidah pertama tadi dan me-

nguatkannm dengan memperluas sasaranny4 dan
membangkitkan semangat dengan mengatakan
bahwa di baliknya terdapat pahala yang besar,

'. . . Allnh mclzbihlun orartg- nrang y ang b ri ihad atas

orang-nrang yang duduk dengan pahala yang besar,

(yaltul beberapa dtrajat dari-Nya, ampunan dan
rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Mah.a Penyayang."

Demikianlah penegasan dan pengukuhan di"

berikan, janji disampaikan, sanjungan diberikan
kepada para pejuang, serta para mujahid dilebilrkan
atas orangorangyang cuma duduk dan tidak turut
berjuang. Demikianlah lambaian yang menarik jiwa

. orang beriman untuk mendapatkan pahala yang
besar, ampunzm Allah dan rahmat-Nya terhadap
dosa-dosa dan kekurangan.

Semua ini mengisyaratkan dua hakikat penting.

Pntam.a. nash-nash ini adalah dalam menghadapi
berbagai kondisi yang terjadi pada kaum muslimin
dan unhrk memecahkanny4 sebagaimarntelah kami
kemukakan. lni sudah cukup menjamin untuk men-
jadikan kita lebih mengerti tabiatjiwa manusia dan
tabiat kelompok-kelompok manusia, juga lebih me
ngerti bahwabagaimanapun mereka telah mencapai

ketinggian dalam keimanan dan pendidikan, jiwa

manusia ifu tetap memerlukan obat unhrk mengobati
kelemahan, ketamakan, kekikiran, dan kekurangan
yang ada padanya di dalam menghadapi tugashgas,
khususnya tugas jihad dengan harta dan jiwa, di
samping membersihkanjiwa bahwa apayang mereka
perbuat harus karena Allah dan di jalan Allah.

Munculnya sifat-sifat ldrusus manusia-yang be
rupa kelemahan, ketamakan, kebakhilan, dan ke
kurangan-ini tidaldah mengundang keterputus
asaan individu atau jamaah dan tidak menjadikannya
lepas tangan dan tanggung jawab, selama unsur-
unsur keiKrlasan, keseriusan, keberganhrngan pada

barisan Islam, dan kemauan berhubungan dengan
Allah masih tetap ada. Akan tetapi, bukan berarti
menetapkan dan membenarkan individu atau jarnaatt

unhrk mengikuti fenomena yang ada padanya yang

berupa kelemahan, ketamakan, kebakhilan, ke
kurangan, dan bisikan-bisikan lainnya unhrk ber-
tiarap dan berada dalam kehinaan, dengan alasan

bahwa semua ini merupakan realitas mereka Bah-

kan sebaliknya mereka harus mengikuti pangsilan

unfirk bangkit dari ketiarapan dan kehinaan unhrk
berjalan di tempatyang tinggi dan terhormat hingga
ke puncak, dengan berbagai panggilan dan dorong-
an-sebagaimana yang kita lihat dalam manhnj
Rnb b ani yang bijaksana ini

Kedua, nilai jihad dengan harta dan jiwa dalam
timbangan Allah dan pernyataan-pernyataan agama

Islam serta orisinalitas unsur ini pada tabiat akidah
dan nizJtam 'sistem' Ilahi, karena Allah telah me
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ngajarkan kepada mereka karakter jalan perjuangan

ini, karakter manusi4 dankarakterpasukan-pasukan
yang memusuhi Islampada setiap masa

Sesungguhnya 'Jihad" bukanlah tadisi yang

berlaku waktu itu, tetapi ia adalah keharusan yang
menyertai rombongan dal$/ah ini. Masalahnya
bukanlatr batrwa Islam-sebagaimana disalahpahami
oleh sebagian orang yang lqu-tumbuh pada nmarr
kekaisaran, lalu menyelinap dalam pandangan pe
meluknyaJengan menyerap apayang ada di sekitar-

ry'+batrwa mereka harus memiliki kekuatan pemaksa

untuk menjaga keseimbangan.
Kepuhrsan-keputusan ini menjadi saksi, minimal,

betapa sedikitnya watak agama Islam yang diserap
ke dalam jiwa orang{ftng yang melakukan tuduh-
an dan anggapan yang bukan-bukan ini.

Seandainya perang itu merupakan tradisi yang
berlaku di dalam kehidupan umat Islam, niscaya

ajaran inti kitabAllah tidaklah mencakup pasal-pasal

itu dengan menggunakan uslab (metode) seperti ini,
dan tidaklah Sunnah Rasuhrllah saw. meliputi hal itu
dengan menggunakan uslub sepernini pula.

Seandainya jihad ihr merupakan kebiasaan yang

berlaku, niscaya Rasulullah saw. tidak akan meng-

ucapkan sabdanya mengenai setiap oftmg muslim
hinggahari kiamat,

u-7 ;h *'oit^,- lt fr lt oC; F

( 9u1' u* '*
"Barangsiapa y ang meninggal dunia sedn'ng dia belum

p srnah b erpnang dnn tidnk ada niatan dn'lnm hot*y o
untuk berpnang (rnembela Islam), di'a mati dmgan
s ecabarg dari lcernunaflan. "

I(arena kondisi tertenhr, Rasulullah saw. pernah
menolak seseorang untuk turut berjihad, karena
kondisi lhusus keluargarya, sebasairnana diriw4rat-
kan dalam ash-Shahihbahwa seorang laki-laki ber-
kata kepada Rasulullah saw.,'Wahai Rasulullatr, saya

hendak berjihad." Beliau berhnya "Apakah engkau
punya orang tua?" Orang ifu menjawab, "Ptmya-"

Beliau bersabda "Mak4 berjihadlah kamu untuk
merawat kedua orang tuamu." Ini adalah kondisi
khusus yang tidak merusak kaidah umum, dan

seorang individu tidaHah mengrrangi mujahid yang

banyak Kemungkinan Rasulullah saw., karena
kebiasaaruryayang mengertikondisi masing-masing
tentaranya satu per sahr, beliau juga mengetahui
kondisi orang ini beserta kedua orang tuanya, se
hingga beliau memberikan pengarahan seperti ihr.

Oleh karena itu, jangan sekali-kali seseorang me
ngatakan bahwa jihad ifil merupakan kondisi yang

berlaku disebabkan oleh bermacanrmacam keadaan,

sedanglan keadaan sekarang sudatr berubatr. Tidak
begitu! IGrena Islam itu harus mempopulerkan pe
dangnya dan berjalan bersamanya unfuk menebas
kepala. Akantetapi, |arenarealitas kehidupsr rDsou-

sia dan karakter jalan dakwah mengharuskannya
menahan pedangnya dan baru mengggnakannya
dengan sangat hati-hati pada setiap masa-

Allah SWT mengetatrui bahwa hal ini tidak di-

sukai raja-raja dan para penguasa Dia mengetahui
bahwapara penguasapasti akan memerangi Islam
karena Islam adalah jalan hidup yang bukan jalan

hidup mereka, dm mnnltnjvansb,rkar. mailt4jmereka
Bukan cumakemarin, tetapi sekarang danyang akan

datang, di setiap negeri, dan pada setiap generasi.

Allah juga mengetahui bahwa keiahatan akan

terus bergelora dan tidak mungkin akan reda- Tidak
mungkin kebaikan ini dibiarkan tumbuh meskipun
kebailian ini menempuh jalan damai, karena semata-

mata tumbuh dan berkembangnya kebaikan itu saja

sudah merupakan ancaman dan bahaya bagi ke
burukan dan kejatratan, dan semata-mata adanya

kebenaran itu saja sudah dianggap bahayabagike
batilan" Sudahtentu kejahatancenderung memusuhi
Islam, dan sudah tentu kebatilan akan membela diri
dengan berusaha membunuh kebenaran dan men-

cekiknya dengan segenap kekuatannya.
Ini adalatr karakter, bukan kondisi temporer. Ini

adalah fiftah, bukdn kondisional.
Oleh karena itu, harus dilakukan jihad dengan

aneka macam bentukn}a!Jihad ini harus dimulai
dari dalam hati, kemudian tampil ke permukaan,
meliputi dunia nyata dan realitas. Kejahatan yang

bersenjata harus dilawan dengan kebaikan yang

bersenjata pula, kebatilan yang berlengkapan harus
dilawan dengan kebenaranyang berlengkapan pula
IGlau tidak demikian, tindakan (melawan dengan

tanpa senjata) itu adalah bunuh diri atau kekonyolan
yang tidak pantas bagi ofttng{ftng mukmin.

IGrenaifu, harus adapengorbananharta daniiwa
sebagaimana yang dituntut Allah kepada orang-

orang mukrnin dan sebagaimanaAllah telah mem-

beli harta dan jiwa mereka dengan surga. I(alau
ditakdirkan mereka menang atau mati syahid, itu
adalah urusanAllah S\{Tdan ifir adalatr takdirnya
yang diiringi dengan hikrnah-Nya Mereka akan

mendapatkan salatr sahr dari dua keunfirngan yang

baik di sisiTuhan merelau menang atau mati syahid'

Semua manusia pasti akan mati apabila telah tiba
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ajalnya sedang yang menjadi syahid hanya oftmg-
orang yang mati syahid.

Di sana ada titik-titik sentral yang mendasar dalam
akidah ini, di dalam manhninyayang realistis, di
dalam garis perjalanaruryayang telah ditentukan, dan

di dalam tabiat langkah-langkahnya ini beserta
kepastian-kepastian naluriahnya, yang tidak ada

hubungannya dengan perubahan sihrasi dan kondisi"

Titik-titik ini tidak boleh lebur di dalam perasaan

kaum mukminin, dalam kondisi apa pun. Di antara
titik-titik sentral ini adalah jihad, yang dibicarakan
oleh Allah dalam pembahasan ini, yaitu jihon rt
sabilillnh 'di jalan Allahl saja dan di bawah bendera-
Nya saja Nah, jihad semacam inilah yang orang-
orangyang terbunuh di dalamnya disebut "syuhada"
dan akan disambut dengan penuh penghormatan
oleh makhluk golongan tertinggi (para malaikaO.

Orang-Ora^ng yang Tida"k IVIau Berhijrah
daxi Darul-Kufr

Setelah itu, dibicarakanlah tentang segolongan
oftng{mngyang duduk saja yaitu orangorangyang
tinggal di negeri kufur dengan tidak mau berhijrah
dari sana karena tertahan oleh harta dan kepenting-
an merek4 atau tertahan oleh kelemahan mereka
unhrk menanggung beban penderitaan berhijrah,
padahal mereka mampu berhijrah kalau merekaber-
minta dan mau berkorban, sehingga tiba ajal mereka
dan malaikat datang unhrk mencabutnyawa mereka

Ayatberikut membicarakan mereka dan digam-
barkannya mereka dengan gambaran yang hina dan
amat buruk, yang dapat menggugah semangat
orang{ftng yang duduk unhrk segera bangkit dan
berlari dengan membawa agama dan akidahnya,
untuk mendapatkan tempat kembali di sisi Tuhan-
nya dari sikap yang digarnbarkan ayat ini,

& e6s eJ,J -Cy'@i fr;;i i,jt t y

;^i 35 K f1 
rJu "a}{i O e;r*,'tk 66

U3i6'#'#i664X'Alis#'^+E
qiiiidaissQi g'q
ea{jt&U6;;;{iwsWS

#,6it$a'6gwi'tJ^\

" S es unguhn y a orang- 0r ang y ang diw afatlmn malni knt
dalnm keadaan menganiaya diri sendiri, (leepada

mereka) malailmt bertarrya, 'Dalnm leeadaan bagai'
mana kamu ini?'Merekn mmjawab, Adalah kami
lrang-orang yang tntindns di negeri (Melmh).' Para
malaikat berkata, 'Bukanknh bumi Allah itu luas,

sehingga lamu d@at bnhijrah di bumi itu?'Orang-
orang itu tempatny a nualuJalmnnam, dnnJahnnnam

itu seburuk-buruk tempat fumbali, kzruali mneltn yang
' tertindas baik laki-laki atau wanita maupun anak-

anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak
mengetahui jalan (untuk hyrah). Mnela itu, mudnh-

mudahan Allah memaafkannya. Dan adalnh Allnh
Maltn Pemnaf lo.gi Mol* Pengampun." (an-Nisaa':
e7-ee)

Nash ini dihadapkan pada kondisi riil di Jazirah
Arabia-di Mekah dan lainlainnya-sesudah hijrah
Rasulullah saw. dan sesudah berdirinya Daulah
Islamiah di Madinah. Pasalnya di Mekah masih ada

orang{rang mustm yang tidak melakukan hijrah
karena tertahan oleh harta benda dan kepentingan
mereka. Kaum musyrikin tidak membiarkan se-

orang pun untuk berhijrah dengan membawa harta
bendanya Atau, karena takut menanggung risiko
hijrah, sebab kaum musyrikin tidak membiarkan
seorang muslim pun pergi berhijrah melainkan
mereka halang-halangi dan mereka intai di jalan. Ada
juga segolongan orang yang memang terhalang
untuk hijrah karena benar-benar lemah kondisinya,
yaihr orangorang lanjut usia kaum wanita dan anak-

anak yang tidak berdaya unhrk melarikan diri dan
tidak mendapatkan jalan untuk hijrah.

Sungguh berat siksaan kaum musyrikin terhadap
personalia kaum muslimin yang tinggal di sana,

setelah merekatidak dapatmenyusul Rasulullah saw.

dan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Setelah
berdiri Daulah Islamiah, setelah Daulah Islamiah
menghadapi perniagaan kaum Quraisy di Badar, dan

kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang
telak dalam peperangan ini, kaum musyrikin me
nimpakan kepada mereka beraneka macamazab
dan siksaan, dan memfitnah mereka dari agamanya

dengan amatkasar.
Sebasian mereka ada yang terfitnah dan se

bagian lagi terpaksa menampakkan kekafiran se
bagai taktik dan turut serta melakukan peribadatan

kaum musyrikin. Taktik semacam ini boleh dilaku-
kan kalau mereka tidak mempunyai negara tempat
berhijrah, kalau mereka mampu. Adapun setelah
berdirinya negara atau Daulah Islamiah, setelah

A
1Vw
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adanya DaruLlslnrry maka tunduk kepada fih;
(ajakan murtad) atau berlindung dengan taqiyah
'taktik menjaga diri', padatral mereka memiliki ke
longga:an untuk berhiirah dan menjalankan Islam
secara terangterangan serta hidup di Darullslnm
tidak dapatditerima

Demikianlah nash-nash ini turun, dengan me
nyebut orang-orang yang tidak berhijrah demi men-
jaga harta benda dan kepentingan merek4 atau

karena takut risiko hiiratt dan penderitaan di jalan,

hingga datang ajal merek4 sebagu" mang-mary y ang

mm<plimi dirinya smdirf', karena mereka telatr
menghararnkan dirinya untuk tndttp di Darul Islnm,

dengan kehidupan yang tinggi, bersih, mulia, dan
bebas merdeka Mereka menetapkan dirinya untuk
hidup di negeri kafir dengan kehidupanyang hina
lemah, dan tertindas. Mereka diancam dengan
" nnaba Jalwtrnm, dnn Jahnnnam itu seburuk-buruk

tsnpat kstntrall'.

Jadi, nash ini menunjukkan bahwayang dimak-

sudkan adalah oftmg-orang yang terfitnah dari
agarnanya secara praktis di Mekah.

Akan tetapi, Al-Qur'an-dengan metodenya-me
ngungkapkannya dalam suahr gambaran, dan me
lukiskannya dalqm suafir pemandangan yang ber-

denyrt dan bergerak serta dapat berdialog,

"Sesungguhnya orang-Mang l ang diwafatlwn malnilat
dalnm luadaan menganiaya diri sendiri, (kepada

mnelm) mnlnikat bntanya, Dalnm luadaan bagai-

mnna lumu ini?'Mnela mmjawab, Adalah lumi
orarg-nrang yang tntindns di negni (Melsah).' Para

mahikat berlatn, 'Bulanknh bumi Allah itu luas, se-

hfuga lamu dapat bnhijrah di bumi itu?...."'(an-
Nisaa':97)

AlQur'an mengobati jiwa manusia dan digirins-
nya mereka kepada unsur-unsur kebaikan, harga
diri dan kemuliaan-supaya membuang unsur-unsur

kelemahan, kebakhilan, ketamakan, dan keberatan.

Untuk itu, dilukiskanlah pemandangan ini yang

menggambarkan suatu hakikat tetapi ditempat-
kannya hakikat ini dengan sebaik-baiknya dan
proporsional, di dalam mengobati jiwa manusia

Pemandangan saat menghadapi dan menjelang
kematian sendiri merupakan pemandangan yang

menakutkan hati manusia dan terkonsentrasilah ia
untuk membayangkan segala sesuatu yang ber-
kenaan dengan kematian itu. Ditampati*annya
malaikat dalam pemandangan ini menambah rasa

takut, konsentrasi, dan sensitivitas dalam jiwa.

Mereka-yang dudulq tidak mau berhijrah-itu

telah menganiaya diri mereka sendiri dan malaikat
datang kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka

sedang keadaan mereka seperti itu. Ini saja sudah

cukup menggeral<kan dan menggetarkan jiw4 karena

sudah menakutkan kiranya seseorang membayang-

kan dirinya dicabut nyawanya oleh malaikat sedang

dia dalam keadaan grenzalimi dirinya dan di depan-

nya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mem-
perbaiki dirinya karena ini merupakan saatyang
terakhir.

Akan tetapi, malaikat tidak hanya mencabutnyawa
mereka dengan diam saja, melainkan menghadap
kan kepada mereka masa lalu mereka, dan me
nunjulftan kemungkaran perbuatan mereka serta
mengajukan pertanyaan kepada mereka ke mana

mereka habislan hari-hari dan rnalam-malam mereka?

Apa kesibukan dan citacita mereka di dunia?

'...(Kepada muelu) mnlnilwt butanya, 'Dahm le-
adaan bagaimnnn knmu ini?'..."

Sesungguhnya mereka selalu telantar, seakan

tidak ada kesibukan bagi mereka kecuali ditelantar-
kan.

Orangorangyangmenghadapikematian ihr men-
jawab, pada saat menghadapi ajal, atas pengingkaran

malaikat ini, dengan jawaban yang hina dan mereka
anggap sebagai alasan pembenar untuk menerima
kehinaan itu.

'. . .Mnelm mmj awab, Adalnh lmmi orang-mary yang

tntinfuu di negni (Meknh).'..."

I(ami tertindas, ditindas oleh orangorang yang

kuat Kami dihinakan di negeri ini dan kami tidak
memiliki kekuasaan sedikit pun.

Semua jawabannya hanya berisi kehinaan yang

menggelikan, yang setiap jiwa merasa ngeri kalau

keadaannya seperti ini pada wakhr menjelang ke
matian, setelah seperti itu sikapnya selamahidup
ny4 karena malaikat tidak akan membiarkan mereka
yang tertindas dan menzalimi dirinya sendiri, me
lainkan malaikat itu menempelak mereka dengan

realitas yang sebenarnya dan memberitahukan ke
pada mereka tentang tidak adanya usaha merek4
sedang kesempatan masih adawakhr itu,

'.. .Para malailwt bnlutn,'Bulwnkah bumi AII'ah itu

luas, sehinga lamu dapat bnhijrah di bumi itu?'. .'. "
IGlaubegiu.r, sebenarnyabukan kelemahanyang

mendorong mereka menerima kehinaan dan pe
nindasan sertapemfitrahan dari iman ifu, melainkan

ada sesuahr yang lain, yaifu keinginan mereka ter-

hadap harta benda, keunhrngan, dan jiwanyalah
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yang menahan mereka & darut-twfitu, padahal di
sebelah sana ada negeri Islam. Merekabertahan di
dalam kesempitan, padahal di sana ada bumi Allah
yangluas, danunt-rkberhiirah ke sanapun memung-
kinkan, meskipun harus menanggung penderitaan
dan pengorbanan.

Di sini diakhirilahpernandanganyangmengesan-
kan itu dengan menyebutkan akibatyang menakut-
kan,

". . . Uang- orang itu tempatny a nnalaJahannarn, dnn

Jahanrum itu seburuk-buruk tempat kembali." (an-
Nisaa-: 9)

Kemudian dikecualikanlah bagi orang{ftngyang
tidak berdaya sehingga tetap tingsal di negeri kafir,
menghadapi fitnah di dalam agama dan terhalang
untuk hidup di negeri Islam. Mereka itu adalah
oftrng{rang lanjut usia kaum wanita dan anak-anak
Unhrk mereka diganhrngkan harapan unfuk men-
dapatkan pemaafrn, pengampunan, dan rahrnatAllah,
disebabkan mereka memiliki uzur yang jelas-dan
tidak mampu pergi berhijrah,

"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau
wanitn ataupun annk-arnk yang tidnk marnpu bndnya
upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).
Merele. itu, mu dah-mu dnhan Allnh rnemnaJkanny a.
Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Peng-
amp un. " (an-Nisaa-: 98-99)

Hukum ini berlaku hingga aldrir zaman, melam-
paui kondisi khusus yang dihadapi nash ini dalam
masa dan lingkungan tertentu. Ia berlaku sebagai
hukum y.mg umum, meliputi setiap muslim yang
difihah dalam beragamanya dibumi manapun, yang
tertahan oleh harta benda dan kepentingan pribadi-
ny4 kerabatry4 teman-temanny4 atau takut risiko
kalau melakukan hijrah! Padahal, di sana-di tempat
mana pun di muka bumi-ada negeri Islanr, yang dia
dapat menjalankan agamanya dengan aman, dapat
menyatakan akidahnya dengan terang-terangan,
dapat menunaikan ibadahnya, dapat hidup secara
Islam di bawah naungan syariat Allah, dan dapat
menikrnati kedudukan vang tingsi itu.

*** .

Janji Alah kepada Orang yang Berhijratr
Dalam nash-nash yang lalu, AlQur'an mengobati

jiwa manusia yang menghadapi risiko h{irah dan
penderitaan serta hal-hal menakutkan yang meng-
ancanmya Diobatinya semua ifu dengan menampil-

kan pemandangan yang mendebarkan dan mena-
kutkan. Sesudatr itr, diobatinyalah jiwa itu dengan
menebarkan unsur-unsur ketenangan-baik orang
yang berhijrah ihr sampai ke tujuan maupun mati di
tengah jalan-dalam keadaan hijrah di jalan Allatr;
disenangkannya mereka dengan jaminanAllah ke
pada orangyangberhijratr sejak iakeluar dari rumah
untuk berhlirah di jalan-Nya; dan dlianjikan kepada-
nya kelapangan dan kemalanuran di muka bumi dan

' ditempattujuan, sehinggatidakterasa sempitoleh
bukit dan lurah yane dilalui dalam perjalanan hijrah-
ny4
G

1i1;fut69,3ie4;,ibia--,fr .6;#
t{6'i7-$tr;ri,iJLht$4{.Vf6,

#e:,6fb{fi t€;f 'JL:4:&"i1,
"Barangsiapa bnhijrah di jalan Allnh, niscaya mnelw
mendnpati di muln bumi ini tempat hijrah yang luas
dan re<pki yang banyak. Barangsiapa luluar dari
rumahny a dmgan malcud bnhijrah kzpadn Allah dan
Rnsul- Nya, lcmudian lrcrnptian mmimpany a (sebelum

sampai lce tempat yang dituju), malm sunguh tzlnh
tetnp pahaknya di sisi Allnh. Dan adalnhAlkhMalu
Pmgampun lngi Mala Pmy ay ang. " (an-Nisaa': 100)

Mantraj Rabbani qur'ani dalam ayatini mengobati
bermacam-macam hal yang menakutkan jiwa ma-
nusia, yaitu ketika ia menghadapi bahaya hijrah,
seperti kondisi yang sedang terjadi saat ihr dan yang
sering terjadi berulang-ulang atau yang hampir sama
menakutkannya pada setiap waktu.

Al-Qur'an mengobati jiwa ini dengan jelas dan
frsih. Tidak ada sesuatr ptur dari hal-hal menakutkan
yang disembunyikan dari jiwa ihr, tidak ada satu pun
bahaya yang ditutuptutupi-termasuk bahaya ke
matian, tetapi dicurahkannya ke dalam jiwa rasa ke
tenangan dengan dikemukakannya beberapa haki-
katlain beserta jaminanAllah SW'I

Yang pertama kali dilakukan ialah membatasi
hijrah bahwa hijrah hanya dilakukany' satrilillah'dt
jalan Allah'. Inilah hijrah yang diperhitungkan di
dalam Islam. Jadi, hijrah ini bukan hijrah untuk
mencari kekayaan, menyelamatkan diri dari pen-
deritaan, mencari kenilanatan dan kesenangan, dan
unhrk tujuan apa pun dari tujuan-hrjuan hidup
duniawi. Barangsiapa yang berhijrah dengan hijrah
seperti ini,y' sabilillah niscaya ia akan mendapatkan
kelapangan di muka bumi, sehingga bumi tidak
terasa sempit olehnya. Ia tidak akan kehilangan



Lanjutan luz V: Lanjuton furtengahon an-Nisaa' (e) Tafsir Fi Zhilalil-Qur:an lll

upaya dan jalan, untuk mendapatkan keselamatan,
rezeki, dan kehidupan,

"Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allnh, niscaya

mereka men"d"apati di mulu bumi ini tempat hijrah yang

luas dnn reryki yang barryak.. .."
Hanya kelemahan jiwa, ketamakan, dan sifat

balrtrilnyalah yang menimbulkan k*rayalan kepada-

nya bahwa sarana-sarana kehidupan dan rezeki
sangat bergantung pada tanah, terikat pada kondisi,

dan terikat pada lingkungan, yang seandainya ter-
pisahkan niscaya tidak akan ditemukan jalan bagi
kehidupan. I(hayalan palsu terhadap hakikat sebab
sebab rezeki, kehidupan, dan keselamatan inilah
yang menjadikan jiwa manusia mau menerimake
rendahan dan kehinaan, dan berdiam diri saja meng-

hadapi fibrah terhadap agamanya, ymg kemudian
dia dihadapkan kepada tempat kembali yang menye
dihkan, yakni tempat kembalinya orang-orang yang

dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi
dirinya sendiri. Allah menetapkan hakikat yang di.
janjikan bagi orang yang berhijrah di jalan Allah,
bahwa ia akan mendapatkan tempathijrah yang luas
dan rezeh yang banyak, dan ia akan mendapati Allah
pada setiap tempat di mana ia pergi. Juga ditetapkan
bahwaAllah akan memberinya kehidupan, mem-
berinya rezeki, dan menyelamatkarurya.

Akan tetapi, adakalanya ajal telah tiba di tengatr-

tengah perjalanannya hijrah y' sabilillalt Kematian,
sebagaimana sudah dibicarakan di muka dalam
surah ini, tidak ada hubungannya dengan sebab-

sebab yang lahir. Kematian adalah suaht kepastian
yang sudah ditetapkan manakala ajal yang ditenhr-
kan telah tiba waktunya, baik orang itu tinggal di
tempat maupun pergi berhijrah, karena ajal itu tidak
dapat dimajukan dan diundurkan oleh manusia-

Hanya saja jiwa manusia mempunyai pandangan

dan gambaran yang terpengaruh oleh kondisi-
kondisi lahiriah. Manlwj NQur'an memelihara dan

mengobati masalah ini. Mak4 diberikannya jamin-

an Allah dengan memberi pahala sejak yang ber-
sangkutan melangkahkan kakinya yang pertama
dari rumahnya unhrk berhijrah kepada Allah dan
Rasul-Nya

". . .Barangsiapa leluar dnri rumnhnya dmgan malsud
bnhijrah lupanaAhh dnn Rnsul-Nya, kemudinn lee-

mntian mmimpanya (sebelum sampai le nnpat yarry
dituju), mala sungguh telnh tetap pah"al"arrya di sisi

Allah,..."

Pahalanya semua yang meliputi pahala hijrah,
pahala kepergiannya, pahala sampai ke negeri Islam,

dan pahala hidup di negeri Islam. Nah, jaminan apa

lagi yang lebih besar daripada jaminan Allah ini?

Di samping jaminan pahala" diiringi pula dengan
jaminan pengampunan dari dosa-dosa dan jaminan

rahmat pada hari perhitungan. Ini melebihi jaminan

yang pertama tadi,

".,.Dan adalah Alldt Maha Pengampun lagi Maha
Pnyo.yong...."

' Inilah perniagaan yang menguntungkan, tanpa

diragukan lasi. Si muhajir telah mengantongi harga
nya sejak ia melangkahkan kakinya yang pertama

ketika keluar dari rumah unhrk hijrah kepada Allah
dan Rasul-Nya, sedangkan kematian adalah kema-
tian, yang akan datang padawakhrnya, tanpa dapat

dihrnda dan tidak ada hubungannya dengan hijrah
atau tinggal di pemukiman yang lama Seandainya si
muhajir tetap tinggal di rumah dan tidak mening-
galkan rumatrrya, niscayakematian pun akan datang

kepadanya bila telah tibawakhrnya IGlau demikian,
akan rugilah dagangannya, ddak mendapatkan
pahala tidak mendapatkan pengampunan, dan tidak
mendapatkan rahmat, bahkan di sana malaikat men-

cabut nyawanya ketika dia dikategorikan sebagai
oftmg yang menganiaya dirinya sendiri.

Alangkah jauhnya perbedaan antara kedua macam
perdagangan itu! Alangkatr jauhnya perbedaan

antara kedua tempat kembali itu!

Shalat Khauf dan Urgensinya
Dari ayat-ayat yang telah kita paparkan dalam

pelajaran ini, tahulah kita bermacam-macam pelajar-

annya secara global sebelum kita melewati sisa-sisa

kajian dan tema-temanya.
Kita dapat mengetahui-d ari ayat-ayat ini-sejauh

mana ketidaksukaan Islam terhadap orang{rang
yang duduk (tidakmau) berjihad di jalanAllah dan
tidak mau bergabung ke dalam barisan mujahid
muslim, kecuali orangyang diterima alasannya oleh
Allah, yaihr orang{rang yang dalam kesulitan dan
orang{rangyang tidak mampu melakukan hijrah
karena tidak mampu melakukan daya upaya dan
tidak mendapatkan jalan.

Kita juga dapatmengetahui sejauh mana dalam-

nya unsur jihad dan urgensinya dalam akidah Islam,
dalam ni<lnm' pr'rabrarr' Islam, dan dalam hnfutan-
hrnhrtan realitas bryi rnanlwjRabbani ini-yang kaum
Syiah telah rnenganggap jihad sebagai salatr sahr

rukun Islam. Dalam hal ini, mereka memiliki acuan
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nash-nash dan realitas yang kuat unhrk mendukung
pendapat mereka seandainya tidak ada hadits , "Isl.am

ditegal:lan atns lima dasm (rukun) .... "Akan tetapi,
kuatrya tugas jihad dan urgensinya unsur jihad ini
dalam denyut kehidupan Islam, dan tampak jelas

urgensinya pada setiap wakhr dan setiap tempat-
suatu urgensi yang bersandar pada tuntutan fitah,
bukan kondisi temporal semata-, mendukung dan
menguatkan perasaan yang dalam mengenai keperr
tingan dan urgensi unsur jihad ini.

Daiayat-ayatini juga kita mengehhui bahwajiwa
manusia adalah jiwa manusi4 yang kadang-kadang
merasa enggan menghadapi kesulitan, takut meng-
hadapi bahayu dan malas menghadapi rintangan-
rintangan, pada masa-masa dan masyarakat terbaik.
Metode pengobatan jiwa dalam kondisinya seperti
ini bukanlah dengan memuhrsasakannya, tetapi
justu dengan mengonsenkasikannya, menimbul-
kan keberanian dan semangabrya menakut-nakuti-
ny4 dan menenangkannya sekaligus, sesuai dengan
m"anlnj lw'arn Rnbbaniyang biiaksana ini.

Akhirnya, kita mengetahui bagaimana Al-Qur' an
menghadapi kenyataan hidup ini, bagaimana me
mandu masyarakat muslim, dan bagaimana ia terjun
ke gelanggang peperangan dalam semua medan-
nya- Medan yang pertama ialah medan jiwa manusi4
watak-watak fitriahnya, dan sisa-sisa serta endapan-
endapan jahiliah yang masih ada padanya Kita juga
mengetahui bagaimana seharusnya kita membaca
AlQur'an dan bergaul dengannya ketika kita meng-
hadapi kenyataan hidup danjiwaini sarnbil mengajak-
nyake jalanAllah.

Sesudah itu, diberikannyalah rukluhnh (kemu-
rahan) yang diberikan Allah kepada para Muhajirin
ofttng{ftxrg yang berhijrah, atau orangorang yang
bepergian di muka bumi untuk berjihad atau
berniaga, ketika mereka sedang dalam ketakutan
akan ditangkap dan ditawan oleh orangorangkafir,
lantas difihah dari agamanya. Ini adalah rukJuhah
untrk mengqashar shalat, tapi bukan qashar yang
diberikan kepada musafr secara mutlak baik ketika
takut fitnah oftng{ftmg kafir maupun tidak, tetapi
ini adalah qashar lfiusus.

ttAi'cti::i6:JiK{6,#t$.itsf sf; rtg
qgi;Ki j{t2;fsut:,K'".$rggot*sy

.6
t.\

"Apahila kamu b ep ngimt di mukn bumi, makn tidnk,lnh

mntgap a leamu mnt4ash"ar slnlnt (mu), j ilw lnmu nJatt
disnang orang- orang lafir. Senngguhny a arang-nrang

lwfir itu adakh musuh yang nyata bagimu." (an-
Nisaa': 101)

Sesungguhnya ofttng yang sedang bepergian di
muka bumi itu mngat membutuhkan hubungan
yang terusmenerus dengan Tuhannya, yang dapat
membantunya dalam menghadapi apa yang sedang

' dihadapinya, untuk melengkapi persiapannya dan
persenjataannya dalam menghadapi sesuafu, dan
dalam menghadapi lawan-la\ryan yang mengintainya
di teneah jalan. Shalat merupakan jalan hubungan
yang terdekat kepada Allah. Shalat merupakan per-

siapan yang dapat dipergunakan oftng{rang muslim
unhrk mendapatkan pertolongan ketika menghadapi
kesulitan dan penderitaan. Maka, setiap kali adake
takutan atau bahaya Allah berfirman kepada merek4

'Ja"dilrnnlah sabar dan shalnt sebagai penohngmu.,.."
(al-Baqarah: a5)

Oleh karena itu, disebutkannya shalat di sini
adalah sangat tepaf pada wakhr sangat diperlukan
dan dibuhrhkan. Betapa perlunya orang yang se
dang ketakutan di tengah jalan untukmendapatkan
ketenangan hati dengan mengingat Allah. Betapa
perltrnya kepada perlindungan Allah si muhajir yang
meninggalkan kampung halamannya. Hanya saja
shalat secara sempurna-dengan segala afu rannya
seperti berdiri, ruku, dan sujud-tidak dapat terpenuhi
oleh orang yang sedang bepergian di muka bumi ini
yang tidak terlepas dari bahaya yang sewakhr-wakhr
dapat menyergapny4 atau yang selalu diincar oleh
mata-mata musuh, yang mungkin saja dapat me
nyergapnya dan menangkapnya sewaktu dia sedang
ruku atau sujud. I&renaitu, diberikanlah rukhshahin
kepada orang yang sedang bepergian di muka bumi
untuk menqashar shalat ketika takut fihrah.

Makna qashar yang kami pilih di sini adalah
maknayang dipilih oleh Imam aflashshashT, yaitu
bahwa qashar di sini bukanlah mengurangi jurnlah
rakaat dengan mengubah yang empat rakaat men-
jadi dua rakaat, karena qashar model ini memang
diberikan kepada musafir secara muflak, tanpa ada
pengecualian karena takut fihah. Bahkan, shalat
qashar bentuk inilah (empatral<aat menjadi dua
rakaa| yang merupakan pendapat terpilih, sebagai-
numayang dilakukan Rasulullah saw. dalam beper-
gian, di mana tidak boleh shalat secara sempurna di

7 Ahkamul @i ankarya aLJashshash, Juz 2, terbitan al-Mathba ah al-Bahiyyah, hlm. 307-308.
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dalam safar merupakan pendapatyang lebih kual'
IGlau begitu, ruHuhah yang baru ini-dalam

kondisi takut fihrah-adalah makna baru yang bukan
semata-mata qashar yang diperkenankan bagi setiap
musafir, tetapi mengqashar cara shalat ifu sendiri,
seperti shalat dengan berdiri tanpa melakukan
gerakan-gerakan lain, tanpa ruku, tanpa sujud, dan
tanpa duduk tasyahud. Si musafir ini boleh shalat
dengan berdiri, sambil berjalan, dan sambil naik
kendaraan, dan berisyarat unhrk ruku dan sujudnya.

Demikianlah ia tidak meninggalkan kontak de
ngan Allah pada wakhr takut fitnah, tanpa mening-
galkan senjata utamanya dalam peperangan dan
tetap bersiap siaga menghadapi musuh,

"...Sesungguhnya orarlg-lran7 lilf, itu adnl"ah musuh
yangnyata bagimu,"

Seiring pembicaraan tentang shalat bagi musafr
yang sedang bepergian di muka bumi, yang takut
terhadap fitnah orangorang kafir, datanglah pem-
bicaraan tentang hukum shalat khauf di medan
peperangan. Sehingga hukumfiqih ini banyakme
ngandung sentuhan jiwa dan pendidikan yang ber-
aneka ragarn,

W#;ir<^i4et6ALK!;,
rlK+irta\'b#6rr3i-Via:te
i:61-,;3kpnu;i\t5;n
ciii:"r'..+'*rrQ:+irAVs6fr i3-4s

'6(#t($';itlb:.:6ii-gtretg
',tAi3Lj5A:,lrl&FV'Lu's$";L,g

t6:,;i(G{(* 3,ii'&a(
"Apabila kamu bnadn di tengah-terryah mnela
(sahabatmu) lalu larnu hzndak rnendirilwn shalat
bnsam.a,-samn m.rrelm, maka hmdakhlt segolnrgan dmi

merekn berdiri (sha.kA besertamu dan menyandnng
smjatn, ktmudian apabila merelil (yang slnlnt besnta-
rnu) sujud (telah menyempurnakan seraknat), maka
hendaklah mnelu pindah dari belnlangmu (untuk
menghndnpi musuh) dan hendaklnh datang golongan
yang kedua yang belum bershalnt, lalu bersh^alailnh
mnekn dmganmu, dnn hmdnklnh mnela bnstap snga
(nnnw_ryandangsenjdln.Aong-manglnfringtinpaya
lumu lmgah turlnnnp smjatamu dan hnrta batdnmu,
lnlu mnelm mmy nbu kmnu dngan s ekalxgrrs. nfuk adn
dosa atasmu mebnkkun smjatamjatamu, jikn lmmu
mmdapat wsuatu leesusalnn knrma hujan atau larmn
knmu memnng sakit; dnn siap siagalah L,nmu. Saung-
gulaty a Allnlt telah mery edinlan aznb y ang mmghirnkan
bagi orang-orang kart, ilu. Malw, apabiln kamu telah
mmyelesaikan shalat-(mu), ingatlah Allah di waktu
badiri, di waktu duduk, dnn di waktu bubaring. Kunu-
dian ap atrik lamu tzlah msasa amnn, mnka diriknntah
slulnt itu (s eb agaimnrn b tasa). S aurryquhny a shnht itu
adalnh kamliban y ang ditmtukan wa)aany a atns orang-
zrang yang baiman." (an-Nisaa': 102-103)

Orang yang mau memperhatikan rahasia-rahasia
AlQur'an dan rahasia-rah asia manltnj Rnbbaniyang
terkandung di dalamnya akan melihat secara me
ngagumkan bagaimana perhatiannya terhadap sisi.
sisi kejiwaaan manusi4 yang tembus ke kedalaman
ruhnya Di antaranya adalah perhatiannya terhadap
shalat di medan peperangan ini. Al-Qur'an tidak
membawakan teksnya di sini hanya semata-mata
unhrk menjelaskan hukum "fiqih" mengenai tata
cara shalatkfiau{ tetapi nash ini memuatpendidikan,
pengarahan, pengajaran, dan kesiapsiagaan barisan
muslim dan kaum muslimin.

Yang pertama kali untuk diperhatikan ialah
antusiasmenya terhadap shalat di medan peperang-
an. Akan tetapi, ini merupakan sesuafu yang alarni
bahkan badihi' amatjelas' menurut terminologi imani
Sesungguhnya shalat ini merupakan salah satu
senjata peperangan, bahkan ia adalatr senjata secara
keselwuhan. Oleh karena itu, haruslah diahrr peng-
gunzuul senjata ini dengan sebaik-baiknya, sesuai
dengan karakter dan suasana pepeftmgan.

Orangorang yang telah dididik denganAl-Qur'an
sesuai dengan manlwj Rabbani menglndapi musuh
mereka dengan senjata ini dan mereka telah dapat
mengungguli musuh-musuh ihr sebelum mengguna
kan senjata apa pun. Mereka telah mengungguli
musuh-musuh ihr dalam hal iman kepadaTuhan
Yang Maha Esa dengan makrifat (pengetahuan dan
pengenalan) yang sebenar-benarnya, dan mereka
merasa batrwaAllatrTuhanYang Matra Esa itu selalu
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menyertai mereka di dalam peperangan. Mereka
juga mengungguli musuh-musuhnya dalam keiman-
an merek4 mengenai hljuan peperanganyang mereka
lakukan. Mereka merasa bahwa tujuan mereka me
rupakan tujuan yang paling tinggt dari semuanya
Mereka juga unggul dalam pandangarurya terhadap
alam semest4 kehidupan, dan fujuan wujud manusia
ini. Mereka mengungguli musuh-musuh mereka
dalam sistem sosial dan kemasyarakatannya yang
ditumbuhkan dari keunggulan sistem Ra.bbaninya
Shalat merupakan simbol dari semua ini dan meng-
ingatkan kepada semua ini. Oleh karena ihr, shalat
merupakan salah satu senjata dalam peperangan,
bahkan ia merupakan senjata segala-galanya!

Persoalan kedua yang perlu diperhatikan dalam
nash ini adalah mobilisasi kejiwaan yang sempurna
dalam menghadapi musuh dan kehati-hatian yang
dipesankan kepada oftmg{mng mukmin terhadap
musuh-musuh mereka yang senantiasa mengintai
kelalaian mereka dari senjata dan persiapan mereka,
sehingga musuh-musuh itu dapat menyerbu mereka
sekaligus. Di samping kewaspadaan dan kehati-
hatian ini, juga ditenangkan dan dimantapkannya
hati mereka, karena ayat ini juga memberitahukan
kepada mereka bahwa mereka sedang berhadapan
dengan kaumyang dipastikan olehAllah akan men-
dapat kehinaan,'Sesungguhny a Allnh telnh mmy edia-
lcan aab yarrymenghinnlan bagi orang-mang knfa itu."

Taqaabul'gaya bahasa pertentangan' antara
menakut-nakuti dan menenangkan, dart tawaaatn
'keseimbangan' antara membangkitkan rasa kehati-
hatian dan mencuratrkan kepercayaan, merupakan
karaliter manhaj Rnbbani di dalam mendidik jiwa
yang beriman dan barisan muslim, dalam meng-
hadapi musuh yang suka melakukan makar, keras
kepala, dan tercela itu.

Adapun mengenai fata cara "shalat Lftauf', pen-

dapatpara fuqaha berbeda-beda di dalam memahami
nash ini. Akan tetapi, kami menganggap cukup de
ngan sifatrya yang umum, tanpa memasuki detail-
detail kaifiatrya yang bermacam-macam.

"Apabiln lamu bnada di tengah- ttngah mnelm (nlnbat
mu) lnlu lwmu hmdnk ntendirilnn s hnlnt bersan a-samn

m.erela, malm hmdnklnh wgolnrryan dmi mnela b ndiri
6hnlnt) bantamu dnn mntl an dnng s mj ata, lomudinn
apabiln mnelw (yarry slnlnt besntnmu) sujud (telnh m"e-

ny unpurnal,an s nakant) mnlca hntnnklnh mnelw pin-
dnh dnri behlmngmu (untuk mmghadnpi musuh) dnn

hmdaldnh datang golongan yang kzdua y ang belum bn-
shnlnt. LaIa, bsrshnlntlnh mnela dntganmu, dnn hmdnh
lnh mnekn bersinp siaga dnn mmyandang smjata.. .."

Maksudnya, apabila engkau berada di tengah-
tengah mereka,lalu engkau mengimami mereka
dalam shalal hendaklah ada segolongan dari mereka
yang mengikuti shalat bersamamu unfuk rakaat
pertam4 sedangkan segolongan yang lain berdiri di
belai<angmu unhrk melindungi kamu dengan senjata

mereka Apabilagolongan pertama ini sudah menye
lesaikan rakaat pertam4 mereka kembali ke tempat
penjagaan. HendaHah golongan yang berjaga dan

. belum shalat tadi melakukan shalat satu rakaat
bersamamu. (Di sini imam mengucapkan salam,

karena ia telah menyelesaikan shalat dua rakaatrrya) .

Setelah ifu , datanglah golongan yang pertama tadi
untuk menyelesaikan rakaat kedua yang tidak mereka
dapatkan bersama imam, lalu mengucapkan salam,
sedangkan golongan kedua bedagajaga. Kemudian
golongan kedua ini maju lagr untuk menyelesaikan
shalatnya yang baru diperoleh rakaat pertama saja,

lalu mengucapkan salam sementara golongan yang
pertama berjaga.

Dengan demikian, kedua golongan itu dapat
menyelesaikan shalatrya dengan diimami oleh Rasu-

lullah saw.. Demikian yang seharusnya mereka
lakukan bersama khalifah, amir, atau pemimpin
kaum muslimin (dari kalangan mereka) pada setiap
peperangan.

"...dnn hendaklnh merekn bersiap siaga dan menyan-

dang seniata. Orang-orang knfr ingin supaya kamu
lengah terhadap senjatamu dan lmrta bmdamu, lalu
mnelm menycrb2t knmu dengan seknligus....'

Inilah yang senantiasa menjadi keinginan orang-

orang kafir terhadap kaum mukminin. Tlahun-tahun

terus berganti dan abad-abad terus berlalu, dan
mempertegas hakikat yang ditaruh Allah di dalam
hati golongan mukninin angkatan pertama ini. Dia
telah membuatlangkahJangkah umum bagi mereka
dalam peperangan, sebagaimana Dia membuat
pro$am berkala bagi mereka, seperti pada shalat
lifiauf yang kita lihat ini.

Dengan kehati-hatian dan kewaspadaan, mobili-
sasi kejiwaaan dan persiapan persenjataan yang
terusmenerus ini, bukan berarti memberikan ke
melaratan dan penderitaan kepada kaum muslimin,
karena mereka hanya melakukan semua ihr sesuai

dengan kemampuarmya,

'. . .Tidnk oda dnsa atasmu melztnk|nn smjata-smjata-
mu jila lwmu mmdnpat kzsusaJan knrena hujan atau
larena lamu memang sakit. . .."

Menyandang senjata dalam kondisi seperti ini
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sangat hrat dan tidak berfuedah, dan cukuplah bei-
siap siaga saja dengan mengharapkan pertolongan
dan banhranAllah,

". . . dnn sinp siagalah lwmu. S aunguhny a Allnh telnh

mmledinkan wI yang pedih bagi nang-mmg y*g lraf,
ltz. "(an-Nisaa': 102)

Barangkali kehati-hatian, kesadaran, dan kewas
padaan ini merupakan alat dan sarana unfuk merea-
lisasikan azab menghinakan yang telah disiapkan

Allah bagi orang{rang kafir itu, sehingga orang-
orang mukmin menjadi kelambu kodrat-Nya dan
sarana masyiah-Nya, yaihr ketenangan bersama ke
waspadaan dan kemenangan terhadap kaumyang
Allah telatr mempersiapkan bagi mereka az'abyang
menghinakan.

' Makn, opabik knmu telah mmy eln ailcan shnlnt (mu)
ingatlnh Allnh. di waktu bodiri, di waktu dudulq dan

di waktu bubaring, Kemudian apabil'a lamu telah

mirasa amlm, maLa dirikanlah sh.alnt in (sebagaimana

biasa). Sesunguhnya shalat itu adnlah lceutaiibon yang

ditmtulmn wa*tuny a atas mang- mang y ang bnim.an. "
(an-Nisaa-:103)

Demikianlah Al-Qur'an mengarahkan mereka
untuk berhubungan dengan Allah dalam semua

sihrasi dan di semua tempal di samping menunai-

kan shalal Ini adalah persiapan terbesar dan ini
pulalah senjata yang tidak pernah rusak

Adapun ketika suasana sudah tenang, 'mnla
dirilnnlah shnlnr itu (sebagaim.arw hiasa). ... " Dirikan-
latr shalat dengan lengkap dan sempurna tanpa di.
qashar, qashar karena ketakutan sebagaimana sudah

kami bicarakan di muka karena shalat adalah suatu

kewajiban yang sudah ditentukan batasbatas waktu
penunaiannya- Apabila sudah hilang sebabsebab
rul:lulwh mengenai caracarany4 kembalilah ia se
bagaimana cara semula yang wajib diberlakukan
selamanya (kalau kondisinya normal) .

Berdasarkan frmanAllah,'Sewnggularya shalnt itu
annlnh letuajiban yang dittnaian waldunya atas uang-
orang)atlgberimnn",golonganZhalttriyahberpen-
dapat tentang tidak adanya qadha shalat yang

terlupuf karena qadha ini tidak mencukupi dan tidak
sah, sebab shalat itu tidak sah dilakukan kecuali pada

wakhr-wakhrnya yang telah ditentukan. Apabila
wakhrnya telah habis, tidak ada jalan untuk menunai-

kan shalat tersebut Akan tetapi, jumhur ulama ber-
pendapat sahnya mengqadha shalat yang terluput,
dan merekamenganggap baikmenyegerakan shalat

pada awal wakhr dan tidak suka mengakhirkannya.

IGmi tidak memasuki lebih jauh tentans detaildetail
masalahfrrru'ini

Mereka Menderita Seperti Karrur' seda.ng

I(amu Mengharapkan kepada Allah Apa
yang fidalc Mereka llarapkart

Pelajaran ini diakhiri dengan membangkitkan
sbmangat untuk terus berjihad meskipun meng-
alami penderitaan, kesakitan, dan kelelahan. Di.
senhrhnya hatiyang beriman dengan senhrhan yang

dalam dan mengesankan, yang menyentuh lubuk
hati ini, dan memancarkan sinaryang kuat terhadap
tempatkembali, hrjuan, dan arah merek4

6,5U;#F,.o;UiiKbLT-;rtHA'14'{')
X,66 ZFjt y ;;t G:o ;. ij "5 lU cf

Sq<c&
largarilnh la.tnu bnlwti lzmnh dalnm mengej ar m.erel(n

(musuhmu). Jilrn knmu menderitn kzsakitan, mnla
sesungguhnya mnela pun meidnin kzsakinn (pula),

sebagaimnnn lamu mendninnya, sednrry lw:rnu meng-

hmap dnri Allah apa y ang tidak mnela haraplcan. D an

anolah Allah Maha Mengaahui lngi Malnbij alcsann. "
(an-Nisaa':104)

IGlirnat-kalirnat ini terbatas, tetapi ia meletakkan
langkah-langkah yang pasti dan mengungkap sisi
yang jauh di antaraduabuah daunpintu.

Orangorang mulanin menderita kesakitan dan
lukaluka dalam peperangan, tetapi bukan mereka
saja yang menderita seperti ini, musuh-musuh
mereka pun menderita luka dan kesakitan. Akan
tetapi, antara kedua golongan ini terdapatperbedaan
yang sangatjauh. Orangorang mukrnin menghadap
kepada Allah dengan jihad mereka dan mereka
menantikan balasan di sisi=Nya, sedangkan kaum
kafir akan hilang sia-sia Mereka tidak menghadap
dan menuju kepadaAllah, dan merekatidakmernnti-
kan sesuahr pun di sisi-Nya, baik dalam kehidupan
kini maupun kehidupan nanti.

Kalau kaum kafr terusmenerus melakukan
perang, kaum mukrninin lebih layaklagi untuk lebih
konstan, terus.menerus. I(alau kaum kafr mau me
nanggung derita peperarlgan, maka kaum mukrninin
lebih patutlagi unnrk tabah dan sabar menghadapi
derita peperangan yang menimpa mereka. Irbih
patrt pula bagi kaum muslimin untuk tidak berhenti
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mengejar musuh dan mengikuti mereka dengarl me
lancarkan serangan kepada merek4 sampai mereka
tidak memiliki kekuatan lagi, sehingga tidak ada

fitnah lagi, dan agama itu hanya kepunyaan Allah.
Inilah kelebihan akidah terhadap Allah dalam

semua perjuangan. Di sana ada wakhr-wakfu yang

terasa sangat berat deritayang ditanggung dan hati
manusia memerlukan banfuan yang melimpah dan
perbekalan. Padawaktu itu, datanglah bantuan dari
sumber ini dan datang pulalah perbekalan dari
naungan yang penuh kasih sayang.

Di sana terdapat pengarahan dalam menghadapi
perang terbuka dan berimbang, peperangan yang
kedua belah pihaknya sama-sama menderita, karena
keduanya menggunakan senjata dan saling ber-
perang.

Sering datang kepada golongan yang beriman
suatu kesempatan yang tidak diperoleh dalam
perang terbuka, tetapi kaidah tetap berlaku dan
takkan berubah bahwa golongan yang batil tidak
selamanya selamat meskipun mereka menang.
Mereka akan menghadapi penderitaan dari dalam,

seperti pertentangan internal, permusuhan arftaru

sebagian terhadap sebagian yang lain, dan per-

musuhannya dengan fitah dan tabiat segala sesuafir.

Sementara ifu, jalan golongan yang beriman
adalah selalu tabah dan tidak gentar. Mereka juga

mengetahui bahwa seandainya mereka mengalami
penderitaan, musuh-musuh mereka juga mengalami
berbagai penderitaan dan lukaluka yang beraneka
nraczun, "sednng kamu mmg/arap dnri All"oh apa y ang

tidnk merelca haraplnn."lnilah hiburan yang men-
dalam dan inilah persimpangan jalan (antara orang
kafir dan orang mul<rnin).

"...Dan adnkh Allah Maha Mmgetahui 1".9, Moho-
bij alcona. " (an-Nisaa- : 104)

Dia mengetahui bagaimana gejolak perasaan

dalam hati, dan diobatinya jiwa insani dari derita dan

luka-luka

t6,t lf 'u gjs 6'04-i1-;fi; iv *t'c
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'Sesunguhnya Kami telah menurunka^n Kitab
kepadamu dengan membawa kebenaran, suPaya

kamu mengadili a.ntara manusia dengan apa
yang telah Allah wahyukan kepadarnu.Jangan-
latr kamu menjadi penantang (orang yang tidak
bersalah), karena (membela) orang-orang yang
khianat, (105) dan mohonlah ampun kepada Ahft
Sesungguhnya Allah Maha Fengampun lagi Maha
Penyayang. (t06)Janganlah kamu berdebat (unurk

membela) orang{rang yang mengkhianati diri-
nya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
omng yang selalu berkhianat lagi bergelimang
dosa, (1O7) mereka bersembunyi dari manusia,
tetapi mereka tidak benembunyi dari Ailalb pada-

hal Allah beserta mereka, ketika pada sua.nr malan
mereka menetapkan kepuhrsan rahasia yang
Allah ddak ridhai Dan adalah Allah lVlaha Me-
liputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerja-
lrarL (108) Beginilah kamu, kamu sekalian adalah
orang-orang yang berdebat unnrk (membela)
merekadalam kehidupan dwriaini IMaka' siapa-
kah yang akan mendebat Allah untrk (mem-

betra) mereka pada ha^ri kiamat? Atau' siapakah
yang jadi pelindung mereka (terhadap siksa
Ailah)? (109) Barangsiapa ya.ng mengerjakarr
kejahatan dan menga"niaya dirinya' kernudian
ia mohon ampun kepada Allah' niscayaia men-
dapati Allah Malra Fengamprur lagi Maln Fenya-
yan& (110) Barang-siapa yang mengerjakan

,i.61'e'Fty 6t,Sfi #ia i'ut-
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dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya
untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. Allah
IVIaha Mengeatrui lagi l\,Iahabljatrsana. (U1) Darq
barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau
dosa, kemudian dinrdutrkannya kepada orang
yang tidak bersalalr, maka sesungguhnlaa ia telah
berbuat sua,ur kebohongan da.n dosa yang nyata-
(112) Sekiranya bukan karena lrannia Altah dart
ratrmat-Nya kepadamra tenhrlah segolongan dari
mereka berkeinginan keras unhrk menyesatkan-
mu. Tbtapi mereka tidak menyesatkam me-
tainkan dirinya sendirio dan mereka tidak rlaPat

membahayakanmu sedikit pun fiuga ka"rena)

Atlah telah menurunkan Kitab dan hikmah
kepadamuo dan telah mengajarkan kepadamu
apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah
karunia Allah sangat besar atasmu." (113)

Pengantar
Ayat-ayat ini menceritakan suatu kisahyang tiada

bandingnya di dunia dan tiada padanannya Ifisah ini
sendiri menjadi saksi bahwaAlQur'an dan agama

Islam adalah pasti dari sisiAllah, karena manusia-
bagaimanapun tinggr pola pikirny4 jernih jiwanya

dan lurus wataknya-tidak mungkin-kalau hanya
dengan kemampuannya sendiri-dapat mencapai
kedudukan seperti yang diisyaratkan ol eh ayat-ayat
ini kecuali dengan wahyu dari Allah. Kedudukan
yang membuat garis di atas ufuk kehidupan yang tak
dapat dicapai oleh manusia kecuali di bawah

naungan mnnlaiin, tak mungkin dapat dinaikinya
kecuali dengan manlnj in gl/ra.

Sesungguhnya ketika itu, orang-orang Yahudi
melepaskan panah-panah beracunnya di Madinah,
yang dilindungi oleh organisasi mereka yang ter-
cela Serangarurya diarahkan kepada Islam dan kaum
muslimin, seperti yang diceritakan oleh surah ini,
suratral-Baqarah, dan surahAlilmran salatr satu sisi

dan tindakannya terhadap barisan muslimin. Mereka
menyebarkan kebohongan-kebohongan, menjalin
hubungan dengan kaum musyrikin, membakar
semangatkaum munafikin, melukiskan jalan basi
mereka, menyebarkan informasi ke sana kemari,
menyesatkan akal pikiran, mencela kepemimpinan
Nabi, menimbulkan keragu-raguan terhadap wahyr
dan risalatr, dan berusaha merusak masyarakat
Islam dari dalam.

Pada waktu musuh-musuh dan penentang-pe
nentangnya berhimpun unhrk menyerangnya dari
luar, Islam baru saja tumbuh di Madinah. Endapan-

endapan jahiliatr belum hilang bekasbekasnya dari

jiwa kaum muslimin. Jalinan kekeluargaan dan ke
pentingan sebagian kaum muslimin dengan seba-
gian kaum musyrikin, munafkin, dan kaum Yahudi
sendiri mengguratkan prog?rn yang membahaya-

kan kerapatan dan kerapian barisan kaum muslimin.
Pada waktu yang sangat memprihatinkan, lnitis,

dan membahayakanrifu, furunlah ayat-ayatini secara

beruntun kepada Rasulullah saw. dan kepada kaum
muslimin, untuk membela seorangYahudiyangtelah
dihrduh secara aniaya sebagai pencuri, dan unhrk
menunfirtorangorangyang bersekongkol melontar-

kan tuduhan itu. Yaitll, sebuah keluargaAnshar di
Madinah, sedangkan kaum Anshar pada waktu itu
merupakan persiapan dan tentara Rasulullah saw. di
dalam menghadapi tipu daya yang dipasang di
sekitar risalah,agaffr4 dan akidah yang baru.

Manakah geftmgan sikap yang bersih, adil, dan

seluhurini? Perkataan bagaimanakah geftnganyang
kiranya layak untuk menyifati sikap ini? Semua
perkataan, keterangan, dan komentar terasa rendah
dan hina untuk menyifati dan memberi predikat
puncak ketinggian ini, yang tidak dapat dicapai ma-

nusia dengan kemampuan dirinva sendiri, bahkan
tidak pernah mereka kenal dan ketahui kecuali
dengan bimbingan manhaj ttllah ke ufuk yang ter-
tinggr, mulia, dan bersinar cemerlang!

Kisah yang diriwayatkan dari berbagai sumber
mengenai sababun nuzul ayat-ayat ini menceritakan
bahwa sejumlah orang Anshar-Qatadah bin an-

Nu'man dan pamannya Rifa'ah-berperang bersama
Rasulullah saw. dallam safu peperangan, kemudian
baju perang salah seorang dari mereka (Rifa'ah) di-

curi orang. Maka, melayang:layanglah syubhat (kesamar-

an, dugaandugaan) seputar seorang lelaki Anshar
dari keluarga Ubairiq. Datanglah pemilik baju itu
kepada Rasulullah saw. serayaberkata "Sesungguh-

nyaThu'mah bin Ubairiq telah mencuri baju perang

saya" @an dalam sahr riwayat disebutkan bahwa ia
adalah Basyir bin [Jbairiq, seorang munafk yang
suka membuat syair untuk mencaci maki sahabat

dan menisbatkannya kepada salah seorang Arab).
Ketika si pencurinya mengetahui hal ifu, ia me

lempmkan baju tersebutke rumah seorangYahudi
yang bernama Tandbnsamin. Pencuri itu berkata
kepada beberapa orang keluarganya, "Aku mem-
buang baju perang dan melemparkannya ke rumah
si fulan dan baju itu dapat ditemukan di sana-"

Kemudian mereka pergi kepada Rasulullah saw.

seraya berkata, 'Wahai Nabi Allah, keluarga kami
tidakbersalatl, yang mencuri baju perang itr sifulan,
dan kami sudah mengetahui hal itll. Olbh larena itu,
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maaflranlah keluarga kami di hadapan orang banyak
dan belalah dia IGren4 kalauAllah tidakmelindungi
dia denganmu, niscaya dia akan binasa." Setelah
Rasulullah sa\ry. mengetahui bahwa baju itu ditemu-
kan di rumah orang Yahudi tersebut, maka beliau
dengan serta merta membebaskan Ibnu Ubairiq dan
memaafl<annya di depan orang banyak

Sebelum ditemukannya baju besi di rumah
Yahudi itu, keluarga ubairiq berkata kepada Nabi
saw., "Sesungguhnya Qatadah bin Nu'man dan pa-
mannya telah datang ke rumah kami, keluarga mus
lim dan atrli kedamaian, dan menuduh mereka telah
mencuri tanpa bukti dan keterangan yang dapat di-
percaya." Qatadah berkata, "lalu saya datang kepada
Rasulullah saw. dan saya berbicara kepada beliau,
kemudian beliau berkat4 'Engkau sengaja datang ke
rumah keluarga yang terkenal keislaman dan ke-
salehanny4 dan engkau menuduh merekamencuri
tanpa bukti dan keterangan yang dapat dipercaya?"'
Qatadah berkata, "Kemudian sayapulang dan timbul-
lah keinginan saya untuk mengeluarkan sebagian
harta saya tanpa saya bicarakan dengan Rasulullah
saril/. mengenai masalah ini. Kemudian pamanku
Rifa'ah datang kepadaku lantas bertanya, lMahai
anak saudaraku, apakah yang telah engkau perbuat?'
lalu saya sampaikan kepadanya apayang dikatakan
Rasulullah saw. kepadaku, kemudian dia berkata,
'Hanya Allah tempat memohon pertolongan."'

Mak4 tidak lama kemudian hrunlah ayat $ang
artinya), "Sesurgguhny a lfumi telah mmurunJean Kitatr
lepadnmu drngan munbawa lubenaran, sapaya lamu
mergadili antara mnnurin dcngan apa yarg telnh Allnlt
walryuknn kzpadamu dan janganlah knrnu menjadi
pmantang (mang yang tidak bersalah), lcmena (nnnbek)
orang- orang y ang Aliinrnt' i yakni Bani tlb aiiq.' D an
mnhonlnh ampun kzpada Alkh"karena perkataanmu
terhadap Qatadatr ifit, "Sesungguhnya Allah Mahn
Patgampun lngi Maln Pary ay ang. " lalu disebutkan
ayat berikutnya, yaihr ayat 107-114.

Setelah AlQur'an turun, datanglah Rasulullah
saw. dengan membawa senjata dan menyerah-
kannya kepada Rifa'ah. Qatadah berkata, "Ketika
kubawa senjata itu kepada paman-sedang dia se
orang fuayang funanebaatau kaburpenglihatannya
-sejak zamanJahiliah, dan saya fihat Islamnya pada
waktu itu masih cirmpur aduk, maka dia berkata
'\Mahai anak saudaraku, biarlah itu unhrk salilillal{
Maka, tahulah aku bahwa Islamnya sudah benar.
Maka setelah AlQur'an turun, Basyir lantas ber-
gabung dengan kaum musyrikin, lalu Allah me
nurunkan firman-Nya,

'-Bgrangsiafa yang menentang Rnsul wsudah jelas
ktbmaran baginya, dan mmgikuti jalan yang bulan
jalan orang-orang mukmin, Knmi binrlun ia hluasa
tcrlndap lczsaatnn yang tclah dilwasainya itu dan l{nmi
m.asulcknn ia kc dalamJalannnm, dnnJalannam itu
seb_uruk-buruk tempat lembali. Sesungguhnya All"ah
tidn k mmgampulti dosa mempersekutulan' (sauatu)
drngan Dia, dnn Dia mmgampuni dnsa yng selain dari

. sy iik itu bagi siapa y ang dikzhntdaki- Ny a. Barangsnpa
yang mempuselailulan (sesuatu) dntgan Allnh, mala
yungguhny a ia telnh tns esat s ej auhj auhny a. "' (art-
Nisaa-:115-116)

Masalatrnya bukan sekadar membebaskan orang
yang tak bersalah dari persekongkolan sejumlah
orang yang hendak menjerumuskannya sebagai
terhrduh, meskipun membebaskan orang yang tak
bersalah itu sebagai urusan besar dalam timbangan
Allah, namun persoalan yang sebenarnya lebih besar
dari itu, yaitu penegakan keadilan tanpa dicampuri
oleh kecenderungan hawa nafsu dan fanatisme
golongan, serta tidak dipengaruhi oleh rasa cinta dan
benci, bagaimanapun situasi dan kondisinya

Substansi masalatrnya ialah membersihkan ma-
syarakatyang baru ini dan mengobati unsur-unsur
kelemahan jiwa manusianya di samping mengobati
sisa-sisa kejahiliahan dan fanatisme-dalam segala
bentuknya, hingga dalam bentuk akidah, apabila
urusan ifu berkaitan dengan penegakan keadilan di
antara semua manusia. Juga menegalikan masya-
rakat baru yang'unik sepanjang sejarah manusia,
yang berdiri di atas kaidah (fondasi) yang bagus,
bersih, kokoh, dan kuat, yang tidak dikotori oleh
hawa nafsu, kepentingan, dan funatisme, serta tidak
bergoyang-goyang menuruti hawa nafsu, kecen-
derungan-kecenderungan, dan keinginan-keinginan.

Banyak fiktor yang menyebabkan dibiarkannya
peristiwa ini, atau tidak diusutnya secara serius, dan
diungkapkaruryakepada semuamata dan di hadap
an semuamanusia dengan carayang fansparan se
perti ini. Terdapat banyak alasan seandainya penilai-
an duniawi yang menjadi penenhr dan seandainya
tolok ulmr dan pertimbangan manusiayang menjadi
rujukan manlwj'tn

Di sana terdapat alasan yang jelas dan terang,
bahwa yang terfuduh adalah seoftmg'yahudi", ya
seorangYahudiyang takpernah membiarkan panatt
beracun yang dimilikinya melainkan dilepaskannya
unfuk memerangi Islam dan pemeluknya, orang
Yatrudi yang karenanya kaum muslimin merasakan
dua hal dalam kesempatan ini (dan Allah meng-
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hendaki yang demikian itu pada setiap waktui.
Orang Yahudi yang tidak mengenal kebenaran,
keadilan, dan kesadaran, serta tidak menegakkan
sahr pun nilai aktrlak di dalam bergaul dengan kaur4
muslimin!

Terdapatalasanyanglain pula di sana yaihr batrwa
persoalan ini terjadi di kalangan kaumAnsharyang
mendukung dan membela Nabi. Mungkin saja hal
ini terjadi di kalangan mereka karena adanya ke
dengkian salah satu keluarga terhadap. keluarga
yang lain di antara mereka, sedang diarahkannya
hrduhan ini kepada orang Yahudi dapat menjauhkan
bayang-bayang perpecahan.

Ada pula alasan ketiga, yaitu tidak memberikan
panah baru kepada kaum Yahudi yang dapat mereka
lemparkan kepada kaumAnsha4 yaitu sebagian dari
mereka telatr mencuri milik sebagian yzrrg lain, lalu
mereka lontarkan hrduhan kepada orang Yahudi ihr.
Mereka tidak membiarkan kesempatan ini berlalu
untuk mempopulerkan dan memperdayakan masya-
rakat

Akan tetapi, persoalan yang sebenarnya lebih
besar dari semua ini, lebih besar dari semua per-
nyataan yang kecil dalam perhitungan Islam. Per-
soalarurya adalah persoalan mendidik jamaah yang
baru ini supaya dapat menunaikan fugastugasnya
dalam mengelola dunia dan memimpin manusia,
sedangkan mereka tidak akan dapat menunaikan
hrgaskhilafah dimukabumi dan memimpin numu-
sia sehingga jelas bagi mereka manhaj untkyartg
mengungguli segala sesuatu yang sudah dikenal
oleh manusia, dan sehingga manlwj ln eksis secara
mantap dalam kehidupan nyata mereka. Juga se
hingga keberadaannya benar-benar bersih dan
supaya hilang darinya semua kelematran dan sisa
sisa kejahiliahan yang masih tersembunyi pada diri
mereka Dengan demikian, dapat ditegakkan neraql
keadilan untuk memutuskan dan menetapkan
hukum di antara manusia-dengan terlepas dari
semua penilaian dunia kepentingan sementarayang
sudah kelihatan, dan situasi dan kondisiyang dilihat
oleh manusia sebagai sesuahr yangbesar dan tidak
dapatmereka sangkal.

Allah SWT sendiri yang memilih peristiwa ini,
pada wakfunya, dengan seorang Yahudi. Oraog
Yahudiyang orang{rang muslim merasakan duahal
pada wakhr itu di Madinatr. Orang Yahudi yang
menjalin hubungan dengan kaum musyrikin dan
mencari dukungan kepada orang{rang munafik,
yang semuanya selalu mengintai dan menantikan
hasil makar dan uji cotanya terhadap agarna ini saat

kehidupan kaum muslimin menghadapi keprihatin-
an, sedang sikap permusuhan menimpa mereka dari
semua sisi. Di belakang semua sikap permusuhan
dan penentangan ini adalah orang Yahudi.

Allahlah yarlg memilih peristiwa itu dalam ke
sempatan ini, karena Dia hendak menyampaikan
firman-Nya kepada kaum muslimin apayang hendak
difirmankan-Nya dan hendak mengajarkan kepada
mereka apayang Dia kehendaki untuk mereka pelajari.

' Karena itu, di sana tidak ada lapangan untuk
karangan bunga tidak ada lapangan untuk memain-
kan kecakapan, tidak ada lapangan turtuk berpolitib
dan tidak ada lapangan untuk menjaga popularitas
dengan menyembunyikan kesalahan dan menuhrp
nutupi kejelekan. Di sana tidak ada lapangan bagi
kepentingan kaum muslimin secara lahiriah dan di
sana tidak ada alasan untuk menjaga kondisi tem-
porer yang sedang menimpa mereka

Persoalannya benar-benar bersih dan hrlus, tidak
mengandung kepura-puraan dan kamuflase. Nuansa
yang demikian inilah nuansa manhnj Rabbanidan
fondasinya Ini adalah persoalan umatyang disiap
kan unhrk menunaikan manlnj m dan menyebar
luaskannya" Juga persoalan keadilan di antara semua
manusia, pada tataran yang tidak dapat dicapai
manusia-bahkan tidak dikenalnya-kecuali dengan
adanya watryu dan pertolongan dari Allah.

Dari puncak yang tinggi ini, manusia dapat
melihat ke dataran yang rendatr pada semua bangsa
dan pada semua masa. Di san4 mereka dapat melihat
bangsa-bangsa di dataran yang rendah. Di antara
puncak yang tinggr dan dataran yang rendah itu
mereka dapat melihat bahr-batu yang keras. Di sini
dan di sana ada kelicikan, ada kepurapuraan, ada
politilq adakecakapan, adakeunggulan, ada ketidak-
mahiran, tidak ada kepentingan negar4 tidak ada
kepentingan bangsa tidak ada kepentingan jamaatr,

dan sebutan-sebutan dan istilah-istilah lainnya Apa
bilamanusiamerumdangnyadengan cerrnal niscaya
ia akan melihat cacing di bawahnya l(alau ia mau
melontarkan pandangannya lagi, niscaya ia akan
melihat umat Islam saja yang dapat naik dari keren-
dahan ini ke puncak-yang contohcontohnya banyak
bertebaran dalam perputaran sejarah. Mereka dapat
melihat ke puncak dengan arahan dan bimbingan
manlnjyawunikini.

Adapun kebusukan yang mereka sebut sebagai
'keadilan'' pada bangsabangsa jahiliah tempo dulu
maupun sekarang, tidak berhak diangkat hrhrpnya
dalam udarayang bersih dan mulia seperti ini.
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Keadilan Islam adalah Keadilan Universal
Sekarang marilah kita hadapi nash-nash pelajar-

an ini secara terperinci,

,E6t'& -Kt4 dt €:S\ -fa J:uy-

$ (** 4AfrtK{; \i'i,xftg
i+6. {; $ q6;b t's6t oF^i ;;sti
i(6u.*1rtt1#)1l3tfr-3-tt*
'uL;.rtinu\'.:6jx*-#69,?
S4W'n6j16'u4tt#i"i'|'u

$g*r6&\Lj'fr
"Sesmguhnya Knmi telah menurunlan Kitab lce-

pa"damu fungan membawa leebmaran, supaya knmu
mengadili antara mnnusia daryan apa yang telnh Allnh
wahyulwn kcpadnmu, dnn j onganlnh lwrnu mmjadi p*
nantang (orang y ang tidnk bn salah), lmrena (mnnbela)

oratg-orangyang khianat, dan mohonlnh ampun le-
pann Ailah. Saungulary a Allah Maln Pmgampun lagi
Mahn Pnryayang.Janganlah knmu bofubat (untuk
membela) urarg-nrang yang mmgkhinnnti dirinya.
Sesunguhny a Allah tidnk matyulai mang- mang y ang
selalu bukhianat lngr bngelimang dosa. Mneka bu-
santrunyi dnri mnnusin, tetapi merela tidnk bersm.bunyi

dari Allala pannhnl Alkh besnta mneka, lrztile padn
suatu mnlam merekn menetaplmn lceputusan rahasia
y arg Allnh tidnk ridhni. D an adnlnh Allnh Malw Meli-
puti (ilrnu-Nya) tqlndnp apa yang mnekn ktj alwn. "
(an-Nisaa-: 105-108)

Kita merasakan ketajaman ungkapan ffi, ymg
menunjukkan kemarahan demi menegakkan ke
benaran dan ghirah terhadap keadilan. Hal ini ter-
sebar dalam nuansa ayat-ayat tersebul

Hal ini pertama kali tampak dalam peringatan
terhadap Rasulullah saw. dengan diturunkannvaAl-
Qur'an kepada beliau untuk mengadili di antara
manusia dengan apayang telah diberitahukan atau
diwahyukan Allah kepada beliau. Diikutinya pe
ringatan ini dengan larangan menjadi pembela orang-
orzmg yang berkhianat dan diarahkannya beliau
supaya memohon ampun kepada Allah atas pem-
belaan beliau terhadap orang yang berkf,rianat itu.

"S erungguhny a l{ami telnh menurunJwn Kitnb lepana-
mu dmgan manbawa lcebmaran, supaya lwmu mmg-
adili antara mnnusia dengan apa yang telah AIkh
wahryuknn lrzpadamu. Janganlnh lamu menjodi pe-

nantang (orang y ang tidnk bnsalah) lmrmn (mmbeln)
urang- artng I ang ltzinnal dan molwrilnh ampun lctpadn

AIIah. Sennggulary a AUah Malw Pmgqn\un lagi Mala
Pnry oy ong. " (an-Nisaa': 105-106)

Kemudian diulangi lagi larangan ini dan di-
terangkanlah identihs orangorang yang dibela Rasu-

lullah saw. itu bdhwa mereka adalah orang-oftng
yang menglifiianati dirinya sendiri Diteranglannya

. pula alasan pelarangan itl, yaitu karenaAllah tidak
menyukai orang{rang yang suka berbuat khianat
dan bergelimang dos4

langanlnh knmu bnfubat (unnk memb eln) nang-mong
yang mengkhianati dirinya. Saungguhnya Allnh tidak
rnmryulmi orarg-orang yang selalu bnkhianat lagi
bngelimang dosa. " (an-Nisaa-: 107)

Secara lahiriah, mereka menglifiianati orang lain,
tetapi pada hakikatrya mereka mengktrianati diri
mereka sendiri. Sesungguhnya mereka telah meng-
Hrianati jamaatr dm manlwjayaserta prinsipprinsip
yang membedakarurya dari orang lain. Mereka juga
menglifiianati amanat yang dibebankan kepada se
luruh jamaah yang mereka termasuk di dalamnya
Kemudian merekamenglihianati diri mereka sendiri
dalam bentuk yang lain, yaitu menyodorkan diri
mereka kepada dosayang kelak mereka akan men-
dapatkanbalasannyayang amatburuk Mereka akan
dibenci Allah dan dijatuhi hukuman karena dosa-
dosa yang mereka lakukan itu.

Nah, tanpa diragukan lagi tindakan ini merupa-
kan penglf,rianatan terhadap diri sendiri. Bentuk
ketiga penglifiianatan mereka terhadap diri mereka
sendiri adalah menodai dan mengotori jiwa mereka
dengan melakukan persekongkolan, kebohongan,
dan pengkhianatan.

".. . Sesungultnya Allnh tidnk mcnyulai orang-orang
yarry selalu bnkhinnat logi. bngelimang dosa."

Ini adalatr hukuman yang lebih besar dari semua
benhrkhukuman. Hukuman ini di samping diancam-
kan kepada yang bersangkutan, juga diarahkan
kepada yang lain, karena orang{rang yang tidak
disukai olehAllah tidakboleh dibela oleh seorang
pun. Allah membenci mereka karena dosa dan
pengldrianatan ini.

Identifikasi dosa dan penglif,rianatan ini diakhiri
dengan memberikan gambaran yang menjijikkan
mengenai perilaku para pengkhianat yang suka
berbuat dosa itu,
' Mnela b m anbuny i dnri mnnuria, tetnpi mnelw tidak
bnsanbunyi drri AW padnlwl All,ah banta mmelm
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futiln padn suatu mnhm merelil nunetaplan lwpunna'n

rahnsin yong Allnh tidnk ridlnf. . . . " (an-Nisaa- : 108)

Ini adalah gambaran yang menjliil':kan dan penuh
penghinaan. Menjijikkan karena apa yang mereka
lakukan itu penuh dengan kelemahan dan keka-
c:uan. Mereka menyembunyikan tipu daya, perse
kongkolan jahat, dan pengkfiianatan. Mereka sem-
bunyikan semua itu dari orang lain, padahal orang-
orang lain itu tidakberkuasa memberikan manfrat
dan mudharat kepada mereka, sedangkan Yang
Berkuasa memberi manfrat dan mudharat ifu selalu
menyertai mereka ketika mereka membuat kepuhrs
an secara rahasia dan selalu mengawasi mereka
ketika mereka menyembunyikan niat busuk merek4
pada wakhr mereka berbuat dusta yang tidak diri-
dhai-Nya! Nah, sikap apa lagi yang lebih menghina-
kan dan merendatrkan daripada sikap ini?

'...Dan adnlah Allnh Malw Meliputi (ilrnu-Nya) tn-
lwdap apa yang mnelw lwjalan. " (an-Nisr.a' z 108)

IGlimat ini dinyatakan srara mujmal global' dan
muflak. Maka, ke mana dan di mana saja mereka
pergi dengan kepuhrsan rahasianya itu, Allah selalu
menyertai mereka Allah Maha Meliputi segala se
suahr, sedang mereka berada di bawah pengawasan

dan genggaman-Nya!
Ayat berikutrrya masih menunjukkan kebencian

terhadap setiap orang yang membela orangorang
yang sukaberlfrianat,

;-3t}litirAic"f A"+i'!F^5u
"& i K i J 1L4;3 ;i qsi'\ 3 )6-

8'5-g-- i
"Beginilah lamu, lwrnu selcalian afuInh oratg- orang

yng bndtbat urtuk (manbek) mcrelm dnlnm lehidup -

an dunia ini. Mal'a, siapalcah y ang alan mmdzbat Allnh
untuk (munbela) merela pada h.ari kiamnt? Atau,
siapakah yang jadi pelindung mnekn (tnlwdnp silxa
Allah) ?" (an-Nisr.a- z L09)

YaAllah, tidak adapembela dan pelindungbagi
mereka pada hari kiamal Nah, untrk apa gerangan

mereka membela orang{rang penglilhianat di dunia
ini, sedangkan tindakan ini tidak akan dapat mem-
bela diri mereka pada hari yang berat itu?

ThnggungJawab Pribadi Dosa WarisarL dan
Melemparkan Tbduhan kepada Orang yang
fidak Bersalah

Setelah menunjuld<an kebencian kepada para
pengkhianat yang suka berbuat dosa dan kecaman
keras kepada omng{rangyang membela merek4
datanglah penetapadkaidah-kaidah umum terhadap
tindakan ini beserta dampaknya perhihrngannya, dan
pembalasannya Ditetapkan pula kaidah pembalasan

s€cara umurn, kaidah keadilan yang diberlakukan
Allah terhadap hamba-harnb&Ny4 dan dituntut-Nya
mereka agar memberlalmkannya di dalam pergaul-
an antarmerek4 dan supaya mereka beraHrlak de
ngan aklrlakAllah-alftlak keadilan-dalam pergaulan

ini,

)4-6t t;t 3)4 .i3 "1tr5 r- F J3- i,
,i;-5it39r;y6s-;StWr6 jgAi
+6s-,;i & qgr:+ {i,i (,(s "r; ;p
*t36;i'#&6_ j-+;j-jAt61z*

$'ij
"Barangsiapa yang mmgnjalun lcejahann dan me-

ngantnya dirinya, kemudian ia mohnn ampun lnpodo
Allnla niscay a ia mmnnpari Allth lrlala Pmgarpun l@
Mahn Pmyayang. Barangsiapa y arry magerjalan dnsa,

malm senngultnya ia mengerjalnnnya untuk (kanu-
dlmratan) dirinya sntdiri. Allnh Maha Menganhui lngx

Malnbij alcsann. D an, barangsiapa y ang mmgerj alwn
kesalnJmn atau dosa, lwmtdian dituduhlanny a l"p o.d"

mangyangtidnk bersalah, mala sesungultnya ia telnh

bnbuat suatu lecbohnngan dnn dosa yang nyata." (an-
Nisaa':110-112)

Inilah tiga ayat yang menetapkan prinsipprinsip
umum yang dipergunakan Allah dalam member-
lakukan hamba-hamba-Nya Ketiga ayat ini diper-
gunakan oleh hamba-hamba-Nya di dalam bergaul
antarmerek4 dan mereka pergunakan unfuk ber-
muamalah dengan Allah sehingga Dia tidak me
nimpakan keburukan kepada mereka

Ayat pertama membukakan kedua daun pintu
tobaf membukakan pintu pengampunan dengan
seluas-luasnya, dan memberikan harapan kepada
setiap orang yang berdosa dan telah bertobat bahwa
mereka akan mendapatkan pemaafrn dan diterima
tobahry4
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"Barangsiapa j ang mmgerj akan dan mmgani^ay a dir i -

nya, lcemudian in molnn ampun fupadn Allah, niscoya

ia mendapati Allnh Maha Pengampun lagi Maha
Peny ay ang. " (an-Nisaa': 1 10)

Ayat kedua menetapkan tanggung jawab indi-
vidu, dan ini merupakan kaidah tashnwwurlslam
mengenai pembalasan amal, yang dapat menim-
bulkan rasa takut dan rasa tenteram dalam hati.
Takut terhadap amal dan perbuatarurya (sehingga
dia berhati-hati), dan tenang karena tidak menang-
gung amal perbuatan orang lain,

"Barangsiapa yang mengerjalwn dosa, maka sesung-

guhnya ia mengerjaknnnya untuk (kemudharatan)
dirinya sendiri. Allnh Maha Mmgetahui kgi Malta-
bij alesann. " (an-Nisaa': 1 1 1)

'Tidak ada dosawarisan di dalam Islam" sebagai-
mana dalam pandangan gereja; dan "tidak ada
penebusan dosa selain penebusan terhadap dosa
yang dilakukannya sendiri...". Dengan prinsip ini,
maka setiap orang akan berhati-hati di dalam ber-
tindak dan berbuat dan dia merasa tenang karena
dia tidak akan dihisab kecuali terhadap apa yang
dikerjakannya

Inilah suahr keseimbanganyang mena$ubkan, di
dalam tash.awwuryang unik. Ini adalah salah satu
kelrJrasan tashnwwur islami dan salah satu unsur
penopangnya8, yang menenteramkan fitrah dan
merealisasikan keadilan Ilahi yang muflak, yang
ditunhrt agar diwujudkan oleh anak-anak manusia-

Ayat ketiga menetapkan tanggung jawab orang
yang mengerjakan kesalahan atau dosa, tetapi ke
mudian dia melemparkan kesalahan itu kepada
orang{rang yang tidak bersalah. Inilatr kondisi yang
terjadi pada kelompok orang yang sedang dibicara-
kan dalambahasan ini,

' D an, b mangsiap a y ang mengerj alcan lss alalnn anu
d.osa, lwnudian dituduhJannya leepadn omngyang tidak
bnsalnh, mnka sesunguhnya ia telah berbuat suatu
lczb o lw ngan dnn do s a y ang ny ata. " (an-Nisaa' : I 12)

Berbuat kebohongan, karena dia menuduhkan
kesalahan atau dosa itu kepada orang yang tidak
bersalah. Dan dos4 karena dia mengerjakan per-
buatan dosayang difuduhkannya kepada orangyang
tidakbersalah. Mak4 keduamacam dosa (berbuat
dosa dan menuduhkannya kepada orang yang tak

berdosa) ditanggungnya secara bersama-sama.
Seakan-akan dosa itu sebuah beban yang dipikulnya
yang diungkapkan oleh AlQur'an seolaholah dosa
ihr suatu benda di mana pengungkapan ini semakin
memperjelas dan mempertegas maknanya.g

Dengan ketiga kaidah ini, Al-Quran melukiskan
neraca keadilan yang dipergunakan untuk meng-
hisab setiap orang terhadap segala perbuahn yang
dilakukannya Tidaldah seorang flaku suatr dosa

' dibiarkan lepas dari dosanya itu apabila ia telah me
lemparkannya kepada orang lain. Pada wakhr yang
sama, Al-Qur'an membukakan pintu tobat dan
pengampunan dengan selebarJebarnya; dan dibuat-
lah perjanjian dengan Allah SWT pada setiap waktu
bagi orangorang yang bertobat dan meminta ampun,
yang mengetuk pintu-Nya setiap waktu. Batrkan,
mereka dapat saja langsung memasukinya tanpa
meminta izin lebih dahulu, dan mereka langsung
menemukan rahrnat dan pengampunan.

Karunia Allah dan Rahmat-Nya
Akhirny4 Allah SY{T memberikan karunia-Nya

kepada Rasul-Nya saw. dengan melindunginya dari
konspirasi atau persekongkolan jahat yang selalu
melakukan sidang-sidang gelapnya. Maka, dising-
kapkan-Nya kepada beliau rencanajahatyaog mereka
sembunyikan dari manusia tetapi tidak dapat mereka

dariAllah-karena Dia selalu menyertai
mereka ketika inereka merancang sesuahr yang
ddak diridhai-Nya. Kemudian Allah memberikan
karunia yang sangat besar kepada beliau dengan
menurunkan kitab dan hikmah (pengetahuan) ke
pada beliau serta mengajarkan kepada betau se
suahr yang belum beliau ketahui. lni sekaligus me
rupakan karunia kepada seluruh manusi4 yang
diimplementasikan melalui sosokpribadiyang paling
mulia di sisi Allah dan paling dekat kepada-Nya,

;r4ixa;;S,AJ?St6){"8i6;t1tr'
u4H,"t1t"piJyafuY:;:r;)
4;41;'tK$64!;rt-r\5L.iiJ;Y;r{t

$,1J# 6$";,fr3-b5$ '*uK{Y

8 Silakan periksa Vrtab Khlshmishut Tashawwuril Islami wa Muqawwimaatuhq terbitan Darusy Syuruq.
9 Silakan periksa krtab At-Tashuiirul-Fanniy ft-Qtr'ary terbiin Darusy Syuruq.
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"sekiranya bulan kmmn larunia Attah dnn rahmnt
Nya leepadamu, tmtul.ah segolnngan dnri muela bn-
kringinnn keras untuk nlenyesatknnmu. Tttapi, mtrela
tidak menyesatlwn mzlainlmn dirinya smdiri, dan

merela tidnk dnpat nmbAryaknnrnu sedikit pun (fuga

larma) Allah telnh menurunlun Kitnb dan hikmah
lup adnmu, dan tclah mengaj mlwn kzpadnrnu apa y ang

belum lrnmu kttahui. Dan adnlnh larunia Allah sangat

baar alasmu. " (an-Nisaa-: 113)

Tindakan mereka yang demikian ini hanyalah
salah sahr dari sekian banyak tindakan yang ber-
aneka macam dan jenisnya, yang dilakukan oleh
musuh-musuh Rasulyang mulia ini, unfukmenye
satkan beliau dari kebenaran dan keadilan. Akan
tetapi, Allah SWT selalu melindungi beliau dengan
rahmat dan karunia-Nya pada setiap peristiwa.
Orangorang yang melakukan tipu daya dan per-

sekongkolan jahat itulah yang tersesat dan terjatuh
dalam kesesatan. Sirah (perjalanan hidup) Rasu-

lullah saw. penuh dengan kisah-kisah tentang usaha-

usaha mereka itu, kisah tentang selamat dan ter-
bimbingnya beliau, serta kesesatan dan kegagalan
oftrngoftlng yang melalmkan persekongkolan itu.

Allah SWT memberikan ratrmat dan karuninNya
ini kepada beliau. Pada waktu yang sam4
ditenangkannya hati beliau bahwa mereka tidak
akan dapat memberikan bahaya sedikitpun kepada
beliau, berkat karunia dan ratunat Allah itu.

Seiring dengan karunia di marnAllah melindungi
beliau dari persekongkolan teralilhir ini, dan dipe
liharanyahukum-hukurnnya dari tindal€n menimpa
kan kezaliman kepada orang yang tak bersalatr dan

membebaskan orang yang berbuat kejahatan, dan

diungkapkan-Nyahakikatpersoalan ini kepada beliau

dan diberitatrukan-Nya kepada beliau tentang per-

sekongkolan jahat merek4 maka setelah ihr disebut-

lanlah karunia terbesar yaitu karunia yang berupa
risalah,

'. . .Allnh telnh mmurunlmn kitab dnn hiknwh l"pono-
mu, d.an tclnh mengajarlan k@adnmu apa yang belum

lamu lettahui. Dan annlnh lwnnin AIIah sangat besar

atasmu...."

IGrunia risalatr ini sekaligus merupakan karunia
kepada semua "manusia'' di mukabumi lGrunia ini
melahirkan kembali manusia dengan kelahiran baru,
dan dengan karunia ini diciptakanlah "manusia"
sebagaimana diciptakarurya mereka dengan tiupan

ruh yang pertama Karunia ini juga merupakan
karunia yang mengentaskan manusia dari lembah
jahiliah, yang menaililkan mereka ke jalan yang

tinggi, hingga ke puncak kemuliaan, melahtr mnnhnj

Rnbb ani yaw unik dan mena\f ubkan.
Inilah karuniayang tidak dimengerti kadarnya

kecuali oleh orang yang mengerti Islarn dan me-

ngenal jahiliah, baik jahiliah tempo dulu maupun
jahiliah masa kini, dan yang telah merasakan lslam
dan merasakan sistem jahiliah.

ApabilaAllah menyebut karunia ini kepada Rasu-

lullah saw., maka hal itu adalah karena beliaulah
drang pertama yang mengenal dan merasakannya,
batrkan orang terbesaryang mengenal dan merasa-

kannya

'. . .Allnh telnh mmurunlmn kitnb dan hilcmah lepann-
mu, dnn blnh mmgajarlwn kzpadnmu apa yarry belum

lamu lutahui. Dan annhh lurunin AIInh mngat besar

alasnu."
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&(r"J
'Tldak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-
a^n-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan daxi
orang yang menyuruh memberi se-

dekatb atau berbuat malauf, atau mengada}a^n
perdamaia.n di a^ntara ma^nusia- Bara^ngsiapa
yang berbuat demikian karena mencari keri-
dhaan Allab maka kelak l(arrri memberi ke-
padanya pahala yang besar. (Ua) Dar\ bara.ng-
siapa yang menentang Rasul sesudah jelas
kebenaran b.groyq dan mengikuti jalan yang
bukan jalan ora.ng-orang mukmin, Kami biar
kan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah
diluasainya iUr dan IGmi masukka.n ia ke dalam

JatannarU danJalnnnam itr sebunrk-buruk tem-
pat kembali. (115) Sezunguhnya Allah tidak
mengampuni dosa memperselartilran (sesuahr)
dengan Di& dan Dia mengampuni dosa ya^ng

seliain dari syirik ihr bagi siapa ya.ng dikehen-
daki-Nya. Barangsiapa yang mempersekuhrkan
(sesuahr) denga^n Allab maka sesungguhnya ia
telah tersesat sejautr-lruhnya. (116) Yang mereka
sembah seliain Allah iulo tidak lain hanyalah
berhala, dan (dengan menyembah berhala iar)
meneka fidak lain ha.nyalah menyembah setan
yang durhaka, (1U) yang dilaknati Allah. Setan
itr mengatakanr'AInr benarbenar akan meng-
arnbil dari hamba-harrba Engkau bagian yang
sudah ditennrkan (unurkku). (11S) Aku benar
benar akan menyesatkan merek4 dan akan mem-
bangkitkan angan-angan korcng pada meneka
Aku akan menyunrh mereka (memotong te-
linga-telinga binatang temak), lalu meneka be-
narbenar memotongnya. Alcr akan sunhmereka
(mengubatr ciptaan Nfr), lalu bena^r-bena"r
mereka mengubahnya.' Barangsirapa yang men-
jadilen setan menjadi pelindung selain Allab

maka sesunguhnya ia menderita kemgian yang
nyata.(119) Seta^n ihr memberika^n ja.njijanji ke-
pada mereka dan membangkitkan angan-angan
kosong pada mereka, padahal setan ihr tidak
menjanjika"n kepada mereka seliain dari tipuan
behf<a(l2O) Mereka ihr tempatrya Jafrannam
dan mereka tidak memperoleh tempat lari dari-
nya.(121) Orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amalan saletr, kelak akan Kami

' masukkan ke dalam zurga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya, mereka kelral di dalamnya
selama-laman1a. Allah telah membuat suatu janji
yang benar. Siapakah yang lebih bena.r perkataan-
nya daripada AIlah?(U2) (Palnla dari Aflah) ihr
bukanlah menunrt angan-anganmu yang kosong
dan fidak (pula) menunrt angan-angan AhIi Kitab.
Bara.ngrsi:apa yang mengerjakan kejahatan, nis-
caya akan diberi pembatasan dengan kejahatan
itu dan ia tidak mendapatpelindung dan ddak
(p"la) penolong bagi4ya selain dari Atlah.(lU|)
Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal
saleb baik lald{aki nraupun wanita, sedang ia
orang yang berimaq maka mereka ihr masuk
ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya
walau sedikit pun"(U/) Siapakah yang lebih baik
agamanlaa daripada orang yang iklrlas menyerah-
kan dirinya kepada Alah, sedang ia pun mengerja-
kan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim
yang lunrs? Allah mengarnbil Ibrahim menjadi
kesayangan-Nya. (125) Kepunyaan Allalrlah apa
yangdi langitdin apayangdibumi, dan adatatr
(pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala se-
suahr.'(f26)

Pengantar
Pelajaran ini masih berhubungan dengan pelajar-

an terdahulu dalam beberapa hal. Pntam4beberapa
ayatrya turun sebagai keterangan dan komentar
terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan
kasus orang Yahudi tersebut, seperti murtadnya
"Basyir bin Ubairiq" dan penentangannya terhadap
Rasulullah saw.. Juga kembalinya dia kepada ke
hidupan jahiliah yang dibicarakan dalam pelajaran
ini, di samping membicarakan pandangan-pandang-

an jahiliah, kebodohanny4 hubungannya dengan
setan, dan peranan setan padanya! Pelajaran ini juga
menetapkan bahwa sesungguhnya Alah tidak akan
mengampuni dosa syirib dan Diamengampuni dosa
lain bagi orang yang dikehendakiNya

I{eda plajarnini membicarakan perbisikan dan
rembukan, bahwa tidak ada kebaikan pada ke-
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banyakan bisik-bisik yang mereka lakukan, seperti
bisikan-bisikan dan persekongkolan rahasia yang

merekalakukan dalam peristiwa ihr. AlQur'an mern-

berikan batasan mengenai macam-maclm perbisik-

anyang disukaiAllah, yaihr perbisikan untukmelaku-
kan kebaikan, melakukan yang makruf, dan men-

damaikan antarmanusia. Ditetapkannya pula pem-

balasan bagi bisikan-bisikan ihr di sisi Allatr. Alfiir-
ny4 ditetapkan kaidah-kaidah keadilan yang diper-

sunakan Allah untuk membalas amal perbuatan

manusi4 di manapembalasan ihr tidak adakaitannya

dengan kehendak dan keinginan seseorang, tidak
mengikuti angan-angan kaum muslimin maupun
Ahli Kitab. Sesunggulrrya pembalasan itu terserah
kepada keadilan Allah yang muflak, dan kembali
kepada kebenaran yang seandainya kebenaran ihr
mengikuti hawa nafsu mereka niscaya rusaklah
langitdanbumi.

Pelajaran ini secara keseluruhan, baik tema mau-

pun arahanny4 berkaitan sebabsebabnya dengan
pelajaran terdahulu dilihat dari sudut ini.

Selanjutuiy4 pelajaran ini merupakan salah sahr

mata rantai dari mata rantai manhai tarbiah yang

bijaksana di dalam menyiapkan jarnaah ini untuk
menjadi umatyang dapat menuntun dan membinr
bing manusia dengan keunggulan sistem pendidikan

dan pengahrranryra- Juga untuk mengobati sisisisi
kelemahan manusia dan sisa-sisa keiatriliahan yang

masih ada pada masya:akaf dan unhrk membawa

mereka terjun ke gelanggang peperangan (perjuang-

an) dalam semua sektornya
Inilah sasaran yang hendak dicapai surah ini

dengan aneka macam temanya dengan dipandu oleh

manhaj qr' ani secara total.

*tl'

Bisik-Bisik

'i'6:A'ritd*ur*+e:#l*
3yt j1K- J1i6( 4. eF$ + t*,'i

$t 9,6 r4i,3 ;:3 if +67aGfr
"Tidnk adn lebailun padn kzb any alurt bisilan-bisil,nn

mnela, leatali bisilan-bisilwn' dmi orong yang mnryu-

ruh |rwnusia) mzmberi wdzknh, atau bnbuat malo"f
atau mmgadalun perdamaian di antara m.anusia.

Barangsiapa yang berbuat demikian lwrma m.encari

knidltnnn Allah" malil lelnk lfuni mernberi kpadany a

pahnln yangDasar. " (an-Nisaa': 114)

Berulang-ulang dalam Al-Qur'an disebutkan larang-

an berbisik-bisib yaihr segolongan manusia berkunr-
pul dan menjauhi kaum muslimin dan pemimpin

muslim, untuk membuat suahr kepufusan rahasia

mengenai sesuahr hal. Padatlal, tarbiah Islamiah dan

ahran Islam telah memberikan hrnfilnan agarmasing-

masing orang membawa persoalan atau urusannya

kepada Nabi saw. dengan cara diamdiam kalau per-

soalannya bersifat pribadi yang ia tidak ingin diketa-

hui oleh orang lain, atau mengemukakannya secara

terang-terangan kalau masalah itu bersifat umurn,

bukan urusan pribadi.
Hikrnatrnya ialah agar tidak terbenhrk'kantung-

kantung" dalarn jarnaah IslanL dan supayatidakmun-
cul kelompok-kelompok eksHusifyang memisatrkan

diri dari jamaah dengan pandangan-pandangan,
persoalan-persoalan, pemikiran, dan hrjuan tersen-

diri. Juga supaya tidak ada suahr golongan dalam
jamaah lslamyang menyembunyikan rahasia diwakhr

malamuntukmenandingi apayang telah menjadi ke
putusan jarnaatr, atau menyembunyikan sesuahr dari
jarnaah dan daripandangan oranglain-meskipun apa

yang mereka sembunyikan itu tidak dapat lepas dari
pengawasanAllah, karena Dia selalu menyertai mereka

ketika mereka membuat keputusan rahasia tentang

sesuahr yang tidak Dia ridhai.
Inilah salah sat r dari sekian tempatyang melarang

mereka melakukan bisikan-bisikan rahasia dengan

memisahkan diri dari jamaah Islam dan kepemim-
pinarnya

Masjid merupakan balai pertemuan kaum mus
limin. Di masjid mereka dapat bertemu dan ber-

kumpul untuk menunaikan shalat dan membicara-

kan urusankehidupan. Masyarakatmuslim seluruh-

nya adalah masyarakat yang terbuka. Dikemuka-
kannya problem-pnrblem mereka yang bersifrt umurn,

yang bukan rahasia sbategi perang dan bukan per-

soalanpribadiyang pelakunyatidak sukakalau masa
latrrya menjadi pembicaraan umum. Dengan demi-

kian, masyarakatyang terbuka ini adalatr maqrarakat
yang bersih, di udarabebas. Tidak ada orangyang men-
jauhinyaunhrkmenyembunyikan sesuafr dibelakang

punggungny4 kecuali orangorang yang melakukan

untuk melalnrkan kejatratan terhadap

merek4 atau orang{rang yang hidup dengan prinstp

seperti itu-sebagaimana kebiasaan kaum munafik
Oleh karena itu, perbuatan bisik-bisik ihr sering di-

iringkan dengan kaum munafik dalam banyak tempal
Ini adalatr sebuatr hakikat yang sangat berguna

bagi kita. Maka, masyarakat muslim harus bebas

dari fenomena seperti ini, dan hendaldah masing-
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masing anggota kembali kepada masyarakat dan
kepada kepemimpinan umum bila mereka meng-
hadapi bahaya atau menghadapi problem-problem
yang memerlukan pemecahan bersama.

Nash AlQur'an mengecualikan suatu jenis bisik-
an, yang pada hakikatnya tidak termasuk bisikan,
meskipun terdapat kesarnaan bentukny4

'...I(catali bisilnn-bisilun dari orang yang mmyuruh
(rnanusin) merntrni s e dzkah atau bnbuat mnlcruf; atnu
mmgadalan pndnmaian di antma m.anrm,in. . .. "

Yaitu, berkumpullah orang yang baik dengan
orang yang baik, lalu mereka berkata "Marilah kita
memberi sedekah kepada si fJan, karena saya tahu
bahwa dia sangat memerlukan, hanya saja dia me
nyembunyikan kebutuhannya ifu ." Atau, "Marilah
kita melalmkan suatu kebaikan atau menganjurkan
orang kepadan5/a." Atau, "Marilah kita mendamaikan
si fulan dengan si firlan, karena saya tahu batrwa di
antara mereka terjadi perseteruan. . .."

IGdang-kadang terbenh:k suahr kelompok (orga-
nisasi) dari kalangan oftrng{ftng yang baih untuk
melaksanakan suahr rencana, dan terjadilah kese
pakatan di antara mereka secara rahasia unhrk me
nangani program ini, dan yang demikian ini tidak
termasuk bisikan (yang terlarang) dan bulian pula
persekongkolan jahat (konspirasi). I(arena itu, dise
butlah pembicaraan mereka ini sebagai "perintah",
meskipun memiliki kesamaan bentuk dengan bisik-
an, di mana seorang yang baik menyampaikan
kepadaorangorangyang baik tentang sesuahr untuk
kebaikan atau untuk memecahkan suatu bahaya,
yang semuanya disampaikan secara diam-diam
(rahasia dalam kelompok terbatas).

Akan tetapi, hendaHatryang menjadi motivasinya
adalah untuk mencari keridhaan Allah,

". . .Barangsiapa yang bnbuat dernikian untuk mmrari
lrnidluan Allah, maln lulak lfumi membni fupadnny a
palnla yang Darr. " (an-Nisaa': 114)

Mak4 di dalam bersedekah kepada seseorang
atau di dalam mendamaikan antara seseorang dan
yang lain itu tidak didasari hawa nafsu sama sekali,
dan bukan untuk mencari popularitas agar dia di.
sebut sebagai orang yang baih yang menganjurkan
bersedekah, berbuat kebaikan, dan berusaha men-
damaikan manusia Tidak ada noda yang mengotori
kejernihan arahnya menuju ridha Allah di dalam
berbuatkebaikan ini.

Inilah persimpangan jalan antara amalan yang
dilakukan seseoftng yang kemudian mendapatkan

ridha dan pahala dari Allah, dan amalan yang sama
yang dilakukan seseorangtetapi justru diamendapat-
kan murka Allah dan dicatat oleh-Nya dalam catatan
keburukan.

I
Bahaya Menentang Rasul dan MengilcutiJ"I*
Orang Nonmuslim

&'o:;;u&ii{6trY$L2J;;5a!,f,
Ji6?J4.-tSi,ii|;v jij'w:rri;^2,
6;'v i1j - +{A ;1 j+tsd'is 

I $ W
6 

'*5,ii'j:r'i6i,\itALs7,6t#-:+s
'Bgrangsiapa yang mmentang Rasul sesudah jeln
lubmnran bogirya, dan mmgikuti jal"an yang bukan
jalan orang-mang mukrnin, Kami biarknn ia leluasa
terladap lcesesatnn yang telah dilansainya itu dnn Kami
mmuklwn in lee dal^am jalanarn, dan jahanam itu
seburuk-buruk tempat lcembali. Sesurryguhnya Allah
tidnk mengampuni dosa mempersekutulwn (snuatu)
fungan Din, dan Din mengampuni dnsa yarry selnin dari
syirik itu bagi sinpa yong dikzlmdaki- Nya. Barangsinpa
yng munpnselattulwn (sesuatu) dmgan Allnh, mnlw
sesungguhnya in tclnh tnsesat sejauh-jauhnya." (an-
Nisaa': 115-116)

Mengenai sebab turunnya kumpulan ayat ini
terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Basyir
bin ubairiq murtad dan bergabung dengan kaum
musyriltn " seudnhjelns lubnaran baginyd. Dahulu dia
berada di dalam barisan kaum muslimin, tetapi ke
mudian dia mengikuti jalan orangorang nonmuslim.
Akan tetapi, nash ini bersifat ulnum, berlaku pada
setiap wakhr, mencakup setiap orang y:lng menen-
tang Rasulullah saw., padahal menentang beliau ihr
adalah kufi.r, musyrik, dan murtad. Ketetapan ini
berlaku terhadap sikap yang seperti itu pa dazaman
sekarang, sebagaimana dahulu diberlakukan pada
peristiwayang sama.

Muq ooqqoh'menentang', menurut bahasa, arti-
nyaadalah seseorang mengambil sisi sesuafuyang
berhadapan dengan sisi lain yang diambil oleh orang
lain (oposisi). Orang yang menentang Rasulullah
saw. adalah orang yang mengambil bagian, sisi, dan
barisan selain bagian, sisi, dan barisan yang diambil

.-!
1\'rv
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Nabi saw.. ktinya ia mengarnb il manhajseluruir
kehidupan yang bukan manlnjPasul' dan memilih
jalan hidup yang bukan jalan hidup beliau. Padahal

Rasulullatr saw. datang dengan membawa dari Allah

m^anlnjyans sempurna bagi kehidupan yang me
fputi 6idang akidah darr syiar-syiar ta'abbudiyal4

sebagaimana ia juga mencakup urusan syariat dan

aturan-ahran riil basi seluruh sisi kehidupan ma-

nusia. Jadi, aturannya dalam bidang ini maupun

bidang ihr, semuanya merupakan "trbuh" mmhQ'trtr,

yang ruh manlwjniakan sirna apabila tubuhnya
dibelah jadi dua yang satu bagian dipakai dan bagian

yang lain dibuang! Orang yang menentang Rasu-

lullah saw. adalah setiap orang yang mengingkari
mnntwiny a seqra total, atau mengimani sebagtan-

nya dan mengufi.ri sebagian yang lain, lalu diambil-

nyayang sebelah dan dibuangnyayang sebelah lagi.

Berlakulah rahrnatAllah kepada manusia di mana

Dia tidak menetapkan keputusan untuk menyiksa

merekadan tidaklah mereka sampaike nerakaJahan-

nam yang merupakan tempat kembali yang paling

burukitu, kecuali sesudah Diamenguhrs Rasulke
pada mereka, dan sesudah Rasul itu memberikan

keterangan kepada merek4 dan sesudah jelas pe-

urnjukbagi mereka tetapikemudian mereka memilih

kesesatan. Inilah rahmat Allah yang luas dan penuh

kasih sayang terhadap makhlukyang lemah ini'
Apabila sudah jelas baginya petunjulq yakni ia

sudatr mengetahui bahwa manlnj'ahran' ini dari sisi

Allah, tetapi kemudian dia menentang apa yang

dibawa Rasul, tidak mau mengikuti dan tidak mau

mematuhiny4 serta tidak rela terhadap manlai tilah
yang sudah jelas baginya itu. lalu, mereka tegakkan

syiar-syiar ubudiah hanya untrk-Nya saj4 dan mereka

terima ahran dan perintah-perintatr dari-Nya saja

Tidak ada ampunan bagi dosa syiri$ apabilayang

bersangkutan mati dalam kemusyrikan, sementara
pintu pengampunan terbuka bagi dosadosa selain

syirilq kalau Allah menghendaki. Mengenai sebab

mengapa dosa syirik dipandang sebagai dosayang
demikian besar dan dianggap telah keluar dari daeratt

pengampunan adalah karena oftngyang memper-

sekutukanAllah berarti telah keluar dari batasbatas

kebaikan dan kesalehan secam total, dan telah me
rusak fitratrrya sehingga tidak dapat diperbaiki lagt

(dibawamati),

". . . Barangsiap a y ong memp nnlwtulwn (sesua@ dt -

ngan Allnlr" maki sesun'guhnya ia telnh tnsesat seiauh-

jauhnya...."

Seandainya masih ada sehelai benangyang saleh

dari benang-benang fitrah untuk mengikat perasaan-

nya terhadap keesaanTuhannya, meskipun hanya

tinggal sahr jam saja sebelum kematiannya maka
beruntturglah ia Adapunkalau ruhnyasudah sampai

di kerongkongan, sedang dia masih tetap dalam ke
musyrikan, maka sudah selesailah urusanny4 dan

berlakulah atasnya ketetapan Allah,

". . .I{nmi masukl(m in Iu dalnmJa}tnnnam, dnnJalnn-

nym itu seburubburuk nnpat knnbak...."

Menyembah Setan
Selanjutrya diterangkanlah sebagian dari keke

liruan-kekeliruan pemikiran jahiliah Arab di dalam

melakukan kemusyrikan dan dongengdongeng
seputar masalatr pengambilanAllah terhadap malaikat

sebagai anak-anak wanita-Nya dan seputar penyem-

bahan mereka kepada setan, yang menvmg mereka

sembah sebagaimana mereka menyembah malaikat

dan berhalaberhala Diterangkan pula sebagian dari

snar-sylar mereka seperti memotong atau mem-

belatr telinga binatang yang dnazatl*art untuk ber-

hala-berhala mengubah ciptlmn Allah, dan memper-

sekutukan Allah. Tindakan ini bertentangan dengan

fitah manusia yang telah ditetapkan Allah,

<' ;' ^i o\j 6 fi L'* ;' w 3 & 4 oL

i'Lgi 365ti{ lA $ Q"1 (,u{"' J y

'{:8s;;ti'3;$6fr1#'!2:Gb
i';g; o',i'-il6r;r'
t4j.ttr:iAilr;i-tr)";tog;lll
$ tJ# 6GL'. ;' ilz Ai-:i',':.

t sirJ y#t ! \\ # tAl i:63.i # A
'Tong mnela sun bah se'lnin Allah itu, titnk lain lwnya-

Iah b€rtwln, dnn (dmgan meny nntrah bnlwk itu) rncrtla

tidak lnin tnnyalah menymtbah setan yang durlnla,
y ara dilnkennti Atlnh. Setah iht mngatalaa Alcu benar-
'bair 

aknn mmgamtril dori lambo-hnmba Englwu baginn

y ara nilnh diterttulan (uilulht). Alat berur-b$ar alan
'merry 

aattwn mnela, dnn alan mnnbangkitlwn angan-

angon tanng pada mnelw. Alw alwn mmyunh mnela
(ntnrnnng tuknga-tzlinga birmrang ttmnk), lnln mnela

b mar-bmar mernnnngny a. Aku almn nruh mcrela (nu-

ngrbah ciptaan Allah), lnlu bennr-benar mnelm meng-
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ubalntya.' Barangsiapa j ang runj adililn setan rnmj adi
pelindung selain Allnh, malm sewngguhnya ia mendffitn
knugian yang nyata. Setan itu rnemberilffin janjijanji
kzpadn mnela dnn manbangkitlan ongan-angan lasong
pada merekn, podahnl setan itu tidak menjanjikan
l"p o.do mnekn s elnin dmi tipuan belnla. " (an-Nisaa' :
tt7-t2o)

BangsaArab, pada zaman jahiliah dulu, berang-
gapan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak
wanitaAllah. Mereka membuatpatung.pahng malaikat
ifu dan mereka beri nama dengan nama-namawanita
seperti I-at4Uzz4 dan Manal Kemudian mereka
sembah patung-patung itu, yang menjadi simbol
anak-anak wanita Allah, untuk mendekatkan diri
merekakepadaAllah dengan sedekatdekatnya- Demi-
kianlah minimal permulaan urusan ini. Tetapi, kemu-
dian mereka lupakan mitos ini, lalu mereka sembah
zat pahrng ihr sendiri. Bahkan, mereka menyembah
jenis-jenis batu tertentu sebagaimana sudah kami
jelaskan pada juz keempal

Dalam nash ini juga disebutkan bahwa mereka
menyembah setan. Al-I(albi berkata, "Banu Malih
dari suku Khuza'ah dahulu biasa menyembah jin."

Akan tetapi, nash ini lebih luas cakupan ftunjuk-
nya, karena mereka di dalam seluruh kemusyri-
kannyaifu adalah menyembah dan memintabantuan
setan. Ya, setan si pelaku kisah bersama bapak
mereka, Adam. Setan yang telah dikuhrk oleh Allah
karena pelanggarannya kepada-Nya dan permusuh-
annya terhadap manusia lGrena dendamnyakepada
manusia setelah diusir dan dilaknal maka ia meminta
izin kepada Allah untuk menyesatkan orang yang
tidak mau berlindung di bawah lindungan Allah,
'Yang mnelm sanbah selnin Allah itu, tidak lnin hanya-
lah bohnlq dnn (dmgan mmy anbah berhala iht) mereka
tidnk hin lwnyalnh runyem.bah setan yang durh.alw,
y ang dilnlnati Allnh. Senn ilu ntntgolakan" Alw bmar -
bmnr alan mmgambil dnri lumba-hamba Englcau
bagian yang sudnh diterxulmn (urrtukku). Afu bmar-
bnnr alnn mmy aatlun mnekn, dm akan menbangkir-
lan angm-angan laxongpadn maela. Alw ak"an mmyu-
ruh mnekn (nwmntnng telinga-telinga binntang tnna,k),
laLu merelw bmm -benar mmutmgny a. Aku alwn suruh
mnela (mengubah ciptaan Allalt), hlu bmar-bennr
msrela mengubahnya. . .. "'

Sesungguhnya mereka menyembah setan, musuh
bebuyutan merek4 dan meminta inspirasi dan me
minta banhran kepadanya untrk kesesatan itu. Yah,
setan yang telah dilaknat oleh Allah. Setan yang telah
menyatakan niatnya dengan terang-terangan hendak

menyesatkan segolongan anak Adam. Ia memberi-
kan angan-angan kosong kepada mereka di jalan
kesesatan, mengenai kesenangan palsu, kebahagia-
an palsu, dan keselamatan dari pembalasan di akhir
perjalanan. Ia juga telah menyatakan niatnya secara
terang-terangan hendak membawa mereka kepada
perbuatan-perbuapn yang buru! syiar-syiar kehina
an, dan merajut mitos-mitos, seperti membelah
telingabinatang tertenhr, dan setelah ihr dihararnkan

. menunggangnya atau memakannya-padahal Allah
tidak mengharaml<annya Di antara tindakan meng-
ubah ciptaan Allah dan fitrahnya ialah memotong
bagran tubuh tertentu atau mengubah benhrkny4
baik pada binatang maupun pada manusi4 seperti
mengebiri para budak dan mentato lmliL

Kesadaran manusia bahwa setan yang meme
rintahkan berbuat syirik dengan segala bentuk
lambang keberhalaan ini, minimal akan menim-
bulkan kehati-hatian dalamjiwanya terhadapperang*
kap yang dipasang oleh musuhnya itu. Islam telah
menyatakan peperangan yang mendasar antara ma
nusia dan setan, dan diarahkannya seluruh kekuatan
orang yang beriman unfuk melawan setan dan
kejahatan yang disebarkannya di muka bumi. Juga
diarahkan supaya mereka berdiri di bawah panji-
panji Allah dan partai-Nya di dalam menghadapi
setan dan kelompoknya Ini merupakan peperangan
abadi yang tidak pernah berhenti. IGrena, setan
tidak pernah jenuh melakukan peperangzm yang
telah dinyatakannya ini sejak dilaknat dan diusir dari
surga-

Orang yang beriman tidak akan melupakan
peperangan ini dan tidak akan mengundurkan diri
darinya karena ia menyadari bahwa kemungkinan
dia menjadi wali (kekasih) Allah dan kemungkinan
menjadiwali setan, dantidak adayang tengah-tengah
(kemungkinan ketiga). Setan ihr menjetrn di dalam
dirinya dan apa yang diembus-embuskarury4 yang
berupa nafsu dan keinginan-keinginan, dan men-
jelrna pada pengikut-pengikutrya yang berupa kaum
musyrikin dan orang-orang jahat secara umum.
Orangorang muslim harus memerangi setan yang
ada pada dirinya sebagaimana iaharus memerangi
pengikut-pengikutlrya dengan peperangzm yang
terusmenerus sepanjang hayatnya-

Barangsiapa yang menjadikan Allah sebagai
pelindungnya, niscaya ia akan selamat dan ber-
unfirng. Dan, barangsiapa yang menjadikan setan
sebagai pelindung dan kekasihnya, maka ia akan
merugi danbinasa

"Barangsiapa yang mmj adilwn setan sebagai pelindung
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selain Alhh, mnla sesungguhny a ia menderin brugian

Iang nyata." (an-Nisaa': 119)

AlQur'an menggambarkan perbuatan setan ter-
hadap kekasih-kekasihnya itu hanya sebagai rayuan
belaka
"Setan itu m.embnilmn janjjanji l"pod" mnelm dan
rnmbangkitkan angan-angan kosong pada mneln,
padahal setan itu tidak menjanjilwn lcepadn maekn
selnin dmi tipuan belnkn." (an-Nisaa': 120)

Ketika pemandangan ini dilukiskan seperti ihr,
dan musuh bebuyutan tersebut memintal tali dan me
masangperangkap, sertamemperdayakan mangsany4
maka hanya tabiat-tabiatyang bandel sajalah yang
tidakmau sadar, dan tidak mau tahu ke mana ia akan
digiring dan ke lembah mana ia akan dijatrhkan.

Setelah senhrhan yang mengesankan ini melaku-
kan fugasnya pada jiwa manusia dan menggam-
barkan peperangan yang sesungguhnya dan sikap
yang sebenarnya harus diambil, maka datanglah
keterangan yang menjelaskan akibat yang bakal
diterima manusia di alifiir perjalanannya Yaitu, akibat
orang yang termakan rayuan setan, membenarkan
persangliaannya menjadi sasaran niatjatntoiyayang
telah diproldamirkannya. Juga akibat yang diterima
oleh orangyang melepaskan diri darijerat-:ieratsetan,
karena mereka beriman kepada Allah dengan se
benar-benarnya. Orangorang yang benar-benar ber-
iman kepadaAllah akan selamat dari tipu daya setan
yang dilaknatAllah, karena setan meminta izin ke
pada Allah untuk menyelewengkan orang{rang
yang sesaf dan tidak diizinkan baginya untuk me
nyentrh hambahambaAllahyangtulus. Maka setan

benar-benar lemah menghadapi merekayang ber-
pegang pada tali Allah dengan erat,

i-ii ei -2 i, of t4j'd;5b+7_;S
-;*Ai#";- $'4t3(3:+
;{,Ya4it6i}Jv-i,r;!\\#i;tti
tlr(3$t6$6j(#'or3tJi)11+

$furt'e 3i5#1'
"B arangsiap a y ang mcnj udiltatt. s etn n nwi adi p elind.ung

sehin Allnh, mnla sesunggulnty a ia mmdnita lwuginn

yangrryata. Setan itu membnikan janji-janji kzpada

merela dan mnnbargkitlan angan-angan lasong pada
mnela, padahnl setan itu tidak menjanjilun fupada
mcrela selnin dmi tipuan bel.altn. Mnekn itu tunpatnya

Jaltnnrwm dnn mnelm tidak mempnoleh tempat lari
dmipadnnya. Orang-orang y ong bnim"an dnn mmgnja-
lan amnlnn salzla lefuk alan Kami mamli:kan ls dnkm
surga yngmengalir nngai-nngai di dnlnmnya, msrel@

luknl di dalnmnya selnma-lnmnnya. Allah tel.alr m.an-

buat suatu j anji y ang benar. Siapakah y ang lebih b mnr
pulutaannya dnipadn Allah?"(an-Nisaa' z ll9-122)

Balasannya adalatr neraka jahanam, dan tidak ada
perlindungan dari nerakaJahannam ihr bagi teman-
teman setan. Sedangkan, balasan keimanan dan arnal
saleh adalah surga yang kekal, bagi kekasih-kekasih
Allah. Mereka tidak akan keluar darinm Itulah jarti
Allah, "Siapalnh yang lebih bmar perlatcunnya dnri-
padnAllah?"

Kebenaran yang muflak dalam janji Allah ini me
rupakan kebalikan dari tipuan setan yang memper-
dayakan, angan-angan kosong yang diberikannya
dan ucapan bohong yang dikatakannya. Alangkah
jauhnya perbedaan antara orumg yang percaya ke
pada janji Allah dan orang ydng percaya kepada tipu
daya setan!

Kaidah Amalan da^n Balasa^n
Selanjuhrya dibentangklah kaidah Islam yang

agung tentang amdlan dan balasannya. Sesungguh-
nya timbangan pahala dan siksa ihr tidak diserahkan
kepada angan-angan kosong manusia, tetapi ia di.
kembalikan kepada dasaryang mantap dan Sururah
yang tidak pernatr berganti, serta undang-undang
yang tak pilih kasih. Undang-undang yang semua
bangsa sama kedudukannya di hadapannya. Se
hingga, tidakada seoftng punyang adahubungan
dengan Allah karena nasab dan perbesanan. Tidak
ada seorang pun yang memiliki kedudulian istimewa
sehingga dapat melubangi kaidah ini dan menyelisihi
Sururah, lantas ia terlepas dari perhitungan undang-
undang. Sesungguhnya orang yang melakukan ke
jahatan pasti akan dibalas dengan kejelekan, dan
orangyang melakulian kebaikan pasti akan dibalas
dengan kebaikan. Tidak ada pilih kasih dan rayuan
dalamhdini,

j:1;-6:fe+rtJ50rt{;F+r1.6t

V"{t$j6gi*fr sjJ5-al;lrt?
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i,36'gt;t.)t+1Ji'uW-ii#
q;"o;JB-Sj:*J\(,f*K;*{*'b#t

W;{'^,2-Fr.FdL;ter6$''#
##*G.Wli6lq+-u;.i;u€G
'(Pahala dari Allah) itu bukanlnh menurut angan-
anganmu lang lasong dan tidnk (puln) mmurut atgan-
angan Ahl;i Ritab. Barangsiapa yang mengn7alnn kz-
jalwna nismya akan diberi pantralaan dmgan l@jalaf-
an itu dnn in tidnk mmdnpat peltndung dnn tldnk (puk)
pmolnng baginya sel"ain dnri Allah. Bararrysiapa yang
mmgnjalcan am.al-amnl salzh, baik kki-kki mnupun
wanitn s ednng in orang y ang bnimnry mnla mnela in
m.asuk ls dnl"am surga dnn mnekn tidnk dinniay a w al.au

sedikit pun. Sinpaknh yang lebih baik agamanya dnri-

fada orargyang il*las mrynahlcan diriny a kcpann Ailala
sednng in pun nmgerj alwn lubailaa dnn in mmgilatti
agarui lhrahim yang lurus? All"ah mnryambil Ihrahim
mmj adi lusay angan- Nya. " (an-Nisaa- z 123 -125)

Orangorang Yahudi dan Nasrani mengatakan
dalam surah al-Maa'idah ayat 18, "Kami ini adnlnh
anak-annkAllah dnn luknsih-luknsih-Itlya. . .. 'Mereka
juga mengatakan dalam surah al-Baqarah ayat 80,
"I(nmi selali-lali tidnk almn dismtuh olzh apt rwala
lucuali selama beberapa hnri saja.... "Orangorang
Yahudi senantiasa mengatakan bahwa mereka ada-
latr bangsa pilihan Allah!

Mungkin sebagian kaum muslimin berpikir se
perti itu bahwa mereka adalah sebaik-baik umatyang
dilahirkan untuk manusia, dan bahwa Allah pasti
memaafl<an kesalahan-kesalahan yang te.rjadi pada
mereka karena mereka oftng{rang muslim.

Mak4 datanglah ayatini untuk mendorongmereka
yang ini danyang itu supayaberamal dan beramal,
dan dikembalikannya semua manusia kepada satu
timbangan saja Yaitu, menghadapkan diri kepada
Allah disertai dengan melakukan kebajikan dan
mengikuti agama Nabi Ibratrim, yaitr Islarn Ibrahim
yang dijadikan Allatr sebagai kesayangan-Nya

Agarna yang paling bagus adalah "Islam'Lagama
Nabi Ibrahim-dan amalan yangBaling bagus adalah
"ihsan", yaifr " mglwu bdbadnh kzpann Ailnh s eaknn-
alrnn mglau mclilur Allah dnn jilw rylmu tidak mt-
lihat- Ny a dan memnng tidnk alan dapat mzlihat- Ny a,

m^ala sadarlah balrua AI]nh smantiasa melihatmu".
Allatr telah mewajibkan berbuat "ihsan" (kebajikan)
dalam semua hal Sehingga dalam mengalirkan darah

binatang ketika menyembelihny4 disuruh supaya
menajarnkanpisaunyaagarbinabng ifu tidakmeftNa
sakit ketika disembelih.

Dalam nash ini disarnakan dua sisi suahr jiw4 pada
posisinya terhadap amal dan pembalasan, sebagai-
mana dalam amal ini disyaratkan adanya iman supaya
amal itu diterim+Allah, yaihr iman kepadaAllah,

"Barangriapa yang mengsrj al(nn amnl-amnL saleh baik
lnki-lnki maupun wanita sednng ia mang yang baimary

' mala mcrelw itu mamk kz dnlnm surga dnn mnelw tidn*
di aniay a w alnu s e dikit pun. " (an-Ni'saa- z 124)

Ini merupakan nash yang jelas yang menunjuk-
kan kesahrankaidah di dalam memperlakukan ke
duajenis manusia laki-laki danwanita sebagaimana
ia juga merupakan nash yang shnrihJelas' di dalam
mensyaratkan iman unhrk dapat diterimanya suahr
amalan. Tidakadanilainya di sisiAllah suatu amalan
yang tidakbersumber dari irnan dan tidak diiringi de
ngan iman. Ini adalah sesuatu yang alami dan logis,
karern iman kepadaAllahlah yang menjadikan arnal-

an yang saleh itu keluar dari pandangan dan niatter-
tenfu, sebagaimanaiman jugamenjadilian arnal saleh
ihr sebagai gerakan yang.alami dan terbias4 bukan
karena mengikuti keinginan pribadi, dan bukan se
bagai lintasan pikiran yang tidak punya pijakan.

Lafal-lafal yang sharihini berbeda dengan pen-

dapat Ustadz al-Imam Syekh Muhammad Abduh
rahimahuilah di dalam mflrJuz Ammakefikame
nafsirkan firman Allah dalam swah alZ-alzalah ayat

:;(j-'f'3tZi. W. U-'Barangsiapa y ang me -

ngerjalan lebailwn seberat zprah pun, nismya dia alan
mzlihat (balnsan)nya. "' Beliau berpendapat bahwa
nash ini berlaku urnurn, meliputi orang muslim dan
nonmuslim, padahal nash-nash lain secara jelas dan
tegas menolaknya secara total. Demikian pula de
ngan pendapatProf, Syeli*r al-Maraghirahimahullah.
Kisah ini telah kami paparkan dalamJuz'Amma fiuz
30 mf{r a<h-Zhilal.

IGummuslimin merasakeberatan terhadapfirman
Allah,

"Barangsiapa yang nmgtrjalnn ktjalanra nismya alwn
dibni pem.balnsan dmgan lejahann itu dnn ia tidak
nundapat p elindury dan finnk (puk) pnalmg baginy a
selain Allah." (an-Nisaa': 124)

Keberatan itu karena mereka sudah mengerti
tabiat jiwa manusia" yang pasti melakukan kejahatan
pada suahrwaktu, bagaimanapun baikny4 dan bagai
manapun ia melakukan amalan-amalan yang baik.
Mereka mengenal jiwa manusia sebagaimana haki-
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katny4 tarenanya mereka jup mengenal jiwa mereka
sendiri. Mereka tidak menipu diri mereka dari haki-
kat yang sebenarnyq tidak menyembunyikan kejeleh
an-kejelekan jiwanya; tidak berpura-pura tidak tahu
tentang kelemahan jiwa mereka; dan tidak meng-
ingkari atau menutupnutupi kelemahanyang mereka
jumpai dalam jiwa mereka

IGrena itu, hati mereka merasa takut ketika meng-
hadapi sesuatu di mana setiap kejelekan yang mereka
lakukan pasti akan mendapatkan balasannya- Hati
mereka merasa takut, seperti orang yang sedang
menghadapi akibatoiya dan merasakannya sekarane

iuga. Demikianlah keistimewaan mereka di dalam
merasakan kehidupan akhirat dengan segenap pe
rasaan mereka, seakan-akan mereka benar-benar
sedang hidup di alam akhirat, bukan hanya merasa-

kan aktrirat sebagai sesuatu yang akan datang. IGrena
ifulah, mereka sangat takut terhadap ancaman yang

tegas ini!
Imam Atrmad berkata bahwa telah diinformasi.

kan kepadanya oleh Abdullah bin Numait dari Ismail,

dari Abu Bakar bin Abu Zuhak, dia berkat4 "Saya
mendapatkan informasi bahwaAbu Bakar r.a ber-
kat4

'Wahai Rnsulullah, bagaimana mungkin kudapat
kebahagiaan wtelah adn ayat ini,'(fuhala dfli AIIeh
itu) bukanlah mmurat angan-angannu yang
Icosong dan ti.dak (p"l,a.) menutat anga.n-a.rrga.n
Ahli Kitab. Barangsiapa. lang nengerja,kan
kejahatan" niscaya alwn d.ibni, pembalasan
dengankejaluf aniht...'MoJfl ,setiaplwjelzlanyary
pernah kita lnkulwn pasti alnn dibalns. . ..' Lalu Nabi
saw. mmjawab, 'Mudah-mudahan Allnh mengam-
punimu, waltni Abu Balmr. Buknnlmh engknu p ernah
sakit? Bukankah englmu pernah letih? Bulmnkah
mglnu pernah susah? Dan, bulanknh engkau pmnh
ditimpa mbann dnn lu,rulitan?'Abu Balfir menjawab,

"Pernah." Nabi bnsabda, Makn, semuaitu tnmasuk
yarry almn dibniknn balnsannla.. ".'

Al-Hakim juga meriwayatkan hadits ini dari jalan

Sufyan atsTsauri dari Ismail.
Abu Bakar Ibnu Mardawaih meriwayatkan de

ngan isnadnya hingga Ibnu Umar. Ia menceritakan
tentangAbu Bakar ashShiddiq. Abu Bakar berkata
"Saya pernah berada di sisi Rasulullah saw., lalu
flrrunayatini,'Bmangsinpayangwryerjak,anktja]nt-
an, niscaya alan diberi panbalnan daryan lvj altnlnn itu
dan ia tidak mendnpat pelindung dnn tidak (puk)
pnolnng baginy a sehin Allah. "Mak4 Rasuhllah saw.

bersabda,'Wahai Abu Bakar, maukah kubacakan

kepadamu ayat yang difurunkan kepadaku?" Aku
menjawab, 'Wahai Rasulullah, bacakanlah ayat ihr
kepadaku." Mak4 aku tidaktahu tibatibapunggung-
ku terasa patah, sehingga aku bertelentang karena
nya. Kemudian Rasulullah saw. bertany4 "Mengapa
engkau, wahaiAbu Bakar?" Aku menjawab, 'Wahai
Rasulullah, biarlah hutebus engkau dengan ayah dan
ibuku. Siapakah gerangan di antara kami yang tidak
pernah berbuat kejelekan? Sedangkan, kami pasti
akan dibalas sesuai dengan setiap kejelekan yang
pernatr kami lakukan?" Ialu Rasulullah saw. ber-
sabda,

'Adapun englmu, wahai Abu Bakar, dan sahabat-
salwbahnu orang-urangmukrntn, makn knmu akan di-
balns lrarma k jelzlanmu itu di dunia hingga kamu bn-
temu Allah dengan tindn dosa lAi bagimu. Sednnglcan

orang-nrarg lnin, mnlm dnsa-dnsanya itu alun dikum-
pullan, lnlu dibaln derryannya padn Inri hiamnt. "

Demikian pulalahyang diriwayatkan oleh Imam
Tirmidzi.

IbnuAbi Hatim meriwayatkan dengan isnadnya
dariAisyah, diaberkata, "Aku berkata, Wahai Rasu-

lullah, sesungguhnya aku mengetahui ayat yang
paling berat dalam Al-Qur'an.' Rasulullah balik ber-
tanya, 'Apakah itu wahai Aisyah?'Aku menjawab,
\uit,Barangsinpayangmenga7a!,anlwjalunaniscaya
aknn dibni pembaknan dmgan kcjahnnn r7z.'Nabi
menjawab, Yaitu segala sesuafu yang menimpa
hamba yang beriman, hingga bencana yang me
nimpanya...."' (fladits ini juga diriwayatkan oleh
IbnuJarir).

Imam Muslim, Tirmidzi, dan Nasai meriwayatkan
dari hadits Su$an bin Uyainah dengan isnadnya dari
Abu Hurairah r.a, dia berkah, "Ketika hrrun ayat' Wa

m.an ya'm"al suuan yuja bihi' 'Barangsiapa yang me-

ngerjalan lrejalmnn nismya almn dibalas fungonnyai
makayang demikian itu terasaberatbagi kaum mus
limin. Kernudian Rasulullah saw. bersabda kepada
merek4

p"Jr y uGl-v',f o3y,t:;.)G'r;r:t- F

{ q5i'&(:qsqsAr,r,i'rk
'tserlnkulnh yang lurus dnn sednng-sedmg lwrena pada
setiap sauahr yng mmi.mpa uang mwkm ihr tndnlat
knfarat (penghnPusan dnsa) , hinga duri yang tni$ak-
ny a dnn bm.mna yang maimpcnya "

Bagaimanapun juga ini merupalian sebuah lingkar-
an di dalam menciptakan tnshawwur 'pandangan'
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imani yang benar tentang amal darr balasannya. Hal
ini sangatpenting unhrkmeluruskan pandangan dari
safu sisi, dan unhrk meluruskan realitas arnal dari sisi

lain.
Ayatinitelah menggoncangkan eksistensi mereka

dan menggetarkan hati mereka. Karena, mereka
menaruh perhatian secara serius, mengetahui bahwa
ancaman Allah ini pasti benar, hidup dengan janji tttt,

dan akan hidup di aktrirat sesudah kehidupan dunia.

Padabasian akhir, datanglah penjelasan mengenai
masalah amal dan balasanny4 dan persoalan syirik
dan iman yang disebutkan sebelumny4 dengan me
ngembalikan segala sesuatu yang ada di langit dan
di bumi kepadaAllah. Diielaskan pulabahwa pengeta

huan dan penialaian serta pengawasan dan kekuasa-

an Allah meliputi segala sesuatu yang ada dalam
kehidupan kini dan kehidupan sesudahnya nanti,

,!4'ifr 6\4i>5"1iet13e;iArltli.
]} tlqg t\-r

'Kepunyaan Allahl"ah apa yang di langit d.a.n apa yang

di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah meliputi
segaln sesuatrz. " (an-Nisaa': 126)

Pengesaan Allah dengan uhhiy ahdalantAl-Qur an

ihr banyak diiringi dengan pengesaan terhadapNya
dalam kekuasaan dan pemberian perlindungan. Mak4
tauhid islami ihr bukan hanya semata-mata mengesa
kanT:;t Nlah, tetapi ia adalah tauhid yang positif,
tauhid yang aktif dan memberikan dampak pada

alam semest4 juga mengesakan kekuasaan dan per-

lindungan.lo
Apabila jiwa seseorang merasakan bahwa ke

punyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan
di bumi, dan pengetahuan, pengawasuul, dan ke
kuasaan-Nya meliputi segala sesuatu, tidak ada se
suatu pun yang lepas dari pengetahuan dan kekuasa
an-Nya, maka kesadaran yang demikian ini akan
menjadi pendorong yang kuat bagi yang ber-
sangkutan unhrk mengesakan Allah SWT dengan
uluhiyyahdan ibadah. Juga mendorongnya untuk
berusaha mendapatkan keridhaan-Nya dengan
mengikuti manhajNya dan menaati perintah-Nya.

Segala sesuahr berada dalam kekuasaan dan geng-
gaman-Nya, dan Dia Maha Meliputi terhadap segala

sesuafu.

Sebasian ahli filsafut menetapkan keesznn Ailah.
Tbtapi, sebagian lagi meniadakan iradah-Nya, se
bagian lagi meniadakan ilm' pengetahuan' dari-Nya;

sebagian lagi meniadakan kekuasaan dari-Nya dan
lain-lain pandangan yang tumpang tindih yang di.
sebut "filsafaf'. Karena itu, pandangan ini bersifat
negatif tidak ada posififtrya bagi kehidupan manusia
tidak ada dampaknya bagi perilaku dan akhlak
mereka, dan tidak ada nilainya dalam perasaan dan

. kenyataan mereka Semua ihr hanya perkataan dan

sekadar perkataan!

Sesungguhnya Allah, menurut ajaran Islarn, ada-

lah Pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di
bumi. Mak4 Dia-lah Yang Berkuasa atas segala se
suatu. Dia Maha Meliputi (pengetahuan-Nya) atas
segala sesuatu, dan Dia Maha Memberi perlindung-
an terhadap segala sesuaht. Di bawah naungan pola
pikir dan pola pandang seperti inilah, hati seseorang

menjadi tenang, perilaku menjadi baiA, dan ke
hidupan menjadi bagus dan damai.

'bL't{i J'r;ii;'";1:.{ Yl#'; i*
6f4-\ i F .-its cG ji 3" al: t;:i(-'
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'Mereka minta fatwa kepadamu tentang Para
warrita- Katakanlahr'lq,Ihh memberi fatwa ke-
padamu tenta"ng mereka, dan apa yang dibaca-
kan kepadamu dalam Al-Qur'a^n fuga mem-
fatwakarr) tentang pari wanita yatim yang kamu
tidak memberikan kepada mereka aira ya"ng

ditetapkan unurk mereka, seda"ng kamu ingin
mengawini mereka dan tentang anak-anak yang
masih dipandang lemah. (Atlah menyuruh
kamu) supaya kamu mengurus anak-anakyatim
secara adil Kebajika.n apa saja yangkamu kerja-
kan, maka sesungguhnya AUah adafah IVIaha
Mengetahuinya.'(127) Jika seorang wa^nita kha-
watir a.kan m6W atusikap tidak acuh daxi suami-
nya, maka tidak mengapa bagi keduanya meng-
adakan peidamaian yang sebenar-benarnya-
Perdamaia^n inr lebih baik (bagr mereka) walau-
pun manusia itr menunrt abiatrya ldldr.Jika
kamu beqgaul dengan istrimu secalia baik dan me-
meliha^ra dirimu (dartmsyu dan sikap tak acuh)'
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengeta-
hui apa yang kamu kerjakan.(U8) Kamu sekali-
kati ddak akan dapatberlaku adil di antaraistri-
istri(mu), walaupun kamu sa^ngat ingin berbuat
demikian. Karena ihr, jarlbanlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu 

"ittt"i)' 
sehingga

kamu biarkan yang lain terkatung-kabng. Jika
kamu mengadakan perbaika.n dan memelihara
diri (dari kecuranga^n), malca sesungguhnya
Ailah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang.
(129)Jika kedua.nya bercerai, maka Ahh al€n
memberi kecrrkupa^n kepada masing-masing
dari limpaha.n lrarunia-Nya. Dan adalah Allah
Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijalsana
(130) Kepunyaan Alahlah apa yang di langit
danyangdibumi, dan sungguh l(amitelah meme
rintahka.n kepada orang-orang yang diberi kitab
sebelum kamu d.tt 0"p) kepada kamu; bertak-

walah kepada Allah. Tbtapi jika kamu kafir'
maka (ketahuilah) bahwa sesungguhqya apa yang
di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunya-
an Allatr- Allah Mahakaya lagi Maha Terpujt (131)

Kepunyaan Atailah apa yang di langit dan apa
yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai Peme-
lihara- (132)Jika Allah menghendaki niscaya
Dia musnahkan kamu wahai ma^nusia, dan Dia
datangkan umat yang lain (sebagai penganti-
mu). Dan adalah Alhh Mahakuasa berbuat
demikian (133) Barangsiapa yang menghendaki
pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena
di sisiAllah adapahala dunia dan akhirat Attah
I\daha Mendengar lagi Maha Melihat'(134)

Pengantar
Pelajaran ini merupakan kelengkapan bagr apa

yang telah disebutkan p4da bagian permulaan surah
ini dalam rangka mengobati sisa-sisa mentalitas
masyarakat jahiliah rnengenai persoalan khusus
yang berkenaan dengn wanita dan keluarga, dan
khusus mengenai perlakuan terhadap golongan
lemah dalam masyarakat, seperti anak-anak yatim
dan anak-anakkecil. Jugabagaimana membersihkan
masyarakat muslim dari endapan+ndapan jahiliah

ini, dan bagaimana menegaliftan rumah tangga de
ngan prinsip menghormati kedua belah pihak, de
ngan menjaga kepentingan dan kemaslahatan ber-
sama menguatkan tali kekeluargaan, dan mendamai-
kan persengketaan yang terjadi sebelum berkem-
bang, yang dapatnlemuhrskan ikatan-ikatan ini dan
meruntuhkan rumah tangga hingga menimpa para
penghuninya. Khususnya, kepada anak-anak yang

masih lematr dan baru hmbuh di bawah pemelihara-

annya. Juga menegakJ<an masyarakat atas prinsip
memelihara golongan lemah, sehingga urusan itu
tidak menjadi monopoli pihak yang menang dan
hukum rimba yang diberlakukan.

Pelajaran ini memecahkan sebagian dari kondisi.
kondisi seperti ini, dan menghubungkannya dengan
ahrran alam semesta secara keseluruhan, yang meft
berikan kesadaran bagi orang yang mendengar ayat-

ayat ini bahwa urusan kaum wanit4 rumah tangga
keluarg4 dan golongan lemah dalam masyarakat itu
merupakan urusan yang serius, yang pada hakikat-
nya adalatr urusan yang sangat penting dan besar.

Telatr kami bicarakan di tengah-tengah juz ini dan
pada pendahuluan surah ini dalam juz keempat
dengan pembahasan yang cukup mengenai bagai-
mana pandangan Islam terhadap keluarga dan bagai-

nvmaupayayangharus dilakukan di dalam mnnlnj
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ini untuk membersihkan masyarakat muslim dari
endapan€ndapan jahiliah. Juga bagaimana Islarn
mengangkat kedudukan jiw4 sosial, dan moralnya
yang mengungguli semua masyarakatyang ada di
sekitarnya dan semua masyarakatyang tidak ber-
agama Islam, tidak terdidik dengan mnn"hnjin, dan
tidak tunduk kepada ahrannyayang unik.

Sekarang marilah kita hadapi nash-nash pelajaran

ini secaraterfrinci.

Perhatian Islam terhadap Wanita
da^n Golongan Lemah

'txt ?,-i3-i'l $, 
"#t 

o 6r fr3-t
,4r 4:4t a6}t, resii 4 ?1G ifit1;
'br ;.$ J'r;i i ;'"eft{ v L# }' 

"6 {
{t4.1i6--itit6 ji<2i*;;135
$ r+ . +6?af,g F btJii6" b :1\
'Mnclw minta fatw a kzpadamu tentang para wanita.
Katalrnnlnh, Allah memberi fahra lupadamu.tmtang
mnelm, dnn apa yang dibacalean lupadamu dalam Al-
Qian Quga memfatwakan) tentang para wanita
y atim yang knmu tidak mernbnilmn lupadn merelm apa
yang ditetapkan untuk mereka, sedang lmmu ingin
mmgawini mnela dnn tmtnng anak-annk yang m.asih

dipandang lemah. (Allah menyuruh lamu) supaya
leamu matgurus annk-annk yatim secara adil. Ikbalik-
an apa saja yng leamu lurjalan, rnala sesungguhnya

Allah adal"ah Mah"a Mengetahuinya. " (an-Nisaa':
n7)

Ayat-ayat yang diturunkan pada bagian-bagian
permulaan yang membicarakan tentang wanita ini
telah mengundang beberapa pertanyaan dan per-
mohonan fatwa mengenai beberapa persoalan yang
berkenaan dengan mereka Gejala pertanyaan kaum
muslimin dan permohonan frtwa mereka mengenai
beberapapersoalan hukum, merupakan suafu fene
mena dengan kandungan petunjuknya dalam masya
rakat muslim yang baru tumbuh. Sekaligus sebagai
fenomena yang menunjukkan kecenderungan kaum
muslimin untuk mengetahui hukum-hukum agama
dan urusan kehidupan mereka

Goncangan yang memindahkan mereka dari
jahiliah kepada Islam merupakan goncangan yang

mendalam di dalam jiwa mereka. Hal ini menjadikan
mereka selalu mengadukan dan mengkhawatirkan
setiap perkara yang biasa mereka lakukan pada
zaman jahiliah, karena mereka takut janganjangan
Islam telah menghapuskannya atau menggantinya.
Mereka ingin mengetahui hukum Islam pada setiap
urusan yang mere!<a hadapi dalam kehidupan mereka
sehari-hari. Kesadaran dan keinginan mereka untuk
menyesuaikan segala keadaan mereka dengan

. hukum Islam ini, merupakan unsuryang menonjol
pada masa itu-meskipun masih terdapat sisa-sisa
kejahiliahan dalam kehidupan mereka- Maka, yang
penting adalah keinginan mereka yang kuat dan
sungguh-sungguh untuk menyesuaikan keadaan
mereka terhadap hukum Islam, dan meminta pen-
jelasan tentang beberapa masalah hukum dengan
semangat seperti ini, bukan semata-mata meminta
fatwa, dan bukan semata-mata ingin tahu dan ingin
mengerti, sebagaimana kebanyakan persoalan yang
dimintakan futwakepadapara mufti zaman sekarang.

I(aum itu sangat berkeperluan unhrk mengetahui
hukunFhukum agama mereka. IGrena, hukum-hukum
agama inilah yang membentuk sistem kehidupan
mereka yang baru. Semangat mereka menggebu-
gebu unhrk mendapatkan pengetahuan ini, karena
mereka ingin menyesuaikan kenyataan hidup mereka
dengan hukum-hukum agama mereka. Mereka
ingin lepas dari segala bentuk kejahiliahan, dan ingin
menjauhi segala tradisi, kebiasaan, aturan, dan
hukum-hukum yang terdapat unsur-unsur jahiliah
padanya. Semua ifu disertai dengan kepekaan yang
tinggi terhadap nilai perubahan total yang ditimbul-
kan oleh Islam di dalam kehidupan mereka. Atau
dengan ungkapan yang lebih halus, terhadap nilai
kelahiran baru yang melahirkan mereka di pangkuan
Islam.

Di sini kita jumpai pembalasan harapan mereka
kepada Allah, pembalasan keterbebasan mereka,
dan kesungguhan niat mereka untuk ber-ittiba'
'mengikuti ajaran Islam'. Kita dapati pembalasan
semua ini sebagai pertolongan dan pemeliharaan
dari Allah, bahwa Allah Yang Mahasuci-dengan
dzatiy ahNyayang luhur-selalu memberikan fatwa
(awaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan yang
merekaajukan,

"Mereka meminta futwa kepadamu tentang para
wanita IGtakanlah,'Allah memberi frtwa kepadamu
tentang mereka...."'

Mereka meminta fatwa kepada Rasulullah saw.,

sedang Allah SWT berkenan memberikan jawaban

dengan berfirman kepada Nabi-Nya "Kataknnlah,
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Allnh mtmb ni fatw a lupad"amu tmtang merel{il. . . "',
dan tentang semua urumn yang disebutkan dalam
ayat itu. Ini merupakan suatu peralihan yang tidak
dapat diulmr nilainya dalam kelemahlembutan Allah
SWT dan penghormatan-Nya kepada kaum mus
limin. Dia sendiri yang berbicara kepada mereka,
rnemelihara mereka dengan pengawasan-Ny4 dan
memberi fatwakepada mereka mengenai apayang
mereka tanyakan dan apa yang dibuhrhkan oleh ke
hidupan mereka yang baru.

Fatwa ini menggambarkan realitas kehidupan
masyarakat rnuslim yang masih tercemari oleh sisa-

sisa kejalriliahan yang mereka dientas oleh m^anlryj

Rabbani dainya, sebagaimana ia mengandung peng-

arahan yang mereka minta unhrk rnengangkat derajat
kehidupan masyarakat muslim dan membersih-
kannya dari sisa-sisa kejatriliahan itu,

"Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu
tentang mereka, dan apayang dibacakan kepadamu
derlamAl-Qur'aui (ugarne tentangpara
wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada
mereka apa yang ditetapkan unhrk merek4 sedang
karnu ingin mengawini merek4 dan tentang anak-
anakyaurg masih dipandang lemah. (Allah menyu-
ruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anakyatim
secara adil....'"

Ali bin Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas
mengenai ayat ini. Kata Ibnu Abbas, "Pada r,amart
jahiliah, apabila seseorzrng merawat anak wanita
yatim, maka ia melemparkan pakaiannya kepada
anak yatim ihr. Apabila ia telah berbuat demikian,
maka tidak ada seorang pun yang dapat mengawini
wanita yatim ihr. Apabila anak itu cantih sedang lelaki
yang merawatnya ifu tertarik kepadanya, maka ia
dapat mengawininya dan memakan hartanya Dan
jika wanita yatim itu wajahnya buruk, maka orang
yang merawabrya ihr dapat menjadikannya sebagai
pemuas para lelaki hidung belang selama-lamany4
hingga ia meninggal dunia. fuabila wanita itu
meninggal dunia, maka dia mewarisi hartanya.
KemudianAllah merrghararnkan dan melarangyang
demikianihr."

Mengenai firman Allah, "Wal-mrcndh'afiinn minnl-
wildnnn'dnn tentang aruk- anak y ang masih dipandnng
lnne,h'', Ibnu Abbas berkata "Pada zaman jahiliah,
mereka tidak mernberikan warisan kepada anak-
anak kecil dan anak-anak wanita-" Begitu juga de
ngan firman Ntil1 "La.n tu'tuun,ahunnn man kutiba
lnhunnn 'unnngpara wanita yatim yang lamu tidak
mnnbnilwn kzpadn mnekn apa yang ditenplwn untuk
trereka."'Kemudian Allah melarang hal itu, dan

menjelaskan bagran masing-masing orang yang
punya bagran, dengan firman-Ny4 "Lid<-d<alari
mitslu lw<h<hil unhayain'bagian aorang arnk lnki-laki
samn dengan bagian dua orang anak wanita"', baik
masih kecil maupun sudah besar."

Sa'id bin Jubair berkata mengenai firman Allah,
"Wa an tuquumuu lill araamna bil- qisth'Allah menyu-
ruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim
secara adil"'. IGtany4 "Sebagaimarn halnya bilawanita
yatim itu cantik dan dia (orang yang mengurus itu)
mengatakan,'Aku nikahi dia dan kumuliakan dia',
maka demikian pulalah hendaknya kalau wanita
yatim ihr tidak kaya dan tidak cantik Hendaldah dia
menikahkannya dengan orang lain dan tetap me
muliakarurya"

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. mengenai firman

Alah, x,!i_ ?j1|rt $, ?gt o ii FtS-rnng
ga firman-Nya, (i.K J'J#it Kata Aisyah,

'Yaifu orang yang memelihara anak wanita yatim,
yang dia sebagaiwalinya dan ahliwarisnya, lalu anak
yatim ifu mencampurkan hartanya kepada harta
lelaki yang memeliharanya itu. Tetapi, si lelaki itu
tidak tertarik urhrk mengawininya karena wajahnya
jelek Ia juga tidak mau mengawinkarurya dengan
lelaki lain karena lelaki ini akan mencampurkan
hartanya dengan hartawanita ihr, sehingga ia selalu
menghalangi wanita yatim ini untuk kawin. Kemu-
dian furunlah ayat tersebul" @iriwayatkan oleh
Bukhaxi dan Mudim)

Ibnu Abi Hatim'mengatakan bahwa ia membaca
bersama Muharnrnad binAbdullah bin Abdul Hakarn,
bahwa telah diinformasikan kepada mereka oleh
Ibnu Wahb, dariYunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwatr
bin azZuber,Aisyah berkata "Kemudian orangorang
meminta fatwa kepada Rasulullah saw. sesudah
hrunnya ayat mengenai mereka ini, laiu Allah

menurunkan awt,i:t+z$-rt $ ?;':liqli fr1t
, r{tJi 4 p4t ili-t1;";rgl-,, Kata Aisyah, "Dan
yang disebutkan oleh Allah tentang apa yang dibaca
kan kepadamu dalarn Al-Kitab (AlQur' an) ialah ayat
pertama yang difirmankan Allah dalam surah an-

Nisy avat 3, " F1+$vi**6,ffierrg,J41-F+iy;
iY$i'i, :ltt* kamu takur tidak akan dnpat bnlatw adit
Wfunnp hnk-hnk wanita y atim b iln lamu mtngawini-
nla, rnnle kawinilah wanita-wanita lnin yang knmu
sennngi."'

Diriwayatkan pula dengan isnad ini dari Aisyah,

katanya, "Firman Nlah Azzawa Jalla, '' 'b;ii;
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'"#.;<; J Dan lamu ingin mmgawini mnekn. " \utt,
sebagaimana ketidaksukaan seseorang dari kamu
unfuk mengawini wanita yatim yang dalam peme
liharaannya karena tidak punya harta dan tidak
cantik, maka dilaranglah mereka mengawini anak-
anak wanita yatim yang kaya dan cantik, kecuali
dengan perlakuan yang adil."

Fenomena lahiriah nash-nash ini dan nash-nash
AlQur'an lainnya menunjuliftan perlakuan khusus
masyarakatjahiliah terhadap anak-anak wanita yatim.
Anak wanita yatim pada zaman jahiliah biasa mene
rima perlakuan yang rakus dan tipu daya dari wali-
nya, yaitu tamakterhadap hartanya dan penuh tipu
daya terhadap maharnya-jika ia mengawini anak
yatim itu-lalu dimakannya maharnya bersama harta-
nya Juga menipunya jika ia tidak berhasrat meng-
awininya larena wajatrryajelek dan dihalang halangi
nya si yatim itu unfi.rk kawin dengan lelaki lain supaya
suaminya tidak mencampuri harta si anak yatim itu
yang ada di dalam kekuasaannya.

Demikian pula keadaan anak-anakkecil dan kaum
wanita- Mereka dilarang unfuk mendapatkan waris
an, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk
mempertahankan warisannya, atau karena mereka
belum mampu atau tidak pernah ikut berperang.
Oleh karena itu, mereka tidak berhak mendapatkan
warisan, menurutsemangatkesukuan, yang menjadi
kan segala sesuahr bagi orangyang berperang demi
membela suku, sedang orangorangyang lemah tidak
berhak mendapatkan sesuatu pun.

Tradisi-kadisi yang buruk dan bodoh inilah yang
hendak dibuang oleh Islam. Sebagai gantiny4 dicipta
kanlah badisi.tadisi yang manusiawi dan bermuhr
tinggr yang tidak hanya semata-mata sebagai lom-
patan atau kebangkitan sebagaimana yang terjadi
dalam masyarakat Barat Tetapi, pada hakikatnya ia
adalah suatu ciptaan yang lain, suatu kelahiran baru,
dan suahr hakikat fang lain bagi umat ini, yang bukan
hakikatrrya yang j ahiliah.

Hal penting yang harus kita catat adalah bahwa
perfumbuhan atau ciptaan yang baru ini bukanlah
suahr perkembangan yang telah didahului oleh lang-

kah-langkah pendahuluan yang sudah dirancang
sebelumny4 dan tidak pula bersumber dari realitas
kehidupan materialis yang mengalami perubahan

secara mendadak dalam kehidupan bangsa ini!
Maka peralihan dari penegakan hak-hak kewaris

an dan kepemilikan berdasarkan hak orang yang
hrutberperang dengan beralih kepada prinsip hak
kemanusiaan, dan diberikannya hak kepada anak-anak

kecil, anak-anak yatim, dan wanita adalah karena
identitas mereka sebagai manusia, bukan sebagai
pelaku perang. Peralihan ini tidak diciptakan, karena
masyarakat telah beralih kepada perundang-undang-

an mandiriyang tidak ada nilainya bagi parapelaku
perang. Oleh karena itu, ditetapkan sendiri hak-hak
bagr para pelakwperang, karena mereka memang
perlu dibedakan eksistensinya.

Ingaflah bahwa pada masa yang baru ini para
' pelakuperangmemilikinilaisemuanya, danmereka

memang sangat diperlukan. Akan tetapi, di sana ada
Islam, di sana ada kelahiran baru bagi manusia ini,
kelahiran yang muncul dari celahcelah kitab suci,
dari celahcelah mnnlnjilafu,ldu ditegakkan nulsyara-

kat baru yang baru lahir, di bumi ini sendiri, pada

kondisi itu sendiri, tanpa mengrbah produksi dan
saran4 tanpa mengubatr materi dan substansinya" Akan
tetapi, hanya semata-mata peralihan dan perpindah-
an dalam tasltawwur 'pola pikir, pandangan hidup'
yang menjadi sumber kelahiran baru ini.

Sebenarnya nanhaj qw'anini telah melalrukan
perjuangan yang panjang unfuk memadamkan dan
menghapuskan ajaran-ajaran jahiliah yang masih
terdapat dalam jiwa dan perundang-undangan, dan
memprograrnkan dan memantapkan ajaran-ajaran
Islam di dalam jiwa dan sistem pemndang-undangan.

Dan sebenarnya, sisa-sisa jahiliah masih terus mela-
kukan gerakan dan masih muncul dalam kondisi-
kondisi individual, atau ia masih terus hendak meng-

eksistensikan dirinya dalam berbagai benhrknya
Akan tetapi, yang penting di sini adalah bahwa

m"anhnjvans dihrunkan dari langit, dan pola pikir
dan pandangan hidup yang diciptakan oleh mnnlnj
ini, dialahyang selalu memerangi, meluruskan, dan
mengganti paham "materialis". Bukan realitas mate
rial atau kontroversi yang terkandung di dalamnya
atau penggantian alat-alatproduksi, atau apa pun dari
"kegilaan Marxisme" ihr yang menunfut perubahan
pandangan dan manhruj kehidupan serta perahrran-
peraturanny4 unhrk disesuaikan dengan perubahan
yang menjadi hrntutan alat-alat produksi.

Hanya di sana saja terdapat sesuatu yang bar'.r
yang cuma satu-safunya dalam kehidupan bangsa ini.
Sesuatu yang turun dari kalangan tertinggi, lalu
diterima dan disanrbut oleh jiwa manusia karena ia
berbicara kepada fitah yang telah diletakkan Allah
di dalam jiwaitu. Nah, dari sanalah terjadinya peru:
bahan ini, bahkan dari sanalah terjadinya kelahiran
baru bagi manusia ini. Kelahiran yang mengubah
seluruh ciri kehidupan pada setiap segi dan sisiny4
dari semua ciri kehidupan jahiliah! !
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Bagaimanapun di sana terjadi pertentangan antara
ciriciriyang baru dan ciriciriyang lama bagaimana
pun terjadi penderitaan dan pengorbanan pada saat-

saat kelahiranny4 namun semuanya sudah sempurna"

Karena di sana terdapat risalah yang luhur dan pan-

dansan i'tiaadiyang memiliki pengaruh pertama dan
terakhir bagi kelahiran baru ini, yang gelombangnya
tidak hanya rnenerpa masyarakat Islam saja melain-
kan menerpa masyarakatmanusia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, nash AlQur'an yang berisi fatwa
(awaban) Allah kepada orang{rang mukmin me
ngenai urusan wanitayang mereka tanyakan kepada
Rasulullah saw., dan diterangkarurya hak-hak wanita
yatim dan hak-hak anak-anakyang lemah, diakhiri
dengan menghubungkan hak-hak ihr dan semua
pengarahan ini dengan sumber manhaj Rabbani,

"Kebajilmn apa saj a yang lwmu knj almn, mnlm senng-
guhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya." (an-
Nisaa': 127)

Kebajikan ihr bukan tak diketahui, ia juga tidak
hilang sirna. Ia selalu dicatat di sisiAllah. Tidaklah
akan sirna dan tersiasia setiap kebajikanyang dicatat
di sisiAllah.

Inilah tempat kembali yang teralfiir, tempat kem-
balinya seorang mukmin dengan amalnya. Inilah
arah satu-sahrnya yang dihrju oleh setiap mukrnin
dalam niat dan usahanya Kekuatan dan kekuasaan
tempat kembali inilah yang menjadikan pengarahan-
pengarahan dan mmlnj ini memiliki kekuatan dan
kekuasaan di dalam jiwa perundang-undangan, dan
kehidupan.

Tidakiah penting mengucapkan pengarltran-
pengarahan, membuat manhaj, dan menegakkan
perafirran-perafuran. Tetapi, yang penting adalah ke
kuasaan yang menyangga pengarahan , m.anlwj, dan
peraturan-perahran ihr. Kekuatan yang menjadi
penopang kekuatan, pelaksanaan, dan efektivitasnya
di dalam jiwa manusia

Alangkatrjauhnyaperbedaan pengarahan, mnnlwj,
dan peraturan yang diterima manusia dari Allah
Pemilik keagungan dan kekuasaan, dengan pengarab
an, manlwj, dan peraturan yang mereka terima dari
manusia- lni kalau seandainya pengarahan, rn"anlnj,

dan ahran dariAllah ihr sama dengan pengarahan,
mnnlni, dan aturan dari manusia itu sama sifat-sifrt
dan ciricirinya dan sama-sama disampaikan dalam
sahr gelombang-kesamaan ini sudah tenhr mustahil.
Padatral, cukup kurasakan siapa geftngan yang merr
jadi sumber kalimat ini, untuk aku beri kedudukan
yang layak dalam hatiku. Biarlatr bekerja di dalam

jiwaku apayang diperbuat oleh kalimatAllah Yang
Mahatinggi, atau kalirnat manusia!

Perselisihan dalam ;; ransga
da^n Pemecaha^nnyp

Ayalayatberikutrya melanjutkan langkahnya mem-
bicarakan tatanan sosial dalam bahtera keluarga
dalam masyarakatyang dihrmbuhkan oleh Islam, de
ngan m"anhajAllah yang diturunkan dari kawasan
tertinggi, yang tidak pernah terpengaruh oleh peru-

bahan dunia materi atau dunia produksi,

Lra+tttt2$6 ji$.L'{t:IJ;;t$
5i*ki&riirut4rcr;;Jt4;
5(At 69 ii*tl UJ t {r\}ri *,,.J\
1j#6YM&$(+<,J3q
,Fi'JL\J4l,31't;;"1;JJ4t'6.
if[169\:*3ivraogiiie:ss;s
1ux ;4,63i{ d$ g tG, 6 }7'o<

teU5xl('(si*st';
lila seorangwanita klmwatir almn nusyuzatnu silap
tidnk acuh dari suaminya, mnla tidak mmgapa bagi
keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mueln)
walnupun manusia itu menurut tabiatuya kikir.Jilu
Irnrnu bugaul dengan ishimu secara baik dnn meme-

lihara dirimu (dnri nu"syuzda.n siknp tak acuh), m.ala
sesungguhny a Allnh andnh Mala Mengetnhui ap a y ang
knrnu kerjalwn. Kamu selnli-lali tidak aknn dnpat
berlalru adil di'antara istri-istri(mu), walnupun lmmu
sangat inginbnbuat dzmikian. Karenn itu, janganlah
knmu terlnlu cendnung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarlan yng Inin terlatung-lannS.Jilil
kamu mengad"akan pnbaikan dan memelihnra diri
(dari lucurangan), malw sesunguhnya Allnh Mahn
Pengarftpun lagi Maha Penyayng. Jika luduanya
bncnai, malw Allah alan mernbni luculapan lupada
masing-masing dari limpahan larunia-Nya. Dan
adalnh Allah Mahnluas (lwrunia-Nya) kgi Mahn-
bij alcsana. " (an-Nisaa': U8- 130)

Manlwjw sebelumnya telatr mengatur masalah
nnsyn<'meninggalkan kewajiban bersuami-isti' yang
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datang dari pihak istri, dan tindakarFtindakan yang
perlu diambil unhrk memelihara eksistensi keluarga
(sebagaimana disebutkan pada bagian-baglan per-
mulaan juz ini). Maka, sekarang diahrlah persoalan
nrguzdan sikap tidak acuh yang dikhawatirkan
terjadi dari pihak suami, sehingga mengancam ke
amanan si isti dan kehormatannya, juga keamanan
keluarganya IGrena hati itu berbolak-balik dan pe
rasaan ihr sering berganti, sedangkan Islam me-
rupakan manlnjkefudupan yang dapat memecah-
kan tiaptiap persoalan dalam urusan ini dan setiap
persoalan yang dihadapkan kepadanm dalam bingkai
prinsipprinsip dan pengarahan-pengarahanny4 dan
mengikatmasyarakatyang dilukiskan dan dihrmbuh-
kannya

Apabila si istri khawatir diperlakukan dengan
kasar, dan kekasaran ini menjurus kepada terjadinya
perceraian-sesuatu yang halal tapi paling dibenci
oleh Allah-atau si suami bersikap tidak acuh ter-
hadapnya dan membiarkannya terkatung-katung,
tidak sebagai isti dan tidak pula terceraikan, maka
tidak mengapa baginya dan bagi suaminya untuk
melepaskan sebagian dari tugas-fugas keharta-
bendaarurya atau tugastugas kehidupanny4 seperti
melepaskannya dari sebagian atau keseluruhan ke
wajiban nafl<aturya- Atau, melepasl<an giliran malanr
ny4 kalau dia (si suami) mempunyai isbi lainyang
lebih diutamakarurya, sedangkan dia (si isti) sudall
kehilangan gairah hidupnya dalam pergaulan suami-
istri atau sudah kehilangan dayatariknya. Semuaini
apabila dia (si isfi) melihat, dengan segenap usaha
dan perkiraannya terhadap semua kondisiny4 bahwa
yang demikian itr lebih baik dan lebih mulia baginya
daripada bercerai,

lilm s eorarry w anita Hnw atir aknn nusy uz atnu silap
tidnk acuh dari suaminya, mala tidak mmgapa bagt

keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

bennrnya...."

Inilah perdamaian yang kami isyaratkan di atas.

Kemudian disudatrilah ketetapan ini dengan pen-
jelasan bahwa perdamaian seqra muflak itu lebih
baik daripada perseteruan, tindak kekerasan, nuEu4
dan talak"

"...Pndnm.aian itu l"ebih baik (bagi muela)...."

Mak4 merembeslah ke dalam hati yang diliputi
kekerasan dan kekeringan ifu resapan embun dan
ketenangan, dan keinginan unfuk tetap menjalin
hubungan suami-isfi dan ikatan kekeluargaan.

Islam mempergauli jiwa manusia dengan selwuh

realitasnya- Maka ia berusah4 dengan segala sarana
yang mengesankan, unhrk mengangkat jiwa manu-
sia ke posisi tertinggi yang telah disiapkan oleh tabiat
dan fitatrrya Akan tetapi, padawaktu yang sama, ia
tidak bersikap masa bodoh terhadap batas-batas
tabiat dan fitah ini, dan ia tidak berusaha memaksa
nya atas sesuafu yang di luar kemampuannya. Islam
tidak pernah mengatakan kepada manusia, "Benhr-
kanlah kepalamu ke dinding karena aku meng-

. hendaki kamu begini! Wassalam! Baik kamu nutmpu
melakukannya ffr.rupun tidak mampu!"

Islam tidak pernah membisiki jiwa manusia su-
paya tetap atas kelematran dan keterbatasannya saj4
dan tidak pernah menyanyikan pujian untuknya
ketika ia berkubang dalam lumpur kehinaan dan
bergulung-gulung di tanah dengan alasan bahwa ihr
adalah realitas jiwa ini. Akan tetapi, Islam juga tidak
mengikat lehernya dan mengganhrngkannya pada

kalangan atas dan membiarkannya teranrn-ayun di
udar4 karena kedua kakinya tidak melekat di bumi,
dengan alasan kedudukannya sangat tinggi.

Islam itu moderal Islam adalah fikah. Islam ada-

lah idealisme yang realistis, atau realitas yang ideal.
Islam memperlakukan manusia dengan eksistensi-
nya sebagai manusia

Manusia adalah maKrlukyang ajaib. Hanya ma-
nusia saja yang menaruh kedua kakinya di bumi,
sedang ruhnya terbang ke langil Dalam walctu yang
sam4 ruhnya tidak meninggalkan jasadny4 tidak
dipisatrkan jasadnya di bumi dan ruhnya di langit

Di sini-dalani hukum ini-Islam memperlakukan
manusia, dan menjelaskan suafu kekhususan dari
sekian kekhususan manusia,

"...Dan manusia itu menurut tabiatnya kikir....'

Yakni, sifatkikir itu senantiasa ada di dalam jiwa
manusia Kekikiran itu selalu bercokol di dalamnya,
kekikiran dengan segala macam jenisnya. Kikir ter-
hadap harta dan dalam perasaan. Kadang-kadang
meresaplah ke dalam kehidupan suami-istri, atau
dihadapkan kepadanya, sebabsebab yang mem-
bangkitkan sifatkikir di dalam jiwa suami terhadap
isbinya- Sehingga ia menunda-nunda pembayarnya
atau mengurangibelanjanya demi mengikuti kekikir-
annya terhad aphart4namun masih menginginkan
tetapnya akad nikatr ihr. Kadang-kadang ia me
ngurangi grliran pada iskinya-kalau ia
mempturyai isti lainyang lebih menarikhatinya-dan
isfri pertamanya dianggap sudah tidak menggairah
kari atau tidak menariknya lagi, demi memperhrut-
kan kekikiran terhadap perasaan ini, namun tetap
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menginginkan ikatan perkawinannya (dengan istri
pertama) itu masih terjalin.

Tetapi" bagaimarnpun keadaanny4 segala urusan

ini diserahkan kepada si ishi bagaimana ia melihat
sesuatu yang maslahat baginya. Manhaj Rnbbani

tidak mengharuskannya bersikap begini dan begitu.

Manhaj Rnbbani hanya memperkenankan ia ber-

tindak dan memberinya kebebasan unhrk memikir-
kan dan mempertimbangkan urusannya itn.

Pada wakhr memperlakukan sifat kikir ini, monh4
Rnbbanindakberhenti di situ saja dengan melihat
semua sisi jiwa manusia Tetapi ia membisil&an ke
padanya bisikan lain, dan menyenandungkan ke
padanya senandung yang lain,

'Jilm kamu bugaul daryan istrimu semra baik dnn mz-

melihara dirimu (dari nusyuq dan sikap tak acuh),

mnla sesungguhnya Allah ad.alnh Mmgetahui apa yng
lamu brjalnn "(an-Nisaa': 128)

Maka ihsan (berbuatbaik) dan talnva inilah pada

akhirnya yang menjadi sandaran. Tidak akan ada

sesuatu pun yang diabaikan, karena Allah Maha
Mengetahui apa sajayang dilakukan olehiiwa Maha
Mengetahui motivasinya dan apayang tersimpan di
dalamnya. Bisikan kepada jiwa yang beriman untuk
berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan ajakan ter-

hadapnya dengan nama Allah Yang Maha Mengeta-
hui apa saja yang dilakukanny4 sungguh merupakan
bisikan yang mengesankan dan ajakan yang positif
dan bersambul Bahkan, hanya ia sajayang merupa
kan bisikan yang mengesankan dan seruan yang

bersambuL
Pada kali lain, kita dapati mnnlmjvanq unik ini

sedang menghadapi realitas jiwa manusia dengan
situasi dan kondisi kehidupan manusia yang me
ngelilinginya, dengan realitas yang ideal atau per-

contohan yang realistis, dan mengakui apa yang ter-

sembunyi di dalam susunarmyayang aiaib dan unik,

"Karnu selwli-lali tidak aknn dapat bnlalsu adil di
antnra istri-istri(mu), walaupun lamu sangat ingin ber-

buat demikian, knrena itu janganlah kamu terlalu
cendnung (lwpadn yang lumu cintai), sehinga lamu
biarlcan y arry hin ttrlmturry- latung. Jika lamu rn eng-

adnlan pub aikan dnn m"emelilnra diri (dnri lucurang-

an), mnla sesurryguhnya Allah Malw Pmgampun lngi
Maha Pmyayang.Jika fuduanya bercnai, mala Allah
alwn membni lu cukup an lup adn m.asing- masing dari
limpah.an lwrunia-Nya. Dan adalnh Allnh Maltaluas
(karunia- Nya) I"Si Mahnbij alcsana. " (an-Nisaa':
12e-130)

SesungguhnyaAllah yang menciptakan jiwa ma-

nusia itu mengetahui bahwa menurut fitrahnya ia
memilki beberapa kecenderungan yang tidak dapat

dikuasainya Karena itu, Dia memberikan kekang
unfuknya Kekang untuk mengahr geraknya saj4

bukan untuk meniadakan atau membunuhnya.
Di antara kecegderungan ini adalah kecen-

derungan hati manusiakepada salah seorangistinya
dan lebih mengutamakannya daripada istri-isti
lainnya, sehingga kecenderungannya kepadanya
melebihi kecenderungarmya kepada isti atau isffi-
istri lainnlta. lni merupakan suaht kecenderungan
yang pasti terjadi padanya, dan tidak dapat dihapus
kan atau dibunuhnya IGlau demikian, lantas bagai-

mana? Islam tidak memperhitungkan sesuafir yang

di luar kemampuan manusia, dan ia tidak mengang-
gapnya sebagai dosa yang kelak akan dikenakan
sanksi atasnya. IGrena itu, dibiarkanlah manusia ihr
dengan kecenderungan yang tidak dikuasainya dan

sesuatu yang di luar kemampuannya Batrkan, secara

tegas AlQur'an mengatakan kepada manusia bahwa
merekatidak akan mampu berlaku adil (dalam pera
saan/kecenderungan) terhadap ishi-istinya walau-

pun dia sangatberkein$nan untuk iht, karena ke
adilan png demikian ini berada di luar kehendaknva

Akan tetapi, terdapat'keadilan yang ternrasuk di
dalamwilayah kehendaknya Yaitu, keadilan di dalam
pergaulan, keadilan di dalam membagr giliran, ke
adilan di dalam memberi nafl€h, dan keadilan di
dalam hak-hak suami-isti, hingga mengenai ter-

senyum di wajah dan ucapan yangbaik padalisan.

Dalam hal-hal inilah yang mereka dihrntut untuk
melakukannlra. Inilah kendali untrk mengendalikan
dan mengahr kecenderungan tersebut, bukan unhrk
membunuhnya

". . . Karenn itu, j anganlah kamu terlnlu cndnung (lu -

padn yarry lumu cintai), whinga lnma biarlan yarg
lnin terlmtung- latung. . .. "

Nah, inilahyang dilarang! Kecenderungan dalam
pergaulan lahiriatr, dan kecenderunganyang meng-
halangi hak-hak ishi yang lain, sehingga ia tidak
diperlakukan sebagai isti dan tidakpula diceraikan.
Di samping itu disampaikanlah bisikan yang men-

dalam dan mengesankan dalamjiwayang beriman,

dan dimaaflrannya apayang di luar batas kemam-
puanmanusi4

lilw kamu matgadakan pnbailmn dnn mnrulilnm diri
(dari lukuraryan), maka sesungguhnya Allah Matn
Pmgampun kgi Maha Penyay ang. " (an'Nisaa': 129)
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Karena Islam memperlakukan jiwa manusia de-

ngan segenap campurannya yang unik yang terdiri
dari segenggam tanah dan tiupan dari ruh ciptaan
Allah, dan dengan segenap perkkalan dan potensi-

nya-dengan realitasnya yang ideal dan idealisme
yang realistis, yang meletakkan kedua kakinya di
bumi dan terbang dengan ruhnya ke langit, tanpa
saling bertentangan dan tanpa berpisah-, maka Nabi
saw. merupakan sosokyang sempurna bagi kemanu-

siaan dari semua seginya. Sehingga, tumbutrlah
padanya semua kekhususan dan potensi kemanusiaan

dengan pertumbuhan yang seimbang dan saling
melengkapi dalam batasbatas fibah manusia

Rasul saw. membagi giliran di antara istri-istrinya
menurutkemampuannya dan berlaku adil di dalam
pembagian ini. Namun demikian, beliau tidak meng-

ingkari bahwa beliau lebih mengutamakan (dalam

perasaan) sebagran atas sebagian yang lain, dan pe
rasaan demikian ini sudah di luarkekuasaan beliau.
Karena itu, beliau menggcapkan,

W t4 ,,,*'>,,i ,',!ti t1'tsy,tii ltf F-'ti,

€Itf !;
"Ya All.ah, inilah pembagian giliranku yang mnmpu

aku lnkulwn. Oeh Imrenn itu, janganlah Engkau cel"a

aku tentang sesuatu yang Engkau berkuasa atasnya

sednng aku tidnk bnkuasa (nti)." @inwayatkan
oleh Abu Dawud)

Adapun jika hati sudah kering, sehingga tidak
dapat menjalin hubungan lagi, dan di dalam hati
kedua suami.istri sudahtidak adalagi sesuatu yang

dapat menjadikan kehidupan mereka lurus, maka
padawakhr ihrberpisah (bercerai) adalahlebihbaik
Karena, Islam tidak mengikat perkawinan dengan
rantai dan tali, tidakmencincangnya dengan borgol
dan belenggu. Islam hanya menyenhrhmu dengan
cinta dan kasih sayang, atau dengan kew4iiban dan

keindahan. Apabila kondisinya sudah sampai pada

keadaan di mana semua cara dan sarana sudah tidak
dapat mengobati hati yang sudah centang perenang

ini, maka Islam tidak menghukum mereka untuk
tetap tinggal dalam penjara kebencian dan ketidak-
acuhan, atau dalam ikatan lahir tetapi batinnya ber-
pisah dengan sebenar-benarnya

'Jilra ltzduanya bercarai, mala Allnh alwn mernberilwn

kecukupan kepad.a masing-masing dari limpah"an

lmrunia- Ny a. Dan adalnh Allah Mahnluas Qmrunia-
Nya) lagi Mahnbijaksana." (an-Nisaa': 130)

Allah berjanji akan memberikan kecukupan ke
pada masing-masing dengan limpahan karunia-Ny4
dengan sesuatu dari sisi.Nya sendiri, sedang Dia
Mahaluas karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya
dan meluaskanrfya atas mereka sesuai dengan
kehendak-Nya dalam batasbatas kebijaksanaan dan

, pengetatruan-Ny4 dengan sesuatu yang dapatmem-
perbaiki semua keadaan.

Mempelajari manhaj ini, ketika ia mengobati
perasaan-perasuurn dalam hati dan segala sesuatu
yang tersembunyi di dalamnya, serta afuran-aturan
hidup dan semua realitasnya, akan menyingkapkan
suatu keheranan yang tidak ada habis-habisnya.
Mengapa manusia bersikap sinis terhadap manhnj
'ri, m"anhnj Vang mudah, yang diciptakan unhrk ma-
nusi4 yang membimbing langkah-langkah mereka
dari dataran yang rendah ke tempat pendakian yang
tinggr, bahkan sampai ke puncak, sesuai dengan
fifah dan persiapan mereka? Islam tidak mewajib-
kan kepada mereka sesuatu untuk mencapai kemu-
liaan dan keluhuran, melainkan sesuatu yang ada
ikatan dengan fitrah mereka yang dapat menyam-
paikannya ke san4 yang mereka memiliki persiapan

unfuknya, dan memiliki akar dalam penciptaan mereka

untuk menumbuhkannya. Selanjutnya Islam akan
menyampaikan mereka kepada sesuatu yang tidak
dapat dicapai oleh mnnhnj lain-dalam realitas yang

ideal, atau dalam idealisme yang realistis. Inilah
garnbar penerapan prinsip penciptaan wujud yang
unikini.ll

Kaidah-Kaidah Kebenaran, Keadilan,
dan Ketaln'rraart

Karena hukum-hukum h*rusus mengenai peng-

ahrran hidup berumah tangga merupakan sepotong
dmt manhnj RnI baniwrtuk mengatur seluruh aspek
kehidupan, danl<arena mnnlruj tn warakeseluruh-
an merupakan sepotong dari undang-undang alam
yang dikehendaki Allah bagi alam semesta, maka
peraturan ini sesuai dengan fitrah Allah terhadap
alam semesta dan fitrah Allah terhadap manusia
yang hidup di dalamnya. Karena inilah hakikatyang
dalam pada mnnlnj yanslengkap dan besar ini, yang

rr Silakan baca kitzb"Haad.ryd-Diif' dan pasal ",4/-Waaqi'iyall' dalunt<ttab" Klushaaishut Tashtuwuril Islami, terbitan Darusy Syuruq



Lanjutan Juz V: Lanjutan l\rtengahan an-Nisaa' (e4) Tafsir Fi Zhilalil-Qttr'on III

datang di dalam untaian surah ini sesudah disebui-
kannya hukum-hukum khusus tentang ahran keluarg4
yang dihubungkan dengan hukum alam secara ke
seluruhan, dan kekuasaan Allah terhadap seluruh
alam, dan kerajaan-Nya di seantero jagad ini, dan ke
satuan ajaran yang diwasiatkan Allah di dalam se
luruh kitab suci.Nya. Juga dikaitkan dengan pahala
dunia dan pahala ali*riral

Ihrlah dia kaidatFkaidah yang menjadi tumpuan
manlaj nt. IGidah-kaidah kebenaran, keadilan, dan

ketalnvaan,

t-51 (6t fi''t V;,ii s)l'j er.Ai ge i';
\4KbLit^:,1fr,6{4yj'4ntKJli'J
ta';vi^l'r(3v;.fi J!:+r$atay&sg
6s +\6s,Fr{i o!.i +yilial +; $
s6Z;upVi6\qif ;ei"t:;og$
'*'6^i 4c, rj_6w & 6,f, afi &5f
g6;W'i|{'(i7.{r;r;trt+r;;^r

'Kepunyann Alkhlnh apa yang di kngit dnn yang di
bumi, dan surryguh Kami telnh manerintnhlmn lepatn
nrang-orangyarrydibri kinb sebelum lmmu dnn (juga)
lupada lamu; bernhnalah lupadaAlkh. ntupi jika
lamu kafr, mala (kenhuilah) bahwa sesungguhnya

apa yang di langit dan apa yang di bumi hnnyalah
kepunyaan Allah dan Allah Mahakoyo kg, Maha
Tnpuji. I{epunyaan Alkthkth apa yang di lnngit dnn
apa yang di bumi. Cukuplnlt Allah sebagai Pemelihnra.

Jil(n AIkh mtrryhtndnki, niscay a Din mumnhJtnn lamu
walai mnnusia, dnn Dia dnnngkan umnt yang lain
(sebagai pmgantimu). Dan anakh AIkh Mahakuasa
berbuat demikian. Barangsiapa yang menghendaki
pahnk di dunia saja (malw ia muugi) karma di sisi

Allah ada pahala dunia dan akhirat. Allah Maha
Matdmgar lngi Mala Melihnf. "(an-Nisaa-: 13 1 - li!4)

Di dalam AlQur'an banyak sekali komentar atas
hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangan-
laranganyang diiringi keterangan bahwa kepunyaan
Allahlah segala sesuahr yang ada di langit dan di
bumi, atau kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan
bumi. Ihrena kedua hal itu pada hakikatuiya saling
menjadi kelaziman, karena Yang Maharaja adalah
pemilik kekuasaan pada kerajaan-Nya, dan Dia pula-

lah pemilik hak unhrk membuat syariat dan perahr-
an bagr siapa sajayang berada di dalam lingkup ke

kuasaan-Nya. HanyaAllah sajalah yang Maharaja itu.
Maka, Dia sendiri pulalah yang memiliki kekuasaan
untuk membuat syariat bagi manusia ihr. Kedua hal
ini saling melaztmi (menjadi konsekuensi logisnya).

Di sini tampakjelas pulapesanAllah S\[Tkepada
setiap orangyang diturunkan kitab kepadanya- Yaitu,
pesan untuk bertalgva. Hal itu dinyatakan setelah
dijelaskan-Nya siapa yang memiliki kerajaan dan ke
kuasaan terhadap langit dan bumi, dan yang berhak
memberikan perintah kepada siapa pun yang ada di
dalam kekuasaan-Ny4

'Kepunyaan Allnlilnh apa yang di langit dnn apa yang
di bumi, dan sunguh Kami tnlah memuintahknn lu-
pada orang-orangyang diberi kitab sebelum kamu dnn
(juga) kepadn lamu; bertalatalnh lepadn Allnh...."

Mak4 Pemilik kekuasaan yang hakiki adalah zat
yang ditakuti. Sedanglian, takwa kepadaAllah men-
jamin kebaikanhati dan rnenimbulkan keinginan dan
semangat untuk melaksanakan mnnlwjNya dalam
semua aspek kehidupannya

Dijelaskan pula kepada orangorang yang meng-
ingkari keberadaan urusarmya di bawah kekuasaan
Allah, bahwa Allahlah yang berkuasa atas segala
urusannya Allahyang berkuasaunhrk melenyapkan
mereka dan mendabngkan oranglain sebagai gantinya,

"Ietap i j iln l(nmu lafir, m"akn (lunhuilnh) b ahn a s e -

sunguhnya apa yang di kngit d"an apa yang di bumi
hnny alnh lczpuny ann Allah. Allnh Mahakay a lo4 Molr"
Tnpuji. Iupunyaan Allallnh apa yang di lnngit dan apa
yang di bumi. Cukuplnh Allnh wbagai Pnnehlwa.Jilu,
Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu
wahni mnnusia, dnn Dia dnnnglwn umnt yang l.ain
(sebagai pmgantimu). Dan adnlnh Alhh Mahnkuasa
babuat demikian. " (an-Nisaa': 131-133)

Allatr SWTketikaberpesan kepadamanusia supaya

bertalnva kepada-Nya tidak mempunyai kepenting-
an apa-apa dan tidak merugi sedikit pun seandainya
mereka tidak mau mendengar atau mengingkari
pesan dan perintah-Nya ihr. Kelrufuran mereka tidak
mengurangi kekuasaan-Nya sedikit pun, karena
"lrzpunyann Allnhlnh apa yang di lnngit dnn yang di
bumi", danDia berkuasa unhrk memusnahkan mereka

dan menggantinya dengan orang lain. Sesungguh-
nya Dia memerintahkan mereka bertalffa adalah
untuk kepentingan mereka sendiri, dan unhtk mem-
perbaiki keadaan mereka sendiri pula-

Sejauh mana penghormahn manusiakepadaAllah
sebagaimarn ditetapkan Islam, sejauh mana mereka
menghormati segala sesuahr yang ada di bumi dan
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kepada semua makhlukyang ada di alam semesta,

sejauh rnana kesombongan dan keangkuhannya ke
padaAllah, dan sejauh mana dia mengHaim hak-hak

l*rusus uluhiyyahsecaratidak benar, maka semua itu
sudah orkup dilukiskan d alaat tnshmtwurlslani, dmt

dalam hakikat urusan dan realitasnya
Penjelasan ini dihrhrp dengan mengaratrkan hati

yang rakus kepada kehidupan dunia saja, bahwa

karunia Allah itu lebih luas, karena di sisi-Nyalah
pahala dunia dan pahala akhirat Kepada orangorang
yang membatasi citacitanya kepada dunia saja,

hendaldah memperhatikan apa yang ada di balik itu,

dan hendaldah mereka memikirkan kebaikan dunia
dan kebaikan akhirat,

"Barangsiapa yang menghznnnki pahnk di dunia saia

(rnalw ia m.erugi), learenn di sisi Alkh adn p ahnln dunia

dnn akhirat. AIkh Mala Mnfungar lagi Malta MeklwL "
(an-Nisaa': 134)

Adalah merupakan kebodohan dan citacita yang

kerdil, bila orang yang dapat mengharapkan dunia

dan akhirat, juga dapat meraih pahala dunia dan
patrala akhirat-dan ini sudah dijamin oleh mnnhnj

Islami yang lengkap, realistis, dan idea-tetapi dia
hanya mencari kesenangan dunia saja dan men-

curatrkan segenap citacita dan keinginannya unhrk
kesenangan dunia saja serta hidup bagaikan bina-

tang ternak, binatang melata dan unggas. Padahal,

dia dapat hidup sebagai manusia yang kakinya
merayap di bumi dan ruhnya terang ke langit, se
bagai wujud yang bergerak sesuai dengan undang-

undangAllah di bumi danpadawakhr yang samahidup
bersama makhluk yang sangat tinggl.

Penjelasan yang bermacam-macam ini menuniuk-
kan adanya hubungan yang kuat antara hukum-
hukum parsial dalam syariatAllah dn manlwjYans
universal basi kehidupan. Juga menunjulikan betapa

pentingnya urusan keluarga dalam perhitungan

Islam hingga dikaitkannya dengan urusan-urusuln
yang amat besar. Kemudian penjelasan ini dialdriri
dengan pesan takrva yang meliputi semua agama
Allah. IGlau mereka tidak mau taat, maka Allah Maha
kuasa unhrk melenyapkan manusia dan mengganti-
nya denganyang lain yang mau memahrhi wasiat-

Nya dan menegaliakan syariat-Nya Ini merupakan
penjelasan yang sangat penting, yang menunjukkan
bahwa urusan keluarga juga merupakan urusan
yang sangat penting dalam perhitungan Allah dan

dalam manltajNy a bagi kehidupan.
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fri-936?erJlt4.{&i'-;tn:
"p;:i:SVi)\1&r""Vrl'w,35(

&U*6+6.;'f (,&"!;r";iiK1"L
"Wahai orang-orang yang beriman' jadilah
kamu orang ya^ng benar-benar penegak ke-
adilan" menjadi saksi karena Allah biarpun ter-
hadap dirimu sendiriatau ibubapak dan kaum
kerababnu.Jika ia kaya ataupun miskin' maka
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Ivlaka jangan-
lah kamu mengikuti hawa na$u karena ingin me-
nyimpa^ng dari kebenaran.Jika kamu memu-
taxb4likkan (tata-t<ata) atau enggan menjadi saksi,

maka sesnrngguhnya Allah adahh IVIaha Mengeta-
hui segala apa yangkamu kerjakan (til5) Wahai
orang-oriang yang beriman, tetaplah berimart
kepadaAllah dan Rasul-Nya dan kepadaKitab
yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab
yang Allah urrunkan sebelumnya- Barangsiapa
yangkafirkepadaenab@
kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemu-
diarr, maka sesungguhnya orang ihr telah sesat

sejauhjauhnya (1116) Sesungguhnya orang-orang
yang beriman kemudian kalir, beriman flagi)' kalir
lagi da.nbertambah kekafirannya, maka sekali-
kali Ahh ddak al<arl memberi ampunan ke-
pada mereka, dan ddak (pula) menru{uki mereka
kepadajala"n yanglurus. (137) Kabarkanlah ke-
pada ora.ng-orang munafik bahwa mereka alsn
mendqFat silcaan yang pedib (138) b'aitu) orang-
orang yang mengarnbil orang-orang kafir men-
jadi teman-temam penolong denga.n mening-
gatl<arr orimg-orang mukmin Apalrah mereka
mencari kelaratan di sisi orang l<afir itrr? I\daka'
sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan
AtlaIL (139) Sungguh Atlah telah menumnkan
kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apa-
bila kamu mendengar ayat-ayatAllah diingkari
dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir)'
malra jangantah kamu duduk beserta mereka'
sehingga mereka memasuki pembica.raan yang
lain lG.nena sesungguhnya ftafau kamu bertuat
demikian), tennrlah kamu serupa dengan mereka
Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua
orang munafik dan orang kafir di dalam

Jahannarn, (140) (yaitu) orang-orang yang me-
nunggu-nungu (peristiwa) yang alra^n terjadi
pada dirimu (hai orang-orang mulonin). IvIa^k4
jika terjadi bagimu kemenanga.n daxi Ahft'

mereka berkata, 'Bukankah kami (turut ber
perang) beserta kamuP Da.n jika orang-orang
kafir mendapat keberunhrngan (kemenanga.n),
mereka berkatar'Bukankah karrd firrut meme-
nangka,nmu" da"n membela kamu dari orang-
orang mukminP I![:tka, Allah akan memberi
kepuhrsan di anta"qa kamu di haxi kiamat dan
Atlah sekali-kali ddak al<a^rr memberi jala^n ke-
pada orang-orang kafir unhrk memusnahkan
orang-orang yang beriman.(1al) Sezungguhnya
orang-orang mrurafik ihr menipu Allah, dan Atlah
akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka
berdiri unUrk shalat mereka berdiri dengan
mafas. Merekabermaksud riya (dengan shalaQ
di hadapan manrusia- fidaklah mereka menye-
but Allah kecuali sedikit sekall(la2) Mereka dalam
keadaan ragu-ragu antaxa yangdemikian (iman
atau kafir). fidak masuk kepada golongan ini
(orang-orang beriman) da.n tidak (puta) kepada
golonga^n ihr (orang-orang kafir). Ba;:angsiapa
yang disesatkan Allab maka kamu sekali-kali
ddak akan mendapatjalan (unnrk memberi pe-
hrnjuk) baginya.(1a3) Hai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu mengambil orang-
orangkafir menjadi wali dengan meninggalkan
orang-orang mukrnin kginkah kamu mengada-
kan alasan yang nyata bagi Allah (unurk me-
nyiksamu)? (144) Sesungguhnya orang-orang
munafik itrr (ditempatkan) pada tingkata.n ya.ng
paling bawah da^ri nera^ka- I(amu sekali-kali
tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi
mereka-' (la5) Kecuali orang-orang yang taubat
dan mengadakan perbaikan dan berpegang
teguh pada (agama) Allah dan nrlus iktrlas (me
ngerjakan) agama mereka karena Allah. Idaka,
mereka itr bersama-sama omng yang beriman
dan kelak Allah a"kan memberikan kepada
orang-orang yang beriman pahala yang besa^r.

(1a6) Mengapa Allah a&an menyiksamu, jika
kamu bersyulau danberiman? Allah adalah Maha
Mensyulaui lagi Matra Mengetahui."(147)

Pengantar
Pelajaran ini merupakan salah safu mata rantai

pendidikan manlwji ahyangdibimbing oleh tangan
pemeliharaan Ilahi unhrk mengorbitkan umat yang

disinyalir Allah dalam firman-Nya,

"I{nmu ad.alah sebaik-bai,k umat yang dilnhirlwn urtuk
m.anusia.... " (Ali Imran: 110)

Iamerupakan salah safu matarantai dNtmanlwj
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yang mantap langkahnya dan telah jelas sasarannya

untuk mengobati jiwa manusia dengan obat yang
diciptakan oleh Pencipta jiwaitu sendiri. Yaitu, Yang
Mahasuci dan Maha Mengetahui perkembangan
dan kecenderungan-kecenderunganny4 Yang Maha
Mengerti tabiat dan hakikatrrya Yang Maha Mengeta-

hui kebutuhan dan keinginannya, ukuran dan ke
mampuannya.

Matarantaidarimanlnjimdrc\ptal<artunhrksemua
manusia dan semua generasi, unhrk mengangkat
dan mengentas mereka dari kehirnan jahiliah-sesuai

dengan lingkungan dan tingkat budayanya-, dan me
naildmn mereka ke tempat naikyang tinsgi hingga
ke pturcak. Maka pada wakhr yang sama ia juga me
lukiskan kondisi kaum muslimin angkatan pertam4
yang dibicarakan langsung dengan Al-Qur'an, dan

dari celahcelah barisnya tampaklah gambaran ten-
tang jarnaah ini ketika ihr dengan segala keberadaan,
kelemahan, kekuatan, sisa-sisa kejahiliahan, dan
perasinn fitriatrnya sebagai manusia. Tampak pula
metode manhQ\altt dalxnmengobatiny4 menguat-
kannya dan memantapkannya pada kebenaran yang

menjadi citacita idealnya dengan segala tenaga dan
pengorbanannya dalam berpegang pada kebenaran
ihr.

Pelajaran ini dimulai dengan menyeru kaum muk-
minin untuk bangkit memainkan peranannya di
dalam menegakkan keadilan di antara manusia de
ngan caranya yang unik dan tidak mungkin dapat di-
tegakftan kecuali di tangan jamaah ini. Yaihr, keadilan
yang dilakukan jamaah ini dalambermuarnalah de
ngan Allah, yang bersih dari segala kecenderungan,
keinginan, dan kepentingardengan segala sesuafu
yang disebut kemaslahatan jamaah, umat, atau
daulah. Juga yang lepas dari ungkapan lain selain
takwa dan keridhaan Allah. Keadilan yang kita lihat
contohnya dalam pelajaran prahtik yang disampai-
kan Allah SWT sendiri kepada Nabi-Nya saw.. Juga
kepada kaum muslimin dalam peristiwa orang Yahudi
yang telah disebutkan di muka.

Pelajaran ini dimulai dengan seruan kepada orang-
orang yang beriman agar menegakkan keadilan
dengan benhrknya ini. Allah Yang Menurunkan Al-
Qur'an ini' mengetahui hakihat perjuangan yang
berat yang harus dipikul umat ini di dalam mene
gakkan keadilan seperti itu. Padahal, di dalam jiwa
manusia terdapat kelemahan yang sudah terkenal,
dan terdapat rasa keberpihakan terhadap dirinya
sendiri, kerabatny4 orang{rang yang lemah pada

wakhr sedang berperkar4 orang yang kuat, orang
fua dan kerabaf orang miskin dan orang kay4 orang

yang dicintai dan orang yang dibenci. Dia juga me
ngetahui bahwa untuk membersihkan dari semua
pengaruh dan perasaan ini memerlukan perjuangan
yang beraf unhrk mendaki ke puncakyang tinggi ini
dengan meninggalkan dataran yang hendah dan
hina. Dalam melakukan semua itu, jiwa yang ber-
iman tidak berganfng pada sesuahr pun selain pada

taliAllah.
Kemudian diserunya mereka untuk kedua kali-

'nya kepada keimanan terhadap unsur-unsur iman
yang lengkap, iman kepada Allah, malaikat-Nya,
kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir.
Setiapunsur memitki nilaitersendiri di dalam mem-
bentuk akidah imaniah dan di dalam membangun
tashawwur islami yang mengungguli semua purn-

dangan hidup lainnya yang telah dikenal manusia
sejak sebelum dan sesudah datangnya Islam. Islam
itu sendiri adalah suatu keunggulan dan keluhuran
yang menjadi sumber segala keunggulan lain dalam
bidang moral, sosial, ataupun perundang-undangan
dalam kehidupan kaum muslimin angkatan pertama-

Ia juga mengandung unsur keunggulan abadi bagi
jamaah yang beriman kepadanya dengan sebenar-

benarnya dan melaksanakan tuntutan-tuntutannya
secara sempurna hinggaAllah mewarisi bumi dan

orang yang ada di atasnya, di mana akan terealisir
kalimatAllah yang difirmankan-Nya dalam pelajaran

ini,

'Allah seleali-kali tidak almn memberi jalnn kepada

orang- Trang kafir. untuk memusnahkan |rang- yrang

y ang bnim"an. " (an-Nisaa': 141)

Sesudatr menyampaikan kedua seruan ini, ayat-

ayat berikutnya dengan menggunakan berbagai
macam metodenya menyingkap karakter orang-
orang munafik-orangorangyang masih berpenyakit
nifak, dan orangorang yang menyatakan kekafran-
nya secara terang-terangan sesudah masuk Islam-
dan melukiskannya dengan lukisan yang hina, be
rupa kenyataan yang mereka lakukan terhadap
barisan muslim, dan sikap mereka yang berganti-
ganti warna sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika
kaum muslimin mendapat kemenangan, mereka
merayukaum muslimin danberpura-pura Dan, ke
tika kaum kafir mendapatkemenangan, maka mereka
datang kepada kaum kafir seraya mengatakan bahwa
merekalah yang menjadi penyebab kemenangan ihr.

Mereka juga malas melakukan shalat dan selalu
berbuat riyauntuk dilihatdan dipuji orang lain. Mereka
juga selalu dalam kebimbangan antara semua itu,
tidak berpihak ke sini atau ke sana.
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Di tengah-tengah pemaparan karakteristik kaum
munafik ini, datanglah beberapa pengarahan dan
peringatan kepada kaum mukminin. Hal ini me
nunjukkan sejauh mana pengaruh perbuatan kaum
munafk terhadap barisan muslimin waktu itu dan
sejauh mana besarnya serangan dan goyangan kaum
munafik terhadap kehidupan kaum muslimin. Se
hingga, memerlukan pengungkapan karakteristik
mereka sepertiihr, di samping harus menjaga "realitas"
yang ada ketika ihr, dan membimbing kaum mus
limin selangkah demi selangkah untuk menjauhi
kaum munafik I(arena itu, diperintatrkanlah kepada
kaum muslimin unhrk menjauhi majelismajelis kaum
munafikyang topik pembicarzumnya adalah meng-
lmf.ri ayalayatAllah dan mempermainkannya Allah
tidak memerintahkan merek4 pada wakhr ifu, agar
memuhrskan hubungan secara total dengan kaum
munafk. I{al ini menunjukkan bahwa tindakan dan
gerakan nifak itu merupakan suahr persoalan besar
yang sulit bagi kaum muslimin untuk memuhrskan
hubungan dengan mereka-

Dari celahcelahnya ihr juga datang peringatan-
peringatan kepada kaum muslimin mengenai sifat-
sifat kaum munafik dan pendahuluan-pendahuluan-
nya, supaya mereka tidak terjerumus ke dalamnya
Khususny4 memberkan loyalitas kepada kaum kafir
dan mencari kemuliaan dan kekuatan pada mereka
Datanglah ayatyang memberikan penegas4n kepada
mereka bahwa kemuliaan ifu seluruhnya'kepuny:mn
Allah, dan bahwa Allah tidak akan memberi jalan
kepada orangorang kafir unfuk memusnahkan orangi
orang mukmin. Di samping itu juga dilukiskan de
ngan lukisan yang amat buruk mengenai kaum
munafik di dunia dan di akhirat" Ditetapkan pula
bahwa tempat mereka nanti adalah di dasar neraka

Pengarahan pengaratran dan peringatan-peringat-
an-dengan metodenya yang seperti ini<lisampaikan
dengan menggunakan metode manhaj\altr dalam
mengobati jiwa manusia dan membuat perahran.
lalu dilakukanlah perubahan dalam batasbatas ke
mampuan dan kondisi yang melingkupi waktu itu,
hingga perubahan mencapai akf,rirnya, dan ditegak-
kannya "realitas" lain yang baru. Ayat-ayat ini juga
menggambarkan keadaan kaum muslimin wakhr ihr
dan sikapnya dalam menghadapi kekafiran dan ke
munafikan yang bahu-membahu dan bantu-mem-
banhr dalam memerangi kaum muslimin dan agarn:l
yangbaru ini.

Dari celahcelah semua ini tampak jelaslah tabiat
peperangan yang dianjurkan oleh AlQur'an kepada
kaum muslimin, dan tampak pula tabiat u slub man-

hnj A ah di dalam membimbing mereka dalam meng-
hadapi peperangan dan menghadapi jiwa manusia-
Yaitu, peperangan abadi dan berkesinambungan
antara Islam dan jahiliah pada setiap zaman dan tem-
pat" Juga antara kaum muslimin dan musuh-musuh-
nyayang senantiasaberganti personalia dan sarana-
sarananya namun kerakteristik dan prinsipnya tidak
pernah berganti.

Tampak pula hakikat kitab suci ini, AlQur'an, dan
peranannya dalam membimbing umat Islam. Bukan
hanya kemarin saja. Al-Qur'an tidak datang untuk
membimbing suatu generasi tertentr tanpa generasi
yang lain. Tetapi, ia datang untuk membimbing umat
ini, unhrk menjadi mursyid (pembimbing) dan pem-
beri petunjuk kepada semua generasi dan pada se
muamasa.

Pada bagian akhir datanglah pergantian tema
secara menakjubkan, yang menunjukkan bahwaAllah
tidak merasa perlu mengaz,ab hamba-hamba-Nya.
Dia hanya menuntut mereka supaya beriman dan
bersyukur, sedang Dia sendiri sama sekali tidakmenr
butrhkan keimanan dan kesyukuran mereka- Semua
ihr hanyalah unhrkkemaslahatan mereka sendiri dan
untukmeningkatkan derajatmereka Sehingg4 mereka
layak mendapatkan kehidupan yang menyernngkan
di akhirat dan mendapatkan kenikmatan di dalam
surga Tetapi, apabilamerekaterbalik berarti mereka
menjadikan diri mereka layak mendapatkan azab
yang pedih dalam nerak4 yang orang{ftlrrg munafk
menempati tingkatan paling rendah, yaihr di dasar
neraka

Menega"kkan Keadilan terhadap Semua Orang

;i,"i3,t:;\;'^:'j,133af 'ui\Qle_#

*t"gofus',i\.6:^:j6:6-jl':,Ftr j
ott\3+r,J€tii#s4L5ri;uL+ j

&Gob6,5(rti,gt;"?Jv,r'
"Wahni mang- mang y ang b niman, j adilah lamu ffang
yang benar-benar penegak luadilan, menjadi salcsi
larma All"ah biarpun tuhadnp dirimu smdiri atau ibu
bapak dan kaum lurabatmu.Jika ia knya ataupun
miskin, malu Allnh lzbih tahu kzmaskhatannya. Malw,
janganl"ah lamu mzngikuti hnwa nnSu larerw ingin
menyimpang dari leebenaran. Jika lwmu memutar-
balikkan (lnn- knta) atau mggan menj adi salsi, m.ala
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sesungguhnya Allah adalnh Maha Mengetahui segaln

apa |ang lnmu kerjakan. " (an-Nisaa': 135)

Ini adalah seruan kepada orang-orang yang ber-
iman, dengan menyebutkan ciri mereka yang baru,
yaitu sifat mereka yang unik, yang dengannya mereka
tumbuh sebagai manusia baru dan dilahirkan de-
ngan kelahirag baru. Dilahirkan ruhnya, pandangan
hidupnya prinsipprinsip dan tujuanny4 dan citacita
baru yang dihubungkan dengan mereka. Juga amanat
agung yang diseratrkan kepada merek4 yaihr amanat
kepemimpinan atas semua manusia, dan memutus-
kan hukum di antara manusia dengan adil.

Oleh karena ihr, seruan dengan menyebutkan ciri-
ciri mereka ini memiliki nilai dan makna tersendiri,
"Ifai orang-orang yang bnimnn . . ./"Disebutkannya
sifat ini bagi mereka karena adanya tugas mengem-
ban amanat yang amat besar. Juga karena mereka
disiapkan untuk mengemban amanatyang agung.

Ini adalah salah satu sentuhan manhnj tarbawi
yang bijaksana, yang mendahului penugasan yang
sukar dan berat,

'Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak ke-
adilan, mmjadi salsi karena Allah biarpun terhndnp
dirimu sendiri aiau ibu bapak dnn kaum lerabatmu.

Jika ia kaya atau miskin, mala All"ah lebih tahu lu-
mnslahntannya..,."

Ini adalah amanat untuk menegalikan keadilan
secara muflak, dalam semua keadaan dan lapangan.
Keadilan yang mencegah kesewenang-wenangan
dan kezaliman, dan keadilan yang menjamin kesama-
an di antara manusia dan memberikan hak kepada
masing-masing yang punya halg baik muslim mau-
pun nonmuslim. IGrena dalam hak ini, samalah di
sisi Allah antara orzrng-orang mukmin dan orang-
orang yang tidak beriman, antara kerabat dan orang
jauh (bukan kerabat), antara kawan dan lawan, serta
antara orang kaya dan orang miskin.

'Jadihh kamu zrarqyang bmnr-bennr pmegak leadil-
an, mmjadi sal<si larern All"ah. .,.!'

Melakukan perhitungan karena Allah, bergaul
langsung dengan-Nya bukan kaiena memperhitung-
kan seseorang dari yang diberikan kesaksian unhrk-
nya (yang menang) atau atasnya (yang salah), dan
bukan pula karena kepentingan pribadi, kelompok,
atau umal Juga tidak terpengaruh oleh kondisi yang
meliputi unsur-unsur peradilan. Akan tetapi, mereka
memberikan kesaksian karena Allah, dan bermua-
malah dengan Allatr, lepas dari segala kecenderung-
an, dari semua keinginan, kepentingan, dan anggaparr.

"...Biarpun terhadnp dirimu sendiri atau ibu bapak
dan laum lerabatmi. . . ! "

Di sini, manhnj inberusaha mengerahkan jiwa
untuk dua hal. Pertama, menghadapi dirinya dan
perasrumnya sendiri. I{efua, menghadapi orang tua
dan kerabafirya- Ini merupakan tindakanyang sangat
berat, jauh lebih 6erat daripada sekadar bicara de
ngan lisan dan memikirkan makna dan materi pe

. hrnjuknya dengan akal pikiran. Sesungguhnya meng-
aplikasikannya dalam praktik itu berbeda dengan
sekadar memikirkarurya. Tidak akan mengerti apa
yang kami katakan ini kecuali orang yang meng-
alaminya dalam kenyataan. Akan tetapi, manlaj m
mengerahkan jiwa yang beriman unhrk menghadapi
pengalaman yang sulit karena hal yang seperti itu
pasti akan dijumpai. Yah, di mukabumi inipasti akan
ditemui kaidah ini, dan harus ada manusia yang
menegakkannya

Selanjuhrya mnnlnj'tn mengerahkan jiwa untuk
menghadapi perasaan fitriah dan kemasyarakatan-
nya. Sehingga kalau orangyang ia menjadi saksi unhrk-
nya atau atasnya itu miskin; maka timbullah kasih
sayangnya kalau ia memberikan kesaksian yang benar
terhadapnya- Ialu timbullah keinginan unhrk memberi-
kan kesaksian yang menguntungkannya, karena
kasihan kepadanya. Atau, adakalanya kemiskinan
orang yang dia menjadi saksi unhrknya atau atasnya
itu mendorongnya unhrk memberikan kesaksian yang
membbratkannya, karena pengaruh sistem sosial
masyarakat jahilkrh. Ketika oftngyang dia menjadi
saksi unfuknya atau atasnya itu kaya, yang sistem
sosialnya menghendakinya supaya berbaik-baikan
dengannya, maka dia pun meringankannya- Atau,
adakalanya kekayaan dan kesombongannya men-
dorong jiwanya unfuk melakukan kesaksian yang
sebaliknya-

Ini adalah perasaarFperasaan instingtif atau fun-
tutan sosial yang merupakan beban berat ketika
dihadapi manusia dalam kenyataan.

ManhQflaltrini mengerahkan jiwa unhrk meng-
hadapinya, sebagaimana ia mengerahkannya untuk
menghadapi kecintaannya terhadap dirinya sendiri
dan kecintaannya terhadap keluarga dan kerabal
"..Ji4il. ia knya atau miskin, mnka Allnh lebih tahu
lcemnslahatanny a. . .. "

Ini adalah usahayang beral Sekali lagi kami ulangl
bahwa ini adalah usaha dan perjuanganyang beral
Ketika Islam mendorong jiwa orang-orang yang
beriman untuk naik ke puncak ini, yang disaksikan
oleh pengalaman riil dalam sejarah, maka ia men-
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ciptakan sesuahr yang benar-benar luar biasa dalam
dunia manusia- Suatu keluarbiasaan yang tidak dapat

terjadi kecuali di bawah naungan m^anhnj \ahi yang

agung dan lurus ini.

". . . Mala, janganlnh lamu mmgikuti hnwa nnfsu knrmn

ingin meny imp ang dari leeb erutran. . .. "
Hawa nafsu itu beraneka macam jenisnya, antara

lain bisa berupa cinta kepada diri sendiri; cinta
keluarga dan kerabal kasihan kepada orang miskin
ketika menjadi saksi dan ketika memutuskan per-

kara; mempermudah atau mempersulit orang kaya;

fanatikkepada keluarga, kabilah, umal negara, dan

bangsa; dan membenci musuh meskipun musuh
agama. Semua jenis dan warna hawa nafsu ifu di-
larang oleh Allah, agar orang{rang yang beriman
jangan terpengaruh olehnya hingga berpaling dari
kebenaran dan kejujuran.

Akhirnya, datanglah ancaman yang keras agar
jangan memutarbalikkan kesaksian atau berpaling
dari pengarahan ini,

'... Jika kamu memutarbalikknn (kata-kata) atau
mggan mmj adi saksi, mnkn sesungguhnya Alhh adnlah

Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."
(an-Nisaa': 135)

Cukuplah bagi orang mukmin untuk mengingat
bahwaAllah Maha Mengetahui apa yang ia kerjakan,
unhrk merasakan apayang ada dibalik ancamanyang

keras, menakutkan, dan menggetarkan jiwanya ini.
Allah berfirman dengan Al-Qur'an ini kepada

oftng{rang yang beriman!
Diceritakan bahwaAbdullah bin Rawahah r.a- ke

tika diutus Rasulullah saw. untuk menakar hasil
buah-buahan dan tanaman penduduk l(haibar unhrk
berbagi hasil sesuai dengan perjanjian Rasulullah
saw. setelah pembebasan tanah Ktraibal orangorang
Yahudi mencoba menyuap Abdullah bin Rawahah

supaya mengasihi mereka Mak4 berkatalatrAbdullah
kepada mereka, "Demi Allah, aku datang kepadamu
dari sisi makhluk yang paling aku cintai. Sesung-
guhnya kamu, demi Allah, adalah orang yang lebih
aku benci daripada kera dan babi. Tidaklah kecintaan-

ku kepada beliau dan kebencianku kepadamu dapat

menjadikan aku berlaku tidak adil di antara kamu."
Mak4 mereka berkata "Dengan begini, niscaya akan

tegaklah langit dan bumi."
Abdullah bin Rawahah r.a- adalah tamatan madrasah

Rasulullah saw. yang telah mendidiknya dengan me
tade Rabbanfyang unik. Dia adalah seorang manusia
yangtelah menyelami pengalaman sulitini dan ber-
hasil mengatasinya, dan telah dapat mewujudkan

keluarbiasaan-sebagaimana juga telah diwujudkan
oleh banyak orang selain dia di bawah naungan
manhnj inr-yang tidak mungkin terjadi kecuali di
bawah naungan mnnhnj Rabbani !

Telah berlalu geherasi demi generasi sesudah
masayang menakjubkan ifu. Perpustakaan-perpusta

kaan penuh dengan kitabkitab fikih dan hukum;
kehidupan penuh dengan aturan-ahran dan modi-
fikasi.modifikasi hukum, patokan-patokan tentang

Belaksanaan dan pembenfukan hukum; kepala penuh

dengan pembahasan tentang keadilan; mulut penuh

dengan pembicaraan tentang pelaksanaannya yang
panjang. Dijumpailah teori-teori, ahran-ahran, dan
karangan-karangan yang bermacam-macam untuk
menjadi pedoman bagi semua ini.

Akan tetapi, perasaan yang sebenarnya terhadap
makna keadilan ini; perwujudan yang realistis ter-
hadap makna ini di dalam hati nurani manusia dan

dalam kehidupan mereka; dan sampainya ke puncak
yang tinggi dan cemerlang ini, tidak akan terjadi
kecuali di dalam mnnlaj Rnbbani dan di bumi yang

di sana Islam ditegaLkan. Juga di dalam hati yang

disemarakkan dengan akidah ini; dan pada jamaah

dan perorangan yang telah tamat dididik dengan
mnnhnjvansunik ini.

Ini adalah hakikat yang harus diingat oleh orang-

orang yang berprofesi menyelesaikan masalah-masa
lah peradilan, melaksanakan kepuhrsan pengadilan,
memberlakukan hukum dan udang-undang yang

terus berkembang dan mengikal lalu mereka me
ngira bahwa semtia ini lebih layak untuk mewujud-
kan keadilan dan lebih menjamin daripada pelaksana
an hukum yang mudah pada masa yang unik dan
pada generasi yang sudah jauh ihr. Juga oleh mereka
yang merasa bahwa urusan-urusan sekarang lebih
akurat dan lebih terahr daripada hukum-hukum
yang mudah itu!

Demikianlah kekeliruan pandangan yang di-
bangun oleh bentuk-benhrk lahiriah dalam pemikir-
an orang{mngyang tidak mengerti hakikat segala

sesuatu dan semua peratran. Sesungguhnya hanya
mnnlaj Rnbbanf sajalah yang dapat menyampaikan
manusia kepada benhrk dan jenis perafuran yang

mudah dan lapang. Hanya manlnj Rnbbanisalalah
yang dapat menyampaikan manusia ke tingkatan
yang demikian dalam benhrk dan perahrran-perafur-

annya
Ini bukan berarti bahwa kita harus menyingkir-

kan semua peraturan hukum yang baru. Akan tetapi,
maknanya ialah agar kita mengerti bahwa nilainya
tidak sematamata terletakpada peraturannya an idu
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namun yang penting adalah ruh atau spiritymrg ada
di belakangnya, bagaimanapun benfirh batang tubuh,
masa dan tempahya. Dan yang utama ialah mana
yang lebih utarna, dengan tidak usah melihat masa

dan tempatrya!!

Iman dan Kufur

,sf\;Sii''"tl-i$iu)fir;Yfi ;tJit+u

K,;'tfr ndJ-6fv-z*:i'r-L;5i,{i
fu S ;l t 

"4i3 
- eV" 5 - #, "1$1't i ;'t

&'+;'W
'Wahai nrang-nrang yang berim.an, tenpkh beriman

lrcpadnAllnh dnn Rnsul-Nya dan fupada Kitab yang
Allah turunknn kepada Rnsul-Nya, serta kitab yang
Allnh nrunlan sebelumny a. Barangsiapa y ang lilfa kz -

padn Alkh mnlnilat-malni lmt- Ny a, kitab -kinb- Ny a,

rasul-rasul-Nya, dan h.ari ktmudian, makn sesungguh-

nya orang itu tel"ah sesat sejauh-jauhnya." (an-Nisaa':
136)

lni adalah seruan kedua kepada orangorang yang

beriman, dengan menyebutkan sifat atau ciri mereka
yang membedakan mereka dari kejahiliahan yang

ada di sekitarnya. Sifat atau ciri yang membatasi
aktivitas dan fugastugas mereka, dan menghubung-
kan mereka dengan Sumber tempat mereka me-

mohon kekuatan dan pertolongan untuk melaksana-

kan tugastugas ini.

"Wahai nraltg-orang lang berimnn, tetapkh beriman

ktpadaAllah dnn Rnsul-Nya dan kepad"a Kitab yang
Allah turunlean kepada Rasul-Nya serta kitab yang
Allnh turunlmn sebelumny a. . .. "

Ini merupakan penjelasan terhadap unsur-unsur
iman yang wajib diimani oleh orangorang yang ber-

iman, penjelasan terhadap tashnwwur islami dalam
bidang i'ti4ad.Yafir,beriman kepadaAllah dan Rasul-

Nya- Imanyang menghubungkan hati orangorang
mukmin dengan Tuhan yang telah menciptakan
mereka, dan telah mengutus kepada mereka orang
yang menunjukkan mereka kepada keimanan ihl,
yaitu Rasulullah saw.. Di samping ihr, juga beriman
kepada-risalah Rasul dan membenarkannya ter-

hadap segala sesuafu yang dibawanya unhrk mereka

dari Tuhan yang telah menguhrsnya-

Juga beriman kepada Kitab yang telah dihrun-

kan-Nya kepada Rasul-Nya, yang mengikat mereka
dengan manhnj yang telah dipilih Allah bagi ke
hidupan merekayang telah dijelaskan di dalam Kitab
ini. Selain mengimaninya, mereka jugaharus men-
jadikannya pegangan dengan segala kandungan isi-

ny4 karena sumbernya hanya sahr, dan jalannya juga

satu. Tidak ada sepagiannya yang lebih berhak dari-
pada sebagian yang lain untuk diterima dan dilak-
sanakan, ditaati, dan dipraktikkan.

' Kemudian beriman kepada kitab yang telah di-
hrunkan-Nya sebelumnya. Karena, sumber kitab
kitab ini hanya satu-yaitu Allah-dan asasnya juga

satu-yaitu menyerahkan diri kepada Allah, dan
mengesakan-Nya dengan uluhiyah dengan segala

keftrhususannya-serta mengakui bahw aharry a mnn-

haj I{lah sajdah yang wajib ditaati dan dilaksanakan
di dalam kehidupan. Kesatuan inilah yang secara

nbi'i dan secara jelas menetapkan bahwa keberada-

an kitabkitab suci ini, sebelum diubah oleh manusi4
bersumberdariAllah.Manltnjltllahituadalahsatu,
kehendak-Nya terhadap manusia adalah safu, dan
jalan-Nya juga satu yang bersebcrangan dengan
jalan-jalan lain di sekitarnya- Jalan-Nya itulah jalan lurus
yang dapat menyampaikan manusia kepada-Nya-

Kita beriman kepada kitab samawi secara kese
luruhan, dengan catatan bahwa kitabkitab suci semu&

nya itu pada hakikatnya adalah kitab yang satu,

adalah suahr ciriyang membedakan umat Islam dari
umat-umat lain. Karena, pandangannya terhadap
TuhannyaYang Maha Es4 mnnlwjNyayang tung-
ga| dan jalan-NyAyang saht, adalah pandangan yang

lurus seiring dengan hakikat uluhiyyalt Berjalan
lurus seiring dengan kesahran manusi4 dan berjalan

lurus seiring dengan kesahran kebenaranyang tidak
berbilang yang tidak ada sesuatu lagi di balik ke-

benaran ini kecuali kesesatan,

"Maka, tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan
kes esatan." (Yunus: 32)

Sesudah memerintahkan beriman, datanglah
ancaman terhadap orang yang mengufuri unsur-
unsur iman, disertai perincian mengenai unsur-
unsur tersebut pada saat menjelaskarurya, sebelum

disampaikan sanksinya,

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat'
malaikat- Ny a, kitab-kitab-Ny a, rasul-rasul- Ny a, dan

hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah

ters es at s ej auh-j auhnya. " (an-Nisaa-: 13 6)

Dalam perintah yang pertama disebutkan iman
kepada Aliah, kitabkitatlNya, rasul-rasul-Nya, dan
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tidak disebutkan iman kepada malaikal Akan tetapi,
kitabkitab Allah menyebutkan malaikat dan menye
butkan hari akhir. Maka, sebagai konsekuensi ber-
iman kepadakitabkitab Allah ini ialah beriman ke
pada malaikat dan hari akfiir. Namun, di sini dimun-
culkan penyebutan malaikat dan hari akhir, karena
ayatini membicarakan ancaman, yang menyebutkan
unsurnya secara terbatas.

Pengungkap an dlmlal ba'idkesesatan yang jauh'
biasanya mengandung makna bahwa kesesatannya
sudah sangatjauh, yang sudah tidak dapat diharap
kan akan mendapatpehrnjuk dan tidak dapat dinanti-
kankembalinya.

Orang yang larflr kepadaAllah yang diimani oleh
fibah di lubuknya yang dalam bagaikan gerakannya

sendiri yang otomatis, dan kufur kepada malaikat-
malaikat-Nya kitab-kitabNya dan hari al*rir, maka
semua ini merupakan kelanjutan dari kelarfurannya
kepada hakikat yang pertama itu. Orang yang kufrr
seperti ini, fitahnya telah mencapai kerusakan, ke
sia-siaan, dan kehancuran pada stadium yang sudah
tidak ada harapan unhrk mendapatkan pehrnjuh dan

tidak dapat ditunggu kembalinya

Nifak dan Kaum Munafik
Setelah menyampaikan kedua seruan kepada orang-

orang yang beriman ini, ayat selaqiutrya membicara
kan nifak dan kaum munafik. Pembicaraan ini di.
mulai dengan menjelaskan sebagian kondisi riil
mereka waktu itu dan melukiskan sikap sebagian
merekayang lebih dekat kepada pembicaraan ten-
tang kelmf.rran dan orangorang kafir,

t j,Cj*1iFi1$(it;ji'Atfi r.!jti"t'y
&Wa-Pl;rl:*P&16

"S esungguhny a lrang- zrang y ang b nim.an kemudian
lwfir, b n imnn (.agi), l-fo l"gi, dan b nta;rnb ah kz lffifa -

annla, maka seknli-kali Allah tidak akan memberi
ampunan l"pod" merela, dnn tidak (pula) menunj uki
mereka lwpadnialan yang lurus." (an-Nisaa': 137)

Kekafiran yang lebih dahulu daripada iman itu
dapat diampuni dan dihapuskan dosanya setelah
yang bersangkutan beriman. Orang yang tidak per-

nah menyaksikan cahaya itu dimaklumi kalau dia
masuk ke dalam kegelapan. Adapun kafir sesudah
beriman, beriman lagi, dan kafir kembali, maka itu
merupakan dosa besar yang tidak diampuni dan

tidak dimaafl<an. Kekafiran adalah tirai. Apabilatirai
itu jatuh, maka dapaflah fitah manusia berhubungan
dengan Sans Khalik, dapaflah orang yang tersesat
bergabung dengan rombongan, dapatlah benih ber-
temu dengan sumber air, dan dapatlah ruh merasa-
kan kemanisan yang tak terlupakan ihr, manisnya
iman. Maka, orang{ft[rg yang murtad sesudah ber-
iman, sesungguhnya mereka membohongi fitratrnya
dari pengetahuanny4 dan masuk ke dalam kesesat-
an dengan sengaja. Dengan sengaja pula mereka
berjalan dengan dankepadakesesatan
yang jauh.

Maka adillah rasanya kalau Allah tidak mengam-
puni dosa mereka. Adil rasanya kalau Allah tidak
menunjukkan jalan kepada merek4 karena mereka
telah mengabaikan jalan setelah mereka mengetahui
dan menempuhnya Juga karena mereka memilih
kejelekan dan kebutaan setelah mereka dihnjukkan
kepada pahala dan cahaya.

Apabila jika jiwa seseorang ihr tidak tulus karena
Allah, maka selamanya ia tidak akan pernah bebas
dari tekanan tata nilai dan peraturan (selain perahran
Allah), dari desakan-desakan dan kepentingan-
kepentingan, dari kerakusan dan kekikiran. Ia tidak
pernah memiliki citacita yang lebih tinggi daripada
keberuntungan dan rampasan (laba), ketamakan
dan kekikiran. Juga tidak pernah merasakan ke.
bebasan dan kemrdiaan serta keluhuran yang biasa
dirasakan oleh hatiyang dipenuhi dengan imanke
padaAllah, di dalam menghadapi tata nilai, perun-
dang-undangan, manusi4 peristiwaperistiwa, kekuat-
an dunia" kekuasaan, dan penguasa

Di sini tertebarlah benih-benih nifuk, kemunafik-
an. Nifak itu pada hakikatryatidaklain kecuali kele
mahan dalam berpegang pada kebenaran secara
terusmenerus di dalam menghadapi kebatilan. Kele
mahan ini adalah buatr dari sifuttakutdan tamak, dan
menggantungkan keduanya kepada selain Allah.
Juga sebagai buah dari keterikatannya pada situasi
dan kondisi dunia dan keadaan-keadaan manusia
dengan terlepas dan manlaj l,ilah.

I(arena itu, sangat relevan kalau dalam ayat-ayat
ini dibicarakan tentang iman kepada Allah dan
kehrlusan di dalam memberikan kesaksian karena-
Nya dengan pembicaraan tentang nifuk Di samping
adarelevansiumum dalam tema sentral suratr, yaifu
mendidik kaum muslimin dengan manhnj Islam,
mengobati endapan+ndapan jahiliah yang masih
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tersisa, dan memobilisasi jiwa unhrk menghadapi
kelemahan manusia yang fiti. Kemudian diserunya
jamaah ini unfuk melakukan peperangan dengan
kaum musyrikin yang ada di sekitarnya dan kaum
munafikyang ada di sana. Pembicaraan dalam ayat-
ayat ini masih dalam bingkai umum dari permulaan
hingga aldrir surah.

Demikianlah pembicaraan ini mencakup masalah
nifak dan orangorang munafik dalam pelajaran yang
merupakan bagian al$k jtliz ini, sesudah ayat-ayat
terdahulu melukiskan gambaran segolongan kaum
munafik yang beriman kemudian kafir kembali,
beriman lagi, lalu kafr lagi, dan bertambah kafir.

Dari sini dimulailah peralihan pembicaraan yang
diisyaratkan di mukakepadakemunafikan dan kaum
munafik dengan berbagai macrm metode yang se
suai dengan pelajaran dan pemikiran, unhrk mengeta
funtabiat mnnlnj ffi.Yafii, bertindak sesuai karakter
yang dihadapi, dan bekerja dalam kenyataan hidup
dan dalam hati.

Karalf,eristik Kaum Munafik
Dimulailah peralihan pembicaraan dengan celaan

yang transparan dengan menggunakan perkataan

,i terit<antah kabar gembira' sebagai pengganti

perkataan -i+1'peringatkanlah/ancarnlah', dan
mengatakan azab yang pedih yang menantikan
orang{rang munafik sebagai kabar gembtra @aya
bahasa ironi). Kemudian dijelaskan sebab mereka
mendapatkan azab yarg pedih ini. Yaitu, karena
kesetiaan mereka kepada orang{rang kafir, bukan
kepada orang{rang mukmin, dan buruk sangka
mereka kepadaAllah, serta pandangan merekayang
buruk mengenai sumber kemuliaan dan kekuatan.

'o, 3;;.A 5t $ Aj f' :i iL1;\:re)fi 6.
iti:i3+'o;', 1J'*.:SE;e"Afiab,i?Ji

&G;ryaii,g
"Kabarkanlnh kepada lrang-lrang munafik bahwa
mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitul
zrang- orang lang mmgambil orang- mang lafr muy adi
teman-teman penolong dengan meningalkan zrang-
orang mukmin. Apaknh mnekn mencari kekuatan di
sisi orang kafir itu? Maka, sesunguhnya semua ke-

kuatan lupuny ann Allah. " (an-Nisaa': 138-139)

Orangorang kafir yang disebutkan di sini-me

nurut pendapat yang paling kuat-adalah kaum
Yahudi, yang orang-orang munafk berlindung ke
pada mereka, bersembunyi di sisi merek4 dan ber-
sama mereka mengahr siasat dan tipu daya terhadap
kaummuslimin.

A17ah AnawaJalla bertanya dengan nada ingkar,
"Mengapa merelia menjadikan orang kafir sebagai
teman dan pelindung? Mengapa mereka menem-
patkan diri mereka dalam posisi seperti ini dan ber-

' sikap seperti ini?Apakah merekamencarikemuliaan
dan kekuatan di sisi orangorang kafir?" Sesungguh-
nya Nlah Azza wa Jalla yang memonopoli kekuatan
itu. Karena ifu, tidak akan mendapatkan kekuatan
tersebut kecuali orang yang setia kepada-Nya, men-
cari kekuatan itu di sisi-Nya, dan berlindung di bawah
naungan-Nya.

Demikianlah senfuhan pertama ini menyingkap
karakter kaum munafik dan ciri utamanya. Yaitu,
setia kepada orang{rang kafir, bukan kepada orang-
orang mukmin. Disingkapkan pula jeleknya pan-
dangan mereka mengenai hakikat kekuatan, dan
terlepasnya orang{rang kafu dari kekuatan yang
dicari oleh orang{rang munafik itu. Ditetapkanlah
bahwa kekuatan ihr hanyakepunyaan Allah sendiri.
Karena itu, kekuatan itu harus dicari di sisi Allah.
Kalau tidak begitu, maka tidak ada kemuliaan dan
kekuatan pada yang lain!

Ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya ada sahr
sandaran bagi jiwa manusiayang di sisi.Nyalah dia
dapat menemukan kekuatan. Jika dia bersandar ke
pada-Ny4 maka dia akan mengungguli yang selain-
nya. Ingat pulalah bahwa hanya ada satu ubudiah
yang dapat mengangkat derajat jiwa manusia dan
memerdekakannya, yaihr ubudiah kepada Allah. Jika
jiwa itu tidak merasa tenteram beribadah dengan
ubudiah ini, berarti dia mengagungkan tata nilai yang
bermacam-macam, pribadi yang bermacam-macan\
ajaran-ajaran yang bermacarn-macarn, dan aneka
macam hal yang ditakuti. Tidak ada sesuatu pun
yang dapat melindungi jiwa dari melakukan ubudiah
atau pengagungan kepada setiap orang, setiap se
suatu, dan setiap ajaran.

Hanya ada dua macam ubudiah. Pntan4 ubudtah
secara total kepadaAllah yang dengan demikian dia
mendapat keluhuran, kemuliaan, dan kebebasan.
Keduq adalah ubudiah kepada sesama hamba Allah
yang dengan demikian dia menjadi hin4 rendah, dan
terbelenggu.

Tidaklah orang yang beriman merasa mendapat-
kan kemuliaan dan kekuatan pada selainAllah, kalau
memang dia beriman. Tidaklah akan mencari ke
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muliaan, pertolongan, dan kekuatan di sisi musuh-
musuh Allah kalau dia beriman kepada Allah. Jika
orang yang mengaku beragarna Islam dan memakai
nama muslim masih memiliki keinginan untuk
menjadi muslim, maka betapa perlunya mereka
merenungkan Al-Qur'an ini. Tbtapi, mereka me
minta pertolongan kepada musuh Allah yang paling
sengit di muka bumi. Maka, sesungguhnyaAllah
Yang Mahakaya tidak membutuhkan alam semesta-

Hal yang sama dengan mencari kemuliaan dan
kekuatan di sisi orangorang kafir dan setia kepada
mereka, bukan kepada orangorang mukrnin, adalah
sikap membangga-banggakan bapak dan nenek
moyang yang telah meninggal dalam kekufuran.
Lalu menganggap batrwa antara mereka dan gene
rasi muslim terdapat hubungan nasab dan kekerabat-
an, sebagaimana orang{rang yang membangga-
banggakan Filaun, bangsaAsyuri4 bangsa Venesi4
bangsa Babilonia dan bangsa Arab jahiliah dengan
kebanggan model jahiliah dan gengsi jahiliah.

ImamAhmad meriwayatkan bahwa telah diinfor-
masikan kepadanya oleh Husein bin Muhammad,
dariAbu Bakar binAbbas, dari Humaid al-ifindi, dari
ubadatr bin Nusai, dari Abu Raihanah, bahwa Nabi
saw. bersabda,

"Barangsiapa y ang mmisbatknn diri kepada sembilan

nenek moyang kafir, karena ingin mendapatkan lu-
muliaan dan lwrenn membangga diri dengan muela,
makn dia alwn menja"di orang leesepuluh dnri mnelm
di dalam neraka."

Hal itu karena unsur pemersahr di dalam Islam
adalah akidah, dan bahwa umat di dalam Islam ada-

lah orangorang yang beriman kepada Allah sejak
menyingsingnya fajar sejarah di seluruh bumi dan
pada semua generasi. Umat ihr bukanlah kumpulan
generasi-generasi terdahulu dan bukan pula him-
punan manusia di suahr wilayah pada suahr generasi.

Tingkatan nifak yang utama ialah orang mukmin
yang duduk di suahr majelis, laiu dia mendengar ayat-

ayat Allah diingkari atau dipermainkan, tetapi dia
diam saja dan membiarkannya, dengan alasan se
bagai sikap toleran, sebagai langkah yang cerdas,
lapang dada dan luas pandangan, dan iman kepada

kebebasan berpendapat!!! Sikap seperti ini adalah
penghancuran dari dalam yang merambat pada

hrlang belulangnya sedang dia sejak awal sudah me
nyembunyikan dirinya karena malu dirinya bele
potan dengan kelemahan dan kehinaan.

Kesatriaan itu adalah unhrkAllah, unhrk agama
Allah, dan untuk Eyat-ayat Allah. Itulah ayat dan
pertanda iman. Tidaklah kesatiaan ini melemah,
melainkan sesudah itu akan roboh seluruh dinding-
nya dan akan musnah semua tirainya, dan akan
runtuhlah tembok-tembok yang rapuh ketika diterpa
gelombang. Pada saat pertama kesatiaan itu sudah
pecah, kemudian rapuh, lalu padam, kemudian mati.

Oleh karena itu, barangsiapa yang mendengar
agamanya dilecetll{an atau ditertawakan dalam suafu
majelis, maka dia harus melakukan pembelaan atau
meninggalkan majelis beserta semua orang yang ada
di dalamnya. Adapun kalau membiarkannya dan
diam saj4 maka ini merupakan tahap pertama ke
hancuran. krilah yang dianggap sebagai posisi antara
iman dan kufur, di atas jembatan nifuk!

Sebagian kaum muslimin di Madinah biasa duduk-
duduk di majelis-majelis para pembesar munafik
yang punya pengaruh, yang tak hentihentinya meng-
gunakan pengaruhnya itu. Datanglah mnnlnj qw' ant
yang memberi peringatan kepada jiwa manusia
terhadap hakikat itu. Yaitu, hakikat bahwa men-
datangi majelis-majelis ini dan diam sajaterhadap apa
yang terjadirt sana, merupakan tahap awal kehan-
curan. Al-Qur'an menghendaki agar mereka men-
jauhinya. Namun, kondisi wakhr itu tidak meng-
izinkannf unhrk memerintahkan mereka dengan
perintah yang-jelas dan tegas supaya menjauhi
majelis-majelis itu secara mutlak. Oleh karena itu,
diperintahkanlah kepada mereka supaya menjauhi-
nya apabila mereka mendengar ayat-ayatAllah di-
ingkari dan dipermainkan. Kalau tidak mau me

berarti mereka melalmkan kemuna-
fikan, yang kelak akan mendapatkan tempatkembali
yang menakutkan, tempat kembali orzmg{rang
munafik dan orangorang kafir,

W.:f d$ /:{{ifol rglr A WJi it
2'#;.*J)&F-&;izr'ix$s6;S;
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"Sungguh Allnh telnh rnenurunknn leepada kamu di
dalam Al-fui.an bahwa apabil"a lamu mendengar
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ayat-ayat Allah diinglmri dan diperolok-oloklmn (oleh

lrang-orang fufir), maka janganlah kamu duduk
besnta merela, sehingga mnelw memnsulci pembimrann

yang lnin. Karena sesungguhnya (kalau knmu berbuat

demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka.

Sesungguhny a All"ah aknn mmgumpulkan setnua zrang
munafik dan orang kartr di dalamJahnnnam." (an-
Nisaa':140)

Yang dimaksud dengan ayatyang telah diturun-
kan lebih dahulu dalam kitab Al-Qur'an ini ialah
firmanAllah dalam surah al-An'aam yang dihrunkan
di Mekah,

"Ap ab ila lamu melihnt orang- orang memp no lo k- olo k-
lan ayat-ayat Knmi, mnlu tinggallanlah mereka se-

hingga membicarakan pembicaraan yang lain. .. . " (d-
An'aam: 68)

Ancaman yang menggetarkan hati orang yang
beriman ialah,

"...Karena sesungguhnya (kalnu knmu berbuat dzmi-
kian), tentulah knmu snupa dengan mereka...."

Dan, ancaman yang tidak disangsikan lagi se
sudah itu ialah,

". . . Sesungguhnya Allnh alan mengumpullcan semua

orangmunnfik dan orang kafr di d"alamJahnnnam."

Akan tetapi, dibatasinya larangan pada majelis
majelis yang di sana ayat-ayat Allah diingkari dan
diperolokololiJ<an, dan tidak meliputi semua hubung-
an kaum muslimin dengan kaum munafk ihr, meng-
isyaratkan kondisi masayang dilalui kaum muslimin
waktu itu-yang mungkin saja berulang pada gene-

rasi-generasi dan lingkungan-lingkungan yang lain-
sebagaimana ia juga menunjuu<an karakter manhnj
qur'ani di dalam menangani suatu masalah secara
perlahan lahan. Yaihr, dengan memperhatikan endap
anendapan peninggalan masa lalu, perasaan-perasa-

an, situasi dan kondisi, serta kejadian-kejadian dalam
dunia kenyataan. Tetapi, dengan terus memantap
kan langkah untuk mengubah realitas!

Selanjutrya dijelaskanlah sifut-sifat kaum munafik
lagi, dan dilukiskanlah gambaran mereka dengan
lukisan yang hina dan menjljikkan. Yaitu, mereka meng-
hadapi kaum muslimin dengan satu wajah dan meng-
hadapi kaum kafir dengan wajah yang lain. Mereka
memegang tongkat di tengahtengahny4 berkelok
dan melingkar-lingkar bagaikan cacing dan ular,

?|YJG^i'g&r$'b$g{y'r,I;. j:-A$\

i;fr l\rj 6 + #, t*i{Jt.,?"g "fti K
itH:,F18'6l4j5g&fr i&
" (y aitu) zrang-zrang y ang menunggu-nunggu (p nk -
tiwa) yang almn terjadi pada dirimu (hai orang-orang

mukmin). Maln, jiln terladi bagimu lcemm.angan dari
Allah, mereka berkata, 'Bukanknh kami (turut ber-
perang) beserta lwmu?'Dan, jikn orang-oranglafw men'
dapat keberuntungan (kemennngan), mereka bnkata,
Bulanknh lmmi turut memmnn"qknnmu, dnn munb ela

kamu dari zrang-orang mukmin ?' Malm, Allah almn
munbni leputusan di antaralamu di lwi kinmat dnn
Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan lepada
zrang-orang knfir untuk memusnahkan orang-orang
y ang beriman " (an-Nisaa': 1a1)

Ini adalah lukisan yang menjijikftan. Dimulai de
ngan menetapkan keinginan jahat yang disembunyi-
kan oleh kaum munafik terhadap kaum muslimin,
dan mereka menunggp-riunggu kehancuran kaum
muslimin ifu. Di samping ihr, merekaberpura-pura
menampakkan kecintaannya kepada kaum musli-
min ketika kaum muslimin mendapatkan kemenang-
an dan nikmat dariAllah, seraya mengatakan,

".. .'Buknnkah kami bersam.a kamn?'.. . "

Maksudnya, mereka hrut perang bersama kaum
muslimin di medan perang, padahal mereka biasa
keluar dari barisan unhrk menggoyang dan merusak
barisan kaum muslimin. Atau, mereka maksudkan
bahwa mereka selalu bersama kaum muslimin de
ngan hati mereka, selalu membanhr dan melindungi
kaum muslimin dari belakang.

". . .Dan, jila mang-orang lafir mmdapat kzbmtntung-
an (kemenangan) mereka bnkata, 'Bukankah kami
turut memnnnglmnmu dnn mtmbela knmu dari orang-

orang mukmin?'..."

Maksudnya, mereka membanfu , menolong, dan
melindungi mereka dari belakang. Mereka tidak
memberi pertolongan kepada kaum muslimin, tapi
justru merusak barisannya! !

Demikianlah mereka berkelok-kelok dan meling:
kar-lingkar bagaikan cacing dan ular. Hati mereka
beracun, dan mulut mereka berminyak 0icin). Akan
tetapi, sesudah ifu mereka adalah lemah, potong-
annya hina dina dan menjijikkan jiwa orangorang
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yang beriman. Inilah salah satu sentuhan manhnj
qur'ani terhadap jiwa kaum mukrninin.

IGrena langkah yang ditempuh Rasulullah saw.

dengan pengarahanTuhannya dalam masalah kaum
munafik adalah menjauhi mereka dan mengingatkan
kaum muslimin serta menjelaskan keadaan merek4
dalam rangka membersihkan barisan muslimin dari
pasukan munafikyang terkutuk ini, maka di sini di.
seratrkanlah urusan mereka kepada kepuhrsan Allah
di akhirat nanti. Yaihr, ketika semua tabir penuhrp
sudah tersingkap dan mereka mendapatkan balasan
dari tipu dayanya terhadap kaum muslimin,

'...Maka, Allnh akan rnembni kzputusan di antara
lcamu padn hari kinrnat...."

Yang pada wakLu itu sudah tidak ada lapangan
untuk melakukan tipu daya, persekongkolan, dan
pertemuan-pertemuan rahasia. Juga tidak ada ke
sempatan unfuk menyembunyikan apayang dirahasia
kan dalamhati.

Sebaliknya, orang{rang yang beriman merasa
tenang dan mantap terhadap janji Allah yang pasti,

bahwa tipu daya yang tersembunyi dan makar ini,
serta persekongkolan kaum munafik dengan kaum
kafir ini, sama sekali tidak akan mengubah timbang-
an kepufusan perkara Allah tidak akan memberikan
kemenangan dan kekuasaan bagi orangorang kafir
atas orangorang mukmin,

'. . . Allnh selmli-lali tidnk alnn m.embni jalan kzpada
zrang-zrang kafir funtuk memusnahknn zrang-orang
yang beriman. " (an-Nisaa-: 141)

Di dalam menafsirkan ayat ini terdapat riwayat
yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
nash ini adalah hari kiamat yang pada saat itu Allah
memberi kepuhrsan antara orang-orang mukmin
dan orangorang munafik. Sehingga ketika itu tidak
ada jalan bagi orang{rang kafir unhrk mengalahkan
dan memusnalrkan orangorang muknin. Namun, juga

terdapat riwayat lain yang mengatakan bahwa yang

dimaksud adalah urusan di dunia batrwaAllah tidak
akan memberi kekuasaan bagi orangorang kafir atas

omng{ftmg mukrnin dengan kekuasaan sampai ke
akar-akarnya, meskipun pada suafu peperangan dan
pada suatu wakhr kaum muslimin dikalahkan.

Akan tetapi, memutlakkan nash ini untuk urusan
di dunia dan di aktrirat adalah lebih dekat (kepada

kebenaran), karena dalam nash ini tidak terdapat
pembatasan.

Kalau persoalan ini dinisbatkan kepada akhirat,

maka tidaklah ia memerlukan penjelasan atau pene
gasan. Akan tetapi, bila dinisbatkan kepada dunia,
maka kenyataan lahiriah kadang-kadang tidak
memberikan kesan demikian. Karena, kenyataan-
kenyataan lahiriah ini adalah kenyataan menipu yang
memerlukan perenungan dan pemikiran yang jeli.

Ini adalah janji yang pasti dari Allah. Juga meru-
pakan kepuhrsan dari Allah yang menetapkan bahwa
apabila hakikat iman sudah mantap di dalam hati
ofang-orang mukmin dan diaplikasikan di dalam
realitas kehidupan mereka sebagai mnnlnjkehtduy
an, sebagai perahran hukum, berlaku ikhlas karena
Allah dalam semua getaran dan gerakan, dan men-
jadikan hidup sebagai ibadah kepada Allah baik
dalam urusan kecil maupun besar, makaAllah tidak
akan memberikan jalan bagi orangorang kafir untuk
menguasai dan memusnahkan orang{ftulg mukrnin.

lni adalah suatu hakikatyang sejarah Islamtidak
pernah mencatat satu pun peristiwa yang berten-
tangan dengan ketetapan ini.

Saya percaya penuh kepada janji Allah dengan
tidak ada keraguan sedikit pun, bahwa kehancuran
tidak akan menimpa kaum mukninin dalarn seluruh
sejarah mereka, kecuali di sana terdapat lubang
mengenai hakikat iman, mungkin dalam perasa;ur

dan tindakan. Di antara konsekuensi iman ialah
mengambil persiapan dan menyiapkan kekuatan
setiap waktu dengan niat berjihad fi sabilillnh dan
hanya di bawah panji-panji ini dengan memurnikan
niat dari semua noda dan kotoran. Sesuai dengan
kadar lubang ini, maka dalam kadar ihr pulalah ke
hancuran berkalamereka dapatkan. Setelah ihr, kem-
balilah kemenangan berpihak kepada kaum mukminin.

Mak4 dalam Perang'uhud" misalnya terdapat
lubang yang berupa ketidaktaatan kepada Rasulullah
saw dan rakus terhadap harta rampasan. Dalam
Perang "Hunain" terdapat lubang yang berupa me
nyombongkan dan membanggakan jumlah yang
banyak dengan melupakan sandaran pokoknya.
I(alau kita telusuri setiap kali kaum muslimin tidak
mendapat kemenangan atau pertolongan dalam
sejarah merek4 tenhr akan kita jumpai adanya frktor
berlubangnya iman ini, baik kita ketahui maupun
tidak. Adapun janji Allah adalah benar dan akan
terealisir setiap saal

Kadang-kadang datang cobaan unhrk menguji.
Tbtapi, ujian ini mengandung hikmah, yaitu untuk
menyempurnakan hakikat iman dan konsekuensi-
kosekuensinya yang berupa amalan-amalan-sebagai-
manayang terjadi dalam Perang [Ihud yang dikisah-
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kan Allah kepada kaum muslimin.l2 Apabila hakikat
iman itu telah sempurna dengan ujian itu dan yang
bersangkutan telah berhasil menghadapinya, maka
datanglah pertolongan dan terealisirlah janji Allah
secara meyakinkan.

Akan tetapi, yang maksudkan dengan kekalahan
di sini adalah kekalahan dalam pengertiannyayang
lebih luas daripada kekalahan dalam peperangan.
Yang saya maksudkan dengan kekalahan di sini
adalah kekalahan ruhani dan kelemahan kemauan.
Kekalahan dalam suatu peperangan bukanlah ke
kalahan, kecuali bila iameninggalkan bekas di dalam
jiwa yang berupa kepadaman semangaf kelemahan,
dan keputusasaan. Adapun jika masih ada citacita,
semangat masih menyala, masih bisa methat jalan-
jalan yang licin dan membahayakan, dan masih bisa
mengetahui karakter akidah, peperangan, dan jalan,

maka ini merupakan modal dasar yang kuat untuk
mendapatkan pertolongan yang dijanjikan, meski-
pun jalannyapanjang.

Demikian pula ketika nashAlQur'an menetapkan
bahwaAllah tidakakan memberijalan kepada orang-
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang
mulffnin. Hat ini mengisyaratkan bahwa ruh yang
beriman ihrlah yang mendapat pertolongan, dan
pikiran yang beriman ihrlah yang mendapat keme
nangan. Al-Qur'an menyeru kaum muslimin supaya
menyempurnakan hakikat iman di dalam hatinya,
dalam pandangan hidup dan perasaannya, dalam
kehidupannya sebagai realitas dan tindakan nyata.

Juga diseru agar mereka jangan menyandarkan
semuanya pada kulit luarnya, karena kemenangan
itu bukan pada kulit dan simbol-simbol luar, me
lainkan bagi hakikatyang ada di belakangnya-

Tidak ada hubungan antara kita dan pertolongan
kapan pun dan di mana pun kecuali dengan kita sem-
purnakan hakikat iman dan konsekuensi.konse-
kuensi dari hakikat iman ini di dalam kehidupan
nyata kita- Di antara hakikat iman ihr ialah kita ambil
persiapan dan kita sempurnakan kekuatan kita.
Selain itu, kita jangan condong kepada musuh dan
jangan mencari kekuatan kecuali dari Allah.

Janji Allah yang kokoh ini cocok sekali dengan
hakikat iman dan hakikat kekafiran di alam ini. Iman
adalah hubungan dengan kekuatan terbesar yang
tidak pernah lemah dan tidak pernah sirn4 sedang-
kan, kekafiran adalah pemuhrsan dan pemisahan diri

dari kekuatan tersebul Kekuatan yang terbatas,
terpotong, terpisah, dan akan musnah itu tidak akan
mampu mengalahkan kekuatan yang bersambung
dengan sumber kekuatan di seluruh alam ini.

Hanya saja kita harus membedakan antara haki-
kat iman dan simbol iman. Hakikat iman adalah ke
kuatan hakiki yang mantap semantap undang-undang
alam, memiliki pengaruh di dalam jiwa dan dalam
gerakan dan amalan. Ini adalah hakikat yang sangat

' besar dan mumpuni, ketika berhadapan dengan
hakikat kekafran yang terlepas, terpisah, dan ter-
batas, untuk mengalahkannya- Akan tetapi, apabila
iman itu telah beralih kepada simbol semata, maka
hakikat kekafiran akan dapat mengalahkannya,
karena ia telah mengimplementasikan tabiatnya dan
bekerja pada lapangannya- Juga karena hakikat se
suahr lebih kuat daripada simbolnya, meskipun haki-
katitu hakikatkekufi.ran sedang simbol itu simbol
keimanan.

I(aidah peperangan unhrk mengalahkan kebatilan
ihr adalah menumbuhkan kebenaran. Ketika dijum-
pai kebenaran dengan segala hakikat dan kekuatan-
ny4 maka dapatlah dipastikan kesudahan peperang-
an yang terjadi antara kebenaran dan kebatilan itu,
meski bagaimanapun besarnya simbol kebatilan
yang menipu pandangan itu,

"Sebenmny a Kami melnntarlmn y ang h.ak lupado y ong
batil lalu yang hak itu menghancurkannya...." ("1-
Anbiyaa': 18)

'Allah sekaltkali tidak aknn memberi jalan lcepada

orang- lrang knfir untuk memusnahkan lrang- orang
yang beriman. " (an-Nisaa': 141)

Selanjutnya .",",.n ;;arkan janji pasti yang
menenteramkan hati orang-orang mukmin dan
menyusahkan orang-orang munafik yang mem-
berikan loyalitas kepada orang{rang kafir karena
hendak mencari kekuatan di sisi mereka, maka ayat
berikutrrya melukiskan garnbaran lain yang menjijik-
kan bagi kaum munafik, yang diiringi dengan peng-
hinaan terhadap mereka dan disertai dengan ancam-
an Allah kepada merek4

Jr,.GGtit;"re9'66i'o?+y:*;Ai!4
$ypi <,$ X5 5 J;()i'b,iG_itK i ;6 ijAt

l2silahkatr baca kisah perang Uhud ini dalam surah Ali Imran, padajuz 4 dari tafsir a<h-Zhilalini.
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"sesungguhnya nrang-orang murnfik itu mmipu Allnh,
dan All"ah akan membal.as tipuan mereka. Apabila
merekn bndiri untuk sh.alat, merelm berdiri dengan

mnlns. Mne lca benndsud riya (dntgan shnlnt) di ladnp-
an mnnus'in. Tidnlelnh mer e la meny ebut Alhh lce anli
sedikit selnli. Merelca d"alnm lwa"dnnnragu-ragu antnra

yang demikian (iman atau Iilrti ndnk mayk kepada

gohngan ini (orang-orang bnimnn) dnn tidak (puk)
l"pod" golongan itu (orang-orarg karti. Barangsiapq

ying diwsatknn Allah mala lmrnu sekali-lali tidak
akan mendapat jalan (untuk memberi peJuniuk)

baginy a. " (an-Nisaa': 142-143)

Ini adalah sentuhan lain dad sentrhan-senhrhan
manhaj qw' aniterhadap hati yang beriman, I(aren4
hati yang beriman ini pasti benci kepada kaum yang

menipu Allatl, dan mengerti Allah Yang Mahasuci
lagi Mahatinggi ihr tidak mungkin dapat ditipu. Dia
mengetahui rahasia dan apa pun yang tersembunyi.
Hatiyang beriman ini mengetatrui bahwa orang png
mencoba menipu Allah pasti jiwanya jelelq jahil, dan

lengah. Oleh karena itu, mereka benci, memandang
hina dan rendah terhadap orang-orang yang suka

menipuitu!
Sesudatr diberikannya sentuhan ini, ditetapkanlah

bahwa orang{rang itu menipu Allah. 'Allah alan
mcmbal,as tipuan mneka...'l yakni Allah akan me
narik mereka sedikit demi sedikit kepada kejelekan

dan membiarkan mereka dalam kesesatanny4 tidak
menimpakan musibah kepada mereka yang dapat

menyadarkan mereka, dan tidak mengingatkan
mereka dengan suatu bencanayang dapatmembuka
mata mereka Dibiarkannya rnereka berjalan di jalan

yang rendatr hingga terjatuh. Inilah balasan tipuan
Allah kepada mereka

Maka bencana dan cobaan itu sering merupakan
rahmat dari Allatr ketika musibatr ihr menimpa ma-

nusia lalu, dengan segera mengembalikan mereka
dari kekeliruan (dosa), atau memberikan pengeta-

huan kepada mereka tentang sesuatu yang selama

ini belum mereka ketahui. Sering terjadi juga batrwa

kesejahteraan dan kenikmatan itu sebagai istitrai
'tarikan secara samar kepada kejelekan' dari Allah
kepada orang-orang yang suka berbuat dosa dan

suka menyeleweng. Karena, dosa dan penyele
wengan mereka sudah sampai pada tingkatan di
mana mereka sudah pantas dibiarkan saja tanpa

ditimpa bencana, hingga sampailah mereka ke tem-
pat,kembali yang paling buruk (neraka).

Selanjritnya dilukiskanlah mereka itu dengan
lukisah yang hina dan buruk, yang menimbulkan
rasajijik dan muak di dalam hati orangyang beriman,

'Apabil"a mneka berdiri untuk shnlnt, muelm berdiri
dmgan mnlns. Mer ekfi b nmnlcsud riy a (dengan sh'alnt)

di hndnpan mnnusin. Tidnklnh mneka mmyebut All"ah

lucuali sedikit selmli. "(an-Nisaa': 142)

Mereka tidak berdiri untuk menunaikan shalat

karena rindu bertemuAllatr, ingin berdiri di hadap
an-Nya, berhubungan dengan-Nya, dan meminta
pertolongan kepadaNya. Tetapi, mereka shalathanya

supaya dilihat dan dipuji orang lain. Karena itulatl -
mereka menunaikannya dengan peraszan malas,

seolaholah sedang menunaikan pekerjaan yang

sangat berat atau sedang mengerjakan pekerjaan
yang sulil Demikian juga mereka tidak mengingat
Allah kecuali sedikit sekali. Mereka tidak ingat
kepada Allah, tetapi ingat kepada manusia. Mereka
tidak menghadap kepadaAllah, melainkan pamer

kepada manusia
kri adalatr garnbaran yang'menyebalkan perasaan

orang{rimg yang beriman, menimbulkan kemuak-

an dan kejijikan. Perasaan semacam ini akan men-
jauhkan oftng{rang yang beriman itu dari orang-

orang munafik dan akan merenggangkan hubungan
dengannya baik yang berkaitan dengan pribadi
maupun dengan kepentingan.

Inilatr beberapa tahapan dalam manhnj pndidr/.*
an yang bijaksana unhrk memisahkan antara kaum
mukminin dan kaum munafik!

Dilanjutkanlah pelukisan dengan lukisan yang

hina dan menjiiiliftan ini dalam ayatberikutny4

'Merelm dalnm keadann ragu-ragu antara yang dcni-
lcian (im"an anu lwfir). Tidak mnsuk lctp adn gohrryan

ini (orang-orang beriman) dan tidak (puk) kepada

golongan itu (orang-orang knfir). Barangsiapa yang

disesatlcan Alkh malw knmu seknli-lalt tldnk aknn

mendnpat jalnn (untuk mmtbni petunjuk) bagt'nya."

(an-Nisaa': 143)

Sikap ragu-ragu, bimbang, gonqrng, tidakman-
tap, dan tidak menetap pada salah satu golongan,

golongan mukrnin atau golongan kafir. Sikap ini
hanya menebarkan kebencian dan kejijikan dalam
jiwa orang-orang yang beriman. Sikap ini juga

sekaligus menunjukkan kelemahan pribadi orang-

orang munafik, yang menjadikan mereka tidak
mampu mengambil kepufusan yang tegas unhrk
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bergabung ke sini atau ke sana. Juga tidak berani
mengemukakzul secara terus terang pikirannya,
akidahnya dan sikapnyabergabung kepadayang ini
atau yang itu.

l,ukisan yang hina dan sikap yang bimbang ini
disudahi dengan komentar bahwa mereka sangat
layak mendapatkan keputusan dari Allah, dan sudah

layak kalau tidak ditolong-Nya unhrk mendapatkan
hidayah. Karena itu, tidak ada seorang pun yang
dapat menunjukftan mereka ke jalan yang lurus,

"Barangsiapa yang disesatlmn All.ah, makn kamu se-

knli-l(ali tidnk alan mendnpat jalnn (untuk mernbni
p etunj uk) baginy a." (an-Nisaa': 143)

Jangan Menjadika" ;; IG^fir sebagai wali
Sampai di sini, ayat-ayat ini rnenebarkan rasa

kebencian, penghinaan, dan celaan terhadap kaum
munafik di dalam jiwa orang{rangyang beriman.
Setelah itu, pembicaraan dialihkan kepada orang-
orang mukmin untuk mengingatkan mereka agar
jangan menempuh jalan hidup orangorang munafik
Jalan hidup orang munafik ihr-seperti sudah disebut-

kan di muka-antara lain menjadikan orang-orang
kafir sebagai wali, kekasih, pelindung, dan kawan
setia, bukan kepada orang-orang yang beriman.
Diingatkaruryapulakepada mereka akan siksaan dan
kemurkaan Allah, sebagaimana dilukiskan kepada
mereka tempat kembali kaum munafik di akftirat
nanti, yaifu tempat kembaliyang menakutkan, meng-
getarkan, hina dan sangattercela,

siviQSC#f ,L.Jj71#65iW4
q&y"":4tLir\kl3srili'*gi
#^4$r6tirgLf-Iit:111e&rfit3l$
fr ft,\ j#fr\;61 j6i$\JL_$W
,36;"<tylil'{5..iJ*'ltyii4rir5tAi

#WH:*A^+9
iQ2

"Hai orang-lrang yang berim.an, janganlah kamu
mmgambil orarry- orang lwfa mmj adi w ali dmgan mc -

ninggallun orang- zrang mukmin. Inginlwh lamu me -

ngadalran alnsan yang nyata bagi Allah (untuk me-

ny ilcsamu) ? S esungguhny a zrang- lrang munafik itu
(ditanpatlan) padn tinglrntan yang paling bawah dari
raralm. Knmu selmli-lali tidak alwn mmdapat seorang

penolong pun bagi merelw, Kecuali orang-zrang yang
tobat dan mmgadnknn perbaikan dnn bnpegang teguh
pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengujakan)
ogama mnelw knrena Allnh. Malm, msrekn itu adalnh
bersama-sama zrang yang beriman dan kelak Allah
akan memberilan kepada zrang-zrang lang beriman
pahnla yang Desar. " (an-Nis aa-: L44-146)

Kembali diserukan kepada orang-orang yang

. beriman dengan menyebut sifatyang memisatrkan
dan menrbedakan mereka dari orang-orang di
sekitar mereka; sifat yang membedakan manhnj,
perilaku, dan realitas mereka; sifutyang karenanya
mereka menyarnbut seruan itu dan memahrhi peng-

arahan-pengarahan yang diberikan Allah. Diserukan
kepada mereka dengan menyebut sifat ini supaya
mereka jangan menempuh jalan hidup kaum muna-
fik dan jangan menjadikan orangorang kafr sebagai
wali, pelindung, kekasih, dan kawan setia, dengan
meninggalkan orang{rang yang beriman.

Ini adalah seruan yang sangat diperlukan bagi
masyarakat Islam padawakhr ihr, ketika masih ter-
jadi hubungan-hubungan dalam masyarakat antara
sebagian kaum muslimin.dan kaum Yahudi di Madi-
nah, dan antara sebagian kaum muslimin dan ke
rabat mereka dari kaum Quraisy-walaupun dari segi

kejiwaan. IGmi katakan "sebagian kaum muslimin"
karena di sana ada sebagian yang lain, yang telah
memufuskan segala hubungannya dengan masya-
rakat jahiliah-hingga terhadap orang hraorang tua
dan anak-anak rnereka-dan menjadikan akidah saja

sebagai unsur persatuan dan jalinan kekeluargaan,
sebagaimana yang diajarkan Allah kepada mereka.

Sebagian kaum muslimin itulah yang perlu di.
peringatkan bahwa jalan yang ditempuhnya itu ada-

lah jalan nifak dan kaum munafik, sesudah dilukis-
kannya kemunafikan dan kaum munafik dengan
garnbaranyang hina dan menjijikkan serta menye
balkan. Diingatkannya mereka agar jangan menye
diakan dirinya untuk kemarahan, siksaan, dan ke
murkaanAllah,

"Inginlmh kamu mengaclakan alnsan yang ny ata bagi
All"ah (untuk menyilcsamu) ?" (an-Nisaa': 144)

TidaHah takut dan gemetar hati orang mukmin
melebihi takut dan gemetarnya kalau sampai ia
menyediakan diri untuk mendapatkan siksaan dan
hukuman dari Allah. Oleh karena itu, kalimat ini

dalam benhrk pertanyaan semata-mata
sebagai isyarat. Kalimat pertanyaan itu sudah cukup
untuk berbicara kepada hati orangorang yang
beriman.
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Ketukan lain yang keras terhadap hati ini tidak
diaratrkan langsung kepadany4 melainkan dengan
jalan isyarat, yaitu ketukan yang menetapkan tempat
kembali yang mengerikan dan menakutkan serta
menghinakan bagi orangorang munafilg

". . .Sesungguhnya orang-orangmunnfik itu (ditunpat-
lwn) pada tinglmtanyangpalingbawah dari nnalm. . .."

Ya pada tingkatanyang palingbawah dari neraka
di dasar neraka lni adalah tempat kembali yang se
suai dengan beratnya bumi yang menjadikan mereka
melekat di tanah, sehingga tidak bisa lepas dan tidak
bisa naik. Beratnya ketamakan dan keinginan-ke
inginan, kerakusan dan kekhawatiran, kelemahan
dan kelesuan. Beban beratyaqg menjahrhkan mereka
hingsa menjadikan oftmg{rang kafir sebagai v"ali-

nya dengan meninggalkan orang-orzmg mukmin,
dan meniebabkannya berhenti dalam kehidupan
dengan sikap yang hina dina, "...Mnela dnlnm
luadnnn ragu-ragu antara yang dsnikian (imnn atau
kartil. ruak nasuk kz dnkm golnngan ini (orang-mang

buimnn) dnn tidnk (puln) lepann gohngan itu (orang-

orang knftr)...."
Di dalam kehidupan dunia mereka selalu menye

diakan dan menyiapkan diri mereka untuk men-
dapatkan tempat kembali yang ttn4 " Padn tinglann
yang paling bawah dari n€ralca', tanpa penolong dan
pelindung, padahal dahulu mereka setia kepada
orang-orang kafir sewaktu di dunia. Maka, bagai-
manakah gerangan omng{ftmg kafir ihr akan dapat
menolongmereka?

Kemudian dibukakanlah bagi mereka, setelah
menyaksikan pemandangan yang menakutkan dan
mengerikan ini, pinhr keselamatan Yaitu, pintu tobat
bagi orang yang ingin selamat,

"Kecuali zrang-lrang yang tobat dan mengadakan
pubailcan dnn b erpegarry tcguh pada (agann) Allnh dnn

tulus ikhlns (nmgerjalan) aga:rnn mnekn larma Allnh.
Malw, mereln itu adalnh bersama'samn orang yang
beriman dan kelak Allnh alwn memberilan kepada

orarg-nrang yang bniman pahaln yang besar." (an'
Nisaa':146)

Pada tempat-tempat lain cukup dil<atal<an, "Ke-

cuali orang-nrarg yang bntobat dan mmgadakan
perbailan.... "Karena tobat dan mengadakan per-

baikan ifu sama-sama menjamin keberpegangan
pada agama Allah dan mengildrlaskan keberagama-
an karenaAllah. Akan tetapi, di sini disebutlian pula
masalah berpegang pada agama Allah dan ke
ikhlasan mengerjakan aganakarena Allah, karena

ayat ini sedang menghadapi jiwa yang mudzabdzpb
'selalu bimbang dan ragu-ragu', suka berbuat nifak,
dan setia kepada selain Allah. Maka, sangat relevan
kalau di sini disebutkan masalah tobat dan perbaikan

diri dengan hrlus karenaAllah, berpegang padaAllah

saja dan membersihkan jiwa dari perasaan bimbang
dan ragu-ragu serk aKrlak yang amburadul ifu,
supaya kuat dan kokoh berpegangnya pada agama
Allah, dan benar-benar hrlus ilif,rlas karenaAllah.
' Dengan demikian, menjadi ringanlah beban berat

yang menurunkan derajat kaum munafik dalam
kehidupan duniahinggamelekat di tanah, dan dalam
kehidupan akhirat menjatuhkan mereka ke dasar
neraka. Sehingga, terangkatlah orang{rang yang
bertaubat dari mereka ke dalam barisan orzurg{rang
yang beriman, yarrg menjadi kuat dengan kekuatan
Allah semata, yang menjadi tinegl kedudukannya
karena iman, dan lepas dari beban tanah dengan
kekuatan iman. Balasan orang-orang mukmin dan

oftmg{rangyang bersama merek4 sudah populer,
yaitu,

"...dan kelnk Allnh akan membnilan leepadn zrang-

nrangyatq bnimnn pahnk yqns besar."

Dengan sentuhan-senfuhan yang bermacam-
macamini, terungkaplah hakikatkaum munafik di
tengah-tengah masyarakat Islam dan dapat dimi.
nimalisir alitivitas mereka. Juga diperingatkan ke
pada orangorang yang beriman bagaimana licinnya
kemunafikan itu dan diperingatkan pula kepada
mereka akan tempd kembalinya Dibukakan pinhr

taubat bagi orangorang munafik agar orang yang
pada dirinya masih terdapat kebaikan berusaha
membersihkan dirinya dan bergabung ke dalam
barisan muslim dengan penuh kejujuran, kehangat-
an, dan kehrlusan.

Unhrk Apa Allatr Menyiksa Manusia
kalau Mereka Beriman da^n Bersyukur?

Akhirnya, datanglah sentuhan yang menakjub
kan, yang memberikan kesan yang dalam. Setelah

menyebutkan siksaan yang menakutkan dan pahala

yang besar, datanglah senfuhan ini, supaya hati
manusia merasakan bahwa Alllah sama sekali tidak
berkeperluan unhrk menyiksa hamba-hamba-Nya.
Allah tidak mempunyai kemarahan pribadi yang
karenanya Dia lantas menyiksa hamba-hamba-Nya.

Allah tidak berkeperluan untuk menampalil<an ke
kuasaan dan kekuatan-Nya dengan jalan menyiksa
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Allah tidak memiliki keinginan unhrk mengazab
manusia sebagaimana yang banyak dimuat dalam
dongengdongeng keberhalaan dengan pandangarF
nya.

Yang dikehendakiAllah ialah kesalehan hamba-
hamba-Nya dengan iman dan syukur kepada-Nya. Di
samping dijadikannya mereka cinta kepada keiman-
an dan kesyukuran kepadaAllah. Dialah yang men-
syukuri amal yang saleh dan mengetahui relung-
relung jiwa,

Co) 
/ t// / ,) ,//,/
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'Mengapa Allah aknn menyiksamu, jika kamu ber-

ryukur dan beriman? Alkh adalnh Maha Men^syukuri
lngi Maha Mengetahui." (an-Nisaa- : la7)

Ya, untuk apaAllah menyiksa kamu kalau kamu
bersyukur dan beriman? AzabNya ihr adalah unhrk
membalas keingkaran dan kelnrirran, dan sebagai
ancanun yang mudah-mudahan dapat membimbing
mereka kepada kesyukuran dan keimanan. Sesung-
guhnya tidak ada keinginan unhrk mengazab, tidak
ada kemauan unhrk menyiksa, tidak ada keinginan
unhrk bersenang-senang dengan menyiksa manusi4
juga tidak ada keinginan unhrk menampakkan ke
kuatan dan kekuasaan. MahatinggiAllah dari yang
demikian itu, benar-benar Mahatinggi. Akan tetapi,
pengungkapan bahwaAllah S\ryT itu Maha Mensyu-
kuri, merupakan ungkapan yang sangat dalam ke
sannya.

ApabilaYang Maha Pencipta, Yang Maha Pem-
beri nikrnat dan Maha Pemberi karunia, Mahakaya
dan tidak butuh kepada alam semesta itu mensyu-

kuri kesalehan hamba-hamba-Nya, keimanannya,
kesyulmrannya, dan kebaikannya, padahal Dia me
merlukan keimanan mereka, kesyukuran mereka,
dan kebaikan mereka; atau apabila Yang Maha
Pencipta, Pemberi nikmat dan Pemberi karunia,
yang Mahakaya dan tidak memerlukan alam se-
mesta ifu bersygkur, maka apa yang seharusnya
dilakukan oleh hamba-hamba sebagai makhluk yang
baru dan banyak diliputi nilanatAllah ini terhadap. al-Khaliq, Yang Maha Pemberi rezrli,Yang Maha
Pemberi nikrnat, Yang Mahamulia ini?

Ingaflah, sesungguhnya ini adalah sentuhan yang
lembut dan dalam, yang menjadikan hati bergon-
cang, merasa malu, dan pafuh.

Khatimah
Wa ba'du. Ini adalah satu juz dari tiga puluh juz

dariAlQur' an ini, yang kedua sayapnya mengapit se
jumlah muatan yang menakjubkan tentang aktivitas
pembinaan dan perbaikan, pembersihan dan pene
gakan. Juga menciptakan bangunan yang besar dan
rapi serta luas dalam dunia kejiwaan, dalam realitas
masyarakal dan dalarn sistem kehidupan. Diumum-
kanlah kelahiran manusia baru, yang tidak kita kenal
kemanusiaan sebelumnya dan sesudahnya yang
sama dan serupa dengannya, dalam keidealan, ke
nyataan, kebersihan, dan kesuciarurya, di samping
aktivitas kemanusiaannya dalam berbagai lapangan.

Inilah manusia yang telah dipungut dan dientas
oleh mnnlnj Rnbbanidanlumpur jahiliah, dan di-
bawanya naik ke posisi yang tinggi hingga ke pun-
cak, dengan mudah, kasih sayang, dan lemah
lembul 4
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Pendahuluan
Juz keenam ini terdiri atas dua bagian. Basian per-

tama merupakan kelengkapan surah an-Nisaa' yang
telah dimulai pada alifiirjtz keempat dan meliputijuz
kelima secara keseluruhan. Bagian kedu4 yang me
rupakan bagian terbanyak dalam ju keenam ini, se
luruhnya dari surah al-Maa'idah.

Di tempat ini, kami akan membahas secara ring-
kas tentang bagian pertama juz keenam, sedangkan
pembatrasan tentang bagian kedua akan kami laku-
kan pada tempatnya nanti saat kami membicarakan
"kekhasan" surah al-Maa'idah dan nuansanya be
serta tema-temanya menur fi mnnlnjyang kami ikuti
dalam kitab ini dengan pertolongan dariAllah SWI

Surah an-Nisaa' ini berlalu menur ut manlnj swah
sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pen-

dahuluan juz keempal Alangkah baiknya jika kami
ringkaskan di sini sebagaiberikul

Surah ini memecahkan problem pembinaan ru-

shawuurislamiyang benar di dalam hati kaum mus
limin yang dientas oleh Islam dari lembah jahiliah,

unhrk dibawanya naik ke jalan yang tinggi sampai ke
puncak Kemudian hati ini dibersihkan dari sisa-sisa

endapan jahiliah yang memburarnkan lukisan y:urg
sebenarny4 atau sebagaimana kami katakan di sana
untrk menghapuskan ciricirijatriliah dan memantap
kan ciriciri Islamyang baru.

Selanjuhrya di bawah sinar tashntwur yang baru
ini, diobatilah hati umat Islam beserta aKtlak dan
ddisi sosialnya Lalu mereka dibersihkan dari sisa-

sisa kejahiliahan pada moral dan fradisi, sebagai-
mana mereka dibersihkan dari sisasisa kejahiliahan
pada taslnuntrur dan iktikad. Setelah ihl diatulah tata
kehidupan sosial dan sistem kekeluargaan mereka
menurut asas Rabbani yang lurus.

Surah ini, di tengah-tengah pembicaraannya ten-

tang masalah tersebut, juga menghadapi akidah-aki-
dah yang menyimpang dan menghadapi pemeluk-
pemeluk akidah itu dari kalangan musyrikin maupun
Ahli Kitab, Yahudi, dan Nasrani. Kemudian dilurus
kannyalah akidah ihr dan dimantapkanlah arah ke
benaran terhadap penyimpangan yang telah me
rusaknya.

Kemudian surzh ini membawakaum muslimin ke
kancah peperangan yang bergengsi melawan Ahli
Kitab pada umumnya dan golongan Yahudi dari Atrli
Iftab padalfiususnya Peperangan ihr terjadillarern
mereka telah menghalangr dakwatt yang baru ini
sejak Rasulullah saw. tiba di Madinah, dan sejak
kaumYahudi menyadaribahwa dakwah Nabi saw.

membahayakan eksistensi dan kedudukan istimewa
mereka di Yatsrib. Juga karena dakwah ini mem-
bongkar kebohongan merekayang mengaku-ngaku
sebagai umatyang eksklusi{ dekatkepadaAllah, dan
bangsa pilihan Allah. IGrena itulah, mereka meme
rangi dalnvah lslam dengan segala macam senjata!

Suratr ini juga membonglar tabiat dan caracarayang
mereka lalarkan, serta menyingkap sejaratr mereka
bersama nabi-nabi mereka. Sehingga, jelaslah sikap
merekaterhadap dahrah kebenaranyang diserukan
kepada merek4 meskipun pelaku dalffatr itu nabi,
komandan, dan juru selamatmereka sendiri.

Setelah itu, surah ini juga menjelaskan kepada
umat Islam bagaimana besarnya tanggung jawab
yang dipikulkan ke atas pundak mereka dan betapa
besarnya peranan yang diamanatkan kepada me
reka Kemudian dijelaskan hikmah dipersiapkan, di-
sucikan, dan dibersihkannya mereka dari sisa-sisa

endapan jatriliah yang masih ada di dalam hati dan
kehidupan mereka- Juga dijelaskan betapa penting-
nya mengambil peran ini sebagai hak yang harus
dipegangnya dengan sadar dan penuh semangat,
dan betapa perlunya menunaikan hrgasfugas yang
ditunfut oleh peranan besar ini, yang menuntut ke
sungguhan di dalam jiwa jihad di alam kenyataan,
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dan pengorbanan-pengorbanan yang beral
Jalan ihr telah ditempuh oleh surah ini, dalam se

tiap putararuryayang telah lalu, dan sisanya di dalam
juz ini-sisa dari manltaj ini-dengan metode yang
sama.

Juziru dimulai dengan membersihkan jiwa dan
masyarakat. Caranya adalah dengan menebarkan
kepercayaan kepada kaum muslimin, menjauhi per-

kataan yang jelek, dianjurkan suka memberi maaf
dan berlapang dada dan menetapkan bahwaAllah
tidak menyukai perkataan buruk yang disuarakan
dengan lantang-kecuali oleh orang yang dizalimi
yang berhak menunhrt keadilan atas kezaliman itu.
Di samping semua itu, Allah SWTlebih menyukai
sikap pemaaf terhadap kejelekan. Dia adalah "Maha
Pemaaf ' dan "Maltakuasa".

Selanjutrya dijelaskanlah tabiat tashnwwurislami
yang menetapkan bahwa agamaAllah hanya sahr,

rasul-rasul Allah adalah suafir rombongan yang
mengemban agamayang satu, dan sikap memilah-
milah di antara para rasul dan ajaran-ajaran mereka
dengan mengimani yang sebagian dan mengufuri
yang sebagian lainnya adalah kufur yang terang-
terangan. Penjelasan ini datang disertai ancaman
kepada kaumYahudi, dari kalanganAhli I(tab, yang

mengingkari kenabian dan para nabi setelah nabi.
nabi mereka karena ftnatik dan dendam.

Dari sini dimulailatr perjalanan bersama kaum Ya
hudi dengan menyingkap kekeraskepalaan mereka
terhadap nabi, pemimpin, dan juru selamat merek4
Nabi Musa as.. Allah mengrrngkapkan karakter bu-

ruk dan sikap merekaterhadapkebenaran dan dak-

wah kepada kebenaran, walaupun juru dalnrahnya
adalatr nabi mereka yang terbesar, yaihr Musa as..
Allatr juga menyingkap sikap mereka terhadap Nabi
Isa a-s. beserta ibuny4 dan lontaran perkataan jelek
mereka terhadap Maryam dengan perkataan yang

tidak disukai oleh Allah. Mak4 pada waktu itu tanr-
pak pulalah sikap mereka kepada Rasulullah saw
beserta dakwah terali*rir yang beliau emban, baik
secara pemahaman rvrupun transparan.

Seiring dengan hrduhan-tuduhan bohong kaum
Yahudi terhadap Nabi Isa a.s. dan upaya mereka un-

tuk membunuhnya, maka Al-Qur'an menetapkan
hakikat urusan yang sebenarnya dan mengungkap
kan tabiattuduhan mereka itu. Ialu disebutkan pula

oleh AlQur'an bagaimarnAllah menghukum kaum
Yahudi lrarenakezalknnmereka dan tindakan me

reka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah.
Selain itu, Al-Qur'an pun mengungkapkan bagai-
mana mereka memakan rib4 padatnl mereka sudah
dilarang melakukannya; bagaimana mereka memakan
harta orang lain secara batil, dengan menghalangi
mereka dari sebagian yang baik-baik yang telah di-
halalkan unhrk mereka di duni4 dan bagaimana pula
azab pedihyang sudah menunggu mereka di alifiirat
nanti, dengan mengecualikan oftmg{fturg yang men-
dalam ilmunya dan orangorang beriman yang me
ngetahui kebenaran lalu mengimani dan mengikuti-
nya

Ditolaldah pendustaan kaum Yahudi terhadap ri-
salah Nabi saw. dengan menetapkanbahwatindakan
merekayang seperti itu sudah biasa dilalmkan se
hingga tidak mengundang keheranan, keanehan,
dan keasingan. Sudah menjadi sunnahAllah di dalam
mengutus para rasul kepada manusia bahwa kaum
Yahudi hanya mengakui risalah sebagian mereka
dan mengingkari risalah yang sebagian lagi karena
sombong dan dendam. Ini adalah hal biasa saatAllah
menguhrs para rasul kepada hamba-hamba-Nya un-
hrk menyampaikan kabar gembira dan memberi per-

ingatan,

"Supaya tidnk ada al,asan bagi mnnusia membantah

Allnh sesudah diutusrry a rasul-rasul itu." (an-Nisaa-:
165)

Maka pengutusan rasul-rasul ifu adalah suafir ke
harusan dan kebutuhan, bukan sekadar kebiasaan.

Sebagai penyeinrbang keingkaran kaum Yahudi
ifu, Allah SWTmenetapkan kesaksian-Nya dan ke
saksian malaikat, cukuplah Allah sebagai saksi. Allah
mengancam orang-orang yang kafir dan meng-
halang-halangi manusia darijalan-Nya dengan anca
man bahwa Diatidak akan mengampuni mereka dan
tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka ke
cuali jalan ke neraka Jahannam yang mereka kekal
di dalamnya selama-lamanya Semua ihr kemudian di
alfiiri dengan seruan kepada manusia secara ke
seluruhan dan diumumkan kepada merekabahwa
Rasulullah saw. datang kepada mereka dengan menr
bawa kebenaran dari Tuhan merek4 dan menyeru
mereka kepada keimanan. IGlau mereka tidak mau,

maka sesungguhnya semuayang ada di langit dan

di bumi adalah kepunyaan-Nya Allah menjadi saksi

kebenaran risalah ini, dan menyeru mereka unfuk
menginuninya Dengan demikian, mereka beserta
ajaran pilihan mereka itu berhadapan dengan dak-

wah dariZ-atPemilik segala sesuatu yang ada di langit
dan dibumi.
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Sampai di sini selesailah perjalanan bersamaka-
um Yahudi dari Ahli Kitab. Surah ini telah me
nynrskap karakter, cma<nra, dan kebiasaan buruk
mereka sejak zaman dahulu. Dengan penyingkapan

ini, terantisipasilah tipu daya mereka-
Selain itu, surah ini juga menetapkan lmlimntul-

lwqkalfuatkebenaran' pada risalah Nabi Muhammad
saw. dan menegakkan hujjah atas manusia dengan
kesaksianAllah SWI Semuaihr, darisatu segi, me
lebihi penetapan-Nya tentang besarnya tanggung
jawab para rasul dan para pengemban dahrah ke
benaran, di dalam menegakkan huiiah terhadap ma-

nusia. Dari segi lain, urusan semua manusia ber-
ganfung di pundak para rasul dan kaum mukminin
a*g*.iot"t merek4 supaya manusia selamat dari
azab Allah atau jusbu layak mendapatkan azab Allah
dengan alasan yang jelas. Ini adalah tugas yang pen-

ting ddn besar.

Setelah selesai berjalan-jalan bersama kaum Ya-

hudi pembelaan Allah terhadap Isa dan ibunya dan

mendustakan hrduhan-tuduhan buruk kaum Yahudi
terhadap Nabi Isa dan Maryam, maka dimulailah
perjalanan kedua bersama kaum Nasrani-pengikut
Nabi Isa a.s.-untuk meluruskan sikap berlebih-
lebihan mereka mengenai urusan Almasih-hamba
dan nabi.Allah-dan untuk mencegah mereka dari
sikap berlebihan ini. Ditetapkanlah kebenaran me
ngenai masalah Nabi Isa bahwa ia adalah hamba
Allah yang tidak enggan menjadi harnba-Nya. Per-
jalanan bersama kaum Nasrani ihr juga unfirk me
luruskan anggapan merekaterhadap Ruhul Qudus
yang mereka kaitkan dengan para malaikat Adapun
penolakan terhadap kepercayaan Trinitas juga ber-
tujuan untuk menolak kebapakan Allah Yang Maha-
suci lagr Mahatinggi.

Di celatrcelah meluruskan kekeliruan akidah hi,
AlQur'an juga menetapkan tashnwwur' pandangan'

islami yang benar, dan memurnikan seluruh urusan
inipadaulahiyyahAllahYangMahaEsasajadanubu-
diah dari semua maKrlukciptaan-Nya. lni merupa-
kan kaidah terbesar, ciriciri menonjol, dan unsur
asasi dalam akidah Islam.

IGrena ihr, datanglah kabar gembira bagi orang-
orang mukrnin dan ancaman bagi orangorang kafir
yang enggan melakukan ubudiah (peribadatan) ke
pada Allah. Datang pulalah pernyataan umum ke
pada manusia sebagaimana dalam mengakhiri per-
jalanan bersama kaum Yahudi di muka bahwa telah

datang kepada manusia keterangan dan bukti yang

nyata serta cahayayang menerangi dariTuhan me
reka. Sehingga, tidak ada huiiah, kesamaran, dan
alasan bagi orangorang yang menentangnya.

Surah ini dihrtup dengan satu ayatyang memuat
sisa hukum mawaris dalam keadaan kalnlnh'me

. ninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan orang
tua'. Sudah disebutkan di muka dalam surah ini hu-
kum beberapa kondisi, dan ini adalah sisanya tentang

sistem sosial dan ekonomi baru yang dibawa oleh
Islam untuk menjadi fondasi tempat tegaknya ke
hidupan kaum muslimin, dan ditransfernya-sebagai-
mana kami katakan pada permulaan surah-kepada
umat yang memiliki karaliter dan sistem khusus
yang mandiri pula- Tujuannya supaya umat ini dapat

memainkan peftlnannya yang besar dalam kehidup
an dan masyarakatmanusia, yaitu peran kepemim-
pinan, pembinaan, dan pembangunan.

Dari pemaparan surah ini secara kesehruhan dan
pemaparan sebagiannya, tampaldah bahwa sistem
sosial, ekonomi, dan politik selalu berjalan beriringan
dengan pembersihan akhlak, pelurusan akidah dan
pandangan hidup, peperangan melawan musuh-mu-
suh yang senantiasa menunggu kesempatan unfuk
menghanorkan kaum muslimin, dan penjelasan ten-

tang besarnya peranan yang harus dimainkan oleh
kaum muslimin. Al-Qur'an, kitab dakwah dan un-
dang-undang dzisar umat Islam, senantiasa menya-

darkan umat tentang semua ini, dalam garnbarannya
yang lengkap, sempurna, seimbang, dan cermat.
Gambaran yang menetapkan secara pasti atas setiap
orang yang hendak membangun, menghidupkan,
dan membangkitkan umat Islam, supaya mereka
bangkit kembali dengan memainkan tanggung
jawab dan peranannya. Namun, dalam usaha ter-
sebut merekamenjadikanAlQur'an sebagai manhaj

dalawahnya, manhnj bagi gerakannya, dan manh.aj

bagi setiap langkah perjalanannya untuk menghidup
kan, membangkitkan, dan membangunnya kembali.

AlQur'an senantiasa hadir unfuk memainkan pe-

ranan sebagaimana yang telah dimainkannya per-

tama kali. Ia adalah firman Allah yang abadi dan me
netap di dalam jiwa manusia dalam semuaperkem-
bangannya. Tidak akan habis keajaiban-keajaiban:
nya, dan tidak akan lapuk karena sering diulang atau
ditolak orang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh
manusiayang paling mengertiAlQur'an, yaihr Nabi
saw.. Beliau telah berjuang dengan AlQur'an dalam
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menghadapi kaum musyrikin, kaum munafikin, dan

kaumAtrli Kitab yang menyeleweng. Beliau pun te
lah menggunakan Al-Qur'an untuk membangun
umatyang unik sepanjang sejarah manusia.
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ngataka"n,'Ibmi beriman kepada yang sebagian
dan kami kafir terhadap sebagian (y"trg lain)i
serta bermaksud (dengan perkataan rtu) meng-
ambil jalan (tengah) di antara yang demikian
(iman atau kafir), (150)Merekalah orang-orang
ya.ngkafir sebenarbenarnya. Kami telah menye-
diakan untrrk orangonangyangkafir ihr siksaan
yang menghinakan. (151) Orang-or:rng yang
beriman kepadaAllah dan para rasul-Nya serta
tidak membeda-bedakan seorang pun di anta^r:ra

mereka, kelak Allah akan memberika.n kepada
mereka pahalanya- Da^n adalah Afhh l\datn
Pengampun lagi IVIaha Penyayang. (152) Ahli
Kitab meminta kepadamu agar kamu menurun-
kan kepada mereka sebuah Kitab dari langit
Sesunguhnyq mereka telah meminta kepada
Musayanglebih besar daxi ihr Merekaberkata,
'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan
nyata-' Ivlaka, mereka disambar petir karena
kezalimannyq dan mereka menyembah anak
sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukd
yang nyata, lalu Kami maaA<an (mereka) dari
yang demikian Telah KaJni berikan kepada
Musa keterangan ya.ng nyata. (153) Tehh Karni
angkat ke atas (k"pala) mereka bukit Thursina
unhrk (menerima perjanjian yang telah kami
ambil dari) mereka- Kami perintahkan mereka,
'Masukilah pinhr gerbang ihr sambil bersujud.'
Kami perintahkan (pula) kepada mereka,
Janga^nlah kamu melanggar perattrran me
ngenai hari Sabnr.'Kamitelah mengambil dari
mereka perja^njian yang kokoh. (154) Maka,
(Karni lakukan terhadap mereka beberapa tin-
dakan), disebabkan mereka melanggar perjanji-
an itg mereka kekafiran terhadap keterangan-
keteranga.n Allah dan mereka membunuh nabi-
nabi tanpa (alasan) yangbenar dan mengatat<an,
'IIad l€rni terhrhrp.' Bahl€& sebenarnya Allah
telah mengunci mati hati mereka karena ke-
kafirannya. Karena ihr, mereka tidak beriman
kecuali sebagian kecil dari mereka- (155)Juga
karena kekalira.n mereka (terhadap Isa), dan
tuduhan merekaterhadap Itdaryam dengan ke-
dustaan besar (drra). (156) sqrta ucapa.n mereka,
Sesungguhnya, kami telah membunuh Almasi\
ha putra lvlaryarn, Rasul Allah', padahal mereka
tidak membunuhnya dan ddak (pula) menyalib-
nya., tetapi (y"ng mereka bunuh ialah) orang
ya"ng diserupakatr dengan Isa bagi mereka- Se-
sungguhnya, onurg-orang yang berselisih paham
tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam

keragu-raguan tentang yang dibunuh itu.
Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang
siapayang dibunuh ihr" keorali mengilarti d.rga-
an belaka. Mereka tidak (pula) yakin bahwa
yang mereka bunuh ihr adalatr ha. (157) Tetapi
(yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa
kepada-Nya. Deir adalah Allah Mahaperkasa
lagi Malrabijaksana- (15S) Tidak ada seora^ng
pun dari AhIi Kitab, kecuali a^kan beriman

' kepada.nya (Isa) sebelum kematiannya- Di hari
Kiamat nanti Isa itu akan menjadi sat<si terhadap
mereka. (159) Maka, disebabkan kezaliman
kaum Yatrudi, Kami haramkan atas mereka
(memakan makanan) yang baik-baik (yang
dahulunya) dihalalkan bagi rnereka, dan karena
mereka banyak menghalangi (manusia) dari
jalan Allah, (160) dan disebabkan mereka me-
makan riba, padafral sesungguhnya mereka telah
dilarang daripadanyal dan mereka memakan
harta orang dengan jalan yangbatil. I(ami telah
menyediakan unark orang-orang yang kafir di
antara mereka itu siksa yang pedih. (161) fttrpt,
orang-orang ya.ng mendalam ilmunya di antara
mereka dan orang-orang mukmin, mereka ber-
iman kepada apa yang telah ditrnrnkan kepada-
mu (AI-Qpr-an), dan apayangtelah dihrmnkan
sebelummu.Juga orang-omng yang mendirikan
shalat menunaikan za;ka;t dan yang beriman
kepada Allah dan hari kemudian Orang-orang
iblah yang akan Kami berikan kepada mereka
pahala ya.ng besar. (f62) Sesungguhnya Kami
telah memberikan wahyu kepadamu sebagai-
mana Kami telah memberikan wahyu kepada
Nuh dan nabi-nabi ya.ng kemudiannya. Kami
telah memberikan wahyu (pula) kepada
Ibrahirr,Ismail, hhaq, Ya'qub dan anak cucu-
nya,Isa, Aynrb, Yunuq llamn, dan Sulaiman.
Kamiberikan Tabur kepadaDaud. (l6J) (Kami
telah menguurs) rasul-rasul ya^ng sungguh telah
Kami kisahkan tentang mereka kepadamu
dahuha dan rasul-rasul y*g ddak Karni kisah-
kan tentang mereka kepadamu" Allah telah ber
bicara kepada Musa dengan langsung. (l6a)
(Mereka Kami uUrs) selaku rasul-rasul pemba*a
berita gembira dan pemberi peringatan agar
tdak adaalasanbagi manusia membantah Allah
sesudah diuhrsnya rasul-rasul ihr. Dan adalah
Allah lVlahaperkasa lagi Ivfahabijaksana- (165)
(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan
kepadamu ihr), tetapi Allah mengakui Al-Q*'rtt
yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah me-
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nurunkannya dengan ilmu-Nya, darr malaikat-
malaikat pun menjadi saksi (pola). Cukuplah
Allah yang mengakuinya- (166) Sesungguhnya,
orang{rang yang kafir dan menghalang-halangi
(manusia) dari jalan Allab benar-benar telah
sesat sejauhjauhnya- (f 67) Sesunguhnya oriurg'
orang yang kafir dan melakukan kezalimaru
Allah sekali-kali ddak akan mengampuni (dosa)

mereka dan tid"k (pul") akan menunjul*an jalan
kepada mereka" (163) kecuali jala^n ke neraka

Jaha"nnarn, mereka kekal di dalamnya selama-
lamanya. (169) Wahai manusia, sesungguhnya
telah datangRasul (Muhammad) ihr kepadamu
dengan (membawa) kebenaran dari Tlrhanmu,
ma^ka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik
bagimu.Jika kamu kafir, (maka kekafiran itr
tidak merugikan Allah sedikit pun) ka"rena se-

sungguhnya apa yang di laogitda.n di bumi ihl
adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah
I\4aha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (170)

Larangan Menyuarakan Keburuka"n
AlQur'an sedang membangun umatyang baru.

Mereka dibangun dari kelompok-kelompok muslim
yang dientas oleh Islam dari lembah jahiliahtempat
mereka berkubang selama ini. Mereka dibimbing
dengan Al-Qur'an untuk mendaki ke tempatyang
tinggr sampai puncak, menyerahkan kepada me
reka-setelah sempurna pertumbuhannya-kepe
mimpinan atas manusia, dan menentukan peranan-

nya yang besar dalam kepemimpinan ini. Di arftara
unsur-unsur pembangunannya ialatr membersihkan
hati umat, membersihkan suasana masyarakatyang
hidup di dalamnya, dan menjunjung tinggi ahlak
dan kejiwaan manusia.

Setelah umat mencapai tingkatan ini dengan ke
unggulan aktrlak individu dan masyarakatrrm sesuai
dengan kadar ketinggian pandangan akidaluryayang
mengungguli semua penduduk bumi, maka pada

waktu itu Allah menjadikan apayang Dia kehendaki
di muka bumi ini unhrk mereka Dia juga menjadikan
mereka sebagai penjaga agama dan manhnjNya,
sebagai pembimbing manusia yang sesat kepada ca-

haya dan petunjuh dan sebagai pemegang amanat
atas kepemimpinan dan pembinaan manusia-

Apabila mereka unggul dalam hal-hal khusus ini
melebihi semua penduduk bumi, maka kepemim-
pinan mereka terhadap manusia adalah suafu ke
niscayaan dan fib| yang berdiri tegak di atas prinsip
prinsipnya yang sahih. Dengan kedudukarurya yang
istimewa ini, maka unggul pulalah mereka dalam

bidang ilmu pengetahuan, peradaban, perekonomi-
an, dan politik. Keunggulan yang terakhir ini me
rupakan buah dari keunggulannya yang pertama
dalam bidang akidah dan aklrlak. Hal itu sudatr men-
jadi sunnahrllah bagi individu dan masyarakal

Salah satu bentuk pembersihan bagi pribadi dan
masyarakat tergarnbar dalam dua ayat berikut ini.

l?s * ;J D jtt6 ;A u e;iixf ci^'t W
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'Alhh tidak mmyulmi umpan buruk (y ang diumpknn)
dmgan terus tuang leanli ohh orangyang dianiaya.
Allnh adakh Mala Mmdngar lngi Malm Mmgetahui.

Jilm lamu mtnyatnlrnn sesuatu l<ebaiknn atau mntyem-
bunyilan atau rnema.aflmn sesuatu lusal"ahnn (orang

lnin), mala s erungguh;rry a Allnlr Maln Pemnnf lngi Maln-
lans a. " (dn-Ntsaa': 148- 149)

Masyarakat itu amat peka, dan membutuhkan
adabadab kemasyarakatanyang sesuai dengan ke
pekaan ini. Banyak kalimatyang dilontarkan tanpa
memperhitungkan dampak yang terjadi di belakang-
ny4 dan banyak juga ungkapan yang dihrjukan ke
pada orang tertentu saja Akan tetapi, kalimat dan
ungkapan-ungkapan itu ternyata meninggalkan pe-

ngaruh yang merusak bagi jiwa aKilak, dan tadisi
masyarakal Akibatrrya tidak hanya mengenai orang
yans dimaksudkarinya saj4 melainkan melintas ke
pada masyarakatluas.

Mengucapkan kejelekan dengan terang-terangan,
dalam benhrk apa pun, memang mudah sekali di.
ucapkan kalau tidak ada kendali dalam hati dan ke
takwaan kepada Allah. Tersebarnya ucapan buruk
itu sering menimbulkan dampakyang mendalam di
dalam hati masyarakag sering menghancurkan ke
percayaan timbal balik di kalangan masyarakaf se
hingga terkesan di kalangan masyarakat bahwa ke
burukan seperti ini sudah menjadi kebiasaan;dan
sering menjadikan oftmg{ftmg yang di dalam hati-
nya ada kecenderungan terhadap keburukan yang
selama ini mereka sembunyikan dan mereka merasa
berat unhrk menyampaikarnya, lantas melakukan
keburukan itu larena kejelekan sudah menjadi ulat
masyarakat yang sudah menyebar pada mereka.
Maka mereka tidak lagi merasa keberatan dan tidak
merasa resah, toh mereka bukan orang yang per-

tama berbuat demikian! Selain itu, tersebarnya ke
burukan tersebut sering memicu hilangnf jalinart

&Qs%sffi:l|.,.;.
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kasih sayang di kalangan masyarakat yang sudah
terjalin selama ini. Karena manusia menganggap su-

ahr keburukan ihr amatjelek ketika pertama kali di-

lakukan. Akan tetapi, apabila sudah berulang-ulang
dilakukan dan sudah menjadi pembicaraan, maka
perasairn mereka akan kebal hingga terasa ringan
dan mudah bagi seseorang unhtk mendengarkan-
bahkan melihat-keburukan ihr tanpa tergerak hati-
nya unhrk mengubah kemungkaran.

Belum lagi terjadinya kezalimanterhadap orang
yang mereka tuduh bersalah dan sudatr diumumkan
sedemikian rupa padahal kadang-kadang yang ber-
sangkutan benar-benar tidak bersalah dan tidaktahu-
menahu. Akan tetapi, apabila perkataan buruk sudah
tersebar dan mengucapkan perkataan buruk de-
ngan terangterangan ifir sudatr dianggap enteng dan

biasa maka orangyang baikpun kadang-kadang ber-

kata demikian bersama orangyang buruk akhlak-
nya. Orang yang baik bercampur baur dengan orang
yang durhaka tanpa merasa keberatan terhadap ke
bohongan atau firduhan-tuduhan yang dilontarkan
begihr saja Maka gugurlah perasaan malu dari diri
pribadi dan masyarakatyang biasanya dapat men-
cegah lisan dari mengucapkan keburukan dan men-
jaga banyak orang dari keberanian melakukan ke
jelekan.

Bersuara keras menyuarakan keburukan pada

mulanya merupakan trduhan-trduhan dan caci maki
yang bersifat pribadi, tetapi akhirnya menjadi ke
biasaan sosial dan dekadensi moral. Kemudian hal
ini menyebabkan tersesatnya penilaian manusia ter-
hadap manusialain, perorangan ataupun masyarakal
IGrena itu, hilanglah kepercayaan antara sebagian
terhadap sebagianyang lain, dan memudahkan ter-
jadinya dan tersebarnya hrduhan-tuduhan yang de
ngan mudah diucapkan oleh lidah tanpa merasa
rikuh danbersalah.

Oleh karena itu, Allah tidak suka tersebarnya per-

kataan buruk dikalangan kaum muslimin. Dia mem-
batasi hak mengucapkan perkataan buruk dengan
terang-terangan ihr hanya bagi orang yang dizalimi
saja urtuk membela diri dengan mengucapkan per-

kataan yang buruk guna menerangkan keadaan
ofturgyang menzaliminya itu, dalpm batasbatas yang

tidak melebihi kezaliman yang dilakukan terhadap
nya

' Allah tidnk mmy ulmi u mp an buruk (y ang diucap lwn)
datgan tnus tnang lucuak olzh orangyang dinn'inya. . .."

Dalam hal ini, menerangkan kejelekan-hal ini juga

meliputi apayang diistilahkan dalam hukum dengan

mencela dan menuduh-adalah dilakukan untuk menr
bela diri dari kezaliman, unfuk menolak perseteruan,

untuk menolak keburukan ihr sendiri yang bisa saja

terjadi pada diri orang yang dijelek-jeleliftan atau di-

hrduh, dan untuk mempopulerkan kezaliman dan
orang yang zalim itu kepada masyarakat Sehingga,

masyarakat bersimpati kepada orang yang diz,altmi,
dapat mencegah tindakan pelaku kezaliman, dan
membuat takut pelaku kezaliman hingga ia tidak be

' rani mengulanginya lasi. Akan tetapi, penyampaian
ucap:m buruk secara terang-terangan ifu harus di-

batasi sumberny4 yaitu dari orang yang dizalimi iht
saja Juga harus dibatasi sebabnya, yaihr karena ke
zaliman tertenhr sebagaimana yang dijelaskan oleh
orzmg yang dizalimi. Jadi penyataan buruk secara

terang-terangan itu ditujukan kepada orangyang me
lakukan kezaliman saja Dengan demikian, kebaikan
yang hendak diwujudkan dengan jalan ini merupa-
kan alasan pembenar dilakukannva pemberian ke
terangan tentang keburukan seseorang secara te
rang-terangan, dan mewujudkan keadilan dan ke
sadaran adalah menjadi tujuanny4 bukan sekadar
mempopulerkan kejelekan orang itu.

Islam melindungi nama baik manusia selama
mereka tidak berbuat zalim. Apabila mereka berbuat
zaLm, niscaya mereka tidak berhak mendapatkan
perlindungan ini dan diizinkanlah orang yang di.
zalimi untuk mengungkapkan keburukannya de
ngan terang-teftmgan. Ini merupakan pengecualian
sahr-safunya dari larangan mengucapkan perkataan
yangburuk.

Demikianlah Islam memadukan antara keingin-
annya terhadap penegakan keadilan yang tidak
mungkin berjalan bila disertai kezaliman, dan ke
inginannya terhadap akhlak yang tidak dapat ber-
jalan bersama dengan penodaan terhadap harga diri
pribadi dan masyarakal

Penjelasan Al-Qur'an ini dialitriri dengan kalimat
penutup yang mengesankan,

'...Allah adalnh Mahn Mendnryar lngi Mahn Mmge-
tahui. " (an-Nisaa': 148)

IGlimat penutup ihr unhrk menghubungkan per-

soalan ini pada alf,rirnya denganAllah, sesudah di-
hubturgkarurya pada permulaannya dengan kecinta-
an dan kebencian Allah, 'Allnh tidnk menyulmi ucap-

an buruk (yang diucapkan) dmgan tznn tnang.. .. 'Juga
unhrk menyadarkan hati manusia bahwa kembalinya
penilaian niat, motivasi, ucapan, dan fuduhan ifu ada-

lah kepada Allah, Yang Maha Mendengar apa yang
diucapkan orzurg, dan Maha Mengetahui apa yang
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tersimpan di dalam dada.
Kemudian Al-Qur'an tidak berhenti pada batas

yang negatif saja dalam melarang mengucapkan per-
kataan buruk secara terang-terangan. Tetapi, ia juga
memberikan arahan kepada kebaikan yang positif
secara umum, memberikan arahan unfuk memaaf-
kan kejelekan orang lain, dan menunjukkan sifatAllah
Yang Pemaaf, padahal Dia berkuasa untuk meng-
hukum, supaya orang-orang mukmin beraKrlak de
ngan akhlak Allah SWT semzrmpu merek4
'Jikn knmu menyatalun suatu lubaiknn atau menyem-

bunyikan atau memanfran suatu leesal.ah"an (orang Inin),
maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha-
frzasa. " (an-Nisaa': 149)

Demikianlah manh"aj tarbawi mengangkat jiwa
yang beriman dan kaum muslimin ke tingkatan yang
lain. Pada tingkatpermulaan dibicarakan kepada me
reka tentang kebencian Allah SWTterhadap tindak-
an mengucapkan perkataan buruk secara terang-
terangan, dan diberinya keringanan bagi orangyang
dianiaya unfuk menyuarakan perkataan jelek secara
terang-terangan itu terhadap orang yang berbuat
zalim kepadanya agar kezaliman yang dilakukan ter-
hadap dirinya diketahui orang lain. Pada tingkatan
kedua diangkatrrya mereka seluruhnya unfuk me
lakukan kebaikan, dan diangkatnya jiwa orang yang
dizalimi-kalau dapat menyadari untuk memaafl<an
dan berlapang dada terhadap yang bersangkutan-
sesuai dengan kemampuannya. lni merupakan ting-
katan yang lebih tinggi dan lebih bersih.

Dengan demikian, akan tersebarlah kebaikan di
kalangan masyarakat muslim kalau mereka mau
mengutamakan hal ini. Sehingga, ia dapat memain-
kan peranannya di dalam mendidik jiwa dan me
nyucikannya manakala mereka menyembunyikan-
nya, karena kebaikan itu adalah kebaikan di saat
rahasia dan di saat terang-terangim. Pada waktu itu,
tersebar pula rasa saling memaafl<an di antara se
sama manusia, sehingga tidak ada jalan unhrk me
nyuarakan suara buruk. Hanya saja kepemaafan itu
hendaknya dari orang yang mampu melakukan penr
balasan namun ia memaafl<annya, bukan timbul dari
ketidakmampuan. Hendaklah yang demikian itu di-
lakukan karena meniru aKrlak Allah, yang berkuasa
melakukan pembalasan tetapi Dia memaafkan,

". . . Makn, s esungguhny a Allnlt Mahn Penaaf lagi Maln-
kuasa." (an-Nisaa-: 149)

Setelah itu, konteks berikutnya mglanjutkan per-
jalanan bersama orang-orang "Ahli lGtab" secara
urmrm. Dari sana kemudian berpindah kepada kaum

Yahudi pada satu segi dan pada segi lain kepada
kaum Nasrani. IGumYahudi suka menyuarakan per-
kataan yang buruk dengan terang-terangan, yang
berisi kebohongan dan rekayasa mengenai Maryam
dan Isa. Tindakan mereka menl'uarakan keburukan
itu akan disebutkan di celahcelatr perjalanan ini, se
hingga terkaitlah pepjalanan (pembicaraan) ini de
ngan kandungan kedua ayat sebelumnya dalam kon-
teks yang sama.

' Seluruh perjalanan ini merupakan sahr bagian dari
peperangan yang dibicarakan oleh Al-Qur'an ter-
hadap musuh-musuh kaum muslimin di Madinah.
Bagian-bagian lainnya sudah dibicarakan pada ba-
gian permulaan surah ini dan dalam surah al-Baqarah
dan surahAli Imran.

IGrena ihr, kami paparkanlah di sini sebagaimana
yang tersebut dalam konteks Al-Qur'an.

Perbedaan Sikap Kaum Yahudi dan Kaum
Nasrani dengan Kaum Muslimin
terhadap Rasul-Rasul Allah Beserta Akibat
IVIasing-Ivlasing

i :,F J' i,:Lg - eyit 5 $iy'd:j* {;-5i i,t-

lu: ; c":.$$ oJ fij +g,i i'i'61

W Aft'{, \rV_ J'arL- jj,*,
(r1i 'u")gJI-( t;'\it fu-( "rgYrk srtr<t,'& a4I,"I&'r"k,
'e\3FJ t 4\;"3i 4't$i656 t q
^16g?;g@13;1,,!4jfuJ$r*;5|;
"Sesungguhrrya, zrang-nrang yang kartr kepadn Allnh
dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan
antara (leiman"an lepand Alkh dnn rasul-rasul- Ny a,
dtngan mntgatalwn, 'Kami bniman kepadn yang se-

bagian dnn kami lafr terhndap wbagian (yang l"ain)',
serta bermalcsud (dengan perkataan itu) mengambil
jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau
knfr), mneknlah orang-mang y ang lufr sebmnr -bmar -

nya. Kami telah menyediakan untuk orang-nrang yang
knfr itu silc ann y ang menghinalun. Orang- orang y ang
buim.an kzpadn Alkh danpara rasul-Nya sntn tidnk
manbeda-bednkan seorangpun di antara mnela, ltzlak
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Allah akan memberikan lupada merekn pahalanya.

Dan adalnh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe-

U aNng. " (an-Nisaa': 150- 152)

Kaum Yahudi mengaku beriman kepada nabi.nabi

mereka, tetapi mereka mengingkari kerasulan Nabi
Isa as. dan Nabi Muhammad saw.. Hal seperti ini
juga dilakukan kaum Nasrani yang menghentikan
keimanannya kepada para nabi. Mereka bahkan
mempertuhankan Nabi Isa as., tetapi mengingkari
kerasulan Nabi Muhammad saw..

AlQur' an mengingkari sikap kedua golongan itu
dan menetapkan pandangan islami yang lengkap dan

menyeluruh tentang keimanan kepada Allah dan
Rasul-Ny4 tanpa membeda-bedakan antara keiman-
an kepadaAllah dan rasul-rasul-Ny4 dan antara ke
imanan kepada rasul yang sahr dan rasul yang lain.
Dengan kelengkapannya inilah, maka Islam menjadi
"ad-din''agama' yang tidak diterima oleh Allah
agama apa pun selainnya karena agama Islam inilah
yang sesuai dengan keesaan Allah dan konsekuensi
tauhidnya

Tauhid yang muflak kepadaAllah menuntut kon-
sekuensi kesafuan agama yang diuhrskan kepada
para rasul untuk manusia, dan menunfut kesahran
para rasul yang diutus mengemban amanat ini ke
pada semua manusia. Setiap kekuf.rran terhadap ke
sahran para rasul pada hakikatnya berarti kelmfirran
terhadap keesaan Allah. Ini merupakan pandangan
yang buruk terhadap tuntutan konsekuensi keesaan-
Nya Maka aganu dan mnnhnj Allah bagi manusia,

tidak akan pernah berubah asas dan sumbernya.
Oleh karena itu, ayat-ayat ini mengungkapkan

oftmg{mng yang hendak memisah-misahkan Allah
dan rasul-rasul-Nya (dengan mengimani Allah dan
mengkufuri rasul-rasul-Nya) dengan orang{rang
yang hendak memisah-misahkan di antara para rasul
(dengan mengimani sebagian dan mengkufuri se
bagian lainnya). Diungkapkan-Nya mereka sebagai
oftmg{ftmgyang lmfrrkepadaAllah dan rasul-rasul-
Nya. Pemisahan mereka atas hubungan Allah dan
rasul-rasul-Nya, dan pemisahan sebagian rasul de
ngan sebagian rasul yang lain, dianggap sebagai tin-
dakan kufrr kepadaAllah dan rasul-rasul-Nya

Sesungguhnya iman adalah satu, tidakdapatdi.
bagi-bagi. Iman kepada Allah atAatr iman kepada
keesaan Allah SWI Keesaan-Nya ihr memrnhrt ke
esaan agamayang diridhai-Nya bagi kehidupan ma-
nusia seluruhny4 unhrk menegakkan seluruh ke
hidupan merekrsebagai suafu kesafu an-di atas fon-

dasinya. Juga menuntut kesafuan para rasul yang

membawa agamaini dari sisi-Nya, tanpaterlepas dari
kehendak dan wahyu-Nya, dan menunhrt kesafiran
sikap terhadap mereka secara keseluruhan. Tidak
ada jalan untuk memecah kesatuan ini kecuali de
ngan kekafiran yang mutlak, meskipun parapelaku-
nya mengira dirinya beriman kepada sebagian dan
kafir kepada sebagian yang lain. Sebagai balasan me
reka di sisi Allah ialah disediakarurya oleh Nlah az,ab

yang menghinakan bagi mereka semua,

'Merelalah nrang-mang y ang lwfa wbm,ar -benarnla.

Kami telnh mmyedialmn untuk mang-orang y ang lmfa
itu silcsann yang menghinnlcan." (an-Nisaa- : 151)

Kaum muslimin adalah orang{rang yang pan-

dangan iktikadnya meliputi keimanan kepada Allah
dan semua rasul-Nya tanpa membedabedakan yang
sebagian dengan sebagian yang lain. Mereka mem-
percayai dan menghormati semua rasul. Semuaaguna
samawi, menurut kepercayaan mereka, adalah
benar-selama belum terjadi penyimpangan dan
perubahan. Sehingga, apabila telah terjadi perubah-
an oleh tangan-tangan manusia, maka iabukan agama
Allah lagi, meskipun masih ada segi-segiyang belum
mengalami perubahan. $ebab, agama merupakan
safu kesatran sebagaimanahakikakrya Yaihr, Tulran
Yang Maha Esayang meridhai sahr agama bagr ma-
nusia, membuat safu manhnj 'sistem, ahrran'bagi
kehidupan mereka, dan menguhrs rasul-rasul-Nya
kepada manusia dengan membawa agama dan manlwj
yang safu ini.

Konvoi iman itu berkesinambungan, yang di-
komandani oleh Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa,
Muhammad, dan saudara-saudara mereka para
rasul. Nasab merekakepadarombonganyangberke
sinarnbungan ini sangat eral Mereka adalah pem-

bawa amanat terbesar dan pewaris kebaikan yang
berkesinambungan di sepanjang jalan yang penuh
berkah-tanpa pemisahan, pengasingan, dan pemuhrs
an hubungan. Hanya kepada merekalah kesudahan
pewarisan agama yang benar ini. Kebalikan dari apa
yang ada pada mereka itu tidak lain kebatilan dan
kesesatan.

Inilah "Islam" yang Allah tidak menerima agurma

selainnya dari siapa pun. Ihrlah orang{rang "mus
lim" yang berhak mendapatkan pahala dariAllah atas

apa yang mereka kerjakan, dan mendapatkan ampun-
an dan rahmat atas kekurangan mereka di dalam
menjalankan agama,

'Kel^ak AIIah alan m.em.bniknn leepadn mneka palmln-
ny a. Allnh adnlah Mahn Pmgampun lagi Maln Pnry o-

1ang. " (an-Nis aa- z 152)
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Islam sangat ketat dalam mentauhidkan akidah
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Keketatan Islam
mengenai hal ini karena tauhid merupakan fondasi
yang tepat bagi seorang mukmin dalam menggarn-
barkan Tuhannya Yang Mahasuci, sebagaimana ia
juga merupakan fondasi yang cocok bagi adanya
alam wujud yang demikian teratur; akidah yang co
cok bagi manusia yang melihat kesafuan perahrran

bagi alarn semesta di mana saja ia melemparkan pan-

dangannya; dan pandangan hidup yang menjamin
kesatuan kaum muslimin secara keseluruhan dalam
sahr rombongan dan sebagai sahr partai dalam meng-
hadapi partai-partai setan. Akan tetapi, satu barisan
ini bukannya orang{rang yang memeluk berma-
cam-maczrm akidah yang menyimpang, meskipun
masih memiliki asal-usul dari agama samawi. Tetapi,
mereka adalah barisan orang{rang yang memiliki
keimanan yang benar dan akidah yang tidak pernatr
mengalami perubahan dan penyimpangan.

IGrena iht,'Tslam" adalah "ad-d'in", danl<aurr'" mtJs-

limin" adalah "sebaik-baik umatyang dilahirtan untuk
manusia", yaifu oftmg{r?ng muslimyang berakidatt
dengan akidah yang benar lalu mengamalkannya
Bukan setiap orang yang dilahirkan di dalam ke
luarga muslim, dan bukan setiap orangyang meng-
ucapkan kata Islam dengan fsannya!

Beberapa Materi Penentanga"n Ahli Kitab
kepada Rasul

Sesudah memantapkan fondasi asasi dalam ta-
shnwuurislanitentang hakikat iman dan kufir yang
berhubungan dengan para rasul dan risalah, maka
ayat-ayat selanjutnya memaparkan sebagian dari si-

kap kaum Yahudi dalam hal ini dan dalam hal meng-
ucapkan perkataan jelek dengan terang-terangan
yang telah dibicarakan dalam permulaan pelajaran
juz enam. Tujuannya untuk mengenalkan kepada
masyarakat tentang sikap mereka kepada Nabi
Muharnmad saw. dan permintaan mereka terhadap
ayat-ayat dan bukti-bukti kerasulan beliau.

Di samping sikap kaum Yahudi terhadap Nabi
saw., juga dipaparkan sikap mereka terhadap nabi
mereka sendiri yaihr Nabi Musa as.. Kemudian si-

kap mereka terhadap rasul Allah sesudah Musa,
yaihr Nabi Isa as. beserta ibuny4 Maryam. Ternyata
mereka adalah sahr generasi dengan karakter sama
yang terwujud daiam generasi-generasi yang ber-
kesinambungan. Mak4 rangkaian ayat ini menyatu-
kan tiga generasi yang berhadapan dengan rasul ber-

beda, yaihr Rasulullah saw., Nabi Isa as., dan Nabi
Musa as., untuk mempertegas makna ini dan untuk
menyingkap karakter ketiga generasi tersebul
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'Ahli Ktab meminta leepadamu agar lumu menurun-
kan kepada rnereka sibuah KitAb dnri lnngit. Se-

sungguhnya, mnelm telah memintn lepad"a Musayang
bbih besar dari itu. Mneln bulatn, 'Perlih.atl@nlah

Alkh lcepana fumi fungan nyata.'Makn, merelffi di-
sambar petir lwrmn keplimannya, dan msrelfi, me'
nyembah anak sapi, sesudah danng kepada merekn

buldi- bu ldi y ang ny ata, lnlu Kami mantlan (rnnelw)
dnr i y ang fumikian. Mnh Kami berilun lupadn Musa
keterangan yang nyata. Tilnh Knmi anglnt lee atas
(lupak) m,erela bukit Thursinn untuk (mmerima pn-

-6;i\3uli
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janjian yang telah knmi ambil dari) mereka. Kami
pnintaiilwn mnelw, Masukilnh pintu gnbang itu sam-

bil bnsujud.' Kami pnintahkan (puk) l"podo muelm,

Janganlnh kamu melangar p naturan mmgenai h.ari
Sabtu.' Kami tel.ah mengambil d.ari mnekn perjanjian
yang kolnh. Mala, (Kami lakulwn tuhadap muelm
bebnapa tirdnlwn), disebabknn mnela melangar p n-
janjian itu, mnela lwfir tnhadap kztuangan-lutnang-
an Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa
(akuan) yang bmar dnn mengatalun, 'Hati lami tn-
tutup.' Bahlary sebernrnya Allah telah mengunci mnti
hnti mnelrn lwrenn kelwfrannya. Karma itu, mnelm
tid"akbniman lucuali sebagian kzcil dnri muelu.Juga
knrena lrz kafzran mer e lca (tnhadap kQ, dan tuduhan
mcrekn ttrhannp Mary am dmgan kzdusnnn b esar Qinn),
sntn ucapan rnneka, 'Sesungguhnya, knrni telnh mun-
bunuh Al-masih, Isa putra Maryarn, Rasul Allah',
padnlnl mnelrn tidak membunuhrrya dnn tidnk (puk)
menyalibnya, tetapi (yarrymuelm bunuh ialnh) orang
yang disnupalwn dnngan hq bagt ryuelw. Sesungguh-

nya, lrang-lrangyang bnsel;isih palt"am tentang (pem-

bunuh.an) Isa, benar-benm dalnm kuagu-raguan ten-
tangyang dibunuh itu. Mnekn tidak mempurryai lw-
yakinnn tentang siapa yang dibunuh itu, fucuali meng-

ikuti dugann bekl@. Mnela tidak (puln) yakin bahna
yang merekn bunuh itu adalnh ha. ntupi (yang se-

bernrnya), Allnh telah mengangknt ha lupada-Nya.
Dan ad"alnh Allah Mahapulnsa lngi Malwbijalcann.
Tidek ada seorangpun dari Ahli Kitab, lucuali almn
b riman lepadany a Qs a) s eb elum lernatianny a. Di hmi
Kiam"at n"anti.Isa itu aknnmatja"di salxi tnh.adap me-
rela. MaJm, diseba.blan lualiman laum Yahudi, I{nmi
haramlrnn atas merekn (memakan malnnan) yang
baik-baik (yang dnhulunya) dihnlnllcan bagt mnela,
dnn lwrena mcrelw bany ak mcnghalnngi (rnanusin) dmi
jakn Allah; dan disebabkan mnekn memnkan riba,
padnhal sesunggullny a msreln telnh dilnrarry dmipadn-
nya; dnn merekn memnlwn harta marry dengan jalan
yang batil. Kami telnh mmy edinlan untuk mang-mang
yang kafir di antara merekn itu silcsa yang pedih.' (an-
Nisaa': 153-161)

IGumYahudi di jazirah Islam dan di hadapan Nabi
Islam bersikap memusuhi deng4n sangat sengit dan
terbuka. Mereka terus-menerus melakukan tipu
dayayang mematikan dan amatkeras, sebagaimana
telah dijelaskan oleh Al-Qur'an secara terperinci.
Telah dipaparkan kepada kita bermacam-macam
tipu daya dan ulah mereka di dalam surah al-Baqarah
dan Ali Imran, juga dalam surah ini sebelumnya-
pada jtz kelima" Apa yang dikisahkan oleh ayat-ayat

ini di sini adalah bentuk-benhrk sikap merekayang
lain lagi.

Mereka bersikeras menuntut Rasulullah saw.

agar mendatangkan kitab yang sudah ada hrlisannya,
dari langit kepada mereka dalam wujud fisik yang
dapat mereka senfuh dengan tangan,

'Allli Kitab memihn fupadnmu agar lwmu menurun-

kan lupadn mnekn sebuah kitab dnri langtt...."

Akan tetapi, kemudianAllah Yang Matrasuci mem-
berikan jawaban kepada Nabi-Nya, dan mencerita-
kan kepada beliau dan kaum muslimin dengan mem-
bentanglan lembaran sejaratr kaumYahudi bersama
nabi, pemimpin, dan penyelamatmereka Nabi Musa
a.s.. Mereka mengaku beriman kepada Mus4 tapi
tidak rnengakui kenabian Nabi Isa dan Nabi Mu-
hammad saw..

Watak seperti itu bukanlah hal baru bagi mereka
Juga bukan watak generasi mereka pada zaman Nabi
Muhammad saw. saja, tetapi sudah menjadi watak
mereka sejak dahulu.

Sesuneeuhnya kaumYahudipadamasa Nabi saw.

mempunyaiwatak dan tipeyang sarta denganme
rekayang sezaman dengah Nabi Musa as.. Mereka
saat itu sama dengan mereka tempo dulu, yang tebal
perasaannya dan tidak mau mengerti kecuali ter-
hadap sesuatu yang dapat dicapai pancaindra Me
reka keras kepala dan sangatbandel, sehingga tidak
mau tunduk kecuali di bawah paksaan dan tekanan.
Mereka sangatlarfur, sangatlicib dan sangat mudah
berubah sikapnya, lalu merusak perjanjian-meski-
pun itu perjanjian terhadap Tuhan mereka juga Me
reka adalah kaum yang suka berdusta dan mengada
ada. I(arena itu, mereka tidak menganggap penting
unhrkberpegang teguh pada perkataarury4 dan me
reka juga tidak mau berhenti mengucapkan perkata
an-perkataan mungkar dengan suara keras. Mereka
sangat rakus terhadap kekayaan duniawi dan ber-
usaha memperolehnya meskipun dengan cara me
makan harta orang lain secara batil dan berpaling
dari perintah-perintah Allah.

Ini adalah serangkaian ayatyang mempermalu-
kan dan membongkar aib mereka, dengan keterang-
an-keterangan yang akurat dan mengandung ber-
bagai macam arahan bagaimana seharusnya bersikap
dalam menghadapi tipu daya busuk kaum Yahudi
terhadap Islam dan nabinya padawaktu ihr hingga
sekarang.

'Ahli Kinb memintalupadamu agar lamu menurun-
kan kzpadn merekn sebuah Kitab dari longrt. . ..'
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Yah, tidak apalah kamu Muhammad) disikapi
dengan keras kepala seperti ini, dan hal itu tidak aneh

dan tidak mengherankan,

". . . Kartna sesungguhnya merela telah meminn lupadn
Musa yang lebih dari itu. Mnekn bnlatn,'Perlihntknn-
lnh Alkh lcepada knmi dmgan nyata!'..."

Belum lagi ayat-ayat yang ditampaldran Allah le
wat Musa a.s. menyentuh perasaan, membangkitkan
kesadaran, dan membimbing hati mereka untrk ber-

sikap tenang dan pa.srah, tiba-tiba mereka meminta
agar dapat melihatAllah SWT dengan mata kepala-

Ini adalah bualan, yang tidak mungkin dilakukan
oleh orang yang hatinya masih ada campuran rasa
iman atau ada kesiapan unhrk beriman.

"...Maka, merela disambar petir karena lualim"an-
nya..."

Akan tetapi, Allah SWT memaafl<an mereka dan
menerima doa Musa dan permohonannya kepada
Tuhannya unhrk mereka, sebagaimana disebutkan
dalam surah lain,

"Malm, lutilm merekn digoncang gempa bumi, Musa
berlatn, 'Ya Tithnnku, lalau Englau lcclun"dnki, tzntu-

lnh Engluu membimuakan merekn dan aku sebelum

ini. Apafuh Englrau membinasalmn lwmi larenn p n -

buatan orang-orang yang kurang aknl di antara knmi ?
Itu hnnyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatknn

dmgan cobaan itu siapa yang Engknu luhmdaki dnn
Englrnu beri petunjuk lupadn siapayangEnglnu kzhzn-

dnki. Englaul.ah Yang m.emimpin lami, m"alm ampuni-
lnh lami dnn b erilnh kami rahmnt. F;nglaulnh Panb ni
ampun yang sebaik-baiknya. Tenplunl"ah untuk lmmi
lwbajilan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya,

lwmi lumb ali (b ertob at) lup adn Engknu. "' (aI- Nraafz
155-156)

"Kemudian mereka menyembah anak sapi, sesudah

dntang lupadn mnekn buktibukti yang nyata.. . . '(a"t-
Nisaa': 153)

Patung anak sapi yang terbuat dari emas per-
hiasan wanita-wanita Mesir ihr dibuat oleh Samiri.
I-alu mereka menyembah patung anak sapi itu dan

mereka jadikan sebagai hrhan ketika Musa pergr ber-

munajat kepada Tuhannya dalam beberapa waktu
lamanya unhrk menerima a Lutahkepngan-kepingan
kitab Tauraf yang berisi petunjuk dan cahaya pe
nerang kehidupan mereka.

"...Lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demi-
kian...."

Akan tetapi, kaum Yahudi adalah kaum Yahudi.
Tidak ada artinyaperingatan apapun terhadap me
reka kecuali jika mereka dipaksa dan ditakut-takuti,

". . . Telnh Kami berilmn kepada Musa lcetnangan yang
nyata. Tilah Kami anglat ke atas (lrrpak) mneka bukit
Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah

Kami ambil dari) m4rekn. Kami pnintahlmn l"Podo
mnela, Masukilnh pintu gnbang itu sambil bersujud.'
Kami pnintahlan (pul"a) kepadn mnelw, Janganlnh
ftnmu mzlnnggar pnaturan mmgmni hmi Sabtu.' Kami
ttlnh mengambil dnri mnelu perjanjian yang kokoh."
(an-Nisaa': 153-154)

Keterangan yang diberikan Allah kepada Musa
adalah syariatyang terkandung di dalam alwahitu.
Maka, syariat Allah berarti keterangan dari Allah.
Allah tidak menurunkan keterangan pada setiap sya-

riat yans bukan syariat-Nya, dan Dia tidak menjadi-
kan padanya pengaruh terhadap hati. Karena ihrlah,
hati mereka memandang rendah terhaddp peratur-

an-perahran dan undang-undang yang dibuat oleh
manusia unhrk diri mereka sendiri. Mereka tidak
mau melaksanakannya kecuali di bawah pengawas

an pengawal dan pedang algojo. Sedangkan terhadap
syariatAllah, hati manusia tunduk dan pahrtr kepada
nya. Jiwa pun memiliki rasa hormat dan takut ke
padanya.

Akan tetapi, kaumYahudiyang hatinya tidak me
rasakan keimanan, menolak unfuk menerima apa
yang terkandung di dalam alutah Di sini, datanglah
tekanan bersifat ltebendaan yang sesuai dengan
watak kasar mereka. Ketika mereka memandang,
tiba-tiba mereka melihat batu gunung bergelan-
tungan di atas kepala mereka. Allah mengancam
akan menjahrhi batu gunung itu kepada mereka jika
tidak mau tunduk dan menunaikan perjanjian yang

di-sampaikan-Nya kepada mereka. Juga jika tidak
mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang di.
tetapkan atas mereka sebagaimana tercantum di
dalam alwah

Yah, hanya pada saat ihr saja mereka hrnduk dan
menerima perjanjian yang kokoh, kuaf dan mantap
tersebul Sifut-sifutini disebutkan olehAlQur'an un-

hrk menyerasikan pemandangan dengan kekerasan
bahr yang diangkat di atas kepala mereka dan ke
kerasan hatiyang ada dalam dada mereka Di sam-

ping ifu juga unhrk menunjukkan keserasian makna
fisikal, kemantapan, dan muatannya sebagaimana
yang biasa dipergunakan Al-Qur'an dalam meng-
ungkapkan sesuatu dengan melukiskan, memberi-
kan khayalan di dalam perasaan, dan menggarnbar-
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kan sesuatu seakan-akan bertubuh. I

Di dalam perjanjian ini disebutkan agar mereka
memasuki Baihrl Maqdis dengan bersujud, dan agar
menghormati hari Sabtuyang mereka minta untuk
menjadi hari raya bagi mereka-

Akan tetapi, apayang terjadi? Hanya karena telah
hilang rasa takut dari mereka dan sudah tidak ada
tekanan kepada merek4 maka mereka melepaskan
diri dari perjanjian yang kokoh itu. Mereka merusak
perjanjian ihr, mengingkari ayaGayat Allah, mem-
bunuh nabi.nabi Allah tanpa alasan yang benar, dan
membual sambil menyombongkan diri dengan me
ngatakan, "Hati kami tidak dapat menerima nasihal
dan tidak akan sampai suatu perkataan kepadanya,
karena ia sudah tertutup dari segala macam
perkataan." Mereka lakukan berbagai tindakan lain
sebagaimana yang diceritakan Allah kepada Rasul-
Nya dan kaum muslimin, di dalam menghadapi
kaum Yahudi, dalam rangkaian ayat-ayat ini,

'Makn (Kami lnkulwn terhndap mneka bebnapa tin-
dalan) disebablan merelm melnnggar pujanjian itu,
mnekn kafir terhndap keterangan-keterangan Allah,
dan merela mmtbunuh rnbi-nnbi tanpa (alaan) yang
berwr dan mengatalan,'Hati kami tertutup.. ..'' (an-
Nisaa': 155)

Perkataan, "Hati lmmi tertutup ", yang mereka per-
gunakan unhrk menjawab seruan Rasulullah saw.,
mungkin diungkapkan oleh Al-Qur'an untuk me
mupus harapan Nabi saw. terhadap keimanan dan
sambutan positif mereka Mungkin juga sebagai pe
lecehan terhadap dalovah yang diserukan Rasulullah
kepada mereka, sebagai benhrk bualan dan pen-
dustaan mereka yang tidak mau mendengarkan
seruan beliau. Ketika mereka mengucapkan per-
kataan ini, konteks pembicaraan dipuhrs dulu untuk
memberikan sanggahan terhadap mereka,

"Bahknn, sebntnmya Allnh telah mengunci rnnti hnti
mnekn larena lulafirannya. Karena itu, muela tid"ak
beriman kecuali sebagian kecil dari mereka." (att-
Nisaa': 155)

Pada dasarnya hati mereka tidak terhrhrp. Tetapi,
kekafiran merekalah yang menyebabkan Allah me
ngunci mati hati mereka sehingga menjadi keras,
beku, dan tertutup. Sehingga, tidak ada yang
beriman dari mereka kecuali sedikit sekali, yang
karena perbuatannya maka Allah tidak mengunci

mati hatinya. Yaitu, mereka yang membuka hatinya
terhadap kebenaran dan memuliakan kebenaran ihr.
IGrena ifu , Allah menunjuldran dan memberikannya
kepada mereka. Akan tetapi, jumlah mereka dari
kaum Yahudi yang demikian itu hanya sedikit sekali,
seperti Abdullah bin Salam, Tsa'labah bin Sa'yah,
Asad bin Sa'yah,/anAsad bin llbaidillah.

Setelah memberikan sisipan dan komentaf ini,
ayat selanjutnya kembali membicarakan sebab-

. sebab yang menjadikan kaumYahudi mendapatkan
hukuman yang layak seperti diharamkannya se
bagran makanan yang baik-baik bagi mereka di du-
ni4 dan disediakan untuk mereka azabneraka yang
sudah menunggu di aldrirat

"Karena kzlufaanmneka (terhadnp Isa), dnn tuduhnn
mcrekn tzrhadap Maryam dengan kzhntaan baar (<irn),
serta ucapan mneka, 'Sesungguhnya kami telah mem-
bunuh Alnunih, Isa putra Maryam, Rnsul Allnh.. .."'
(an-Nisaa': 156-L57)

Berulang-ulang disebutkan sifat kafir setiap kali
dikatakan salah satu kemungkaran mereka. Sifat
kafr ini disebutkan ketjka menyatalcn pembunuhan
mereka terhadap para nabi tanpa alasan yang benar
-memang selamanya tidak pernah ada seorang nabi
yang dibunuh dengan alasan yang benar-dan ketika
mereka melontarkan fu duhan terhadap Maryam de
ngan kebohongan yang besar. Mereka telah meng-
ucapkan perkataan yang mungkar terhadap Maryam
yang suci. Mereka menuduh Maryam telah berbuat
zina denganYusrdan-Najjar (si hrkang kayu). Mudah-
mudahan Allah melaknat kaum Yahudi itu. Kemu-
dian mereka membual lagi dengan mengatakan
bahwa mereka telah memburiuh Almasih dan me
nyalibnya. Mereka mengejek dan menghina kerasul-
annya dengan mengatakan, "I(ami tehh membunuh
Almasih,Isa putra Maryam, Rnsul Allnh!"

Ketika pembicaraan sampai pada anggapan me
reka ifu , maka berhenti pulalah pembicaraannya se
bentar untuk memberikan sanggahan dan menetap
kan kebenaran dalam persoalan ini,

"Pad,ahnl msreka tidak mnnbunuhny a dnn tidnk (puk)
mmyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialnh) orang
y ang diserupaknn dzngan Isa bagi mnela. Senngguhny a,

lrang- zrang y ang berselisih paham tentang (pembunuh-

an) Isa, bennr-bmar d.al"am knagunguan tentangyang
dibunuh itu. Mueka tidak mempuny ai kE akinan tmlang
siap a y ang dibunuh itu, kzcuali nmgilatti dugaan b elay',n.

t Silakan baca kilab At-Tashuiirut Fannil fl-Qian,terbitan Darusy-S1uruq.
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Merelil. Udnk (pula) yakin bahna yang nmrekn bunuh iht
adnlnh Isa. fr npi (y ang s ebetwrny a), Allnh telah meng-

anglat Im lupada- I'/ya. Dan adalah Allnh Ma}wperlnsa

lagi Malnbij al6ana. " (a.n-Nisaa': 157- 158)

Sesungguhny4 persoalan pembunuhan dan pe
nyaliban Isa itu adalah pukulan berat bagi kaum
Yahudi, sebagaimana halnya kaum Nasrani dengan

anggapan-anggapannya- IGumYahudi mengatakan
bahwa mereka telah membunuh Isa dan merendah-

karurya dengan mengatakan bahwa Isa adalah Rasul

Allah. Pengakuan mereka bahwa Isa seorang rasul
itu hanyalah unhrk mengejeknya! IGum Nasrani me
ngatakan bahwa Isa telah disalib dan dikubur, tetapi

setelah tigahari kemudian iabangkitkembali. Pada-

hal "sejarah" sama sekali tidak membicarakan ke
lahiran dan kewafatan Almasih, seakan-akan hal ihl
tidak diperhitungkan.

Tidak seorang pun dari merek4 baikYatrudi mau-

pun Nasrani, ymg yakin dan mantap terhadap apa

yang merekakatakan. Peristiwa-peristiwa itu terjadi
secaraberunlrn denganbegitu cepal Riwayalriwayat-

nya hrmpang tindih dan campur aduk pada masa itu
sehingga sulit untuk menetapkan suatu keyakinan,

melainkan apa yang dikisatrkan olehTuhan Pencipta

alam semesta-
Keempat k{il yang meriwayatkan kisa}r penang-

kapan, penyaliban, kematian, penguburan, dan ke
bangkitan Almasih, dihrlis sesudah zaman Almasih.
Semuanya dipaksakan terhadap pengikut agamanya

dan murid-muridnyayang sulitrasanyamenyatakan
peristiwa-peristiwa itu dalam persembunyian, ke
takutan, dan keterusiran. Di samping ihr juga ditulis
Injil-Injil lain yang banyak jumlatrnya. Akan tetapi,
keempat Injil inilah yang dipilih pada penghujung

abad kedua setelah kelatriran Almasih, dan dianggap

sebagai lnjil resmi dan diakui, karena alasan-alasan
yang semuanya tidaklebih dari syubhat Q<esamar-

an).
Di antara Injil-Iniil pada masa Injil ditulis dalam

junrlah vang banyak adalatr Injil Barnabas, yang ber-

beda dengan keempat lnjil standar dalam mengisatr-

kan pembunuhan dan penyaliban Almasih. Dalam

lnjil Barnabas itu disebutkan,
"Ketika laskar dan Yudas telah mendekati tempat

Yesus berada, Yesus mendengar orang banyak
mendekatinya. Maka ia pun lalu masuk ke dalam

rumah itu karena ketakutan. Adalatr yang sebelas

orang itu sedang tidur.
Saat Allah melihat hamba-Nya ihr dalam bahaya
lalu Dia menyuruhJibril, tvliftfiail, Rufiil, dan Uril,
pesuruh-pesuruh-Nya ihr, mengarnbil Yesus dari
dunia Maka, malaikat-malaikatsuci ihr lalu datang

dan mengambilYesus dari jendelayang sebelah

selatan. lalu merq.ka membawa dia dan ditempat-

kan di langityang ketiga berkawan dengan malai-

kat-malaikat yang memuji Tuhan selamalama-
. nya

Yudas lalu masuk dengan kekerasan ke dalam
kamaryang naikYesus daripadanya Murid-murid
itu semuanya sedang tidur. TuhanYang Maha-
ajaib lalu melakukan suahr halyang ajaib. Yudas

lalu berubah ucapan dan mukanya sehingga ia
menyerupaiYesus dan kami mempercayai juga

bahwa ia Yesus. Adapun ia, sesudah kami di'
bangunkannya mulailah ia memeriksa unfuk me
lihat di mana guru. Oleh karena itu, kami merasa
heranlalu berkata'Engkau, yatuan, guru kami.
Apakah hran lupa kepadakami kini?"'2

Demikianlah, seorang peneliti tidak akan dapat

menemukan berita yang meyakinkan tentang peris-

tiwa itu-yang terjadi pada malam gelap gulita se
belum fujar*dan orang{rang belakangan tidak akart

mendapatkan sanad yang dapat menguatkan salah

satu dari riwayat-riwayat ifir.

"Sesungguhnya, orang-arong yang bnwlisih pahnm ten'

tnng (p enrbunuhnn) ha, bmm-benm dnlmn l*agrog-
an tmtang y arry dibinuh itu, kecuali mmgilatti dugaan

belnkn.' (an-Nisaa- 2 157)

Sedangkan, AlQur'an telah menetapkan kepufirs
annyayang sangatjelas dan pasti,

' Mnelu tidn k munbunuhrry a dnn tidnk (puk) mmy alib

nya, tztapi (yang mnela burruh inlah) nang yang disrupa-
lwn dengan ka bagi mnekn." (an-Nisaa': 157)

'Mnelm finnk (puln) lakin bahuta yang mnelm bunuh

itu adnlnh Isa. frtapi (yang sebmnrnya) Allnh telah

mznganglmt Isa fupana- Ny a. Dan adnlnh Allnh Moln-
puhasa lAi Mahabljalcsana. " (a^n-Nisaa': 157-158)

Dalam pengangkatan Isa ini, AlQur'an tidak men-
jelaskan secata rinci. Apakah pengangkatan ihr de
ngan jasad beserta ruhnya dalam keadaan hidup atau

dengan ruhnya saja setelah diwaiatkan? IGpan dan

2 Dikutip dari kilab Muhadtaratfn-Nashraniyyaholeh Prof. Syekh Muhammad Abu Zahrah.
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di mana iawaiat? Mereka tidak membunuhnya dan
tidak pula menyalibnya. Akan tetapi, pembunuhan
dan penyaliban itu hanya terjadi pada orang lain yang
diserupzrkan dengan Isa-

AlQur'an juga tidak mengr.raikan secara rinci apa
yang ada di balik hakikat itu, melainkan apa yang
disebutkan dalam firmanAllah pada surah lain,

"Hai Isa, sesungguhny a Alat aknn mmyantpailan lmmu
l"podo akhir ajalrnu dan mmganglwt lwmu lupada
Ku.. ..'(Ni Imra"n: 55)

Di sini pun tidak dijelaskan secara rinci tentang
kewafatan itu, bagaimana caranya dan kapan wakhr-
nya. Kami, sesuai dengan metode yang kami per-
gunakan dalam mfsir n Zhilnlil- Who ini, tidak ingin
keluar dai Zhilnl dan membuat perkataan-perkataan

dan ceritacerita yang tidak kami dapati dalil dan jalan
untuk mendapatkannya

Kita kembali dari perbincangan ini untuk meng-
ikuti rangkaian ayatAlQur'an dalam membicarakan
masalah tersebul

"Tidak ada seorangpun dnri AhJi Kitnb, kecuali alutn
beriman fupadnnya Qsa) sebelum kematiannla. Di hnri
Kiam"at nnnti Isa itu akrnn mmjadi salci terh.adnp me-

rerta. " (an-Nisaa': 159)

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai isi
ayat ini, seiring dengan perbedaan pendapat mereka

menganudhnmirlataganf"him'"np'padalafuli.r,,
'kematiannya'. Sehingga ada segolongan orangyang
menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, "Ti-
dak ada seorang pun dari Ahli Kitab kecuali akan
beriman kepada Isa a-s. sebelum kematiarury4 yakni
kematian Isa." Hal ihr didasarkan atas pendapatyang
mengatakan bahwa Isa akan tumn ketika sudah men-
dekati hari kiamat" Segolongan ulama lain menafsir-
kan dengan mengatakan, 'Tidak ada seorang pun
dariAtrli Kitab melainkan akan beriman kepada Isa
sebelum kematiannya, yakni kematian si Atrli Kitab
tersebut." Hal ini didasarkan pada pendapat yang
mengatakan bahwa si mayit ketika sedang meng-
hadapi sakaratul maut, tampak jelas baginya ke
benaran. Padahal pada saat ihr pengetahuannya su-
dah tidak bermanfaat lagi.

Kami cenderung kepada pendapat kedua yang
didukung oleh bacaan Ub ay, " Ill.a.a lnyu'minunrn bihi
qab l"a mautihim ", kar ena bacaan ini menunjukkan
bahwa dltnmir'him' kembali kepada Ahli IGtab. Ber-
dasarkan pendapat ini, maka ayat itu bermakna bah-
wa tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi yang
kafir kepada Nabi Isa a.s, kedatangan saat kematian

sebelum tersingkap baginya hakikat yang sebenar-
nya ketika ruhnya telah sampai di tenggorokan. Se
hingga, ia melihat bahwa Isa dan risalahnya adalah
benar, lalu ia beriman kepadanya. Akan tetapi, ke-
imanan itu sudah tidak berguna lagi baginya. Pada
hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi bagi
mereka. !

Dengan demikian, Al-Qur'an mematahkan cerita
penyaliban. Sesudah itu Al-Qur'an kembali mem-

' bicarakan ulah-ulah mungkar kaum Yahudi dan
balasan azabyangpedih di dunia dan di akhirat,

'Maka, disebabkan kealiman kaum Yahudi, Kami
h.aramlan atns mnelw (manalmn mnlwnnn) yang baik-
baik (yang dnhulunya) dihnlallmn bagi mnekn.Juga
lmrena mereka barryak menghalangi (manusia) dari
jalnn Allnh; mnela memaknn riba, padnlnl sesungguh-

nya mereka telah dil"arang daripadnnya; dan mereka
memnlan h.arta orang dengan jalnn yang batil. Kami
telnh menyediakan untuk lrang-lrang yang kafir di
antara mnelw itu sika yang pedih. " (an-Nisaa': 160-
161)

Nah, ditambatrkan pula kepada mereka kemung-
karan-kemungkaran baru yang berupa kezaliman
dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah,
yang mereka lakukan secara terusmenerus. Juga
tindakan mereka memakan ribayang merekatelah
dilarang unfuk memakannya dan tindakan mereka
memakan harta orang lain secara batil, baik dengan
jalan riba maupun dengan caracara lain

Karena kemuirgkaran-kemungkaran mereka itu
di samping kemungkaran-kemungkarannya yang
telah disebutkan sebelumnya, maka diharamkanlah
atas mereka memakan makanan yang baik-baikyang
dahulunya dihalalkan bagi mereka. Allah menyedia-
kan bagi orang{rang yang kafir di antara mereka
azabyangpedih.

Demikianlah ayat-ayat ini menyingkap karakter
kaum Yahudi, sejarahnya, keangkuhan mereka, ke
engganan mereka menerima seruan Rasul, kekeras
kepalaan mereka, kegemaran mereka melakukan
kemungkaran dan menyuarakan keburukan dengan
terang-terangan unhrk menjelek-jelekkan para nabi
dan orangorang saleh, dan pembunuhan yang me
reka lakukan terhadap para nabi dan orangorang
saleh. Dengan demikian, gugur dan jahrhlah sege
nap tipu dayayang dilakukan kaumYahudi terhadap
barisan Islam. Kaum muslimin pun jadi mengetahui
tabiat dan karakter kaum Yahudi, sarana-sarana dan
metodemetode yang mereka pergunakan, dan sejauh
mana mereka menentang kebenaran baik yang da-
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tang dari luar maupun dari kalangan mereka sendiri.
Jadi, kaum Yahudi adalah musuh bagi kebenaran

dan ahli kebenarzrr, musuh pefunjuk dan para pem-
bawa petunjuk itu, pada setiap generasi dan pada
setiap zarnan, baik kebenaran itu ada pada teman-
teman mereka sendiri maupun pada musuh-musuh
mereka IGren4 watak mereka adalah memusuhi ke
benaran, hati mereka keras dan kasar tidak pernah
mau menundukkan kepalarrya kecuali kalau dipukul
dan tidak mau menerima kebenaran kecuali dengan
dikalungkannya pedang kekuatan di lehernya. . ..

Pengenalan karakter golongan ini tidaldah ter-
batas kepada kaun: muslimin generasi pertama di
Madinah saja AlQur'an merupakan kitab suci umat
Islam. Apabila mereka meminta fatwa kepadaAl-
Qur'an tentang musuh-musuh mereka, maka Al-
Qur'an memberinya fatwa Apabila mereka meminta
nasihat kepadanya mengenai urusan mereka, maka
Al-Qur'an memberinya nasihal Apabila mereka me
minta bimbingan kepadany4 makaAlQur'an mem-
berinyabimbingan.

AlQur'an sudah memberikan fatwa nasihat, pe
tunjulq dan bimbingan mengenai urusan kaum Ya-

hudi, sehingga merendahlah leher kaum Yahudi itu
kepada mereka. Akan tetapi, ketika mereka me
ninggalkanAlQur'an, maka merekalah yang hmduk
merendahkan diri kepada kaum Yahudi. Sehingga
kita lihat mereka yang demikian besar jumlahnya
dapat dikalahkan oleh segolongan kecil bangsa
Yahudi. Hal ini disebabkan mereka telah lupakepada
kitabnya AlQur'an, jauh dari pehmjuknya Bahkan,
mereka lemparkan AlQur'an ke belakang punggung
merek4 dan mereka ikuti perkataan si fulan dan si
firlan. Mereka akan tetap tenggelam dalam tipu daya
dan tekanan bangsa Yahudi, sampai mereka kembali
kepadaAl-Qur'an.

Minoritas Yahudi yang Beriman, Suahr
Pengecualian

Al-Qur'an tidak melepaskan perhatiannya ter-
hadap kaum Yahudi. Juga terhadap golongan mino
ritas mereka yang beriman, yang ditetapkannya ke
lak akan mendapat pembalasan yang baik Mereka
digabungkannya ke dalam rombongan iman yang
mendaratr daeing. AlQur'an memberikan kesaksian
terhadap pengetahuan dan keimanan merek4 dan
menetapkan bahwa yang membimbing mereka
unfuk membenarkan agama Islam secara totalitas,
apa (kitab) yang diurunkan Allah kepada Rasulullah

saw. dan rasul sebelum beliau, adalah kedalaman
ilmunya, yaitu iman,

Jiqi*Sl#Av ;b )$ c till\ #
'"3;16 IitSt'#ffii W n|:j -6 4t
Hp;:fi tryfi Lfi ,ss*$s#fi 

'1;41\
&w

' ntnp| orang- orang I ang mntdnlnm ilrnuny a di antara
mnelw dnn wang-orangmukmin, mnekn beriman fu-
pada ap a yang telnh diturunlan lupadmnu (Al- Qt' an),

dnn apa yang telnh diturun*an sebelummu.Juga mang-
orang yang mmdirilrnn slnlnt, mmunniknn glm[ dnn
y ang b rim"an kep onn AUil dnn hnri lwnudian. Uang-
mang itul.ah yang alan Karni bnilan lnpo.do mnelm
palwln yang Desar. " (an-Nisaa-: 162)

Ilmu yang mendalam dan iman yang menerangi
membimbing pemiliknya untuk mengimani agzrma

Allah secara totalitas. Keduanya membimbing pe
miliknya untuk menunggalkan agama yang datang
dari Allah Yang Mahahrnggal.

Penyebutan ilmu yang mendalam disertai ke-
terangan bahwa ilmu ini yang menjadi jalan kepada
pengetahuan yang benar sebagaimana iman yang
membukakan hati kepada cahaya, merupakan su-

atu peralihan dari sekian bentuk peralihan pem-
bahasan Al-Qur'an yang menggambarkan kondisi
riil waktu itu, sebagaimana ia menggambarkan rea-
litas jiwa manusia setiap waktu. Maka, pengetahuan
yang dangkal bagaikan kekufuran yang keras. Ke
duanya menghalangi hati dari pengetahuan yang
benar. Kita dapat menyaksikan hal itu pada setiap
waktu.

Orangorang yang mendalam ilmunya dan meng-
ambil bagian yang sebenarnya dari ilmu ihr, akan
mendapati diri mereka berada di depan petunjuk-
petunjuk alamiah kepada iman, atau minimal berada
di hadapan tandatanda tanya kealaman yang banyak,
yang tidak dapat dijawab kecuali oleh keyakinan batr
wa alam ini mempunyaiTuhanYang Maha Esa Yang
Mahakuasa, Maha Pengahr, dan memiliki sahr ke
hendak dan membuat undang-undang alamyang sahr

ihr. Demikian juga orangorang yang hatinya rindu
kepada petunjuk, yaihr orangorang mukmin. Allah
membukakan pehrnjuk-Nya kepada mereka, dan
berhubunganlah ruh mereka dengan petunjuk itu.

Sedangkan, orangorang yang memerangi penge
tahuan dan menganggap dirinya sudah pandai, maka
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kulit pengetahuan (pengetahuan yang dangkal dan
tipis) itu akan menghalangi mereka dari memahami
petunjuk-petunjuk iman, atau tidak akan tampak bagi
mereka tanda tanya-tanda tanya tersebul Keadaan-
nya seperti keadaan orang yang hatinya tidak meng-
inginkan dan merindukan petunjuk. Kedua hal inilah
yang menyebabkan dirinya tidak merasa perlu men-
cari ketenangan iman, atau yang menjadikannya ber-
agama dengan funatisme jahiliah. Sehingg4 mereka
meninggalkan agamayang benar dan datang dari sisi
Pemilik agamayang Maha Esa, melalui tangan se
buah konvoi para rasul yang sambung-menyam-
bung. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya ke
pada mereka semua.

Disebutkan dalam tafsir yang mn'tsur berdasar-
kan riwayat dari Nabi atau sahabaf bahwa isyaratAl-
Qur'an ini menunjuk, pertama kali, kepada sego
longan Yahudi yang menyambut seruan Rasulullah
saw. dan disebutkan nama-namanya sebelumnya.
Akan tetapi, nash ini bersifat umum, berlaku bagi
siapa saja dari mereka yang mendapat hidayah ke
pada agama Islam, dengan dibimbing oleh ilmu yang
mendalam atau imanyang cemerlang.

AlQur'an menghimpun mereka dalam rombong-
an orang{rang beriman, dengan dijelaskan ciriciri-
tYv,

i&,s#grrlgl\'rL$rriE^i'655
,4 4q,& r!'"as

". . Juga orang-orangyangmen^diriknn slLalnt, mmunai-
lwn <akat, dan yang beriman lcepadn Allnh dnn hnri
ktmudinn...."

Nah, ihrlah sifut-sifat dan jati diri kaum muslimin,
yaifu menegakkan shalat mengeluarkan zal<at" dan
beriman kepadaAllah dan hari kemudian. Balasan
bagi mereka pun sudah ditetapkan oleh Allah,

". . . Uang-mang itulnh yang aknn Kami bnilnn lepadn
mnekn pah.alo yorg besar."

Perlu kita perhatikan bahwa WA'4t1s\'6t;)!ti
'orang-orang yang mendirikan shalat' di-' irabkarr
dengan i mbyangberbeda dengan lafrlJafal yang di-
athnfkan' d*rubrngkarr' kepadanya Mungkin hal itu
dimaksudkan untuk menonjolkan nilai shalat di
tempat ini, dengan pengertian, 'Dan Aku khrcuskan

zrang-arang yang mmd.irilan shnlnt. "Metade semacam
ini banyak terdapat di dalam ungkapan bahasaArab
dan di dalam AlQur'an, untuk menonjolkan makna

khusus (ikhtbhilsh) dalam bahasan tersebut, karena
mempunyai relevansi khusus. Demikian pula dalam
mushaf-mushaf lain, laful ini disebutkan d engm i'ra.b

nashnb, meskipun disebutkan dengan iTab rafa',

',it7si'aai;'t dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud.

t 'F:t:*

Mematahkan Argumentasi Ahli Kitab
' yang Hendak Mengingkari Kerasulan

Nabi Muhammad saw.
Konteks berikutrya masih menghadapiAhli I(tab

yang termasukkaumYahudi sikap mereka terhadap
kerasulan Nabi Muhammad savs., anggapan mereka
bahwaAllah tidak mengutus beliau, tindakan mereka
yang membeda-bedakan para rasul (dengan meng-
imani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain),
dan sifut keras kepala mereka yang menuntut bukti
kerasulan dengan menurunkan kitab kepada me
reka dari langit. Maka, Allah menetapkan bahwa
wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. itu
bukan sesuafu yang baru dan aneh. Pasalnya, sudah
menjadi Sunnah Allah untuk mengutus para rasul,
sejakzaman Nabi Nuh a.s. hinggazarnan Nabi Mu-
hammad saw..

Mereka semua adalah pararasulyang diutus un-
hrk menyampaikan kabar gembira dan memberi per-

ingatan, sebagai perwujudan kasih sayang Allah ke
pada hamba-harnba-Nya. Juga untuk mematahkan
argumentasi merekayang membangkang dan mem-
beri peringatan liepada mereka sebelum datangnya
hari perhitungan. Semuanya datang dengan mem-
bawa wahyu yang safu, untuk tujuan yang satu.
Maka, membeda-bedakan mereka hanyaiah sikap
kepala batu yang tidak berdasarkan dalil. Apabila
mereka mengingkari dan berkeras kepala, maka se
sungguhnyaAllah memberikan kesaksiarr-dan cukup
lah Allah sebagai saksi-dan para malaikat pun men-
jadi saksi.

: D;'u:;4)6 rt $g:6irK J4 WJ 4*
3;ilt'fr ;S't*;ayj4'gV4W"js
'#)i3i6:3;.;:-5;*;yc."ttS
-^{t U;3"i'\735 $ rrf: 

" 

i(, C6(13

6" ;^xi -& a* 6;lx p f,-,, r; J:+,t

tK$3:*xtt"635r'3$,q+:
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&?-Ff i('4V;\'1'*if ',!,eW

s
"sesunguhnya, I{ami telnh memberilan wa}ryu lepada-

mu sebagaimnnn Kami telnh memberiknn wahyu kzpada

Nuh dm nntri-nabi y ong lernudinnny a. I{ami tplnh mtrn-
bnilmn wahyu (puk) l(Epadn lbrahim,Ismnil, khnq,
Yd qub dnn annk cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun,
dnn Sul.aimnn. I(nmi berilmn hbur kepadn Daud. Dan
(lmmi telnh mmgutus) rasul-rasul yang sungguh telnh

Ifumi kisahlnn tmtangmneka kzpadnmu dahulu, dnn

rasul-rasul yang tidak Kami ki"sahlwn tmtnng mnekn
kzpadnmu. Allah telah bnbimra kzpadn Musa dengan

lnngnng. (Mneka fomi utus) selaku rasul-rasul pmt-
bauta b nin gnnbira dnn p embni p eringatnn agar tidak
adn atnsan b agi mnnusin manbannh Allah s esudnh di'
utttsny a rasal-rasul itu. Dan adnhh Allnh Malnp erlnsa

lngi Malwbij ak$aru. " (a.n-Nisaa-: 163- 165)

Dengan dernikian, mereka adalah satu rombong-
anyang tampak di sepanjang jalan sejarah manusia
yang berkesinambungan. Risalah mereka adalah se
buah risalah dengan sebuah pehrnjuk unhtk mem-

beri peringatan dan kabar gembira Sahr rombongan
yang terdiri dari orangorang pilihan-seperti Nuh,
Ibrahim, Ismaif Ishaq, Ydqub dan anakcucuny4 Is4
Aynrb, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud, Mus4 dan

lain-lainnya-yang diceritakan Allah di dalam Al-

Qur'an kepada Nabi Muhammad saw., dan yang

tidak diceritakan-Nya kepada beliau. Mereka adalah

sahr rombongan dari bermacanr-macam suku, bang-

sa negara dan tanah air dalam waktu dan masa yang

berbeda-beda Mereka tidak dipisatrkan oleh nasab,

suku, negar4 tanah air, waktu, danlingkungan. Se
muanya datang dari SumberYang Matnmulia mem-

bawa cahaya yang memberi pefunjulq menunaikan

tugas memberi peringatan dan kabar gembir4 dan

berusaha mengendalikan kafilah manusia kepada

cahaya tersebuL Baik rasul yang diuftrs kepada ke
luarga (seperti Adam), yang datang kepada kaum
tertenhr, yang datang kepada kotatertenhr, danyang

datang kepada daerah tertenbl, maupunyang datang

kepada semua manusia Muhammad Rasulullah saw.,

penuhrp paranabi.
Masing-masing menerima wahyu dari Allah. Ti-

dak ada yang membawa ajaran dari dirinya sendiri.
Apabila Allah pernah berbicara secara langsung
kepada Musa, maka itu adalah salah satu bentuk
wahyu yang tidak ada seorang pun yang menge'
tahui basaimana terjadinya karenaAl-Qur'an tidak

menjelaskan hat itu kepada kita. Kita tidak menge
tahui melainkan bahwayang demikian itu berupa
kalam (perkataan). Akan tetapi, bagaimana tabiaL
nya? Bagaimana terjadinya? Dengan indra atau ke
kuatan apa Musa menerimanya? Semua itu merupa-
kan urusan gaib yang Al-Qur'an tidak mencerita-
kannya kepada kita$elainAl-Qur'an, dalam masalah

ini, adalah dongengdongeng yang tidak memiliki
sandaran bukti-bukti yang akurat.
' Pararasul yang diceritakan Allah kepada Rasul-

Nya ataupun yang tidak diceritakan-Nya memang
sudah dikehendaki oleh keadilan dan rahmatAllah
unhrk menguhrs mereka kepada harnbaharnba-Nya-
Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kabar
gembira kepada mereka dengan menjanjikan ke
nikrnatan dan keridhaan kepada orang{rang yang

beriman dan mematuhinya, dan memperingatkan
mereka dengan menyediakan neraka dan kemurka-
an bagr orang{rang kafir dan durhaka. Sehingga,

kelak mereka tidak mempunyai alasan untuk mem-
bantah Allah, sebagaimana firman-Nya,

"...Agar tidnk ada al.asan bagi mnnusia membantah

Allah sesudnh diuhtmya rasul-rasul itu....'

Kepunyaan Allahlah argumentasi yang kuat pada
jiwa dan alam semesta. Allah telah memberi ma-

nusia akal yang dapat dipergunakannya untuk me
mikirkan dan merenungkan petunjuk-petunjuk
iman di dalam jiwa dan alam semesta. Akan tetapi,
karena kasih sayang A[ah kepada hamba-hamba-
Nya, dan karena kuatnya dominasi syahwat dan
hawa nafsu terhadap perangkat mulia yang telah
diberikan-Nya kepada mereka-yaitu perangkat
akal-, maka rahmat dan hikmah-Nya berkehendak
mengutus para rasul kepada mereka "unfuk mem-
beri kabar gembira dan peringatan", mengingatkan
dan menyadarkan mereka, menyelamatkan fitah,
dan membebaskan akal mereka dari tekanan hawa
nafsu, yang menghalangi mereka dari petunjuk-
petunjuk hidayah dan kesan-kesan keimanan pada
jiwa dan alam semesta.

&c&A1f,t{,4
"...Dan adalah Allah Mahaperlusa kgi Mahnbijak-
sana. " (an-Nisaa-: 165)

Maksud a<iiznn Mahaperkasa adalah bahwa Allah
Mahakuasa untuk menghukum hamba-harnbaNya
karena dosa-dosa yang dilakukan mereka. Sedang-

kan, maksud lwkiimnn'Mahabijaksana adalah bah-
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waAllah mengatur segala urusan dengan bijaksana
dan menempatkan segala sesuatu pada tempatlya.
Kekuasaan dan kebijaksanaan ini berlaku pada se
gala sesuatu yang dikuasakan dan diridhai Allah
dalam urusan ini.

Apa Fungsi AkaI?

Kita berhenti pada anak kalimat, " oUJ,'aKi!i{.

,ylS\';;'rg if $' Sup ay a tidnk adn alns an b agi mn -

rruria manbantnh AIInh sesudnh diutumya rasul-rastl itu"',

di depan sekian banyak pengarahan yang halus dan
dalam. Kita ringkaskan tiga hal untuk masalah ini,
yang tidak mengeluarkan kita dari naungan Al-

Qur'an. Ketigahal itu adalah "fungsi akal, tanggung
jawab menyampaikan dan menunaikan risalah Isla-

miah, serta cerminan keadilan dan kasih sayang Allah

kepada manusia''.
Pada bagian pertama, kitaberhenti di depan nilai,

fungsi, dan peranan akal manusia di dalam per-

soalan manusiayang paling krusial, yaitu persoalan

iman kepadaAllah. Iman ini menjadi landasan tem-
pat tegaknya kehidupannya di muka bumi, dengan

segala unsur, arah, realitas, dan aktivitasnya, se-

bagaimana menjadi dasar kecenderungannya ke-
pada akhirat, sesuatu yang lebih besar dan lebih
kekal.

IGlau Allah S\MTyang menciptakan manusia de
ngan segala potensinya itu mengetahui bahwa akal

manusia yang dianugeratrkanNya kepada mereka
itu sudah mencukupi untuk menggapai hidayah dan

kemaslahatan bagi kehidupan mereka di dunia dan

di akhirat, maka tidak perlu lagi Dia mengutus para

rasul sepanjang sejarah dan tidak perlu Dia menjadi-
kan alasan unhrk membantah hamba-hambaNya de
ngan menguhrs para rasui kepada mereka unfuk me
nyampaikan wahyu-Nya Akan tetapi, karena Allah
mengetahui bahwa akal yang diberikan-Nya kepada

manusia merupakan peralatan yang terbatas ke-

mampuannya unhrk mencapai hidayah dan untuk
membuat mnnhaj keltrdupan bagi manusia guna me
wujudkan kemaslahatan yang sebenarnya bagi ke
hidupan ini, dan menyelamatkan yang bersangkutan

dari akibat yang buruk di dunia dan di alfiirat maka

hikmah dan rahmat-Nya berkehendak untuk meng-

uhrs para rasul kepada manusia, dan tidak akan meng-

hukum mereka kecuali sesudah sampainya risalah

ini,

"Kami tifutk almn mengazpb sebelum Kami mengutus

seorang rasul." (a.tr-Israa': 15)

Penguhrsan rasul ini hampir-harnpir merupakan
salah satu persoalan yang amat jelas diperlrrkan, se
bagaimana tampak dari nash AlQur'an. Kalau bukan

sesuahr yang sangat jelas, maka ia adalah salah satu

keharusan. Kahutegitu, apakah fungsi dan peranan

akal manusia dalam persoalan iman dan petunjuk,

, dalam persoalan mnnhnj danperaturan hidup?
Akal berperan unhrk menerimarisalah danfungsi-

nya untuk memahami apa yang diterimanya dari
rasul. Sedangkan, hrgas rasul adalah menyampaikan
risalah, menjelaskannya, menyelamatkan fitrah ma-

nusia dari debudebu dan nodanodayang mengotori-
nya, mengingatkan akal manusia unfukmerenung-
kan petunjuk-petunjuk hidayah dan hal-hal yang me
nuju keimanan pada jiwa dan alam semesta, meng-
gariskan unhrknya mnnlnj peneimaan informasi dan

mnnlnj penilaranyang benar, serta menegakkan kai-

dah utuk menjadi landasan manhnjkebtdupan ama-

liah, yang dapat membawa kepada kebaikan dunia

dan akhiral
Peranan akal bukanlah untuk menghakimi agama

dan ketetapan-ketetapannya dalarn menenfukan sah

atau batal dan diterima atau ditolaknya suatu amal,

setelah ditegaskan keabsahan sumbernya dari Allah.

Juga setelah dipahami maksudnya, yakni petunjuk-

petunjukbahasa dan istilah bagi nashnya setelah di-

ketahui apayang ditunjukinya, yang mungkin akal

belum mampu menggapainya- Atau, memang ia tidak

ingin menerimanya sehingga ia layak mendapatkan

azab dari Allah atas kekafirannya setelah mendapat-

kan penjelasan yang sedemikian rupa. Dengan demi-

kian, sudah menjadi keharusan bagi seseorang untuk
menerima ketetapan-ketetapan agama Allah apabila

telah sampai kepadanya dengan cara yang benar dan

apabila akal sudah memahami maksud dan tujuan-

nya.
Risalah ini berbicara kepada akal unhrk menyadar-

kannya mengarahkannya dan meletakkan mrmhnj

penalaran yang benar baginya. Jadi, trukan dengan

pengertian bahwa akalyang menghukumi sah atau

batalnya risalah. Apabila sudah terdapat nash, maka

nash inilah yang menjadi hukum. Akal manusia ha-

rus menerima, mematuhi, dan melaksanakannla,

baik isi petunjuk-petunjuk ihr dipahami olehnya mau-

pun dirasakan asing baginya.

Peranan akal dalam hal ini adalah untuk mema-

hami apa yang dimaksudkan oleh nash dan petunjuk-

pehrnjuknya sesuai dengan makna ungkapannya me
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nurut bahasa dan istilah. Hingga batas ini, selesailah
peranan akal itu. Petunjuk-pehrnjuk nash yang sahih
tidak dapat dibatalkan atau ditolak oleh pertimbang-
an akal. Karena nash ini dari sisi Allah, sedangkan
akal bukanlahTuhan yang berhak menghukumi sah

atau batal dan diterima atau ditolaknya apayang da-

tang dari sisiAllah.
Pada titik persoalan yang rumit ini memang se

ring terjadi kekeliruan, baik dari oftmg{ftmg yang

hendak menuhankan akal manusia dengan menjadi-
kannya hakim terhadap sah atau batalnya ketetapan-

ketetapan agalna, maupun dari orangorang yang

hendak mengabaikan akal dan menafikan peranan-

nya dalam masalah keimanan dan petunjuk.Jalan
tengah yang tepat ialah apayang telah kami jelaskan

di sini, yaitu bahwa risalah berbicara kepada akal

supaya memahami ketetapan-ketetapannya Risalah
juga menggariskan baginya rnnhnjyang benar untuk
menalar dan memikirkan ketetapan-ketetapan ter-
sebutbeserta semua urusan kehidupan. Apabila akal
telah mengerti terhadap ketetapan-ketetapanny4
yakni memahami apa yang dimaksudkan oleh nash,

maka tidakboleh ia melampauinya melainkan hanya

membenarkan, memahthi, dan melaksanakarurya
Karena risalah tidak membebani manusia untuk

melaksanakannya, baik hal itu dapa! mereka me
ngerti maupun tidak Risalah juga tidak mentolerir
akal untuk menguji ketetapan-ketetaparmya mana-

kala sudah dimengerti, sesuai dengan pemahaman

nash-nashnya- I(arena risalah yang datang dari sisi

Allah itu, hanya mengatakan kebenaran dan hanya

memerintatrkan kepada kebaikan.
Manhnj yang benar untuk menerima risalah dari

Allatr ialah janganlah akal menentang ketetapan-ke
tetapan agama yang benar--setelah dimengerti
maksudnya-dengan ketetapan-ketetapan yang telah

ada sebelumnya, baik yang didasarkan pada logika
pengalaman-pengalamannya yang terbatas, Inaupun

hasil-hasil percobaannyayang tidak sempurna Man-

hnj yangbenar ialah menerima nash-nash yang sahih

dengan segala ketetapanny4 karena hal ini lebih sa-

hih daripada keputusaan-kepuhrsan pribadinya dan

mnntaj nyalebih lurus daripada mnnltnj pnbadnVu
sebelum berpatokan pada pertimbangan penalaran

keagamaan yang tepal Oleh karena itu, akal tidak
boleh mengkonfirmasikan ketetapan-ketetapan agt
ma-apabila sudah sahih dari sisi Allah-dengan ke
putusan-keputusan buatan akal sendiri.

Akal bukanlah tuhan yang keputusan-keputus-
annya dapat mengamandemen ketetapan Allah.

Akal seseorang boleh menyanggah pemahaman

akal orang lain terhadap nash, dan memang inilah
lapangarurya. Hal ini tidak terlarang baginya asalkan

terbuka baginya lapangan untuk melakukan pe
nalavilan dan pemahaman yang bermacarn-macatn,
menurut prinsipprinsip yang benar dalam rangka
mencari kebenaran. Kebebasan berpikir, menurut
prinsipprinsip yang benar dan berpatokan pada pa-

tokan-patokan yang ditetapkan oleh agama sendiri,
memang dijamin bagi akal manusia dalam lapangan

fang luas. Dalam hal ini, tidak ada satu pun lembaga,

kekuasaan, atau peromngan yang berwenang meng-
halangi akal unhrk memahami maksud nash yang
benar dan aneka macam pelaksanaannya kalau nash
ihr dapat ditafsiri dengan bermacam-macam penafsir-

an dalam batasbatas patokan yang benar dan meng-
gunakan manlnjyans benar, yang diambil dari ke
tetapan-ketetapan agama. Nah, hal ini juga merupa-
kan makna dari perkataan bahwa risalah berbicara
kepadaakal.

Islam memang agama akal. Maksudny4 ia ber-
bicara kepada akal dengan kepuhrsan-kepuhrsan dan

ketetapan-ketetaparury4 dan tidak memaksakan akal

untuk menerima hal-hal luar biasa yang tidak ada
peluang baginya melainkair tunduk pahrh kepada
hal-hal itu. Islam meluruskan manhnj berpik':r bagp'

akal dan menyerunya unfirk merenungkan dalildalil
pehurjuk dan hal-halyang membawa kepada keiman-
an pada diri dan alam semest4 untuk membebaskan
fitrah dari beban-beban tradisi, adat, kebodohan, dan

tekanan-tekanan syahwat yang menyesatkan akal
dan fihah. Islam menyerahkan kepada akal untuk
memahami petunjuk-petunjuk nash dengan kan-
dungan keputusan-kepuhrsannya, dan Islam tidak
mewajibkan kepada akal untuk mengimani apayang
tidak dapat dipahami dan dimengerti petunjuknya

Apabila akal telah sampai pada tingkat menge
tahui pehrnjuk dan memahami ketetapan-ketetapan

agam4 maka tidak ada alternatif bagi akal kecuali
menerimanya dengan sepenuh hati (beriman) atau

tidak mau menerimanya (kafir), sedangkan dia tidak
berwenang menghukumi sah atau batalnya suatu
keputusan agama Akal juga tidak berwenang untuk
menentukan apakah suahr ketetapan agama dapat

diterima atau ditolah sebagaimana yang dikatakan
oleh orangorang yang hendak menjadikan akal se
bagai hrhan untuk menerima ketetapan-ketetapan
agama yang benar atau untuk menolaknya- Maka,
inilah yang disinyalir Allah di dalam firmm Ny 4' Apa

knh kamu bnimnn lupod" sebagian Al-Kitatr dnn mmg-

latfuri sebaginn yang lnin?"Lalu ditetapkan oleh-Nya
bagi yang bersikap demikian sebagai kafir dan di-
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ancam dengan siksaan.
Apabila Allah sudah menetapkan hakikat menge

nai urusan alam semesta atau menetapkan sesuahr
mengenai kewajiban-kewajiban dan larangan-larang

an, maka apa yang telah ditetapkan Allah itu wajib
diterima dan ditaati oleh oftmgyang telah sampaihal
itu kepadanya. Tentunya bila ia telah mengerti pe
tunjuk yang dimaksudkan.

Allah S\ /Tberfirman mengenai tabiat dan sifat
alam beserta isinya,

' AlLa"hlah y ang mcrciptalan tuj uh langit dnn s ep n ti itu
puln bumi." (ath-Thalaq: 12)

"Apalah mang-orang y ntg knfa tidnk mmgetalrui balru:a

lnngit dnn bumi itu krduanya dnhula adnhh sesuatu yang
padu, lcemudian Knmi pis ahlan antnra luduany a dnn

dari air Kami jadilan segala sesuatu yang hidup?" (aJ-

Anbiyaa':30)

'Allnh tekh mmciptnlan semua jmis hewan dni air."
(a.n-Nuur:45)

'Dia menciptnlmn manusia dnri tnnnh kering sepnti
tanbilar, dan Din mmciptnkan jin dnri nyal.a api, " (ar-
Ratrmaa"n: 14-15)

Mak4 mengenai semua itu, yang benar ialah apa
yang difirmankan-Nya, dan akal tidak boleh me-
ngatakan, "Aku tidak menjumpai semua ini di dalam
kepuhrsan-keputusan, pengetahuan, atau percobaan-

ku." Pasalnya, hasil pencapaian akal dalam masalah
ini bisa salah dan bisa benar. Sedangkan, apa yang

telah ditetapkan Allah tidak ada kemungkinan lain
kecuali kebenaran.

Kemudian Allah SWT berfirman meng enu mnn-

haj atalu tata kehidupan manusi4

"furangsiapa yarry tidnk m.anutuslmn mmurut apa y ang

diturunlwn Allah, mnla mnelm itu adnLah orang-orang

y ang lafa. " (eil-Maa-idah: 44)

"Hai orang-orang yatg buim.an, bernlalalnh l"podo
Allnh dm tinggallan sisa riba (y ang bekm dipungut) j ikn
Itnmu orang-nrangyatg bnimnn.Jilm lamu tidnk me-

ngerjalan (mminggallmn sisa riba), malw lccnhuilah
bahwa All"ah dan RasuLNya aknn m.urwrangimu.Jilca
knmu bntobat (dnri pmgambilan riba), mnlm bagimu

polak hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak
(pulQ dnnlay a. " (al-Baqarahz 27 8-279)

"Hendaldnh knmu (istri-isni Nabi) t€tap di rumnhmu,

dnnjarganlah lwmu buhins dan batlngluh Laku sepnti
orarry-orang jahiliahyangdthulu."(aL-Ahzabz33)

"Hendnklnh merelm mmutupknn kain kudung le dnnn

mne ka, dnn j anganlnh mznamp ak:knn p u hias anny a. "
(a^n-Nuur:31)

Maka yang benar ialah apa yang difirmankan oleh
Allah SWI dan akal tidakboleh mengatakan, "Akan
tetapi, aku melihatyans baik adalah begini dan be
gini." Atau, mengatakan sesuatu yang bertentangan
dengan perintah Allah, atau yang tidak diizinkan dan
disyariatkanAllah unhrk manusia Pasalny4 apayang

. dipandang baik dan maslahat oleh akal mungkin
salah dan mungkin benar, juga mungkin didorong
oleh syahwat dan keinginan-keinginan. Sedangkan,
apa yang ditetapkan Allah tidak ada kemungkinan
lain kecuali benar dan baik.

Apa yang telah ditetapkan Allah SWT mengenai
masalah-masalah akidah dan pandangan hidup atau
tata kehidupan, terlepas bagaimana pandangan akai
terhadapnya. Apabila sudah sah nashnya dan qath'i
'pasti' petunjuknya, serta tidak dibatasi untuk waktu
tertenfu, maka akal tidak boleh mengatakan, "Aku
hanya mau mengambil hal-hal yang berkaitan de
ngan akidah dan syiar-syiar ubudiah saja karena aku
melihat bahwa zarnan ifu terus berubah yang me
merlukan perubahan sistem dan tata kehidupan."
SeandainyaAllah membatasi objekhanya unhrkwak-
tu tertenfu, maka sudah tentu nash-nash ifu tidak
akan disebutkan secara mutlak, yang meliputi masa
turunnya nash dan akhir zaman.

Kita harus menjauhkan diri dari sikap menentang
Allah dan menuduh pengetahuan Allah terbatas dan
tidak sempurni. Mahasuci dan Mahatinggi Allah
dari apayang mereka katakan. Ijtihad itu hanya boleh
dilakukan dalam rangka menerapkan nash umum
terhadap kondisi parsial, bukan dalam rangka me
nerima prinsip umum atau menolaknya, di bawah
pendapat akal siapa pun dan pada generasi yang
manapun!

Apayangkamikemukakan ini sama sekali tidak
mengurangi nilai dan peranan akal bagi kehidupan
manusia. Karena lapangan di hadapannya sangat
luas untuk menerapkan nash-nash terhadap kondisi-
kondisi akhral, sesudah ditetapkan pedoman dengan
manltnj penalar andan timbangan-timbangarurya yang
digali dari agama Allah dan ajaran-ajarannya yang
benar. Juga terbentang lapangan yang lebih luas lagi
di hadapannya untuk mengetahui tabiat alam sernes
ta beserta potensi-potensi, kekuatan, dan kandung-
an-kandungannya; dan bagaimana memanfaatkan
apa yang telah diciptakan oleh Allah untuknya dari
alam semesta; serta bagaimana menumbuhkan, me
ngembangkan, dan meningkatkan kehidupan-da-
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lam batas-batas manhnj Nlah-bukan seperti yang
dikehendaki oleh syahwat dan hawa nafsu yang da-
pat menyesatkan akal dan menufup fibah dengan
timbunan noda dan kotoran-kotoran!3

Thnggung Jawab Menyampaikan
da^n Menunaikan Risalah Islamiatr

Ini merupakan bagian kedua setelah pembatrasan
bagian pertann sebelumnya. Kitaberhenti lagiunfuk
merenungk€n potonsan ayaL " jfr lio a\ttKfi ...

gili'i''&'Sup ay a tidak adn oto*i b agi- mnnus ia
rnnnbantah Allnh seudnh diuhntya rasul-rasul itu'. "

Kita berhenti di hadapan tanggung jawab besar
yang dibebankan kepada para rasul dan orangorang
yang treriman kepada risalah" Yaifu , suatu tanggung
jawab yang berat sesuai dengan kadar keagungarurya.

Akibatyang akan diterima semua manusia di du-
nia dan alddrat sangat berkaitan dengan para rasul
dan para pengikut mereka sesudahnya. Maka, ber-
dasarkan apa yang telah disampaikan para rasul ke
pada manusia, diperoletrlah kebahagiaan atau ke
sengsaraan bagi manusia itu di dunia dan aktrirat"

Ini adalah persoalan yang sangat besar. Oleh ka-
rena ihr, para rasul merasakan betapa besarnyahrgas
yang merek"a emban ini. Allah memberitahukan ha-
kikat tugas beratyang dipikulkan kepada merek4
ketika Dia berfirman kepada Nabi-Nya

"Sau,ngulatla, I{nrni aAan mmurunlan kepadamu po-
kntmn y ang berat. " (al-Mumamrnil: 5)

Dia rnengajarkan bagaimana mempersiapkan diri
menghadapi hrgas yang beratihr kepadabeliau,

"Hai arang y ang bnselimut lltuhnmmad), bargunlah
(untuk slnlnt) di mnlnrn hari, kzcunli sedikit (daripann-
ny a). (Yartu) se\ erduany a atau lwrangilah dari wpndua
itu sedikit, atau lebih dari sepndua itu. Bacalnh Al-
@i an itu dmgan p dalan-lnJnn. S esurggulaty a l{ami
alanmrnurunk,ankzpadnnupnkatannyargbaat."(aI-
Muzzammil:1-5)

"Sesunggultny a, I{nrni telnh menurunJan Al- @i an lv -
padnmu (fuIulwmmafl dmgan bnangsur - angsur. Maka,
bersabarlah leamu untuk (melalcranalmn) lcetetapan
Tblwnmu, dnnj anganlnh lwmu ilwti arang yang bndnsa
dnn wang yang lwfir di antara mnelw. Sebutlah nama

Tuhnnmu p adn (uaktA F agx dnn petang. Padn s e bagian
dnri m"ahm, mala suj udkh lap ada- Ny a. B ertas bihlnh
kzpann- Nya pada baginn y ang panj ang di malnm hmi. "
(ad-Dahr [al-Insaan]: 23-26)

Inilah yang dirasakan oleh Nabi saw. ketikaAllah
menyrruh beliau mengatakan dan meresapi apa
yang beliau katakarf itu,

"KatnJanlnh 'Sesungguhnya aku, seknli-lwJi tia"d"a se-

oTangpun yary dnPat mclindungiku furi (azs.b) Ailnh
dan selali-kali tinda alun mmqnoleh tanpat bnlindnng
selain daripada-Nya. Alnn tetapi, (aku hanya) me-
ny amp ailwn (p eringann dmi Allah) dnn risalah- N) o.''
(afJin:22-23)

' (Dia adnlnh nhn t) Yang Mmgenhui y ang gaib, mnkn
Dia tidnk mernp nlilntlwn fupada s eorang pun tmtang
yang gaib itu. Keanli k@ada rasul yang diridhai-Nya
m.alm s esungguhny a Din mmgadnlwn p mj aga-p ay aga
(nnhikaA di mulw dnn di belnknngnya. Supaya Dia
mmgetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu tela.h
mmy amp ailun r is alah-ris alnh Tuhanrzy a, s e dnng (s e -
bmanrya) ihnu-|,{ya mcliputi apa yang adn padn mneka.
D ia mcnghitung wgala s mtatu satu pnsatu. "(alJin: 26-
28)

Sungguh ini merupakan urusan yang sangat be
sar. Yaifu, urusan kemerdekaan, urusan kehidupan
dan kematian, urusan kebahagiaan dan kesengsara
an, dan urusan pahala dan siksaan manusia Mung-
kin ketika telah sampai risalah kepadanya lantas me
reka menerimadanmengikutiny4 sehingga mereka
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan a}*rirat
Mungkin risalah itu sampai kepada mereka, tetapi
mereka menolak dan membuangny4 sehingga ce
lakalah mereka di dunia dan akhiral Mungkin juga
risalah itu tidak sampai kepada mereka sehingga
mereka dapat beralasan kepadaTuharurya. Tinngguqg
jawab kesengsaraan dan kesesatannya di dunia ber-
ganfung di pundak oftmg yang dihrgasi untuk me
nyampaikan risalah tetapi dia tidak menyampaikan-
nya

Para rasul Allah telah menunaikan amanat dan
menyampaikan risalah. Mereka menghadap Tuhan
dengan keadaan telah bersih dari beban tugas yang
berat ihr. Mereka telah menyampaikan risatah de
ngan lisan, dengan memberikan keteladanan dalam
perbuatan nyat4 dan dengan perjuangan yang sung-

3 Silakan periksa masalah ini pada pasal ',4r-Rabbanillah"dalam kitab Khashnaishut Tashawuuril Islami wa Muqauwimaatuhu,bagiattpertama,
terbitan Darusy Swruq.
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guh-sungguh siang dan malam untuk menghilang-
kan segala hambatan dan rintangan-baik berupa ke
samaran-kesamaran yang menggoncangkan pikiran
dan kesesatan-kesesatan yang tampak indah dipan-
dang, maupun berupa kekuatan-kekuatan kezaliman
yang senantiasa menghalang-halangr manusia dari
dakwah dan memfitrah mereka dalam urusan aga-
ma. Hal seperti ini dialami Rasulullah saw. sebagai
penutup para nabi, penyampai wahyu yang terakhir
dan pembawa risalah yang pamungkas. Beliau tidak
cukup menghilangkan hambatan-hambatan itu de
ngan lisannya saja melainkan juga dengan perilaku
dan tindakan, "Se hingga tidnk odn rttnnlt lngi, dnn agamn
itu lnnya milik All"ah. "

Akan tetapi, tugas berat itu kini beralih ke atas
pundak orang-orang sesudah beliau, yaitu orang-
orang yang beriman kepada risalah beliau. Di sana
ada generasi.generasi yang terus berdatangan se
peninggal Nabi saw. dengan silih berganti. Mereka
tidak dapat lepas dari tanggung jawab untuk me
negahkan huliah Allah kepada manusia, dan tang-
gung jawab menyelamatkan manusia dari az,ab aW*
rat dan kesengsaraan dunia. Semua itu tidak dapat
dicapai kecuali dengan menyampaikan dan menunai-
kan risalah sesuai cara Rasulullah saw. menyampai-
kan dan menunaikannya. Karena risalah adalah risa-
lah dan manusia adalah manusia, sedang di sar-ra ada
kesesatan-kesesatan, hawa nafsu, syubhat-syubhaf
dan syahwat. Di sana juga ada kekuatan-kekuatan
yang sombong dan zalim, yang menghalang-halangi
manusia dari dakwah dan memfitnah mereka dalam
urusan agama dengan melakukan penyesatan yang
dilakukan dengan menggunakan kekuatannya- Sikap
dan hambatan-hambatannya sama. Manusia adalah
tetap manusia juga!

Risalah harus disampaikan dan ditunaikan. Di-
sampaikan dengan menjelaskannya kepada manusia
disertai perbuatan nyata sehingga orangorang yang
menyampaikan risalah ihr menjadi terjemahan hidup
yang realistis dari apa yang mereka sampaikan. Juga
disampailian dengan menghilangkan hambatan-hanr
batanyang merintangi jalan dakwah dan memfnah
manusia dengan kebatilan dan kekuatannya. Kalau
semua ini tidak dilaksanakan, berarti tidak ada pe
nyampaian dan penunaian risalah.

Ini adalah kewajibanyang tidak ada alasan untuk
melepaskan diri darinya. Kalau tidak dilaksanakan,
maka akan menimbulkan konsekuensi yang berat,

yaitu tersesatnya semua manusia. Juga akan me
nimbulkan kesengsaraan bagi mereka di dunia dan
tidak tegaknya huiiah Allah atas mereka di akhirat!
Semuanya akan memikul tanggung jawab tersebut
dan tidak akan selamat dari siksa neraka.

Maka, siapakah gerangan yang akan meremeh-
kan tanggung jaivab yang dapat meretakkan pung-
gung, menggetarkan hrlang rusul dan menggocang
persendian ini?

' Orangyangmengakudirinya"muslim"harusme
nyampaikan dan menunaikan tugas ini. Kalau tidak,
maka tidak ada jaminan keselamatan baginya di du-
nia dan athiral lGlau seseorang menyatakan dirinya
"muslim" tetapi tidak mau menyampaikan dan me
nunaikan risalah, apa pun bentuk penyampaian dan
penunaiannya, berarti dia memberikan kesaksian
yang bertentangan dengan Islam yang diakui se-
bagai agamanya ihr, bukan kesaksian akan ke
benaran Islam. Firman Allah,

' D emikian (pula) Kami telnh mmj adiknn lamu (umat
Islnm), umnt yang adil dnn pilihnn agar knmu mmjadi
salcsi atas (pnbuann) m.anusia dnn agar Rnsul (Mu-
hnmmad) menjadi salcsi atas (perbuatan) knmu." (aI-
Baqarah: 143)a

Kesaksiannya terhadap Islam harus dimulai dari
dirinya sendiri, kemudian rumah tangga, keluarga,
fumili, dan kerabat-kerabatnya, dengan mencermin-
kan Islam yang diserukannya itu dalam kehidupan
nyata. hngkah kesaksiannya yang kedua adalah
melakukan sertian kepada umaf setelah menyeru
keluarga dan familinya, untuk mengaplikasikan
Islam dalam semua aspek kehidupannya. Kesaksi.
annya berujung dengan jihad untuk menghilang-
kan kendala-kendala yang menyesatkan manusia
dan mem-fitnahnya, apa pun bentuk dan corak ken-
dala itu. Kalau di dalam melaksanakan hal itu dia
gugur, maka dia menjadi'syahid" yang telah me
nunaikan kesaksiannya unfuk agamanya dan meng-
hadap Tuhannya. Hanya yang demikian ihr sajalah
orang yang "mati syahid".

Cerminan Keadilan dan Kasih Sayang Altah
kepada Manusia

Berikutoiya adalah bagian ketiga dari tiga hal yang
merupakan ringkasan pembahasan mengenai ayaf

4 Silakan baca kitab Syahandntul-Haqkarya a*Sayyid Abul Ala al-Maududi, Pemimpin Jamaah Islamiah, Pakistan.
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'Agar tidnk adn alnsan bagi mnnusia membantnh Allnh
saudah diutusnya rasul-rasul itu. "Pada ujung perjalan-

an ini kita berhenti dengan menundukkan kepala di
hadapan keluhuran dan keagungan Allah yang ter-
cbrmin di dalam pengetahuan, keadilan, pemelihara-

an, karuni4 kasih sayang, dan kebaikan-Nya kepada
manusiayang suka menentang dan melampaui batas

itu.
Kita berhenti di depan ilmu pengetahuan ter-

hadap alamwujud, dengan segalakekuatan dan po
tensinya yang bisa menyebabkan manusia mendapat
pehrnjuk atau kesesatan. Juga dengan segala konse
kuensi pengetahuan ini ketika tidak diserahkan ke
pada akalnyayang merupakan perangkat aeung dari
Allah, mengingat banyaknya unsur-unsur petunjuk
dan pendorong keimanan yang ada pada diri ma-

nusia dan alam semesta. Allah mengetahui bahwa
perangkat y:mg agung ihr dapat saja dinodai oleh
syahwat dan keinginan-keinginan. Unsur-unsur pe
tunjuk yang ada di dalam susunan alam semesta dan
rehrng-relung jiwa manusia kadang-kadang terhrtup
oleh keinginan-keinginan, hawa nafsu, kebodohan,
dan keterbatasan. I{arena itu, Allah tidak menyerah-
kan urusan pehurjuk dan kesesatan semata-mata ke
pada akal manusia saj4 melainkan sesudatr diturun-
kannya risalah dan keterangan.

Sesudah adanya keterangan dan penjelasan itu
pun Allah tidak menyerahkan kepada akal untuk
membuat manlnj kehtdupan. Tbtapi, Dia hanya me
nyerahkan kepada akal bagaimana ia menerapkan
mmrhaj kehtdupan yang telah dibuat Allah untuknya
ihr. Kemudian dalam bidang-bidang lain yang luas,

akal berkreasi dan berinovasi untuk mengubah dan
menguraikannya menjadi begini dan begitu dengan
menggunakan bahan-bahan yang telah diciptakan
Allah buat manusia sebagai maKrluk berakal yang

bisa salah dan bisa benar.
Kita berhenti di depan besarnya keadilan yang

mentolerir manusia unhrk membantah Allah SWT
seandainya Dia tidak mengutus para rasul unhrk
memberikan kabar gembira dan peringatan, di sam-
ping telah disediakan-Nya alam semesta sebagai ki-
tab terbuka yang berupa wujud dan jiwa manusia
penuh dengan ayatyang dapat menjadi saksi atas

keberadaan, keesaan, pengahran, rencana, kekuasa
an, dan pengetahuan Sang Maha Pencipta- Dipenuhi
nya fitrah dengan kerinduan dan keinginan untuk
berhubungan dengan Penciptanya dan hrnduk ber-

simpuh di hadapan-Nya. Juga adanya keserasian,

respon, dan tarik-menarik antara fikah dan indikasi-

indikasi adanya Sang Maha Pencipta bagi alam se

mesta dan jiwa manusia. Selain itu, ditambah pula

dengan karunia akal yang berpotensi unfuk meng-
hihrng kesaksian-kesaksian dan menarik kesimpulan.

Akan tetapi, karenaAllah SWTmengetahui unsur-
unsur kelemahan pada kekuatan-kekuatan ini yang

dapat menjadikan potensi tersebut terabaikan dan

mengambil keputusan secara keliru, maka Allah
mentolerir manusia dengan argumentasi kealaman,

fitratr, dan akal unfukmembantah-Nya- Tetapi, hanya
jika Dia belum menguhrs rasul-rasul kepada mereka
unhrk menyelamatkan semua potensi ihr dari se
suahr yang dapat saja mengotoriny4 dan unhrk mem-

buat patokan dengan timbangan kebenaran Ilahi
yang tercermin di dalam risalah. Sehingga hukum-
hukumyang disali oleh potensi dirinya menjadi be
nar apabila konsisten di atas pedoman manhnjllati.
Nah, hanya dengan itu sajalah mereka harus me
ngakui, menaati, dan mengikud. Jika tidak, maka
gugurlah argumentasinya untuk membantah Allah,
dan ia berhak mendapat siksa

Kita berhenti di depan keagungan pemeliharaan,

karunia ratrmat, dan kebaikan Allah terhadap maktr-
luk yang dimuliakan dan dipilih-Nya ini, yang di-
ketahui-Nya memiliki keleniahan dan kelmrangan,
lantas diserahi kerajaan yang luas untuk menjadi
kfialifah di muka bumi. Kekhalifahan ini bagi ma-

nusia merupakan kerajaan yang luas sekali. Meski-
pun di dalam kerajaan Allah ia hanya sebutir atom
yang berada dalam genggaman-Nya ia tidak lepas

dari kekuasaan-Nya yang agung.
Pemeliharaan, karunia, rahmat dan kebaikan-

Nya menghendaki untuk tidak menyerahkan ma-

nusia kepada fitrah yang telah diberikan padanya

unhrk menjadi pembimbing dan penunjuk jalan, ka-

rena cahayanya dapat saja redup; dan tidak pula me
nyerahkannya kepada alal untuk menjadi pembim-

bing dan pengarah jalan hidupnya, karena akal itu
bisa saja tersesal Oleh karena ihr, Tuhan memberi-
nya karunia dengan menguhrs para rasul yang da-

tang silih berganti. Akan tetapi ada saja manusia yang

mendustakan dan menentang. Namun demikian, Dia
tidak begihr saja menghukum mereka karena ke
salahan dan dosadosanya ihr, tidak menahan kebaik-
an dan karunia-karunia-Nya, dan tidak pula meng-
hentikan pemberian pehrnjuk-Nya melalui tangan-

tangan para rasul-Nya. Dia tidak menghukumnya
dengan menjahrhkan siksaan di dunia atau afthirat
sehingga risalah itu sampai kepadany4 kecuali bila
ia menolak dan mengingkari, lalu mati dalam kekafir-

an tanpa sempat bertobal
Adalah suatu hal yang mengherarlkan bila pada
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suatu zaman manusia menganggap dirinya sudah
serba mampu dan tidak membutuhkan apa-apa dari
Tuhan. Ia merasa cukup dengan alatyang sudah di-

ketahui oleh Allah bahwa alat ihr tidak memadai, se
lama tidak ditopang dengan manhnj ttllah, sehingga
Dia tidak menjatuhkan sanksi atasnya sebelum me
nurunkan risalah dan keterangan. Gambaran manu-
sia yang seperti ini mengingatkan kita kepada anak
kecil yang merasakan sebagian kekuatan pada kedua
betisnya lantas dia melepaskan tangan yang mem-
bimbinguya dan menjadi sandararury4 karena me
rasa cukup dan mampu unhrkmandiri!Akan tetapi,

anak kecil ini lebih terbimbing dan patuh kepada
fitatrrya ketika ia mencoba untuk mandiri dan lepas

dari tangan yang membimbing dan menjadi san-
daran baginya Ia memenuhi panggilan fitrah unhrk
mengaktualisasikan potensi yang tersimpan pada
diriny4 dan mengembangkan kemampuanny4 serta
melatih organorgan hrbuh dan sarafsarafrya supaya
berkembang dan menjadi kuat dengan latihan ter-
sebut

Sedangkan, keberadaan manusia sekarang yang
sudah jauh dari tangan Allah dan membelakangi pe
hrnjuk-Nya beserta segenap potensi dan kekuatan
yang dimilikinya sudah diketahui Allah bahwa se
mua potensi dan kekuatarurya itu tidak cukup untuk
lepas dari tangan dan petunjukAllah. Segenap pa
tensi dan kekuatannya hanya akan menjadi ter-
bimbing, terarah, dan lurus dengan risalah Allah.
Sebaliknya akan menjadi sesal amburadul, dan ber-
goncang apabila hanya mandiri dengan dirinya sen-

diri dan lepas dari hidayahAllah!
Anggapan bahwa akalyang besar ini bebas mer-

deka tanpa risalah dan dapat mencapai sesuafu yang
dapat dicapai oleh risalah, adalah salah dan sesal
Mak4 akal akan berjalan lurus, bersama risalah, de
ngan mnnhnj penalaran yang benar. Apabila setelah
itu ia melakukan kesalahan dalam penerapannya,
maka kesalahan itu bagaikan kesalahan jam yang
telah diahr patokanny4 tetapi kemudian dikalahkan
oleh unsur-unsur udara dan karaliter logamJogam
yang dapat menimbulkan pengaruh. Bukan seperti
kesalahan jam yang sama sekali tidak pernah di.
desain dengan ahran-ahrannya?tau dibiarkan am-
buradul dan berbenturan. Alangkah jauhnya per-
bedaan antara kedua hal tersebutl!

Suatu indikator bahwa apa yang dapat sempurna
dengan risalah, yang sudah tenfu penerimaan dan
penalarannya dengan menggunakan akal, tidak
mungkin dapat sempurna tanpa risalah. Mak4 akal
manusia sangat membutuhkan risalah itu. Sejarah

manusia tidak pernah mencatat bahwa hanya de
ngan akal yang besar dan langka semata-mata dapat
mencapai apa yang dicapai oleh akal tadisional me
nengah yang dipandu oleh risalah, baik dalam bidang
akidah, aKilak, tata kehidupan, maupun perahran-
perahran lainnya...

Akal dan pikimn Plato dan Aristoteles yang nota-
benenya termasukpemikirbesaryangjauh dari risa
lah Allah dan pehrnjuk-Nya, niscaya akan kita lihat

' adanya jarak yang amat jauh dari pola pandang se
orang muslim ffadisional mengenai Tuhannya, de
ngan dibimbing oleh risalah.

Akhnaton, pada zaman Mesir kuno, dapat men-
capai akidah tauhid (monoteisme) meski dianggap
tidak terpengaruh oleh pancaran akidah tauhid
Ibrahim dan risalah Yusuf Namun, celahcelah dan
dongengdongeng dalam akidah Aktrnaton membuat
jarak yang sejauh-jauhnya dengan tauhid seorang
muslim tradisional terhadap Tuhannya.

Dalam bidang akhlak, kita dapati pada zaman per-

mulaan Islam contohcontoh kemoderatan dari orang-
orangyang telah dididik oleh Rasulullah saw. yang
tidak pernah mendapatkan perhatian sedemikian
rupa sepanjang sejarah, dibandinglian dengan omng-
orang yang bukan hasil didikan risalah samawi. Se
dangkan dalam bidang prinsip, sistem, dan perahr-
an, tidak pernah kita menjumpai keserasian dan ke
seimbangan, bersama ketinggian dan keluhuran yang
kita jumpai dalam sistem Islam beserta prinsipprin-
sip dan.peraflrran-perahrrannya Tidak pernah kita
jumpai masyarakatyang telah dibangun oleh Islam
itu berulang kembali pad a zamannyL sebelum atau-
pun sesudaturya di negeri lain, dengan keseimbang-
an, keserasian, kemudahan, dan kelapangan hidup
nya

Ukurannva bukanlah tingkat peradaban kebenda-
annya- IGrena kemajuan kebendaan ihr dapat ber-
kembang sesuai dengan S?rdna-Sarara yang dicipta-
kan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
berkembang. Akan tetapi, timbangan kehidupan pada

zammr kapan pun adalah keserasian dan keseim-
bangan antara semua bagian, perangkaf dan aturan-
aturannya. Yaitu, keseimbangan yang dapat men-
datangkan kebahagiaan dan ketenteraman. Dibebas
kannya segenap potensi manusia melakukan aktivi-
tas tanpa tekanan dan penyelewengan pada setiap
aspeknya yang banyak itu, dan pada masa mereka
hidup sempurna dengan Islam yang tidak pernah
dicapai oleh manusiayangjauh daririsalah pada masa
kapan pun. Kegoncangan dan ketidakseimbangan
ihrlah yang menjadi ciri abadi bagi kehidupan di luar
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naungan dan bayang-bayang Islam, meski bagai-
manapun maju dan besarnya pada beberapa segi.
Karena, pada segi-segi tertentu jusku pada cahaya-
nya juga terdapat imbas negatif pada segi-segi yang
lain pula sehingga kehidupan manusia menjadi gon-

cang, bingung, dan sengsara.5

Kesaksian Allah da^n Mdaikat terhadap
Kebenaran Risalah dan Kekeliman Ora^trg
yang Menentangnya

Kita berhenti di batas ini, sesuai dengan konteks
bayang-bayangnya, dalam membicarakan isyarat-
isyarat yang kuat dan dalam, yang ditebarkan ke
dalam jiwa oleh firman Allah,

"(Mnelw lmmi utus) sel.aku rasul-rasul panbawa bnita
gembira dan pembni peringatan agar tidak adn alnan
bagi mnnusin mnn banrah All"oh sesudnh diuhtstrya rasul-
rasul itu, Dan adnlnh Allnh Malrapnlwsa lo4.Mol--
bij alcs ana. " (a"n-Nisaa': 165)

Selanjubrya kita berjalan bersamanya seiring de
ngan konteks Al-Qur'an,

,tr - -a/z &.a

-', +V"; tJ 441 Sj U 36-{1f 6)
t,QF3'\67't6;-{<43r5

" (Mnela tidnk mnu mmgakui yang dinrunlean l"po.do'
mu itu) , tetnpi Allnh mmgakui Al. @i an yang diturun-
kan-Nya kepa.damu. Allah menurunknnnya dengan

ilrnu-Nya; dnn m.alnilat-mnlailat pun mmjadi sahsi
(puk) Cukuplnh AIkh yang mengakuinya.' (at -
Nisaa': 166)

ApabilaAtrli l(tab mengingkari risalah terakhirini
yang memang berlaku sebagai Sunnah Allah di da-

lam mengutus para rasul kepada hambahambaNy4
'selnku pembawa bdtn gembira dan pnnberi ptringann
agar tidak adn alnsan bagi m"anusia membantnh Allnh
sesudah diutumya rasul-rasul itu'l wahai Muhammad,
tidaklah tindakan mereka itu membahayakanmu.
Biarlah mereka menolak, "(Merekn tidak mau me-

ngakui yang diturunlan lepadnmu itu), trnpi Allnh me-

nga*ui Al, foti an y ang diturunkan- Ny a kzp adnmu. Allnh
mmurunlwnnla dngan ilrnu-Nya; dan mnlniknt-malailat
pun menjadi salcsi (puk). Cukuplnh Allnh yang me-

ngalatinya."
Kesaksian dan pengakuan dariAllah dan malaikat-

malaikat-Nyayang di antaranya adalah malaikatyang
menyampaikan risalah ini kepada Rasul-Nya dapat
menggugurkan semuayang dikatakan oleh Ahli Ki-
tab itu. Siapakah gerangan mereka, padahal Allah
dan para malaikat Bun memberikan pengakuan?
Padahal pengakuan dan kesaksian Allah saja sudah
cukup.

' Kesaksian dan pengakuan Allah dan malaikat itu
untuk menghilangkan kesusahan hati Rasulullah
saw. beserta segala sesuatu yang menimpa beliau
karena tipu daya dan kekeraskepalaan kaum Yahudi.
Kesaksian ini sekaligus unhrk meyakinkan, me
mantapkan, dan menenangkan hati kaum muslimin
pada masa permulaan Islam di Madinah dalam
menghadapi trik-trik kaum Yahudi yang ditolak dan
dipatahkan olehAlQur'an dengan aneka macam me
tode dan pengarahannya

Pada wakfu itu datanglah ancaman yang me
nakutkan kepada orang-orang yang mengingkari ri-
salah ini, pada proporsiny4 sesudah kesaksian Allah
SWT dan malaikat-Nya tentang kebohongan, ke
sombongan, dan pemutarbalikan fakta merek4

\kft 6ig.;;LU,ii/;'ttiiil

"Smngguhnyo orang-urangyang lilfxr dnn nrcnghakng-

l*kr.g (nmnusia) dari jalnnAllnla bmar-bmnr telnh

saat sejauh-jauhnya. Sesunguhnya nrang-orang yang
lnfir dnn melnlatlan leealimnn, Allnh selcali - knli tidak
alwn mmgampuni (dnm) merela dnn tidnk (puk) ol(m
menunjuklan jalnn kzpadn muekn, lcecuali jalan ke

nnakaJalnnnnm; mneka lulcnl di dnlamnya selnma-

lnmanya. Dan yarg demikian itu adal"ah mudah bagi

Allnh. " (an-Nisaa': 167- 169)

Sifat-sifat dan ketetapan-ketetapan ini, di samping
keberadaannyayang bersifatumum, diterapkan pada

masa permulaan terhadap keadaan, pandangan, dan
sikap kaum Yahudi terhadap agama Islam dan pe
meluknya ini, bahkan agama samawi secara kese

5 Pembahasan lebih luas tentang masalah ini lihat dalam buku Al-ktan ua Musyhihaal Hadtwarul pasd. 'Takhabbuth wa ldhthiraab", terbitan
Darusy Syuruq.



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an lll (141) Juz W: Bagian Akhir an-Nisaa' E furmulaan al-Maa - idah

luruhan. Hanya beberapa orang di antara mereka
yang telah membuka hati mereka untuk mendapat-
kan hidayah, lalu Allah memberinya hidayah.

Merek4 dan semua orangyang terterapkanpada-
nya sifat kafir dan menghalang-halangi manusia dari
jalan Allah, telah tersesat sejauh-jauhnya. Mereka
tersesat dari petunjuk Allah, dari jalan yang lurus
dalam kehidupan, pikiran, pandangan, iktikadny4
perilakunya, kemasyarakatannya, dan perundang-
undangarurya di dunia dan alifiiral Mereka tersesat
dengan kesesatan yang tidak ada harapan untuk
mendapatkan petunjuh "Mnelw bmar-benar telah tzr'
s esat sej auh-j auhny a. "

Mereka disebut lagi dengan identitas kafirnya,
ditambah dengan identitas z,ahm,

'\enrryguhnya, orang- nrarg yang lilfa dnn melnlwlwn
leczlkm.an...."

Kekafiran itu sendiri adalah kazaliman terhadap
kebenaran, manusi4 dan diri sendiri. AlQur'an ka-
dang-kadang mengungkapkan kekafiran dengan
menyebutnya sebagai kezaliman sesudah menetap
kan bahwa mereka adalah kafir di dalam ayat se
belumnya (sebagaimana akan dibicarakan pada

tempatnya nanti dalamjuzinipada surah alMaa'idah).
FirmanAllah,

"Sesungguhnya, lemusyrilan in adnkh kralimnn y ang
besar."

"Barangsinpa yang tidak m.unuhslan mmurut apa y ang

diturunJan All.ah, malm mnela itu a.dalnh mang- orarg
y ang znlim. " (af -Ivlaa-idafr : a5)

Mereka tidak hanya melakukan kezaliman syirik
saja tetapi juga dengan menghalang-halangi Insnu-
sia dari jalan Allah. Sehingga, mereka berkutat dalam
kekafiran atau berkubang dalam kezaliman. Oleh
karena ifu, Allah menetapkan pembalasan mereka
yang teraktrir dengan keadilan-Nya

"Saungulaua,urang-orangyagk{vdm.mcln}at},nnkz-
ulimnn" Allnh sekali-lwhi tidn* akan ntmganpuni (dnm)

mnela dan tidnk (puk) al@n mcmtryjuklanj alm fupadn
mcrelu, lucuali jalan kc nnalu jalwrum; mnela kzlal
di dnlnmny a selnma-lo,nnnya. " (an-Nisaa': 168- 169)

Maka bukanlah urusan AllahSWT untuk meng-
ampuni orangorang semacam itu, sesudah mereka
tersesat sejauh:iauhny4 dan telah memutuskan atas
dirinya dari semuajalan pengampunan. Sudatr bukan
menjadi urusan Allah unhrk menunjukkan jalan ke
pada mereka melainkan jalan ke neraka jahanam.

IGrena mereka juga telah memuhrskan atas diri me
reka dari semua jalan ftunjuh dan mereka hanya

menghadapkan dirinya pada jalan menuju neraka
jahanam. Sehingga mereka masuk dan berkubang
dalamdalam, dan layaldah mereka kekal di dalam-
nya karena mereka sudatr terlalu jauh dalam kesesatan

dan kekafiran. Sehingga, karena jauhnya ini, maka
sudah tidak ada harapan unhrk kembali ke jalan yang

benar! |
'Dan yang dnnikian itu adnhh mudah bagi Allah.' (arr
Nisaa': 169)

IGrena Dia Mahakuasa atas hamba-hamba-Nya
sedang antara Dia dan seseorang dari hambaharnba-
Nya tidak adahubungan kenasaban sama sekali, yang
dapat menyebabkan kesulitan untuk memberikan
pembalasan yang adil bagi orargorang yang layak
menerinunya Tidakada seorang hambapun yang
memiliki kekuatan dan daya upaya yang dapat me
nyulitkan Allah untuk menjahrhkan pembalasan itu.

Orangorang Yahudi, sebagaimana halnya kaum
Nasrani, mengatakan, "IGmi adalah anakanakAllah
dan kekasih-Nya" Mereka mengatakan, "IGmi tidak
akan disentuh oleh api neraka kecuali selama be
berapa hari yang dapat dihitung." Mereka juga me
ngatakan, "I(ami adalah bangsapilihanAllah." Maka
datanelah AlQur'an untuk menolak semua itu dan
menempatkan mereka pada proporsi yang sebenar-
nya sebagai hambahambaAllah di antara hamba-
hamba-Nya yang lain. Apabila mereka berbuat ke
baikan, maka mereka akan diberi pahala. Jika me
reka berbuat kejelekan tanpa bertobat kepada Allah,
maka mereka jdga akan disiksa. Hal yang demikian
ifir adalah mudah bagiAllah.

Seruan kepada Segenap Manusia
Setelah itu, dikumandangkanlah seruan umum

kepada segenap manusia bahwa Rasulullah saw. da-

tang kepada mereka dengan membawa kebenaran
dari Tuhannya. Barangsiapa yang beriman kepada-
ny4 maka dia adalah orangyuulg baik; dan barang-
siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah tidak
membufuhkan mereka semua. Karena segala se
suatu yang ada di langit dan di bumi adalah ke
punyaan-Nya. Dia mengetahui semua urusan dan
memberlakukannya sesuai dengan ilmu dan ke
bijaksanaan-Nya

'# u;;jt3;:ti {i\1i3,)6iqy.
FGida+:,fiie$$grjKafi
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$gpxf'Jgv;./6
"Wahai m.anusia, sesunguhnya telah datang Rnul
(Mulnmmad) itu lupadnmu dmgan (membawa) lu'
bmaran dnri Tuh.anmu, makn bnimanlnh lmmu, itul"oh

y ang lzbih baik bagimu Jilw kamu lwftr, (naka luknfiran
itu tidnk mmqilwn Allnh sdikt pun) larmn sesungguh-

ny a apa y ang di kngit dnn di bumi itu a.dnlnh lupurty onn

Allah. D an adakh Alkh Maln Mmgetahui lngi Maln-
bij alcs arn. " (arr-Nisaa- : 170)

lnilah seruan yang didahului dengan mengikis
habis aneka kebohongan Ahli Kitab, menyingkap
karakteristik kaum Yahudi dan berbagai kemung-
karan mereka sepanjang sejarah, dan melukiskan
watak asli merekayang keras kepala meskipun ter-
hadap Musa as.. Seruan ini pun didahului dengan
penjelasan watak risalah dan tujuannya, yaifir meng-

hendaki Allah mengutus para rasul kepada setiap ka-

unnya dan menguhrs Nabi Muhammad saw. seba-

gai rasul bagi seluruh alam sesudah semuarisalah
sebelumnya berubah oleh ulah kaum masing-ma-
sing rasul ihr, sehingga harus ada seruan umum di
dalam risalah terakhir ini unhrk disampaikan kepada
semua manusi4 "'4gar tidnk a.dn alnsan bagi mnnusin

membannh Allah sesudnh diutumya rasul-rasul itu."l{*
lau tidak ada risalah yang berlaku umum bagi semua
manusi4 pasti ada alasan bagi manusia unhrk menr
bantahAllah. Patahlah argumentasi ihr dengan ada-

nya risalah yang berlaku umum bagi semua manusia
dan masa Risalah ini adalah risalah yang terakhir.

Tindakan mengingkari keberadaan risalah sesu-

dah nabi.nabi Bani Israel selain Isa atau sesudah Isa
as., tidak sesuai dengan keadilan Allah unhrk meng-
hukum manusia sesudah sampainyarisalah ihr, tanpa
risalah umum sebelumny4 yang notabenenya sangat
membufirhkan risalah umum tersebul Maka risalalt
itu dihrunkan karenakeadilanAllah dan kasih sayang-

nya kepada hamba-hamba-Ny4

'Dan tiadalah Kami mmguhts lwmu mzlninknn untuk
(narfadi)rahmarbagisenustaalnm."(al-Anbryad:LA7)

Rahmat di dunia dan akhiraf sebagaimanatampak
dari penjelasan ini.

o.l).z az-t\)re:\t 3*, U*S ;;'-ii J^\i
3.t;f i;i;*'o=:rCiV:sS!N:,p- -l_.a,

i;Vi j-:a,;:A't'i/Jf46)\,;hH)^i

'if^irj;HG\,trt"i&'6:;s5.W
+tfii a!A:,:r; 5 5 K S es, "l,rt*- s
3{: " 

i j #,se5 
^v6tv;-;t 

t1t
'u 15X',<1li Et ;if':; <'K i Ui

a$\ 6v. ;# 6 &, ij €, A F+:;.;e

Tief A\:i;4"i:i\ir*,*,,^'z'(rvKfr

"riL;Z-l'.i\"%t\3i'\\ jlr"O$\ffi
g,\.CJ \E e Atff tfr ,pri;rte

"\rvahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui
batas dalam agamamu, dan janganlah kamu me-
ngatakan terhadap Allah kecuali yang benar.
Sesungguhnya Almasih,Isa putra Maryam iur'
adalah uhrsan Atlah da^tr (yang diciptakan de-
ngan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya
kepadaMaryam, da"n (dengan tiupan) roh dari-
Nya.Ivlaka, berimanlah kamu kepadaAllah dan
rasul-rasul-Nya- Janganlah kamu mengatakan'

'(Tbhan inr) tiga.'Berhentilah (dari ucapan ihr).
(Inr) lebih balk bagimu. Sesungguhnya Allah
Tbhan Yang Maha Esa, Mahasuci Allah daxi
mempunyai analq segala yang di langt dan di
bumi adalah kepunyaan-Nya- Culuplah Allatl
sebagai Pemelihara (171) Almasih sekali-kali
tidak enggan menjadi ha^rnba bagi Allah dan
ddak (pula engan) malaikat-malaikat yang ter-
dekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan
dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri'
narrtiAllah akan mengumpulkan mereka semua
kepada-Nya.(172) Adapun orang-orang png ben
iman dan beramal saleh, maka Allah akan me-
nyempurnakan pahala mereka dan menambah
unhrk mereka sebagian dari karunia-Nya- Ada-
pun orang-oriurg yang enggan dan menyom-
bongkan dfui, maka A[ah a^kan menyiksa me-
reka dengan siksaan ya"ng pedih, dan mereka
fidak al€n memperoleh bagi diri mereka' pelin-
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dung dan penolong selain daripada Allah. (173)

Hai ma.nusia, sesungguhnya telah datang ke-
padamu bukti kebenaran dari Ttrha^nmu, (Mu-
hammad dengan mukjizatrrya) da^n telah Kami
turunkan kepadamu cahaya yang terang ben-
derang (Al-Q*'a"t). (f ) Adapun orang-orang
ya^ng berima^n kepada Allah dan berpegang ke-
pada (agama)-Nya, niscaya Allah aka^n me-
masukkan mereka ke dalam rahmat ya^ng besa.r
dari-Nya (zurga) dan limpahan t€xuila-Nya.Juga
menunjuki mereka kepada jalan yang lurus
(.rotrk sampai) kepada-Nya-" (L75)

Pengantar
Pelajaran ini membicarakan kaum Nasrani dari

Ahli Kitab, sebagaimana pelajaran lalu yang mem-
bicarakan kaumYahudi dari kalanganAlrli I(tab pula
Mereka itu adalah Atrli Kitab, yang menjadi sasaran
pembicaraan ini.

Dalam pelajaran yang lalu, AlQur'an sudah men-
jelaskan identitas Isa pufa Maryam beserta ibunya
yang suci dari segenap kebohongan bangsa -Yahudi,

menjelaskan akidah yang benar dalam kisah pe
nyaliban Isa Almasih a.s., menjelaskan faktra yang
sebenarnya bahwa yang disalib itu adalah orang Ya-
hudi sendiri, dan menjelaskan ulah, tingkah, dan ke
keraskepalaan kaum Yahudi!

Pelajaran ini menjelaskan kebenaran dan akidah,
menjelaskan kedudukan Isa puba Maryam yang se
benarnya dari sikap berlebihan kaum Nasrani me
ngenaiAlmasih a.s. dan dari mitosmitos keberhala-
an yang meresap ke dalam ajaran Nasrani dari ber-
rnactm-macaln bangsa dan berbagai aliran agam4
seperti dari mitosmitos bangsaYunani dan Romawi,
dongengdongeng bangsa Mesir kuno, dan mitos
mitos Hindu.

Al-Qur'an berusaha meluruskan akidah Ahli
Kitab yang didapatinya sudah penuh dengan ber-
bagai penyimpangan dan sarat dengan dongengdo
ngeng. Hal ini seperti AlQur'an meluruskan akidah
kaum musyrikin yang bertolak belakang dengan
ajaran agama Nabi Ibrahim yang masih tersisa di
jazirah Arabia, dari hrmpukan rqitos-mitos dan khu-
rafat-khurafat j ahiliah.

Bukan hanya itu, bahkan Islam datang unhrk me
luruskan akidah semua manusia mengenai Allah,

dan menyelamatkannya dari semua penyimpffigil,
kerusakan, serta tindakan berlebihan dan melam-
paui batas, dalam pikiran seluruh manusia- Maka, Al-
Qur'an meluruskan kerancuan paham monoteisme
dalam ajaran Aristoteles diAthena sebelum kelahiran
Is4 dan ajaran Plato di Iskandaria sesudahkelahiran
Isa Jugapada mapa-masa di antaranya dan sesudah-
nya dari berbagari macam pandangan hidup dan fil-
safatyang membingunglian karena didasarkan pada

. kemampuan akal manusia, yang sangatmembufuh-
kan risalah agar dapat terbimbing di lapangan ini6 .

Persoalan yang dipaparkan dalam ayat-ayat ini
adalah masalah kepercayaan'Trinitas" beserta kan-
dungannya yang berupa dongeng tentang "keanak-
an Almasih" (kedudukarurya sebagai anak Tuhan),
untuk menetapkan kemahaesaan Allah SWT menurut
ajaran yang lurus dan benar.

Ketika Islam datang, akidah yang dipeluk oleh
kaum Nasrani adalah bahwaTuhan itu Sahr dalam

fua oknum: Bapak, fuialt dan Roh Kudus. Almasih
adalah oknum Anak. Kemudian mereka berbeda
pendapat lagi tentang Almasih. Apakah dia memiliki
sifatTuhan dan sifat manusia sekaligus ataukah dia
memiliki satu sifat saja sebagaiTuhan? Apakah dia
mempunyai satu kehendak saja dengan kedua sifrt-
nyayang berbeda itu? Apakah dia itu qadim'mah*
dahulu' sebagaimana Bapak ataukah dia ihr dicipta-
kan? Masih banyak persoalan lagi yang diperselisih-
kan dalambermacam-macam aliran, sehinggaterjadi
tindakan-tindak kekerasan di antara atran yang ber-

. beda-beda itu, sebagaimana akan dibicarakan agak
rinci dalam surah al-Maa'idah nanti.

Menurut urutan sejarah tentang perkembangan
akidah Nasrani, akidah'Trinitas" dan kepercayaan
tentangAlmasih sebagai anak Allah, Mahasuci Allah
dari yang demikian itu, tidak terdapat dalam ajaran
Nasrani periode pertama. Maryam dimasukkan ke
dalam oknum Trinitas pada masa-masa yang ber-
beda-beda dalam sejarah, bersamaan dengan masuk
Iftistennya para paganis (penyembah berhala/dewa-
dewa) tanpa melepaskan kepercayaannya kepada
berhala dan dewadewa. Sedangkan, kepercayaan
Trinitas ihr sendiri kemungkinan besar diadopsi dari
agama Mesir Kuno. Yaitu, Trinitas yang terdiri dari
dewa "Ozoris, lzis, dan Horis".

Golongan Nasrani yang bertauhid (mengakuiTu-
han hanya satu yaitu Allah saja) selalu menghadapi
tekanan dari Penguasa Romawi dan lembaga-lem-

6 Silakan periksa pasal '?ri wa Rakaam" dalarnhtab Khashaaishut Tashawwurii Islami wa Muqauwimantuhu, terbitan Darusy Syuruq.
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baga suci yang loyal kepada pemerintah (yaitu go
longan Mulkaniyyun) hingga sesudah abad keenam
Masehi. Mereka tetap berpegang pada tauhid meski-
pun mereka menghadapi tekanan dan pengusiran

dari tangan-tangan kekuasaan Romawi.
Kepercayaan'Trinitas" senantiasa berbenhrran

dengan pikiran para cendekiawan Nasrani sendiri.
Karenaitu, para tokoh gereja berusaha dengan ber-
bagai cara agar kepercayaan ini dapat diterima oleh
mereka Di antaranya dengan mengatakan bahwa ini
merupakan persoalan misterius yang tidak dapat di.
ungkapkan rahasianya kepada manusia kecuali pada

hari ketika tersingkapnya tabir dari segala sesuatu
yang ada di langit dan di bumi!

Santo Bother, pengarangbdru Pokokdnn Cabang

dan salah seorang pensyarah akidah Nasrani, dalam
masalah ini mengatakan, "Kami. memahami hal itu
menurut kadar kemampuan akal kami. Kami ber-
harap dapat memahaminya lebih jauh pada wakhr
yang akan datang, ketika terbuka bagi kami tabir
yang menutup segala sesuafuyang adadi bumi dan
di langi1"7

Akan tetapi, di sini kami tidak ingin memasuki
lebih jauh mengenai sejarah perkembangan beserta
pola pikir agama Nasrani ini, yang pada asalnya me
rupakan salah sahr agama tauhid. Karena ifu, kami
cukupkan dengan memaparkan ayat-ayat Al-Qur' an
yang datang dalam konteks surah ini saj4 untuk me
luruskan pemikiran yang masuk ke dalam agama
tauhid tersebut!

Thinitas, Kepercayaan yang Melampaui Batas
Kebenaran

i j'rS$; "?+", 
a\ J'jy r't:?ii S'tt-

3 ;,'i; :; * lgrci;.s S L,{\ :,F
4

i;Ui|+ *:U;i/ i)\j46\,{ q, ;rt

'ifritr;HG\;ia"K\JfiSi.W
22. b

+(#\a!,^:j;A5K"t:^q":,3*5
$q=-; i'V6s!,elay:

"Wahai Ahli Kitab, janganlnh kamu melnmpaui batas

dnlnm agam.amu, dnn j anganlah knmu mmgatnkan tn -

hndnp Allnh lucuali y ang b mnr. S uungguhny a Alrnasih
Isa putra Maryam itu, adnlnh utusan Allnh dnn (yang

dicipnkan dugan) lalirnnt- Ny a y ang disampailan-Ny a

kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dartNya.
Makt, bnim.anlnh lmmu kepada Allnh dnn rasul-rasul-
Nya.Janganlnh lwmu mmgatnlan, '(Tuhan itu) ttga.'
Bsrhentilnh (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu,

Sesungguhny a, Allnh Tuhnn Yang Mahn Esa, Mahnsuci
AIInh dari mempunyai annk, segal,ayang di kngit dnn
di bumi adnlnh lepunyann- Nya. Culwplnh Allnh wbagai

Pemelihnra." (an-Nisaa': 171)

Dengan demikian, ini adalatr sikap berlebihanyang
melampaui batas dan kebenaran. Sikap inilah yang
mendorong kaum Ahli Kitab unhtk mengatakan se
suatu yang tidak benar tentang Allah, dengan meng-
anggap bahwa Allah mempunyai anak sebagaimana
mereka juga beranggapan bahwa Allah Yang Maha
Esa itu terdiri dari tiga oknum.

Kepercayaan tentang adanya oknum anak dan
Trinitas itu mengalami perkembangan seiring de
ngan naik hrurmya tingkat berpikir mereka- Akan
tetapi, karena menisbatkan anak kepada Allah itu
menjijikkan fitah dan tidak {apat dicerna oleh akal,
maka mereka terpaksa menafsirkan kzannlan iru
dengan mengatakan bahwa hal ini bukanlah dengan
kelahiran sebagaimana kelahiran manusia, tetapi
hanya sebagai benhrk "kecintaan" antara Bapak dan
anak. Mereka menafsirkanTuhan Yang Esa dalam
tiga oknum bahwa itu adalah sifat-sifat bagi Allah
SWT dalam "kondisi.kondisi" yang berbedabeda,
meskipun mereka tidak m:rmpu merasionalkan ke
percayaan konkoversial ini. Oleh karena ifir, mereka
berusaha memasulil€nnya ke dalam perkara gaib
yang hanya akan tersingkap pada saattersingkapnya
hijab langit dan bumi.

Mahasuci dan Mahatinggi Allah dari segala se
kuhr. Mahatinggi dan Mahasuci Allah dari keserupa
an dan kesamaan. Konsekuensinya sebagai Maha
Pencipt4 Dia sudah tentu bukan maktrluk. Pikiran
manusia tidak dapat membayangkan selain perbedaan

Al- Khnltq dengan maklrluk Yang Mahakuasa dengan
yang diluasai Hal ini diisyaratkan oleh nash Al-Qur'an,

". . . S esunggulary a, Allah Tulnn Yang Mahn Esa. Maln-
suci Allnh dnri mnnpunyai an"ak, segaln yang di kngit
dnn di bumi adnlnh lcepunyaan-Nya...."

Apabila kelahiran Isa a-s. tanpa ayah itu sebagai
suahr keajaiban dalam kebiasaan manusia, maka ke

7 Dikutip dari l<ttab Muhadharat fn-Nashraniylalr karya Prof. Syekh Muhammad Abu Zahrah.
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ajaiban ini hanyalah karena dia bertentangan dengan

kebiasaan. Akan tetapi, kebiasaan bagi manusia itu
bukanlah segala-galanya bagi yang ada, dan hukum
alam yang dikenal manusia itu juga bukan segala

sunnatullah. Allah menciptakan Sunnah dan mem-

berlakukannya sesuai dengan kehendalcNya, dan

tidak ada sesuatu pun yang membatasi kehendak-
Nya

Allah S\MT berfirman tentang Almasih,

". . . Sesungguhnya Alnutsih, Im putra Mary am itu, adnlnh

utusan Allah dan (y ang diciptnk,on dengan) lnlimar- Ny a

yang dkampaikan-Nya l"pod" Maryam, dan (dagan

ttupan) roh dari-Nya. . . "

Maka firmanAllah ini sengaja membatasi keber-
adaan Isa sebagai "Rasul Allah". Dalam hal ini keada-

annya adalah sama dengan keadaan rasul-rasul lain,

dari hai'nba-hamba Allah yang telah dipilih-Nya un-

tuk mengemban risalah sepanjang perputaran masa-

"...dan (yang diciptalmn dengan) knlimat-Nya yang
disampailmn- Ny a kzpada Maryam. . .. "

Penafsiran yang paling dekat terhadap ungkapan

ini adalatr bahwaAllah SWTmenciptakan Isa dengan
perintah "Kun"'jadtlah' secara langsung, sebagai-

mana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-

Qur'an, yutu, "Kunfa yakun"'ladilah, maka terjadi-
lah'. Kalimat ini disampaikan-Nya kepada Maryam.
Mak4 terciptalah Isa di dalam perutnya tanpa sper-

ma seorang ayah, sebagaimana kebiasaan dalam ke
hidupan manusia selain Adam. Kalimat yang dapat

menjadikan segala sesuatu dari tidak ada ini tidaklah
mengherankan kalau ia dapat menjadikan Isa a.s. di
dalam perut Maryam dari tiupan yang diungkapkan
dengan firman-Nya,

"...dan (dengan ttupan) roh dnri-Nya...."

Allah pun sudah pernah meniupkan roh ciptaan-

Nya kepada tanah unhrk membuatAdam, maka jadi.

latr ia sebagai "manusia'', sebagaimana diterangkan
dalamfirman-Nya,

" (Ingatlnh) lutila Tilhnnmu b erfrmon kzpadn mnlnlknt,

'Saungguhnya Aku akan menciptalan mnnusia dari
tanah. Apabik tekrh Kuserlpurnnlan keiadinnnya dnn

KutiuplcCIn lepananya roh (ciptnan)Ku, malw hmdnLlah

lamu tosunglatr dmgan bnsujud kzpadnnya."'(Shaad:
7t-72)

Demikian pula firman-Nya mengenai kejadian Is4

' D an (irryatlah kisah) Mary am y ang telnh mem"elihma

lcelwnnntannya, lnlu l{nmi tiuplun le dnlnm (tubuh) ny a

ruh dmi Kami. l' (af-Anbiyaa': 91)

Maka perintah ini juga sudah pernah diperintah-
kan (dalam penciptaan Adarn), dan roh yang di sini
adalah roh yang di sana juga- Tidak seorang pun dari
Atrli lGtab yang mengatakan bahwaAdam itu Tuhan
atau oknumTuhan, sebagaimana yang mereka kata-

kan tentang Isa, pddahal persoalan peniupan roh dan
penciptaannya adalah sama- Bahkan, Adam dicipta-

. kan tanpa ayah dan ibu, sedang Isa diciptakan melalui
ibu. Demikian pula firman Allah,

"S esungguhny a, misal (p miptnnn) Isa di sdv All/Ih, lln'
lnh seperti (pentiptnm) Adnm. Allnh mntdp tn*nn Adnm

dmi nnnh, ltnnudian Allnh brrfrmnn ktpadany a, Jadi-
lah (seorang mnnusia)', mtkn j adilnhdla. "(Ali Imran:
5e)

Manusia merasa heran terhadap perbuatan hawa
nafsu dan sisa-sisa kepercayaan berhala yang mem-
buat ruwetnya persoalan Isa a.s. sedemikian rupa di
dalam pikiran manusia dari generasi ke generasi,
padahal persoalannya-sebagaimana digambarkan
oleh Al-Qur'an-sangat terang dan garnblang.

Sesungguhnya, Allah Yang telah memberikan ke
pada Adam-tanpa melalui ayah dan ibu-kehidupan
yang berbeda dari kehidupan semua manusia, de
ngan meniupkan roh ciptaan-Nya kepadanya, maka
Dia pulalah yang memberikan kehidupan kepada Isa
tanpa melalui ayah, dengan kehidupan seperti ma-

nusia lainnya. Perkataan yang terang dan jelas ini
lebih utama daripada dongeng-dongeng yang tidak
ada selesainya tentang kefuhanan Almasih, hanya
karena semata-mata dia datang (dilahirkan) tanpa
ayah dan tentang ketuhanan dengan tiga oknum itu.
Mahatinggi A[ah dengan setinggi-tingginya

'...Makn, bnimnnlnh knmu lcepada Allnh dnn rosul-

rasul- Ny a. Janganlah knmu mmgatalwn,' (fuhan itu)
tiga.'Berhentilnh (dari ucapan ft|. Qn) lebih baik

bagimu...."

Seruan untuk beriman kepada Allah dan rasul-
rasul-Nya dan seruan supayaberhenti dari anggaparF

anggapan dan mitos-mitos itu, datang tepat pada

wakhrny4 setelah dikemukakannya penjelasan yang

demikian terang dan ketetapan yang akural
Kalimat, "Sesungguhnya, All.ah Tuhnn Yang Mah.a

Esa",menjadi saksi atas kesatuan aturan, pencipta'
an, dan cara "kunfoyakun'i Hal ini juga diakui oleh
akal manusia sendiri. Maka, persoalannya adalah

dalam keterbatasan pengertiannya. Akal tidak dapat

menggambarkan adanya Maha Penciptayang sama
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dengan ciptaan-Nya. Akal juga tidak bisa meng-
gambarkan satu dalam tiga (satuTuhan dalam tiga
oknum) dan tiga dalam satu (tiga oknum dalam satu
Tuhan),

'Mahasuci Allnh dmi mempunyai annk."

Kelahiran itu adalah proses pelanjutan bagi se
suatu yang fana dan sebagai usaha untuk melang-
sungkan keturunan. Sedangkan, Allah Yang Maha-
kekal itu sama sekali tidak memerlukan kelangsung-
an dan kelanjutan seperti halnya sesuatu yang fana.
Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah
kepunyaan-Nya,

"Segaln yng di lnngit dnn di bumi adnlnh lupunyann-
Nyo."

Cukuplah bagi manusia untuk menghubungkan
semua ini kepadaAllah dengan hubungan ubudiah
terhadap Yang Diibadahi, sedang Dia yang meme
lihara mereka semuanya Tidak diperlukan adanya
hubungan kekerabatan antara mereka dan Diame
lalui anak bagi-Nya yang berupa manusia! Maka hu-
bungan ifu terus berlangsung yang berupa peme
liharaan-Nya kepada merek4

"Cukuplah Allnh sebagai Pemelihara. " (an-Nisaa':
t7t)

AlQur'an tidak cukup menjelaskan dan menetap
kan hakikat ini dalam urusan akidah saja Tetapi, ia
menambahkan pula keterangan untuk menenzrng-
kan perasaan manusia dengan menjelaskan segi pe
meliharaanAllah SWlkepada mereka. Juga men-
jelaskan pengurusan dan perhatian-Nya terhadap
merek4 kebufuhan-kebuhrhan merek4 dan kemas
lahatan-kemaslahatan merek4 supaya mereka me
nyeratrkan segala urusan kepada-Nya dengan hati
yang tenang dan tenteram.

Uuhiyyah Al-Khaliq dan Ubudiah lVlakhluk
Dalam penjelasan berikubrya ditetapkanlah per-

soalan terbesar dalam tnsltnuuur i'tiqadiyang sahih,
yaitu hakikat i'tiqadiyahdi dalam jiwayang berupa
pengakuan terhadap hakikat waltdaniyyah keesaan
Tuhan'. Hakikat bahwa ulahiyyah Al, Khnliq kenthar.
an Sang Maha Pencipta'harus diikuti oleh ubudiah
mahluk (peribadatan makhluk), dan bahwa di sana
hanya ada uluhiyy ah danubudiah. Uluhiyy ah w ahidnh
ketuhanan Yang Maha Esa' dan ubudiah yang me
liputi segala sesuafir dan semua orang, di alam se
mestaini.

Di siniAl-Qur'an meluruskan akidah kaumNas
rani sebagaimana ia juga melurustan setiap akidah
yang menganggap bahwa malaikat memiliki hu-
bungan keanakan sebagaimana keanakan Is4 atau
persekufu an dalam uluhiyyah sebagaimana perse-
kutuan Isa dalam uluhiyyala

i<gri $ iifk -u K1 &a\'6, :6 j
E, ^rrs"t//a )'; ll

aJ'IJ d-jtl 
'c-\l

\X,;3\ j:r<)iti(ft&qtl\-i,;:')
- ;V7t G J+ ij 6K,A i#.;e' ei+Ai
;4 # \jrrr*,^' z'() 

\ Kfr 3_ t\ 6y)
{t (tj ;{ )i 6 # 6,1 { 5 Q) QrK

&6;
'Ahnasih selali-lnli tidnk enggan mmjadi lamba bagi
Allnh dnn tidak (puln mggan) mnlniknt-mnlnilat y ang
tcr dzknt (lupadn Alhh). Barangsiapa y ang mggan dmi
mmy anbah- Ny a dnn mmy onfr orglmn diri, nanti Allnh
alwn mmgumpullwn mnelw semua lupadn-Nya. Adn-
pun mang-mang yang bnimnn dnn bnamnl salzh mala
Allnh almn mmyempurnalan palwk merelca dan me-

nnmbah untuk mnekn sebagian dnri lmrunia-Nya. Adn-
pun orang- mang J ang etgan dnn mnry ombongknn diri,
makn Allalt alwn mnryilsa mnela dmgan si/tsann y ang
pedih. Mneka tidnk akan munpnolch bagi diri mnela,
pelin"dung dan penolong selnin dnripadn Allnh." (an-
Nisaa z 172-L73)

Islam benar-benar memberikan perhatian yang
serius di dalam menetapkan hakikat keesaan Allah
Sffi keesaan yang tidak bercampur dengan syub
hat kemusyrikan atau keserupaan dengan makhluk
dalam benhrk apa pun. Ia menetapkan bahwa tidak
ada sesuahr pun yang sama dengan Allah SIil'I Ma-
ka tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan
Allah dalam eksistensi, sifat, dan keistimewaan-Nya.
Sebagaimana iajuga menetapkan hakikathubungan
antara Allah SWT dan segala sesuatu (dalam hal itu
semua maKiluk hidup) bahwa hubungan ihr hanya-
lah hubungan uluhiyyah ketuhanan' Allah dan ubu-
diah (peribadatan) semua maktrluk kepada Allah.
Orang yang mengikuti dan memperhatikanAl-Qur'an
secara menyeluruh, akan menjumpai perhatian yang
demikian besar di dalam AlQur'an untuk menetap
kan hakikat-hakikat ini-atau hakikat keesaan Allah
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dengan segenap sisinya-yang tidak meninggalkan di
dalam jiwa bayang-bayang keraguan, kesamaran,
atau kegelapan.

Islam juga dengan serius menetapkan bahwa ini-
lah hakikatyang dibawa oleh para rasul seluruhnya-
Maka ditetapkannya hakikat ini dalam perjalanan

hidup dan dalam dalaratr semua rasul. Dijadikannya
sebagai sumbu risalah sejak zaman Nabi Nuh a.s.

hingga zaman Nabi Muhammad saw., penuhrp para

nabi. Hakikat ini diserukan secara berulang-ulang
melalui lisan setrap rasul,

"Wahai lrnumJaL s embahlnh Allah, s ekak- knk tnk ada

Tuh^an bagimu selnin-Nya."(al-.Afraaf: 59, 65, 73' 85)

Sungguh mengherankan bahwa pengikurpeng-
ikut agama samawi yang sudah menetapkan dengan
jelas dan tegas tentang hakikat uluhiyyahdan ubu-
diah, masih ada di antara merekayang menyeleweng-

kan hakikat ini dan menisbatkan anak-anak laki-laki
dan wanita kepada Allah, atau mencampuradukkan
Allah S\ryT dengan salah seorang maKrluk-Nya da-

lam benhrk oknumoknum, yang diserap dari keper-
cayaan keberhalaan yang hidup di kalangan jahiliah.

Uuhiyyahdanubudiah. Tidak ada lagi hakikat dan

kaidah selain itu, serta tidak ada hubungan (antara

maKrluk dan Allah) kecuali hubungan uluhiyyah de
ngan ubudiah dan hubungan ubudiah dengan ulu-

hiyyalt
Tidak akan lurus pandangan dan pikiran manusi4

sebagaimana tidak akan lurus hidupnya, kecuali de
ngan membersihkan hakikat ini dari semua kegelap
an, syubhat, dan bayang-bayang.

Ya, tidak akan lurus pikiran manusia dan tidak
akan mantap peras:umnya, kecuali ketika meyakini
hakikat hubungan antara mereka dan Tuhan me-
reka. Dia adalah Tuhan mereka, dan mereka adalah

hamba-Nya Dia adalah Pencipta mereka, dan me
reka adalah ciptaan-Nya Dia adalah Penguasa me
reka, dan mereka dikuasai-Nya. Seluruh mereka
sama saja dalam hubungan ini, tidak ada hubungan
anak-bapak dari seorang pun dengan-Ny4 dan tidak
adapencampuran oknum seorang pun dengan Dia
Karena itu, tidak ada kedekatan seorang pun kepada
Allah kecuali dengan sesuaht yang dapat dilakukan
oleh siapa saja dengan mengarahkan kehendaknya
kepada-Nya yaitu talava dan arnal saleh. Hal ini dapat

dilakukan siapa pun. Sedangkan, hubungan anak-

bapak atau percampuran oknum tidak mungkin se
tiap orang dapat melakukannya!

Juga tidak akan lurus kehidupan mereka, hu-
bungan merek4 dan hrgashrgas kehidupan merek4

kecuali jika sudah mantap pada mereka hakikat ter-
sebut, yaitu hakikat bahwa mereka semua adalah
harnba bagiTuhan Yang Maha Esa. Oleh karena ihr,
sikap merekaterhadap Pemilik segala kekuasaan ini
adalah sama. Sedangkan, pendekatan diri kepada-

Nya dapat dilakukan oleh siapa saja. Dengan demi-

kian, samalah kedudukan semua anak manusia, ka-

rena sikap mereka terhadap Pemilik kekuasaan ini
sama. Maka, gugurlah setiap anggapan palsu ter-

' hadap adanya perantara antara Allah dan manusia;
dan gugur pulalah semua hak kenasaban yang di.
nisbatkan kepada-Nya baik peroftrlgan, kelompok,
maupun golongan. Tanpa semua ini, tidak ada per-

samaan yang mengakar dan mendasar dalam ke
hidupan anak manusi4 dalam kemasyarakatan me
reka, sistem merek4 dan perahran mereka dalam
sistem ini.

Berdasarkan hal ini, maka masalatrrya bukanlah
masalah akidah yang terasakan dalam hati dengan
fondasi yang kokoh ini saja. Tbtapi, masalahnya juga

masalah peraturan hidup, hubungan kemasyarakat-
an, hubungan antarbangs4 dan hubungan antarge
nerasi anak manusia

Ini adalah kelahiran baru bagi manusia melalui
tangan Islam. Kelahiran manusia 1'ang bebas dari
penyembahan kepada sesama hamba, beralih ke
pada penyembahan kepadaTuhan bagi alam semes
ta. Karena itu, di dalam Islam tidak ada lembaga "ge
reja" yang leher manusia harus hrndukkepadanya,
karena lembaga ini sebagai cerminan pufa Allah,
atau sebagai salah satu oknum untuk melengkapi
oknum Ilahi. Kekuasaan gereja dianggap sebagai
perpanjangan tangan dari kekuasaan anak (fuhan
Anak) atau oknum tersebul Karena itu pula, tidak
pernah ada di dalam sejarah Islam pemerintahan suci
yang memerintah dengan'hak Ilahi", yang meng-
anggap memiliki hak untuk membuat hukum dan

syariat karena kedekatannya kepada Allah atau ka-

rena mendapat mandat dari-Nya!
"Hak suci" bagi gereja dan para pendeta pada satu

sisi, dan para ahli kebatilan yang mengaku dirinya
punya hak suci seperti hak gereja pada sisi lain, diber-

lakukan di Eropa atas namaTuhan Anak atau oknum
Tuhan. Sehingga, datanglah orangorang "Salib" ke
negeri Islam karena ingin mengadakan perubahan.

Setelah kembali, mereka membawa dari negeri Islam
ifu benih revolusi terhadap'hak suci", dan sesudah

ihr terjadilah revolusi yang dipelopori oleh Martin
I-uther, Calvin, dan Zanjliyang disebut dengan gerak-

an reformasi. Tindakan para reformis ifir karena ter-
pengaruh oleh Islam dan kejelasan tnshnwwurislarnt,
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yang meniadakan hak suci dari anak manusia dan
meniadakan penyerahan segala urusan kepada pe
nguasa. Karen4 di dalam akidah Islam tidak ada se
suahr selain uluhiyyah danubudiah.8

Di sini AlQur'an mengatakan kata pasti mengenai
masalah ketuhanan Almasih dan keanakannya (ke
dudukannya sebagaiTuhanAnak), ketrhanan Ruhul
Kudus (salah sahr oknumTrinitas), dan mengenai
semua dongeng tentang keanakan seseorang bagi
Allah atau ketuhanan seseorang betsamaAllah, da-

lam bentuk apa pun. AlQur'an menyampaikan kata
pasti dengan menetapkan bahwa Isa putra Maryam
itu adalah hambaAllah, dan ia tidak enggan menjadi
hamba Allah. Para malaikat yang terdekat dengan
Allah pun adalah hamba-hambaAllah dan mereka
tidak enggan menjadi hamba-harnbaAllah. Al-Qur' an
juga menetapkan bahwa semua maktrluk A[ah akan
dikumpulkan untuk menghadap kepada-Nya, dan
bahwa orangorangyang enggan mengakui sifrtubu-
diah (sifat sebagai hambaAllah yang wajib menyem-
bah kepada-Nya) dinantikan oleh azab yang pedih.

Sedangkan, orangorang yang mengakui ubudiah ini
kelak akan mendapat pahala yang besar,

'Ahnnsih selali-lnli tidnk engannmjadi hnmba bagi

Allah dnn tidnk (puln mgan) malnilat-mnlaiknt yang
terdzknr (kzpana Allnh). Barangsiapa yang mggan dnri
meny embah- Nya dnn menyombonglan diri, rnnti Allah
alan mmgumpulJan mnelm semua lup ad"a- Ny a, Adn-
pun orang-arang Jang bnimnn dnn beramal salzh mnkn

Allah alan menyempurnnlan palwk mnekn dnn me-

nnmtrah urrtuk mnela sebaginn dmi lmrunia- Ny a. Adn-
pun marry-mang yang enggan dnn mmyomhonglwn diri,
mala Allah alan mmyilesa mcrela dmgan silcann ) ang
pedih. Mnela tidnk alan. m.empnolzh bagi diri mnela,
pelindung dnn penal.ong selnin d.aripadn Allnh.'(an-
Nisaa-: 172-L73)

Sesungguhnya, Almasih Isa a.s. tidak akan me
nyombongkan diri dengan tidak mau menjadi hamba
Allah karena ia a.s. adalah sebaik-baik orang yang

mengerti hakikat uluhiyyah dan hakikat ubudiah,
yang kedua hal ihr merupakan dua esensi yang ber-
beda dan tidak mungkin bercalnpur aduk Ia adalah

sebaik-baik oftrng yang mengerti bahwa ia adalah
ciptaanAllah, dan ciptaanAllah tidaldah sepertiAllatr
atau bagian dari Allah. Ia adalah sebaik-baik orang

yang mengerti bahwa ubudiah (penyembahan, per-

ibadatan) itu hanya dilakukan kepada Allah tetapi
sama sekali tidak mengurangikekuasaan-Nya Mak4
penghambaan diri kepadaAllah merupakan suatu
tingkatan yang tidak akan ditolak kecuali oleh orang
yang kafir terhadap nikmat penciptaan. Ia adalah mar-
tabat yang dieunakan Allah untuk menyifati rasul-
rasul-Nya, padahal mereka adalah maKrluk yang
paling tinggr dan mulia kedudukannya di sisiAllah.
Eemikian pula para malaikat yang terdekat kepada
Allah, yang di antaranya adalah Ruhul Qudus Malaikat

Jibril, bahwa keadaan mereka sama dengan keadaan
Isa as. dan semua nabi. Mak4 mengapakah gerang-

an para pengikutAlmasih enggan mengakui apayang
Isa sendiri rela menyandang predikat itu bagi dirinya
dan mengakuinya dengan sejujur-jujurnya?

". . . Barangsiapa y ang engan dari meny embah- Ny a

dan mmlombonglmn diri, nanti Allnh akan mmgum-
pultrmn muelm semua kepada-Nya.. .. "

Keengganan dan kesombongan mereka tidak
akan dapat menghalangi mereka untuk dikumpul
kan Allah dengan kekuasaan-Nya. Keadaan mereka
dalamhal ini sama dengan keadaan malaikat-malai-
kat yang terdekat kepada Allah dengan melalmkan
ubudiatr dan penyerahan diri kepada-Nya.

Adapun orangorangyang mengetahui kebenaran,
mengakui dirinya sebagai hambaAllah, dan melaku-
kan amal-amal saleh, akan dibalas pahala mereka
dengan sempurna dan akan ditambahkan kepada
mereka karunia-Nya.

'Adapun orang-arang yong en&gan dnn mnryomtronglan
diri, malrn Alhfi aknn mml ilcsa mnelm dnryan sikaan
yang pedih. Mnekn tid"ak alwn mmtpnoleh bagi diri
mneka, pelindung dnn pmolorg sekin dmipadn AlLth.'
(an-Nisaa':173)

Allah menghendaki hamba-hamba-Nya supaya
mengakui hak ubudiah-Nya (hak unhrk disembah
dan diibadahi) dan supaya mereka menyembah ke
pada-Nya saja ihr, bukan larena Dia buhrh penyem-
bahan dan ibadah merek4 dan bukan pula karena
hal itu dapat menambah kekuasaan-Nya atau me
nguranginya. Akan tetapi, Dia bermaksud agar me
reka mengetahui hak uluhiyyah dan hak ubudiah,
supaya benar panda4gan, perasaan, kehidupan, dan
peraturan-peraturan mereka IGrena tidak mungkin
mantap pikiran, perasaan, kehidupan, dan perafuran
merek4 di atas dasar yang sehat dan lurus, kecuali

8 Silakan periksa pasal 'At-Tauhid"dalam kitab Kh4slwaisfut mshawwuril Ishmi wa Muqawwimaahth4 terbitan Darusy-Syuruq.
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dengan adanya pengetahuan ini beserta konsekuen-
sinya yang berupa pengakuan tersebut, yang di-
lanjutkan dengan bekas-bekasnya.

Allah S\MT menghendaki supaya hakikat ini man-

tap dengan semua sisinyayang telah dibangun-Nya
di dalam jiwa manusia dan dalam kehidupan merek4
supaya mereka bebas dari menyembah sesama ham-

ba kepada menyembah kepadaAllah saja Juga agar
mereka mengetahui siapa sebenarnya Pemilik ke-

kuasaan di alam semesta dan di bumi ini, sehingga
mereka tidak menundukkan diri kecuali manlnj dmr

syariat-Nya bagi kehidupan, dan tidak menundukkan
diri kecuali kepad aTatyang mengatur kehidupannya
dengan mnnlnj dan syariat-Ny4 bukan kepadayang
selain-Nya

Dia menghendaki supaya mereka mengerti bah-

wahamba adalah hamba. Sehingga, mereka dapat

mengangkat mukanya di hadapan siapa pun selain
Allah, ketika semua wajah dan muka hrnduk kepada-

Nya Allah pun ingin agar mereka merasa terhormat
di hadapan para diktator dan tiran, ketika mereka
menundukkan diri kepadaAllah dengan ruku dan

sujud seraya menyebut dan mengingat-Nya, dan
tidak menyebut siapa pun kecuali Dia-

Allah ingin agar mereka mengerti bahwa kedekat-
an hubungan dengan Allah itu tidak melalui jalinan
pernasaban, melainkan melalui ketalnvaan dan amal

saleh. Sehingga, mereka memakrnurkan bumi dan
melalmkan amal-arnalyang saleh sebagai upaya pen-

dekatan diri kepada-Nya.
Dia ingin agar mereka memiliki pengetahuan dan

pengertian tentang hakikat uluhiyyah dan ubudiah.
Sehingga, mereka bergairah terhadap kekuasaan
Allah di muka bumi yang diaku oleh orang-orang
yang mengakunya atas namaAllah atau atas nama
selain-Nya, kemudian mereka kembalikan semua
urusan itu kepada Allah.

Dengan demikian, menjadi baguslah kehidupan
mereka meningkat, dan terhormat, berdasarkan prin-

sipprinsip ini.
Sesungguturya menghormati hakikat yang besar

ini, mengganhrngkan penangguhan (masa depan)

manusia kepada Allah saja, menggantungkan hati
mereka kepada keridhaan-Nya, menggantungkan
amalan ketakwaan kepada-Nya dan mengganhrng-
kan perattran hidup kepada izin, syarial dan manlnj
Nya, merupakan jalan untuk mendapatkan kebaik-
an, kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, dan ke-

lurusan dalam perhitungan manusia di dalam ke-

hidupan dunia ini, dan akan menjadikan hidup
mereka senang di muka bumi. Adapun pembalasan

Allah di akhirat nanti kepada orangorang mukmin
yang selalu mendekatkan diri kepada-Nya dengan
melakukan ibadah dan amal saleh, padahakikatrya
adalah kemurahan dan karuniaAllah yang dilimpah-
kan kepada mereka.

Di bawah pancaran cahaya ini kita harus melihat
persoalan iman kepada Allah dalam benhrknya yang

indah yang dibawa oleh Islam dan ditetapkarurya se
baeai kaidah seluruh risalah dan dakwatr semuarasul

' sebelum diubah oleh para pengikutrya dan dikotori
oleh generasi-generasi manusia. Kita harus melihat
kepadanya dengan kelahiran barunya bagi manusia,
yang penuh dengan kemuliaan dan kemerdekaan,
keadilan dan kesalehan, dan bebas dari penyembah-

an kepada sesama hamba lalu beralih kepada pe
nyembahan kepada Allah saja baik dalam syiar iba-

dah maupun dalam sistemkehidupan.
Orangorang yang enggan menghambakan diri

dalam peribadatan kepada Allah, tunduk melakukan
pengabdian-pengabdian dan penyembahan-penyem-

bahan lain yang tiada hentinya di muka bumi. Me
reka hrnduk melakukan penyembahan kepada hawa

nafsu dan syahwat atau paham-paham yang keliru
dan khurafat, melakukan' penyembahan kepada se
sanra manusi4 dan menundukkan mukanya kepada-

nya. Mereka menghukumkan kehidupan, aturan,

syariat, undang-undang, tata nilai, dan timbangan-
timbangan mereka kepada manusia yang notabene
nya adalah hamba-hamba Allah seperti mereka juga-

Akan tetapi, mereka menjadikannya sebagai tuhan-

tuhan mereka selainA[ah. Demikian keadaan mereka

di dunia. Adapun di akhirat,

'Makn, All"ah akan menyilcsa merelm dengan siltsaan

yang pedih. Merelm tidnk almn mempnoleh bagi diri
muela pelin"dung dan pmnlnng selnin dnri Allnh." (an-

Nisaa':173)

lnilah persoalan besar mengenai akidah samawi
yang dipaparkan ayat ini dalam pembicaraan di dalam

menghadapi penyelewengan kaum Nasrani dari ka-

langan Atrli Kitab pada wakhr ihr, dan di dalam meng-

hadapi semua penyimpangan hingga akhir zarnan.

Seruan Umum kepada Semua Manusia
Selanjutrrya disampaikanlah seruan kepada ma-

nusia secara umum bahwa risalah terakhir ini telah

membawa bukti-bukti kebenaran dari Allah, yang

berupa cahaya kebenaran yang menyingkap ke
gelapan-kegelapan dan kesamaran-kesamaran. Maka,
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barangsiapa yang mengikuti petunjuknya dan ber-
pegang teguh pada agama Allah, niscaya dia akan
mendapatkan curahan rahmat Allah, karunia-Nya
yang selalu meliputinya serta cahaya dan petunjuk
ke jalanAllah yang lurus,

63'FAiait;tSsiui{;vs
- ee\ 116{6 fi *,\ }3t; -!5i ft
\yte Atre ti, #ri fr a "fiL;51,

&wP
"Hai manusia, sesungguhnya tekh danng kzpadnmu

bukti leebernran dnri Tfulmnmu, (Muhnmmad dtngan

mukjizntrrya) dan telah Kami turunkan kepadamu

caltaya yaTg tnang benderang (Al-foian). Adapun
nrarry-orang yang beriman lepadn Alkh dnn bnp egang

l"po.do (agamn) - Ny a, nismya Allnh aban m.emasukJran

mnelu Iu dalnm rahmat yang besar dnri-Nya (surga)

dan limpahnn lurunia- Ny a. Juga menunj uhi mnekn
lup adn j alan y ang lurus (untuk samp ai) lup a.dn- Ny a. "
(an-Nisaa': 174-175)

Inilah Al-Qur'an yang membawa bukti-bukti ke
benararnya dariTuhan Pencipta semua manusia

"Hai m,anusia, sesunguhnya telah dontg lwpadnmu

bulai lcebennran dari Tuhnnmu..."

Sesungguhnya, ciri perbuatan Tuhan tampak
jelas padanya, ymg membedakannya dari perka-
taan dan karya manusia baik dalam segi bangun-
an maupun kandungannya. Ini merupakan per-
soalan yang sangatjelas dan kadang-kadang bisa
dimengerti oleh orang yang tidak mengerti ba-
hasa Arab satu huruf pun, dengan bentuk yang
mendatangkan kekaguman.

Pada suafu saat, kami berada di atas kapal menga-

rungi samuderaAtlantik di dalam perjalanan kami ke
New York IGmi melakukan shalatJum'at di atas dek
kapal bersama enam onmg penumpang muslim dari
negara-negara Arab yang berbeda-beda Kebanyak-

an awak kapal saat ifu melakukan tugas secara ber-
giliran. Pada wakhr ihr, saya menyampaikan Lhotbah

Jum'at dengan membawakan beberapa ayatAlQur'an
di celahcelah khotbah tersebut. Para penumpang

dari berbagai macam bangsa itu duduk melingkar
unhrk menyaksikannya.

Setelah selesai shalatJum'at, datanglah kepada
kami seorang wanita Yugoslavia yang terkesan se-

cara mendalam dengan cara shalat dalam Islam.
Wanita itu melarikan diri dari cengkeraman ko-
munisme ke Amerika Serikat! Dia datang kepada
kami dengan air matayang dibiarkan meleleh de-

ngan suara tersendat-sendat. Lalu dia berkata ke-
pada kami dengan bahasa Inggris yang kurang
fasih, "Saya tidak dapat menahan kekaguman
saya yang mendalam terhadap kekhusyuan yang
tampak di dalam shalatAnda. Akan tetapi, bukan
karena itu saya mendatangi Anda. Saya tidak me-
ngerti bahasa Anda satu huruf pun, tetapi saya

merasakan bahwa di dalamnya terdapat nuansa
musikal yang tidak pernah saya jumpai di dalam
bahasa mana pun. Kemudian saya jumpai khotbah
Bapak Khatib yang istimewa, sangat mengesan-
kan, dan menimbulkan pengaruh khusus di da-

lam jiwa saya."
Sudah tentu bahwa yang ia maksudkan adalah

ayat-ayat AlQur'an, yang memiliki kesan yang isti-
mewa dan pengaruh yang li*tusus.

Saya tidak mengatakan bahwa ini merupakan
laidnhbag,setiap orang yang tidak mengerti bahasa

Arab. Tetapi, tidak diragukan bahwa ini merupakan
sebuah fenomena khusus.

Orangorang yang memiliki perasaan khusus ter-
hadap bahasaArab dan strukhrnya, sudah merasa-

kannya sejakhati mereka dihadapi Nabi Muhammad
saw. dengan Al-Qur'an ini. Kisah al-Akhnas ibnu
Syuraiq, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal, dan Amru
bin Hisyam di dalam mendengarkanAl-Qur'an se
cara sembunyi-sembunyi, karena mereka begihr ter-
tarik dan terkesan kepadany4 merupakan kisah yang
populed dan merupakan salah sahr dari sekian ce

J"6\qu
.&..r 4+ry

9 Dikutip da.i Sirah Nabawiylahkarya Ibnu Hisyam, juz I, halaman 337, terbitan al-Maktabah atrTijariffrah, Mathba'ah Hijazi. Ibnu Ishaq berkata,

"Diceritakan kepadaku oleh Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab az-Zuhri, bahwa dia mendapatkan cerita bahwa Abu Su&an bin Harb, Abu Jahal bin

Hisyam, dan al-Akhnas ibnu Sluraiq bin Amru bin Wahb atsTsaqafi, sekutu Bani Atrah, pada suahr malam pergi mendengarkan Rasuiulllah saw. yang

sedang melakukan shalat malam di rumah beliau. Masing-masing orang dari mereka mengambil tempat duduk sendiri-sendiri untuk mendengarkan

dan masing-masing tidak mengetahui tempat kawannya. Semalaman mereka mendengarkan bacaan beliau sehingga terbit fijar. Di tengah jalan mereka

bertemu,kemudian mereka salingmencela. Salah seorang dari merekaberkat4'Janganlahkaliankembaliiagikarenakalau cliketahuioleh salah seorang

dari mereka, niscaya akanmenimbulkan sesuahr di dalamhatinya." Kemudian merekaberpisah. Padamalamkedu4 masing-masingorangdarimereka

kembali ke tempat duduknya itu lagi, lalu semalaman mereka mendengarkan bacaan Rasulullah saw. sehingga setelah terbit fajar mereka pun bubar.

Ialu mereka bertemu lagi di jalan, maka salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain seperti malam kemarin, kemudian mereka berpisah.

Pada malam ketiga, masing-masing dari mereka kembali ke tempat duduknya semula, sehingga semalam mereka mendengarkan bacaan Rasulullah
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rita yang banyak Orangorang yang memiliki rasa
(bisa merasakan) dari generasi mana pun, menge.
tahui adanya kekhususan, keterangan, dan bukti ke
benaran dalamAl-Qur'an pada segl ini.

Adapun mengenai kandungan Al-Qur'an yang me
Eputt nshnwu ur yang dikandungnya, mnnhnj y aurtg

ditetapkannya, peraturan yang digariskannya dan
pedoman yang dibuatrya bagi kehidupan, maka kami
tidak dapat menjelaskannya secara detail di sini. Akan
tetapi, di dalamnya terdapat bukti kebenaran sejelas-
jelasnya yang menunjukkan sumbernya, dan me-
nunjuldran bahwa iabukan buatan manusia. IGren4
ia mengandung watak ciptaan yang sempurn4 yang
bukan watak manusialo

Di dalam Al-Qur'an terdapat cahaya,

'frlnh Kami turunlmn lcepadamu calnya yang tuang
bmdnang (Al-@tian)."

" Calay a' )ang di bawah pancarannya tersingkap
lah hakikat-hakikat sesuahr dengan jelas dan tampak-
lah batas perbedaan yangjelas antara yang hak dan
yang batil, baik di dalam jiwa maupun di dalam rea-
litas kehidupan. IGrena dengan cahaya ini jiwa ma-
nusia dapat menemukan sesuatu yang menerangi
segenap sisinya unhrk pertama kalinya Ia akan me
lihat segala sesuatu yang ada di dalamnya dan se
kitarnya dengan jelas. Sehingga, akan tampak haki-
katnya dengan terang-benderang dan manusia akan
merasa heran bagaimana dirinya tidak mengetahui
kebenaran ini padahal ia begihr jelas dan terang?!

IGlau pada suatu wakhr manusia hidup dengan
ruhnya dalam nuansa qur'ani, bertemu pandangan-
pandangan, tata nilai, dan norma-normany4 maka ia
akan merasakan kemudahan, kelapangan, dan ke
jelasan di dalam melihat semua urusan. Keputusan-
keputusan syariatyang selamaini mengganjal di da-
lam hatinya akan dapat diterimanya dengan tenang,
akan dilaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan
penuh semangat dan akan ditiadakan semua benhrk
tambahan yang diada-adakan. Sehingga, tampak ke
suciannya yang fitri dan keindahannya yang murni
sebagaimana waktu ia keluar dari tangan Ailah.

Meskipun kalimat ini begitu singkat, "Iilnh Kami

turunlmn kzpadnmu mhnya yang terang bendrrang", na-
mun saya tidak dapat melukiskan hakikahrya dengan
kata-kata saya sendiri kepada orang{rang yang tidak
merasakannya dan tidak mendapatinya di dalam jiwa
mereka. Oleh karena ihr, diperlukan usaha keras
unfuk memahami makna-makna ini, diperlukan cu-
rahan perasaan fang mendalam, dan diperlukan
pengalaman langsung!

. 'Adnpun nrang-orangyang bnimnn kepadn Alkh dnn
berpegang lepadn (agama)-Nya, niscaya Allnh akan
memnsuklan mtrelm ke dnhm rahmnt yarry besm dnri-
Nya (surgQ dan kmpahnn knrunia-Nya.Juga mutun-
juki mnela lupad"a jalnn yang lurus (untuk sampai)
lepadn- Ny a." (an-Nisaa-: 175)

Berpegang kepada agama Allah itu merupakan
konsekuensi logis beriman kepada-Nya Apabila iman
seseorang itu benar jiwanya sudah mengenal hakikat
Allah dan hakikat ubudiah segala sesuatu kepada-
Nya maka tidak ada sesuatu lagi di hadapannya me
lainkan ia pasti berpegang pada agama Allah saja,
karenaAllalrlah satu-sahrnya Pemilik segala kekuasa
an. Mereka akan dimasukkan Allah ke dalam rahmat
dan karunia-Nya. Rahmatdi dunia ini sebelum ke
hidupan aktrirat dan karunia dalam kehidupan kini
sebelum karunia dalam kehidupan nanti.

Maka iman adalah oase (padang pasir yang berair
dan ditumbuhipepohonan) yang sejuk. Di san4 ruh
mendapatkan naungan dari panasnya kesesatan di
padang kebingur.rgan sebagaimana sudah kami ke
mukakan. Setiap orang dapat mengetahui keduduk-
annya dengan sebenarny4 sebagai harnba bagi Allah
dan tuan bagi segala sesuatu selain dirinya- Hal ini
tidakterdapatdi dalam sistemlain selain sistemiman
yang mengeluarkan manusia dari menyembah se
sama harnba kepada menyembah Allah saja-,Apabila
telah mengesakan uluhiyyai, menyamakan semua
mahluk dalam ubudiah, dan menjadikan kekuasaan
dan kedaulatan hanya untukAllah saja, maka sese
orang tidak akan menundukkan diri kepada undang-
undang buatan manusia Karena ihr berarti dia men-
jadi budak orang tersebu! betapapun dia merdeka!

Orangorangyangberiman berada di dalam rah-

saw. lagi. Setelah terbit fuja4 mereka bubar, kemudian mereka bertemu di jaian lagi. Maka, salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, "Kita
tidakboleh berpisah sebelum mengadakanperjanjian unhrk tidakkembali ke sini lagi." lalu merekamengadakan perjanjian, kemudian berpisah. Hingga
akhir cerita."

l0 Silakan periksa d,alan Tafir azh-%.1/ai pada banyak tempat mengenai zazizlyang digunakan AlQur'an, misalnya di dalam Mukadim ah azh-Zhikl
dengan judul 'Fi 7-hila.lil-Qn'an"@i Bawah Naungan Al-Qur'an) halaman 13, surah al-Hujuraat juz 26, surah ad,z-DzaaiyaaLjuz2T, dan surah al-Ashr
juz30.BacapulakitabHadad-DinWyapengarang(SayyidQuthb),danktab ManhajutTarbiyyahal-kkmiyyankNyaMuhammadQuthb,terbitanDarusy-
Syuruq, dan kitab Manhajut Tarbiyahfl-fotrba karya Muhammad Syadid.
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mat dan kamniaAllah, baik dalam kehidupaffIya kini
rnaupun dalam kehidupan nanti.

'IuSa (Alhh) mmur/ uki mne ka fuponaj akn y ang lurus
(untuk sampal) lupadn- Nya. " (an-Nisaa': 175)

Perkataan "kzpad"a-Nya"melukiskan adanya ge
rakan. IGrena ia menggarnbarkan keberadaan orang-
orang mukrnin yang langkahnya dibimbing oleh ta-

ngan Allah di suatu jalan lurus menuju Allah, dan
mendekatkan kepada-Nya selangkah demi selang-
kah. Ini merupakan suatu ungkapan yang dapat di-
jumpai implementasinya di dalam jiwa oleh orang
yang beriman kepada Allah dengan penuh kesadar-
an, lalu dia berpegang kepada-Nya dengan penuh
kepercayaan. Karen4 setiap saat dia merasakan bab
wa dirinya terbimbing, tampak jelas jalan di hadap
annya, dan dirinya semakin dekatkepadaAllah, se
akan-akan dia melangkahkan kaki menuju-Nya me
lalui jalanyanglurus.

Surgguh, ini merupakan kandungan petunjukyang
dapat dirasakan dan tidaklah seseorang mengerti
sebelum merasakan!

4 ;X gi\1'3;3-q)6 I,xix;'i fr
t;0p(A(Wypsig69:$JKdoy
'u**SiV l6Gy!j,4U
$ryx;r:h^r,\j66HNe
' Maelm m.emintn faha a kepadamu (tmtang kalnlnh).
Kntalankh Ailnh manbsrifahua lepadnrnu tentary
leaklnh (yaitu), jika selrang rnminggal dunin, dnn in
tidn* mnnpurryai anak dnn nunnpunyai saudnra wanttq
mnlil bagi saudnranya yang wanita itu sepndua dari
lartn y ang ditirrygallwnnya, dnn saudnranya yarry laki-
lnki m.emusalwi (seluruh lwrtn saudara wanita), jila ia
tidnk mnnpury ai an"ak. Titnpi, j ila mu-dnra wanitn itu
dua orang maka bagi lvduanya dua pntiga dnri harta
y ang ditinggallun olzh y ang mminggal Jila merelw (ahli
waris itu brdiri dari) saudnra-saudma lnki dnn uanitn,
malrn bagian seuang saudnra lnki-l"aki sebanyak bagian

dua orang saudnra wanitn. All.alt msvrarrylwn (hulwm
ini) lupadnmu, supaya knmu tid"ak sesat, AILah Maln
Mengetahui segah sesuatu." (an-Nisaa': 176)

Demikianlah disudahi surah yang dimulai dengan
masalah hubungan keluarga dan tanggung jawab

sosial, serta memuat banyak tatanan sosial di tengah-
tengatrrya. Surah ini dihrhrp dengan melengkapi hu-
kum kalalah, yang menurut pendapatAbu Bakar r.a.

yang juga merupakan pendapat jamaah ulama adalah
kewarisan yang tidak ada anak dan ayah.

Sebagian dari hukum-hukum ini sudah dibicara-
kan pada permulaan surah, yaitu bagian yang ber-
hubungan dengan warisan kaklah dari jurusan ra-
him (keluarga) ketika tidak ada ashnbah 'keluarga
laki-laki yang berhak mewarisi seluruh harta pening-
galanyang tersisa',

lilw sesemang mnti, baik lnki-laki mnupun wanitn yang

tidnk mminggalL,nn ay ah dnn tidnk mminggallmn annlq

tetnpi mernpunyai semang saud"ara l"aki-lnki (seibu saj a)
atau seorang saudnra wanitn (seibu saja), malw bagi

mnsxng-m4srng dari ludua jmis saud.ara itu sepuennm

hnrta. ntupL jila saudara-saudara seibu itu lzbih dnri
seoran& m.ala mnelu bnselwn dnlnm yang sepertiga itu,

sesudah dipmuhi wasi.at yang dibuat olzhnya atau se-

sudnh dibayar utnngnya tanpa membui mudhmat (le-
p odn alili waris). (Alhh runetnplwn y ang dnnikian itu
wbogai) syarint yang bmm-bnm dmi Allnh. Allnh Mala
Mmgetnhui lAi Maha Pmyantun." (an-Ntsaa'z 12)

Sekarang, lengkaplah bagian terakhir masalah wa-

isan kalalnlt Jika si mati yang tidak mempunyai anak
dan ayah ifu mempunyai saudarawanita sekandung
atau seayah, maka ia mendapatkan separo dari harta
peninggalan saudaranya ihr. Jika saudara itu laki-laki,
maka ia mewarisi seluruh peninggalannya setelah
dibagikan kepada ashhnbul furudh' ahh waris yang
berhak menerima bagian tertentu' bila si mati tidak
meninggalkan anak dan ayah. Jika saudarayang di-
tinggalkan itu dua orang saudara wanita kandung
atau seayah, maka mereka mendapatkan dua perfua
dari peninggalan si mati. Jika saudaranya ihr juntlah-

nya banyak, laki-laki dan wanita maka saudara laki-
laki mendapat dua kali bagian wanita-sesuai dengan
akidah umum dalam warisan. Saudara-saudara se
kandung ihr menghijab saudara-saudara seayah apa
bila mereka berkumpul (yakni terdapat saudara se
kandung dan saudara seayah).

Ayat kewarisan dan sekaligus surah ini diakfiiri
dengan komentar qur'ani dengan mengembalikan
segala urusan kepada Allah, dan menghubungkan
pengahrran hak dan kewajiban, harta dan nonharta
dengan syariatAllah,

'Allnh menuanglun (hukum ini) kepadnrnu, supaya
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knmu tidak sesat. Allnh Mahn Mengetahui segal.a se-

szafz. " (am-Nis az--2 t76)

krilah celupan menyeluruh yang meliputi "segala

sesuatu", tentang urusan warisan, nonwarisan, hu-
bungan kekeluargaan dan masyarakat, hukum, dan
peraturan-perafuran. Tinggal manusianya, apakah
mereka mengikuti keterangan (hukum) Allah dalam

semua urusan ataukah memilih kesesatan. Hanya
ada duajalan bagi kehidupan manusia tidak adayang
ketiga, yaitu jalan keterangan Allah yang berupa pe
tunjuk dan jalan lain yang berupa kesesatan.

Mahabenar Allah dengan firman-Nya,

'Malca tidnk odn sesudnh lubmmanitu rul"ainlmn ke-

sesatan."Svnad.,lZ) g
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TANATT AI-MAA'TOATI
nilaranfian f,I maf,Iflalr

JrilanAW:120

Pendahuluan
Al-Qur'anul-IGrim diturunkan ke dalam hati

Rasulullah saw. untuk digunakan membangun umal
menegakkan daulah, mengafur masyarakat serta
merawathati nurani, akhlak, dan akal pikiran. Juga
untuk membingkai batas-batas hubungan masya-
rakat antarsesamanya, hubungan daulah islamiah
dengan dunia internasional, dan hubungan umat
Islam dengan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu,
unhrk mengikat semuanya dalam sahr ikatan, meng-
himpun yang terpisah, mempersahrkan bagran-
bagiannya dan mengikatkan semuanya pada sum-
ber, kekuasaan, dan arah yang satu. Nah, innah an-
din'agamd datam arti kata yang sebenarnya di sisi
Allah, sebagaimanayang dikenal oleh kaum mus
limin, pada saat kapan pun mereka sebagai kaum
"muslimin".

Oleh karena itu, di dalam surah ini-sebagaimana
dalam ketiga surah panjang sebelumnya-akan kita
jumpai berbagai macam tema yang saling ber-
hubungan antara satu sama lain yang notabene
merupakan sasaftm pokokAlQur'anul-I{arim unhrk
mewujudkannya. Yaitu, membangun umat mene'
gakkan daulah, dan mengafur masyarakat di atas
fondasi akidah khusus, tash"awuur tertenfu, dan
bangunan yang baru. Semuanya dilakukan dengan
prinsip mengesakan Allah SWT dengan uluhiyyah,
r ub ub iyy ah, qaw w am"aft dan sultlan Juga menerima
manlnlkelnduparr,syariahryaperahranny4norma-
nya dan tata nilainya dari Allah saja tanpa memper-
sekuhrkan-Nya.

Kita jumpai juga bangunan tashaurutur i'ttqadi'pola
kepercayaan' dan penjelasannya serta pemurnian-
nya dari mitos-mitos keberhalaan, khurafat Atrli
Kitab dan penyimpangan-penyimpangannya. Selain
itu, membuka pandangan kaum muslimin terhadap
hakikat dirinya dan perananny4 tabiat jalannya dan

gangguan-gangguan di jalan tersebut yang berupa
jalan-jalan licin, duri, dan jebakanjebakan yang di-
pasang oleh musuh mereka dan musuh agama ini.

Di samping itu, kita dapati pula dalam surah ini
hukum dan aturan tentang sylar-sylar peribadatan
yang dapatmembersihkan ruh pribadi muslim dan
umat Islanr, dan mengikatkan mereka denganTuhan-
nya- Juga kita dapati ahran-ahran yang menghalal-
kan dan mengharamkan bemacam-macam makan-
an, minuman, dan pernikahan, atau bermacam-macam
tindakan dan perilaku. Semua itu dikemas sebagai
safu paket di dalam sebuah surahyang mencermin-
kan makna " ad- dirf' sebagaimana yang dikehendaki
oleh Allah dan dipahami oleh kaum muslimin pada
hari-hari mereka benar-benar sebagai muslim.

Teksteks AlQur'an sebagaimana yang tampak di
dalam surah ini dan di dalam surahAli Imran serta
surah an-Nisaa' sebelumnya, ddak cukup hanya
memaparkan makna tersirat yang memuat seluruh
kandungan dan temanya ini dalam bingkai sebuah
surah. Ialu, menyebarkannya di dalam berbagai
surah yang menjadi komponen Al-Qur'an ini dan
menceffninkan manlnj Ratrboniyang dikandungnya

Namun, AlQur' an memapartannya dengan nash
ny4 menegaskannya dengan tegas, dan bersandar
dengan sandaran yang kual Yaifu, secara tegas dan
menyatakan dalam nash bahwa semua ini adalah
"ad-dii', mengakui semua itu sebagai "iman", dan
memberlakukan semuanya sebagai "Islam". Juga
menyatakan bahwa orang{rangyang tidak memu-
tuskan perkara (memutuskan hukum) dengan apa
yang dihrunkan olehAllah adalah kafir, zalim, dan
fasik Dengan demikian, ihr berarti mtjreka memilih
hukum jahiliah, sedang orang-orang mukmin dan
muslim tidak akan mencari hukum jahiliah.

Prinsip besar itulah yang tampak jelas, mantap,
dan disebutkan secara tekstual dalam surah ini. Di
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sarnping itu, dikemukakan juga masalah pelurusan
pandangan akidah yang menjadi tempat berpijaknya
prinsip yang besar ini.

Baiklah kita lukiskan dari rangkaian nash-nash Al-

Qur' an dalam surah ini bagaimana tampak jelasnya

kedua prinsip besar itu di dalam seluruh rangkai-
annya. Juga bagaimana prinsip ihr ditegakkan di atas

akidah ini sedemikian kokoh, alami, dan logis.
Al-Qur' an menetapkan bahwa berhukum kepada

apa yang diturunkan Allah adalah "Islam", dan apa
yang disyariatkan oleh Allah bagi manusia tentang
halal dan haram adalah" Dirf'. Ketetapan ini didasar-

kan pada prinsip bahwa "Allah adalah Tuhan Yang
Esa'' yang tiada sekutu bagi-Nya di dalam uluhiyyalr
Nya, "Allah adalatr Maha Pencipta safu-sahmyayang
tiada sekutu basi-Nya di dalam menciptakan maklr-
luk-Nya", dan "Allah adalah Maha Penguasa satu-

satunya yang tiada sekutu bagi-Nya di dalam ke
kuasaan-Nya-'. Oleh karena ihr, sudah menjadi keten-

tuan dan sesuatu yang logis bahwa tidak boleh di-
pufuskan sesuatu pun kecuali dengan syariat dan
izin-Nya. Karena Dia Yang Maha Pencipta segala
sesuatu lagi Mahakuasa atasny4 adalah pemilik hak
dan pemilik kewenangan unfuk menetapkan manlwj
'tatanan' yang diridhai-Nya bagi kerajaan dan mali*r-

luk-Nya. Dialah yang berhak membuat perahtran
mengenai apa yang berada di dalam kekuasaan-Nya
Dialah yang harus.dipahrhi syariat dan peraturan-

Nya serta dilaksanakan hukum-hukum-Nya. IGlau
tidak begihr, maka tindakan itu adalah pembelotan,
pelanggaran, dan kelmfirran.

Sesungguhnya Dialah yang menetapkan akidatt
yang benar bagi hati, sebagaimana Dia juga yang
menetapkan perahran yang benar bagi kehidupan.
Orangorang yang beriman kepada-Nya adalatr orang-

orangyang beriman kepada akidah yang ditetapkan-
Nya, dan mengikuti peraturan yang diridhai-Nya.
Semuanya dipatuhi, baikyang ini maupunyang itu.
Mereka selalu beribadah dan mengabdikan diri
kepada-Nya dengan menegakkan syiar-syiar-Nya
dan mengikuti syariat-Nya, tanpa memisah-misatr-
kan antara syiar dan syarial Karen4 keduanya dari
sisi Allatr, yang tiada kekuasaan bagi seorang pun
bersama Dia terhadap kerajaan dan hamba-hamba-
Nya- Hanya DialahTuhan sahr-sahrnya Matra Penguasa

satu-satunya, Yang Maha Mengetahui terhadap
segala sesuab,r yang ada di langit dan di bumi. I(arena
ihr, memuhrskan hukum dengan syariatAllah adalah

agama semua nabi. Ihr adalah agamaAllah, dan tidak
ada agama selain ihr yang diakui kebenarannya oleh
Allah.

Karena ihr, datanglah nash-nash mengenai hal ini
secara berurut-hrrut di tengah-tengah surah, di
dalam menetapkan uluhiyl ahymgsatu dan meniada-

kan semua bentuk kemusyrikan atau akidah finitas.
Atau, inkarn asi antara zatAllah Yang Mahasuci dan

lain-Nya. Atau, antara kektrususan-kekhususan
uluhiyyah dan kekhususan-kekhususan ubudiah
secara muflak (al-Maa idah: 1S19, 7 2-73) .

Karena hanyaAllah sendiri saja yang Tuhan, Dia
sbndiri sajaYang Matr,a Pencipta dan Dia sendiri saja

Yang Mahakuasa, maka Dia sendiri sajalah yang

berhak membuat syariat, Dia sendirilah yang berhak
menghalalkan dan menghararnkan, dan Dia sendiri
pulalah yang berhak ditaati mengenai apa yang
disyariatkan-Nya dan apa yang dihararnkan-Nya atau

ditratatt<an-Nva Hal ini sebagaimarn Dia sendiri pula
yang berhak disembah, dan Dia sendiri pula yang
menjadi tujuan harnba-hamba-Nya di dalam melak-
sanakan syiar-syiar.

Dia telah mengambil pedanjian kepada hamba-
hambaNya terhadap semua ini. Maka Dia menunhtt
orang{ftmg yang beriman untuk memenuhi pe{an-
jian-perjanjian iht, dan mengancam mereka apabila

merusak dan menyelisihi pedanjian ihr, sebagaimana
yang terjadi pada Bani Israel sebelumnya (al-Maaidah:

1,2,8,12-14).
Perjanjian dalam surah ini mengandung hukum-

hukum syariat yang bermacam-macam. Ada yang

berhubungan dengan masalah halal dan haram
tentang sembelihan dan buruan, padawakhr ihram
dan di Masjidil Haiam, dan mengenai pernikahan.

Juga adayang berhubungan dengan thalnrahber-
suci'dan shalat, peradilan dan penegakan keadilan,
sanksi pencurian dan penyerangan terhadap kaum
muslimin, masalah khamar (minuman keras dan se
jenisnya), judi, berhala dan mengundi nasib dengan

anak panah (paranormal). Selain itu, ada yang
berhubungan dengan kafarat tentang pembunuhan

binatang buruan pada wakhr ihram dan kafarat ten-

tang sumpah; adayang berhubungan dengan wasiat
waktu menghadapi kematian; ada yang berhubung-
an dengan bahirah, saibah, washilah dmr hamber-
kenaan dengan binatang ternak; dan ada pulayang
berhubungan dengan syariat qishash di dalam Kitab
Taurat yang juga dijadikan syariat oleh Allah bagi
kaum muslimin. Demikanlah syariat-syariatbertemu
dengan syiar-syiar dalam surah ini tanpa ada pern
batas dan fmisah.

Di samping hukum-hukum syariat yang ber-
rurcam{nacam ini, datanglah perintatr unhrktaat dan

komitrnen pada apayang disyariat dan diperlntahkan
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Allah. Juga datang larangan untuk mengharamkan
atau menghalalkan sesuahr tanpa seizin dari Allah
(Al-Qur'an dan Sunnah Rasul). Datang pula nash
yang menunjukkan bahwa semua ini adalah din
(agama) yang diridhai Allah bagi kaum mukrninin
sesudatr disempurnakan dan dilengkapi nikrnalNya
dengan agama ini (al-Maa'idah: 2, 3, 87, 92)

Perintah unhrk pahrh dan mengikuti ketenhran
Allah dalam masalah penghalalan dan pengharanuut
ini tidak dibiarkan serara mujmnl umum' begitu saja
Tetapi, dinashkan dengan jelas pula akan wajibnya
menetapkan hukum berdasarkan apa yang diturun-
kan Allah, tanpa yang lain. IGlau tidak begitu, maka
tindakan itu adalah kufur, zahm, dan fasik. Dalam
masalah ini, nash-nash Al-Qur'an datang secara
berurutan dengan sifat menetapkan dan memasti-
kan dalam susunan redaksional seperti terdapat
dalam surah al-Maa'idah ayat 41-50.

Demikian jelasnya persoalan ini. Tuhan Yang
Sahr, PenciptaYang Satu, PenguasaYang Satu. IGrena
ifu, Pembuat hukum dan syariat hanya sahr, Peng-
afurhanya sahr. Dengan demikian, syariaf mnnlnj,
dan qanunhanya satu. Mak4 ketaatan, kepatuhan,
dan menghukum dengan apa yang dihrunkan Allah
adalah iman dan Islam. Atau, kalau tidak demikian,
maka pelanggaran, penentangan, dan menghukum
dengan apa yang tidak dihrunkan oleh Allah adalah
kekufuran, kezaliman, dan kefasikan. Kepafuhan,
ketaatan, dan menghukum dengan apayang ditumn-
kan Alah inlah ad-dh yang untuk inilah Allah me
ngambil perjanjian seluruh hamba-Nya. Ini pulalah
yang dibawaoleh semuarasul dari sisi-Nya, kepada
umat Muhammad ataupun umat-umat sebelumnya-

Dengan demikian," d'inulW" agamaAllah' adalah
menghukum dan memutuskan perkara dengan apa
yang diturunkan Allat\ bukan yang lain. Mak4 inilafr
akLualisasi kekuasaan Allah, aktualisasi pemerin-
tahan Allah, ali:tualisasi lan ilnnla ilkllnlL

Ketetapan talaatmkorelasi' antara" dinullnJl' dan
"memuhlskan perkara dengan apayang dihrrunkan
Allah" tidak hanya tumbuh dari ketetapan bahwa apa
yang diturunkanAllah adalah lebih baik daripada apa
yang dibuat manusia untuk diri mereka baik yang
berupamanhQ-mmhQ,syanat-syariat,aturan-ahrran,
maupun undang-undang. Ini hanyalah salah satu
alasan ketetapan ini. Tetapi, ia bukan alasan pertama
danutama

Pasalnya, alasan atau sebab yang pertama dan
utam4 dan sebagai kaidah yang pertama dan dasar
penetapan korelasi ini adalah bahwa memutuskan
perkara dengan apa yang ditrrunkan Allah itu berarti

pengakuan terhad ap uluhiyah.Allah, dan menafikan
ukhiyyahdankel*rasannya dari selain-Nya hilah dia
"Islam" secara lughawi, yaifu istislnm 'menyerah,
patuh' dan dalam arti istilahi. Islam kepada Allah
berarti menyerahkan diri kepada Allah, membersih-
kan kepercayaan dari anggapan adanya uluhilryah
bersama Allah, dan mengakui adanya kekhasan
paling Lfiusus dari uluhiyyahbagiAllah. Yaitu, ke
kuasaan dan kedaulatan, dan hak mewajibkan ketaat-

' an manusia dan memperhamba mereka dengan
syariat dan perahran.

IGlau begitu, ddaldah cukup bagi manusia mem-
buat syariat bagi diri mereka yang menyerupai
syariatAllah. Syariat Allah sendiri dengan nashnya
juga tidaklah cukup bagi manusia kalau mereka
menisbatkannya kepada diri mereka. Kemudian,
mereka meletalikan pangkat mereka atas syariat itu
dan tidak mengembalikannya kepada Allah. Juga
tidak menerapkannya dengan nama Allah, sebagai
tanda kefundukan terhadap kekuasaan-Nya, dan
pengakuan terhadap ul.uhiyyah dan keesaan-Nya
terhadap uluhlryahm.Yakni, keesaan yang meluorti
semua maKrluk dari hak kekuasaan dan kedaulatan,
melainkan hanya semata-rnata unfuk menjalankan
syariat Allah dan memantapkan kedaulatan-Nya di
mukabumi.

Dari ketetapan itu, lahirlah hukum yang ditetap
kan beberap a ayat dalarnsurah ini (al-Maa'idah: 44,
45,4n.

Dengan demikian, orang{rang yang tidak mau
memuhrskan perkara dengan apayang difurunkan
Allah, berarti mereka telah mengumumkan penolak-
annya terhadap uluhiyyahdankeesaan Allah SWT
terhadap uluhiyyah ini. Mereka mengumumkan
penolakan ini dengan perbuatan dan realitas merek4
meskipun tidak mengumumkan dan menyatakan-
nya dengan mr:lut dan lidah mereka Padatral bahasa
tindakan dan realitas ihr lebih kuat dan lebih besar
daripada bahasa mulut dan lidah. IGrena itulah, Al-
Qur'an mencap mereka dengan kafr, zalim, dan
frsik, berdasarkan tindakan mereka menolak uluhiyyah
Allah ketika mereka menolak kekuasaan mutlak
Allah. Juga ketika mereka menjadikan bagi diri
mereka kekhasan uluhiyy ah yang pertama, lantas
mereka membuat syariat bagi manusia dari diri
mereka sendiri apayang tidak diizinkan oleh Allah.

Nah, makna ihrlah yang menjadi tempat bersan-
darnya konteks surah ini beserta nash-nashnya yang
jelas dan terang tersebut.

**f
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Persoalan lain yang dibicarakan surah ini selain

bangunan tnshnwwur i'tiqadi'pola kepercayaan' yang

benar, dan penjelasaan tentang penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan kaum Atrli Kitab dan

orang-orang jahiliah. Selain itu, juga penjelasan

makna "din" sebagai itikad yang benar, patuh, dan

menerfurn dari Allah saja penenfuan tentang haram

dan halal. Juga memutuskan perkara dengan apa

yang diturunkan Allah saja tanpa mengubah atau

menggantinya
Itulah persoalan umat Islam, peranannya yang

sebenarnya di muka bumi ini, sikapnya terhadap

musuh-musuhny4 menyingkap tipu muslihatmereka
terhadap umat Islam dan agama Islam, menjelaskart

kesesatan dan penyimpangan akidah mereka, dan

menyingkap rasa permusuhan dan tipu muslihat
mereka kepada kaum muslimin. Inilah peperangan
yang dilancarkan Al-Qur'amrl-Karim dengan meng-
gunakan kaum muslimin, sebagaimanajuga dibicara
kan dalam ketiga swah panjang sebelumnya.

Sesungguhnya, kitab suci umat ini adalah kitab
Allah yang terali*rir bagi manusia, yang membenar-

kan kitab suci terdahulu dalam pokok akidah dan

tashawwur. Akan tetapi, sesuai dengan posisinya

sebagai kitab suci terakhir, maka ia menjadi batu
ujian bagi isi kitab-kitab terdahulu dan menjadi
muara syariat yang diridhai Allah untuk hamba-

hamba-Nya hingga hari kiamal Adapun bagian

syariatAhli Kitab sebelumnya yang ditetapkan juga

dalamAl-Qur'an, maka ia adalah syariatAllah. Namun,

apa yang dihapuskan-Ny4 maka ia telah hilang masa

berlakunya walaupun masih disebutkan dalam salah

sahr kitab yang dihrunkanA[ah (al-Maa'idah: 3, 48).

Oleh karena itu, peranan umat Islam ini adalah

sebagai pemegang wasiat atas kemanusiaan dan

menegakkan keadilan di muka bumi, tanpa ter-
pengaruh oleh rasa cinta atau benci. Juga tanpa me
lihat apa yang sudah atau akan menimpa manusia
Maka inilah hrgastugas penegakan kepemimpinan,
pemegang wasiat, dan pemelihara amanat Allah,
tanpa terpengaruh oleh penyimpangan-penyimpang-

an golongan lain, hawa nafsu, dan keinginan syahwat

mereka Karena ihr, mereka tidak menyimpang se
ujung rambut pun dari manh"aj, syariat, dan jalan

hidupnya yang lums, karena unhrk menyenangkan
hati seseorang atau untuk menjinakkan hatinya.

Mereka tidak melihat kecuali kepada keridhaan
Allah dan ketakrvaan kepada-Nya (al-Maa'idah: 2, 8,

48,49).
Di antara konsekuensi umat ini sebagai pewaris

risalah-risalah dan pemilik risalah dan agama ter-

akhir, serta sebagai pemegang wasiat dan kepe
mimpinan atas manusia dengan agama terakhir ini,

ialah jangan sampai mereka menjadikan pimpinan

dan memberikan loyalitas kepada orangorang yang

mengufuri agama Islam. Juga orangorang yang

menjadikan kefrrdhuan-kefurdhuan Islam dan syiar-

syiarnya sebagai bahan ejekan dan permainan.

Umat Islam hanya boleh memberikan loyalitas-

nya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai

rhereka memiliki kecenderungan unhrk menjadikan
pimpinan dan memberikan loyalitas kepada selain

oftmg{ftmg yang beriman kepadaAllah dan Rasul-

Nya. IGrena umat Islam adalah umat dengan akidah-

ny4 bukan kebangsaannya dan bukan kenegaraan-

nya. Juga bukan dengan warisan-warisan kebudaya-
an dan tradisi jatriliahnya. Mereka adalah "umaf'
dengan akidah barunya ini, dengan mnnhaj Rnbbann

nya, dan dengan risalah teral<hirnya. Inilah unsur
pemersatu mereka (al-Maa'idah: 3, 51, 5t56, 57-58,

105).
Adapun musuh umat Islam berarti musuh pe-

tunjukdanmusr:hmanlajttllahyangbenarselama-
nya. Mereka tidak ingin melihatkebenaran sebagai-

mana mereka tidak ingin meninggalkan rasa per-

musuhan yang tertanam di dalam hati mereka ter-

hadap kebenaran ini sebelum dan sesudatrrya Umat
Islam harus mengenal mereka dengan hakikatny4
harus mengetahui sejarah masa lalu mereka ter-

hadaprasul-rasulAllah, dan bagaimarn sikap mereka

terhadap Rasulullah saw. dan agamanyayang lurus
(al-Maa' idah : 12-26, 32, 4142, sgim, 6l-M, 68, 7 A7 \
7881,8285)

Inilah peperzngan terbuka terhadap musuh-
musuh umat Islam, lebih khusus terhadap orang-

oang Yahudi dan kaum musyrikin. Di samping iht,

adakalanya dikemukakan isyarat-isyarat kepada

kaum mr:nafk dan kaum Nasrani, yang membawa
kita kepada keadaan lain yang dipecatrkan oleh surah

ini. Yaifu, memecahkan masalah bagaimana sikap
yang seharusnya diambil di dalamkehidupan umat
Islam di Madinah pada wakhr itu. Hal ini sebagai-

mana ia juga memecahkan bagaimana seharusnya

sikap yang diambil umat Islam dalam sepanjang

sejaraturya di dalam menghadapi pasukan musuh.

Nah begihrlatr seharusnya sikap yang diambil umat
Islam dalam peredaran zaman ini.

Dalam kondisi bagaimanakah kehidupan kaum
muslimin di Madinah pada walctu dihrunkannya
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surah ini? Terdapat beberapa riwayatyang mengata-
kan bahwa surah ini hrun sesudah surah al-Fat-h.
Surah al-Fat-h itu sudah populer hrun pada peristiwa
Hudaidiyah tahun keenam hijriyah. Menurut se-
bagian riwayat surah al-Maa-idah ini hrun sekaligus

kecuali ayat ketiga " . . .. & r F liKii'Ai ",karena
ayat ini dihrunkan padawaktu haji wada', tahun se
puluh.

Akan tetapi, bila kita analisis tema surah ini be
serta peristiwa-peristiwa sejaratr, maka hampir dapat
disimpulkan bahwa semua ini menolak riwayatyang
mengatakan bahwa surah ini secara total dihrunkan
sesudah surah al-Fat-h.Apalagr, di dalam suratr ini
disebutkan salah sahr peristiwa sejarah dalam Perang
Badar, yang menetapkan beberapa ayat litrusus
mengenai sikap Bani Israel terhadap Nabi Musa as.
ketika mereka diperintahkan memasuki tanah suci
@aitul Maqdis). Keterangan tentang peristiwa ini
sudah dikenal di kalangan kaum muslimin sebelum
terjadinya Perana Badar pada tahun kedua hijriyah.

Terdapat riwayat yang mengisyaratkan kepada-
nya melalui lisan Sa'ad bin Mu'adz al-Anshari r.a.
dalam satu riwayaf dan melalui lisan al-Miqdad bin
Amr dalam riwayat lain, ketika dia berkata kepada
Rasulullah saw., "IGlau begifu, demiAllah kami tidak
akan berkata kepadamu wahai Rasulullatr, sebagai-
manayang dikatakan kaum Musa kepada Mus4'Pergi-
latr engkau bersamaTuhanmu dan perangilah mereka,
sedangkami akan duduk di sini. . ..'Akan tetapi, Q<ami
katakan kepadamu wahai Rasulullah),'Pergilah
engkau bersamaTuhanmu dan perangilah merek4
dan kami akan selalu bersamamu mengikutimu. . .."'

Tema surah melukiskan kondisi bahwa kaum
Yahudi-padawakhr surah ini diturunkan selain ayat-
ayat tertentu itu-menunjukkan bahwa mereka me
miliki kekuatan, peranan, dan aktivitas di Madinah
dan di dalam barisan kaum muslimin, yang sangat
perlu diungkap sikap merekayang sebenarnya dan
dibatalkan tipu muslihat mereka. Kekuatan dan
peftman mereka ini menjadi lemah dan kecil setelatr
terjadi peperangan Bani Quraizhah setelah Perang
Khandaq. Bumi Madinah menjadi bersih dari ketiga
kabilah Yahudi yang kuat itu, yaitu Bani Qainuqa',
Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Maka, sesudah
perdamaian Hudaibiyah, mereka tidak memiliki
peranan yang signifikan lagi.

Kemudian berakhir pulalah kesempatan mereka
unhrk bersikap berpura-pura dan program-program
perdamaian yang mereka tawarkan. Tidak ada tem-
pat lagr bagi mereka setelah semuanya terungkap.

Maka firman Allah kepada Nabi-Nya dalam surah al-
Maa' idah ayat 13,' D an lmmu (Muhnnmad) sennntiasa
alwn mzlihnt leekltianntan dari mnelm lecuali sedikit di
qn\rq mnekn (yang tidnk berkhianat), nakn maaf
kanlnh merela dan biarlanlalt mcrelca', sudah tenfu
dihrunkan lebih dahulu dari masa itu. Demikian
pula dengan periatatr unhrk memuhrskan perkara di
antara mereka atau berpaling dari mereka

Dari analisis ini, makakami berkesimpulanbatrwa
' bagian-bagian permulaan surah dan beberapapara

grafriya itulah yang hrun sesudah surah al-Fat-h.
Sedangkan, beberapa paragraf lainnya turun se
belum ihr, seperti ayat yang memuat firman Allah,
"... '&-r$313i;'1i ", sudah tentu hrun se
sudahnya. Karena, ia merupakan ayat Al-Qur'an
yang terakhir kali hrrun menurut pendapat yang
paling kuat Surah al-Maa'idah ini tidak turun se
kaligus dalam sahr surah penuh sebagaimana dise
butkan dalam salah satu riwayal

Sebagaimana sudah kami katakan sebelumnya
dalam pendahuluan surah al-Baqarah, surah Ali
Imran, dan surah an-Nisaa', tentang peperangan
yang dilancarkan Al-Qur'an dengan menggunakan
kaum muslimin unfuk menghadapi musuh-musuh
mereka dan musuh-musuh agama merek4 yang se
bagai musuh di garis depannya adalah kaum Yahudi,
kaum musyrikin, dan kaum munafik. Bersamaan
dengan itu dibangun pulalah tashawuur islami di
dalam jiwa kaum mukminin, dan disusun pula masya-
rakatiSlami dengan arahan-arahan dan syariat, yang
semua ihr terjadi dalam sahr wakhr, mnnlaj yang satu,
dan jiwayang satu.

Fondasi bangunannya yang paling penting ialah
membersihkan akidah tauhid dari semua kegelapan,
dan menjelaskan makna " ad-dir{ sebagai manhaj
kehidupan, serta menjelaskan bahwa hukum hanya
diputuskan menurut apa yang dihrunkan oleh Allah
saja Dijelaskan pula bahwa menerima segala ahran
hidup dariAllah saja adalah makna iman sekaligus
Islam. IGlau tidak demikian, maka yang bersangkut
an tidak menauhidkan Allah. IGrena tauhidultnh
'menauhidkan Allah' ialah mengesakan-Nya dalam
uluhiyy ah dan spesifikasi-spesifika si uluhiyy ah yang
tidak sahr pun sekuhr bagi Allah dalam hal ini. Se
dangkan, menetapkan hukum dan perahran bagi
manusia termasuk spesifikasi uluhiyyala samahalnya
dengan memperhamba mereka unhrk melakukan
ibadah syi'ariyalt Surah al-Maa'idah lebih intens di
dalam menekankan persoalan ini sebagaimana
sudah kami jelaskan di muka.
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Di samping kedekatan tema yang dibicarakan

surah ini dengan tema-tema ketiga surah sebelum-

nya, maka'Jatidirinya'' masih tampak pada setiap

surah. Demikian pula nuansanya, bayang-bayang-

ny4 dan uslubnya yang l*rusus dalam memecatrkan

persoalan-persoalan ini. Juga sudut-sudut yang di'
pecahkan, sorotan-sorotannya, dan kesan-kesart

yang menyertainya. Di samping itu, tampak juga

'Jatidiri" masing-masing surah secara utuh, dan

tampak pula karakter li*tususnya.
Ciri khusus surah ini adalah ketetapan dan

kepastiannya di dalam kalimalkalimahrya baikyang

berkenaan dengan hukum-hukum syara' yang

memerlukan ketetapan dan kepastian di dalam Al-

Qur' an secam keseluruhan, maupun yang berkena-

an dengan prinsipprinsip dan pengarahan-pengarah-

annya- Semua ini kadang-kadang di dalam surah lain

dikemukakan dalam bentuk lain. Tbtapi, di dalam

surah ini ditetapkan secara tegas dan pasti, dengan

menggunakan metode penetapan yang cermat' yang

merupakan karakter umum dan istimewabagi jati-

diri surah ini, sejak awal hingga aktrir.

Sebelum mengaktriri pendahuluan surah ini, kami

merasa perlu mengemukakan hakikat yang dikan-

dung dalam ayatketiga Pasalnya, firmanAllah SWT

kepada umat Islam ini memuat kesahran sumber
yang darinya umat menerima mnnlnjketndtryan dan

tatanan sosialnya, serta aturan perhubungan dan

kemaslahatan-kemaslahatannya hingga hari kiamat
Hal ini sebagaimana ia juga memuat penetapan agaln:r

Islam dengan segala bagiannya baik segi akidah,

ta'aabudiyya\ maupun tasyri'iyyala tanpa dapat di.
ganti dari diubah lagi. Pasalnya, agama ini sudah

sempurna, lengkap, dan final.
Karena ifu, mengganti sebagian dari aspek agama

ini sama dengan mengingkarinya secara total Karena

tindakan itu mengingkari apayang telah ditetapkan

oleh Allah dengan lengkap dan sempurn4 dan peng-

ingkaran ini berarti kekufuran tanpa perlu diper-

debatkan lagi. Sedangkan, berpaling secara total dari

manlnj ftllahkepada sistem atau aturan dan syariat

lain, maka tindakan semacam ini tidak perlu disifuti

lagi. Karena, Allah sudah menyifatinya di dalam

surah ini, dan tidak perlu tambahan lagi terhadap apa

y'ang sudah disifati oleh Allah.
Sesungguhnya, ayat ini menetapkan, tanpa dapat

dibantatr lagi, bahwa Islam adalah agama dan syariat

yang abadi. Bentuk agama yang diridhai Allah bagi

kaum muslimin ini merupakan bentuknya yang

terakhir. Ia adalah syariat masa ihr dan syariat setiap

masa, tidak adasyariat dan agamalagibagi tiaptiap

masa Islam adalah risalah terali*rir bagi manusia,

syariatyang lengkap dan sempurn4 dan telah diri-

dhai Allah bagi manusia. Barangsiapa yang ingin
menggantinya, meryrkarnya, mengubahnya, atau

istilah apa lagi sesuai dengan perkembang an T:lrnmr,

silakan mencari agama selain Islam,

$ rr:srrri'6-, &s:';, * J3
"Barangsiapa mmcari ngama selain Islnm, ma'ka se-

knli-knli tidnklah almn diterima agattw itu darinya

....'(Ali Imran: 85)

Sesungguhnya manhaj taltr meliputi pola keper-

cayaan (akidah), syiar-syiar n'abbudiahdan perahr-

an-peraturan yang mengatur dan memelihara se
luruh aldivitas kehidupan. Namun, Islam juga meno
lerir kehidupan unhrk tumbuh di dalam bingkainya
dan berkembang dan meningkat, tanpa keluar dari
prinsipprinsip Islam dan cabangcabangnya. Karena

untukinilah Islam datang, dan karena itu pula Islam

menjadi risalah teraktrir bagi semua manusia
Perkembangan kehidupan di bawah bayang-

bayang manhnjirubukan berarti menjauhkan ke
hidupan dari prinsip Islam dan cabangnya. Tetapi,

yang dimaksud adalah bahwa karakter manhni ni
mengandung segala kemungkinan yang terjadi

seiring dengan perkembangan tersebul tanpakeluar

dan menyimpang dari koridor Islam. Juga berarti
bahwa semua perkembangan dalam kehidupan
diperhitungkan oleh Islam dalam manhninya itu.
Karena Allah Yang Mahasuci tidak mungkin ada ke
samaran terhadap sesuahr pun-sedang Dia mem-

hltat mnnlnjini dalam benhrknya yang teraldrir, dan

telah mengumumkarurya bahwa Dia telah menyem-

purnakan dan meridhainya untuk menjadi din
(agama) bagi semua manusia-bahwa kelak akan

terjadi perkembangan-perkembilgffi, akan ada

kebuhrhan-kebufuhanyang muncul, dan akan ada

hal-hal yang menjadi tuntutan perkembangan dan

kebutuhan tersebul Oleh karena itu, sudah tenhr

mnntaj wmeliputi semua persoalan tersebut

Tidaklah menghormati Allah dengan sebenar-

benarnya orang yang memiliki anggapan yang tidak

demikian dalam aspek mana pun dari agama ini.

Dengan demikian, selesailah pendahuluan yang

bersifat umum dan global bagi surah ini, dan se
lanjutrrya marilah kita bahas secara terperinci.
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"Hai orang-o"t rg yang beriman, penuhilah
akad-akad itu. Dihdall€n bagimu binatang ter-
nalg kecuali yang akan dibacaka^n kepadamu.
(Yang demikian inr) dengan tidak menghalalka.n
berbum ketika kamu sedang mengerjakan hajt
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menunrtya.ng dikehendaki-Nya- (1) IIai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu
melanggar syiarsyiar Alafr, dan janga.n me-
langgar kehormatan bulan-bulan haxarr\ jangan
(mengganggu) binata^ng-binata.ng Ind1a", da:n
binatang-binatang qalaad, dan jangan (pula)
menganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari karunia dan
keridhaan dari Tirhannya Apabila kamu telah
menyelesaikan ibadatr haji, maka bolehlah
berburu. Jaryantah sekali-kali kebencian(mu)
kepada sesuahr kaum karena mereka meng-
halang-hafangi kamu dad I\dasjidil llar:iamo men-
dorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).
Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerja-
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kan) kebajikan da"n takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggax-
an. Bertakr'valah kamu kepada Allah, sesung-
guhnya Allah amat berat siksa-Nya- (Z) Oitrar:am-
kan bagimu (memakan) bangkai daxah, dagt"S
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama
selain Allah, yangtercekih yang dipukul, ymg
jatrh, ya.ng ditandut dan yang diterkam bina-
tang buas, kecuali yang sempat kamu menyem-
belihnya, dan (dihararnka"n bagimu) yang di-
sembelih unhrk berhala. Dan (diharamlran juga)
mengundi nasib denga.n anak panalu (Mengundi
nasib dengan anakpanah iur) adalah kefasikan.
Pada hari ini, orang-orangka.fir telah putrs asa
untrk (rnengalahkan) agaxnamu, sebab iurjangan-
lah kamu takut kepada mereka dan takutlatr
kepada-Ifu. Pada hari ini telah l(usempurnakan
untuk kamu agamamu, da"n telah Kucukupkan
kepadamu nilanat-Ku, dan telah lGrridhai Islam
ihr jadi agama bagimu. Ivlala, bara"ngsiapa ter-
paksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat
dosan sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi IVIaha Penyaya"ng. (3) Mereka menanyakan
kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi
merekaP lbtakanlalU Dihatall€n bagimu yang
baik-baik dan (buman yang ditangkap) oleh
binatang buas yang telah kamu ajar dengan
melatihnya untrrk berbunr. Kamu mengajarnya
menurut apa yang telah diajarkan Allah ke-
padamu. Makq makanlah dari apa yang ditang-
kapnya unnrkrnu, dan sebutlah nama Allah atas
binatang buas ihr (wakhr melepasnya). Bertak-
walah kepadaAllah, sesungguhnya Allah amat
cepat hisab-Nya-' (a) Pada haxi ini, dihalalkar
bagimu yang baik-baik Makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Alldtab ihr hatal bagimu,
dan makanan kamu halal pula bagi mereka-
@an dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang
beriman dan wanita-wanita yang menjaga ke-
hormatan di anta^ra orang-oran€ yang diberi
Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah mem-
bayar maskawin mereka dengan maksud meni-
kahinya, tidak denga.n maksud berzina dan ddak
(p"h) menjadikannya gundik-gundik Ba"rang-
siapa yang ka.fir sesudah beriman (fidak mene-
rima hukum-hukum Istarn), maka hapuslah amal-
.urnya dan ia di hari akhirat termasuk orang-
orang memgi. (5) thi orang-or:mg yang beriman,
apabila kamu hendak mengerjatcan stralaf, maka
basutrlah mukamu da"n tanganmu sampai de-

ngan siku. Sapulah kepalamu dan (basuh) kaki-
mu sampai dengan kedua mata kaki.Jika kamu
junub, maka mandilalr. Dan, jika kamu sakit
atau dalamperjalanan atau kembali daritempat
buang air (kakus) atau menyenhrh wanitan lalu
kamu tidak memperoleh air, maka bertayamum-
lah dengan tanah yang baik (bersih). Sapulah
mukamu dan tanganmu dengan tanah ihr. Allah
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hen-
dail< membersihkan kamu da.n menyempurna-
kan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu ber-
syukur. (6) Ingatlah l€xunia Allah kepadamu dan
perjanjia"n-Nya yang telah diikat-Nya denga"n
kamq ketika kamu mengatalran, T(ami denga^r
dan kami taati.' Bertakwalatr kepada Allalb
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi had-
(mu). (7) Hai orang-orang yang beriman, hen-
daklah kamu jadi orang-orang yang selalu me-
negakkan (kebena^ra^n) karena Altah, menjadi
saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali ke-
benciarrmu terhadap sesuahr kaum, mendorong
kamu unnrk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada taln /a- Ber-
talnralah kepada Allah", sesungguhnya Allah
IVIaha Mengetahui apa ya"ng kamu kerjakan.
(8) Allah telah menjanjikan kepada orang-orang
yangberiman dan beramal saletr, Fafr*") unhrk
mereka ampun:rn dan pahala yang besar. (9)

Adapun orang-or:mg yang kafir dan mendusta-
kan ayat-ayat Kami, mereka inr adalatr peng-
huni neraka. (10) Hai orang-orang yang ber-
irnan, ingatlah kamu akan nikmatAllah (y"tg
diberikan-Nya) kepadamq di waknr suatu kaum
bermaksud hendak menggerakkan tangannya
kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah
menaha.n tangan mereka dari kamu. Bertak-
walah kepada Allah, dan hanya kepada Allah
sajalah orang-orang mukmin ihr harus ber-
tawakd.'(11)

Penuhilah Akad-Akad (Tbansaksi) Inr

$ ]fiuwt:#\;3_riw.
"Hai orang-orang y ang bniman, penuhilnh akn^d,-almd

itu ....'(al-Maa'idah: 1)

Kehidupan seseorang terhadap dirinya sendiri,
terhadap jiwanya yang ada di dalam dadanya; dan
kehidupannya bersama orang lain, serta bersama
malftluk hidup lairurya, juga bersama benda-benda
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lain secara umum, harus ada patokan dan pedoman-

nya Kemudian kehidupannya dalam berhubungan
dengan Tuhan Yang Melindunginya, yang hubung-
an dengan-Nya ini merupakan landasan bagi seluruh
kehidupan.

Islam menegakkan pedoman dan patokan ini di

dalam kehidupan manusia. Menegakkannya dan

memberinya koridor dengan cermat dan jelas, dan

menghubungkan semuanya dengan Allah Yang

Mahasuci. Kemudian menjamin kehormatan yang

pasti bagi kehidupan ihr, sehingga tidak dilecehkan

dan tidak dipermainkan. Urusannya bukan untuk
hawa nafsu dan syahwat yang silih bertukar dan

berganti. Bukan pula untuk kepentingan-kepenting-
an individual yang bersifat sementar4 atau kepen-

tingan suatu kelompok atau sebuah generasi, yang

unhrk menggapainya lantas mereka rusak pedoman

dan koridor tersebul
Pedoman dan koridor yang telah dipatok oleh

Allah ini merupakan "kemaslahatan" yang sebenar-

nya, selama Allah yang menegakkannya unhrk
manusia Itulah "maslahaf ' yang sebenarny4 meski-
pun seseorang, sekelompok orang, suafu bangsa,

ataupun sebuah generasi memandang bahwa yang

maslahat bukan ihr. IGrenaAllah Maha Mengetahui,

sedangkan manusiatidak mengetahui. Selain ifu, apa

yang ditetapkan Allah lebih baik daripada apa yang

merekatetapkan.
Tingkatan kesopanan minimal seseorang ter-

hadap Allah Yang Mahasuci ialah ia memperhatikan
kedudukan dirinya untuk mendapatkan kemas-

lahatan di depan takdirAllah. Sedangkan, adab yang

sebenarnya ialah ia tidak membuat ketentuan apa

pun kecuali yang ditakdirkan Allah untuknya. Tidak
ada kewenangan baginya di dalam menghadapi
takdir atau ketentuan Allah selain menaati, mene
rima dan menyeratr dengan penuh keridhaan, ke
percayaan, dan kemantapan.

Inilah pedoman dan patokan yang oleh Allah
dinamakan dengan "' uqud"akad-akad, fransaksi-

tansaksi', dan diperintahkan-Nya orangorang yang

beriman untuk memenuhi akad-akad itu.

Pembukaan surah ini memerintatrkan memenuhi
akad-akad tersebul Sesudah pembukaan ini dijelas-

kanlatr tentang halal dan haram mengenai sembelih-

an, makanan, minuman, dan pernikahan; dan banyak

dijelaskan tentang hukum-hukum syara dan ibadah;

serta dijelaskan hakikat akidah yang benar, hakikat
ubudiah, dan hakikat uluhiyyalt l:uga dijelaskan pula

hubungan kaum mukrninin dengan umat-umat lain,
pemeluk-pemeluk agama lain dan pengikut sekte

sekte lain.
Selain itu, dijelaskanlah hrgastugas umat beriman

untuk menegakkan kesaksian dengan adil karena

Allah, dan memberi nasihat kepada manusia dengan

kitab sucinyayang menjadi bahr uji terhadap kitab-

kitab suci sebelumnya, serta memutuskan perkara

dengan apa yangrditurunkan Allah. Juga mewani-

wanti mereka agar jangan sampai terfitnah untuk
berpaling dari sebagian dari apa yang diturunkan

. Allah itu. Atau, agar jangan berpaling dari apa yang

diturunkan Allah itu karena mengikuti perasaan

pribadi, karena tenggang rasa atau benci kepada

seseorang.
Pembukaan surah seperti itu, dan memberlaku-

kannya menurut manhnjti akan memberi makna
yang lebih luas bagi perkataan "uqut dari makna

sepintas ketika kata itu disebutkan. Hal ini me-

nyingkapkan bahwa yang dimakstd dengan uqud

adalah semua pedoman hidup yang telah ditetapkan

oleh Allah. Yang pertama adalah aqadtnankepada
Allah dan mengakui uluhilryahNyabeserta konse
kuensi ubudiah bagl uluhiyyahNyaitu. Akad inilah
yang menjadi sumber dari tempat bertumpunya
semua akad dan pedoman hiduP.

Akad iman kepada Allah dengan mengakui
uluhiyy ah, rububiyy ala dan qaww amabNya dengan

segala konsekuensinya yang berupa ubudiah yang

sempurna, kepatuhan yang menyeluruh, ketaatan
yang mutlak, dan kepasrahan yang mendalam' Akad

ini sudah diarnbil oleh Allah seiak Adam a. s. dinobat-

kan memegang'kekhalifahan di atas bumi dengan

syarat dan akad sebagaimanayang dinashkan oleh

AlQur'an,

"Kami berfrman, Titrunlah knmu semua dari surga

itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu,

maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, nis-

caya tidak adn kekhnwatiran atas mnekn, dan tidak
(puk) mneka bnsedih hati.' Adapun zrang-zrang yang

kapr dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu
pinghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (aL-

Baqarah:38-39)

Mat<a kektralifahan ini disyaratkan dengan meng-

ikuti petunjukAllah yang diturunkan-Nya di dalam

kitab suci.kitab suci-Nya melalui rasul-rasul-Nya.

Kalau tidak dipenuhi syarat ini, maka tindakan
tersebutberarti menentang akad kfiilafah dan pem-

berian kekuasaan itu. Yakni, penentangan yang

menjadikan seluruh tindakannya bertentangan de
ngan apa yang diturunkan Allah, batil secara men-

dasar, dan tidakbenar sejak awal. Karena itu, menjadi
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kewajiban bagi setiap orang beriman yang ingin
memenuhi akad (perjanjian) dengan Allah agar me
nolak kebatilan ini, jangan mengahrinya, dan jangan

menerima bentuk muamalah dan pergaulan yang
didasarkan pada kebatilan itu. IGlau tidak demikian,
berarti dia tidak memenuhi janjinya denganAllah.

'Aqadatat'altd'perlarrjiadinidiulanglagiterhadap
anak ketr-runan Adam ketika mereka masih berada
di dalam sulbi nenek moyang mereka sebagaimana
disebutkan dalam suah lain,

'Dan (ingatlnh), lrctila Tilhnnmu mengeluarlan lee-

turunnn annk-annkAdnm dnri sulbi mnekn dnnAllnh
mengambil kesalcsian tnhadap jiwa merela (snaya
berfinnan), 'Bulwnkah Aku ini Tuhnnmu?'Mereka
mmjawatr, Betul (Engkau Zilhnn knrni), l@mi mtnjadi
salcsi.' (Kami l^akulcnnyangdemikianitu) agar di h"ari

kiamat lwmu tidnk mengatalmn,'S e sungguhny a knmi
(B ani Adnm) adnlnh orang- orang y ang lntgah tahadnp
ini (keesaan Tuhnn)', atau agar lmmu tidak rnengata-

lwn,'Sesunguhnya, orang-orang tua kami telnh mem-
persekutukan Tilhan sejak dahulu, sedang kami ini
adakh anak-armk kcturunan yang (dntang) sesudah

mnela. Maka, apalah Engknu alwn mmtbinnsaknn
lwmi lnrmn pnbuatnn orang-nrang yang sesat dnhulu ?"'
(al-A'raaf: 172-173)

Ini adalah akad lain terhadap setiap orang. Yakni,
akad yang telah ditetapkan Allah bahwa Dia telah
mengambilnya atas seluruh Bani Adam ketika
mereka masih di dalam sulbi nenek moyang mereka
Kita tidak perlu menanyakan bagaimana caranya.
I(arena Allah lebih mengetahui tentang ciptaan-Nya
dan lebih mengetahui bagaimana Dia berbicara
kepada mereka di dalam setiap jenjang perkem-
bangan hidupnya Cukup menjadi huiiah bagi-Nya
atas mereka ketika Dia berkata bahwa Dia telah
mengambil janji ini atas mereka tentang rububiyyah
Nya atas mereka Mak4 sudah tenhr hal itu terjadi
sebagaimana yang difirmankan Allah Yang Maha-
suci. I(alau mereka tidak memenuhi perjanjian de
ngan Tuhannya ini, berarti mereka bukan orang
yangmemenuhi jar{i!

Allah juga telah mengambil perjanjian dari Bani
Israel, sebagaimana yang akan disebutkan dalam
surah ini, pada wakhr diangkatnya gunung di atas
mereka seperti papng, dan merekayakin gunung
ini akan ditimpakan kepada mereka. Kita akan
mengetahui, dari konteks ini, bagaimana mereka
tidak memenuhi perjanjian tersebuf dan bagaimana
mereka mendapatkan dari Allah apa yang diperoleh
oleh setiap orang yang merusak perjanjian.

Orangorang yang beriman kepada Nabi Muhammad
saw. juga mengikat perjanjian dengan Allah di hadap
an Nabi untuk mendengar dan patuh baik dalam
keadaan senang maupun tidak senang. Selain ifu,
ketika terjadi kesewenang-wenangan, mereka ber-
janji untrk tidak menentang perintah yang berwenang.

Sesudah itu tqrjadi pula perjanjian-perjanjian
l*rusus yang didasarkan pada perjanjian umum ter-
sebut. Maka, di dalam bai'at Aqabah kedua yang
berkelanjutan dengan hijrah Rasulullah saw. dari
Mekah ke Madinah, di sana terjadi perjanjian dengan
wakil-wakil kaum Anshar. Di dalam perjanjian
Hudaibiyah, terdapatjanji setia di bawah pohon yaitu
"Baibhn Ridlwarf'.

Di atas akad (bansaksi) iman kepadaAllah dan
ubudiah kepada Allah, berdirilah semua macam
akad, baik yang li*rusus berkenaan dengan setiap
perintah dan larangan di dalam syariatAllah, maupun
yang berhubungan dengan semua benfuk muamalat
dengan sesama manusia, makhluk-maklrluk hidup
lainnya, dan benda-benda lain di alam semesta ini,
dalam batasbatas syariat Allah. Maka, semua itu
adalah akad-akad (tansaksi-bansaksi) yang Allah
menyeru semua orangyang:beriman, dengan menye
but identitas mereka, agar memenuhinya. Sebab,
identitas iman ini berkonsekuensi untuk memenuhi
akad tersebut, dan mendorong mereka untuk me
nunaikannya. Oleh karena itu, diserulah mereka
dengan seruan ini,

"Hai mang-orang y.ang bniman, p enuhilnh almd- alad
itu...!"

Setelah itu diperinci dalam beberapa benhrk akad,
antara lain sebagaimana disebutkan dal an ayat-a4nt
berikuhrya

"Hai wang-orang yang bnim"an, penuhila,h almd-almd
itu. Dihnlallan bagimu binntang tmnnk, lcecuali yang
alean dibamlun lrcpadnmu. (Yang demikian itu) de-
rryan tidnk mmghnlnllan bnburu letika lnmu sedang
mmgerj akan haji. Sesunguhny a, Allah menetaplnn
hukum-hukum menurut yang- dilcehmdaki- Ny a. Hai
oratry-nrang y ang bniman, j anganlnh lamu mzlanggar
syim-syiar Allnlt, j angm rulanggm leehumnnn bulan-
bulan hmam, j angan (mmggangu) birnnng-binntang
had-ya, dan binntang- binntang Wlaa-id, dnn j angan
(pul"a) menggangu zrang-lrang yang mengunjurryi
Baitullnh sedang mneln mmcari karunia dan keri-
dlnan dari Tuhannya. Apabiln knmu telah menyele-

sailan ibadah haji, mnkn bolelilah buburu.Janganl"ah
selali-lnli lebntcian(mu) lwpadn sesuatu laum lmrmn
mereka menghalang-hnlnngi knmu dari Masjidil
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Haram, mendnrnngmu bnbuat aniay a (l<zpaln nznela).
Tolong-menohnglah kamu dalam (mengerj akan) lu-
balikan dnn talar a, dnn j angan tnlnng-mmol.ong dnlnm
berbuat dnsa d"an pelangaran. Bertalcu)alnh kamu lu-
padn Allnh, sesungguhnya Allnh amat bnat siltsa-Nya.
Diharamlwn bagimu (memakan) bangkai, darah,
dnging babi, (d"Srrg h*on) yang disembelih atas nnm.a

selnin Allnh, yang tncekik, yrg dipukul, yang jatuh,
yang dinndul dan yang ditnknm binatang buas, kt-
anli yang snnpat Immu mnry unbekhnya, dan (dih"aram-

knn bagimu) y ang disembelih untuk bnhaln. Dan (di -

haramkan j uga) rnengundi rnrib dmgan annk p anah.
(Mengundi nasib dengan anak panah itu) adalnh
Iufasilrnn. Pada lnri ini orang-orang kartr telah putus
asauntuk (mengalahl'an) agamnmu, sebab itu jangan-
Lah lrnmu talilt lcepadn mnekn dnn takutlnh l"po.do-
Ku. Pada hari ini telnh Kusempurnalun untuk knmu
agamamu, dan telah Kucukuplwn lupad,amu nikmat-
Ku, dan tel"ah Kuridh"ai Islam itu jadi agamn bagimu.
Makn, barangsiapa tnpalcsa knrmn lulnparan tanpa
smgaja bnbuat dosa, sesungguhnya Allah Mahn Peng-

ampun kgi Mala Penyayang." (al-Maa'idah: 1-3)

Sesungguhnya pengharaman dan penghalalan
mengenai sembelihan, berbagai macam persoalan,

mengenai tempat-tempat dan wakhr-waktu, semua
ini termasuk " ugtd' .Yart.t, akad-akad yang berfumpu
di atas akad iman sebagai dasar. Orangorangyang
beriman dihntut oleh akad imannya untuk mene
rima pengharaman dan penghalalan dari Allah saja
tidak menerima sesuatu pun dalam hal ini dari selain
Dia. Karena itulah, mereka dipanggd dengan
menyebut identitas iman ini di dalam mengawali
penjelasan tersebut. Setelah itu diuraikanlah pen-
jelasan tentang halal dan haram,

S {*tflcJtg:*if4fs#
". . .Dihnlnlknn bagimu binatang tmwk, lucuali yang
alan dibacalan lupad.amu.. .. " (al-Maa'idatr: 1)

Nah, sebagai konsekuensi penghalalan dari Allah
ini, dan konsekuensi izin dan syariat-Nya ini, maka
halal dan mubahlah bagi Anda untuk memakan
segala sesuafu yang termasuk di dalam materi
pefunytk" bahiimatul an'a.anl' bnatangternak baik
dari binatang sembelihan maupun buruan, kecuali
apayang akan dibacakan kepadamu akan keharam-
annya. Hal ini sebagaimana yang akan disebutkan
pengharamannya nanti, mungkin haram sementara
wakhr, mungkin haram di tempat tertenhr, dan
mungkin haram secara muflak di tempatmanapun

dan pada wakhr kapan pun. Binatang ternak itu me
liputi unta, sapi, dan kambing, termasuk juga bina-
tang-binatang liar seperti sapi liar, keledai liar, dan
biawak

Setelah ihr dikecualikanlah dari ketenhran umum
ini, danyang pertama kali dikecualikan ialah buruan
pada waltu sedang ihram,

.A, tg12,t(. .4,? i t.,:+"'(rtt:. 'E*"'' "... dengan tidnk menghatnttnn bnburu ketilu knmu
s e dang mengerj akan hnj i. . . . " (al-Maa'idah: 1)

Keharaman ini berlaku atas tindakan berburu ihr
sendiri. IGrena ihram baik unhrk haji maupun umrah
ihr bersih dari sebabsebab kehidupan dan aktivitas
nya sebagaimana biasa- Segala sesuafunya terfokus
kepada Allah di tanah suci ini, yang dijadikan Allah
sebagai tempat yang aman. Karena ifu, sudah se
harusnya setiap orang yang ihram menahan diri dari
mengayunkan tangan kepada makhluk hidup jenis
apa pun. trni merupakan wakhr tersendiri yang sangat
penting bagi jiwa manusia unhrk merenungkan dan
merasakan hubungan kehidupan di antara semua
makhluk hidup dalam karunia kehidupan.

Padawaktu ifu semuanya merasa aman dan mem-
beri rasa aman dari semua benhrk perrnusuhan. Juga
memberi keringanan dari tuntutan penghidupan
yang karenanya dihalalkan berburu burung dan
binatang-binatang lain serta memakannya. Tujuan-
nya supaya dalam kesempatan ini kebiasaan-kebiasa
an yang berlaku dalam kehidupan dikesampingkan
dulu, dan pandangan terfokus ke ufuk kegembiraan
yang cemerlang ini.

Sebelum meninggalkan penjelasan tentang pe
ngecualian dari hukum halal yang umum ini, maka
dihubungkanlah akad ini dengan akad yang lebih
besar, dan diingatkanlah orangorang yang beriman
terhadap sumber perjanjian itu,

i+;Y"g';J::'t
"... sesunguhnya Allnh rnrutnpknn hulatm-hulam me-

nurut yang dilufundaki-Nya." (al-Maa'idah: I)

Allah dengan kehendak mutlak-Nya dan keberla-
kuan iradah-Nya, mandiri di dalam menetapkan
hukum-hukum sesuai dengan yang dikehendaki-
Nya. Tidak ada seorang pun yang berkehendak
bersama-Nya, ddak ada sesuafu pun yang berhak
menetapkan hukum lain sesudah-Nya dan tidak ada
seorang pun yang berwenang menolak ketetapan-
Nya. Demikianlah ketetapan-Nya di dalam meng-
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halalkan dan menghararnkan sesuatu.

Kemudian diserulah orang{l'zrlg yang beriman
untuk dilarang melanggar syiar-syiar Allah,

i(g#i"ti^t#ijSJEr;a5i(;1i
5;:i ;Wi e6i'ui\:{ ; 

"4t6tL 
G ftlt 5

-^, 1 t,,, -',a c

3 W;6#\iDq4t&:iS5
"Hai orang-orang lang beriman, janganlah kamu

melnnggar syiar-syiar Allnh, jangan melnnggar kehor-

mntnn bulnn-buhn lnram, j angan (menganggu) bina-

tang- binntang h.ad-1 a, dnn binntang-binntatg qalna-

id, dan jangan (puk) mengganggu orang-orang yang

mmguilungi Baitttllnh sedang mnela rnmmri larunia
dan-keildhnan dari Tilhannya. Apabila lmmu telah

menyelzsailan ibadnh hnii, mnla bolehlnh bnburu. . . ."
(al-Maa'idah:2)

Makna "syiar-syiarAllah" yang paling dekat ke
pikiran ketika membaca ayat ini adalah syiar-syiar

haji dan umrah dengan segala sesuaht yang diharam-

kan atas orang yang sedang melakukan ihram haji

dan umrah hingga hajinya selesai dengan menyem-

belih kurban yang dibawa ke Baihrl Haram. Mak4
semua ihr tidakhalal bagi ol'angyang sedang ihram,
karena menghalalkannya pada waktu ihr berarti
menghina syiar AUah yans telah mensyariatkannya.

Dinisbatkannya syiar-syiar ini oleh AlQur'an kepada

Allatr adalatr unhrk menunjukkan kegaungannya dan

sebagai larangan dari menghalalkannya.
Dan yang dimaksud dengan bulan-bulan haram

adalah bulan Rajab, Dzulqaidah, Dzulhiliah, dan

Muharram. Allah telah menghararnkan berperang
pada bulan-bulan ini. Bangsa Arab sebelum Islam
pun mengharamkannya, tetapi mereka memper-
mainkannya sesuai dengan kehendak hawa nafsu-

nya. I-alu, mereka mengundurkan wakhrnya ber-

dasarkan petuah para dukun atau sebagian pemim-

pin kabilah yang kuat, dari satu tahun ke tahun yang

lain. Maka setelah Islam datang, Allah mensyariatkan

keharamarurya dan menetapkan keharaman ini atas

perintah Allah sejak saat Allah menciptakan langit
dan bumi sebagaimana difirmankan-Nya dalam

surah at:Taubah,

"saungguhnya, bilnngan bulnn pada sisi Allnh ialnh

dua belas bulan, dalnm kttetapan Allah di waktu Dia
mmriptalmn lnngit dnn bumi, di antarany a unpat bulnn

haram. hutah (kaaapan) agama yang lurus." (at-
Taubah:36)

Allah menetapkan bahwa mengundurkarurya iht

menambah kekufuran. Masalah ini akan dipenuhi
sesuai dengan perintah Allah, selama mereka tidak
melakukan permusuhan terhadap kaum muslimin
pada bulan-bulan itu. Karena, pada saat ifu kaum
muslimin memiliki hak untuk menolak permusuhan

dan penyerangan tersebut, dan tidak boleh mem-

biarkan para penyprang yang berlindung dengan

bulan-bulan haram, sementara kaum musyrikin ifu
sendiri tidak menghormatiryra- Mereka berperisai di
belakangnya unhrk dapat menyerang kaum mus-

limin, lalu merekapergi dengan selamal Allah telah

menjelaskan kepada kita hukum berperang pada

bulan-bulan haram itu sebagaimana disebutkan
dalam surah al-Baqarah.

Al-hndyu adalah binatang kurban yang dibawa

oleh orang yang menunaikan haji atau umrah dan

disembelih pada akhir hari haji atau umrah. Dengan
demikian, beralif,rirlah syiar-syirah h a1i atalu umrah-

nya" Al-hndyz adalah unt4 sapi, atau kambrng. Dan,

tidak menghalalkannya berarti tidak menyembelih-
nya untuk hrjuan lain, dan tidak menyembelihnya
kecuali pada hari nahar pada waktu haji dan pada

waktu selesainya umrah. Daging, kulit, dan bulunya
tidak boleh digunakan untuk keperluan lain,

semuanya diperunfukkan buat orangorang miskin.
AI- q alna- id binatang-bin atang q alaa - id adalah

binatang-binatang ternak yang dikalungi oleh pe
miliknya pada lehernya sebagai pertanda bahwa

binatang tersebut telah dinazarkan untuk Allah, dan

dilepaskan merumput dengan bebas hingga disem-

belih pada waktu'dan tempat nazan Di antaranya

adalah al- ltndy ubnatang fturban' yang diberi tanda

dan dibebaskan merumput hingga datang masa
penyembelihannya Maka binatang-binatang qolnn-

id ini haram diganggr gugat sesudah dikalungi.
Karena iht, ia tidak boleh disembelih kecuali sesuai

dengan nazar tersebul
Ada yang mengatakan bahwa qalaa-id adalah

binatang-binatang yang dikalungi oleh orangorang
yang menginginkan keamanan dari binatang buas,

musuh, atau lainnya [alu, mereka mengarnbil se
suatu daripohon-pohon tanatrharam lantas dikalung-

kan padanya. Setelah itu, dilepaskannya binatang
tersebut di muka bumi dan tidak ada seorang pun
yang menjamah mereka dengan maksud permusuh-

an. Orangorang yang berpendapat demikian me
ngatakan, "Sesungguhnya ketenfuan ifu telah di-

hapuskan dengan firman Allah sesudatury4'Sesung'

ghrya,orang-nrangmuryikitunajis,makn jarygork&

mcr;lil mmnsuki Masjidil Haram sesudnh tnhun ini'
dan firman-Ny4'Molfi, tmgtaplah mneka dan bunuh-
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lnh mnelm di marm saja lcamu jumpai merelm...."'
Akan tetapi, tampaknya pendapat yang lebih kuat

adalah yang pertama, yaitu bahwa qalna-idadalah
binatang-binatanag yang dikalungi untuk dinazarkan
kepada Allah. Penyebutan qala.a-il sesudah penye-

bttan hndyubinatang korban' yang dikalungi untuk
disembelih dalam rangka ibadah haji atau umrah ini
adalah untukmenunjukkan relevansi antara ini dan
itu.

Allah juga mengharamkan mengganggu orang-
orang yang mengunjungr Baifullah unfuk mencari
karunia dan keridhaan-Nya. Mereka adalah orang-
orang yang mengunjungi Baitul Haram untuk
melakukan perdagangan yang halal dan mencari
keridhaanAllah dengan melatnrkan haji atau lainnya-
Allah memberikan keamanan kepada mereka di
Baihrl Haram-Nya.

Keinudian dihalalkanlah berburu setelah habis
masa ihram, di luar Baiful Haram, sedangkan ber-
buru di Baitul Haram tetap tidak diperbolehkan,

"... Apabila kamu telah menyelesaikan ibadnh haji,
maka bolelilah bnburu. . .."

Ini adalah kawasan keamanan yang ditetapkan
Allah di Baitul Haram-Ny4 sebagaimana Dia telah
menetapkan masa-masa aman pada bulan-bulan
haram. Ini adalah kawasan yang di sana manusia,
binatang, burung-burung, dan pepohonan merasa
aman dari gangguan, dan dipelihara dari pelanggar-
an-pelanggaran. Ini adalah kedamaian mutlak yang
berkibar di rumah suci ini, sebagai pengabulan doa
Nabi Ibrahim, dan berkibar di segala penjuru bumi
selama empatbulan penuh dalam setahun di bawah
naungan Islam. kri adalah keselamatan dan kedamai-
an yang dapat dirasakan hati manusia dengan manis,
tenang, dan aman, agar hal ini diminati manusia de
ngan syarat-syarabrya. Juga agar mereka meme.
lihara akad dan perjanjiannya dengan Allah, dan
supaya mereka menerapkannya dalam seluruh aspek
kehidupannya sepanjang tahun dan di semua lokasi.

Di tanah haram dan di kawasan aman ini, Allah
menyeru orang-orang yang beriman kepada-Nya
dan mengikatjanji setia dengan-Nya, supaya mereka
memenuhi janjinya dan dapat memainkan peranan
yang selayaknya mereka sandang. Yaifu, peran
kepemimpinan atas manusi4 tanpa terpengaruh oleh
persoalan-persoalan pribadi dan persoalan-persoalan
yang muncul dalam kehidupan. Mereka diseru agar
jangan melalmkan perbuatan aniaya terhadap orang-
orang lain hingga terhadap orangorang yang telah
menghalang-halangi mereka unhrk memasuki Masjidil

Haram pada tahun Hudaibiyah dan sebelumnya
sekalipun. Padahal, penghalangan itu menjadikan
hati kaum muslimin luka dan pedih serta menimbul-
kan kebencian dan kemarahan. Namun, semua ini
adalah suatu persoalan. Sedangkan, kewajiban kaum
muslimin merupakan persoalan lain, sesuatu yang
relevan dengan peranan mereka yang besar,

e " :rr ;f erL;,i;; ig':&, /J ;
'ti';ti{ t7,r!6 5i &wG,iirffi J r(?,
tv6,t_tiit'lf;ri\#G\5-Xr;;96;
". . . Janganlah s elali- knli keb encianmu kep ada suatu
lwum lcarena merekn mmghnlnng-hnlangi knmu dari
Masj idil Haram, mendorongmu b nbuat aniay 

" 
(ku\ fu

mae lrn). Tolnrry-mmohnglnh kamu di dnlnm mmgerj a -
knn lcebajilrnn dnn talata, dnn j angan tolong-mennl.ong

di dalnm berbuat dnsa dan pel"anggaran. Bertakwalnh
kamu kepadn Allah, sesungguhnya Allah amat berat
silcsa- Ny a" (al-Maa'idah: 2)

Inilah puncak pengendaiian jiwa dan toleransi hati.
lni merupakan puncakyang harus didaki dan dicapai
oleh umat yang ditugasi Tuhannya untuk memimpin
manusia dan mendidik kemanusiaan unhrk mendaki
ke ufuk kemuliium yang cemerlang.

Inilah tanggung jawab kepemimpinan dan ke
saksian atas manusia. Tanggung jawab yang menun-
hrt orangorang yang beriman untuk mengesamping-
kan kepentingan pribadi dan melupakan deritanya
sendiri untuk maju ke depan menjadi teladan di
dalam mengakhralisasikan Islam di dalam perilaku-
nya, dan untuk bersikap yang luhur sebagaimana
diciptakan oleh Islam. Dengan demikian, mereka
menjadi saksi yang baik bagi Islam di dalam me-
ngekspresikan dan mengaplikasikannya. Sehingga,
akan menarik dan menjadikan hati manusia cinta
kepada Islam.

lni merupakan hrgas besar, tetapi-di dalam ben-
hrknya ini-tidaldah memberatkan jiwa manusia, dan
tidak memberinya beban melebihi kemampuannya.
Islam mengakui bahwa jiwa manusia itu berhak
untuk marah dan tidak suka. Akan tetapi, ia tidak
berhak untuk berbuat aniaya pada waktu marah dan
pada waktu terdorong rasa kebencian. Kemudian
Islam menetapkan agar orang yang beriman tolong-
menolong dan banfu-membantu dalam berbuat
kebaikan dan ketalcwaan saja, tidak boleh bantu-
membanhr dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-
Qur'an menakut-nakuti jiwa manusia terhadap azab
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Allah dan menyuruhnya bertakwa kepada-Nya, agai
dengan per.asaan-perasaan seperti ini dia dapat
menahan kemarahan dan taat ahlran, berperangai
luhur dan toleran, tahra kepadaAllah, dan mencari
ridhaNya-

Tarbiah islamiah dengan manhaj Rnbbani ni
ternyata dapat menjinalftan jiwa bangsaArab untuk
tunduk kepada perasaan tahtt az,ab dan takwa yang
kokoh dan membiasakan perangai yang mulia ini.
Padahal, sebelumnya sangat jauh dari jalur dan
arahan ini. Semboyan bangsaArab tempo dulu yang
populeradalah,

{ ':l.ru; 
')( r;ly':)ei';fy

'Tolnnglah saudaramu, baik ia mmganiaya maupun
dianiaya."

Semboyan ini sudah menjadi simbol kebanggaan
jahiliah dan funatisme kebangsaan. Tolong-meno
long di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran lebih
dekat dan lebih kuat daripada tolong-menolong
dalam kebaikan dan talnra- Mereka juga biasa me
ngadatran janji setia untuk banhr-membanhr di dalam
kebatilan demi menghadapi kebenaran. Jarang
terjadi di kalangan jatriliah yang mengadakan janji
setia untuk membela kebenaran.

Begitulah tabiat lingkungan masyarakat yang
tidak berhubungan dengan Allah. Yakni, masyarakat
yang fradisi dari akfilaknya tidak berpijak pada
manhnj Allah dan timbangan-Nya. Semua itu men-
cerminkan prinsip jahiliah yang terkenal,'Tolonglah
saudaramu baik ia menganiaya maupun dianiaya."
Ini merupakan prinsip yang oleh penyair jahili di-
kemas dalam bentuk lain dengan mengatakan,

"Aku adalah seorang prajurit
Jikaengkau melanggar aku pun melanggar
Danjika engkau hrrus dalampeperangan, aku pun
lurus."

Kemudian datanglah Islam, datanglah manhnj
Rnbbani un!'tk memberikan pendidikan. Ia datang
untuk mengatakan kepada orang-orang yang ber-
iman,

'Janganlnh lubencianmu l"pono suatu knum karenn.

mnelw rcnglakng- fulmgi kamu dari Masj idil Hamm"
mmdarongmu b erbuat aniay a (L,zpadn merekn). fr long-

menolonglah kamu di dal"am mergerjalwn lubajikan
dnn talala, dnn jangan tohng-mmolong dnlnm bnbuat
dosa dan palangaran. Bertakwalah kamu kepada
Allnh, sesungguhny a Alhh amnt berat siksa- Nya. " (aI-
Maa'idah:2)

Islam datang untuk menghubungkan hati manu-
sia denganAllah, dan unhrk rnenghubungkan tim-
bangan nilai dan ahlak dengan timbanganAllah.
Islam datang unhrk mengeluarkan bangsa fuab dan
semua manusia dari kebanggaan jahiliah dan fana-

tisme golongan. Juga untuk menekan perasaan dan
emosi pribadi, keluarga, dan golongan di dalam
lapangan pergaulan ilengan kawan dan lawan.

Manusia mengalamai "kelahiran baru" dtJ azrrah
Arab. l^ahirlah manusiayang beral<trlak dengan akhlak
Allah. Inilah kelahiran baru bagi bangsa Arab, ke
lahiran baru bagi manusia di seantero jagal Sebelum
Islam datang diJazirah Arab, hanya ada slogan fana-
tisme buta,'Tolonglah saudaramu, baik ia meng-
aniaya maupun dianiaya" Demikian juga di seluruh
permukaan bumi, yang ada hanya slogan jahiliah
yang fanatik buta ini!

Jarak antara dataran rendah jahiliah dengan ufuk
Islam adalah jarak antara semboyan jahiliah yang
populer itu dengan finnan Allah, Jaganlnh s eknli- lwli
kzbmtinnmu kzpada natu laum lmrmn mrrela mmg-
hakng-hnlnngi lamu dnri Ma1 idil Haram, mmdnrong-
rnu b srbuat aniay a (kzpada mereln). frlmg-mmnlorsloh
lamu di dnlam (mmgeA oknn ) ktbajilwn dan talap a, dnn
jarryan tnlong-menolong di dnlnm bnbuat dnsa dan
pelnnggaran. Bntalapalnh lwmu kzpadn Allnh, sesung-

guhnya Alkh amnt buat silesa-Nlo.'
Jauh dan jauh sekali perbedaan di antara ke

duanya!

Binata^ns-Binata"ng r;; ; Dimakan
Ayat berikutnya merinci binatang-binatang yang

dikecualikan dari kehalalan yang disebutkan pada
permulaan surah ini,

;,i A jSut t# {,i16t;!uft ; {-?
'S6it"gt\:i-;iffi,i33Atii#!\t-,
't#fi 6i$ti'5;A:,6j9'c$y,gti
.&rn\,f{-"ji,4-iab-.9,;r*\
;iv&)frlsi&iL;iat"J#'6
,t'iL.g.-;1'Jr{,j$3*5,#"t+
*:;,:f-';jfi '\',i*E"i&#t
"Diharamknn bagimu (memakan) bangkai, darah,
dnging babi, (d.agtng hiu,on) yang dnsnn"belih atas nnmn
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sel"ain All"ah, yang terakik, Wng dipukul, yang jatuh,
jang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,
lr,ecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (di-
hnramknn bagimu) y ang dis emb elih untuk b nhnln. D an
(dihnramlan j uga) mengundi nnsib dmgan anak pannh.
(Mengun"di nasib dengan anak panah itu) adalnh lu-

fasilan. Pa"dn hmi ini, orang- wang lafr telah putus asa

untuk (mengalnhlnn) agamamu, sebab itu janganlnh
lwmu takut kepaln merela dnn takutlah fupadn-Ku.
Pada lmri ini tzlnh Kusnnpurnalan unhtk lumu agamn-
rnu, telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan
telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Mala,
barangsiapa tnpalcsa lmrenn lelnparan tanpa sengaja
berbuat dosa, sesungguhnya Allnh Maha Pengampun
lngi Mahn Peny ay ang.' (al-Maa'idah: 3)

Bangkai, darah, dan daging babi telah dijelaskan
di muka, dan dijelaskan pula illat 'alasan'hukum
pengharamannya ini sebatas yang dijangkau pe
ngetahuan manusia terhadap hikmah ta^syri' ilali,
pada wakhr membicarakan ayat surah al-Baqarah
yang khusus mengenai makanan-makanan yang
dihararnkan. Baik hikmah pengharaman ini tercapai
oleh pengetahuan manusia maupun tidah rnaka ilrnu
Ilahi telah menetapkan bahwa makanan-makanan
yang diharamkan ini tidak baik. Ini saja kiranya
sudah cukup (untuk diterima manusia), karenaAllah
tidak menghararnkan sesuatu kecuali yang burulq
dan menimbulkan kejelekan pada sisi-sisi tertenhr
dari kehidupan manusi4 baik manusia mengetahui
kejelekannya itu maupun tidak. Apakah manusia
mengetahui semua hal yang merugikan dan semua
halyang berguna?

Adapun binatang yang disembelih atas nama
selain Allah, maka ia diharamkan karena berten-
tangan secara mendasar dengan iman. IGrena iman
itu menauhidkan A[ah Yang Mahasuci dan me
ngesakan-Nya dengan uluhiyyaltNyadan tauhid ini
menunfu t konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi.
nya yang pertama ialah menghadapkan diri kepada
Allah dengan segala niat dan amalnya, menyebut
nama-Nya saja dalam semua kerja dan gerakny4 dan
semua kerja dan geraknya hanya bersumber dari
nama Allah. Maka, apa yang disembelih karena
selain Allah, dan disebut atasnya nama selain Allah
(demikian jugayang disembelih dengan tidak me
nyebut nama Allah dan nama seorang pun), maka
sembelihan itu hukumnya haram. Karena, hal itu
merusak iman secara mendasar, dan sama sekali
tidak bersumber dari iman. Dari sisi ini, maka sem-
belihan tersebut adalah buruk, sama dengan ke.

burukan-keburukan lahiriah yang berupa bangkai,
darah, dan dagingbabi.

Sedangkan, binatang yang mati tercekik, yang
dipukul (dengan tongkal kayu, atau batu lantas mati) ,
yang jahrh (dari atap rumah, dari gunung, atau yang
jatuh ke dalam sumur lalu mati) , yang ditanduk (oleh
binatang lain lanfas mati), dan yang mati karena
diterkam oleh binatang buas, maka semua ini ter-
masuk bangkai binatang bernyawayang mati apabila

. tidak sempat disembelih , "Kecuali yang sempat lamu
menyantrelilarya.'Ketenhran ini adalah unhrkbangkal

Penjelasan di sini dimaksudkan untuk meng-
hilangkan kesamaran tentang kemungkinan bahwa
binatang-binatang ini memiliki hukum tersendiri.
Meskipun terdapat perincian dan perbedaan pen-
dapat di dalam fikih mengenai hukum "sembelihan",
dan kapan binatang ihr dianggap telah disembelih,
maka sebagian pendapat mengeluarkan binatang
yang mudah mati dari jenis binatang sembelihan.
Sehingga binatang semacam ini meskipun adawaktu
unfirk menyembelihnya tidaldah tergolong binatang
sembelihan. Sedang sebagian pendapat yang lain
menganggapnya sebagai binatang sembelihan apa-
bila ada kesempatan untuk menyembelihnya dan
masih bernyaw4 bagaimanapun keadaannya. Penr
bahasan secara terperinci dapat dicari di dalamkitab
kitab fiqih.

Adapun binatang yang disembelih untuk berhala-
yaitu berhalaberhalayang ada di sekitar IGbah yang
oftulg{ftng musyrik biasa menyembelih binatang
di sisinya dan m'ereka perciki Kabah ihr dengan
darah binatang tersebut pada zartatjahiliah, dan
demikian juga di tempat-tempat lain-maka binatang
tersebut diharamkan karena disembelih untuk ber-
hala, meskipun disebut namaAllah pada waktu me
nyembelihnya lGren4 dalam perbuatan ini terkan-
dung makna mempersekutukan Allah.

Selain itu, disebutkan pula perihal mengundi nasib
dengan anak panah. Hal ini mereka lalmkan untuk
mendapatkan kepastian unhrk melakukan sesuahr
atau tidak melakukannya. Anak panah ini ada tiga
batang menurut satu pendapat, dan menurut pen-
dapat lain ada tujuh batang. Demikian pula yang
dilakukan terhadap perjudian (maistl yang populer
di kalangan bangsa Arab. Yaitu, unta yang mereka
jadikan objek perjudian itu disembelih. Kemudian
dagingnya dibagi menurut uhran yang terhrlis pada
anak panah ihr, ketika yang bersangkutan mengam-
bilnya. Maka Allah menghararnkan mengundi nasib
dengan anak panah. Karena ini termasuk jenis judi
y.rng dihararnkan, dan diharamkan pula daging bina
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tang yang dibagi dengan cara seperti ini.

'Maka, barangsiapa terpalsa karena kelnparan tanpa

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha
Pengamp un lngi Mahn Pmy ay ang. " (al-Maa-idah: 3)

Orang yang terpaksa karena kelaparan, yang
takut akan keselamatan hidupnya, maka dia boleh
memakan binatang-binatang yang dihararnkan ihr,
jenis yang mana pun. Namun, asalkan tidak ada ke
sengajaan unhrk berbuat dosa dan tidak ada maksud
unhrk melakukan sesuahr yang haram.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas
kebolehan makan ini, apakah hanya sekadar dapat

mempertahankan kehidupan saja, ataukah boleh
memakan secukupnya dan sekenyangnya? Demi-
kian juga dengan masalah menyimpannya unfuk
wakhr-wakhr makan yang lain apabila lihawatir tidak
mendapatkan makanan. Maka, kami tidak mema-
suki pembicaraan yang detail-detail ini. Cukuplah
kiranya kita mengetahui bahwa di dalam agama
Islam ini terdapat kemudahan. Yaitu, di dalam kon-
disi darurat, ia memberikan hukum-hukum tertenht
dengan tidak mencela dan mempersulit, dengan
catatan semua ihr dilakukan dengan niatyang baik
dan bertalnva kepada Allah. Maka barangsiapa yang

dalam keadaan terpaksa, dengan tidak ada niatunfuk
melakukan dosa maka tidaldah ia berdosa dan tidak
dikenaihukuman,

"Sesunguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang."

Kesempurnaan da^n Kenikmatan Islam,
dan Sikap Mukmin Terhadapnya

Di dalam mensakhiri penjelasantentang makan-
an-makanan yang haram ini, baiklah kita berhenti
sejenak di celahcelah ayatyang menghararnkan ihr,
yaihr di hadapan firmanAllah yang berbunyi,

i;i;:(#pxS-'c\',K:r-811-iA
'*; ; ;;+' & !5r' &., F Ki i6r

S..k-rp-.i,1ts
'... Pada hari ini, lrang-zrang knfr tekh putus asa

untuk (mengakhknn) agamamu, sebab itu janganlah

knmu takut lupada merelm dnn takutlah kepadn-Ku.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu

agamamq telah Kucukuplan fupadamu nikmat-Ku,

dnn telah Kuridhni Islnm itu jadi agama bagimu...."
(al-Maa'idah:3)

Ini adalah ayat yang terakhir kali turun, untuk
mengumumkan kesempurnaan risalah dan kesem-
purnaan nikrnal Maka, Umar r.a- dengan mata batin-
nyayang tajam dan |atinyayang selalu berhubungan
dengan Allah, merasa bahwa masa-masa Rasulullah
saw. di muka bumi tinggal dalam hihrngan hari saja.

Karena beliau telah menunaikan amanat dan telah
menyampaikan risalah, maka tidak ada lagi bagi
beliau selain menghadap kepadaAllah. IGrena itu
Umar menangis, dan hatinya merasa hariperpisahan
dengan Rasulullah sudah dekat"

Inilah perkataan-perkataan besar yang datang di
dalam ayat yang bertema tentang haram dan halal-

nya sebagian binatang sembelihan. Juga di dalam
konteks surah dengan tujuan-tujuan yang hendak
dicapainya sebagaimana sudah kami jelaskan di
muka.

Indikasi apakah ini? Ini menunjukkan bahwa
syariatAllah adalah sebuah totalitas yang tidak ter-
bagi-bagi, menyeluruh, baikyang berkenaan dengan

tash.awwur dan itikad, syiar dan ibadah, halal dan
haranr, maupunyang berkenaan dengan sistem sosial

kemasyarakatan dan kedaulatan. Semua ini ter-
himpun dalam suahr totalitasyang bernama " a.d-dhl'
yang oleh Allah dikatakan bahwa Dia telah menyem-
purnakannya. Syariat Allah itu sekaligus sebagai
"nilcnaf'yang oleh Allah dikatakan kepada orang-
orang yang beriman bahwa Dia telah mencukup
kannya buat mereka Tidak ada perbedaan di dalam
" ad-did' ini antara persoalan taslnwuur dan itikad
dengan persoalan syiar dan ibadatr, halal dan haram,
tata kemasyarakatan dan kedaulatan atau ketata-
negar:ran. Semuanya di dalam totalitasnya mem-
bentukmaniwl*RnbbaniyangdiridhaiAllahbuat
orang{rang yang beriman. Keluar dari manhnjin
meskipun hanya pada sebagiannya, sama dengan
keluar dari semuanya Itu berarti sudah menentang
"din" ini, dan menyimpang dari agama ini dengan
segala akibatrya-

Persoalan ini kembali kepada apayang telah kami
tetapkan di muka bahwa menolak sesuatu dari
manlnjVansdiridhaiAllah bagi kaum mukminin dan
menggantinya dengan manlnj lanbuatan manusia,
mengandung makna yang jelas sebagai penolakan
terhadap uluhiyahAl\fiYang Mahasuci dan mem-
berikan khususiah uluhiyy ahkepada sebagian manu-

sia. Juga sebagai perlawanan terhadap kekuasaan
Allah di muka bumi, dan mengklaim adanya uluhiyy ah
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bagi yang bersangkutan dengan mengldaim adanya
khususinh uluhiyyahymg sangatbesal yaitu kekuasa-

an membuat hukum. Selain itu, penolakan itu pun
mengandung makna yang jelas sebagai perlawanan

terhadap agama ini dan keluar dari agama ini dengan
segala konsekuensinya

"Pada h.ari ini, orang-orangl(nfr tekhputus asa untuk
(mengal"ahlcan) agamamu. . .. "

Mereka telah puhrs asa untuk dapat membatal-
kan, mengurangi, atau mengubah Islam. Allah telah
menetapkan kesempurnaan unhrknya, dan mencatat
keabadian baginya. I(adang-kadang mereka dapat
mengalahkan kaum muslimin dalam suatu pepe
ftmgan atau pada suatu waktu, tetapi mereka tidak
akan dapat mengalahkan agama Islam. Hanya Islam
agama yang tetap terpelihara dan tidak akan ter-
hapuskan. Juga tidak akan mengalami perubahan,
meski bagaimanapun seringnya musuh-musuhnya
hendak mengubaturya, meski bagaimanapun keras
nyausaha merek4 meski bagaimanapun mendalam-
nya kejatrilan pemeluknya pada suatu masa.

Akan tetapi, Allah tidak akan mengosongkan
bumi dari golongan yang beriman. Yakni, golongan
yang mengenal agama Islam ini, dan berjuang mem-
belanya Sehingga, Islam dipahami dan dipelihara
dengan baik di kalangan mereka, sampai mereka
menyeratrkan kepada pemiliknya Adapun janji Allah
tentang kepuhrsasaan orang-orang kafir terhadap
agama Islam ini sudah menjadi kenyataan!

'. . .Sebab itujanganhh lamu tnkut kzpadn merela dnn
tnkutlah kzpada- Ku. . . "

Orangorang kafir sama sekali tidak akan dapat
menjamah agama ini. Mereka pun tidak akan dapat
menjamah pemeluknya kecuali hanya menjadikan-
nya berpaling darinya saja Sehingga, mereka tidak
menjadi penerjemah yang hidup bagi Islam, tidak
dapat mengemban tugas-tugas dan funtutan-fun-
tutanny4 dan tidak dapat merealisasikan nash-nash
dan hrjuan-hrjuannya di dalam kehidupan mereka

Pengarahan dari Allah kepada kaum muslimin di
Madinah ini tidak terbatas buat generasi itu saja,

melainkan sebagai dtah umum kgpada semua orang
yang beriman pada semua zaman dan semua tempal
Kami katakan kepada orang-orang yang beriman,
yang ridha terhadap apa yang diridhai Allah buat
mereka dari agama ini dalam maknanyayang leng-
kap dan menyeluruh. Orangorangyang menjadikan
agama ini secara keseluruhan sebagai rnanlaj dalarn
semua aspek kehidupan mereka. Hanya mereka

sajalah orang{rang yang beriman.

"...Pada hrrri ini, telnh Kusunpurnakan untuk kamu

agamamu, telnh Kucukuplmn kzpadnmu nikmat- Ku,
dan telnh Kuridhai Islam itu menjadi agama bagi-
rnu..,,tt

Hari ini, hari Setika hrunnya ayat ini pada wakhr
Haji Wada', ellfi telah menyempurnakan agama
Islam. Mak4 ia tidak akan pernah kembali seperti

, dulu yang memerlukan tambahan. Allah telah men-
cukupkan nikrnat-Nya yang terbesar kepada kaum
mukrninin dengan manhnjvanssempurna dan leng-

kap ini. Telah diridhai-Nya islam sebagai agama bagi
mereka. Dengan demikian, omng yang tidak ridha
terhadap Islam untuk menjadi manhnj bagi kehi-
dupannya, berarti dia menolak apa yang diridhai
Allah bagi kaum mulaninin.

Orang yang beriman akan berhenti di depan
kalimat-kalimat yang agung ini. Maka, ia hampir-
hampir tak dapat membatasi luasnya bentangan
yang terkandung di tengah-tengahnya yang berupa
hakikat-hakikat yang besar, arahan-arahan yang
dalarr\ tmtutan-funtutan, konsekuensi-konsekuensi,
danfugasfugas.

Pntamq si mukmin berhenti di depan kesem-
purnaan agama lslam, melihatparade iman, parade

risalah, dan parade para rasul, sejak lahirnya fajar
kemanusiaan dan sejak rasul yang pertama hingga
risalah terakfiir ini, risalah Nabi yang ummi yang
diutus kepada semua umat manusia Apakah yang
dithatnya? Ia melihat konvoi yang panjang dan
berkesinambungan, konvoi pefunjuk dan cahaya Ia
melihatrambu-rambu di sepanjang jalan. Tetapi, ia
dapat setiap rasul, sebelum Nabi terakhir, diutus
untuk kaumnya saja. Ia melihat semua risalah-
sebelum risalah terakhir-hanya untuk waktu ter-
tenhr, risalah khusus, untuk masyarakat tertenfu,
dan di lingkungan tertentu. IGrena itu, risalah-risalah
tersebut diahrr dan dimodifikasi sesuai dengan
sihrasi dan kondisi saat ihr.

Semua risalah-sebelum risalah terakhir-me
nyeru untuk beriman kepada Tuhan Yang Esa
(tauhid), beribadah kepadaTuhan Yang Esa itu (ad-

din) , danmenerima segala sesuahr yang datang dari
Tuhan Yang Esa itu dengan penuh ketaatan (Islarn).

Akan tetapi, masing-masing memiliki aturan bagi
kehidupan nyatayang sesuai dengan keadaan masya
rakat, lingkungan, zaman, sifuasi, dan kondisinya-
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Sehingga ketikaAllah hendak menutup risalah-
Nya kepada manusia, maka diutuslah kepada se
genap manusia seorang Rasul sebagai penuhrp para

nabi dengan membawa risalah "bagi semua ma-
nusia'', bukan unhrk golongan tertentr, di lingkung-
an tertentu, pada wakhr tertenhr, dan dalam kondisi
tertentu saja. Risalah yang dibawa Rasul terakhir itu
adalah risalah yang berbicara kepada "manusia'' di
belakang situasi dan kondisi yang bervariasi, ling-
kungan yang beraneka macam, dan masa yang ber-
beda-beda. Karena, ia berbicara kepada fitrah ma-
nusia yang tidak pernah berganti, tidak pernah
berhrkar, dan tidak pernah disentuh perubahan,

'(Ibnplah atns) ftrah Allah yang telnh menciptakan
mnnus'in mmurut fihah itu. Tidnk adn p aub alnn padn

ftrah Allnh. (Itukh) agama y arry lurru. " (ar-Ruum:
30)

Dalam risalah ini, dijelaskan syariatyang meliputi
kehidupan "manusia" dari seluruh aspeknya dan
pada semua sisi aktivitasnya. lalu, meletakkan
unhrknya prinsipprinsip umum dan kaidah-kaidah
pokokberkenaan dengan perkembangan dan peru-
bahan zaman dan lokasi. Juga meletakkan unhrknya
hukum-hukum yang terperinci dan perafuran-pera-
hran detail mengenai sesuatu yang tidakmengalami
perkembangan dan perubahan meski bagaimana-
pun terjadi perubahan z,ammr dan lokasi.

Syariat ini dengan prinsipprinsip umumnya dan
hukum-hukumnyayang terperinci juga memuat se
gala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan ma-
nusia sejak didatangkannya risalatr ihr hingga akhir
zaman. Yakni, sesuafu yang berupa patokan-patokan,

arahan-arahan, dan peraturan-peraturan, agar ke
hidupan itu dapat berlangsung, tumbuh, berkem-
bang, dan akhral di seputar poros dan di dalam bing-
kai ini. Allah berfirman kepada orang{rang yang
beriman,

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
ogatn omu, telnh Kucukupkan knpadamu nikmat- Ku,
dnn telah l{uridhai Islam itu jadi agatrut bagimu."

Maka diumumkanlah kepada mereka akan ke
sempurnaan akidah dan syariatnya. Inilah ad-din
'agama'. Seorang mukmin tidak boleh membayang-
kan bahwa agama Islam dengan maknanya yang
demikian itu memiliki kekurangan yang memer-
lukan penyempurnaan, dan keterbatasan yang me
merlukan penambahan. Juga tidak boleh mem-
bayangkan bahwa Islam itu lokal dan temporal yang
memerlukan revisi atau pencelupan. Kalau tidak

demikian, makayang bersangkutan bulranlatr orang
yang beriman, tidak mengakui kebenaran Allah, dan
tidak ridha terhadap apa yang diridhai Allah bagi
oft mg{rang yang beriman.

Sesungguhnya syariatyang diturunkan pada masa
turunnya Al-Qur'an itu adalah syariat bagi semua
z,afi:ran. I(arena ia-dgngan ke saksian Allah-adalah
syariat agama yang datang kepada manusia pada

semua zamuur dan semua tempat, bukan unhrk sahr
golongan atau satu generasi anak manusia saja, di
suahr tempat tertenfu, sebagaimana halnya rasul-
rasul dan risalah-risalah sebelumnya-

Hukurrrhukum taShiliyalt'yangterperinci' datang
unfuk tetap eksis sebagaimana adanya itu, dan
mnbdn'nntdn' lwlliyyah'prtnsipprinsip umum' datang
untuk menjadi bingkai agar kehidupan manusia
dapat berkembang di dalamnya hingga alrfiir z:rrran,
tanpa melawannya, dan tanpa keluar dari bingkai
iman.

Allahyang menciptakan manusia dan mengetahui
tentang siapa yang diciptakan-Nya itu. Dialah yang
telah meridhai agamaini bagi mereka agamayang
mengandung syariat ini. Maka tidak akan mengata-
kan, "Syariat kemarin bukanlah syariat hari ini",
melainkan orang yang menganggap dirinya lebih
mengerti daripada Allah tentang kebuhrhan-ke
bufuhan manusia dan perkembanganperkem-
bangannya

Ikd.u,o, orangyang beriman berhenti di hadapan
kecukupan nilqnat Allah kepada orangorang muk-
min. Yaifu, nikrnatying sempurn4 besar, dan agung.
Nikmat yang mencerminkan kelahiran manusia
yang sebenarnya, sebagaimana ia mencerminkan
pertumbuhan dan kesempurniumnya Maka "ma-

nusia" itu tidak adawujudnya sebelum iamengenal
Tuhannya dan sebelum mengenal din-Nya ini. Juga
sebelum mengenal alam tempat ia hidup sebagai-
mana ia mengenal din (agama) ini; dan sebelum me
ngenal dirinya dan peranannya di alam wujud ini
serta kemuliaan yang diberilanTuhannya" sebagai-
mana ia mengenal semua ifu dari agama-Nyayang
diridhai-Nya untuk mereka

Selain itu, manusia tidak ada eksistensinya se
belum dia bebas dari menyembah sesama hamba
kepada menyembatr Allah saja Juga sebelum men-
dapatkan kesamaan yang hakiki dengan menjadikan
syariat dan perahrran hidupnya ihr dari ciptaanAllatr
dan kekuasaan-Nya bukan dari ciptaan dan kekuasa
an seorangpun.

Sesungguhnya pengetahuan manusia terhadap
hakikat-hakikat besar seperti yang digambarkan
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agama ini merupakan pennulaan kelahiran manusia
itu. Tanpa pengetahuan dan pengertian yang me-
madai tentang hal ini, maka boleh jadi dia hanya
sebagai 'binatang" atau "semi manusia" yang sedang
dalam proses pembentukan unfu k menjadi manusia-
Manusia tidak akan menjadi manusia dalam wujud-
nya yang paling sempurna kecuali dengan mengeta-
hui hakikat-hakikat besar sebagaimana digambar-
kanAlQur'an. Sangatjauh jarak antara gambaran ini
dan semua gambaran yang dibuat manusia dalam
semuazaman.ll

Mewujudkan gambaran ini di dalam kehidupan
manusia berarti mewujudkan "kemanusiaan" ma-
nusia itu secara sempurna Juga berarti mewujudkan
kemanusiaan manusia dengan mengeluarkannya
dengan tnslwzuwur i'tiqadimengenai Allah, malaikat-
Nya kitabkitabNya rasul-rasul-Nya, dan hari ahhir,
dari daerah indrakebinatanganyang hanyamengeta-
hui sesuafu yang bersifat indrawi ke daerah" taslaw -
zozl' insani yang mengetatrui apayang terasakan di
balik segala sesuatu yang dicapai indra-alam nyata
dan alam gaib, alam materi dan alam immateri, dan
membebaskannya dari kungkungan perasaan ke
binatangan yang sempit.12 Juga mewujudkan ke-
manusiaan baginya dan mengeluarkannya dengan
tauhidullahdari menyembah sesama hamba kepada
menyembahAllah saj4 mengangkat kedudukannya
memerdekakarmy4 dan meninggikannya di depan
segala sesuatu selain mereka Mak4 kepadaAllah
sajalah mereka menghadapkan ibadatrnya; dariAllah
saja mereka menerima m.adwj,syariat, dan nizham;
kepada Allah saja mereka bertawakal dan takutl3

Hal itu akan mewujudkan kemanusiaanyang senr
purna baginya dengan manhQ Rnbbanr, ketika meng-
angkat citacitanya dan membersihkan keinginan-
keinginannya. Juga ketika memfokuskan segenap
kemampuannya unfuk kebaikan, pembangunan,
kemajuan, dan meningkatkan hasrat dan citacita di
atas hasrat binatang, kesenangan-kesenangan hewani,
dan kebebasan binatang ternak.la

Tidaldah dapatmengetahui nikrnatAllah di dalam
agama ini dan tidak dapat mengukurnya omng yang
tidak mengetahui hakikat jahiliah dan orang yang
tidak merasakan bencana-be4cananya Jahiliah itu

pada setiap zarnan dan setiap tempat merupakan
manhnj kehidupan yang tidak disyariatkan oleh
Allah. Mak4 orang yang mengetahui dan mengerti
apa jahiliah ifu dan merasal<an bencana-bencana dan
keburukan-keburukannya baik dalam pola pikir dan
pola akidahnya maupun keburukannya dalamrea-
litas kehidupan,dialah yang dapat merasakan, me
lihaf mengetahui, mengerti, dan merasakan hakikat
nikrnat di dalam agama Islam.

' Orang yang mengerti dan memperhatikan ben-
cana-bencana kesesatan dan kebutaan, bencana
kebingungan dan perceraiberaian, dan bencana
kesia-siaan dan kehampaan di dalam kepercayaan-
kepercayaan dan pola pandans jahiliah pada semua
zzrrnan dan tempal ifulah orang yang mengetahui
dan merasatan niknntiman.ls Orang yang mengeta-
hui dan memperhatikan bencanabencana kezaliman
dan hawa nafsu, bencana-bencana kekacauan dan
kegoncangan, bencana pengabaian dan berlebih-
lebihan, pada semua tata kehidupan jatriliah, maka
dialah yang mengetahui dan merasakan nikmat
kehidupan dibawahnaungan iman dengan *anlnj
Islam.16

BangsaArab yang diajak bicara denganAlQur'an
pada kali pertama ini mengerti, mengetahui, dan
merasakan makna kalimat-kalimat itu. I(arena, pe
tunjuk-petunjuk yang dikandungnya tercermin di
dalam kehidupan merelc4 pada generasi yang diajak
bicara oleh Al-Qur'an ihr sendiri.

Mereka telah merasakan kejatriliahan, pola-pola
kepercayaannya, tata sosialnya, individual dan ke
masyarakatannya, dan bencana yang diakibatkan-
nya Sehingg4 mereka mengetahui dan merasakan
hakikat nikrnatAllah kepada mereka dengan agama
ini, dan hakikatkeutamaan dankaruniaAllah dengan
Islam.

Islam telah mengentas mereka dari lumpur ke
jahiliahan, dan membimbing mereka menempuh
jalan mendaki menuju puncak yang tinggt-sebagai-
mana telah kami jelaskan di dalam menafsirkan
surah an-Nisaa'. Kemudian mereka berhasil sampai
ke puncak dengan menundang kepada semua bangsa
di bumi yang ada di sekitar mereka, dan dengan
memperhatikan masa lalu mereka ketika masih

lr Silakan baca .fft ashaMut Tashawwuil Islami wa Muqawwimatuhu, terbitan Darusy-Syuruq.
12 Silakan baca tafsir surah alFatihah dan tafsir permulaan surah al-Baqarah dalam azh-Zhilal ini.
13 Silakan baca buku Hadza ad-Din,hlm.1S20, Darusy Syuruq.
14 Silakan baca penafsiran ayat : { iitr 4At .i t1;i t;i ;i t;fi U } a"u- azh-Zhitat.
15 Silakan baca pasal "Taih ua Rukam" dalaml<ttab lhnsiaish at-Tashawuur al-Islami ua Muqawwimatuha, Terbitan Darusy-Sluruq
16 Silakan baca p asal "Takhabbuth wa ldhthirab" dalam kitab ,4/-1s lam wa Musyhilatul Hadharah, terbitan Darusy-Syuruq.
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hidup dalam kejahiliahan.
Islam telah mengentas mereka dari kerendahan

jatriliah dalam pandangan itikadiahnya seputar rtasa
lah kehrhanan berhala malaikat, jin, bintang-bintang,

dan nenek moyang, serta semua dongeng yang amat

bersahaja dan khurafat-khurafat yang rendah dan

hina; untuk diangkat ke ufuk tauhid, ufuk iman
kepadaTuhan Yang Maha Esa, Yang Mahakuasa

lagi Mahaperkasa, Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, Yang Maha Mengetahui lagi Mahawas
pada, Yang Mahaadil lagi Mahasempurna, Yang

Mahadekat lagi Maha Mengabulkan doa, tanpa ada

seorang pun yang menjadi perantara antara Dia dan

seseorang. IGrena semua adalah hamba-Nya semua

adalah pengabdi kepada-Nya- Oleh karena itu, Islam

membebaskan mereka dari dominasi perdukunan

dan dari kekuasaan para penguasa pada hari ketika
Islam membebaskan mereka dari kekuasaan I'trayal

an dan l*rurafat
Islam telah mengentas mereka dari lembah ke

jatriliahan di dalam sistem sosial, dari rasialisme, dari

tradisi.tradisi yang hina, dan dari kesewenang-we
nangan setiap orang yang memiliki kekuasaan

Oukan seperti kesalatrkaprahan bahwa kehidupan
bangsa Arab ihr mencerminkan demolcatisasi).

Dalam l<rtab Haqaiqul Islam wa Abathilu Khu-
shumihi hlm. 15G151, Ustadz al-Aqqad berkata,
"Kemampuan melakukan kezaliman disamakan
maknanya dengan kemuliaan dan kemegahan dalam

tradisi tuan dan sahaya di kalangan pemimpin-pe

mimpin jaztrahArab dari ujung utara ke ujung se
latan. Seorang penyair Najasyi mencela keras ketika
ia menganggap lemah orang yang disindirnya, karena,

'Kabilalurla tidak curang terhadap tanggungan
dm tidn k mmganinya mnnusin sebaat biii santi pun.'
Hajar bin al-Harits adalah seorang Raja Arab

ketika ia membebani Bani Asad untuk memper-

budak mereka dengan memukuli mereka dengan

tongkat, dan penyair mereka Llbaid bin al-Abrash

bertawasul kepadanya dengan mengatakan,

'Engkau adalah raja di tengah mereka
dan mereka adalah budak hingga hari kiamat
mereka merendatrkan diri kepada kekuasaanmu
seperti merendahnya binatang yang dicocok
hidungnya-'

Umar bin Hindun adalah Raja Arab ketika dia

membiasakan berbicara kepada manusia dari balik

tabir, dan ketika dia banyak memerintatrkan pemim-

pin-pemimpin kabilah menentangibu mereka demi
berktridmat kepadanya di negerinya.

Nu'man bin Mundzir adalah raja Arab ketika ia

berlaku kasar hingga menjadikan untuk dirinya
suahr hari untuk bersenang hati dengan mencurah-

kan berbagai kesenangan kepada sefiap orang yang

menghadap kepadanya dengan merendatrkan diri,
dan suatr hari unhrk marah hingga membunuh se
tibp orangyang melihatkepadany4 dari pagi hingga
petang.

Dikatakan tentang lzzatKtslub Wail bahwa di-

sebut begihr karena ia berani melempar anjing kecil
ketika ia berburu, karena tidak ada seorang pun yang

berani mendekati tempat yang terdengar gonggong-

annyaAdayang mengatakan, Tidak ada kemerdel<a-

an di lembah Auf, karena hal itu termasuk bentuk
kemegahannya Tidak adayang tinggal di lembah-

nya oftmg yang memiliki kemerdekaan di dalam ber-

tetangga dengannya- Maka, semuanya merdeka di
dalam hukum budak...."

Islam telah mengentas mereka dari lembah
jahiliah dengan segala badisi, moral, dan hubungan-

hubungan sosialnya- Islam rhengentas mereka dari
tindakan mengubur anak wanita hiduplridup, me
nyusahkan dan mempersulitkaumwanita minuman
keras, judi, pelacuran, tabaruj, pergaulan bebas yang

dibarengi dengan sikapsikap menghina dan meren-

dahkan kaum wanita, penyebaran perbuatan-per-

buatan mesum, serfa perampasan dan perampokan.

Juga dari pecatr-belatrrya kalimat mereka dan lematr-

nya kemampuan mereka menghadapi serangan dari

luar, seperti yang terjadi pada tahun Fiil ketika ada

serangan tentarayang hendak menghancurkan IGbah.

Kondisi kabilah-kabilah rapuh, dan perseteruan di
antara mereka sangat heballT

Islam telah membangun suatu umat dari merek4
untuk menaungi dari puncak yang tinggl kepada

semua manusiayang ada di dataran rendah, dalam

setiap segi dari segi-segi kehidupan, dalam sebuah
generasi. Sehingg4 mereka mengetahui mana datar-

an yang rendah dan mana puncak yang tinggi, dan

mengerti mana jahiliah dan mana Islam. Karena iht,

mereka mengerti dan dapat merasakan makna
firman Allah kepada merek4

"Pada hari ini telah Kusempurnaknn untuk kamu

agamamu, telah Kucukuplun untukmu nikmat-Ku,

17 Silakan baca penafsiran surah alFirl dalan azh-Zhilal,lla30.
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dan telnh Kuridh"ai Islam meftjadi agama bagimu."

I<ttiga, seorang mukmin berhenti di depan ke-
ridhaan Allah terhadap Islam sebagai agama bagi
orang{ftmg yang beriman. Ia berdiri di depan peme
liharaan Allah Yang Mahasuci dan perhatian-Nya
terhadap umat ini, hingga dipilihkan-Nya untuk
mereka agama mereka dan diridhai-Nya agama itu
buat mereka. IGlimat di atas menunjulJ<an betapa
cintanya Allah kepada umat ini dan betapa senang-
Nya kepada mereka, hingga dipithkan-Nya *anhnj
kehidupan mereka.

Sesungguhnya kalimat-kalimat yang agung ini
benar-benar memberikan beban yang berat di atas
pundak umat ini, untuk mengimbangi pemeliharaan
yang agnng ini , astaghfirullnlL Tidak ada sesuatu pun
yang dimiliki umat ini generasi yang mana pun,
untuk mengimbangi pemeliharaan yang agung dari
Yang Mahaagung. Yang dapat mereka lakukan
hanyalah mencurahkan segenap tenaga dan kemam-
puan untuk mensyukuri nikmat ini dan mengenal
Yang memberi nilanal Yang dapat mereka lakukan
adalah mengetahui kewajiban, lalu melaksanakan-
nya semaksimal kemampuannya. Setelah itu, me
mohon ampunan dan kemaafrn atas kelarangan dan
keterbatasarurya di dalam melakukan semuanya ihr.

Keridhaan Allah terhadap Islam sebagai agama
bagi unrat ini mengandung konsekuensi bahwa umat
pertama-tama harus mengerti betapa nilai pemilihan
Allah terhadap agama Islam buat mereka Kemudian
berkeinginan besar untuk istiqamah di atas agama
ini dengan segenap kemampuan dan kekuatarurya.
Kalau tidak demikian, maka alangkah payah dan
bodohnya omng yang mengabaikan atau menolak
apayang diridhaiAllah untuknya lantas diamemilih
untuk dirinya sesuahr yang bukan pilihan dariAllah.
IGlau begitu, maka sikap ini adalah kejahatan yang
menyrsahkan, yang kelak akan mendapatkan balas
annya, dan tidak membiarkan pelakunya selamat
selama-lamanya karena dia telah menolak apa yang
diridhai Allah untuk dirinya.

IGdang-kadang Allah membiarkan orang{rang
yang tidak menjadikan Islam sebagai agama bagi
mereka- Allah membiarkan mereka melakukan apa

sajayang ingin mereka lakukan dan dibiarkan-Nya
mereka hingga suatu wakhr (tanpa dihukum). Ada-
pun orang-orang yang sudah mengetahui dan
mengakui agama Islam ini, kemudian meninggal-
kannya atau menolaknya, dan mengambiT mnnhaj
kehidupan lain untuk dirinya selain manhajyang
telatr diridhaiAllah untuk mereka makaAllah tidak

akan membiarkan mereka. Sehingga, mereka me
rasakan bencana akibat sikap merekaihr, dan mereka
pantas mendapatkan yang demikian ini!

Kami tidak dapat merentangkan lebih banyak lagi
mengenai sikapsikap terhadap kalimat yang agung
ini, karena persoalarurya begifu panjang. Maka kami
cukupkan sepintas kilas ini saja di dalam tafsk azh-

fuilal'tn Kemudian kita lanjutkan kepada tema-tema
berikutrya dalam surah ini.

Apa Saja yang Dihal; bagi orang-Orang
Mukmin?

A;Y;t:4t\'E'#S7S:r'uaJa-
'K^:ft)wk64;Ei;r6'6-regt:;

eAu;fi :Jf;t;,:,;:tit:)4;{r?\;r':6&

!9(gx13Sr"i;$:4r&*r,;e*
x#v,+;;xe3;96:iLt<u,v'K
"#,4'"6#6i(t;{gaai,Sri\}Jt5\t

KS;;,fi-o#*5G,#'*e
*l'#ttefieF'AV+frX'f"U
'Mereka menanyakan kepadamu, Apakah yang di-
hnkilun b agi merelw ?' Kataltanlnh,'Dihnlallnn b agi -

mu yang baik-baik dnn (buruan yang dinngknp) oleh

bin anng buas y ang telnh knmu aj ar dengan mel.atihny a
untuk berburu. Kamu mengajarrrya menurut apa yang
telnh diajarkanAllah kzpadnmu. Maka, m"aknnlnh dmi
apa yang dinngknpnya untukmu, dan sebutl.ah nama
Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya).

Bntalalalah lepada Allah, sesungguhrrya Allalt amat
up at his ab - Ny a.' Pad"a hnri ini dihnklknn b agimu y ang

baik- b aik. Malmnan (s emb elihan) zrang- zrang y ang
diberi Alkinb itu halal bagimu, dan makanan kamu
hakl puk bagi merelm. (Dan dihalnlkan mmgawini)
wanita-wanita yang menjaga l<,ehormatan di antara
wanita-wanita yang briman dan wanita-wanita yang
menj aga kthormntan di antara zrang- lrang y ang dib eri
Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar
masknw in mnekn dengan maksud meniknhtny a, ttdak
dengan malcsud bn<ina dan tidak (pul"a) menjadiknn-
nya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah

b niman (tidnk mmerimn hukum- hukum Is Lam) m.ak t
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hnpuslnh amalnnnya dan ia di hari aAihirat tnmasuk
orang- nrang merugi. " (al-Maa'idah: 4-5)

Pertanyaan ini datang dari orangormg yang
beriman, tentang apa yang dihalalkan buat mereka"
Pertanyaan ini menggambarkan kondisi psikologis
golongan pilihan ini, yang berbahagia mendapatkan
titah Allah untuk pertama kalinya. Pertanyaan ini
juga mengisyaratkan gejolak jiwa mereka yang ber-

usatn menjauhi dan menjaga diri dari segala sesuaht
yang sudah ada pada zanran jahiliah. Pasalnya,

mereka takut janganjangan hal itu dihararnlian oleh
Islam. Maka, mereka merasa perlu menanyakan
segala sesuatu untuk memantapkan hati bahwa
m"anhajbaru (agama Islam) ini meridhai dan me
ngakuinya

Orang yang memperhatikan perjalanan sejarah
waktu itu, niscaya akan merasakan perubahan men-
dalam yang ditimbulkan oleh Islam di dalam jiwa

bangsa Arab. Islam telah menggoncangnya dengan
goncangan kerasyang merontokkan sisa-sisa jahiliah.

IGum muslimin, yang dientas oleh Islam darilumpur
kejahiliahan dan diangkatke tempatyang tinggi dan

terhormat, merasakan bahwa mereka mengalami
kelahiran baru dan penciptaan baru. Hal ini sebagai-

mana mereka juga merasakan dengan sangat men-

dalam tentang peralihan dan lompatan yang besa6

merasakan ketinggian kedudukan mereka, dan

merasakan besarnya nilanat ini.
IGrena ihr, keinginan mereka ialah memodifikasi

dirinya sesuai dengan manhnj Rnbbani yang telah
mereka rasakan berkahnya itu, dan mereka sangat
berhati-hati jangan sampai menyelisihinya- Perasaan

takut dan khawatir terhadap segala sesuatu yang
berbau jahiliah yang pernah mereka alami ini me
rupakan buah dari kesadaran yang mendalam, dan

hasil dari goncmganyang keras itu.
Oleh karena ifu, mereka merasa perlu bertanya

kepada Rasulullah saw. sesudah mendengar ayat-

ayatpenghararnan itu,

'Apakah yang dihnlnllan bagi mnela ?. . . "

Supaya mereka merasayakin akan kehalalannya

sebelum mereka mendekatinya.
Mak4 datanglah jawaban,

". . . Kanlwnlnh" Dihnlnllan bagimu yang baik-baik. ...''
Ini adalah jawaban yang pahrt unhrk direnungkan.

Jawaban ini memberikan pengertian kepada mereka

tentang hakikat ini batrwa mereka tidak diharamkarl
terhadapyangbaih tidak dilarang dariyang bailr, dan

segala sesuahr yang baik dihalalkan bagi mereka.

Karena itu, tidak diharamkan atas mereka kecuali
yang jelek-jelek Dan realitasny4 segala yang diharanr
kan Allah adalah sesuatu yang fitratr sehat manusia
merasa jijik terhadapny4 seperti bangkai, darah, dan

daging babi. Atau, dihindari oleh hati yang beriman,
seperti binatang yang disembelih untuk selain Allah
atau disembelih unhrkberhal4 atau mengundi rnsib
dengan anak panah, karena ia termasuk jenis judi.

Setelah menyebutkanyang baik-baik secaraulnurn,

inaka disebutkan pulalah suatu jenis dari sesuatu
yang baik secara l*rusus. Yaitu, hasil buruan yang di-

tangkap oleh binatang buas yang telah dilatih untuk
berburu seperti burung rajawali, anjing pemburu,
singa atau harimau pemburu, yang telah diajari dan

dilatih oleh pemiliknya untuk berburu,

"... dan (buruan yang ditangkap) olnh binatang buas

y ang telah lwmu aj ar fungan melntihny a untuk berburu.

Knmu mmgaj arny a mmurut ap a y ang telnh diaj ar lan
Allnh lupanamu. Malu, malmnlah dnri apa yang di-
nngkapnya untukmu, dnn sebutlnh nama All'ah atas

binntang buas itu (waktu rukpamya). Bertnkpal,ah
lupadn Allnh, sesunguhnya Allah amat cepat hisab-

Nya." (al-Maa'idah: 4)

Syarat kehalalan hasil buruan yang ditangkap
oleh binatang yang terlatih itu ialah bahwa ia me
nangkap buruannya untuk majikannya. Yakni, ia
menjaga buruannya ihr dengan tidak memakannya
(karena diperunhrkkan buat majikannya). Kecuali
kalau majikannya tidak ada dan dia merasa laparJika
ia memakan hasil buruannya ketika menangkapnya,

maka pada saat ihr ia bertindak bukan sebagai bina-

tang pemburu yarig terdidik. Tapi, ia berburu itu
untuk dirinya sendiribukan untrrkmajikarurya Mak4
dalam kasus ini, buruan tersebut tidak halal bagi
majikan, meskipun daglng yang tidak aimat<annya

lebih banyak IGlau binatangpemburu ihr membawa
binatang buruan yang masih hidup tetapi sudah
dimakan sebagiarurya maka tidak boleh disembelih.
Kalau disembelih, maka tidak halal unhrk dimakan.

Allah mengingatkan kaum mulaninin afran nikmat-

Nya kepada mereka pada binatang pemburu yang

terlatih ini, bahwa mereka mengajari dan melatihnya
dengan pengetahuan yang diberikan Allah kepada
mereka- Mak4 Allahlah yang menundull<an bina-

tang-binatang ini buat mereka memberikan kemam-
puan kepada mereka untuk mengajar dan melatih-
ny4 dan mengajarkan kepada mereka bagaimana
cara mengajar binatang-binatang pemburu itu.

Ini merupakan selipanAlQur'anyang mengganb
barlian metode pendiditanAlQur'an. Iajuga menun
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julit<an karakter manlnjbtJaksana yang tidak mem-
biarkan suatu kesempatan berlalu begitu saja dan
tidak membiarkan suahl kondisi yang relevan hilang
begitu saja tanpa membangkitkan kesadaran di
dalam hati manusia terhadap hakikat pertama ini.
Yaitu, hakikat bahwa Allahlah yang memberikan
segala sesuatu, Dialah yang menciptakan, Dia yang
mengajarkan, Diayang menundukkan, dan hanya
kepada-Nya kembalinya segala keutamaan, dalam
setiap gerak, usaha, dan kemungkinan yang dapat
dicapaimaKrluk.

IGrena itu, seorang mukmin tidak melupakan se
detik pun bahwa hanya dari Allah dan kepada Allah-
lah keberadaan segala sesuatu itu-termasuk dirinya
sendiridan segala sesuafu di sekitarnya, termasuk
juga peristiwa-peristiwa. Tidak boleh sedetik pun
orang mukrnin lalai melihat"tangan"Allah dan karunia-

Nya pada setiap getaran jiwanya getaran sarafrrya,
dan gerakan anggotanya. Nah, dengan semua sikap
ini, jadilah ia sebagai seorang " Rnbbant' srcara tepal

Allah mengajarkan kepada orang{rang mukmin
untuk menyebut nama Allah terhadap buruan yang

ditangkap oleh bintang pemburunya Penyebutan ihr
diucapkan ketika melepas binatang pemburu ihr.
Karena, adakalanya binatang pemburu itu menang-

kap binatang buruan dengan taring atau kukunya.
Sehingga, tindakan ini seperti menyembelihnya,
sedang nama Allah itu harus disebut pada waktu
menyembelih. Karena itu, namaAllah harus disebut
padawakhr melepas binatang pemburu tersebut.

Kemudian pada ujung ayat mereka digiring unhrk
bertalnva kepadaAllah, dan ditakutinya mereka akan

hisab-Nya yang sangat cepat. Maka, berhubung-
anlah urusan halal dan haram ini dengan perasaan
yang menjadi poros bagi setiap niat dan perbuatan
dalam kehidupan mukmin. Juga berhubungan de
ngan perasaan yang mengubah semua aktivitas
hidup mereka sebagai hubungan dengan Allah, me
rasakan keagungan-Nya dan merasa diawasi oleh-
Nya ketika sendirian dan ketika di hadapan orang
banyak,

". . . B ertakw alnh kep ada Allah, s esunguhny a Allnh
amat cepat hisab-Nya."

Sesudah menjelaskan makanan yang dihalalkan
bagi mereka, maka dijelaskan pula pernikahan yang

dihatalkan bagimerek4

"Pada hari ini dihnlalkan bagimu yang baik-baik.
Malwrnn (semb elihnn) nrang- orong y ang dib eri Alkinb
itu halnl bagimu, dan malwnan kamu halnl puk b ogi
mnekn. @an dihnlnllan mengawini) wanita-wanita

yang menjaga luhormatan di antara uanita-wanita
y ang bniman dnn wanitn-wanita y ang mmj aga lehor -

matan di antara lrang-zrang yang dibni Alkitab se-

belum kamu, bila kamu telah membayar masknwin
rnereka dengan malcsud menilwhinya, tidak dnngan

malcsud b er<inn dnn tidnk (pula) menl adilanny a gun-
dik-gundik." (al-Maa'idah: 5)

Demikianlah dimulai pembicaraan tentang macam-
macam kenikmatan yang halal pada kali lain dengan
firman-Nya,

"Pada hari ini dihnlnlkan bagimu y ang baik-baik. . .."
Kalimat ini mempertegas maknayang telah kami

isyaratkan dan menghubungkannya dengan aneka
macam kenikmatan baru, yang termasuk dalam
kategori thnyy ib at'ywrg baik-baik'.

Di sini kita melihat salah satu bentuk toleransi
Islam di dalam bergaul dengan orang{rang non-
muslim, yang hidup bersama dengan masyarakat
Islam di negeri Islam, atau yang terikat dengan
perjanjian seperti kaum Atrli Kitab.

Sesungguhnya Islam tidak hanya memberikan
kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan
agamany4 lalu menyisihkan mereka sehingga men-
jadi kelompok eksklusif dalam komunitas sendiri
yang terpisah dari umat Islam. Tetapi, Islam merang-
kum mereka dalarn nuansa kebersamaan sosial,
cinta kasih, berbaik-baikan, dan pergaulan. Maka,
Islam menjadikan makanan mereka halal bagi kaum
muslimin dan makanan kaum muslimin halal bagi
mereka. Tujuannya supaya dapat dilakukan dengan
sempurna perbuatan saling mengunjungi, saling
bertamu, dan makan bersama- Juga supaya seluruh
masyarakat berada di bawah naungan kasih sayang
dan toleransi.

Islam juga menjadikan wanita-wanita Ahli Kitab
yang menjaga kehorrnatannya dan merdeka sebagai
sesuatu yang baik ftalal dikawin oleh kaum mus-
limin). Penyebutan mereka ini diiringkan dengan
penyebutan wanita-wanita muslimah yang merdeka
dan menjaga kehormatannya. Ini adalah bentuk
toleransi yang hanya dapat dirasakan oleh para
pengikut Islam dari antara semua pengikut agama-

agama lain. Karena, pengikut agama Katolik tidak
boleh kawin dengan pengikut Kristen Ortodoks,
Protestan, atau Kristen Maronit. Tidak ada yang
berani melakukan hal ifu kecuali orang{rang yang
akidahnya menghalalkannya-

Demikianlah kelihatan bahwa Islam adalah sahr-

sahrnya manlnjvansmenolerir dibanguffrya masya-

rakat internasional, tanpa memisatrmisahkan antara
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kaum muslimin dan para pemeluk agama kitabiah
lainnya. Juga tidak memasang tembolctembok pe
misah antarberbagai pemeluk akidah yang berbeda-
beda di bawah naungan panji-panji masyarakat Islant
khusus berkenaan dengan uruszln pergaulan dan
kesopanan. Adapun mengenai loyalitas dan pem-
berian pertolongan/pembelaan, maka hal ini me
miliki hukum tersendiri yang akan dibicarakan pada

bagian lain konteks surah ini.
Syarat kehalalan kawin denganwanita-wanitaAhli

Kitab yang menjaga kehormatannya itu s:rma de
ngan syarat kehalalan kawin dengan wanita-wanita
muslimah yang menjaga kehormatannya, di antara-
nya adalah,

"...Biln lwmu telnhmembayar mnsknwinmneka fu-
ngan mnlcsu d menikahiny a, tidak dengan malcs ud b er -

<inn dnn tidnk (pula) rcnjoniknnnya gundik-gundik. . .."

Memberi maskawin dengan maksud menikahi-
nya menurut syara', yang dengan pernikahan ini si
lakilaki melindungi dan menjaga istiny4 dan uang
ini bukan sebagai jalan untuk melakukan writnaan
atau pergundikan. Perdnanialah si wanita itu dapat

saja digauli oleh lelaki nutna pun, sedang pergundi-

kan ialah siwanita digauli oleh lelaki tertentu yang

menjadikarurya gundik atauwanitaidamanlain tanpa

melalui perkawinan yang sah. Perzinaan dan per-
gundikan ini sangat populer di kalangan jahiliah
Arab, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat
jahiliah, sebelum dibersihkan dan disucikan oleh
Islam, dan sebelum diangkatnya dari lumpur ke
hinaan ke puncak ketinggian.

Pembahasan tentang hukum-hukum ini dialftiri
dengan suahr ancaman yang keras,

"...Barangsiapa yng kafir sesudah beriman (tidak
mmnim.a hukum-hukum Islnm), mala hnpuslnh amnl,
annya, dan ia di hnri akhirat termmuk orang-zrarg
yang merugi. " (al-Maa'idah: 5)

Semua peraftran ini berhubungan dengan iman
dan pelaksanaannya itu sendiri adalah iman atau
indikasi iman. Maka orang yang berpaling darinya
berarti mengufiri keimanan, menutupny4 dan me
nentangnya. Bagi orang yang menguf.ri keimanan,
maka amalannya terhapus, tertolalg tidak diterima,
dan tidak diakui. l{ata "hubuth" ini pada asalnya
berarti kembungnya perut binatang lantas mati
karena memakan rumput yang beracun. Ini adalah
ilustasi mengenai hakikat amalan yang batil, yaitu
tampak menggelembung (besar) tetapi tidak berarti
aryapqseperti binatang yarg keracunan, lalu perut-

nya menggelembung dan mati. Di akhirat nanti,
kerugiannya melebihi gugur dan batalnya amalan itu
di dunia.

Ancaman yang keras dan menakutkan ini disebut-
kan sesudah menyebutkan hukum syara yang khu-
sus mengenai halal dan haram dalam masalah
makanan dan perkSwinan. Hal ini menunjukkan
adanya saling keterkaitan di antara bagian-bagian di
dalam mnnlwj ni. Juga menunjulftan bahwa masing-
masing bagran sudah merupakan " ad-dirl"agama'
yang tidak boleh ditentang.Apa pun yang berten-
tangan dengannya tidaklah diterima, baik dalam
masalah kecil maupun besar.

Thaharah dan Shalat
Di bawah bayang-bayang pembicaraan tentang

makanan yang baik-baik dan wanita (isti) yang baik-
baik ini, datanglah pembicaraan tentang masalah
shalat dan hukum-hukum thaharah untuk shalat

W6;j,ltiJy_-i(zy-1-jd,r;Qi:iriy-
"fi ;,i;*iie-!;\Jyr*fi Sts,X
i,Hi;:6q+"&rS";SxJy;H::,ri
t;)l\',i&"fr t"Ej${Ffi&i#Lv
r4r't*n't#.iir1l:U4"6it4i4i"S
xl3v;tl ^';&r$S
iE$};Ss; €;; :;,,44i JaJ3.

*<,X::,i4a{4tfr:ae:
"H ai orang- orang y arry b uimnn, ap abiln lmmu hm"dak

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan
tangarnnu sampai dnryan siku. Sapulnh lupalamu dnn
(basuh) knkimu sampai dengan leedua mata kaki.Jikn
kamu junub, maka mandilnh.Jikn kamu sakit atau
dakmprrjaknnn atau kembali dari ter\at buangair
(knlfln) atau mmy mtuh w anitn, lnlu knmu tidnk mem-

puoleh air, m.ala bntayamumlah dmgan tanahyang
baik (bnsih). Sapulah muknmu dnn tanganmu dnngan

nnh itu. Allah tidnk hlndnk mml ulitkan lmmu, tntapi

Dia hendak membnsihlmn lcamu dan merryempurna-
lan niktn"at- Nya bagimu, supaya lmmu bnsyukur. " (aI'
Maa'idah: 6)
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Sesungguhnya pembicaraan tentang shalat dan

thaharah di samping pembicaraan tentang makanan
dan wanita yang baik-baik, dan pembicaraan tentang
hukum thaharah di samping hukum-hukum per-

buruan dan ihram serta pergaulan dengan orang-
orang yang pernah menghalang-halangi kaum mus
limin unhrk memasuki Masjidil Haram, semua ini
tidaklah datang secara kebehrlan dan semata-mata

merangkai kalimat, dan tidak pula jauh dari nuansa
konteks dan sasarannya. Pembicaraan ini datang
tepat pada tempatnya, dan menunjukkan hikmah
susunan Al-Qur'an.

Pntam4 menunjukkan nuansa lain dari yang baik-
baik itu, yaitu berupa kebaikan jiwa yang tulus di
samping makanan dan wanita yans baik-baik. Suatu

nuansa yang hati orang yang beriman tidak mene
mukannya pada kenikmatan-kenikmatan lainnya.
Kenilanatan berjumpa dengan Allah, dalam suasana

kesucian, kekhusyuan, dan kebersihan jiwa. Maka,
setelah selesai membicarakan kenilcrnatan makanan
dan perkawinan, ditingkatkanlah pembicaraan ten-

tang kenikrnatan bersuci dan shalat. Tujuannya
unhrk menyempurnakan macam-macam kenikmat-
an dan kesenangan yang bagus dalam kehidupan
manusia, yang dengannya sempurna pula wujud
manusia

Kedua. hukum-hukum thaharah adalah seperti
hukum-hukum makanan dan perkawinan, seperti
hukum-hukum berburu di tanah halal dan di tanah
haram (di luar wakhr haji dan pada waktu haji),
seperti hukum-hukum pergaulan antarmanusia pada

waktu damai dan pada waktu perang, dan seperti
hukum-hukumlainnyayang dibicarakan dalam surah

ini. Semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah,
semuanya adalah din Allah. IGrena itu, tidak dapat

dipisah-pisatrkan antara apa yang belakangan dalam
fikih diistilahkan dengan'hukum-hukum ibadah"
dan'hukum-hukum muamalah".

Pemilah-milahan yang dibuat oleh fiqih sesuai
dengan hrntutan penyusunan dan pembuatan bab ini
tidak terdapat di dalam pokok rnanltnj Rnbbani dan
syariat Islam. Manlnjntterdiri dari semua ihr, dan
hukum persoalan ini sama dengan hukum persoalan

ihr. Maksudnya, semua ihr merupakan komponen
agama syariat, dm manlnj Allah. Tidak ada pemilah-

an bahwayang ini lebih diutarnakan untuk ditaati dan

diikuti. Tidalt tidak demikian! Bahkan, bagian yang

satu tidak akan dapat berdiri tanpa bagian yang lain.
Agama Islam tidak akan dapat tegak lurus kecuali
dengan diterapkan kedua bagran itu (ibadah dan
muamalah) dalam kehidupan umat Islam.

Semuanya adalatr "akad" yang diperintahkan Allah
untuk dihrnaikan oleh kaum mukrninin. Semuanya

adalah "ibadah" ylng harus dilaksanakan oleh setiap

muslim dengan niat mendekatkan diri kepadaAllah.
Dan, semuanya adalah "Islam" dan pengakuan oftmg

. muslim tentang kehambaan dirinya kepada Allah.
Tidak ada "ibadah" dan "muamalah" an si&,ke-

cuali dalam susunan bab.bab fikih. Semuanya adalah

ibadah dan muamalah dengan maknanya menurut
istilah ini. Semuanya adalah'ibadah", "kewajiban",

dan "akad" (perjanjian) dengan Allah. Sehingga, me
rusak sebagian dari semua ini berarti merusak akad

iman kepada Allah.ls
Inilah sesuatu yang perlu diperhadkan yang di-

isyaratkan oleh susunan ayat-ayat N-Qur'an, yang

mengiringi pemaparan hukum-hukum yang ber-
aneka macam di dalam konteksnya.

"H ai orang- orang y ang b n:iman, ap abila tamu hm.dak

mengerjalwn slmlat . . ..

Shalat adalah perjumpaan dengan Allah, berhenti
di hadapan-Nya, berdoa kepada-Nya, berdialog
dengan-Nya, dan berbisik kepada-Nya. Maka, untuk
semua ini diperlukan persiapan-persiapan, dan harus

dilakukan penyucian fisik yang diiringi dengan
kesiapan ruhani. Karena itu, harus dilakukan wudhu-
menurut pengetahuan kami, dan ilmu yang sebenar-

nya ada pada Allah-yang kefardhuan-kefrrdhuannya
menurut nash ayat ini adalah membasuh muka,
membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap

kepala, dan membasuh kedua kaki hingga ke mata
kaki.

Di seputar kefardhuan-kefardhuan ini terdapat
perbedaan-p erbedaan fiqhi ahkecl'. Namun, yang
paling penting ialah, apakah kefardhuan-kefardhuan
ini harus dilakukan secara berurutan sesuai yang

disebutkan ayat ini? Ataukah, boleh dipisah-pisah
dengan tidak berurutan? Mengenai masalah ini ter-

dapat dua pendapal
Ini mengenai hadats kecil. Adapun mengenai

jinabat, baik karena melakukan hubungan seksual

18 Silakan baca paspJ "AySyumul" dalam kitab l0rashaishut Tashawwuril Islami wa Muqawwimatuhu, terbitan Darusy-Syuruq
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maupun karena bermimpi dan mengeluarkan sperm4
makahal ini mewajibkan mandi.

Setelah selesai menjelaskan kewajiban-kewajiban
wudhu dan mandi, diterangkanlah hukum tayamunl
yaihr ketika dalam kondisi.kondisi seperti berikul
1. Ketika ketiadaan air bagi orang yang berhadats

secaramuflak 0radats kecil ataupun hadats besar).

2. Ketika dalam keadaan sakit saatyang bersangkut-
an berhadats kecilyang memerlukanwudhu, atau

berhadats besar yang memerlukan mandi, se
dangkan jika kena air akan mengganggunya atau

menyakitinya.
3. Ketika sedang musafir, dan dia berhadats dengan

hadats kecil atau hadats besar.

Tentang hadats kecil, diungkapkan dengan ka-

limat, 'Atau lumbali dnri tempat buang air." 'Al'
ghanith" addahtempat rendah yang biasa diperguna
kan unfuk buang air. Dan "datang dari tempat buang

air'' adalah kiasan dari melakukan buang alr, baik
buang air kecil maupun buang air besar.

Mengenai hadats besar diungkapkan dengan
perkataan, " Atnu mmy anluh w anita " Ungkapan yang

halus ini sudah cukup menjadi kiasan bagi persehr-

buhan.
Maka, dalam kondisi.kondisi seperti ini, orang

yang berhadats itrFbaik hadats kecil maupun hadats

besar*tidak boleh mendekati shalal Sehingga, ia

bertayamum dengan debu yang bersih, yakni se
suatu dari jenis tanah yang suci, meskipun debu itu
berada di punggung kendaraan atau di dinding.
Caranya dengan menepukkan kedua telapaktangan,
lalu meniupnya- IGmudian mengusapkannya di wajah

nya, dan mengusapkan kedua tangannya hingga ke
siku. Yakni, dengan sekali tepuk untuk wajah dan

kedua tangan, atau dengan dua kali tepuk Ada dua
pendapaL

Terdapat perbedaan pendapat pula dalam fiqih

mengenai firman Allah, " i\'\iFJ tI hnu meny m'
tuh wanita", apakah hanya semata-mata bersen-
hrhan ataukah persetubuhan? Dan Q<alau bersen-
tuhan biasa), apakah persentuhan dengan syahwat
danlezatataukah tanpa syahwat danler'at? Hal ini
diperselisihkan.

Demikian pula apakah sakit secara mutlak mem-
perbolehkan tayamum? Ataukah, sakit yang dapat
menambah penyakitnya kalau terkena air? Hal ini
juga diperselisihkan.

Kemudian, apakah air yang sangat dingin sedang
yang bersangkutan tidak sakit, tetapi takut sakit dan

menderita karena airnyayang dingin, memperboleh-

kan tayamum? Menurut pendapat terkuat, hal ini
diperbolehkan.

Pada ujung ayat datanglah komentar,

'Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia
hendak membnsihkan kamu dan menyempurnaknn

nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." (al-
Maa'idah:6) |

Kesucian merupakan keadaan yang wajib ada
pada seseorang ketika hendak berjumpa dengart
Allah. Hd ini bisa terpenuhi dengan wudhu dan
mandi, untuk kebersihan jasad dan ruh. Adapun di
dalam tayamum, maka terpenuhilah bagian yang
terakhir ihr. Ia sudah mencukupi sebagai bersuci
ketika tidak didapati air, atau ketika terdapat kemu-
dharatan saat menggunakan air.

Hal itu karena Allah Yang Mahasuci tidak ingin
menyulitkan manusia dan tidak ingin rnembebani
mereka dengan kesulitan dan penderitaan karena
hrgasdrgas tersebul Dia hanyahendak menyucikan
mereka, dan memberi nikmat kepada mereka de
ngan bersuci ini, serta membimbing mereka untuk
bersyukur kepada-Nya atas nikmat-Nya itu. Se
hingga, Dia melipatgandakan dan menarnbah nik-
mat-Nya lagi kepada mereka. Maka ini adalah kasih
sayang, keutamaan, dan realitas yang terdapat di
dalam manlwjymemudah dan lurus ini.

Ifta dibimbing unh.rk mengetahui hihnahwudhu,
mandi, dan tayamum sebagaimanayang diungkap
kan oleh nash di sini,

'...ntupi Dla hnidak membnsihkan lamu dnn me-

nyernpurnakan nikmat-Nya bagimu supaya karnu

busyukur."

Kita dituqiukkan kepada kesahran yang hendak
direalisasikan Islam baik di dalam syiar-syiarnya
maupun syariat-syariatnya Maka wudhu dan mandi
bukan semata-mata untuk membersihkan badan.

IGrena jika hanya ihr hrjuanny4 niscaya para filsuf
z,arnar.sekamng akan mengatakan, "Kita tidak me
merlukan tindakan-tindakan seperti ini, sebagaimana

halnya bangsaArab Badui (terbelakang) tempo dulu.
Karena kita dapat mandi dan membersihkan ang-
gota-anggota tubuh kita menurut budaya kita-"

Sesturgguhnyathaharah ini adalah tindakan untuk
membersihkan fisik dan menyucikan ruh sekaligus
dalam sahr aldvitas. Juga dalam sebuah ibadah yang

dengannya seorang mulirnin menghadapkan dirinya
kepadaAllatr. Akan tetapi, segi kesucian ruhani lebih
kual lGren4 apabilaberhalangan menggunakan air
maka yang bersangkutan diharuskan mengganti



Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an lll (181) Iu, Vtt Sosion ekhir an-Nisaa' & Ibrmulaan a!-Maa'idah

dengan tayamum, yang tidak lain kecuali untuk
mewujudkan bagran kedua (aspek ruhani) yang
lebih kuat itu. lebihJebih karena agama Islam ini
merupakan manlaj urn:nunhrk menghadapi semua
kondisi, segenap lingkungan, dan seluruh perkem-
bangan dengan sebuah ahrranyang baku. Sehingga
terwujudlah hikmahnya dalam segala keadaan,
lingkungan, dan dinamika dalam sebuah benhrk dari
sekian banyak bentuk, dengan sahr makna dari
sekian makna Juga tidak siasia hikrnatr ini atau tidak
saling bertentangan dalam kondisi bagaimanapun.

IGrena ihr, hendaklah kita berusaha memahami
rahasia-rahasia akidah ini sebelum kita memberi
fatwa tentang masalah ini tanpa berdasarkan ilmu,
petunjuk, dan kitab yang jelas. Hendaklah kita
berusaha lebih sopan terhadap Allah, baik terhadap
sesuatu yang kita mengerti maupun tidak kita
mengerti.

Pembicaraan tentang tayamum untuk shalatke
tika berhalangan bersuci dengan wudhu atau mandi
ini pun menunfun kita untuk memberikan perhatian
terhadap shalat itu sendiri. Juga bagaimana antu-
siasnya manhQlslamunhrk menegakkan shalat, dan
menghilangkan semua hambatan yang meng-
halanginya. Ditambah lagi dengan hukum-hukum
lain seperti shalat ketika dalam suasana ketakutan
dan ketika sakit sehingga shalat dikerjakan dengan
duduk, atau berbaring sedapat mungkin.

Semua hukum ini menyingkapkan betapa an-

tusiasnya Islam untuk menegakJ<an shalat. Juga
unhrk memberitahukan hingga batas tertenhr bahwa
m"anlwj Islam berhrmpu pada ibadah shalat unhrk
merealisasikan tujuan pendidikannya pada jiwa
manusia IGrena Islam menjadikan pertemuan de
ngan Allah dan bersimpuh di hadapan-Nya ini se
bagai wasilah yang memitki kesan dan pengaruh
yang amat dalam. Sehinsga tidak boleh diabaikan
dalam kondisi yang rumit ataupun sulit, dan tidak
boleh ada satu pun halangan yang menghalangi
orang muslim untuk menghadap dan berjumpa
Allah. Perjumpaan hamba dengan Tuhannya tidak
boleh dipuhrskan karena sebab apa pun. Sesung-
guhnya shalat adalah meneduhkan hati, naungan
yang rindang dan nyarnan, dan perjumpaan yang
menggembirakan.

Pembicaraan tentang hukum-hukum thaharah
dan masalah-masalah sebelumnya ini, diakhiri de
ngan mengingatkan ofturg{ftulg yang beriman ter-

hadap nikmat Allah kepada mereka yang berupa
keimanan. Diingatkannya mereka terhadap per-
janjian mereka dengan Allah unfuk mendengar dan
pahrh. Yaitu, perjanjian yaqg mereka bawa masuk ke
dalam Islam seperti yang disebufkan di muka- Hal
ini sebagaimana diingatkannya mereka untuk ber-
talnri'a kepada A[ah. Diingatkan pula bahwa Allah
mengetahui apa sajayang ada di dalam hati,

$16"$cXtj(#i,i<:s-|,?"sv
+\ihi:iii,i;i$:i1r#uwcu

tuLAi
'Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan per-

janjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu,
ketika kamu mengatakan, 'Kami dengar dan kami
taati.' Bertahtalnh kzpada Allah, sesungguhny a Allah
Mahn Mmgetahui isi hnti (mu)." (al-Maa'idah: 7)

Orangorang yang diajak bicara kali pertama
denganAl-Qur'an ini sudah mengetahui nilai nikmat
Allah kepada mereka yang berupa agmna Islam,
ketika mereka dapati hakikatrya di dalam eksistensi
merek4 di dalam kehidupan mereka, di dalam ma-
syarakat merek4 dan di tempat-tempat kemanusiaan
mereka dan sekitarnya. Oleh karena itu, isyarat-
semata-mata isyarat-terhadap nikmat ini sudah
cukup. Karena, isyarat ini mengarahkan hati dan
pandangan mereka kepada suafu hakikat besar yang
terasakan langsung di dalam kehidupan mereka.

Demikian pula dengan isyarat kepada perjanjian
Allah yang telah diikatkan kepada mereka untuk
mendengar dan taal Ia menghadirkan hakikatlang-
sung yang mereka ketahui, sebagaimana ia meninr-
bulkan rasa bangga di dalam hati karena mereka
diposisikan sebagai pihak yang mengadakan per-
janjian dengan Allah Pemilik keagungan. Hal ini
merupakan urusan yang besar dan agung dalam
peras:un seorang mukrnin, sehingga dia mengerti
dan menyadari hakikat nikmat ini.

Oleh karena itu, dalam hal ini, Allah menyuruh
mereka supaya bertakwa, hatinya merasakan ke
hadiran Allah, dan merasakan adanya pengawasan

Allah dalam getaran-getararurya yang halus,

". . . B ntakw alah kep ada Allah, s esungguhny a Allah
Mahn Mengetahui isi lmti (mu). "

Ungkapan dengan "isi hati" merupakan ungkapan
yang ilustratif dan mengesankan, yang banyak kita
jumpai di dalam Al-Qur'anul-Karirn. Maka, sudah
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sebaiknya kita menyadari kelembutan, keindahan,

dan keberkesanannya. D atush- shudur (yang ditet-
jematrkan dengan 'isi hati) artinya adalah yang me
miliki hati, yang menempel padanya, yang melekat
padanya. Ini merupakan kiasan tentang perasaan

yang samar, getararrgetaran yang tersembunyi, yang

mempunyai sifat selalu melekat di hati dan me
nyertainya. Ia dengan kesamaran dan ketersem-
bunyiannya terlihat oleh pengetahuan Allah, yang

selalu mengawasi hati manusia.

Sikap Adil dan Objektif
Di antaraperjanjianAllah dengan umatlslam ialah

unhrk menegakkan keadilan pada manusia- Yakni,

keadilan mutlakyang neracanyatidakpernah miring
karena pengaruh cinta dan benci, kedekatan hu-

bungan, kepentingan, atau hawa nafsu, dalam kon-

disi apa pun. Keadilan yang bersumber dari dak-
sanaan ketaatan kepadaAllah, yang bebas dari segala

pengaruh, dan bersumber dari perasuran dan kesa-

daran terhadap pengalvasan Allah yang mengetahui

segala yang tersembunyi dalam hati. IGrena itu,

dikumandanskanlah seruan ini,

"Wivr":;,;o-,-tJi'\;'gilir.O-$\qi,

\ jlA\J+3,11t*;;t6"Fx;41:
q,+'fui{,ytirti#i;'y';44';1';"

t3w
"H ai wang- orang y ang b erim.an, hzrdnklnh lamu i adi
nrang-nrang yang selnla mmcgal'lun (leebenamn) larena

Alkta mmi-adl saksi dmgan adil,Janganlnh selnli-lali
kcb enrianmu tzrfunnp sesuatu lwum, mzndmong lumu
untuk bnlalw tidnk odil. Bnlala adilhh, Iarenn a"dil

ihr bbih dzlilt lupadn tnhtta. Botakoolnh ltepadn Allal4

sesungguhnya Allnh Maha Mmgetnhui apa yong lwmu

knj alwn. " (al-Madidah: 8)

Sebelumnya, Allah telah melarang orang{rang
yang beriman, agar jangan sampai kebencian mereka

kepada orangorang yang telah menghalang-halangi

mereka masuk ke Masjidil Haram itu menjadikan

mereka melakukan pelanggaran dan tindakan me
lampaui batas terhadap musuh mereka' lni merupa-

kan suatu puncak ketinggian di dalam mengen-

dalikan jiwa dan bertoleransi, yang Allah meng-

angkat mereka ke puncak ihr dengan mnnhni tarbiah

Rnbbaniahymglwus.
Maka, sekarang mereka diwanti-wanti agar rasa

kebencian mereka kepada orang lain jangan sampai

menjadikan mereka berpaling dari keadilan. Ini me
rupakan puncak yang sangat tinggi dan sangat sulit
bagi jiwa. lni merupakan tahapan di balik pengen-

dalian diri unhrk tidak melakukan pelanggaran dan
supaya tabah mengekangqra. Kemudian dilanjutkan
dengan tindakan menegakkan keadilan meskipun di
tlalam hati terdapat perasaan benci dan tidak suka

kepada yang bersangkutan.
Tugas yang pertama ihr lebih mudah, yang berupa

sikap pasif, yang berujung dengan menahan diri dari

melakukan pelarnggaran. Akan tetapi, hrgas kedua ini
lebih berat, karena berupa tindakan aktif yang mem-
bawa jiwa unhrk bertindak langsung dengan adil ter-

hadap oftmg{ftmgyang dibenci dan dimurkainya.
Manlnjtarbiah yang bijaksana ini sudah meng-

ulmr bahwa untuk mencapai tingkatan ini memang

sukar. Karena ihr, diawalilah penugasan ini dengan

sesuahr yang dapat membanfunY4

"H ai mang- orong y arry b nimnn, hzndakl'ah lumu i adi
arang- orarry y ong selalu mmcgal:lan (lceb mman) lwrmn
Allah...."

Disudahi dengan hal yang dapat membantunya
melakukan keadilan itu pula,

". . .Butnlar alnh lupada Allnh, wsangguhny a Allruh Mahn

Mmgetahui ap a y ang lamu lcrj akan. "

Jiwa manusia iidak akan dapat mencapai ting-
katan ini, kecuali kalau di dalam urusan ini dia ber-

muamalah dengan Allah. Yakni, ketika ia mene
gakkan kebenaran karena Allah, lepas dari segala

sesuafu selain Dia. Juga ketika ia merasakan ke
tahwaan kepada-Nya, dan menyadari bahwa par
dangan-Nya selalu mengawasi segala sesuafu yang

tersembunyi di dalam hati.
Tidak ada sahr pun pelajaran bumi (ciptaan ma-

nusra) yang dapatmengangkatjiwa manusia ke ufuk
ini dan memantapkannya di atasnya. Tidak ada-
selain usatra penegakan kebenaran karenaAllah dan

bergaul dengan-Nya secara langsung, serta pemur-

nian niat dan tujuan lain-yang dapat mengangkatjiwa

manusia ke tingkatan ini.
Tidak ada akidah atau perahran di bumi iniyang

menjamin keadilan mutlak terhadap musuh yang

sangat dibenci sekalipun, sebagaimana jaminan yang

diberikan oleh agama Islam. Yalari, ketika Islam me
nyeru oftmg{rang yang beriman agar menegaliftan

urusan ini karenaAllah, dan agar bergaul dengan-
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Nya, lepas dari semua ajaran lain.
Dengan unsur-unsur ajaran yang seperti ini, maka

agama kemanusiaan internasional yang terakhir ini
memberikan jaminan bagi semua manusia-baik pe
meluknya maupun bukan-untuk menikmati keadil-
an di bawah naungannya. Berbuat adil ini menjadi
kewajiban bagi para pemeluk Islam, yang harus mereka
tegatkan karenaTuhannya, meshpun mereka menjum-
pai kebencian dan ketidaksenangan dari orang lain.

Sungguh ini merupakan kewajiban umat yang
menegakkan kemanusiaan, meskipun berat dan me
merlukan perjuangan.

Umat Islam telah menunaikan penegakan ke
adilan ini dan telah menunaikan tugas-tugasnya,
sejak mereka berdiri di atas landasan Islam. Pene
gakan keadilan ini di dalam kehidupan mereka
bukan sekadar pesan dan citacita. Tetapi, ia adalah
suatu realita dalam kehidupan mereka sehari-hari,
yang belum pernah disaksikan oleh kemanusiaan
sebelum dan sesudahnya. Tingkat kemanusiaan
yang tinggr ini tidak dikenal oleh manusia kecuali
pada masa kecemerlangan Islam.

Contohcontoh yang dimuat oleh sejarah dalam
bidang ini banyak sekali. Semuanya menjadi saksi
bahwa pesan-pesan dan kewaj iban Rnb b ani ahtelah
menjadi mnnhnj'sistem di dalam kehidupan umat ini,
di dalam dunia realita, yang ditunaikan dengan
mudah, dan tercermin dalam kebiasaan sehari-hari
umat ini. Ia bukan hanya citacita ideal yang utopis,
dan bukan hanya contohcontoh individual. Tetapi,
ia merupakan tabiat kehidupan yang manusia tidak
pernah melihat ada jalan lain selainnya (yang layak
dijadikan jalan hidup).

Ketika kita melihat dari puncak yang tinggi ini
kepada kejatriliahan dalam semua masa dan lokasi.
ny4 termasuk jahiliah zaman modern kini, maka kita
akan melihat jarak yang jauh antara m"anhnj ciptaarr
Allah untuk manusia dengan manlnj-manlnjyans
diciptakan manusia untuk manusia. Kita melihat
jarakyang tidak dapat dfurngkapkan dengan kata-kata
lagi tentang pengaruh mnnh"aj-manhnj ini dengan
pengaruh nanlwjfrafuyangunik ini di dalam hati dan
kehidupan manusia

Kadang-kadang manusia mengetahui prinsip
prinsip dan menyerukannya. Tetapi, ini adalah se
suafu, sedang realisasinya di dalam dunia realita ada-

lah sesuahr yang lain. Prinsipprinsip yang diserukan
manusia kepada manusia adalah utopis, tidak ter-wujud

dalam dunia kenyataan. Maka, tidaklah penting
menyeru manusia kepada prinsipprinsip ini. Tetapi,
yang penting ialatr siapayang menyeru itu, dari arah

mana datangnya seruan itu, kekuasaan seruan ini
terhadap hati dan nurani manusia, dan rujukan
tempat kembalinya manusia dengan hasil jerih payah
mereka di dalam mewujudkan prinsipprinsip ini.

Nilai seruan agama kepada prinsipprinsip yang
diserukannya ini adalah kekuasaan agama yang
bersumber darlkekuasaan Allah. Maka, apakah
yang menjadi sandaran perkataan si Fulan dan per-
nyataan si pakar? Bagaimana kekuasaannya ter-

. hadap jiwa dan hati manusia? Dan, apayang dikuasai-
nya terhadap manusia ketika mereka kembali ke-
padanya dengan jerih payahnya di dalam merealisasi-
kan prinsipprinsip ini?

Ribuan orang menyerukan keadilan, kesucian,
kemerdekaan, keluhuran, toleransi, kasih sayang,
pengorbanan, dan mementingkan orang lain. Akan
tetapi, seruan mereka tidak mengusik hati manusia
dan tidak menggerakkan jiwanya. Karena, ia adalah
seruan yang Allah tidak menurunkan keterangan
untuknya.

Banyak orang yang mendengarkan prinsipprinsip,
ideide, dan slogan-slogan dari orang lain yang lepas
dari keterangan Allah, tapi apa hasilnya? Fitrah mereka
tahu bahwa semua ihr adalah pengarahan dari orang-
orang yang seperti merekajuga, yang memihki sifat-
sifat sebagaimana sifat-sifat manusia yang penuh
kelemahan dan keterbatasan. Maka, masyarakat
menerima seruan dan arahan-arahan ifu dengan
prinsip sebagaimana manusia dengan segala sifatrya
itu. Karena itu, seruan dan arahan tersebut tidak
memiliki kekuasaan terhadap fifah mereka, tidak
menggerakftan jiwa merek4 dan tidak berpengaruh
terhadap kehidupan mereka melainkan sangat lemah.

Sesungguhnya nilai pesan-pesan dalam agama ini
menjadi lengkap dan sempurna bila dibarengi de-
ngan pelaksanaannya unhrk membenfuk kehidupan.
Sehingga, tidak menjadi seruan yang terlontar ke
udara. Jika agama telah berubah menjadi sekadar
pesan-pesan dan slogan-slogan, maka pesan-pesan
itu tidak efektif dan tidak terealisir di dalam ke-
nyataan, sebagaimana yang Anda lihat sekarang di
semua tempal

Oleh karena itu, diperlukan peraturan bagi se-
luruh kehidupan sesuai dengan m"anhnj agarqyurg
di bawah peraturan ini agama dan pesan-pesannya

dapat terlaksana. Terlaksana di dalam tatanan riil
yang integral dengan pesan-pesan dan arahan-arahad
itu. Inilah a.d-din'aganra'dalam maftrum Islam, bukan
lainnya Yakni, agamayangtercermin di dalam suatu
perahran yang mengafir seluruh aspek kehidupan.

Ketika " a.d-dirt'dengan maflrumnya yang demi-
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kian ini terealisir di dalam kehidupan masyarakat
Islam, maka mereka dapat methat seluruh manusia
dari puncak yang tinggi itu. Mereka akan melihat
dari ketinggian ihr kepada lembah kehinaan jahiliah

modern, sebagaimana mereka melihat jahiliah Arab
dan lainnya tempo dulu, sama-samajahiliahnya Juga
ketika " ad-dirl' sudah berubah menjadi sekadar
pesan-pesan di atas mimbar dan simbol-simbol di
masjid-masjid, tetapi lepas dari tata kehidupan, maka
hakikat agama ini sudah tidak ada wujudnya lagr di
dalam kehidupan!

Balasan bagi Ora.ng-Orang Mukmin
dan Orang-Orang Kafir

Oleh karena ihr, sudah tentu akan ada balasan dari
Allah kepada orang-orillg yang beriman. Yakni,
merekayang menjalin pergaulan denganAllahYang
Maha Esa, yang memiliki keberanian dan kekuatan
untuk bangkit mengemban tugas-tugas menegak-
kan kebenarart dan menunaikan perjanjiannya de
ngan Allah. Tenhrnya berbeda tempatkembali orang-
orang kafir dan mendustakan agamaAllah dengan
tempat kembali orangorang yang beriman dan ber-
amal saleh di sisiAllah.

i:{iiL".}a+,Ai}r?r\fr \;iJ\{iir,)
w_E\;;.K \,5{ <-.4ii i 1-# x,

.4.-;4t(464t
'Allah telah mmjanjilwn leepada nrang-orong Jang
bniman dan beramnl saleh ftahwa) untuk mnekn
ampunan dnn palnk yang besar. Adapun orang-orang

yang lafir dan merdustalnn ayat-ayaf Knmi, mneka itu
anahh p mghuni ntraka. " (al-Maa'idah: 9- 10)

Ihrlah pembalasan unhrk menggantikan dua macam

kebaikan mengenai kesenangan dan kekayaan
duniawi yang lepas dari merek4 karena kesibukan
mereka memnaikan hrgashrgasyang luhur. I(arena-
ny4 menjadi kecil bagi mereka hrgas-tugas mene
gakkan kebenaran di dalam menghadapi hawa nafsu

manusia, penentangannya, dan kekerasannya di
bumi ini. Keadilan Ilahi tentu tidak akan menyama-
kan balasan oftrng{ftrng yang baik-baik ini dengan
balasan orang{ftmg yang jahat!

Hati dan pandangan orang{rang yang beriman
sudah tentu harus digantungkan pada keadilan dan
pembalasan itu. Sehinsga mereka dapat bermua-

malah dengan Allah dan lepas dari semua keinginan
yang dapat menghambat karena kondisi dan sihrasi
kehidupan. IGrena itu, ada sebagian hati yang me
rasa crrlrup merasakan keridhaan Allah, dan merasa
kan manisnya keridhaan ini, sebagaimana merasa-
kan manisnya memenuhi perjanjian itu.

Akan tetapi, man$aj\altrbergaul dengan semua
manusi4 dengan tabiat manusia. Sedangkan, Allah
mengetahui bahwa di antara tabiat manusia ialah
kebutuhannya terhadap janji untuk mendapatkan
ampunan dan pahala yang besar. Juga kebuhrlnnnya
untuk mengetahui balasan bagi orangorang kafr
dan mendustakan. Semua ini dapat menyenangkan
tabiafoiya menjadikannya merasa tenteram terhadap
tempat kembalinya dan balasannya nanti, dan dapat
mengobati kejengkelannya terhadap tindakan-
tindakan orzrng{fi ng yang jahat

Manlnj Rnbbanf memperlalrukan tabiat manusia
sesuai dengan urusannya sebagaimana yang diketa-
hui Allah dan membisikinya dengan sesuaht yang
dapat membuka perasaannya dan menjadikan eksis
tensinya tanggap terhadapnya. I-ebih dari itu, peng-

ampunan dan pahala yang besar ihr sebagai indikasi
yang menunjul<kan keridhaan Allah kepada mereka.
Pada kedua hal ini rnereka merasakan keridhaan
yang melebihi apayang mereka rasakan pada nik-
mat-nilanatyang lain.

Unfuk menguatkan semangat keadilan dan tole
ransi di dalam jiwa kaum muslimin dan mengesam-
pingkan rasa permusuhan dan keinsinan untuk mem-
balas menyakiti, md<a diingatkanlah kaum muslimin
terhadap nilanatAllah kepada mereka dengan me
nahan tangan kaum musyrikin dari mereka Yakni,
ketika kaum musyrikin-pada tahun Hudaibiyah atau
lainnya-hendak menggerakkan tangan unfuk me
merangimerek4

; +1; ;'i (- ;+\ i$ t\W( OJi (\{;
;4;,if,<i;I';J"#fr$.:;-Jii'itit
$sA;tt,f,#;ii,ltxi5G:?s

"Hai orang-orangyang bnimnn, ingatlnlt Imrnu alwn
nikmnt Allalr (y ang ditr nilan- Ny a) krp adnmu, di w aktu
suatu lmum bermalcsud hmdnk mmgnaklmn tangan-

nya lupadnmu (untuk bnbuat jahnt), mala All.ah ru-
nahnn tnngan mereka dmi knmu. B unhr akh lup odo

Allah, dan hanya kepada Allah sajalah nrang-nrang
mulernin itu hnrus bntawalwL." (al-Maa'idah: 11)

Terdapat beberapa macam riwayat mengenai
siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Tetapi, riwaSat
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yang terkuat ialah yang mengisyaratkan kepada
peristiwa segolongan manusia yang hendak berbuat
curang terhadap Rasulullah saw. dan kaum muslimin
dalam peristiwa Hudaibiyah, supaya mereka lengah.
KemudianAllah menjadikan sebagian mereka se
bagai tawanan bagi kaum muslimin (sebagaimana

kami jelaskan di dalam menafsirkan surah al-Fath).
Apa pun peristiwanya, pelajaran penting yang ter-

dapat pada peristiwa ini dalam mnnltnj tarbawi yang
unik ini ialah mematikan kemarahan dan kebencian
dalam dada kaum muslimin terhadap kaum itu. Tujuan-
nya supaya mereka kembali tenang dan tenteram,
dengan menyadari bahwaAllatrlah yang memelihara
dan melindungi mereka. Di bawah bayang-bayang
ketenangan dan ketenteraman ini, maka pengen-
dalian jiwa berlapang dada dan menegalt<an keadil-
an itu menjadi mudah. Sehirgga malu rasanya bagi
kaum muslimin kalau tidak memenuhi perjanjian
denganAllah ihr. Padahal, Allah selalu memelihara
dan melindungi merek4 dan menahan tangan-tangan
musuhyang hendak digerakkan terhadap mereka

Janean lupa kita berhenti sebentar di depan ungkap
an Al-Qur'an yang ilustratif ini,

'...Pad,a waklu suatu lmum bnmaksud hmdnk mzng-

gnakkan tangannya lwpadnmu (unruk bnbuat jalnt),
mala Alkh mtnnh.an tangan msrelil dari lamu...."

Dalam keadaan ketika suatu kaum hendak meng-
geraldran tangannya kepadamu dan berbuat jahat
kepadamu, laluAllah melindungi kamu dari mereka

Ilkisan menggerakkan tangan dan menahannya
ini jauh lebih mengesankan daripada ungkapan-
ungkapan lain. UngkapanAlQur'an ini mengikuti me
tode pelukisan dan penggerakan, karena metode ini
dapat melepaskan rasa permusuhan yang mendalam
sebagaimana diungkapkan dalam kalimat itu. Juga
sebagaimana halnya kalau ungkapan ini disampaikan

kali pertama yang diiringi dengan kenyataan indrawi
yang diungkapkan dengan jelas di dalam lukisannya
yang hidup dan bergerak Ihrlah metode AlQur'an.le

C;r J. #L 4 & f:,i':4r ra; #"Ht 
oyri Jt3 3 ",:S f;'6i 4n

#,er;3',;11\pi6"i6\F\d

;;4Jr*tA3.;ii6;Y) j.-a:A

";#"9q:{;"&q5#"HA1|JJ,',L4,i,#Si4i|n

&-64tsi.:ix;i,+:*';9rr-tL?its&&&;#
36 {; -r'j'5-i tg\t-:\;3i ."t*a67 c
&,Sr&-;sWS;;JW+:F{t"&
rj 6 4{ <rit <'#3\ Q'*\ :'y

\i+iqtk\ft -J1*S:1iu146y
j4i.;-Jy-itj::ij1; jr$iirt;i.ffi .y
E<;;-134r4x144--1F5
S-dA?i6i,rtdi-JKi
=taino;i"&q(*Fj6iGe:\4iLLi'\_3,6
$'ii,*,6#_$i"l 5:?J33
i; &#'.t r$i -ea,A (*:'#i
JY-+--'a"i-r\gAi3y+Afut
\-j61_ii'L135# r *.-j +te
:ry.65'&7a&J6rt!l,
<J:i e-!i A#" i;vi -ry-6 4'i ;
jw^r';it;i;.licJiJ4is(s;
"flY 

$5, W Y 5,r: J \ S + 6iAi
a';1\i:fri.;61g,3526,6&Kr,

t-,jl, 81 +?, e i3 ],Ero l'I'tg,t';;
'*t;+51{6;3-Ek"W-,-\S

19 Pembahasan lebih luas mengenai masalah ini dapat dilihat di dalarn pa*\" Thariqatul QLr'an" dalunbuku At-Tashuirul Fanni fl-Qrhn dan

pavl"Al-Qfiamut Ta'binyyali dalar:rtbulat An-Naqdul fulabi Ushuuluhu ua Manaahijuhu, terbitan Darusy-Syuruq.
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"3 
ryj

t'<++at
"sesungguhnya Alah telah mengambil per-
janjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat
di a"ntara mereka 12 orangpemimpin dan Allah
berfirrnanr'Sesungguhnya Aku beserta kamu-
Sezungguhnya jika kamu mendirikan shalat da.n

menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-
rasul-Ifu dan kamu banhr mereka serta karnu
pinjamkan kepada Allah pinjaman yang bail
Aku a^kan menghapus dosadosamu. Sesung-

guhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam
surga yang mengalir di ddamnya sungai*ungai
Maka, barangsiapa yang kafir di antaxiunu se-

sudah ihr, sesungguhnya ia telah tersesat dari
jalan yang lunrs.' (12) (TetaPi) karena mereka
melanggar janjinya' I(ami kutuk mer€ka' dan
fanri3aarur hati mereka keras membanr. Merefta

suka mengubah perkahan (Allah) deri teftPat-

tempahya, dan mereka (sengaja) melupaka^n
sebagian dari apa yang mereka telah diperingat-
kan dengannya. I(amu (tvtunammad senantiasa
akan melihatkekhianaan dari mereka kecuali
sedikit di anta.ra mereka (yang tidak berl':hianat).
I\,Iaka, maaflrarilafr mereka dan biarkanlah me
reka- Sesungguhpya Allah menyukai orang-
orang ya^ng berbuat baik (13) Di antara omng-
orang yang mengata.kan"Sesungguhnya kami
ini orang-orang Nasrani', ada yang telah IGfiri
ambil perjanjian mereka. Tetapi' mereka
(sengaja) melupaka"n sebagia^n dari apa yang
mereka telah diberi peringatan denganrrya. IVIa.ka'

I(ami timbulkan di antara mereka permusuhan
dan kebencian sampai hari kiamat KelakAllah
aka^n memberitaka.n kepada mereka aPa yang
selalu mereka kerjakan. (14) IIai Ahli Kitab,
sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul
Igmi, menjelaskan kepadamu banyak daxi isi
Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyalc
(poL y"td dibiarkannya- Sesunguhnya telah
datangkepadamu cahaya daxiAllah, dan kitab
yang menerangkan. (15) Dengan ldtab iblah
Allah menunjuki oriurg-orang yang mengikuti
keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (de-

ngan kitab iur pula) Allah mengeluarkan oriurg-
ora.ng itr dari gelap gulita kepada cahaya yang
terang-benderang dengan seizin-Nyq dan me
nunjuki mereka ke jalan yanglunrs. (16) Sesung-

guhnya telah l€ffrtah orang-orang yang berkatao

'Sesungguhnya Allah iur ialah Almasih putra
Maryarrr.' IGtakanlafr, Maka siapakah (S"""t g-
an) yang dapat menghalang-halangi kehendak
Altah,Jika Dia hendak membinasakan Almasih
putra Ivlaryam ihr beserta ibunya dan selunrh
onang-orang yang berada di bumi semuanyaP
Kepunyaan Allahlah kerajaan lattgtdan bumi
dan apa yang di antara keduanya. Dia men-
dptakan apa yang dikehendaki-Nya" Allah lvlaha-
kuasa atas segala sesuatu. (17) Orang-orang
Yahudi dan Nasrani mengatakan,'Kami ini
adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-
Nya.n I(ata^kanlalL'I![aka mengapa Allah me-
nyiksa kamu karena dosadosamuP (Kamu bukan-
tatr anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya),
tetapi kamu adalah manusia (biasa) di a^ntara

orang-orang yang diciptakan-Nya- Dia meng-
ampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya da^n

menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Ke-
punyaanAllahlah kerajaan langit dan bumi serta

apa yang ada antara keduanya. Kepada Allah



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an III (187) JuzW: Bagian Akhir an-Nisaa' & Ibrrmulaan'al-Mas'idah

lah kembali (segala sesuaur). (18) Hai Ahli XioU,
sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasut
Kami menjelaskan (syariat Kaffd) kepadamu
ketika terpuhrs (pengiriman) rasul-rasul, agar
kamu tidak mengatakan"'Tldak datang kepada
karni baik seorang pembawa berita gembira
maupun seorang pemberi peringatall' Sesung-
guhnya tetah datang kepadamu pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan Allah lvlaha-
kuasa atas segala sesuabr. (19) Dan (it g.U"ft),
ketika Musa berkata kepada kamnya, TIai kaum-
ku" ingatlah niknat Allah atasmu ketika Dia
mengangkatnabi-nabi di antaramu, dan dijadi-
kan-Nya kamu orang-orang metdeka, serta di-
berika.n-Nya kepadamu apa yang belum pernah
diberikan-Nya kepada seorang pun di antara
umat-umatya"nglain. (20) Hai kaumku, masuk-
lah ke tanah suci (Palestina) yangtelatr ditenhr-
kan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke
belakang (ka"rena takut kepada musuh), maka
kamu menjadi orang-orang ya^ng merugi.' (21)

Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya
dalam negeri ifir ada orang-orang yang gagaft
perkasa- Sesungguhnya kami sekali-kati fidak
aka.n memasukinya sebelum mereka ke luar
darinya-Jika mereka ke luar darinya, pasti kami
akam memasukinya.' (22) Berkatalah dua orang
di antara orang-oriang yang takut (kepada Allah)
yang Allah telah memberi nikmat atas kedua-
nyar'Serbulah mereka dengan melalui pinhr
gerba"ng (kota) inr.Ivlaka bila kamu memasuki-
nya, niscaya kamu akan menang. flanyakepada
Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu
benar-benar orang yang berirnan.' (23) Mereka
berkata, TIai Musa, kami sekali*ekali ddak akan
memasukinya selama-lramarrya, selagi mereka
ada di dalamnya. Xarena iur, pergilah kamu ber
sama Ttrhanmu, dan berperanglah kamu ber-
dua- Sesungguhnya kami harrya duduk mena.nti
di sini saja-' (2a) Berkata Musa,'Ya Ttrhanku,
aku ddak menguasai kecuali diriku sendiri dan
saudaraku. Sebab iu, pisahlgnlah arrta.ra kami
dan orang-or:rng yang fasik itu.' (25) Altatr
berfrrmanr'(]ika demikian), maka sesungguhnya
negeri itr diharamkan atas mereka selirma empat
puluh tahun, (selama iur) mereka akan berputar
putar kebingunga^n di bumi (padang Ttih) itu.
Maka, janganlah kamu bersedih hati (memi-
kirkan nasib) orang-orang ya"ng fasik ihr.'' (26)

Penga^nta"r
Pada akhir pelajaran yang lalu Allah mengingat-

kan kaum muslimin terhadap perjanjian mereka
dengan Ailah. Diingatkan pula mereka terhadap
nikmalNyayang telah diberikan-Nya kepada mereka
di dalam perjanjian ini. Hal itu dimaksudkan supaya
mereka menunai[an apayang mereka dihrgasi untuk
memeliharanya, dan supaya menjaga diri jangan

sampai merusak perjanjian ihr.
' Maka sekarang, pelajaran ini seluruhnya mema-

parkan sikapsikap Ahli Kitab terhadap perjanjian-
perjanjian mereka Dijelaskan pula hukuman yang
menimpa mereka akibat pelanggaran mereka ter-
hadap perjanjian itu. Sehingga hal ini, dari sahr sisi,
menjadi peringatan bagi kaum muslimin tentang
penyelewengan yang terjadi dalam perut sejarah dan
tentang realitas Atrli Kitab sebelumnya Dari sisi lain,
karena Allah hendak menyingkap sunnah-Nya yang
tidak pernah berganti dan tidak pernatr bersikap pilih
kasih terhadap seoftmg pun. Pada sisi lain lagi untuk
menyingkap hakikatAhli Kitab dan sikap mereka.

Hal ini dijelaskan supaya umat Islam dapat me
nolak tipu daya mereka terhadap barisan kaum
muslimin. Juga unhrk menggugurkan hasil-hasil per-

musyawaratan mereka yang mereka kemas dengan
pakaian kemasan yang katanya berpegang pada
agama mereka Padahal, sebenarnya mereka telah
merusak agama ini sebelumnya dan merusak per-
janjian mereka dengan Allah.

Pelajaran ini juga memaparkan perjanjian Allah
dengan kaum Nabi Musa ketika mereka diselamat-
kan dari kehinaan di Mesir. Kemudian dipaparkan
bagaimana mereka merusak perjanjian ini. Dijelas
kan pula azab yang menimpa mereka akibat pelang-
garan mereka terhadap perjanjian ini dan diterang-
kan pula bagaimana mereka ditimpa laknat dan
dijauhkan dari arena petunjuk dan kenikrnatan. Juga
dipaparkan perjanjian Allah dengan orang{rang
yang mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah
orangorang Nashara." Dipaparkan pula akibat pelang-

garan janji mereka yang berupa permusuhan yang
sengit antara kelompok-kelompok yang berselisih
hingga hari kiamat

Kemudian dipaparkan juga sikap kaum Yahudi di
hadapan tanah suci yang Allah memberikan per-
janjian kepada mereka untuk memasukinya. Akan
tetapi, mereka berbalikke belakang dan tidak berani
melaksanakan tugas-tugas perjanjian Allah dengan
mereka itu, dan mereka berkata kepada Nabi Musa,

"Pngilnh knmu bersamn Tulanmu, dan bnperanglnh
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lamu b ndua. S aungguhny a lmmi hnny a duduk mznanti

di sini saja." (al-Maa'idah: 24)

Di celahcelah pemaparan tentang perjanjian-

perjanjian dan sikapsikap Ahti Kitab terhadapnya,

diungkapkan pula penyimpangkan kaum Yahudi dan

Nasrani sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian

ini. Yakni, perjanjian yang telah diperiar{ikan Allah
dengan mereka unhrk mentauhidkan-Nya dan pahrh

kepada-Nya, sebagai imbalan dari berbagai kenik-
matan yang telah diberikan-Nya kepada mereka dan
jaminan akan diberi kekuasaan. Akan tetapi, mereka
tidak mau memenuhi segala persyaratan yang telah

ditentukan. Akibatny4 mereka mendapatkan laknat,

berpecah-belah, dan saling bermusuhan.
Kemudian mereka diseru dengan seruan baru

kepada petunjuk yang datang bersama risalah ter-

akhir, yang dibawa oleh rasul terakhir' Dipatah-
kanlah alasan mereka bahwa mereka berada dalam

masa kevakuman rasul merekayang teraktrir, dalam

rentangwakhryang panjang. Sehingg4 merekalupa
dan urusan menjadi samar atas mereka Mak4 inilatt
telah datang kepada mereka seorang pembawa

kabar gembira dan pemberi peringatan. Dengan
demikian, gugurlah argumentasi merek4 dan tegak-

lah dalil (yang mewajibkan mereka mengikuti agama

Islarn).
Dari celahcelah dalsrah ini, tampak jelaslah ke

satuan prinsip agamaAllah dan kesatuan perjanjian

Allah dengan mereka unhrk beriman kepada-Nya
dan mengesakan-Nya Juga beriman kepada rasul-

rasul-Nya dengan tidak memilah-milatrnya (dengan

mengimani sebagian dan mengingkari sebagian),
membela para rasul, menegaliftan shalat mengeluar-
l<anz*at" dan menginfakJ<an sebagian rezeki dari
Allah unhrk sabilillah. Inilah perianjianyang meman-
tapkan akidah, menetapkan ibadah, dan menguatkan
asa$asas tatanan sosial yang benar.

Sekarang marilah kita paparkan hakikat-hakikat
ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul-
Karim.

Perja^njian Atlah terhadap Bani Israel

(S.iJ.#L<sfuxi34351 #"t*t jLxi Jt35'r,-";s; "G\ X+
,* t et;}', )UJ\ #6', i,A\ F\ 4

iE{r*6;itff;r,j}i:e
u;#"&:{5"&q#
iL'*Ait33'*4;frltt*ir#;n
&rt64i,Y/':iir;ii3{3
'41i\ (r;,?It s ;* iirg+s#
36 {t -lo)-,5 i q&t:,;ii ""ev2g1 6"
-e;,sr&J€6#iii4y;-*;9{f"&

1361$i<;t$\#;tity
\;+ir;\k\j3',41,.*$tfiuj,/,J,6y
\r4iri_Jt-1a::i:,1 jr::3tiig.q:E-,

#.c;g'-\ j,r1r4'it1H4-1F'
"sesunguhny a Allah tnlah mmgambll peri anjian (dnrl
Bani Israzldnntpl,ahl(nmi angknt di antmamneL,a 12

orang p emimp in dan Alkh b erfrmnn,'S esungguhny a

Alat besatn kmnu. Sesunguhny a jila lamu mendirilan
sh.al"at dnn menunailun alut snta bnim.an leepada

rasul-rasul-Ku dnn ltnmu bantu mneka serta kamu
pinj amlan fupadn Allah piniaman yang baik, Alw oknn

menghapus dnsa-dosamu. Sesungguhrrya lmmu alan
Kumnsukkmt lez dnlam surga yongmmgalir d:i dnlnmn'ya

sungai-sungai. Malw, barangsiapa yang kafa di
anlnramu sesudnh itu, sewnggulatya in telnh tnsaat dnri
jal"an yang lurus.' (ftnpl) lwrma mnelw mehnggar
joryinya, Knrni kutuk mnelw, dnn Knmi jadilan hati
mneka knas membatu. Muelm suka mengubah

pnlrntnnn (Alkh) dnri tanpat-ttmpalny a, dnn mnekn

(sagal a) nuklalen sebagian dmi apa yang mnelu tzlah

dipcringatknn dcngannya. Kamu (Mulnmma"d) se-

nnntiasa alan mzlihnt fukhinnntnn dmi merela lvcuali
s edikit di qntara mneka (yang tidak b erkhiannt). Makn,
mafi<arilah mnekn dnn biarknnlnh mnekn. S erurryguh-

ny a Allah menyulwi mang- orang y ang b erbunt baik. Di
antar a nrang- nrang ) ang mmgatakan,'Sesungguhny a

lumi ini nre:ng-lrang Nasrani', ada yang telnh Kami
ambil perjanjian merelu. ntup| mereka (ttnsojo)

melupalan sebagian dari apa yangmaela telah dibni
peringann dmgannya. Mala, Kami timhullmn di antnra

rnnela p ermusulwn dan fubmcian sampai hmi kiamat.

Iklnk AIhh 01(nn menrberital@n lepadn merekn apa ywg
selnl;u muelm knj almn. " {al-Maa'idah: 12-14)
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Perjanjian Allah dengan Bani Israel adalatr per-
janjian bilateral, yang mengandung persyaratan dan
pembalasan. Nash-nash AlQur' an menetapkan teks
perjanjian itu, persyaratarmya, dan pembalasannya,

sesudah menyebutkan pengikatan perjanjian itu
dengan segala sesuatunya- Perjanjian itu adalah de
ngan dua belas orang pemimpin Bani Israel yang
mencerminkan cabangcabang keluargaYa qub (Israel)

dan mereka (Bani Israel) adalatr keturunan kedua
belas orang ihr sebagai anakcucuYaqub, yangber-
jurnlah dua belas kelompok Teksnya adalah sebagai

berikut,

'Allnh berfrman, 'sesungguhnya Aku beserta knmu.

Sesungguhnya jila lmmu mmdirilwn shnlnt dan me-

nunnilan alat serta berirnnn lupadn raml-rasul- I(u dnn

lamu banht merelta sntn lamu pinj arnknn fupadn Allah
pir{o,nwn yang bailg Alat alwn mmglnpus dnsa-dnsamu.

Snunggulary a lamu aknn Kumasuldan lu dnlnm surga

yang mengalir di dnlnmnya sungai-sungai. Makn,
barangsiapa yang kafxr di antaramu sesudnh itu,
sesunggulatya ia tclnh tersesat dmijalan yong lurus. "' (aI-
Maa'idah:12)

"Sesungguhnya Aku beserta lamu.... " Ini adalah
perjanjian yang agung. Karena, barangsiapa yang
disertai Allah, maka tidak ada yang mampu me
lawannya.{pa pun yang menentangnya, maka nilai-
nya bagaikan debu, tidak adawujudnya secara hakiki
dnn tidak ada pengaruhnya. Barangsiapa yang di-
sertai Allah, niscaya tidak akan tersesat jalannya.

I(aren4 kesertaanAllahYang Mahasuci akan mem-
bimbingnya sebagaimanayang dikehendaki Barang-

siapa yang disertai Allah, maka dia tidak akan me
ngalami kegoncangan dan kesengsaraan. IGrena,
kedekatannya kepada Allah akan menjadikannya
tenang dan bahagia Dan secara global, barangsiapa
yang disertai Allah, niscaya akan mendapat jaminan

dan akan sampai ke tujuan. Ia tidak memerlukan
tambahan dari kedudukan yang mulia ini.

Akan tetapi, Allah Yang Mahasuci tidak menjadi-
kan kesertaan-Nya ini tanpatimbangan dan tidakpula
pilih kasih. Bukan pula sebagai kemuliaan pribadi
yang terputus dari sebabsebabdan syarat-syaratnya
di sisiNya Ini adalah perjanjian yang berisi syarat dan

balasan.
Syaratrya ialah mendirikan shalal bukan semata-

mata mengerjakannya Tetapi, mendirikannya di atas

fondasifondasi yang menjadikannya sebagai hubung-
an yang hakiki antara hamba dan Tuhan. Juga
sebagai unsur pendidikan sesuai dengan manhaj
Rabbani yang lurus dan dapat mencegah dari per-

buatan keji dan mungkar. Karena, mereka malu
berada di hadapan Allah dengan mengerjakan per-

buatan keji dan mungkar.
Lalu, mengeluarkan zakat sebagai pengakuan

terhadap nikmatAllah pada rezeki yang diterimany4
dan kepemilikannya terhadap harta. 7'akat sebagai

wujud ketaatanrya kepadaAllah dengan memper-
gunakan harta ini sesuai dengan syaratnya. Se
dangkan, Allah adalah Pemilikyang sebenarny4 dan

' manusiahanyasebagaiwakilJugauntukmerealisasi-
kan solidaritas sosial yang dengan prinsip ini
ditegakkan kehidupan masyarakat beriman. Seka-

ligus sebagai pelaksanaan asas-asas kehidupan
ekonomi berdasarkan manhaj yang memberikan
jaminan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di
antara orang{rang kaya saja

Adapun tujuan pelarangannya ini adalah agar
jangan sampai penimbunan harta di tangan seke
lompok kecil manusia menjadi penyebab penim-

bunan umum yang menyebabkan masyarakat tidak
mampu membeli dan binasa karena mandek atau

larnbannya produktivitas. Sedangkan, pada sisi lain
menjadikan kelompok kecil tersebut bermewah-
mewahan dan merusak kehidupan masyarakat
dengan berbagai maqrm kerusakan. Semua ke
burukan ini dapat ditanggulangi dengan mengefek-
tifl<an zakat dan memberlakukan manhajAllah di
dalam mendistibusikan harta dan memutar roda
perekonomian.

Kemudian iman kepada rasul-rasul Allah tanpa
memilah-milah' mereka dengan pengertian tidak
mengimani sebagian dan mengufrri sebagian mereka
IGrena masing-masing rasul datang dari sisi Allah
dengan membawa agama Allah. Mak4 tidak meng-
imani salah seorang dari rasul-rasul itu sama dengan
tidak mengimani semuanya. Dengan demikian,
berarti dia telah lmf.r kepada Allah yang telah me
nguhrs rasul-rasul ihr.

Ia bukan semata-mata keimanan yang pasif,

melainkan dibarengi dengan tindakan yang positif
dengan membela rasul-rasul itu, menyingsingkan
lengan baju untuk melaksanakan apa yang dipe
rintahkan Allah, dan membaktikan seluruh kehidup
annya untuk menunaikan ajaran ajaran-Nya. Mak4
di antara konsekuensi iman kepada agama Allah
ialah bangkit membela apa yang diimaninya itu,
menegaliftannya di muka bumi, dan mewujudkan-
nya di dalam kehidupan manusia.

AgarnaAllah itu bukan semata-mata pola keper-
cayzuul (akidah), dan bukan semata-mata sylar pe
ribadatan. Akan tetapi, ia merupakan manhajyang
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realistis bagi kehidupan, dan sistemyang mengahr
seluruh urusan kehidupan ini. Manhaj dan sistem
yang harus dibela, didukung, dan diperjuangkan
untuk merealisasikannya, dan harus diiaga setelah

direalisasikan. Kalau tidak demikian, maka si muk-

min tadi tidak menunaikan perjanjian.

Setelah zakal jugaterdapat infak secara umum.

Allah SWT mengatakan bahwa infak adalah suatu
pinjaman kepadaAllah, padahalAllah adalah Pemilik-

nya, Dia adalah Yang mengaruniakannya. Akan
tetapi, sebagai karunia dan nikmat dari-Nya apayang

diinfakkan oleh orang yang diberi harta itu disebut

sebagai pinjaman kepada Allah.
Besitulah syarat-syarat yang tertuang dalam per-

janjian itu. Adapun balasannya adalah dihapusnya
dosa-dosa. Manusia yang tidak lepas dari berbuat
kesalahan dan dari dorongan berbuat kejelekan,

meski bagaimanapun ia melakukan kebaikan. Mak4
penghapusan dosa baginya merupakan balasan yang

besar dan rahmatyang luas dariAllah kepadanya dan

sebagai penutup kekurangan, kelemahan, dan ke
terbatasannya.

Surga yang mengalir sungai-sungai di dalarnny4

merupakan karunia yang semata-mata dari Allah,
yans tidak akan dapat dicapai manusia dengan amal-

annya semata-mata- Ia hanya dapat memperolehnya
karena karunia dari Allah, ketika ia mencurahkan
segenap kekuatan dan kemampuannya-

Di sana juga terdapat syarat berbalas di dalam
perjanjian ihr,

'Maka, barangsiapa yang kafr di antaramu sesudnh

itu, sesunguhnya ia telah tersesat dari jalan yang

lurus. " (al-Maa'idah: 12)

Tidak ada petunjuk lagi baginya setelah itu' Juga
tidak ada jalan kembali dari kesesatan, setelah jelas

baginya petunjuk, ditentukan batasbatas perjanjian,

tampak jelas jalan baginya, dan dipertegasnya pem-

balasannya baginya.
Begitulah perjanjian Allah dengan pemimpin-

pemimpin Bani Israel, yang juga mewakili orang-

orang yang di belakang mereka Mereka semua telah
meridhainya, maka jadilah perjanjian ini mengikat
setiap orang dari mereka dan mengikat seluruh umat
yang terdiri dari mereka (dengan segenap kehrun-
annya). Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Bani

Israel?
Mereka melanggar perjanjian dengan Altah.

Mereka bunuh nabi-nabi Allah tanpa alasan yang

benar. Mereka berniat membunuh dan menyalib
Nabi Isa a.s. sebagai nabi mereka yang terakhir.

Mereka ubah kitab suci mereka (fauraO. Mereka
lupakan syariatnya dan tidak mereka laksanakan.

Mereka sikapi nabi terakhir-Nabi Muhammad saw.-

dengan sikapyang tercela, penuh tipu daya dankeras

kepala Mereka khianati beliau dan mereka khianati
perjaqiian-perjanjian mereka dengan beliau. IGrena
itu, mereka terusir dp'ri petunjukAllah, hati mereka

menjadi keras, dan tidak layak menerima petunjuk

ini.

"(Tetapi) karena mereka melanggar janiinya, Kami
kutuk mereka dan Kami jadikan hati mereka keras

membatu. Merekn suka mengubah perlanan (Alkh)
d"ari tempat-tempatry a, d.an mnelm (trryq o) melupa-

lmn wbagian dnri apa y apg mnela telnh diperingatknn

denganny a. " (al-Maa'idah: 13)

Mahabenar Allah. Inilah sifat-sifut kaum Yahudi
yang tidak pernah lepas dari diri mereka. Yaihr,

kutukan yang tampak pada tanda-tanda mereka.

I(arena, dengan tanda-tanda ini, tampaldah karakter
mereka yang terkutuk dan terjauh dari petunjuk.

Kekerasan hati yang tampak dari ciri mereka yang

kering dari keramahan dan kasih sayang, tampak
dalam tindakan-tindakan merekayang tidak ada rasa

perikemanusiaan, meski bagaimanapun mereka
berusaha berlemah lembut di dalam berkata-kata

ketika sedang dalam ketakutan atau karena suatu

kepentingan. Atau, beramah tamah ketika melaku-

kan penipuan dan memberikan harapan. Hal ini
karenakerasnya sikap dan sifatnya ihr sudah menan-

dakan dan menunjukkan keringnyahati dan nuraninya-

Watak dasar mereka ialah memalingkan kalimat-

kalimat Allah dari tempat-tempatrya- Pertama-tama
memalingkan kitab suci mereka dari keadaannya
ketika dihrunkan Allah kepada Nabi Musa a.s., baik
dengan menambatrkan materi-materi lain ke dalam-

nya yang sesuai dengan fujuan mereka dan dikemas
nya sebagai bagian dari kitab Allah, sebagai tindakan

dusta atas namaAllah, maupun dengan menafsirkan
nash-nash yang masih asli menuruthawa nafsu dan

kepentingan serta fujuan buruk mereka- Atau, me
lupakan dan mengabaikan perintah-perintah agama

dan syariatnya- Mereka tidak melaksanakannya di
dalam kehidupan dan masyarakat mereka, karena
melaksanakannya menuntut mereka bersikap istiqa-

mah di atas manhajAllah yang suci, bersih, dan lurus.

"...Kamu (Muhnmmad) senantiasa akan melihnt lw-

khianntan dmi mnela le cuali sedikit dmi mnekn (y ang

tidnk bnkhiana.t) . . .. "

Titah ini ditujukan kepada Rasulullah yang meng-
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garnbarkan keadaan kaum Yahudi dalam masyarakat
Islam di Madinah. Mereka tidak cukup berusaha
melakukan pengkfiianatan terhadap Rasulullah.
Tetapi, sikap khianat bagi mereka itu sudah muta-
watir, bahkan khianat ini sudah menjadi kondisi
mereka selama berdomisili bersama Rasulullah di
Madinah, kemudian di seluruh jazirahArabiah.

Mereka bersikap demikian terhadap masyarakat
Islam sepanjang perjalanan sejarah. Meskipun
masyarakat Islam merupakan masyarakat safu-
sahrnyayang memberi perlindungan kepadamerek4
melepaskan mereka dari penindasan, memper-
lakukan mereka dengan sangat bagus, dan mem-
berikan kesempatan kepada mereka untuk men-
dapatkan kehidupan yang nyaman, narnun mereka
senantiasa menjadi kalajengkins-kalajengking, ular,
musang, dan serigalayang menyembunyikan makar
dan pengkhianatan.

Mereka tidak pernah lepas dari niat jahat untuk
menohok dan menipu. IGlau mereka memiliki ke
kuatan dan kemzrmpuan unhrk melawan kaum mus
limin secara terang-terangan, maka mereka pasang
jerat dan perangkap. Mereka lakukan konspirasi
(persekongkolanjahaD dengan musuh-musuh Islan\
ketika ada kesempatan. I-alu, mereka rusak per-
janjian mereka terhadap kaum muslimin dengan
keras dan sadis tanpa mengenal kasih sayang, tanpa
menghiraukan perjanjian dan kesepakatan. Mayo
ritas kaum Yahudi bersikap demikian, sebagaimana
diidentifikasi oleh Allah di dalam kitab suci-Nya
dengan ungkapannya yang indah,

"...Kamu (Muhnmmad) smantinsa akan melihnt ls-
khianntan dmi mzrekn fucuali sedikit di antara merelw
(yang tidak berkhiarnt) . . .."

Tindakan pengkhianatan, niat pengkhianatan,
kalimat pengkhianatan, dan pandangan pengkhianat-
an disebutkan secara global oleh nash di atas tanpa
menyebutkan yang disifati, melainkan hanya menye
butkan sifat "khianat". Tujuannya supaya peng-
khianatan itu sendiri yang tampil memenuhi suasan4
dan memberikan bayang-bayangnya kepada kaum
itu. Inilah watak mereka yang.fundamental. Inilah
substansi sikap mereka terhadap Rasulullah dan
kaummuslimin.

Al-Qur'an adalah guru umat ini, pembimbingnya,
pemandunya, dan penunjuk jalannya sepanjang
perjalanannya. Al-Qur'an menyingkapkan kepada
mereka keadaan musuh-musuh mereka terhadap
mereka, watak musuh-musuh ihr, dan sejarah me
reka di dalam menyikapi petunjuk Allah secara

keseluruhan.
Kalau umat ini selalu berkonsultasi kepada

Qur'annya, mendengarkan arahan-arahannya, dan
menegakkan kaidah-kaidah dan syariat-syariabrya di
dalam kehidupan mereka, niscaya musuh-musuh
mereka tidak akan dapat menjamah mereka sahr hari
pun. Akan tetapirketika umat ini sudah melanggar
perjanjiannya dengan Tuhanny4 dan ketika sudah
meninggalkan Al-Qur'an atau hanya menjadikannya

' sebagai nyanyian-nyanyian untuk didendangkan,
sebagai doa-doa perlindungan, jampi-jampi dan
manta-manha, dan doa-doa untuk memohon se-

suafu, maka mereka ditimpa apa yang menimpa
kaumYahudiitu.

Sesungguhnya Allah Yang Mahasuci mengisah-
kan kepada mereka tentang apa yang terjadi pada

Bani Israelyang berupa pengutukan, pengusiran dari
rahmat Allah, kekerasan hati, dan penggantian
kalimat-kalimat dari posisinya, ketika mereka me
langgar perjanjiannya dengan Allah, adalah sebagai
peringatan agar umatini jangan melanggar perjanjian

denganAllah. IGren4 kalau demikian, mereka akan
tertimpa apayang menimpa Bani Israel dahulu. Yaitr,
suka melanggar perjanjian dan suka merusak
kesepakatan.

Ketika mereka sudah melupakan peringatan ini,
dan menempuh jalan lain, makaAllah melepaskan
dari mereka kepemimpinan atas manusia, dan mem-
biarkan mereka menjadi ekor dalam kafilah. Se-

hingga mereka kembali kepadaTuhannya, meme
gang teguh janjiirya dan menunaikan transaksinya.
Kalau mereka berbuat demikian, maka Allah akan
merhenuhi janji-Nya kepada mereka dengan mem-
berikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi
untuk memimpin manusi4 dan menjadi saksi atas
manusia IGlau tidak begitu, maka mereka akan tetap
menjadi ekor dalam kafilah. Allah telah menjanjikan,
dan Allah tidak akan mengingkari janjiNya.

Pengarahan Allah kepada Nabi.Nya pada waktu
turun ayatini adalah,

'Malea, maafknnlnh merelm dan biarlwnlnh muelm.
Sesunguhrry a Allnh meny ukai lrang- orang y ang ber -

buat baik." (al-Maa'idah: 13)

Memaafl<an kejelekan mereka adalah suatu tin-
dakan yang baik, dan membiarkan pengkhianatan
mereka (tidak membalasnya) adalah perbuatan yang
baik juga.

Akan tetapi, ada jugawaktu dan tempat di mana
mereka tidak dapat dimaafl<an dan tidak boleh di-
biarkan. Karena itu, Allah memerintahkan NabiNya
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untuk mengusir mereka dari Madinah. Kemudian
mengusir mereka dari seluruh iaztrahArab, dan itu
pun sudah terlaksana.

Demikian pulaAllah mengisahkan kepada Nabi.
Nya saw. dan kepada kaum muslimin, bahwa Dia
telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang

mengatakan, "Sesungguhnya kami ini orang-orang
Nasrani, dari golongan Ahli Kitab.'Akan tetapi,
merekajuga melanggar perjanjian itu. Maka mereka
mendapatkan balasan dari pelanggarannya terhadap
perjanjian ihr,

'Di antara zrang-orang yang mengataknn, 'Sesung'

guhny a lmmi ini orang-orang Nasrani', ad.a yang telah

Kami ambil perjanjian mereka. Titapi, mereka (se-

ngaJl.) melupalan sebagian dari apa yang mnela tzlnh

diberi pningatan dengannya. Makn, Knmi timbulknn
di antara mnelca pnmusuhnn d.an lubencian sampai
hnri kiamat. Kekk Alkh akan memberitalwn kepadn

mnelm apa yang selnlu mereka kmjaknn." (al-Maa-

'idah: 14)

Kita jumpai di sini ungkapan khusus dengan
pehrnjuk Lfiusus,

"Di antara zrang-zrang yang mengatakan, 'Sxung-
guhnya lumi ini orang-orang Nasrani...."'

Petunjuk ungkapan ini ialah bahwa apa yang
mereka ucapkan ihr hanya sekadar mengaku-ngaku,
tidak mereka realisasikan dalam kehidupan nyata.

Prinsip perjanjian ini adalah mentauhidkan Allah.
Tetapi, di sinilah titik penyimpangan yang fun-
damental dalam perjalanan sejarah kaum Nasrani iht.

Bagian inilah yang mereka lupakan, dan kelupaan ini
selanjutnya menggiring mereka kepada segala

benhrk penyimpangan lainnya.
Kelalaian dalam bidang akidah ini pula yang

memicu perselisihan dan pertentangan antarke
lompok, mazhab, dan aliran yang hampir tak ter-
hitung jumlatrnya baik pada masa lalu maupun se
karang (sebagaimana yang akan jelaskan secara
global sebentar lagi). Di antara kelompok (mazhab,

aliran) yang satu dengan yang lain terdapat rasa

saling permusuhan dan kebencian yang akan
berlangsung hinsga hari kiamat, sebagaimana yang

diinformasikan oleh Allah Yang Mahasuci, sebagai

balasan yang setimpal atas pelanggaran mereka
terhadap janji mereka kepada Allah dan pelupaan
mereka terhadap peringatan yang diberikan kepada
mereka. Tinggal pembalasan akhirat yang akan di.
berikan kepada mereka pada waktu memberitahu-
kan kepada mereka segala sesuafu yang mereka
perbual Juga ketikpAllah memberikan pembalas
an sesuai dengan perbuatan merekayang diberita-
hukan-Nya kepada mereka ihr.
' Sungguhtelahterjadiperselisihan di antaraorang-

orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kami
adalah orang{rang Nasrani", dan terjadi perpecah-

an, permusuhan, dan saling membenci dalam se-
jarah masa lalu dan sekarang sesuai dengan yang
diceritakan Allah S\MT dalam kitab suci.Nyayang
benar dan mulia Darah sebagian mereka mengalir
di tangan sebagian yang lain melebihi yang terjadi
dalam peperangan dengan orang lain sepanjang
sejarah merek4 baikyang dipicu oleh pertentangan
paham keagamaan sekitar masalah akidah, nnupun
pertentangan dalam kepemimpinan agam4 ataupun
pertentangan dalam bidang politik, ekonomi, dan
sosial.

Dalam lnrun wakfu yang panjang, permusuhan
dan pertentangan ini tidak dapat diredakan, dan
peperangan-peperangan ini tidak dapat dipadarnkan.
Ia terus berlangsung hingga hari kiamat sebagai-
mana yang dikatakan oleh Yang Mahabenar firman-
Nya, sebagai balasan atas pelanggaran janji mereka
dan pelupaan mereka terhadap peringatan yang
diberikan kepada rirereka terhadap janjinya dengan
Allah ihr. Poin pertama dan utama perjanjian ihr ialah
poin tairhid, yang mereka selewengkan setelah
diwafatkannya Nabi Isa a-s.. Yakni, penyelewengan
yang disebabkan oleh berbagai faktor yang bukan di
sini tempat pemapaftmnya secara detail.2O

Seruan Umum kepada Ahli Kitab
Setelah selesai memaparkan sikap kaumYahudi

dan Nasrani terhadap janji mereka dengan Allah,
maka diarahkanlah firman ini kepada Ahli Kitab
secara keseluruhan, Yahudi atau Nasrani, untuk
mengumumkan kepada mereka mengenai risalah
nabi terakhir. Risalah ini juga datang kepada
mereka sebagaimana kepada bangsa Arab yang

20 Silakan bacab'rku Muhadharatfin-Nashraniystaft karya Ustaclz Syekh MuhammadAbu Zahrah; dan periksa puia tafsir Azh-Zhilalnijtznga.
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ummi dan kepada seluruh umat manusia. Maka,
mereka juga menjadi sasaran titah ini dan diperin-
tahkan mengikuti Rasul terakhir. Ini merupakan
salah satu materi perjanjian mereka dengan Allah
sebagaimana sudah disebutkan di muka.

Rasul terakhirini datang untuk menyingkapkan
kepada mereka tentang banyak hal yang mereka
sembunyikan darikitab suciyang adadi depanme
reka Kitab suciyang mereka diperintahkan untuk
menjaganya, tetapi mereka langgar perjanjian me
reka dengan Allah dalam masalah ini. Banyak pula
yang dibiarkan apayang mereka sembunyikan itu,
dan tidak diperlukan dalam syariat baru ini. Setelah
itu dipaparkanlah sebagian dari penyelewengan
mereka untuk diluruskan oleh Rasul teralifiir me
ngenai akidah mereka, seperti perkataan kaum
Nasrani, "Sesungguhnya Isa puffa Maryam adalah
Allah itu sendiri", dan seperti perkataan kaum
Yahudi, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-
kekasih-Nya."

Kemudian seruan ini dialdriri dengan pengumum-
an bahwa mereka tidak memiliki argumentasi lagi di
sisi Allah setelah datangnya risalah terakhir yang
menyingkap penyelewengan mereka, yang mem-
berikan berbagai penjelasan dan keterangan. Mereka
tidak dapat berkelit dengan mengatakan bahwa ren-
tangwakhr antaramereka dan perjanjian atau masa
risalah-risalah terdahulu itu sangat panjang sehingga
mereka lupa dan persoalannya menjadi kabur bagi
merek4

4.6gei4fittdi'J-\i-
,t+ti'no;j"&qe,F
6iGel<x*i'\-i:'i
Sffi*,6#-Sj"l U-j^J33
'6&A3;t3i'H-,L3fr)'di

alit$;;3i1ei&,,526,6&K6
&3!4&Sei3iW;rw;5
\+J+,i13{,6d5:6LffiAi;
L UtLllr:A:;*3ijql{3'r J)f 6';
't n ei< qi.tJ ; { :v s 
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"Hai Ahli Kitab, wsungguhnya tel.ah dntang lcepadnmu

Rnsul Kami, menjelnskan fupadamu banyak dari isi
Alkinb yang lwmu sembunyikan, dnn banyak (pul"a

yang) dibiarknnnya. Sesunguhnya telnh datang lee-

palamu mh.aya dnri Alkh dnn kinb yang mmerang-
lan. D mgan kinb itulnh Allnh mmunj uki orang- orang

y ang mmgilwti lwidlwm- Ny a ke j alnn les elnnntary dnn
(datgan kinb ilu puk) Allnhmengelumlmn nrang-lrang
in dnri gelnp gulin lepann cahny a y ang tnang-b endnang

dmgan seiain-Nya, dnn mmunjuki mnelw le j alnn yang
lurw. Sesunguhnya tekh' kafirlah orang-orang yang
bsrl(nta, 'Sesungguhrya All"ah itu ialnh Alnnsih putra
Mo:ryam.' Katnkmilnh" Makn, tioQoffi (gerangan) y ang

dapat mengh"akng-hnkngi kehmdak Allnh, jiln Dia
hendak membinasaknn Almasih putra Maryam itu
besnta ibunya dnn sehruh zrang-lrang yang bna"dn di
bumi s emuany a ?'. I{epurry aan Allnhlnh keraj ann kngit
dnnbumi ssrtn apayangdi antnra leduanya. Diamen-
ciptalrnn apa yang dikzhmdnki-Nya. Allnh Mahnlaasa
atos segala sesuatu. Orang-orang Yahudi dnn Nasrani
mengatakan, 'Knmi ini adnlah anak-arutk Allnh dan
kelnsih-l<ckasih- Nya.' I(atakanlah,'Maka, mengapa
Allnh rnenyitrca kamu lmrenn dosa-dosamu?' (Kamu
bulwnlnh anak-arnk Allnh dnn kzlwsih-leelnsih- Ny a),
tetapi lrnmu adnlnhmnnusia (biasa) di antara zrang-
lrang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi
siapa yang dilezhendakiNya dan menyilcsa siapa yang
dilwhmdnki- Ny a, I{epuny ann Alkhhh knal aan lnngit
d.an bumi snta apa yang ada antara luduanya. I{epadn
Alkhkh leembali (segala sesuatu). Hai Ahli Kitab,
sesungguhnya tekh datangknpad.a knmu Rasul Kami,
menjelnslwn (syariat Kami) leepadamu lutikn tnputus
(p mgirimnn) rasul-rasul, agar knmu tidak mmgataknn,
'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa
berita gembira m.aupun seorang pemberi peringatan.'
Sesungguhnya tel"ah dnnng lepadamu pembaua bnita
gembira dnn pemberi peringatan. All"ah Mahkuasa atas

s egaln s esuatu. " (al-Ma.{idah: 15- 19)

Ys,AAt
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KaumAtrli Kitab menganggap berlebihan kalau
mereka diseru untuk masuk Islam oleh Nabiyang
bukan dari golongan mereka. Yakni, seorang nabi
dari kalangan ummi yang sebelumnya kaumAhli
Kitab merasa lebih tinggr derajabrya dan merasa
lebih mengerti. IGrena merekaAtrli Kitab sedang-
kan orangorang ummi itu bodch. Maka ketjkaAllah
hendak memuliakan golongan ummi itu, Dia meng-
utus nabi terakhir dari golongan mereka, dan
meletakkan risalah terakhir pada mereka unhrk
semua manusia. Diajari-Nya golongan ummi (tak
tahu tulis baca) itu, lantas mereka menjadi orang
yans palins mengerti di muka bumi, paling tinggr
pola pikir dan kepercayaannya, paling lurus manhaj
dan jalan hidupnya, paling utama syariat dan per-
aturannya, dan paling bagus kemasyarakatan dan
moralnya-

Semua ini merupakan karunia dari Allah atas
mereka dan termasuk nikrnat-Nya kepada mereka
dengan agama yang diridhai-Nya buat mereka.
Tidak mungkin golongan yang tadinya ummi men-
jadi pemegang wasiat atas kemanusiaan seandainya
tidak ada nilanat ini. Tidak adabagi mereka dan bagi
siapa pun sesudah ifu perbekalan yang dapat mereka
hidangkan bagi kemanusiaan kecuali bekal yang
diberikan agama ini.

Di dalam seruan Ilahi kepada Atrli Kitab ini,
terdapat catatan bahwa mereka diseru kepada Islam,
diseru untuk beriman kepada Rasul ini, untuk mem-
bela dan membantuny4 sebagaimana telah disebut-
kan dalam perjanjian dengan mereka terdahulu. Juga
terdapat catatan kesaksian Allah atas mereka bahwa
Nabi yang ummi ini juga merupakan utusan Allah
kepada mereka-sebagaimana ia juga Rasul bagi
bangsa Arab, dan bagi semua manusia Sehingga,
tidak ada peluang untuk mengingkari risalah yang
dibawanya dari sisi Allah. Juga tidak ada celah bagi
mereka unhrh mendalavakan bahwa risalah beliau
terbatas pada bangsa Arab saja tidak m encakup Atrli
Kitab,

"Hai Ahli Kitab, sesungguhny a tzkh dntang lupadnmu
Rnsul Kami, menjelnskan kepadamu banyak dari isi
Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (puln
yang) dibiarlwnnla. ... " (al-Maa'idatr: 15)

Mak4 dia adalah Rasul yang diutus kepada Anda
Tugasnya terhadap Anda ialah menjelaskan, mene
rangkan, dan menyingkapkan perbuatan Anda yang
menyembunyikan hakikat-hakikat yang terkandung
dalam kitab Allah yang ada pada Anda, baik Anda
orangYahudi maupun orang Nasrani. Kaum Nasrani

telah menyembunyikan prinsip utama agama ini,
yaihr tauhid. KaumYahudi banyak menyembunyikan
hukum-hukum syariaf seperti keharaman berzina
dan keharaman riba secara total. Juga sebagaimana
mereka secara keseluruhan baik Yahudi maupun
Nasrani menyembunyi berita penguhrsan Nabi yang
ummi, 'Yang mergl<a dapati namanya tertulis di
dalamTaurat dan Injil yang ada pada mereka"

Sebagaimana Rasulullah saw. banyak membiar-
kan apa yang mereka sembunyikan atau mereka
ubah, yang tidak disebutkan lagi dalarn syariat beliau,
makaAllah telah menghapuskan dari kitabkitab dan
syariat syariatterdahulu beberapa halyang memang
tidak perlu dilakukan di kalangan masyarakat ma-
nusia Misalnya, kegiatan insidental di dalam kelom-
pok-kelompok kecil tertentu, yang telah diutus ke
pada mereka beberapa orang rasul sebelumnya dan
dalam wakhr yang terbatas sebelum datangnya
risalah yang lengkap dan kekal. Risalah yang disem-
purnakan Allah dan dilengkapkan-Nya nikmaLNya
dengan risalah ini, serta diridhai-Nya sebagai agama
bagi manusia- Risalah yang sudah tidak memerlukan
penghapusan, perubahan, dan penggantian lagr.

Al-Qur'an menjelaskan kepada mereka tentang
karakter agamayang dibawa oleh Rasul ini, menjelas
kan tugasnya terhadap kehidupan manusia, dan
menjelaskan bagaimana pengaruh yang ditimbul-
kannya dalam kehidupan manusia,

"Sesungguhnya tel^ah datang lupadamu Rnsul Kami,
menjel.asknn kzpadamu banyak dari isi Alkinb yang
kamu sembunyiknn, dnn banyak (puk yang) dibinr-
knnny a. Sesunguhny a telnh dnnng fupadamu calry a
dnri Allnh, d"an kitab yangmzrwanglan. Dmgan kitab
itulnh Allnh menunjuki orang-zrang yang mengikuti
k ridhann-Nya lu jalnn leselnm.atan, dnn (dngan kinb
itu pula) Allnh mmgeluarlan uang-marry itu dnri gekp
gulin lup adn mlny a yng tuang b mdnang dengan sei-

/n- Ny a, dnn mmunj uki mnela le j al"an y ang lunts. "
(al-Maa'idatr: 15-16)

Tidak adayang lebih cermat, tepat, dan mengenai
di dalam menyifuti karakter kitab ini (AlQur' an) dan
karakter manhaj ini (slarn) selain daripada menyi.
futinya sebagai nur'cahaya'.

Ini adalah suahr hakikat yang didapati seorang
mukmin di dalam hatiny4 keberadaanny4 kehidup
anny4 dan pandangarurya. Juga di dalam pengulrur-
an dan penilaiannyaterhadap sesuahr, pertistiw4 dan
manusia. Semuanya ia dapati hanya semata-mata
dengan mendapati hakikat iman di dalam hatinya
"Nur", cahaya yang menyinari eksistensinya, se
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hingga menjadi halus, ringan, dan cekatan. Juga
menyinari segala sesuatu yang ada di hadapannya
sehingga menjadi jelas, terang, dan lurus.

Beban tanah yang ada pada wujudny4 kegelapan
debu, kepadatan daging dan darah, timbunan
syahwatdan keinginan, disinari dan diterangi dengan
pancaran cahaya tersebul Sehingga, beban yang
berat menjadi ringan, yang gelap menjadi terang,
yang padat menjadi lembut, dan yang tertimbun
menjadi cekatan.

Kesamaran dan kegelapan dalam pandangan, ke
bimbangan dan keraguan dalam melangkah, ke
bingungan mengenai arah jalan yang tidak ada ram-
bu-rambu pefunjuknya, semuanya dapat menjadi
jelas dan terang. Yakni, menjadi jelas hrjuanny4 lurus
jalannya dan lurus pula jiwayang menempuh jalan

hidup ihr.
"Cahnya dnn kinb yang mmnarrylmn. .. 'i dua sifat

bagi sesuahr yang satu dan dibawa oleh Rasul yang
muliaini,

'Dengan kitab itulah Allah rnenunjuki orang-orang
yang mengikuti lczridhaan- Ny a ke j alnn lusehmntan,
dnn (dmgan kitnb itu puln) Allnh mmgeluarlan orang-

orang itu dari gelap gulita lupada calutya yang tnang
ben"dnang d"engan sei{n-Nya, dnn menunjuki merekn

lu jalnn yang lurus." (al-Maa'idah: 16)

Allah telah meridhai Islam menjadi agama Allah
memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti
agarrn yang diridhai-Nya ini dan meridhai apa yang
diridhai-Nya itu sebagaimana Allah meridhainya.
Allah menunjukkannya ke'Jalan-jalan keselamatan".

Alangkah lembubrya ungkapan ini dan alangkah
tepahrya. "Keselamatan" inilah yang dituanskan
agama Islam di dalam semua aspek kehidupan.
Yakni, yang meliputikeselamatan pribadi, keselamat-
an kelompob keselamatan hati, keselamatan pikiran,
keselamatan anggota badan, keselamatan rumah
tangga dan keluarg4 keselamatan masyarakat dan
umat, keselamatan manusia dan kemanusiaan, ke
selamatan bersama kehidupan, keselamatan ber-
sama alam semest4 dan keselamatan bersamaAllah
Tuhan bagi alam semesta dan kehidupan. Juga ke
selamatan yang tidak akan perrlah dapat diperoleh
manusia kecuali di dalam agama ini, di dalam menlwi
nya, perahuannya, syariatnya, dan masyarakatnya
yangberdiritegak di atas akidah dan syariatoiyaitu.

Sungguh Allah menunjukkan oftrrg yumg meng-
ikuti agama yang diridhai-Nya ini ke 'Jalan-jalan

keselamatan". Jalan keselamatan semuanya, dan
dalam semua sisinya Tidak akan mengetahui dalam

nya hakikat ini sebagaimana yang diketahui oleh
orang yang merasakan jalan peperangan dengan
kejahiliahan-kejahiliahan tempo dulu atau ke
jahiliahan modern sekarang ini. Juga sebagaimana
yang diketahui oleh orang yang merasal<an serangan
kegoncangan yang timbul dari kepercayaan-keper-
cayaanjahiliah di dalam lubuk hati yang sangat
dalam, dan serangan yang timbul dari syariatjatriliah,
perahrannya, dan kebrengsekannya dalam menata

'kehidupan
Orangorang yang diajak bicara dengan kalimat-

kalimat ini pada kali pertama merasakan keselamat-
an ini, berdasarkan pengalaman hidup mereka dalam
kejahiliahan. Karena, mereka telah merasakannya
sendiri, lalu merasakan nikmatrya agama Islam.

Maka betapa perlunyakita sekarang mengetahui
hakikat ini. Yakni, ketika sistem jahiliah di sekeliling
kita menimpakan berbagai bencana dan malapetaka
kepada manusia dengan berbagai macam serangan-
nya terhadap hati nurani dan masyarakat dari gene
rasi ke generasi.

Betapa perlunya kita yang telah hidup dengan
selamat dalam suatu masa dalam sejarah kita, me
ngetahui hakikat ini. Tbtabi, kemudian kita keluar
dari keselamatan menuju pertempuran yang me
rusakjiwa dan hati kita merusakakhlak dan perilaku
kita, dan menghancurkan masyarakat dan bangsa
kita. Padahal, kita bisa saja masuk ke dalam kese-
lamatan yang diberikan Allah kepada kit4 ketika kita
mengikuti keridhaan-Nya Juga ketika kita meridhai
unhrk diri kita apa yang diridhai Allah untuk kita.

Kita menderita karena bencana dan petaka yang
ditimbulkan oleh sistem jahiliah, padahal Islam
begitu dekat kepada kita. Kita menderita karena
gempuftm kejahiliahan, padahal keselamatan yang
ditawarkan Islam dapat kita raih kalau kita meng-
hendaki. Mak4 kerugian macam apakah yang kita
peroleh gar+garakita menukaryangrendah nilainya
dengan sesuatu yang lebih baik? Atau, ketika kita
membeli kesesatan dengan petunjuk? Atau, ketika
kita mementingkan peperangan daripada kedamaian?

Sesungguhnya kita dapat menyelamatkan manu-
sia dari bencana dan serangan jahiliah dalam ber-
bagai benhrk dan warnanya- Akan tetapi, kita tidak
dapat menyelamatkan manusia sebelum kita menye
lamatkan diri kita sendiri, sebelum kita kembali ke
bawah naungan Islam, sebelum kita kembali kepada
keridhaan Allah dan mengikuti apa yang diridhai-
Nya. Kalau demikian, maka kita akan termasuk
orang-orang yang disinyalir Allah sebagai orang
yang dihrnjukkan ke jalan-jalan keselamatan.
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"...Dan (dmgan klnh ltu puln) All"ah mmgeluarknn

1rang-orang itu dnri gel"ap gulin knpada mluya yang
brang benduang fungan seidn- Nya. . .. "

Jahiliah itu semuanya adalah kegelapan yang
berupa syubhat, khurafat, mitos, dan kegelapan parF

dangan. Kegelapan syahwat, kegelapan nafsu, dan

kegelapan kehendak di dalam kebingungan. Ke
gelapan yang berupa kebingungan, kegoncangan,
keterputusan dari pehrnjuk, dan senantiasa berada
dalam ketakutan dan jauh dari rasa aman dan keter-
lindungan. Kegelapan yang berupa ketidakstabilan
tatanllat, dan keamburadulan hukum, norma, dan
timbangan. Sedangkan, cahaya adalah cahaya yang

kita bicarakan tadi, di dalam hati, pikiran, eksistensi
kita, kehidupan, dan segala urusan.

".. .Dan mmunjukkan mnela kz jalnn yang hffus. . .."

Lurus dengan fitah jiwa manusia dan undang-
undang yang mengaturnya. Lurus dengan fitrah
alam semesta dan undang-undang yang menatanya.
l.urus menuju Allah, tanpa ada kebengkokan dan
kesamaran mengenai hakikat-hakikat, arah, dan
fujuannya.

Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan
manusia dan fitrahnya, dan menciptakan alam se
mesta dengan undang-undangnya Dialah yang me
letakkan manhaj ini bagi manusia dan Dialah yang
meridhai agama Islam ini bagi kaum yang beriman.
Maka, sudah pasti dan sangat jelas bahwa Dia
menunjukkan mereka dengan manhaj ini ke jalan

yang lurus. Sedangkan, manhaj lain yang dibuat oleh
manusia yang lemah, jahil, dan fana itu sama sekali
tidak dapat memberi petunjuk kepada mereka.

MahabenarAllah Yang Mahaagung. Dia Maha-
kaya dan tidak membufuhkan alam semesta, yang

tidak berpengaruh sedikitpun kepadaNya keterbim-
bingan atau kesesatan mereka Namun, Dia Maha
Penyayang kepada mereka-

,/
/ $*a

Isa Almasih dan Inkarnasi
Ihrlah jalan hidup yang lurus. Adapun anggapan

atau pernyataan bahwaAllah adalah Almasih putra
Maryam, maka anggapan atau pernyataan ihr adalah
kufur. Perkataan kaum Yahudi dan Nasrani bahwa
mereka sebagai puka-putra Allah dan kekasih-Nya
adalah bohong dan mengada-ada, tanpa berdasarkan
pada dalil sama sekali. Itulah di antara pernyataan

dan perkataan kaum Ahli Kitab yang menyem-

bunyikan keindahan dan kecemerlangan tauhid.
Karena itu, Rasul terakhir datang kepada mereka
unhrk menyingkap hakikat yang sebenarnya me
ngenai masalah ini. Juga untuk mengembalikan
orang-orang yang tersesat dan menyimpang itu
kepada kebenaran,
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" S e sunggu hny a tekh l(nfr lah m ang- orang y ang b er lmn,
'Sesungguhnya AIInh in iakh Alrnasih puha Maryam.'
Kanlwnlnh, Maka siapalah (guangan) yang dapat
menghnlnng-halnngi luhmdnk Allah, jilil Dia hrndnk
membinasaknn Almasih putra Maryam itu beserta

ibunya dan seluruh lrang-nrang yarry buada di bumi
semuanya?' I{epunyann Allahlnh lumjaan kngit dnn
bumi dnn apa yang di antnra'ktduanya. Dia mmcipta-
lmn apa yarg difuhmdnki- Nya. Allnh Mahaluasa atas

segal.a sesuatu. " (al-Maa'idah: 17)

Sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa
a.s. dari sisi Tuhannya adalah tauhid, yang juga
dibawa oleh semua rasul.

Memantapkan'peribadatan yang hrlus kepada
Allah merupakan tugas setiap rasul. Akan tetapi,
akidah yang indah ini dikotori oleh penyimpangan-
penyimpangan, disebabkan masuknya para penyen
bah berhala ke dalam agama Nasrani. Juga karena
ambisi mereka unfuk menegaliCmn keberhalaan
yangmerekabawadanm dengan
akidah tauhid. Sehingga, hal ini harus dipisahkan
dan dibedakan, dan esensi tauhid harus dibersihkan
dari semua ihr.

Penyimpangan-penyimpangan ini tidak datang
dengan sekaligus, tapi secara bertahap, wakhr demi
wakhr. Ditambah lagi dengan munculnya kelompok
demi kelompoh hingga ali*rirnyaterjadi pencampur-

adukan pola pandang dan mitosmitos yang sangat
mengherankan ini, dan membingungkan akal pikir-
an. Akibatnya, justu membuat bingung para pen-

syaratr akidah yang campur aduk ini, padahal para
pensyarah itu juga mengimaninya.

Akidah tauhid masih terus hidup sepeninggal
Almasih a.s. di kalangan murid-murid dan peng-
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ikutnya. Salah sahr Injil dari sekian Injil yang banyak,
yaitu Injil Barnabas, menceritakan tentang Nabi Isa

dan menyifatinya sebagai rasul dariAllah. Kemudian

terjadi perselisihan di antara mereka. Sebagian

mengatakan bahwa IsaAlmasih adalatr seorang rasul

dari sisi A1lah sebagaimana halnya rasul-rasul yang

lain. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia memang

seorang rasul, tetapi dia memiliki hubungan li*tusus

dengan Allah. Sebagian lasi mengatakan bahwa dia

adalah putraAllah, karena dia tidak berayah, namun

begitu ia masih juga makhluk Allah. Tbtapi, se-

bagran lagi mengatakan bahwa Almasih adalah
puba Allah, bukan makhluk, dan dia memiliki sifut

Qidam "Mahadahulu" sebagaimana Bapa.

Unhrk menjernihkan perselisihan ini, pada tahun
325 M. diselenggarakan Konsili Nikea yang dihadiri
oleh 48.000 (empat puluh delapan ribu) orang pabiack

dan uskup. Mengenai mereka ini, Ibnul Bathriq,
salah seorang sejarawan Kristen mengatakan,

"Mereka berselisih tentang pendapat dan agam:r
nya Sebasian mengatakan,'Sesunggutmya al-Masih
dan ibunya adalatr dua oknum Tuhan selain Allah.'
Mereka ihr adalatr golongan Barbarani4 dan mereka
menyebutnya dengan'Raimatiyyain'. Sebagian lagi
mengatakan bahwa kedudukan Almasih terhadap
Bapa adalah seperti kedudukan nyala api yang

terpisah dari nyala api. Maka yang pertama tidaldah
berkurang kedudukannya karena terpisah dari yang

kedua lni adalah pendapatSabilius dan kelompoknya.
Di antaranya adayang mengatakan bahwa Maryam

tidak mengandungnya selama sembilan bulan. Ia
hanya lewat di rahim bagaikan air melwati saluran,

karena kalimat itu masuk ke dalam telinga Maryam,
dan keluar dari jalan keluarnya anak pada saat ihr
juga lni adalah pendapat Ilyan dan kelompoknya.
Sebagian lagi berpendapat bahwa Almasih adalah
manusia yang diciptakan dari unsur ketuhanan
seperti salah seorang dari kita dalam esensiny4 dan
permulaan anak itu dari Maryam. Dia dipilih untuk
memurnikan elemen kemanusiaan, disertai dengan
nikmat Ilahi, dan dipenuhi dengan kecintaan dan
kehendak Oleh karena itu, dia disebut dengan'putz
Allah'.

Mereka mengatakan,'Sesqpgguhnya Allah itu
sebuah esensi yarrg qadim dan sebuah oknum, tetapi
mereka menamai-Nya dengan tiga nama.'Mereka
tidak percaya kepada kalimat itu dan tidak percaya

kepada Ruh Kudus. Ini adalah pendapat Paulus
Syamsyathi, PahickAntokia dan kelompokny4 dan

mereka inilah golongan Bolycaniun.
Di antaranya adayang mengatakan bahwa mereka

adalah tiga unsur Tuhan yang berupa kebaikan,
kejatratan, dan di antarakeduanya. lni adalah pen-

dapat Maraqiyun yang terkutuk dan teman-teman-

nya- Mereka beranggapan bahwa Marqiyun adalah

kehra golongan Hawariyin, dan mereka mengingkari
Petrus. Dan, di antaranya lagi ada yang mengatakan

bahwaAlmasih itq Tuhan. Ini adalah pendapat Rasul

Paulus dan tiga ratus delapan belas uskup."
Kaisar Romawi "Constantin" seorang paganis (pe

, nyembatr berhala/dewadewa) yang masuk Kristen
dan tidak mengerti sedikitpun tentang agama Kristen,

memilih pendapat terakhir ini (yang mengatakan
Almasih sebagaiTuhan). Ia menugaskan anak buah-

nya untuk menangkapi orangorang yang menen-
tang pendapat ini dan mengusir para pengikut aliran-

aliran lain. Ktrususnya, mereka yang mengatakan
bahwaTuhan hanyaAllah danAlmasih adalah ma-

nusia
Pengarang buku Tariktrul Ummatil Qibthiyah

menyebutkan keketapan ini yang teksnya sebagai

berikut,
"Sesungguhnya Persekufuan Suci dan Gereja Rasuli

menghararnkan semua pendapat yang mengatakan
pernah ada suahr masa tanpa adanya putra Allah
dalam masa itu, dan yang mengatakan bahwa puta
Allah belum adaketika dia belum dilatrirkan, dan dia

didapati dari ketiadaan. Atau, menghararnkan orang
yang mengatakan bahwa sang anak (Almasih) ber-
asal dari materi atau elemen selain elemen Allatr sang

Bapa- Juga semua orang yang mempercayai bahwa
dia makhluk. Atau, oftmg yang mengatakan bahwa
ia menerima perubahan dan mengalami perkem-
bangan."

Akan tetapi, konsili ini memuhrskan tidak mene
rima pendapat aliran monoteis pengikut "Arius"
(yang mengatakan Almasih sebagai manusia biasa
yang diufus Tuhan, dan bukan sebagai Tuhan),
padahal aliran ini mengalatrkan argumentasi kelom-
pok I(onstantinopef Antiokia Babilonia Iskandaria
dan Mesir.

Kenrudian timbul perselisihan baru seputar
masalah "Ruhul Kudus". Sebagian mereka mengata-

kan batrwa dia adalahTuhan, dan yang lain mengata
kan bahwa dia bukan Tuhan. Kemudian diadakan
konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381 M
untuk menyelesaikan perselisihan dalam masalah ini.

Ibnul Bathriq mengutip keputusan konsili ini
didasarkan atas perkataan para uskup Iskandaria

'Timotius, Patriack (uskup agung/pimpinan
gereja Katolik tertinggi) Iskandaria mengatakan,
'Ruhul Kudus menurut kami tidak berarti bukan ruh
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Allah, dan ruh Allah itu bukan berarti sesuatu selain
kehidupan-Nya I(arena itu, apabilakita mengatakan
bahwa Ruhul Kudus itu makhluk, berarti kita
mengatakan bahwa ruh Allah itu makhluk. Jika kita
mengatakan bahwa ruh Allah ihr maKtluk, berarti
kita mengatakan bahwahidupnyaAllah itu makhluk
Dan, jika kita mengatakan bahwa hidupnya Allah ihl
makhluk (diciptakan), berarti kita menganggap
Allah itu tidak hidup. IGlau kita mengatakan bahwa
Dia tidak hidup, berarti kita menguiri-Nya. Barang-
siapayangkufur kepada-Ny4 maka diawajib dikutrk!!"'

Begitulah ditetapkan ketuhanan Ruhul Kudus
dalam konsili ini, sebagaimana ditetapkannya ke
hrhananAlmasih dalam konsili Nikea Dengan demi-
kian, (sejak tahun 381 M lengkaplah kehrhanan
'Trinitas"yang terdiri atasTuhan BapaTuhanAnak,
dan Ruh Kudus.

Setelah itu terjadi pula perselisihan seputar masa
lah berkumpulnya tabiat Almasih sebagai Tuhan
dengan tabiatnya sebagai manusi4 atau lahut (ke
hrhanan) dan nasut (kemanusiaan) menurut istilah
mereka Nestoria, patiack Konstantinopel berpen-
dapat bahwa pada diri Almasih terdapat oknum dan
tabiat OknumTuhan yang berasal dari Bapa dan
dinisbatkan kepadaNy4 dan tabiat sebagai manusia
yang dilahirkan oleh Maryam. Maka, Maryam
adalah ibu manusia Almasih, dan bukan ibuTuhan.

Patiack Nestoria mengatakan tentang Almasih
yang muncul ke hadapan orang banyak dan ber-
khotbah kepada merek4 sebagaimana dikutip oleh
IbmrlBathriq,

"Orang yang mengatalan bahwa sesungguhnya dia
adnlnh Alrnasih karena cinta Tithnn lang nxenlatu
dengan Annk. Ada y ang mmganlwn bahw a dia adnlnh
Allah dan putra Allah, tetapi ini buknn hakilmt
melninlmn larunia."

Kemudian Ibnul Bathriq berkata "Sesungguhnya
Patiack Nestoria berpendapat bahwaTuhan kita
Yesus Kristus 0saAlmasih) itu bukanTuhan dalam
batasan zatnya Tetapi, ia adalah manusiayang dipe
nuhi berkah dan nikmat, atau dia itu mendapatkan
ilham dariAllah. Sehinega iatidakpernah berbuat dosa

dan tidak melakukan perkara yang menytsahkan."
Pendapat Patriack Nestoria ini ditentang oleh

Uskup Romawi, Patriack Iskandaria (Alexandria),
dan uskupuskup Antiokia, lalu mereka sepakat
unhrk mengadakan konsili keempat. Kemudian
diselenggarakanlah "Konsili Epehesus" pada tahun
431 M, dan konsili ini rnemutuskan-sebagaimana
dikutip oleh Ibnul Bathriq-bahwa perawan suci

Maryam adalah ibuAllah, sedangAlmasih adalah
Tuhan yang sebenarnya dan sekaligus manusia,
terkenal dengan dua tabiat tetapi satu oknum"
Mereka menguhrk Patriack Nestoria.

Kemudian gereja Iskandaria mengeluarkan pen-

dapat baru dalam "Konsili Epehesus II" yang mene
tapkan, I

"Al-Masih ihr tabiatnya sahr dan padanyaterhim-
pun kefuhanan dan kemanusiaan."

' Akan tetapi, pendapat ini tidak diterima dan ber-
langsunglah pertentangan yang tajam. Oleh karena
itu, diselenggarakanlah konsili "IGledonia" pada

tahun 451 M yang menetapkan bahwaAlmasih me
miliki dua tabiat, bukan satu. Ketuhanan (sebagai

Tuhan) sebagai safu tabiat tersendiri, dan kemanu-
siaan (sebagai manusia) sebagai sahr tabiattersendiri
pula, dan kedua tabiat ini bertemu dalam diri al-

Masih. Mereka mengutuk konsili Epehesus II.
Namun, orang{ftng Mesir tidak mengakui ke

tetapan konsili ini. Akibatoiya terjadilah perseteruan
sengit antara mazhab "Manufisius" di Mesir dan
mazhab "Mulukani" yang diadopsi oleh imperium
Romawi, sebagaimana telah kami kutip dari hrlisan
SirTWl Arnold dalam bukunya Thz hea&ing n Iskm
pada permulaan menafsirkan surah Ali Imran.

Kami cukupkan sampai di sini di dalam meng-
gambarkan secara global tentang pandangan-pan-

dangan yang menyimpang seputar masalah kehrhan-
an Almasih, dan perselisihan-perselisihan yang
tajam, permusuhan, dan kebencian yang terjadi di
antara berbagai sekte, yang terus belanjut hingga
hari kiamat nanti. Kemudian datanglah risalah
terakhir untuk menetapkan bentuk yang benar
dalam persoalan ini, dan unhrk menyampaikan kata
pasti. Datanglah Rasul terakhir untuk menjelaskan
kepadaAtrli Kitab tentang hakikat akidahyang benar,

"Sesungguhnya kafrkh nrang-orarg yang bnknta,
'Seunguhnya Allnlt ilu inlnh Alrnnsih putra Ar[aryam. . .. "'
(af-Maa'idah: 17)

"Sesungguhnya kafwlnh orang-orang yang berkan,
'Saunguhnya Allah itu yang Letiga dnri (tuhan) yang
tiga. . ..'' (al-MaaTdatr: 73)

Hal ini akan dibicarakan nanti.
Kemudian dikemukakanlah kepada mereka logika

pikiran, fibah, dan realitas,

'. . .Katnknnlnh Mala siapalah (gnangan) yang dnpar
mmghnkng-hol"rr4. lehendnk Allnh, jil(n Dia funnnk
membinasakan Alrnasih putra Maryam itu beserta

ibunya dan seluruh lrang yang berada di bumi se-

muany a ? "' (al-Ivlaa'idah: 17)
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Dibedakanlah secara mutlak antara zatAllah Yang
Mahasuci tabiat, kehendak, dan kekuasaan-Nya,
dengan zatlsa a.s. dan zat\bunya, dan semua zat
yang lain, dengan perbedaan yang tegas dan pasti.

Maka, zat Nlah Yang Mahasuci adalah esa, ke-
hendak-Nya adalah mutlak, dan kekuasaan-Nya
mandiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak
kehendak atau kekuasaan-Nya jika Dia hendak
membinasakan Almasih putra Maryam beserta ibu-
nya dan seluruh omngyang berada di mukabumi.

Allah Yang Mahasuci adalah Penguasa dan Pen-
cipta segala sesuafu. Sedangkan, Yang Maha Pen-
cipta itu bukanlah makhluk, dan segala sesuatu
adalah maKrluk (diciptakan oleh-Nya),

"...1{cpunyannAll"ahhh lwajann langit dnn bumi dnn
apa yarry adn di antnra luduanya. Dia mmciptalan apa

yang dilefundnki-Nya. Allnh Mahnkuasa atas segaln

s esuatu. " (al-Ivlaa'idah: 17)

Demikianlah tampak keindahan, kejelasan, dan
kemudahan akidah Islarn Bertambah jelas lagi kalau
dibeberkan di hadapan tumpukan-tumpukan penye
lewengan akidah, pola pandang, mitos-mitos, dan
kepercayaan-kepercayaan keberhalaan yang ber-
campur aduk dengan kepercayaan segolongan Ahli
Kitab. Tampak jelaslah keft*rasan azali akidatr Islam
di dalam menetapkan hakikat uluhiyyah dan ubudiah.

Juga dalam membedakan dengan perbedaan yang
sempurna dan pasti antara kedua hakikat itu, tanpa
ada kegelapan, kesamaran, dan kekaburan.

Orangorans Yahudi dan Nasrani mengatakan
bahwa mereka adalah anak-anakAllah dan kekasih-
kekasih-Nya

t|,t"rt;;':\fr ';Sal#ri'r!;iil'6;
"Orang- mang Yahudi dnn Nasrani mngatakan,'I(ami
ini adalah auk-annk Allah dnn kzlasih-leknsih-Nyo. "'
(d-MaaTdah: 18)

Mereka beranggapan bahwa Allah mempunyai
hubungan kebapakan, dalam suatr benhrk kebapak-
an. I(alau bukan kebapakan secara fisilg ya kebapak-
an secara ruhani. Bagaimanapun benhrk kebapakan
yang mereka maksudkan, maka hal itu menodai
akidah tauhid, dan mengaburkan perbedaan yang
pasti antara uluhiyfah dan ubudiatr. Pemisahan yang
tidak akan lurus pola pikir dan kehidupan kecuali
dengan menetapkan dan mengakui perbedaan ter-
sebut Sehingga terfokus menjadi satu seluruh arah
yang dituju oleh semua hamba Allah di dalam
ubudiah, dan menjadi satu arah syariatyang dibuat

unhrk manusi4 tata nilai dan normanya, perahrran
danundang-undangnya sistem dan ahrrannya-tanpa
dicampuri dengan adanya pengistimewaan-peng-
istimewaan, sifat-sifat dan ketfi ususan-kekhususan
bagr golongan tertenfu, dan tanpa pencampuraduk-
an antara uluhiyyah dan ubudiah. Mak4 persoalan-

nya bukanlah pepoalan penyimpangan akidah an
sich. Tetapi, juga masalah kerusakan seluruh aspek
kehidupan yang didasarkan pada penyimpangan ini.

. Orangorang Yahudi dan Nasrani yang mengaku
sebagai anak-anak Allatr dan kekasih-kekasih-Nya,
sebagai tindak lanjutrya mereka mengatakan bahwa
Allah tidak akan menyiksa mereka karena dosadosa
merek4 dan mereka tidak akan masuk neraka ke
cuali hanya beberapa hari saja. Ini berarti bahwa
keadilan Allah tidak berjalan sebagaimana mestiny4
dan Allah bersikap pilih kasih terhadap sebagian
hamba-harnba-Nya. falu, membiarkan mereka me
lakukan kerusakan di muka bumi dan tidak me-
nyiksa mereka sebagaimana Dia menyiksa orang-
orang lain yang berbuat kerusakan. Nah, bagaimana
rusaknya kehidupan yang ditimbulkan oleh pola
pikir seperti ini? Dan, bagaimana goncangnya ke
hidupan yang ditimbulkan oleh penyimpangan ini?!

Di sini Islam memberikan pukulan yang telak
terhadap pola pikir yang rusak seperti ini dengan
segala kerusakan yang ditimbulkannya bagi ke-
hidupan. [alu, menetapkan keadilan Allah yang tidak
pilih kasih, sebagaimana ditetapkan kebatilan ter-
hadap anggapan mereka itu,

e-.t6.s+$tx4p6
". . .I{ntaknnlnh Makn, mntgapaAlkhmenyiksa knmu
kmma dwa-dnsamu ? (Ifumu buknnlnh annk-anak Allnh
dan fulrasih- lelrasih- Ny a), tznpi lamu adnlnh mnnusia
(biasa) di anlma orang-arang I ang dicipnknn- Ny a. Dia
mmgampuni bagi siapa yang dikehmd.aki-Nya, dnn
nmy ilcsa siapa yang dikzhmdnki- Ny o. . .. "

Dengan demikian, ditetapkanlah hakikat yang
pasti dalam akidah iman. Ditetapkanlah kebatalan
pengakuan mereka sebagai anak-anak Allah,
karena mereka adalah manusia biasa sebagaimana
manusia lain yang diciptakan oleh-Nya. Ayat ini
sekaligus menetapkan keadilan Allah dan ke-
berhakan-Nya memberikan ampunan atau men-
jatuhkan siksaan, sebagai sebuah prinsip. Hal ini
sesuai dengan kehendak-Nya yang menetapkan
pemberian nmpunan dengan sebab-sebabnya dan

'6,Ltrr,frs &ji;&s.e j3
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menjatuhkan siksaan dengan sebab-sebabnya pula,
bukan disebabkan oleh hubungan keanakan atau
hubungan pribadi.

Kemudian diulang kembali bahwaAllah adalah
pemilik segala sesuatu dan tempat kembali segala
sesuahr,

Litgys4+:;cj*ij.rlisia$^;
s

". . .I{epunyannAllnhlah kerajann lnngit dnn bumi sertn

aFa yang adn di antara luduanya. Ikpada Allnh-kh
knnbali (t tgok sesuaht). "

Penguasa itu tidaklah dikuasai. Dia tunggal de
ngan Zat-Nya Yang Mahasuci, Dia tunggal dengan
kehendak-Nya, dan kepada-Nyalah segala sesuatu
akankembali.

Mematahka^n Argumentasi Ahli Kitab
Penjelasan ini diakhiri dengan mengulangi seruan

yang ditujukan kepadaAtrli Kitab, dengan mematah-
kan argumentasi dan alasan mereka. Juga meng-
hadapkan mereka kepada "tempat kembali" vis avis,
tanpa ada kegelapan dan kesamaran,

iit lP F ui6 ;: {'&"1 #'L\;ri.
F;a:e;.f{i#i6:vcr,$;it,tl;ia

ti-+tugil;{i'('i$''ii
"Hai Ahli Kinb, wsungl7uhrEa telnh donW t"podo

lamu Rasul Knmi, mmj elnkan (sy arin t l{ami) l"pad"-
mu lutilw trputus (pmgiriman) rasul-rasul, agar lamu
tidak rnengataknry 'Tidak datang lcepada lmmi baik
s e mang p emb aw a b a ita gemb ir a mnup un s e m arg p em -

bni pningatan.' Sesurryguhnya tehh dntang lwpadnmu
pmrbawa britn ganbira dnn panbri pningatan. Allalt
Mahnkuasa atas segala sesuatu." (al-Maatidah: 19)

Dengan pematahan argumentasi yang telak se
perti ini, makatidak ada argumentasi lagi bagi semua
orang Atrli Kitab untuk berkelit Mereka tidak bisa
berargumentasilagibahwa Rasulyang ummi initidak
diuhrs kepada merek4 karenaAllah SWTberfirman,

"Hai Altli Kitab, sesungguhnya tekh dntang lccpadnmu

Rasul Kami...."

Mereka tidak dapat berargumentasi bahwa mereka
tidak diingatkan, tidak diberi kabar gembir4 dan

tidak diberi peringatan dalam rentang waktu yang
panjang. IGrena telah datang kepada mereka, se
karang, seorang pembawa berita gembira dan pem-
beri peringatan.

Kemudian mereka diingatkan bahwa tidak ada
sesuahr pun yang tidak mampu dilakukan oleh Allah.
Dia tidak lemah un$k mengutus seorang Rasul dari
kalangan ummi (tidak terpelajar). Dia juga tidak lemah
untuk menyiksa kaum Ahli Kitab karena perbuatan-
perbuatan merek4

'...Allnh Mahnkuasa atas segaln sesuatu."

Sampai di sinilah perjalanan bersamaAtrli Kitab,
dengan menyingkap penyimpangan-penyimpangan
mereka dari agama Allah yang benar yang dibawa
oleh rasul-rasul mereka sebelumnya Juga dengan
menetapkan hakikat akidah yang diridhai A[ah bagi
omng{rang mukmin. Batallah argumentasi mereka
di dalam menyikapi Nabi yang ummi, serta dipatah-
kanlah jalan berargumentasi mereka pada hari kiamat

Dengan semua itu, maka ayatinimenyeru mereka
kepada petunjuk dari sahr sisi dan melemahkan
pengaruh tipu daya mereka terhadap barisan kaum
muslimin dari sisi lain. Jugamenerangi jalan hidup
bagi kaum muslimin dan para pencari petunjuk ke
jalanyang lurus.

ttrt

Ketidaksopanan Bani Israel kepada Allah
dan Nabi Mereki

Pada akfiir pelajaran ini sampailah pembicara
mengenai sikap aktrir Bani Israel kepada rasul dan
juru selamat mereka, Nabi Musa a.s., untuk me-
masuki pintu-pintu tanah suci (Palestina) yang di,
janjikan Allah kepada mereka. Juga sikap mereka
terhadap perjanjian dengan Tuhan mereka, bagai-
manamereka melanggarnya dan bagaimanaberani-
nya mereka merusak perjanjian yang kokoh ihr.

"# ;l'*-v$ -:, A- y:A 6 _i Ju sy-5

+"f p(pG5(jJFK,;'a$ft :;..'t
'27'i{r $,^ii vTt;A $ aEii ;(fi
,,+1 j#'6{ti5'is;i;;f i;'$tr:,il<6r
\6Li j ('fi iqY; 6 Wot-*;U 6 $
3J+;(gq\#-rg4ri;73;
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1 ;; a ;l t1ii4i jGc6-QtL i t 4
Ayi{at v,i\i $ 5'66(315,*i
it : =i 

ii iitr Si q. 6:t:6 Tl;,-*'J t,

z t _,22 _ . .J.AL?:5,6F j\, $Oe- ^:s' LJyr_

#<--USr'')W;JU>c"q}i\,t
'Dan (ingatlnh), kztikn Musa bnknn lupada lmumnya,
'Hai laumku, ingatlnh nilonnt All"ah atasmu lutilca Dia
rnmgaiglnt nnbi-nabi di antaramu, dnn dij adikan- Ny a
knmu orang-orang mudekn, serta diberikan-Nya ke-
padnmu apa yang belum pmmh dibnilan-Nya kzpadn

selrang pun di antara umat-umat yang lain. Hai
kaumku, masuklah lu tannh suci (Paltstina) yang telah
ditentuknn Alkh bagimu. Janganlah lamu lari ke

belakang (larm"a nkut lupada musuh), mala lamu
nwi adi nang-wang yang mmqi.' Muelw balata,'Hai
Musa, wsungguhnya dnlam negni itu adn mang-orang

lang gagah perlasa. Sesungguhnya larni selali-knli tidak
alan mtmnsukiny a sebelum mneka luluar dminy a.Jika
mnela lrzluar d.arinya, parti kami alan m.emnsukinya.'
Bnkanlah dua orang di antara uang-orang yang takut
(kzpadn Akk) yang Allalt telnh membni nikmat atns
Iczduanya'Snbulnh mnela mzlalui pinn gerbang (lan)
itu. Biln knmu metrwsukinya, niscaya kamu alcan me-

nnng. Harrya lupadn Allnh hmdalorya kmnu bntawalcal,
jilrn lcamu bmar-benar zrang yang bniman.' Mereka,

bnkntn, 'Hai Musa, lmmi selali-selali tidnk almn me-
mnsukiny a selnra-kmany a s elagi mnela adn di dnlnm-
ny a. Karau itu, p n gilah lumu b ns amn Tilhanmu, dnn
bnpaanglnh lwmu bndua. Sesungguhnya lmmi lwnya
duduk mmanri di sini saj a.' B erlmta lufi$a, Ta TLhnnJu,
alu tidak mmgtnsai tecuali diriku smdiri dnn saudma-
lu. Sebatr itu, pisaliilrilnh antara lmmi dnn urang-orang

y angfasik in.' AIIah berfrman,' (fikn dtmikinn) mnla
s aunggulmy a rugni itu dihmamlan atas mnelw s elnmn

nnpat pukh tnlmn. (Sekma itu) mnela almn bnputar-
putar lezbingungan di bumi (palnng Tiih) itu. Malm,
j angmlah lamu b ersedih lati (rnnnikirlnn nasib ) wang-
orang y ang fasik itu. " (al-lvla:-'idah: 20-26)

Ini adalah sebuah episode dari kisah Bani Israel
yang telah dipaparkan dengan panjang dan rinci oleh

Al-Qur'an. Hal ini dilakukan karena suatu hikrnah
dari pelbagai segi.

Di antara sisi hikmahnya ialah bahwa Bani Israel
merupakan manusia pertama yang menyikapi dak-
wah Islam dengan sikap permusuhan, tipu day4 dan
peperangan di Madinah dan di seluruhJazirahArab.
Mereka memerapgi kaum muslimin sejak hari per-
tama Merekalah yang melindungi kemunafikan dan
orang-orang munafik di Madinah, dan membantu

. mereka dengan berbagai sarana tipu daya terhadap
akidah dan kaum muslimin sekaligus. Merekalah
yang menghasut kaum musyrikin dan saling berjanji
serta bersekongkol unfuk memusuhi kaum mus-
limin. Merekalah yang menebarkan tipu muslihat
dan fitnah ke dalam barisan umat Islam. Mereka
pulalah yang menebarkan syubhat, keragu-raguan,
dan perubahan-perubahan seputar masalah akidah
dan kepemimpinan umal

Semua itu mereka lakukan sebelum melakukan
perang terbuka terhadap kaum muslimin. IGrena-
nya, sudah tenhr harus dibuka kedok mereka ter-
hadap kaum muslimin, supaya kaum muslimin me
ngetahui siapa sebenarnya musuh mereka? Bagai-
mana tabiatnya? Bagairnana sejarahnya? Sarana-
sarana apa saja yang mereka pergunakan? Dan,
bagaimana hakikat peperangan yang harus dihadapi
terhadap mereka?

Sesungguhnya Allah sudah mengetahui bahwa
mereka akan menjadi musuh umat Islam ini se
panjang sejarahnya, sebagaimana mereka adalah
musuh petunjuk Allah dalam seluruh masa lalu
mereka. Karena itu, Allah memaparkan seluruh
urusan mereka secara transparan, dan membentang
kan sarana d Nr caf,a<arayang mereka pergunakan.

Di antara hikmahnya lagi ialah bahwa Bani Israel
adalah pemeluk agama teraft*rir sebelum agamaAllah
yang paling akhir (Islarn). Merekatelah melewati masa
yang panjang dalam sejarahnya sebelum Islam datang.

Tblah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam
akidah mereka- Berulang-ulang mereka melanggar
perjanjiannya dengan Allah, yang pelanggaran dan
penyimpangan ini menimbulkan pelbagai pengaruh
negatif dalam kehidupan, moral, dan badisi mereka.

Kondisi ini menghendaki agar umat Islam, yang
merupakan pewaris semua risalah dan khususnya
altdahRatrbaniyahsrangaisbesar,unhrkmeleng-
kapi sejarah kaum itu dan perputaran sejarah. Juga
supaya mereka mengetahui hal-hal yang meng-
gelincirkan di jalan, beserta akibat-akibatnya yang
tercermin di dalam kehidupan Bani Israel dan aktrlak
mereka. Selain itu, juga supaya pengalaman ini dapat
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disahrkan di taman akidah dan kehidupan, hingga
dapat mereka petik hasil pengalaman itu, dapat
mereka peroleh manfaat dari pengintaian ini, dan
mereka peroleh manfaat dari perputaran sejarah.

Juga supaya mereka dapat-secara tfiusus-menjaga
diri dari hal-hal yang menggelincirkan kaki di jalan.

Dan, supaya mereka mengetahui jalan:ialan masuk-
nya setan, dan pemicu-pemicu penyimpangan, ber-
dasarkan petr:njuk pengalaman pertama.

Hikmahnya lasi ialah bahwa pengalaman Bani
Israel memiliki lembaran-lembaran yang bermacam-
macam dalam masayang panjang. Allatr mengetahui
bahwa tenggang wakhr yang panjang bagi suatu

umat itu dapat menjadikan hati mereka keras dan

suka melakukan penyelewengan. Umat Islam yang

akan menempuh perjalanan sejarahnya dalam ren-

tang waktu yang panjang hingga hari kiamat, akan
menghadapi masa-masa keterpufirsan rasul sebagai-

mana Bani Israel. Karena itu, Allah menjadikan di
depan para pemimpin umat ini dan pemandunya

serta para pembaru dalavah dalam banyak generasi,

beberapa contoh penyakityang menimpa umat-umat
terdahulu. Dengan demikian, mereka mengetahui
bagaimana cara mengobati penyakit sesudah mereka

mengetahui sifat-sifatnya. Hal itu disebabkan hati
yang paling keras menentang petunjuk dan komit-
men ialah hati yang telah mengerti tetapi kemudian
menyeleweng.

Hati yang kosong dan hampa lebih dekat unhrk
menerima dalnvah, karena ia akan terkbjut dan ter-
goncang oleh dakwah yang baru. Juga akan meng-

hilangkan timbunan+dbunan yang ada padanya.

Karena, kebaruannya dan penyinaran dakwah
(agama) yang baru ini yang mengetuk fitrahnya
pertama kali. Adapun hati yang pernah diseru se
belumnya, maka seruan kedua ini bukan barang
baru lagi baginya, dan tidak menggetarkannya.
Tidaklah ia merasakan keagungan dan kebaruan-
nya- Oleh karena itr, diperlukan kesungguhan yang

berlipat-lipat dan kesabaran yang panjang.

TerdapatberanekahikrnahAllah di dalam merinci
kisah Bani Israel dan memaparkarnya secara jelas

dan terang kepadaumatlslam selaku pewaris akidatt

dan agama Allah. Ya. Bermacam-macam sisi yang

kami tidak dapat mengemukakannya di sini lebih
dari menyampaikan isyarat-isyarat sepintas lalu saj4

supaya kita kembali kepada putaran ini, dalam
pelajaran ini, dalam surah ini.

'Dan (ingatlnh), lstilca Musa bnknn ktpada laum-
nya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu

lutiltn Dia mengarrykat nabi-rmbi di antaramu, dan

dij adilan-Nya lwmu orang- mang mnfu lu, sata dibni-
lmn-Nya lupadnmu apa yang belum pernah dibniknn'
Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang
lain. Hai lraumku, rryasuldah fu nnah suci (Palzsttrn)

yang telah ditentuknn Allah bagimu, dan janganlnh
lamu lnri ke belaknng (lwrenn nkut leepada musuh),

mnla lmmu menjadi nrang-orang yang merugi." (aI-
Maa'idah:20-2L)

Dari perkataan Nabi Musa a.s. ini kita melihat
betapa sedihnya ia melihat kebimbangan kaumnya
dan sikap mereka yang berbalik ke belakang. Se-

belumny4 ia telah berpengalaman dengan mereka
"dalam banyak kesempatan" saat menempuh per-
jalananyang panjans. Ia pernah menguji mereka dan

mengeluarkan mereka dari negeri Mesir. Ia mem-
bebaskan mereka dari kerendahan dan kehinaan,
dengan narna dan kekuasaan Allah yang telah mem-
belah lautan bagi mereka dan menenggelamkan
Fir'aun beserta tentaranya ke dalamnya.

Akan tetapi setelah itu, ketika mereka melewati
suatu kaum yang sedang menyembah berhala, tiba-
tiba mereka berkata, 'Hai Musa, buatlanlah untuk
lrnmi s anbalwn (lain) sebogaimnna mnela puny a s nn-
bahan-sembahan. . .. " Ketika Musa meninggalkan
merekaunhrkmenghadapTuhannya ber-talnnnuts
di Gunung Sinai) dalam beberapawaktu saja (empat

puluh hari) , Samiri membuat patung anak sapi emas
yang dapat bersuar4 yang dibuatrya dari perhiasan
yang mereka curi dariperempuan-perempuan Mesir.
Kemudian mereka sembah pahrng anak sapi ihr dan

mereka berkata, "Sesungguhnya ini adalah Tuhan
Musa yang ia pergi unhrk menemuinya pada saat-

saat ini."
MusajWa telah berpengalaman bersama merek4

ketikaAllah memancarkan beberapa sumber air dari
bahr besar di tengah padang, dan ketikaAllah me
nurunkan kepada mereka manna dan salwa sebagai

makanan yang baik Tetapi, tiba-tiba mereka meng-
inginkan makanan dari kota yang biasa mereka
makan selama ini yang merupakan negeri yang hirn
bagi mereka waktu ifir. I-alu, mereka meminta sayur-

sayuran, mentimun, bawang putih, adas, dan bawang

merahnya. Mereka tidak tahan terhadap makanan
dan kondisi kehidupan yang mereka tempuh unhrk
mendapatkan kemuliaan dan kemerdekaan, serta
tujuan yang tinggl dengan bimbingan Nabi Musa,
ketika mereka berjalan tanpa tnjuan.Irt*
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Selain itu, Musajuga telah berpengalaman dengan
mereka dalam kisah sapi betina. Ketika mereka di-
perintahkan menyembelih sapi tersebut, mereka
menunda-nunda dan berkelit untuk menaati dan
melaksanakanny4 "Lalu mmy un b ekhnya, dnn ltnmptr
s aj a mn e lrn tidnk melnls an aknnny a. "

Ia juga telah berpengalaman terhadap mereka,
ketika ia telah kembali dari memenuhi panggilan
Tuhannya dengan membawa alwahyang di dalam-
nya terdapat perjanjian Allah dengan mereka- lalu,
mereka tidak mau memenuhi perjanjian ihr setelah
mereka menerima berbagai macam nikmat dan
pengampuan terhadap dosadosa mereka Mereka
tidak mau menunaikan perjanjian itu sehingga mereka
dapati Gunung Thursina terangkat di atas kepala
merek4 "Dan mzrela yakin bahwa gunung itu almn
mmimpam.erelil."

Musa telah banyak berpengalaman bersama mereka
dalam perjalanan sejarah mereka yang panjang.
Kemudian, kini ia bersama mereka lagi di depan
pintu-pinhr tanah suci, negeriyang dijanjikan, yang
untuk itulah mereka keluar. Negeri yang dijanjikan
Allah kepada mereka bahwa mereka akan menjadi
raj*raja di sana Juga akan dibangkitkan-Nya nabi-
nabi dari antara mereka di san4 agar mereka berada
di dalam lindunganAllah dan pimpinan-Nya.

Karena Musa telah banyak berpengalaman de
ngan mereka, maka patutlah ia merasa iba dan kasih-
an kepada mereka ketika ia menyeru mereka de
ngan seruannyayang terakhir. Padawakhr ihr datang-

lah peringatan yang transparan, berita gembira yang
besar, dorongan yang \wtrt, dan ancaman yang
sangat berat sebagaimana tercanhrm dalam surah al-

Baqarah ayat2F21.
Nikmat dan janjiAllah itu telah menjadi kenyata-

an. Yaitu, menjadikan nabi-nabi di antara mereka dan
menjadikan mereka orang{rang yang merdeka,
bagaikan raja-raja Nikmat-nikmat seperti itu tidak
diberikan kepada seorang pun di dunia hingga saat
ihr.Tanah suciyangmerekatuju itu memang sudah
ditentukan buat mereka sebagai janji Allah, karena
itu sangat meyakinlan. Mereka sudah tahu sebelum-
nya, bagaimanaAllah membuktikan janji-Nya kepada
mereka. Ini adalah janji.Nya yang mereka hadapi.
Sedangkan, berlari ke balakang adalah suatu ke
rugian yang nyata-

Akan tetapi, Bani Israel tetaplah Bani Israel!
Pengecut, suka mencaricari alasan, berbalik ke
belakang, dan melanggar perjanjian,

'Mnekn berlwta,'Hai Musa, sesunguhnya dnlnm rugeri

itu ada zrang-orang y ang gagah pulara. Sesunggultnya

kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum
merekn lce luar dnripadanya.Jilw merelw lce luar dnri-
padanya, pasti kami aknn memasukinya.'" (al-
Maa'idah:22)

Karakteristik Yahudi benar-benar tampak di sini
dengan kansparin, tanpa tabir yang menutupinya-
Meskipun masih terdapat usaha bermanis muka,

, walaupuntipis, halitumerekalakukankarenamereka
sedang dalam kondisikritis. Iklau begitu, makatidak
ada usaha unfuk memberani-beranikan diri, dan
tidak pada tempahrya mencaricari alasan. Sesung-
guhnya bahaya yang mengancam mereka sudah
dekaf Mereka merasa tidak ada yang dapat melin-
dungi mereka hingga nyatajanjiAllah kepada mereka
bahwa mereka akan menjadi pemilik tanah suci ini,
dan Allah telah menentukan buat mereka. Maka,
mereka menghendaki pertolongan yang murah,
yang tidak ada harganya, dan tanpa berjerih payah.
Menginginkan pertolongan menyenangkan yang
hrtn kepada mereka sebagaimana hrunnya manna
dan salwa-

Akan tetapi, tugashrgas untuk dapat memperoleh
kemenangan tersebut tidaklah seperti yang dike
hendaki kaumYahudi ihr, yang berupa kekosongan
hati dari iman.

' Bsrlilnlnh dua orang di antara lrang-orangyang takut
(kpana Ahh) y ang Allah telnh memberi nikmat atas
keduanya, 'Serbulah mereka dengan melnlui pintu
gerbang (knta) itit. Bil"a kamu memasukinya, niscaya
lamu alan metnng. Hanya kepada Allnh hzndnknya
knmu butawalwl, jila knmu bennr-benar orangyang
b eriman.'" (al-Maa'idah: 23)

Di sini tampaklah nilai iman kepadaAllah dan nilai
takut kepada-Nya. Kedua orang ini termasuk orang-
orang yang takut kepada Allah. Rasa takut kepada
Allah inilah yang menjadikan mereka menganggap
rendah orangorang yang gagah perkasa. Juga men-
jadikan mereka berani menghadapi bahaya di dalam
berhadapan dengan orang{rang yang gagah perkasa.

Dengan perkataannya ini, kedua orang tersebut
mengimplementasikan nilai iman pada saat genting,
dan mengimplementasikan rasa takut kepada Allah
pada saat-saat manusia biasa takut kepada sesama
manusia- Mak4 Allah tidak mengumpulkan di dalam
hati seseorang dua rasa takut, yaitu takut kepada
Allah AzzawaJalla dan takut kepada manusia- Orang
yang takut kepada Allah tidak akan takut kepada
seoftrlg pun selamany4 dan tidak akan merasa takut
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kepada sesuahr pun selain Dia.

'Sn 6u kh m.sre kn dergan melnlui pintu gnbang (ko n)
itu. Biln lwmu memasukinya, niscaya learnu ak'nn

tflennng...."

Sebuah laidnh&dalantpengetahuan hati dan di
dalam ilrnu pepeftngan. Majulah dan serbulah! Apa
bilaAnda menyerbu suatu kaum ke pusat pertahan-

an merek4 niscaya hati mereka berantakan sesuai

dengan kadar kekuatan hatiAnda Jiwa mereka akan

merasa kalah, dan Anda dipastikan menang atas

merek4
". . . Hany a lupadn Allnh hennnhry a lamu bntnwalul,

jikn lamu bennr-bennr nrang y ang buirnan. "

Hanya kepadaAllah sajahendaknya orang muk-
min bertawakal. Tawakal kepadaAllah ini merupa-

kan kekhasan dan pertanda iman. Juga merupakan
rasionalitas iman dan konsekuensinya Akan tetapi,

kepada siapakah kedua orang beriman itu menu-
jukan perkataannya ini? Kepada Bani Israel?!

"Mnela bnkan, 'Hai Musa, knmi seluli-selali tidak
alun memnsukinya selama-lnm.anya, sel,agi mnela adn

di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama

Tuhanmu, dan berperanglnh kamu berdua. Sesung'

guhrya lami hanya dudukmm.anti di sini saja.''(al-
Maa'idah:24)

Demikian orang{rang pengecut rnerasa sesak

dadanya. Kemudian mereka lakukan tindakan tak
tahu malu, dan merasa talqrt menghadapi bahaya di
depannya- Lalu, memukr/-mukulkan kakinya bagai-

kan keledai, tetapi tidak mau maju. Pengecut dan tak
tahu malu tidaklah bertentangan dan berjauhan.
Keduanya merupakan satu rumpun dalam banyak

hal dan kesempatan. Seorang pengecut apabila di-

dorong melakukan suafu kewajiban, maka ia merasa

takuL lantas, berbuat serba salah dengan menolak
kewajiban itu dan memaki-makinya, dan mencaci

maki seruan yang menugasinya melakukan sesuatu

yang tidak dikehendakinya-

". . . Pngilah lmmu bnsam.a Titlwnmu, dnn b npnang-
lah kamu bndua. Sesunguhnya karni hanya duduk

mennnti di sini. saja.'

Demikianlatr tindakan orang tak tahu malu yang

kecil hatinya Orangyangtidak dapatmengendalilian
mulutnya untuk berkatayang bukan-bukan sebagai

ekspresi tak tahu malunya itu. Adapun menunaikan
kewajiban, maka terasa berat olehnya. Bahkan,
mereka merasa lebih baik ditusuk mata lembing.

'. . .Pergilah lumu bnsamn Tuh'anmu. . .. "

Maka bukanlahTuhan merek4 kalau menugas
kan mereka untuk berperang.

"...Sesungguhnya lami hnnya duduk mernnti di sini
saja.'

Dengan kata lain, mereka tidak menginginkan
kekuasaan, kemuli4an, dan tanah yang dijanjikan,
kalau untuk semria itu harus berhadapan dengan

ofttng{mng yang gagah perkasa
, Inilah aktrir perjalanan dengan Nabi Musa a.s..

Aktrir usahayang melelatrkan, akhir perjalanan yang

panjang, dan alf,rir penanggungan derita meng-
hadapi kehinaan, penyimpangan, dankeruwetan dari

Bani Israel.
Ya, inilah akhir perjalanan. Menolak untuk me

masuki tanah suci, padatral Musa sudah berada di
depan pinfu gerbang bersama mereka. Mereka
menolak apa yang dijanjikan Allah. Mak4 apa yang

dilakukan Musa setelah ihr? Dan, kepada siapa dia

berlindung?

"Bulata Musa, 'Ya Tilhanku, aku tidnk mmguasai

leanli diriku smdiri dnn saudaraku. Sebab itu, pisah-

lmnlah antara kami dengan lrang-orang yangfasik
itu. "' (al-Maa'idah: 25)

Inilah doa yang mengandung keluhan, permG

honan perlindungan, dan penyerahan diri secara

total. Juga berisi pemisahan, kepastian, dan ke-
putusan!

Sesungguhnya Musa mengerti bahwa Tuhannya
mengetahui bahwa dia tidak berkuasa kecuali
terhadap dirinya sendiri dan saudaranya Akan tetapi,

Musadengan kelemahannya sebagai manusia yang

kerdil keimanannya sebagai nabi yang pernah diajak

bicara langsung oleh Allah, dan tekadnya sebagai

orang mul{rninyang istiqarnatr-merasatidakadalagi
tempat ia menghadap kecuali kepada Allah. Ia
mengadukan kesedihan dan duka deritanya kepada
Ny4 dan meminta kepadaNya agarmemisahkan dia

dengan kaumnyayans frsik itu. IGrena sudah tidak
ada ikatanlagi antara dia dan mereka setelah mereka

menolak perjanjian yang kokoh dengan Allah itu.
Tidak ada hubungan nasab dengan mereka tidak
ada lagi hubungan kesejarahan, dan tidak lagi

dihubungkan oleh perjuangan masa lalu.

Adapun yang menghubungkan Musa dengan

mereka hanyalah dalilvah kepada Allah dan per-
janjian dengan Allah. Akan tetapi, mereka telah me
hpaskan semua ihr. Sehingga putuslah hubungan
dia dengan mereka secara mendalam, dan tidak
dapat diikat dengan hubungan apapun lagi. I(arena
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Musa tetap komit (istiqarnah) terhadap perjanjian

dengan Allah, sedangkan mereka mendurhakainya.
Musa tetap memegang teguh janji dengan Allah,
sedangkan mereka melanggarnya.

Inilah adab seoftIng nabi. Inilah langkah seorang
mukmin. Dan, inilah unsur pemersatu atau pemisah

oftng{rang yang beriman-bukan kesukuan, bukan
nasab, bukan kebangsaan, bukan bahasa, bukan
sejarah, dan bukan pula hubungan keduniaan. Apa-

bila telah terpuhrs jalinan akidah, serta apabila ber-
beda mnnhaj dan jalan hidup, maka terjadilah per-
pisahan.

Allah pun mengabulkan doa nabi.Nya, dan mem-
berikan keputusan dengan memberikan balasan
yang adil kepada orangorang yang fusik.

'AIhh b erfrnan,' (Jila demikinn), maka sesungguhny a

negni itu dih"aramJan atas merelil selam.a empatpuluh
tahun. (Sel"ama itu) merelu aknn bnputar-putar ke-

bingungan di bumi (padang Tiih) in. Malw, j anganlnh

kamu bnsedih hati (memikirlmn nasib) orang-orang

yng fatik itu. "' (al-Ma.a'idah : 26)

Demikianlah Allah membiarkan mereka berada
dalam kebingungan, padahal ketika itu mereka
sudah berada di depan pinhr gerbang tanah suci
(Palestina) . Juga menghararnkan atas mereka tanah
suci (Palestina) yang dahulu ditetapkan untuk mereka
ihr. Menurut pendapat yang lebih kuat, Allah meng-
hararnkan negeri ini atas generasi ini hingga hmbuh
hrmbuhan baru dan muncul generasi yang baru lagi.

Yakni, generasi yang dapat mengarnbil pelajaran, dan

tumbuh dahannya yang kuat di dalam kekerasan
padang pasir dan kebebasannya Generasiyang tidak
sama dengan generasi yang telah dirpsak oleh
penghinaan, perbudakan, dan kezaliman,fang terjadi
di Mesir. I(aren4 generasi yang demikian itu tidak
akan dapat memperbaiki urusan yang agung ini.
Pasalnya, penghinaan, perbudakan, dan kezaliman

akan merusak fibatr perorangan dan bangsa-bangsa.

AlQur'an membiarkan mereka di sini (di padang

Tih) dan tidak menambah keterangan apa-apa lagi
tentang mereka. lni adalah perhentianyang di sana

terdapat pelajaran kejiwaan tentang keindahan yang

artistih bagaimana metode AlQur'ah dalam meng-
ungkapkan kalimat-kalimatnya. 2 I

Kaum muslimin telah memahami pelajaran ini
dari apa yang dikisahkan Allah kepada mereka.
I(arena itu, ketikamereka menghadapi kesditan saat

dengan jumlah yang sedikit harus berhadapan de
ngan golongan Quraisy dalam Perang Badaq, mereka
berkata kepada Nabi saw., "Kalau begifu, kami ddak
akan mengatakun kepadamu wahai Rasulullah,
seperti apayang dikatakan oleh Bani Israel kepada
nabi merek4'Pugilah mgknu bersam.a Tuh.anmu, dnn

' bnpnanglah lamu budua. Sesurryguhnya kami hnnya

duduk mnnnti di sini saj a.'Akan tetapi, kami berkata
?ergilah engkau bersmaTuhanmu, dan berperang-

lah, maka sesungguhnya kami turut berperang
bersamamu."'

Inilah sebagian dari pengaruh mnnlnj NQw'an
di dalam memberikan pendidikan dengan menampil-

kan kisah-kisah secara umum. lni juga sebagian dari
sisi hikmah Allah mengemukakan kisah Bani Israel
secara rinci.
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$'hSzatsLiY;xr'
"Ceritakanlah kepada meneka kisah duaputra
Adam ftIabil dan Qabil) menurut yang se-

benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan
kurban, maka diterima dari salah seora.ng dari
mereka berdtra (I{abil) dan ddak diterima daxi
yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil),'Alcu pasti
membunuhmu!' Berkata Habilr'Sesunguhnya
Allah hanya menerima (hrban) dari orangorang
yangbertalnra (ZZ) Sungguh kalau kamu meng-
gera^kkan tanganmu kepadaku unhrk mem-
bunuhku, aku sekali-kali tidak akan meng-
gera"kkan ta.nganku kepadamu unhrk mem-
bunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada
flafr, Tbhan seru sekalian alam" (28) Sesung-
guhnya aku ingin aga.r kamu kembali dengan
(membawa) dosa (membunuhku) dan dosamu
sendiri, ma.ka kamu a^kan menjadi penghuni

nera^ka- tIaI yang demikian itulah pembalasan
bagi ora.ng-orang yang zalirn' (29) llawa nafsu

Qabil menjadikannya menganggap mudah
membunuh saudaranyq sebab ihr dibunuhnya-
lah. Ivlaka, jadilah ia seorang di antara oriang-
orang yang merugi (30) Kemudian Allah me-
nyunrh seekor bunrng gagak menggali-gali di
bumi untrk memperliha,tka.n kepadanya (qabil)
bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat
sriuda^ra.nya- Berkata Qabil,'Muhai celaka akra
mengapa aku fidak mampu berbuat seperti
bunrng gagak ini, lalu aku dapat menguburkan
mayat saudaraku iniP Karena ihr, jadilah dia
seora"ng di antara orang-orang ya"ng menyesal.
(31) Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu
hukum) bagi Bani Israel, bahwa barangrsiapa
yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang inr (membunuh) orang lain, atau
buka^n karena membuat kerusakan di muka
bumi, maka sea^ka"n-aka.n dia telah membunuh
ma.nusia seluruhnya- Da^n, barangsiapa yang
memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seolah-olah dia telah memelihara ke-
hidupan manusia semuanyil Sesungguhnya telah
datang kepada mereka rasul-rasul Ifumi de-
ngan (membawa) ketera.ngan-keteranga"tr yang
jelas. Kemudian banyak di antara mereka
sezudah itr zungguh-sungguh melampaui batas
ddam berbuat kerusakan di muka bumi. (32)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-
orang yang memerangi Afhh dan Rasul-Nya
dan membuat kerusalra.n di muka bumi, hanya-
lahmeqeka dibunuh atau disalib, atau dipotong
tangan\dan kaki mereka denga^tr bertimbal
balilq atau dibuang dari negeri (tempat ke-
diamannya). Ya^ng demikia"n iar (sebagai) suatu
penghinaan unhrk mereka di dunia, da"n di
akhirat mereka beroleh siksaa.n yang besar, (33)

kecuali orang-orang yang tobat (di anta"ra me-
reka) sebelum kamu dapat menguasai (me-
nangkap) mereka. Ketahuilah bahwa Allah
IVIaha Pengampun lagi Maha Penyayang. (34)

IIai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Alah dan carilah jalan yang men-
dekatkan diri kepada-Nya, serta berjihadlalt
pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat ke-
berunhrngan. (35) Sesungguhnya orang-orang
yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa
yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai
yang sebanyak inr (pula) unhrk menebus diri
mereka dengan ihr dari azab hari kiamal
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niscaya (tebusan itu) ddak akan diterima dari
mereka, dan merekaberoleh azab yangpedih.
(36) Mereka ingin keluar dari neraka, padahal
mereka sekali-kali tidak dapat keluar {ari-
padanya, da^n mereka beroleh azab yang kekal.
(37) Laki-laki yang mencuri dan wanita yang
mencuri, potonglah ta^ngan keduanya (sebagai)
pembalasan bagr apa yang mereka kerjakan
dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha-
perkasa lagi Mahabijaksana. (38) Barangsiapa
bertobat (di a^ntara pencurilgencud itu) sesudah
melakukan kejahatan ihr da.n memperbaiki diri
maka sesungguhnya Allah menerima tobabrya-
Sesungguhnya Allah IVIaha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (39) Tidakkah kamu tahu,
sesungguhnya Allatrlah yang mempunyai ke-
rajaan lattgt danbumi. Disiksa-Nya siapa ya"ng
dikehendaki-Nya da.n diampuni-Nya bagi siapa
yang dikehendaki-Nya- Allall Mahakuasa atas
segala sesuatu." (40)

Pengantar
Pelajaran kali ini menjelaskan beberapa hukum

syariat yang asasi di dalam kehidupan manusia.
Psrtnnqhli<Jm-hukum yang berhubungan dengan
perlindungan jiwa dan kehidupan di dalam masya-
rakat muslim yang diahr dengan mnn)ruj dan syartat
Nlah. Keduq hukum-hukum yang berhubungan
dengan pemeliharaan peraturan umum dan per-
lindungan terhadapnya agar jangan sampai dilang-
gar. Selain itu, agar jangan sampai dilanggar ke
kuasaan yang ditegakkan atas perintah Allah, di
bawah naungan syariat-Nya- Juga agar jangan dila-
lilkan pelanggaran terhadap umat Islam yang hidup
di bawah naungan syariat dan hukum Islam. Ketiga,
hukum-hukumyang berkaitan dengan perlindungan
harta benda dan kepemilikan pribadi di dalam
masyarakat Islam, yang menegakJ<an seluruh tatan-
an sosialnya berdasarkan syariat Allah.

Pelajaran ini meliputi hukum-hukum yang ber-
hubungan dengan urusan-urusan esensial di dalam
kehidupan masyarakaf yang dimulai dengan me
ngemukakan kisah "dua orang anak Adam" yang
mengungkapkan tabiat kejahatan dan motif-motif
pendorongnya di dalam jiwa manusia. Hal ini
sebagaimana diungkapkan buruk dan durhakanya
tindak kejahatan itu, keharusan untuk menghenti-
kannya hukuman bagi pelakunya, dan memadam-
kan dorongandorongan yang menggerakkan jiwa
manusia unfu k melakukannya.

Kisah ini dan pengarahan-pengarahannyatampak

melekat kuat dengan hukum-hukum yang disebut-
kan dalam ayat-ayat berikutnya. Pembaca yang mau
merenungkan rangkaian ayat-ayat ini tentu akan
merasakan fungsi kisah ini secara proporsional. Ia
akan merasakan pengarahan yang dalam dan me
muaskanyang dimasukkan dan diresapkan ke dalam
hati. Juga akan merasakan adanya persiapan yang
dihmbuhkannya dalam hati unhrk menerima hukurn
hukum yang beral Dengan semua itu, Islam meng-

' hadapi tindak-tindak kejahatan terhadap jiwa dan
kehidupan, pelanggaran terhadap peratran umurn,
dan pelanggaran terhadap harta dan kepemilikan
pribadi, di bawah naungan masyarakat Islam yang
ditegakkan di atas mnnhnjAllah, yang memberlaku-
kan hukum-hukum syariat-Nya.

Masyarakat muslim menegakkan seluruh aspek
kehidupannya di atas mnnhnj tllahdan syariat-Nya.

Juga mengafir segala urusan dan hubungan-hubung-
annya berdasarkan landasan rumhajtersebut dan
menurut hukum-hukum syariat-Nya. Selanjuhrya
masyarakat muslim akan memberikan jaminan
kepada setiap pribadi-sebagaimana ia memberikan
jaminan kepada semua kelompok-mengenai semua
unsur keadilan, kecukupan, ketenteraman, dan ke
tenangan. Dilindunginya mereka dari semua unsur
yang menakutkan dan pemberontakan, yakni unsur-
unsur kekerasan dan pemakszurn, unsur-unsur ke
zaliman dan pelanggaran. Dipecahkannya segala ke
perluan dan kebufuhan yang mendesak.

Segala bentuk pelanggaran-dalam masyarakat
yang ideal, adil,'seimbang, dan solider-ini, baik pe
langgaran terhadap jiwa dan kehidupan, maupun
pelanggaran terhadap peraturan umum, atau pe-

langgaran terhadap milik perseorangan, dinilai se
bagai suatu kejahatan yang buruk dan mungkar,
terlepas apa pun alasan unfuk membenarkan atau
meringankannya se\ara umum. Inilah makna sikap
keras dan tegas terhAdap kejahatan dan orang yang
jahat, sesudah disediakannya kondisi yang kondusif
untuk berlaku istiqamah terhadap sesama manusi4
dan setelah dijauhkannya segala motif kejatratan dari
kehidupan pribadi dan kehidupan kelompok.

Selain itu, nizham Islam memberikan jaminan
kepada pelaku kejahatan dan pelanggaran untuk
melakukan pembuktian dan penetapan hukum. Juga
untuk dibebaskan dari hukuman apabila alat-alat
buktinya tidak jelas. Masih dibukakan untuknyd
pinhr tobatyang dapat menggugurkan kejahatannya
itu menurut perhitungan dunia dalam beberapa
kasus, dan menggugurkan dosanya dalam semua
kasus menurut perhitungan akhirat
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Anda akan melihat beberapa contoh semua itu
dalam pelajaran ini, dan dalam hukum-hukum yang

dijamirurya- Akan tetapi, sebelum kitalanjutkan pem-

bahasan mengenai konteks ini dan hukum-hukum
yang dikandungnya, terlebih dahulu kami perlu

membicarakan secira umum mengenai lingkungan
tempat dilaksanakannya hukum-hukum ini beserta

syarat-syarat yang menjadikannya memiliki kekuat-

an untuk diterapkan.
Sesunggutrrya hukum-hukum yang disebutkan

dalam pelajaran ini-baik yang berhubungan dengan
pelanggaran atau kejahatan terhadap jiwa maupun

terhadap peraturan umum, atau terhadap harta
benda-persoalannya sama dengan semua persoalan

hukum di dalam syariat, mengenai kejahatan yang

diancam dengan hulrlrr, Iad'sudah ditenhrkan jenis

hukumannya dalam nash', qishnsh trukum pem-

balasan', dan n'<irkejahatan atau pelanggaran yang
jenis hukumannya ditetapkan oleh hakim'. Semua
nya memiliki kekuatan unhrk dilaksanakan di dalam
"masyafakatmuslim" di "negara Islam". Namun, me
merlukan penjelasan mengenai apa yang dimaksud-
kan oleh syariat Islam di negara Islam.

Dunia dalam pandangan Islam dan penilaian

orang muslim hanya terbagi menjadi dua tidak ada

yangketiga
Pertanra, "Darul Isl.ant' (Negara Islanr). lni me

liputi semua negarayang memberlakukan hukum
Islam dan diatur dengan syariat Islam, baik semua

warga negaranya terdiri dari orangorang muslim
maupun terdiri dari orang muslim dan orang kafir
d<immi Nau, seluruh warga negaranya kafir d<itnmi

tetapi pemerintahnya muslim dan melaksanakan
hukum Islam serta mengatur pemerintahannya de
ngan syariat Islam. Atau, seluruh warga negaranya
muslim, atau muslim dan dzimmi, tetapi negaranya

dikuasai oleh golongan kafrr hmbi. Namun, pen-

duduk negarz tersebut dapat melaksanakan hukum-
hukum Islam dan segala sesuatu yang terjadi di
antara mereka diputuskan menurut syariat Islam.

Malw, yang mmjadi tolnk ukur suatu rugara disebut

sebagai'Dmul Islarn" adnlah dmgan mzlilnt pelnlsann-

an hulwm Islam dnn dinturnya rugara tnsebut dmgan

Eariat Islam.
Kedna, " dnrul lwrbt'. Ini meliputi semua negara

yang tidak memberlalankan hukum Islam dan tidak
diafur dengan syariat Islam, bagaimanapun keadaan

warga negaranlxa, baik mereka menyatakan dirinya
sebagai kaum muslimin, Ahli Kitab, maupun sebagai

orang{rang kafir. Makn, yang menjadi tolok ukur

balam suatu Mgara disebut "darul hnrbi " adnlnh tidnk

dibulakulmnnya hukum Islam dan tidnk diaturnya
rugma tusebut dutgan syari.at Isl"amNegara itu diang-
gap sebagai " darul harbf' karena dikontraksikan
dengan orang muslim dan golongan muslim.

Masyarakat muslim ialah masyarakatyang ber-
diam di negeri Islam dengan pengertiannya yang
sudah disebut di atap. Masyarakatyang ditegalit<an

di atas manlmj Atllahdan diatur dengan syariat-Nya
ini adalah yang berhak dilindungi darah, harta dan
peraturan umumnya. Karena itu, wajib dijatuhi
hukuman bagi oftmg{rang yang merusakny4 yang

melakukan kejahatan terhadap jiwa dan hartanya,
dengan hukuman sebagaimanayang ditetapkan oleh
nash syariat Islam, baikyang tertera dalam pelajaran

ini maupun lainnya.
Masyarakat ini adalah masyarakatyang tinggi dan

utama yang merdeka dan adil. kri adalah masyarakat
yang setiap anggotanya mendapat jaminan untuk
bekerja dan mencari kebutuhan hidup. Juga diiamin

untuk mendapatkan kecukupan, baik bagi yang

nurmpu ruupunyang lemah. Inilah masyarakatyang
banyak tersedia padanya persiapan-persiapan atas

kebaikan dan sedikit persiapan-persiapan atas ke
burukan dari semua segi.

Kalau begitu, maka setiap orang yang hidup di
dalam masyarakat iniwajib memelihara niknatyang
diberikan oleh perafirran Islam. Merekawajib meme
fihara hak orang lain, baik yang berkenaan dengan
jiw4 harta, harga diri, maupun ahlak. Juga wajib
menjaga keselamatan "Darul Islam" tempat mereka
hidup dengan amdn, sejahtera, makmur, dan ter-
penuhi hakhaknya, dengan mengakui hak-hak isti-

mewanya sebagai manusia dan hak-hak sosialnya-
di samping berkewajiban menjaga semua keisti-
mewaan dan hak-hak tersebut. Nah, barangsiapa
sesudah itu rnelanggar peraturan Darul Islam",
berarti dia adalah orang yang berdosa dan seorang
penjahat, yang patut mendapatkan hukuman yang

seberat-beratrya. Namun, hukuman ihr tidak boleh
dijahrhkan berdasarkan persangkaan semata-mata,

tanpa alat bukti yang akurat Ia tidak boleh diiatuhi
hukuman kalau alat buktinya masih samar, tidak
akural

Adapun" darul hmbt' dan warga negaranya tidak
berhak mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana
yang ditetapkan oleh syariat Islam. Karena, sejak

awal mereka sudah tidak menerapkan syariat Islam
dan tidak mengakui pemerintahan Islam. Negeri ini,

dinisbatkan bagi kaum muslimin (yang hidup di
negeri Islam dan menjalankan syariat lslam di dalam

kehidupan mereka), bukanlah perlindungan. Karena
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ihr, jiwa dan harta mereka mubah. Tidak ada kehor-
matan bagi mereka menurut Islam, kecuali dengan
adanya perjanjian mereka dengan kaum muslimin.
Jaminardaminan ini juga diberikan oleh syariat Islam
kepada semua orang yang datang dari" d.arul hnrbf'
ke "Darul Islam" dengan perjanjian damai, sepanjang
perjanjian itu berlaku, di dalam batas-batas wilayah
"Darul Islam" yang berada di bawah pemerintahan
(yang memberlakukan syaria$ Islam.

Kisah Pembunuhan Manusia dan Pelajaran
yang Dikandungnya

Atas dasar penjelasan di atas, maka dapatlah kita
lanjutkan pembahasan mengenai ayat-ayat berikut

K, itv ;it- C U t',\; C\ V ;{, ?t''i S

"as.l:,t rc ts6 ["i{ ;q A t |y,*
XiAyl;US'4i3!u'{i'iffi-r3il6
'ii-3[J41-Jii3\4Li$-+r6S:-(,Ctu-
'bK,4b ey:* S 3,JeL& i.t ru;,i +J
,* "F,,$ *+fti \3 ;,!rt; rui vt"5 A
*6"--'S'r'&1If{;y;'Ji,i"S)ii
-s:G,tSfr it,-ej.iic,i.1-q;-{i'\91
6i^Jt,'t\"J37Jilr:'rt-J6"#';;;

"Cnitaknnlnh l"podo mnekn kisah ludua putra Adnm
menurut yang sebmarnya. Ifutilfi keduanya memper-
sembahlan lwrban, mnkn diterima dari salah seorang

dari mnelm bndua d"an tidak ditnima dari yang lain.
Ia (yang tidnk diterima lnrbannya) berknta, Aku pasti
ywmbunuhmu!' Berkata (yang diterimn kurbannya),
'Sesungguhrrya Allah hanya menerima (kurban) dari
zrang-zrang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu
menggnaklan tanganmu kzp adaku untu k memb unuh-
ku, alat selali-lmli tidnk aknn menggnaklmn tanganku
kepadamu untuk mernbunuhmu. Sesungguhnya aku
tnkut lepa"dn Allnh, Tuhnn seru selmlian alnm. Sesung-

gularya aku ingin agar kamu kembali dengan (mem-
bawa) dosa (rnembunuhku) dan dnsamu sm"diri, maka
kamu akan menjadi penghuni neraka. Hal yang
d.emikian itulah pembalnsan bagi orang-zrang yang
zplim.' Hawa nafsu (yang tidnk dituimn kurbannya)

mmj adilunnya maryanggap mudnh manbunuh mudnra-
nya, sebab itu dibunuhnyalnh. Malw, jadilnhiaseorang
di antara lrang-zrang )ang muugL Kemudian All-ah
menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi
untuk mnnpnlihntlan lepadnnya (si pembunuh) bagai-
mnnn dia sehnrusnya menguburknn m.ayat saudnranya.
Berkan (si pemburtuh itu), Aduhai celnka aku, meng-
apa aku tidnk mampu bnbuat sepnti burung gagak ini,
lalu aku dapat menguburlmn mayat saudaraku ini?'

' Karena iiu, jadilah dia seorang di antara zrang-lrang
yng meny esal. " (al-Maa'idah: 27-31)

Inilah kisah yang menyuguhkan sebuah contoh
tentang tabiat kejahatan dan permusuhan. Juga
contoh tentang kejahatan yang keras dan tidak ada
alasan pembenarnya sama sekali. Di samping itu
kisah ini juga menyuguhkan sebuah contoh tentang
tabiat kebaikan dan kelapangan dada. Juga contoh
tentang kebaikan hati dan ketenangan, yang ber-
hadapan ais a uis, yang masing-masing bertindak
sesuai dengan tabiatnya

Ayat-ayat ini juga melukiskan suatu tindak ke.
jahatan yang sangat mungkar yang dilakukan oleh
manusia dengan tabiat buruknya Suahr kejahatarr
yang keras hingga mendorong hati dan perasaan
agar diadakan syariat pelaksanaan hukum qishash
(hukum pembalasan) yang adil. Sehingga, dapat
menjadi contoh bagr para penjahat agar tidak berbuat
seperti ifu, dan dapat menakuLnakutinya dari me
lakukan kejahatan yang demikian. IGlau dia melaku-
kanny4 sesudah dda ketentuan hukuman seperti itu,
maka diaakan mendapatkan balasan secara adilyang
setimpal dengan perbuatannya yang mungkar itu.
Dengan begitu, dilindungi pula orang-orang yang
baik dan bagus. Juga dilindungi dan dipelihara ke
hormatan darahnya- Karena, oftlrrg yang seperti ini
wajib dibiarkan hidup, dijag4 dan dilindungi di bawah
naungan syariat yang adil.

Ayat-ayat di atas tidak menunjukkan waktu ter-
jadinya peristiwa itu, tempatnya, dan nama-nama
pelakunya, meskipun dalam beberapa atsar dan
riwayat disebutkan sebagai kisah "Qabil dan Habil"
dan keduanya sebagai anakAdam. Juga disebutkan
tentang persoalan yang terjadi di antara mereka dan
perselisihan mereka mengenai kedua orang saudara
wanita mereka- Akan tetapi, cenderung unfuk mem-
biarkan kisah ini apa adanya tanpa memberikan
batasan tertenfu (tentang wakhr, tempal dan pelaku-
nya). Semua riwayat itu meragukan karena diambil
dari Ahli Kitab--kisah ini tercantum di dalam kitab
Pejanjian lama dengan menyebutwakhr, tempaf

$'4t +Ai'u've""Jl;F',stfr v iA



luz W: Bagian Akhir an-Nisaa' E l\rmulaan al-Maa'idah (210) Tafsir Fi Zhilalil-Qtur-an lll

dan nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam
riwayat-riwayat tersebut. Sedangkan, hadits sahih
satu-sahrnya yang menyebutkan peristiwa ini tidak
memberikan keterangan yang rinci, yaitu riwayat
Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan oleh Imam Atrmad dr dalan' Musnt
nya bahwa telah diinformasikan olehAbu Muawiyah
dan Waki' dari al-Amasy dari Abdullah bin Murrah
dari Masruq dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkat4
"Rasulullah saw. bersabda,

r!'vi lit ;r
t',o'o, a, o -S lijl '*, ...
\(J v v

"Tidakl"ah suatu jiwa dibunuh secara an'iaya kecuali
anak Adnm y ang p ertarru turut mernnggung darahny a
(dosanya), karena dialah lrang yang Pertama ka,li
melnkulwn p embunuhnn. "

Dan, diriwayatkan oleh al-Jama'ah, kecuali Abu
Dawud, dari beberapa jalan dari al-Amasy

Paling-paling kita hanya dapat mengatakan bahwa
peristiwa itu terjadi pada masa manusia masih
kekanak-kanakan (amat bersahaja pikirannya). Itu
merupakan peristiwa pembunuhan dengan sengaja
yang pertam4 sedang pelakunya belum mengerti
bagaimana cara menanam bangkai.

Membiarkan kisah ini secara mujmal (tanpa
menyebutkan perincian nama pelaku, waktu, dan
tempat terjadinya) -sebagaimana yang disebutkan
dalam Al-Qur'an-justru akan mencapai tujuan pe
maparztn dan isyarat-isyarat serta pengarahannya
secara sempurna, tanpa menambahkan perincian-
perincian lain kepada tujuan pokoknya- Oleh karena
itu, kami berhenti pada keumuman nashnya tanpa
menghfiususkannya dan tidak merincinya

"Ceritnlunlnh fupon" mnekn kisah ledua putra Adnm
mmurut yang sebmarnya. Ketlln keduanya mempn-
sembahlan kurban, mnka ditnima dnri salah sezrang

dnri mnela bndua d"antidak ditnim"a d"ariyanglain.
Ia (yang tidnk ditsrirna kurbannya) bulmta, Aku pasti
membunuhmu!' Berknta (y ang diterimn kurb anny a),
'Sesungguhnya Allah harrya menerima (kurban) dnri
zrang-zrangyangbntalaaa."'(al-Maa'idahz27)

Bacakanlah kepada mereka dua contoh dari
sekian percontohan manusia, sesudah engkau baca-

kan sebagian kisah Bani Israel terhadap Musa Baca
kanlah kepada mereka dengan sebenarnya- Karena
cerita ini adalah benar dan jujur periwayatarurya- Ia
menceritakan kebenaran yang ada dalam fitrah

manusi4 dan ia mengandung kebenaran mengenai
betapa diperlukannya syariat yang adil.

KeduaanakAdam ini sedang menghadapi suahr
masalah yang sama sekali tidak menyiratkan rasa
permusuhan bagi jiwayang baik. Keduanya sama-

sama sedang menjalankan suahr ketaatan di hadapan
Allah, yaitu mempersembahkan kurban, unfuk
mendekatkan diri kepada Allah,

". . . I{ctikn luduanya munpnsembalirnn lmrban, m.akn

ditnimn dni sahh semang dnri mneka bndun dnn tidnk
diterirna dari yang lnin.. ..'

Fi'illatakerjanya di sini menggunakan bentuk
mnj hul' pasrf, unfuk mengisyaratkan bahwa urusan
diterima atau tidaknya suahr amalan itu bergantung
kepada kekuatan dan ahran gaib. Bentuk kata kerja
pasif ini memberikan dua macam fredah kepada kita.
Pntamq kita jangan mencaricari dan membahas
secara mendetail bagaimana cara penerimaan kurban
tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh bebe
rapa penyusun kitab tafsir mengenai riwayat-riwayat
yang karni tarjihkan bahwa riwayat riwayat tersebut
berasal dari dongengdongeng Perjanjian lama

Kedug mengisyaratkan'bahwa orang yang di.
terima kurbannya itu tidak menanggung dosa yang
mengharuskan ia berlindung dan menahan pem-
bunuhan. Maka ia sama sekali tidak campur tangan
dalam urusan ini. Ia dikendalikan oleh kekuatan gaib
dengan cara yang gaib pula yang melebihi pengeta-

huan dan kehendak keduanya. Di sana tidak ada
alasan pembenar tiagi seorang saudara unhrk men-
cekik saudaranya, dan unhrk mengalirkan gejolak
membunuh dalam hatinya Maka getaran hati unhrk
membunuh itu sangat jauh dari jiwa yang lurus
dalam lapangan ini. Yakni, lapangan ibadah dan men-
dekatkan diri kepadaAllah, dan lapangan kekuatan
gaib yang samar serta tidak ada campur tangan dan
pengaruh dari kehendak saudaranya dalam lapang-
anyang sama-

"...Ia (yang tid"ak ditnimn lwrbannya) bnknta, 'Aku
pasti membunuhmu!'. . .. "

Demikianlah perkataan ini meluncur keluar, de
ngan menggunakan kata penegas yang menunjuk-
kan bahwa ia pasti akan melakukannya Juga yang
bakal menimbulkan dampak negatif yang sangat
jauh, karena tidak ada yang mendorongnya kecuali
perasaan busuk yang sangat buruk Yaihr, perasaan

dengki yang buta, yang tidak mungkin terdapat
dalam jiwayangbaik

Demikianlatr kita dapati sejak pertama sikap

etkor drrstty
i')i bk'^!'t l4;U ry
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kebalikan dari suatu pelanggaran, dengan isyarat
ayat yang belum lengkap dalam rangkaian ay at-ay at
ini.

Akan tetapi, konteks ayatmenambah kesan buruk
dan busuk atas tindak kejahatan ini, dengan meng-
gambarkan contoh lain. Ialu, menolak tindak ke
jahatan ihr dengan hati yang bersih,

". . .Ia (yang ditnima kurbannya) berkntn,'Sesungguh-

rry a Allnh hnny a merurima (amalnn) dari orang- orang
yang bntakua.'..."

Dengan penuh kemerdekaan dan kebebasan,
dikembalikannya persoalan itu kepada posisi dan
pangkalnya. Pengembalian ini dilakukan dengan
penuh keimanan yang mengerti sebab-sebab di.
terimanya suatu amalan. Juga dengan pengarahan
yang lemah lembut kepada orang yang hendak
berbuat kejahatan itu supaya bertalava kepadaAllah.
Kemudian menunjukkannya ke jalan yang dapat
menjadikan amalnya diterima, dan memberikan
tawaran yang halus secara tidak terus terang, tanpa
mencela, dan membicarakannya lebih jauh.

Selanjutrrya saudara yang beriman dan bertak'wa
pafuh dan suka damai itu berusaha meredakan ke
inginan jahatyang sedang bergejolak di dalam jiwa

saudaranya,

"Sungguh kalnu ltamu menggerakkan tanganmu ke'
padal* untuk membunuhku, aku selali-lali ti"dak aknn
mmggnaklwn tanganku lepadamu untuk mnnbunuh-
mu. Sesungguhnya alw nkut fupadnAll"ah Tulun smt
selmlian alnm. " (al-Madidah : 28)

Demikianldah dilukiskan contoh ketenangan, ke
cintaan kepada kedamaian, dan ketakrvaan pada saat-

saat genting yang menggetarkan hati manusia Ihrlah
contoh keberanian menghadapi orang yang hendak
melakukan kejahatan terhadapnya, lukisan keka-
guman tentang ketenangannya di dalam meng-
hadapi ancaman pembunuhan, dan lukisan tentang
ketalnvaan hati dan rasa takutnya kepada Tuhan
semesta alam.

Kiranya perkataan yang lemah lembut ini dapat
meredakan dendam, memadamkan kedengkian,
meredakan keinginan jahat, membelai saraf yang
sedang bergejolak, dan mengembalikan pelakunya
kepada kasih sayang persaudaraan, keceriaan iman,
dan sensitivitas talnva

Ya, yang demikian ihr mestinya sudah cukup.
Akan tetapi, saudarayang saleh ifu masih menam-
bahkan lagi dengan anc:lman yang menakutkan,

"Sesunguhnya aku ingin agar lumu kembali drngan
(membawa) dosa (membunuhku) dan dosamu sendiri,
maka knmu aknn menj adi p enghuni nnaka. Hal y ang
dtmikian itulah pembalasan bagi lrang-zrang )ang
4lim. " (al-Maa'idah : 29)

Kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk
membunuhku, rhakabukan urusanku dan bukan
tabiatku unhrk melalmkan perbuatan yang buruk ini

. kepadamu. Keingrnan unfuk membunuh ifu sama
sekali tidak terbetik dalam hatiku. Pikiranku pun
tidak pernah menuju ke sana, karena aku takut ke
pada Allah Tuhan semesta alam. Jadi, bukan karena
aku tidak dapat melakukannya. lalu, aku biarkan
engkau memikul dosamu karena membunuhku dan
ditambah lagi dengan dosadosamu yang menyebab
kan kurbanmu tidak diterima. Sehingga, dosamu
menjadi berlipat gand4 dan siksaan terhadapmu pun
berlipat ganda pula, "Hal yang dtmikian itulnh pem-

b alns an b agi orang- orang y ang zllim. "
Dengan demikian, ia telah melukiskan kepada

saudaranya mengenai kasih sayangnya kepada
saudaranya ihr bila sampai melakukan tindak kejahat-
an pembunuhan. Tujuarurya agar ia surut dari meng-
ikuti dorongan hawa nafsunya itu. Juga supaya me
rasa malu melakukan apa yang terbetik dalam hati-
nya terhadap saudaranya yang cinta damai, patuh,
dan talma.

Ditunjukkan kepadanya dosa melalarkan kejahat-
an pembunuhan ihr, supaya ia menjauhinya Dihrnjuk-
kan pula kebagqsan orang yang terlepas dari dosa
yang berlipat ganda, dengan takut kepada Allah
Tuhan semesta alam. Semua ini disampaikan dengan
upayamaksimal untuk menjauhkan kejahatan dan
dorongan-dorongannya dari hati saudaranya itu.

Akan tetapi, contoh keburukan ini belum lengkap
gambarannya, sebelum kita ketahui bagaimana
reaksi yang berangkutan,

"Hauta nafsu (Qtbil) menjadikannya mengangap
mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuh-
nyalnh. Makn, jodilah in seorangdi antara orang-orang

y ang mnugi.' (al-Maa'idah: 30)

Sesudah diberi peringatan, diajak damai, dan di-
takut-takuti mengenai akibatny4 nafsu jahabrya tetap
meronta-ronta Maka terjadilah tindak kejahatan dan
pembunuhan itu. Hawa nafsu menjadikannya meng-
anggap mudah menghadapi semua rintangan dan
penghalang itu. Juga menjadikannya menganggap
mudah melakukan pembunuhan itu. Membunuh
siapa? Membunuh saudaranya sendiri. Sehingga,
ancaman tadi menjadi kenyataan baginya,
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"...Maka, jadilah ia seorang di antara lrang-zrang
yang merugi."

Ia telah merugikan dirinya sendiri dengan men-
jatuhkannya ke lembah kebinasaan, dan merugikan
saudaranya lalu, ia kehilangan pembanhr dan teman.

Rugi dunianya, karena seorang pembunuh tidak
akan dapat merasakan kehidupan dengan tenang.

Juga rugi alf,rirabrya, karena ia akan kembali ke sana

dengan menanggung dosanya yang pertama dan
terakhir. Pasalnya, ia mendapatkan bagian dosa dari

setiap pembunuhan yang teriadi hingga alif,rir 7:rmar.
Kemudian digambarkan kepadanya mayat hasil

kejahatannya itu dengan gambaran yang hina- Yakni,
gambaran sesosok bangkai yang telah lepas dari
kehidupan dan tinggal menjadi seonggok daging
yang membusuk, sesosok bangkai yang tak ber-
nyawa lagi.

Kebijaksanaan Allah menghendaki ia berhenti
menghadapi kelemahannya-padahal dia begitu
kejam, pembunuh, pemberani-untuk mengubur
mayat saudaranya. Ia lemah dan tidak mampu me
lakukan seperti apa yang dilakukan oleh seekor
gagak, yang cuma bangsa burung,

"Kemudi.an Allnh mmyuruh seelar burung gagak rcng-
gali-gali di bumi untuk memperlihatknn kepadanya
( @bil) b agaimana dia whnruvty a mmgubur lwn may at
saudaranya. Berlrnta foLbil, Aduhai alalw aku, mmg-
apa aku tidnk mampu berbuat sepnti burunggagak ini,
lalu aku dapat menguburknn mayat saudnraku ini?'
Karena itu, jadilah dia seorang di antara lrang-rrang
yang menlesal. " (al-Maa'idah: 31)

Beberapa riwayat mengatakan bahwa burung
gagak ihr membunuh burung gagak yang lain, atau

menemukan bangkai seekor burung gagak, atau ia
datang dengan membawa bangkai seekor burung
gagak. Setelah itu ia menggali lubang di bumi,lalu
menguburnya dan menimbuni tanah di atasnya.

Kemudian si pembunuh tadi berkata sebagaimana
yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan ia lakukart
seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak itu.

Tampak jelas bahwa si pembunuh belum me-

ngerti sebelumnyabahwa mayat itu harus dikubur.
Sebab, seandainya ia sudah mengerti, tenhr ia me
nguburnya. Mungkin ini adalah mayat pertama di
muka bumi dari anakAdam. Atau, mungkin karena
si pembunuh ini masih sangat muda usianya dan
belum pernah melihat mayat dikuburkan. Kedua
kemungkinan ini boleh saja terjadi. Tampak pula

bahwa penyesalannya ini bukan penyesalan tobal
Sebab, kalau penyesalannya itu sebagai penyesalan

tobat, niscayaAllah menerima tobatrya- Akan tetapi,
penyasalannya itu hanyalah karena perbuatannya

tersebut tidak menguntungkan dirinya, dan menim-
bulkan kepayahan, penderitaan, dan kegoncangan
hati.

Mungkin penguburan burung gagak terhadap
bangkai saudaranyasesama burung gagak ihr larena
sudah menjadi kebiasaan burtrng-burung gagak me
nguburkan yang mati, sebagaiman a l<ata sebagian

drang. Mungkin juga hal itu sebagai peristiwa luar
biasa yang diciptakan Allah. Semua itu serba mung-
kin. Yang penting, dorongandorongan hati makhluk
hidup ihrlah yang menimbulkan terjadi suatu peris
tiwa di tangan makhluk hidlp. Berbuat begini atau

berbuat begihr adalah sama-sama dapat dilakukan-
nya

Di sini, dalam konteks ini, dikemukakan dampak
yang amat dalam yang ditinggalkan oleh kisah me
ngenai peristiwa ini di dalam jiwa manusia. Tujuan-
nya agar tertanam kuat di dalam hati tentang perlu-

nya perahran yang mewajibkan diperbaikinya kejahat-

an itu di dalam jiwa si pelaku perbuatan dosa. Atau,
dijatuhkannyahukuman qishash (pembalasan) yang

adil jika ia melakukannya sesudah diketahui betapa
pedihnya hukum pembalasan yang bakal diterimanya,

,$ ; lS :t"{.;ye &( i -,art,FJ bj$6L4,t::ii U6i,r-' F,ffi
J6tc;firut6\4;tt+J;\!i
(6Lf*.4\6i3-43i65t:\""5

t; 63,;5 
"1i''ii a6;s'*.. Ai

"Olzh karenn itu, Kami tetnplan (suatu hukum) bagi
Bani Israel, bahwa barangsinpa yang membunuh se-

nrang manusia, bulwn lurenn orang itu (membunuh)

orang lnin, atau bukan karmn membuat lcqusalan di
muka bumi, maka sealwn-alan dia telah manbunuh
manusia seluruhnya. Dan, barangsiapa yang rn(me-

lihara luhidupan selrang m.anusin, mnlm seolah-ol.ah

dia telnh memelihnra lwhidupan mnnusin semuanya.

Saungguhnya telnh danng lupadn mnela rasul-rasul
Kami dengan (numbaw a) kttnangan- letnangan y ang
jelas. Kemudian banyak di antara mnelw sesudnh itu
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat

kerusakan di muka bumi." (al-Ma.*idatr: 32)

IGrena adanya contohcontoh mengenai urusan
kemanusiaan ini; karena kejahatan terhadap orang-

orzurg yang cinta darnai, tenang jiwany4 baik-batl!
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bagus, serta tidak menginginkan kejahatan dan
pennusuhan; karena nasihat-nasihat dan peringatan-

peringatan sudah tidak berguna pada sebagian ma
nusia yang berwatak jatraf dan kecintaan dan ajakan

damai sudah tidak dapat lagi mencegah kejahatan
tersebut hingga ke dalam lubuk hati yang amat
dalam; maka Kami jadikan kejahatan membunuh
seorang nunusia ihr sebagai dosa yang sangat besar,

yang sebanding dengan membunuh seluruh ma-

nusia IGmi jadikan tindakan mencegah pembunuh-

an dan membiarkan hidup seorang manusia ihr se
bagai perbuatan agung yang sebanding dengan me
nyelamatkan semua manusia I(ami tetapkan yang

demikian itu atas Bani Israel sebagaimana Kami
tetapkan di dalam syariat Kami terhadap mereka-
(Akan dibicarakan secara rinci di dalam membicara-
kan syariat qishash dalam pelajaran selanjubrya di
dalam konteks surah ini).

Sesungguhnya membunuh seorang manusia,
bukan dalam rangka menjalankan hukum qishash
pembunuhan atau menjalankan hukuman bagi para
pembuat kerusakan di muka bumi, adalah seperti
membunuh semua manusia. Karena safu jiwa iht
adalah bagaikan semuany4 dan hak hidup ihr adalah

sahr adanya bagi setiap jiwa (manusia). Maka mem-
bunuh seorang manusia berarti pelanggaran ter-
hadap hak hidup itu sendiri, yang merupakan hak
bersama semua manusia Demikian pula mencegah
pembunuhan dari seseorang, dan membiarkannya
hidup karena usaha pencegahan ini-baik pen-

cegahan itu dilalrukan sewakhr yang bersangkutan
masih hidup maupun dengan menjalankan hukum
qishash bagi yang melakukan kejahatan pembunuh-

an tersebuf untuk mencegah terjadi pembunuhan
berikutnya terhadap orang lain. Mak4 tindakan itu
seperti menghidupkan (membiarkan hidup) semua
manusia lGrena tindakan itu sebagai pemeliharaan
terhadap hak hidup yang merupakan hak betsama
semuamanusia

Kembali kepada penjelasan yang telah kami ke
mukakan mengenai hukum-hukum ini, maka tam-
paldah bahwa ketetapan ini hanya berlaku terhadap
warga negara Darul Islam-baik golongan muslim,
d4mmimaupun yang meminQ jaminan keamanan.
Adapun darah warga negara dmul lmrbi adalah
mubatr selama tidak ada perjanjian dengan warga
negara Darul Islarn, demikian pula hartanya Karena
itr, sebaiknya selalu kita ingat kaidah tasyi'iyyahin,
dan kita ingat pula bahwa "Darul Islam" adalah
negara yang memberlakukan syariat Islam dan
diahrr pemerintahannya dengan syariat ini. Sedang-

l<ar," dfful hmbl' adalah negara yang tidak diberlaku-
kan syariat Allah padanya dan pemerintahannya
tidak diatu dengan syariat ini.

Allah sudah menetapkan prinsrp ini kepada Bani
Israel, karena mereka pada waktu itu adalah Ahli
Kitab yang mencerminkan "Darul Islam" selama di
kalangan merekay'iberlalmkan syariat kitab Taurat
tanpa diubah dan diganti. Akan tetapi, Bani Israel
melampaui batas-batas syariatnya setelah datang

. kepada mereka para rasul dengan membawa ke
terangan-keterangan yang jelas. Mereka pada masa

Rasulullah saw banyak sekaliyang melampaui batas
batas syariat mereka Al-Qur'an mencatat tindakan
mereka yang melampuai batas itu adalah tanpa
memiliki alasan yang benar. Juga menetapkan bahwa
argumentasi yang mereka kemukakan itu terpufus
dalam pandanganAllah dan gugur dengan diuhrsnya
para rasul kepada mereka. Kemudian dengan
dijelaskannya syariat para rasul ihr juga merupakan
syariat buat merek4

"...Sesungguhnya telnh datang lepada merelw rasul'
rasul Knmi dmgan (membaw a) kzterangan- fu tnangan
yangjelns. Kemudian banyak di antara mnekn sesudnh

itu sungguh-nnguh melnmpaui batas d"alnm bsrbuat

ktrusakan di mulm bumi."

Nah, adakah tindakan melampaui batas yang
melebihi pelanggaran atas batas hukum-hukumAllah
dan melampaui batas terhadap syariat-Nya, baik
dengan mengubatxrya maupun dengan mengabai-
kannya?

Hukuma^n bagi Pelaku Tindak Pidana Hirabah
(Kaum BughaQ dan Pembuat Kerusa^kan

Pada ayatyang laluAllah mengiringi pembunuh-

an jiwa manusia dengan berbuat kerusakan di muka
bumi. Kemudian menjadikan masing-masing se
bagai alasan pembenar untuk dijatuhkannya hukunts
an mati bagi pelakunya dan dikecualikannyayzulg
bersangkutan dari perlindungan hak hidupnya. Pen-
jatuhan hukuman mati itu juga dikecualikan dari
kategori sebagai kejahatan menghilangkan nyawa
orang lain.

Hal itu disebabkan keamanan kaum muslimin di
dalam Daml Islam;pemeliharaan perahran umum'
yang di bawah naungannya kita dapat menikmati
keamanan hidup, dan keberlangsungan aktivitas ke
baikan di kalangan mereka dengan tentang dan
tenteram; merupakan kebufuhan yang sangat vital,
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seperti halnya keamanam individu. Bahkan, keaman-

an umum ini lebih penting lagi. Sebab, keamanan
individu tidak akan terwujud tanpa adanya keamanan

umum, lebih-lebih unfuk memelihara masyarakat
yang ideal dan utama ini. Juga untuk memberinya
jaminan keamanan dan stabilitas supaya masing-

masing orang dapat melangsungkan aktivitasnya
yang baik. Selain itu, hrjuannya supaya kehidupan
manusia dapat mengalami kemajuan dan produktif
di bawah naungan. Juga supaya di bawah ahran Ilahi
ini bunga-bunga kebaikan dan keutamaam dapat
mekar, berkembang, dan produktif.

Apalagr masyarakat muslim di bawah naungan
syariat Islam ini adalah masyarakat yang mem-
berikan jaminan kehidupan bagi semua manusia dan

memberi kesempatan bagi tumbuh kembangnya
benih-benih kebaikan di sekitarnya, serta menjadi.
kan layunya benih-benih kejahatan. Masyarakat ini
bekerja untuk melakukan pemeliharaan sebelum
melakukan pengobatan. Kemudian memberikan
pengobatan terhadap sesuahr yang sudah tidak dapat

dijaga dengan sarana-sarana pemeliharaan (sudah

tidak mempan dengan usaha-usaha preventifl. Juga
tidak membiarkan adanya dorongan atau alasan bagi
jiwa yang buruk unhrk melampiaskan kejahatannya
dan melalmkan pelanggaran. Karena ifu , barangsiapa
yang merusak keamanannya sesudah semua ini,
maka ia merupakan unsur keburukan yang harus
dibasmi smpai ke akar-alirny4 selama ia tidak mau
kembali ke jalan yang lurus.

Sekarang Al-Qur'an menetapkan hukuman ter-
hadap unsur kejahatan ini, yang terkenal dalam
syariat Islam dengan istilah h.ad hirabah

t";,1,-3 A ; 3t 
^i'i 

j -,-C e ;J\ \i:' ; 6L
'{,3 j\:AG: i r}it_J G\3 q;\i c
'*3iA\1i\*G&!.J54)5
3Gt;!tg;lrr;lie?:+-4(u!;
"*t; S 3 s; u-\i6 <2 5\ S L& :+;

&';:r:;tavJr#i'6
"Sesungguhny a pnnbalnan tirhndap zrang-nrang y ang

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat lee'

rusalan di mula bumi, hanyalnh mnela dibunuh atau

disalib, atau dipotong tangan dnn kaki merelw dzngan

bertimbal balik, atau dibuang dnri negni (tempat lu-
diamnnnya). Yang demikian itu (sebagai) suatu peng-

hinaan untuk mnela di dunia, dan di ak:hirat merela

beroleh silrsaan yang besar, lucuali zrang-zrang |ang
tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat me-

nguasai (*"*ngkop ) mnekn. I{etnhuilnh b ahw a Allah
Mah.a Pengampun lngi Mahn Penyayang." (al-Maa-
'idah:33-34)

a

Kejahatan yang dikenai sanksi sebagaimana di-
tetapkan dalam nash ini ialah tindakan melawan
irnam (pemerintah) muslim yang mengafur peme
rintahannya dengan syariatAllah. Mereka yang me
lakukan perlawanan ini berhimpun dalam suatu
kelompok untuk melawan kekuasaan pemerintah
muslim tersebut, menakut-nakuti warga negara Darul
Islam, dan mengancam jiwa, harta, dan kehormatan
mereka" Sebagian fuqaha mensyaratkan batrwa mereka

berada di luar negeri, jauh dari wilayah kekuasaan
imam. Sedangkan, sebagian fuqaha yang lain ber-
pendapat bahwa semata-mata membentuk kelom-
pok seperti ini dan memusuhi warga negara Darul
Islam dengan menggunakan kekuatan, sudah dapat
diterapkan padanya nash ayat ini, baik dari luar
negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Pendapat

kedua ini lebih dekat kepada kenyataan praktis dan
dapat dihadapi dengan segala kemungkinannya-

Orangorang yang memerangi pemerintah yang

memberlakukan syariat Allah ini dan memusuhi
warga negara Islam yang menegalftan syariat atau
peraturan Allah Oaik warga negara ini muslim,
d4mmi maupun yang meminta jaminan keamanan
dengan mengadakan perjanjian dengan pemerintah

Islam), sebenarnya mereka bukan hanya meme-
rangi pemerintah saja dan bukan memerangi ma-

nusia (masyarakat) saja- Tetapi, sebenarnya mereka
melawan atau memerangiAllah dan Rasul-Ny4 ke
tika mereka memerangi syariat-Nya dan memerangi
umat yang menegakkan syariat-Nya ini, serta me
robohkan Darul Islam yang diatur dengan syariat ini.
Sebagaimana halnya mereka memerangi Allatr dan

Rasul-Nya memerangi syariat-Nya dan memerangi
umatyang menegalkan syariat it r, serta memerangi
negara yang menjalankan syariat tersebut, maka
mereka juga membuat kerusakan di muka bumi.
Tidak ada perusakan yang lebih buruk daripada
usatra menyia-nyiakan syariatAllah dan mengancam
negeri tempat diberlakukannya syariat tersebul

Mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya meski-
pun mereka hanya memerangi kaum muslimin dan

imam kaum muslimin. Karena sudah tenhr tidak
mungkin mereka memerangi Allah SWT dengan
pedang, dan mereka juga tidak memerangi Rasu-
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lullah saw. setelah beliau berpulang ke rahmatullah.
Akan tetapi, memerangi Allah dan Rasul-Nya itu
terwujud dengan memerangi syariatAllah dan Rasul-

Nya. Juga dengan memerangi masyarakat yang
ridha terhadap syariat Allah dan Rasul-Nya, serta
memerangi negara yang memberlakukan syariat
Allah dan Rasul-Nya ini.

Selain itu, nash ini juga mengandung pengertian
tertenhr seperti pengertian ini. Yakni, penguasa (pe-

merintah) mempunyai hak, atas perintahAllah, untuk
menjatuhkan hukuman kepada orang{rang yang
melawarmya dengan hukuman seperti yang telah di-
tetapkan. Maksudny4 pemerintahan yang ditegak-
kan di atas syariat Allah dan Rasul-Nya, di negeri
Islam yang diperintah dengan berdasarkan syariat
Allah dan Rasul-Nya- Jadi, bukan sembarang peme
rintahan yang tidak memiliki kualifikasi seperti ini,
dimanapun negerinya.

Ketetapan ini sangat jelas, karena ada sebagian
pendukung suafu rezim pada setiap zaman, yang
memberikan fatwa kepada pihak penguasa yang
tidak mendasarkan kekuasaan atau pemerintah-
annya pada syariat Allah dan tidak melaksanakan
syariat tersebut. Rezim itu tidak merealisasikan
pemerintahan Islam di negarany4 meskipun meng-
aku beragama Islam. Mereka memberikan fatwa
kepada pihak penguasa untuk menjahrhkan hukum-
an kepada oftmg{rang yang melawan pemerintah-
annya dengan hukuman sebagaimana ditetapkan
dalam nash ini, atas nama syariat Allah. Padahal,
oftmg{rang yang menentang mereka iflr tidak me
merangiAllah dan Rasul-Nya, batrkan justru meme
rangi penguasa yang melawan Allah dan Rasul-Nya.

Sesungguhnya pemerintahan yang tidak ber-
dasarkan syanat Allah di negeri Islam tidak berhak
menjahrhkan hukuman kepada orang{rang yang
melawannya atas nama syariatAllah. Apa sih hak
pemerintahan semacam ini terhadap syariat Allah?
Mereka hanya merampas hak uluhiyyohdan meng-
aku-ngaku. Mengapa mereka mencaci maki hukum-
hukum Allatr dan mengakuinya?

Balasan bagr para anggota kelompok bersenjata
yang melawan kekuasaan pemerintahan muslim
yang menegakkan syariat Allah, dan mengancam
harnba-hambaAllah di negeri Islam, serta merampas
harta, mengzmcam jiwa, dan kehormatan mereka
adalah dliatuhi hukuman mati. Atau, mereka disalib
hingga mati (sebagian fuqaha menafsirkan bahwa
penyaliban ini dilalmkan setelah yang bersangkutan
dibunuh, unfuk menakut-nakuti orang-orang lain
supaya tidak melakukan kejahatan seperti ihr), atau

dipotong tangan kanannya beserta kaki kirinya
secara bersilang.

Tbrdapat perbedaan pendapat di kalangan fu qatra

seputar nash ini. Apakah imam (penguasa) memiliki
kewenangan unhrk memilih hukumanny4 ataukah
nash ini menunjukkan hukum tertentu bagi setiap
kejahatan yang dilalilkan kaum pemberontak ihr?

Abdnl Qadir Audah dalam lttab at-Tasyri'ulJirn'il

fil Islnm Muqaronnn bil- @munil Wadh'iberl<at4"Para
. fuqaha mazhab Abu Hanifah, Syaf i, dan Ahmad

berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan de
ngan jenis kejahatan yang dilakukan. Yaitu, barang-
siapa yang membunuh tetapi tidak mengambil
hartany4 maka ia dijatuhi hukuman bunuh. Barang-
siapa yang mengambil harta tetapi tidak membunuh,
maka ia dipotong tangannya. Barangsiapa yang
mengarnbil harta dan membunuh, maka ia dihukum
bunuh dan disalib. Dan, barangsiapa yang menakut-
nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak
mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman peng-

asingan.
Menurut Imam Malik, orang yang melakukan

kejahatan ihr apabila membunuh, maka ia harus di-
hukum bunuh. Imam, katanya, tidakberhak memilih
hukuman lain dengan memotong tangan atau meng-
asingkannya. Pemilihan itu hanya dalam hal mem-
bunuh atau menyalibnya" Jika iamerampas harta dan
tidak membunuh, maka imam tidak boleh memilih
hukuman dengan mengasingkannya. Pemilihan
hanya dalam hal membunuhny4 menyalibnya, atau
memotong tangdnnya secara bersilang.

Adapun jika ia hanya menakut-nakuti orang di
jalan saja, maka imam diberi pilihan untuk mem-
bunuh, menyalib, memotong tangan, atau meng-
asingkannya. Memberikan pilihan dalam hal ini
menurut Imam Malik dikembalikan kepada ijtihad
imam. IGlau pelalmnya ini cerdih pandai bersiasat
dan membuatrencan4 maka ijtihad mengarahkan
agar ia dibunuh atau disalib. Sebab, memotong
tangan dan kaki orang sernacam ini tidak dapat
menghilangkan batnyanya Jika ia bukan orang yang
cerdih melainkan hanya mengandalkan kekuatan
dan keperkasaannya saj4 maka ia dijatuhi hukuman
potong tangan dan kaki secara bersilang. Dan, jika
ia tidak memiliki kedua hal itu (kecerdikan dan
kekuatan), maka ia dijatuhi hukuman yang paling
ringan, yaihr diasingkan atau hul<tman ta'4r
'hukuman yang tidak ditenhrkan jenisnya oleh nash,
tetapi imam sendiri yang memberikannya sesuai
dengan [jtihadnya."

Kami memilih pendapat lmam Malik dalam para-
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graf terakhir. Yaitu, baihwa hukuman itu kadang-
kadang dapat dijatuhkan hanya semata-mata yang
bersangkutan sudah keluar dan menakut-nakuti
orang lewat. Karena, hukuman ifu pertama-tama
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak
kejahatan. Hukuman itu diperberat lagi terhadap
orang{rang yang melakukan perusakan di muka
bumi dan mengancam stabilitas Darul Islarn, serta
menakut-nakuti masyarakat Islam yang menegak-
kan syariat Allah di negeri ini. Padahal, mereka
adalah masyarakatyang paling layak dan negerinya
adalah negeri yang paling layak mendapatkan ke
arnanan, ketenteraman, dan kedamaian.

Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang
nrakna dikhrm " dibuang dnri rugai (tnnpat lcedinmnn-
nya)". !'pakah ia dibuang dari wilayah tempat ia
rnelakukan kejahatan itu? Ataukah, dihilangkan
kemerdekaannya di negeri itu dalam arti dipenjara-
kan? Atau, disingkirkan dari seluruh permukaan
bumi dalam arti dibunuh?

I(ami memilih membuangnya dari negeri tempat
ia melakukan kejahatan itu ke tempat terpencil yang
di sana dia dapat merasakan keterasingan, keter-
usiran, dan kelemahan, sebagai balasan atas tindak-
annya mengusir, menakut-nakuti, dan menganiaya
orang lain dengan kekuatannya. Di dalam peng-
asingan ini, dia tidak akan mampu melakukan ke
jahatan lagi, karena sernangahya sudah lemah, atau
karena terasing dari kelompoknya-

"...Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan
untuk merekn di dunia, dan di al;hirat merekn bnoleh
silrsaan yang besar. . .. "

Kalau begihr, pembalasan yang mereka dapatkan
di dunia itu tidak menggugurkan azab yang bakal
mereka terima di akhiral Juga masih belum dapat
membersihkan mereka dari noda-noda kejahatan
sebagaimanahalnya hukuman had yang lain dalam
kasuskasus tertenhr. lni semua menunjulftan betapa
beratnya hukuman mereka dan betapa buruknya
kejahatan yang mereka lakukan itu. Hal itu disebab
kan masyarakat Islam di dalam negara Islam harus
hidup aman tenteram. Jugakarena pemerintah Islam
yang menegakkan syariatAllah itu harus dipatuhi.
Mak4 inilah sikap pertengahan yang baik dan luhur,
yang harus dijamin untuk eksis. Inilah peraturan
yang adil dan sempurna yang wajib dipelihara dan
jangan sampai dinodai.

Apabila para pemberontak dan pembuatkerusak-
an ini menghentikan kezaliman dan perusakannya,
karena menyadari buruknya kejahatan yang mereka

lalrukan, dan bertobat kepada Allah dengan kembali
ke jalan-Nyayang lurus-padahal mereka masih kuat,
dan belum tertangkap oleh pelrgas-; maka gugudah
jarimahkejahatan' dan hukuman mereka sekaligus.
Pthak penguasa tidak boleh mencaricari jalan untuk
menghukumnya. Allah Maha Pengampun terhadap
mereka dan Maha Pgnyayang di dalam perhitungan
teralfiir,

"Kecuali orang-zrang yang tobat (di antara mnekn)
sebelum knmu dap at menguasai (mmanglnp) mnelu.
I{enhuilnh b ahw a Allnh Mahn Pengampun lngi Mahn
Pmy ay ang. " (al-Maa'idah: 34)

Hikmah digugurkannya kejahatan dan hukuman
dalam keadaan ini tampak jelas dalam dua segi.
Pn tam4 menghormati tobat mereka-padahal mereka
masih mampu melakukan pelanggaran-dan meng-
anggap tobatnya ini sebagai indikasi kebaikan dan
mendapat petunjuk. I{eduz" mendorongnya untuk
bertobaf dan menghemat tenaga di dalam meme
rarrgi mereka, dengan carayang semudah-mudatrnya.

Manhnj Islam memperlakukan manusia sesuai
dengan tabiat kemanusiaannya dengan segala
perasaan saluran dan bawaannya. Allah telah me
ndhu manlnj ini bagi kaum muslimin. Dialah pen-
cipta tabiat ini. Dia mengerti tempat-tempat lalunya
dan jalurjalur nya/ Dia mengetahui apa yang dapat
memperbaikinya dan apa yang baik untuknya,
' Titlakkah mmgetahui Iithan Yarry telnh mmcip tnlan,
sednng Dia Mahnlnhs lngi Mahn Mmgetahui ? "

Keberunhrngan Orang yang Berta^kwa
dan Derita Orang yang Ka.fir

Manlnj Rnbbani Edak hanya mendidik manusia
dengan undang-undang dan peraturan saja. Tetapi,
adakalanya ia mengacungkan pedang undang-un-
dang dan menghunusnya untuk menakut-nakuti
orang ymg tidak merasa takut kecuali kepada pe-
dang. Tujuannya yang utama adalah unhrk mendidik
hati dan meluruskan tabiat serta mernbimbing ruh.
Di samping untuk menegakkan masyarakat yang
menjadi tempat tumbuh kembangnya benih-benih
kebaikan dan melayukan benih-benih keburukan.

Oleh karena ihr, Al-Qur'an hampir tidak pernah
berhenti mengancam dengan hukuman. Sehingga
menimbulkan kesadaran di dalam kalbu, hati, dan
ruh-tempat berhimptunya perasuum-perasaan takwa-
Ia menganjurkannya mencari jalan pendekatan
kepadaAllatr dan melalmkan perjuangan di jalan-Nya
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karena mengharapkan keberuntungan. Ditakut-
takutinya mereka dengan akibat kekufuran, dan
dilukiskannya kepada mereka mengenai tempat
kembali orang-orang kafir di akhirat nanti dengan
gambaran yang dapat menimbulkan rasa takut dan
mengambil pelajaran,

'{\;A+t{;:5^;,\;ii,}:r,C-iti6n,

t ii1y&3;$ Hil +g 4t:34.,
,rc I*'Q6 e:;si a:; -i 6 5\fi2
"{t"At';$Y64:trit(i4-e;:i-/;.
jc;r3tt\-#J'6oi j#'J3,:s

S $a{sgiqqP'
"Hai orang-orang yang bniman, bertalat alnh lcepadn

All"ah dan carilahj alnn y ang mmdekntknn diri kzp ada-
Nya, sertn berjihadkhpadn jalnn-Nya, supaya knmu
men"dapat keb nuntungan. Sesungguhny a orang- orang
yang kafxr wkiranya merela mempunyai apa yang di
bumi ini seluruhnya dnn mempunyai yang sebanyak itu
(puln) untuk mmebus diri mneka dmgan itu dari a<ab

hari kiarnat, niscaya (tebusan itu) tidnk aknn ditnima
dari mereka, dan mereka beroleh azab )ang Pedih.
Mnela ingin leeluar d.ari nnakn, padnhal muelw se-

lali-lnk tidnk dapat keluar daripadnnya, dan merekn

bnoleh aznb y ang lcelal.' (al-Maa'idah: 35-37)

Manlajvanslengkap ini menyenhrh jiwa manusia
dari seluruh sudutny4 dan diajaknya bicara tentang
eksistensi manusia dari semua relungnya. Juga
digeseknya senar-senar kehidupannya dengan men-
doronguya unhrk melakukan ketaatan kepada Allah
dan mencegahnya dari melakukan kemaksiatan
kepada-Nya Sasaran per tama mnnlnj in adalah me
luruskan jiwa manusia dan mencegahnya dari pe
nyimpangan. Sedangkan, pemberian hukuman me
rupakan salah satu dari sarana yang banyak jurnlah-

nya Hukuman itu bukanlah hrjuan, dan iajuga bukan
safu-safunya sarana.

Di sini kita melihat bahwa langkah ini dimulai
dengan menceritakan kedua orang anakAdam de
ngan segala kesan dan isyarat yang dikandungnya
Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan hukum-
an yang mencopot hati. lalu, dilanjutkan dengan
seruan untuk bertakrva kepada Allah dan takut ke'
pada siksa-Nya. Selain ihr, juga dikemukakan lukisan
siksaan yang menakutkan.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakr.ualah lupada
Alkh. ... " (al-Maa'idah: 35)

Maka, takut itu hanya kepada Allah saja, karena
takut kepada Allah inilah yang sesuai dengan mar-
tabat manusia. Adapun takut kepada pedang atau
cemeti rendah kedudukannya, dan tidaldah takut
kepadanya kecuafi orang yang jiwanya rendah. Takut
kepadaAllah ihr lebih utama, lebih muli4 dan lebih
suci. Karen4 takrva kepadaAllah ihrlah yang menyer-
tai hati ketika sedang sendirian atau di hadapan
orang lain. Tal<rva kepadaAllah ihr pulalah yang men-
cegah manusia dari melakukan kejahatan meskipun
tidak ada orang lain yang melihatnya, dan tidak ada
tangan undang-undang yang menjamahnya.

Undang-undang atau perahran itu sendiri, meski-
pun sangatvital, ddak efektif kalau dalam hati yang
bersangkutan tidak ada rasa takwa. Karena, orang
yang dapat lepas dari jerat hukum itu jauh berlipat
ganda jumlahnya daripada yang terkena jeratan
hukum. Tidak ada kesalehan bagi jiwa dan masya-
rakat yang hanya berpijak pada undang-undang
tetapi tanpa disertai kesadaran adanya pengawasan
gaib di belakangnya, dal tanpa adanya mediator
Ilahiah yang menjaganya.

"...Dan caril"ah jal"an yang mendekntkan diri kepada
AII"ah...."

Bertakwalah kepada Allah, carilah jalan yang
dapat mendekatkan diri kepada-Nya, dan carilah
jalan-jalan yang {apat menghubungkanmu dengan-
Nya- Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas disebut-
kan, "Carilnh wasilah lnpodo AllalL"Yakf,ri, carilah
keperluan kepada-Nya. Manusia itu ketika merasa
buhrh kepadaAllah dan ketika mencari kebutuhan-
nya di sisi-Nya, maka mereka berada pada posisi
yang tepat di dalam melakukan ubudiah kepada
Tuhannya. Dengan demikian, mereka berada pada
posisi yang paling tepat dan paling dekat kepada
keberunfungan.

Kedua penafsiran ini patut diterima, dan dapat
memperbaiki hati dan menghidupkan nurani, serta
menyampaikan kepada keberuntungan yang di-
harapkan.

".. .Supaya knmu mmdapat keberuntungan.. ..','

Pada sisilain dilukiskan pemandangan mengenai
orang{rang kafir, yang tidak bertakwa kepada Allah,
tidak mencari jalan untuk mendekatkan diri ke.
padanya, dan tidak mendapat keberunfungan. l.ukis
an yang berupa pemandangan sosokrnanusia yang
bergerak, yang Al-Qur' an tidak mengungkapkannya
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dengan sifut-sifutnya dan membuat keketapan-ke
tetapan berkenaan dengannya Tetapi, ia hanya me
lukiskan gerakan-gerakan dan kesan-kesannya yang

dilukiskan menurut metode Al-Qur'an di dalam

melukiskan pemandangarFpemandangan hari kiamat
sesuai dengan tujuanny4

"Saungguhny a urang- ffang yang lnfir sekiranya maekn

menpunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dnn mmt'
punyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri
maela dmgan itu dmi azab hnri kinmnt, niscaya (tnbus-

an xtu) tidnk almn ditnima dari mnelu, dan mnela
baobh aab yangpdih. Mueka ingin lulaar dnrirvralm,
padahnl mnekn selali-knli tidak d"apat luluar dari-
-padanya, 

dan mereka beroleh a<ab yang keknl." (al'
Maa'idah:36-37)

Sesungguhnya puncak bayangan yang digam-

barkan oleh seorang penglf,rayal menurut asumsi.

nya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia

ini kepunyaan orang{rang kafir. Akan tetapi, Al-

Qur'an menetapkan adanya sesuahr yang melebihi
apayang merekalif,rayalkan dalam perkiraan mereka

itu. Al-Qur'an melukiskan kepada mereka, bahwa

seandainya segala sesuatu yang ada di dunia ini
kepunyaan mereka ditambah sebanyak itu lagi, maka

mereka mencoba menggunakannya unhrk menjadi-

kan semuanya ifu sebagai tebusan agar mereka se
lamat dari anb haikiamal Dilukiskannya pemarF

dangan mereka ketika mencoba keluar dari neraka
Kemudian dilukiskan ketidakmampuan mereka

mencapai tujuannya, dan mereka tetap tinggal di

dalam azabyangpedih dan kekal.
Ini adalah pemandangan yang berfisik dengan

segenap pemandangan dan gerak-geriknya Pemaru

dangan tentang mereka beserta segala sesuahr yang

ada di dunia ditambah dengan sebanyak itu lagi.

Pemandangan mereka kefrka maju untuk menebus

dirinya Pemandangan mereka yang kecewa karena
permintaannya ditolak dan harapannya tidak dikabut
kan. Pemandangan mereka ketika masuk neraka.

Pemandangan ketika mereka mencoba hendak
keluar dari neraka dan pemandangan ketika mereka
tunduk patuh mengikuti hukum kekekalan di dalam

neraka. Setelah ihr layar diturunkan, dan mereka
dibiarkan berada di sana.22

*1.*

Hukuman Tindak Pidana Pencurian
Pada akhir pelajaran ini dibicarakan kembali

hukuman tentang tindak pidana pencurian,

tKayr;t6-i\HS6fr :663)tsro
-& ;4U6G t rfig.Fri;S ;l;iK
*y-3#'i,i,tL'tzL6i6f:';8'
a S *J'6 +t>3s1 3* 

^'ii:"J'r6 ̂*3r8t:;',9tt;r:ti76#Fr5a-6
"Laki-lnki yang mencuri d.an wanita yang mencuri,

potonglnh tnngan kcduanya (sebagai) pembalnsan bagi

apa y ang mnela lvrjaknn dnn wbagai silsann dmi Alhh.
Alkh Malnp u lusa lagi Mah"abij als ann. Bar angsiap a

bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah me-

lakukan lujahatan itu dan memperbaiki diri, makn

s esungguhny a Allnh mmnima tobatny a. S esungquhny a

Allnh Maln Puryampun lngi Mahn Peny ay ang. Tidak-

lwh lwmu nhu, sesungguhny a Ailnhhh yong manpunyai

lcerajaan langit dnn bumi. Disil<sa-Nya siapa yang
dikchrndnki-Nya ilnn diampu.ni-Nya bagi siapa yang

dikzhntdnki- Ny a. Allnh Maltnlaasa alns segaln sentatlt. "
(al-Maa'idah: 38-40)

Masyarakat Islam harus menjaga, bagi warga
negara Islam meskipun berbeda kepercayaan agama-

ny1 apa saja yang dapat menolak keinginan untuk
mencuri dari setiap jiwayang normal. Masyarakat
Islam harus memberikan jaminan kepada mereka
unfuk mencari kebuhrhan hidup, memberikan
jaminan pendidikan dan pengajaran, memberikan
jaminan keadilan dan pemerataan. Pada waktu yang

sama Islam mengharuskan setiap kepemilikan
pribadi dalam masyarakatlslam atau dalam negara
Islam haruslah tumbuh dari yang halal. Kemudian
menjadikan milik pribadi itu memiliki fungsi sosial

yang memberi manfaatkepada masyarakat dan tidak
menimbulkan gangguan kepada mereka lGrenaihr,
Islam menolak setiap keinginan unhrk mencuri dari

setiap jiwa yang normal.
Islam memberikan hak kepada masyarakat Islam

unhrk bertindak tegas di dalam memberikan hukum-

an kepada pelaku pencurian dan pelanggaran ter-

hadap hak milik individu dan mengganggu keaman-

an masyarakaL Di samping memberikan hukuman

ffiafiryangtundukdibawahpemerintahanIs1am'tidakberkewajibanmelaksanakansemuahukumIslam.Iahanya
berkewajiban melaksanakan sesuatu dari hukum-hukum Islam yang tidak bertentangan dengan akidahnya.
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yang tegas, Islam menolak dijatuhkannya hukuman
apabila kasusnya masih samar. Islam memberikan
jaminan penuh kepada tersangka atau terdakwa
sehingga ia tidak dijatuhi hukuman tanpa buktiyang
akurat (asas praduga tak bersalah).

Kiranya relevan kalau kami memberikan pen-
jelasan yang agak rinci dalam masalah yang dikemu-
kakan secara global dalam ayat ini.

Sesungguhnya peraturan Islam ihr sangat leng-
kap. Sehingga, tidaklah dapat dimengerti hikmah
persoalan-persoalan parsial dalam syariat kecuali
dengan memperhatikan karakteristik perahran Islam
ini, dasardasarny4 prinsipprinsipnya, dan kandung-
an-kandungannya. Persoalan-persoalan parsial ini
juga tidak dapat diterapkan kecuali dengan member-
lakukan peraturan itu secara menyeluruh dengan
segala keterkaitannya. Memisahkan suahr hukum
darihukum-hukum Islam, atau saiah satu prinsip dari
prinsipprinsip Islam di bawah naungan sebuah per-

ahran yang tidak totalitas islami, tidak ada gunanya.

Pasalnya, bagian yang dipotong dari Islam itu tidak
dapat dianggap sebagai pelaksanaan Islam. Karena
Islam itu tidak terbagi-bagi dan tidak terpilah-pilah.
Islam merupakan sebuah sistem utuhyang penerap
arurya meliputi semua aspek kehidupan.

Demikianlah sifat Islam secara umum. Adapun
dalam persoalan pencurian seperti ini, maka masa-
lahnya tidak berbeda-

Islam sejak awal mengakui hak setiap orang
dalam masyarakat muslim di negara Islam @arul
Islam), pada kehidupan ini. Islam memberi hak ke
padanya dalam semua urusan yang vital untuk
memelihara kehidupannya. Di antara hak individu itu
ialah hak unfuk makan, minum, berpakaian, me
miliki rumah tempattinggal dan tempat berlindung,
tempat melepaskan lelah dan tempat beristirahal
Dan, di antarahak individu terhadap masyarakat-
dan terhadap negara sebagai representasi masya-
rakat-ialah hak untuk mendapatkan kebutuhan-
kebutuhan vital ini. Pertama adalah dengan jalan

bekerja kalau ia mampu bekerja. Sedangkan, masya-
rakat dan negarayang merupakan representasi dari
masyarakat harus mengajarkan (memberikan pe
latihan) kepadanya bagaimana cara bekerja, mem-
berikan kemudahan kepadanya untuk bekerja, dan

memberikan sarana kerja.
Apabila ia menganggur karena tidak ada pekerja-

an, atau tidak ada alat-alatnya, atau tidak mampu
bekerja baik sebagian maupun secara total semen-

tarawakhr atau selamany4 atau ia mempunyai usaha

dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan

pokoknya; maka ia berhak untuk mendapatkan
kecukupan bagi kebutuhan vitalnya dari beberapa
jalm. Pertamn dari nafl<ahyang diwajibkan syara'atas

orang{rang yang mampu di kalangan keluarganya.
Keduq dari orangorang kaya di tempat tinggalnya
(desanya atau lingkungan sekitarnya) . Ketiga darr
baitul mal kaum r4uslimin yang dihimpun dari zakat

J rka dana zakatitu belum mencukupi (<ebutuhan
fakir miskin ihr), maka negara Islamyang melaksana-

. kan syariat Islam itu harus mengambil pungutan dari
harta orangorang kaya unhrk mencukupi kebutuh-
an orang{ftlng miskin itu. Namun, dengan cara yang
tidak melampaui batas, dan tidak perlu melebar
hingga hal-hal yang tidak pokok. Juga tidak meng-
aniaya hak milik pribadi yang diperoleh dengan jalan

yang halal.
Islam juga bersikap ketat di dalam membatasi

sarana-sarana unfuk mendapatkan harta, dan kepe
milikan pribadi haruslah diperoleh dari jalan yang
halal. Sehingga kepemilikan pribadi di dalam masya-

rakat Islam tidak menimbulkan dendam terhadap
orang{rang yang tidak punya. Juga tidak menim-
bulkan keinginan dalam hati orang untuk merampas
harta yang ada di tangan orang lain. kbih-lebih
sistem Islam telah memberikan jaminan kecukupan
bagi mereka, dan tidak membiarkan mereka dalam
kekurangan.

Islam mendidik hati dan akhlak manusia. Juga
mengarahkan pikiran mereka untuk bekerja dan
berusaha sesuai dengan jalannya, sehingga tidak
mencuri dan mdlakukan usaha-usaha sejenisnya.
Apabila tidak ada pekerjaan, atau hasil pekerjaannya
tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan vitalnya,
maka Islam memberikan hak kepada mereka untuk
mendapatkan kecukupan dengan cararara yang
bersih dan terhormaL

Nah, kalau begitu, mengapakah masih ada orang
yang mencuri padahal ia hidup di bawah naungan
sistem yang demikian? Sesungguhnya dia mencuri
bukan unhrk menutup kebuhrhannya. Tetapi, ia men-
curi hanyalah karena ingin memenuhi kerakusan
hatinya untuk mendapatkan kekayaan tanpa melalui
kerjayang halal. Padahal kekayaan tidak boleh dicari
lewat jalan menakut-nakuti masyarakat Islam di
dalam negara Islam. Atau, menghilangkan ketenang-
an yang seharusnya diniknatinya, dan menghalangi
para pemiliik harta untuk menikmati harta yang
diperolehnya dengan penuh ketenteraman hati.

Di antara hak individu dalam masyarakat seperti
ini adalah hak unhrk mendapatkan harta secara halal,
bukan dari jalan riba menipu, menimbun, dan me
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rampas upah karyawan. Setelah mendapatkan harta
yang halal itu ia keluarkan zakabya. Selain zakat
masih disediakannya pula apa yang kadang-kadang
dibutuhkan oleh masyarakaL Di antara hak individu
dalam sistem kemasyarakatan seperti ini, ialah
mendapatkan jaminan keamanan terhadap harta
pribadinya. Tidak boleh hartanya dicuri atau diram-
pas dengan jalan apapun.

Sesudah semua ini, apabila masih ada orang yang

mencuri padahal kebuhrhannya sudah tercukupi,
dan sudah jelas baginya haramnya tindak kejahatan
ini, maka tidak ada alasan lagi baginya untuk mencuri
itu. Tidak seyogranya seseorang mengasihinya apa-

bila sudah terbukti ia melakukan tindakan pencurian

itll.
Akarr tetapi, jika didapati kesamaran apakah ia

didesak oleh kebutuhan atau lainnya, maka prinsip
umum dalam Islam menetapkan bahwa hukuman
harus ditolak karena persoalannya masih samar.

IGrena itu, Umar ibnul-Ktraththab r.a tidak memo
tong tangan pencuri pada tahun paceklik ketika
oftrrg{ftmg sedang terancam bahaya kelaparan. Ia
juga tidak menjatuhkan hukuman potong tangan

dalam suahr peristiwa tertenhr, ketika budak-budak

Ibnu Hathib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta
milik seorang lakilaki suku Muzayanah. Memang
semula Umar menyrruh memotong tangan mereka
Tetapi, ketika ia mendapatkan keterangan bahwa
majikannya yang menjadikan mereka kelaparan,
maka Umar menolak menjahrhkan hukuman ihr ter-

hadap mereka- Justu ia menghukum majikan mereka

membayar harga unta itu dua kali lipal sebagai
pelajaran baginya

Demikianlah seharusqra kita mematrami sanksi-

sanksi (hukuman) dalam Islam, di bawah tatanan
atau sistemnya yang uhrh. Hukuman yang meletak
kan tangguns jawab kepada semu4 bukan kepada
satu golongan terhadap golongan tertentu saja Juga
tidak mencari jalan-jalan pemeliharaan sebelum
mencari sebab untuk menjatuhkan hukuman. Tidak
menjahrtrkan hukuman kecuali kepada orangorang
yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tanpa

alasan pembenaruntuk melakukan hal itu.

Setelah menjelaskan hakikat umum ini, dapatlah

kita bicarakan tentang hukuman pencurian.

Matn tri adalahmengambil harta orang lain, yang

terlindungi dan tersembunyi. Maka, harta yang

diambil itu haruslah harta yang berharga. Batas

minimnl harta yang disepakati oleh para fuqaha
muslimin apabila diambil dari tempatpenyimpanan-
nya yang tersembunyi ditetapkan sebaeai tindakan

pencurian yang diancam hukuman ifu ialah yang

senlu sepnempat dirnr.Yalrl;d., sekitar duapuluh lima
poundsterling sekarang.

Disyaratkan bahwa harta yang dicuri ihr harus
tersimpan dan diambil oleh si pencuri dari tempat
penyimpanannya- lantas, dikeluarkan oleh pencuri

itu dari tempat penyimpanan tersebul Karena itu,
tidak boleh dipotong tangan orang yang diberi
amanat lantas dia mengambil harta tersebut Begitu-
pula dengan seorang pembantu yang diberi izin
memasuki rumah majikannya. Ia tidak boleh di-
potong tangannya apabila ia mencuri di rumah itu,
karena harta yang ada di sana tidak dilindungi (di-

sembunyikan) darinya. Demikian pula seorang
peminjam tidak boleh dijatuhi hukuman potong
tangan apabila ia menyangkal pinjaman itu. Tidak
dijatuhi hukuman potong tangan atas orang yang

mencuri buah-buahan di kebun sehingga buah
tersebut dipetik dan disimpan di tempat terlindung.

Juga tidak boleh dipotong tangan orang yang meng-
ambil harta di luar rumah atau di dalam peti yang

disiapkan untuk menjaganya- Demikian seterusnya.

Selain itu, syarahrya yang lain adalah bahwa harta
tersebut harus milik oranglain. Karena itu, tidak
boleh dipotong tangan orang yang mengarnbil harta
bersam4 karena ia juga punya hak terhadap harta
ihr. Pasalnya, harta ihr tidak murni milik orang lain.

Orang yang mencuri dari baitul mal kaum muslimin
tidak boleh dijatuhi hukuman potong bngan, karena
ia juga mempunyai bagian (hak) dalam baitul mal itu.

Pavlnya, harta baitid mal itu juga tidak serahrs persen

milik orang lain. Dalam kasus-kasus seperti ini
hukumannya bukan potong tangan, tetapi hanya
hukuman ta'<ir'hul<uman yang tingkatannya di
bawah hukum had misalnya dengan dicambuk,
drpenjara dipermalukan, atau orkup diberi nasihat
dalam kasuskasus tertenfu sesuai dengan pertirn-
bangan hakim serta sihtasi dan kondisinya'.

Hukuman potong tangan ihr dilakukanterhadap
tangan kanan hingga pergelangan. Apabila setelah
itu dia masih mencuri lagi, maka dipotonglah kaki
kirinya hingga mata kaki. Demikianlah ukuran
hukuman potongtanganyang disepakatiparafuqaha
Adapun jikayang berangkutan mencuri lagi unhrk
ketiga kalinya atau keempat kalinya, maka para

fuqaha berbeda pendapal
Keadaan syublnt dapat menolak dijatuhkannya

hnd ltr:\<tmanyang ditetapkan dalam nash'. Maka
syubhatlapar dan kebufirhan dapatmenolak dijatuh-

kannya had- Syubhat yang berupa persekutuan
(kepemilikan bersama) pada harta juga menolak
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dijahrhkannya hnd P enankan kembali pengakuan,

apabila tidak terdapat saksi yang cukup, juga me
rupakan syubhat yang menolak dijatuhkannya
hukum hadDemil<ran pula keengganan tersangka
atau terdak'wa untuk bersumpah juga merupakan
syubhat yang dapat menolak dijatuhkarmya hukum
hnd Bee:rtulah seterusnya.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa
yang dianggap sebagai syubhat (<esamaran) yang

dapat menolak pemberlakukan furfurn hndiit Imam
Abu Hanifah misalnya, menolak dijatuhkannya
hukum hadterhadap pencurian harta yang asalnya

mubah, sehingga disimpan dan dilindungi. Misalnya
mencuri air setelah disimpan, dan mencuri hewan
buruan setelah ditangkap. Karena, keduanya pada

asalnya boleh diambil oleh siapa saja. Kebolehan
mengambil sesuafu yang asalnya mubah itu bisa

menimbulkan syubhat, apakah ia masih mubah
setelah diambil dan disimpan? Milik umum juga

menimbulkan syubhat, apakah harta itu masih tetap

dihukumi sebagai milikumum setelah disimpan dan

dilindunsi?
Imam Malik, Imam Syaf i, dan Imam Ahmad

tidak menolak dijahrhkannya hukum ludataslasus
kasus seperti ini. Sedangkan, Imam Abu Hanifah
menolak dijatuhkannya hukum hndterhadap pen-

curian sesuafu yang cepat rusak, seperti mencuri
makanan yang basah, sayur-sayuran, daging, dan

roti. Akan tetapi, dalam hal ini, Abu Yusuf (murid

Imam Abu Hanifah) tidak sependapat dengan pen-

dapat ImamAbu Hanifah, dan ia sependapat dengan

ketiga imam di atas.

IGmi tidak dapat melanjutkan pembahasan ten-

tang perbedaan pendapat para fu qaha dalam masalah

ini. Karena ihr, pembahasan lebih jauh mengenai hal

ini dapat dicari di dalam kitab-kitab fiqih. Kami
cukupkan dengan contohcontoh ini unfuk menun-
jukkan toleransi Islam dan keinginannya agar ma-

nusia tidak begitu saja dijatuhi hukuman kalau

masalahnya masih syubhat (samar). Rasulullah saw.

bersabda,

{ :tlaru, ilLjnr''r3t F
'mlnklnh hukuman had knrena mnsalnhnya masih

sam.ar."

Umar ibnul-Khaththab berkata, "Sungguh, tidak
menjatulrkan hukum hndkar enamasalahnya masih

samar ihr lebih aku sukai daripada menjatuhkannya
padahal masalahnya masih samar."23

Akan tetapi, perlu ada ulasan sehubungan dengan

hukuman potong tangan ini. Yakni, setelah men-
jelaskan faktor-fuktor yang membutuhkan tindakan
tegas unhrk menjatuhkan hukuman tehadap pencuri

di kalangan masyarakat Islam dalam negara Islam,
yang sarana-sarana perlindungan dan jaminan ke-
adilan telah terpenuhi.

' Abdul QadirAudah dalarnlntab At-Tasyri'ulJinn'i

fl Isla.m Muqararutn bil- Qtnunil Wa.dh'ihlm. 652654

berkata, "Alasan diwajibkannya hukuman potong
tangan bagi tindakan pencurian adalah karena si
pencuri itu ketika berpikir untuk mencuri, maka ia
berpikir unfuk menambah penghasilan dengan
mengambil penghasilan yang diusahakan orang lain.

Ia merasa kecil hasil usaha yang dilakukannya
dengan jalan yang halal ifu, lantas ia ingin menam-

bahnya dengan jalan haram. Ia tidak merasa cukup
dengan hasil kerjanya, lantas menginginkan hasil
kerja orang lain. Ia melakukan perbuatan itu untuk
meningkatkan perbelanjaan dan penampilannya.

Atau, supaya ia dapat bersenang-senang tanpa susah-

susah bekerja dan berusaha, atau agar mendapat
jaminan masa depannya. Maka, faktor yang men-

dorong seseorang melakukan pencurian ini adalah

keinginan untuk menarnbah penghasilan atau me
nambah kekayaan.

Syariat telah memerangi dorongan-dorongan ini
di dalam jiwa manusia dengan menetapkan hukum-
an potong tangan. Karena potong tangan atau kaki
ini dapat menjadikan yang bersangkutan berkurang
penghasilannya- Pasalnya, tangan dan kaki merupa-
kan alat untuk bekerja, apa pun wujud pekerjaan itu.
Berkurangnya penghasilan itu menjadikan ber-
kurangnya kekayaan. Dengan demikian, akan ber-

kurang pula perbelanjaan dan penampilannya.

Dalamkondisi seperti ini, ia dituntutkembali untuk
bekerja keras, dan timbul kekhawatiran yang berat
terhadap masa depannya.

Dengan penetapan hukuman potong tangan ini,
syariat Islam menolak unsur-unsur kejiwaan yang

mendorongnya melakukan tindak kejahatan. Pe
nolakan itu dilakukan dengan unsur-unsur kejiwaan
yang berlawanan dengannya dan dapat memaling-

kannya dari melakirkan tindak kejahatan tersebut.

Apabila unsur kejiwaan yang mendorong berbuat
kejahatan itu kuat dan yang bersangkutan melaku-

23Silakatrbaca Thariqatul@Liandalarnl<ttabAt-TashuirulFanniyftfotiaalugal<ttabMaEaahidulQfiamahfl-@ian,terbitanDarusy-Sluruq
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kan kejahatan itu pada suatu kali, maka hukuman
potong tangan dan kepedihan yang dirasakannya
akan menyadarkan jiwanya Sehingga diatidak akan
mengulangi kejahatan itu unhrk kedua kalinya.

Ihrlah prinsip hukuman pencurian dalam syariat
Islam. Menurut say4 ini sungguh merupakan prinsip
yang paling baik di dalam menjatuhkan hukuman
potong tangan sejak dunia berkembang hingga
sekarang.

Undang-undang buatan manusia menjadikan
hukuman penjara bagr tindak pidana pencurian. lni
merupakan hukuman yang gagal di dalam mem-
berantas kejahatan secara umum dan dalarn mem-
berantas pencurian secara l*tusus. Sebab kegagalan
ini adalah karena hukuman penjara tidak mencipta-
kan kesadaran dalam jiwa si pencuri untuk mening-
galkan pencurian itu. Hukuman penjara itu hanya
menghalangi si pencuri dari aktivitas mencuri dalam
wakhr tertenfu saja, yakni selama dalam penjara.
Nah, apa perlunya ia bekerja di dalam penjar4 toh
kebuhrhan-kebuhrhannya tercukupi di sana?

Apabila telah keluar dari penjara, ia dapat bekerja
dan berusaha lagr. Ia memiliki kesempatan yang
lebih luas untuk meningkatkan usahanya dan me
nambah kekayaannya, baik lewat jalan yans halal
maupunyang haram! Dapat sajaia menipu orang lain
dengan bersikap seolah-olah sebagai orang yang
baik di hadapannya, lantas mereka merasa aman
terhadapnya dan bekerja sama dengannya. Kalau
pada akhirnya ia melakukan pelanggaran atau ke
jahatan lagi memang ihr sudah menjadi kehendak-
nya IGlau ia tidak berhasil melakukan kejahatan, ia
sih tidak mengalami kerugian sedikit pun, meskipun
juga tidak mendapatkan keunhmgan.

Sedangkan, hukuman potong tangan akan meng-
halangi si pencuri untuk melakukan aktivitasnya
kembali, atau akan banyak mengurangi kemam-
puannya untuk melakukan usaha dan pekerjaan.
Maka kesempatan unhrk meningkatkan usahanya
ifu telah terpotong dan lenyap. Berlmrang atau me
nurunnya usahanya hinggabatasyang sangatminim
atau bahkan terpuhrs sama sekali inilah kondisinya
pada umumnya. Ia tidak akan dapat lagi menipu
orang lain atau menanamkan kepercayaan kepada-
nya dan bekerja sama dengan orang lain karena
akibat kejahatannya itu terhadap fisiknya Tangannya
yang terpotong itu akan menjadi pelajaran yang nyata
bagi orangorang lain unhrktidak berbuat seperti itu.

Mak4 perhitungan akhirny4 bahwa sisi lwruginn-
nya sudnh pasti apahiln halatnantrya pntong tongan, dnn
segt ktunnnganny a lebih dnminnn apabiln hulatmnnny a

penjara Namun, sudah menjadi tabiat manusia-
bukan hanya pencuri saja-bahwa mereka tidak mau
ketinggalan untuk melakukan pekerjaan yang meng:
unfungkan, dan tidak mau melakukan pekerjaan
yang jelasjelas merugikan.

Yang sangat mengherankan ialah adanya orang
yang mengatakan bahwa hukuman potong tangan
itu tidak sesuai lagi dengan perikemanusiaan dan
peradaban masa kini. Seakan-akan perikemanusiaan
dan peradaban menghendaki kita membalas jasa
pencuri atas kejahatannya. Seolaholah kita dorong
mereka untuk menempuh jalan kesesatannya itu,
sedang kita sendiri hidup dalam ketakutan dan
ketidakstabilan. Atau, seakan kita harus bersedih
hati dan menderita dengan menyerahkan hasil kerja
kitakepada parapemalas yang tidak mau kerja dan
kepada para pencuri.

Dan yang lebih mengherankan lagi adalah se
akan-akan peradaban dan perikemanusiaan meng-
haruskan kita mengingkari ilmu pengetahuan
modern dan logika yang cermat. Atau, agar me-
lupakan karakter manusia dan pura-pura tidak me
ngetahui pengalaman umat-umat terdahulu. Atau,
kita mengabaikan akal kita dan mengabaikan hasil
pemikiran kita agar kita mengarnbil apayang mereka
katakan ihr. Sehingga tidak lagi dijumpai petunjuk
selain hal-hal yang menakutkan dan menyesatkan!

Nah, apabilahukumanyanglayak (potong tangan)
ini yang benar dan sesuai dengan peradaban dan
perikemanusiaan, maka hukuman penjara sudah
jelas sia-sia. Hukuinan potong tangan itulah yang
harus diberlakukan dan dilestarikan. Karena ke-
tenhran yang akhir ini didasarkan pada landasan
yang kuat dalam ilmu jiwa. Yaitu, tabiat manusia,
pengalaman umat-umat terdahulu, logika berpikir,
dan logika segala urusan. Iajuga merupakan landas
anJandasan tempat berpijaknya peradaban dan
perikemanusiaan. Sedangkan, hukuman penjara
tidak didasarkan pada ilmu dan pengalaman. Juga
tidak sesuai dengan logika berpikir dan karakter
segala sesuatu.

Sesungguhnya landasan hukuman potong tangan
adalah kajian kejiwaan dan pemikiran manusia- Oleh
karenaitu, hukuman potong tangan ini merupakan
hukuman yang cocok bagi setiap individu. Pada
wakhr yang sama juga tepatbagi masyarakatkarena
hukuman ini akan meminimalisir kejahatan dan
menenterarnkan masyarakaL Kalau hukuman itu
cocok bagi perorangan dan tepat bagi masyarakal
maka ia merupakan hukuman yang paling utama
dan palingadil.
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Namun, semua itu belum mencukupi bagi se
bagian orang untuk membenarkan hukuman potong

tangan. Karena, mereka memandangnya, sebagai-

mana mereka katakan, sebagai hukuman yang amat
kejam. Ihrlah argumentasi merekayang pertama dan

terakhir. Akan tetapi, argumentasi itu sangatlemah,

karena kata'uquubah$artJl F ihr berasal dari kata

'iqaab $*Hl F Tidaklah hukuman itu disebut
'iqaab apabila lunak dan lemah, bahkan terkesan
bermain-main dan bergurau atau yang semakna
dengan ihr. Karena itu, sifat'keras/pedih" ini harus
tercermin di dalam'uquubahtrukuman' sehingga
tepatkalau ia disebut 'uquubalt"

Allah SWT Yang Maha Penyayang di antara siapa
pun yang penyayang berfirman unfuk menekankan
hukuman pencurian ini,

". . .Potonglnh tnngan mnela (sebagai) pmfialnsan bagi

apa yang merelm kerjaknn dan sebagai silcsaan d.ari

AlLrh...."

Hukuman ini merupakan siksaan dari Allah yang
menakutkan. Sedangkan, menakut-nakuti orang dari
melakukan kejahatan itu merupakan ekspresi kasih
sayang terhadap orang yang hatinya bermaksud
melakukannya. IGrena menakut-nakuti ini berarti
mencegah yang bersangkutan dari perbuatan yang
jahat itu. Juga sebagai ratrmatbagi kelompok (masya

rakat), karena dapat menimbulkan ketenangan dan
ketenteraman bagi mereka-

Tidak akan ada seoftng pun yang mengaku lebih
penyayang daripada Pencipta manusia kecuali orang
yang hatinya buta dan ruhnya tidak bersinar. Ke
nyataan menyaksikan bahwa hukuman potong
tangan ini tidak dijatuhkan dalam rentang waktu
sekitar sahr abad pada masapermulaan Islam kecuali
hanya pada orang seorang saja (sangat jarang ter-
jadi). Pasalnya, masyarakat taat perafuran, dan
hukuman begihr keras, serta jaminan-jaminan yang
memberikan kecukupan kepada mereka menyebab
kan sangatjarang terjadi pelanggaran atau kejahatan.

Kemudian Allah membuka pintu tobat bagi siapa
yang mau bertobat, dengan menyesali perbuatan-
ny4 bertekad tidak akan mengulanginya dan meng-
hentikannya sama sekali. Bahkan, tidak hanya ber-
sikap pasif (menghentikan kejahatannya) itu saja.

Tbtapi, ia juga melakukan amalan yang saleh, dan
melakukan tindakarFtindakan yang baik dan poslttf,

"Barargsiapa bntobat (di antara pmcuri-penatri itu)
s audnh mclalulwn k j alnnn iht dnn mnnpnbaiki diri,
mala senngguhnya AIhh mensrirm tobatnya. Sesung-

guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya-

y ang. " (alMaa'idah: 39)

Kezaliman adalah tindakan alitif yang jahat dan
merusak. Tidak cukup sizalim (penjahat) ihr meng-
hentikan kezalimannya lantas dia duduk begitu saja.

Tetapi, kezaliman yang pernah dilakukannya itu
harus diganti ddngan tindakan aktif yang baik dan
saleh. Namun, persoalannya dalam mnnhnj Rnbbani
lebih dalam daripada ini, karena jiwa manusia itu
bergerak (aktiO.

Apabila ia berhenti dari melakukan kejahatan dan

kerusakan, dan tidak bergerak melalmkan kebaikan
dan kesalehan, maka ia akan menganggur, vakum,
yang kadang-kadang bisa mendorongnya untuk
melakukan kejahatan dan kerusakan kembali. Se
dangkan, jika ia bergerak dengan melakukan kebaik-
an-kebaikan dan kesalehan, maka ia terjamin untuk
tidak kembali lagi kepada kejahatan dan kerusakan.
Karen4 sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang positif
itu. Sesungguhnya yang memberikan pendidikan
dengan metode ini adalah Allah, Yang telah men-
ciptakan manusia dan mengerti tentang siapa yang

diciptakan-Nya itu.
Sesudah menyebutkan kejahatan dengan hukunF

annya dan menyebutkan tobat dan pengampunan,
maka Al-Qur'an mengakhirinya dengan prinsip
umum yang menjadi dasar disyariatkannya pem-

balasan di dunia dan di akhirat. Pencipta alam se
mesta dan Penguasanya itulah yang memiliki.ke
hendak tertinggi, dan yang memiliki kekuasaan
menyeluruh mengenai tempat-tempat kembali mereka
Dialah yang menetapkan tempat-tempat kembalinya
semua ihr dan tempat kembali orang yang kembali.
Hal ini sebagaimana Dia juga yang membuat syariat
unhrk mengahr manusia di dalam kehidupan mereka.
Kemudian memberinya pembalasan atas amalan
mereka di dunia dan di akhiral
"Tidakkah knmu tahu, sesunguhnya Allnhlah yang
mempunyai kerajaan langit dan bumi. Disilcsa-Nya
sinpa yang dileehendnki-Nya dnn diampuni-Nya bagt

siapa yang dilehendaki-Nya. Allnh Mah.alatasa atas

segaln sesuatu. " (al-Maa'idah:  0)

Hanya ada satu kekuasaan, yakni kekuasaan
Yang Mahakuasa Kekuasaan yang menjadi sumber
tasyri"peratwan' di dunia dan sumber pembalasan

di akfiirat, yang tidak berbilang, tidak terbagi, ddn
tidak terpilah-pilah. Tidaldah urusan manusia men-
jadi baik kecuali ketika kekuasaan membuat per-
aturan dan memberi balasan itu menjadi sahr, baik
di duniamaupun di akhirat,
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"Kalau di kngit dan bumi itu a"da tuh.an-tulnn selnin

Allah, tentulah keduanya tel.ah rusak binasa." (aI'
Anbiyaa':22)
'Dial"ah Tuhnn (yang disembah) di kngit dan Tilhnn
(yang disembah) di bumi. 
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'TIai Rasul, jangadah hendaknya kamu disedih-
kan oleh orang-orang yang bersegera (memper
lihatka^n) kekafira^nnya- Yaih& di anta^ra oriang-
orang yang mengatakan dengan mulut merekar

'Kami telah beriman', padahal hati mereka
belum beriman; dar, (i"Sa) di antara orang-
orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi iar) amat
suka mendengax (berita-berita) bohong dan
amat suka mendengar perkataan-perkataan
orang lain yang belum pernah datang ke-
padamu. Mereka mengubah perkataa^n-per-
kataan (Tbuot) dari tempat-tempatrya. Mereka
mengatakaq Jika diberikan ini (yang sudah
diubah oleh mereka) kepada kamu, maka
terimalah; dar, jika kamu diberi yang bulon
ini, maka hati-hatilah.' Ba"rangsiapa yang Allah
menghendali kesesatannya, maka sekali-kali
kamu fidak akan rnampu menolak sesuahr pun
(yang datang) dari Altah. Mereka ihr adalah
orang-oriurg yang Allah tidak hendak menyu.ci-
lffi hafi mereka. Mereka beroleh kehinaan di
dunia dan di atrhirat mereka beroleh siksaan
yangbesar. (a1) Mereka iur adalah orang-orang
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yang suka mendengar berita bohong, dan
banyak memakan yang haxam. Jik" mereka
(orang Yahudi) datang kepadamu (unhrk me-
minta pu[rsan), maka puhrsl@nlah (perkara itu)
di a.trtara merck4 atau berpalinglah dari mereka.
Jika kamu berpaling dari merekao ma^ka mereka
ddak akan memberi mudharat kepadamu se-
dikit pun Da.n, jika kamu memuhrskan perkara
merekan maka puhrskanlah (perkara itu) di
antara mereka dengan adil. Sesungguhnya
Altah menyukai orang-orang yang adil. (42)
nagaimanakah mereka mengangkalrnu menjadi
ha^kirn mereka, padahal mereka mempunyai
Tburat yang di dalamnya (ada) hukum Ahfb
kemudian mereka beqgaling sesudah itu (dari
puhrsanmu)? Mereka sungguh-zungguh bukan
orang ya^ng beriman (aB) Sesungguhnya Karni
telah menumnkan Kitab Tburat di dalamnya
(ada) penrnjuk dan catraya (y"rrg meneramgi),
yang dengan kitab itu diputuskan perkara
or,mg-or:mg Yahudi oleh nabi-nabi yang menye-
rafrkan diri kepada Aflatr, oleh orang-ora.ng alim
mereka dan pendetalgendeta mereka, disebab-
kan mereka diperintahkan memelihara kitab-
htab Afhh da.n mereka menjadi saksi terhadap-
nya- Karena ihr" janganlah kamu taktrt kepada
manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan,
janganlah kamu menukar ayabayat-Ku dengan
ha"rga yang sedikit Barangsiapa yangtidak me-
mutrrskan menurut apa yang dinrrunkan Allah,
maka mereka ihr adalah onang-orangyang kafir.
(44) Ifuni telah tetapkan terhadap mereka di
dalamnya (AtrPaurat) bahwa jiwa (dibalas) de-
ngan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga denga^n telinga, gigi dengan gigi,
da^n luka{uka (p"tr) 

"da 
qishashnya Barang-

siapa ya.ng melepaska.n (hak qishashnya), ma^ka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya- Ba"rangsiapa tidal< memutrrskan per-
kar:a menunrtapa yangditrrnrnkan Atlal\ maka
mereka ihr adalah orang-orangyangzalim" (a5)
IGffri iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bad
Israel) dengan'Isa puha Itdaryanr, membenar-
kan kitab ya.ng sebelumnya; yaihr Thural IGrni
telah memberikan kepadanya Kitab krjil sedang
di dalamnya (ada) penrnjuk dan cahaya (y*S
menerangi), dan membena^rkan kitab yang se-
belumnya, yaihr Kitab Tburat Menjadi petrrnjuk
serta pengajaran unhrk oraJxgloriang yang ber-
takrra (a6) Hendaklah orang-orang pengitut
Injit memuhrskan perkara menunrt apa yang

diturunkan AIIah di dalamnya. Barangsiapa
tidak memuhrskan perkara menurut apa yang
diturunkan AUah, maka mereka ihr adalah
orang-orang yang fasilc (47) Kami telah nrrun-
kan kepadamu Al-Qur'a^n denga^n membawa
kebenaran, membena"rkan apa yang sebelum-
nyq yaiur kitab-ldtab (yang diturunl€n sebelum-
nya) dan bahr ujia^n terhadap kitab-kitab yang
lain ihr. Ma^ka, putuskanlah perkara mereka

' menurut apa ya"ng Allah hrrunkan dan janga"n-
lah kamu mengikuti hawa na^ftu mereka dengan
meningalkan kebenaran ya.ng telah datang ke-
padamu. Untrk frap-tiap umat di antara kamu,
KaJni berika.n ahmm da.n jalan yang teramg.
Sekira^nya Allah menghendaki niscaya kamu
dijadikan-Nya sahr umat (saja). Tbtapl Allah
hendak menguji kamu terhadap pemberian-
Nya kepadamu, maka berlomba{ombalah ber-
buat kebajikan llanya kepada Allahlatr kembali
kamu semuarryq lalu diberitatrukan-Nya ke-
padamu apa ya.ng telah kamu perselisihlqr ihL
(48) dan henda^klah kamu memuhsl@l perkara
di a^ntara mereka menunrt apa ya,ng ditrnrnkan
Aflah. Janganlah kamu'mengikuti hawa na.fru
mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka,
supaya mereka tida& memalingkan kamu dari
sebagian apa yang telah diturunkan Allatr ke-
padamu.Jika mereka berpaling (dari hukum
yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah
bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan
menimpakan musibah kepada mereka di-
sebabka"n sebagian dosa-dosa mereka- Sesung-
guhnya kebanyakan manusia adatah orang-
orang yang fasik (a9) Apa^kah hukum jahiliah
yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah
yang lebih baik daripada (hukum) Atlah bagi
orang-orang yang yakinP' (50)

Pengantar
Pelajaran ini memuatpersoalan akidah dan manltnj

Islam yang paling sensitf Juga memuat perahran
hukum dan kehidupan dalam Islamyaitu persoalan
yangtelah dipecatrkan di dalam surahAli Imran dan
surah an-Nisaa'sebelumnya. Akan tetapi di sini, di
dalam surah ini, dikemas dalam kemasan yang ter-
batas dan tegas, yang dihrnjuki oleh laful-laful dan ka-
limat-kalimatoiy4 bukan oleh maftrum dan isyaratnya-

Persoalannya adalah persoalan hukum, syarial
dan peradilan. Di belakang itu adalah persoalan ke
tuhanan, tauhid, dan iman. tnti persoalan itu ter-
kemas dalam jawaban pertarryaan berikut
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Apakah hukum, syariat, dan peradilan ini sesuai

dengan janji-janji Allah, akad-Nya, dan syariat-Nya
yang harus dipelihara oleh para pemeluk agama
samawi satu derni satu, yang diamanatkan kepada
para rasul, dan oftmg{rang yang memegang urusan
sesudah mereka untuk berjalan di atas petunjuk
mereka? Ataukah, semua iflr mengikuti keinginan-
keinginan yang berubah-ubah, kepentingan-kepen-
tingan yang tidak merujuk kepada pijakan yang

mantap dari syariat Allah, dan tradisi yang diciptakan
oleh suatu generasi atau beberapa generasi? Dengan
kata lain, apakah uluhiyah rububiyyah,dan qiwamnh

'pengurusan dan pemeliharaan' itu kepunyaan Allah
di bumi dan dalam kehidupan manusia? Ataukah,
seluruhnya atau sebagiannya menjadi hak seseoftrng

dari makhluk-Nya untuk membuat syariat bagi
manusia tanpa ada izin dari Allah?

Allah SWT berfirman bahwa Dia adalah Allah
yang tidak ada Ilah selain-Nya- Syariatyang dibuat-
Nya untuk manusia sesuai dengan kehendak
uluhiyyahNyaterhadap mereka dan ubudiah mereka
kepada-Nya. Diikat-Nya mereka dengan perjanjian

untuk menunaikannya, bahwa syariat inilah yang

harus mengahr dunia; syariat inilah yang menjadi
rujukan mereka dalam berhukum dan memuhrskan
perkara; dan syariat ini pula yang dilaksanakan oleh
para nabi dan para pemegang kekuasaan sesudatrnya.

Allah mengatakan bahwa tidak ada kelunakan
dalam urusan ini, tidak ada kemurahan sedikit pun,

tidak boleh berpaling sedikit pun dari sisinya yang

manapun. Sesungguhnya tidak ada nilainya ahran
apa pun yang dipatuhi suafu generasi, atau yang
dianggap baik oleh suatu kabilah, kalau tidak di-
izinkan oleh Allah.

Allah mengatakan bahwa persoalannyadalam hal
ini-adalah persoalan iman atau kufur, Islam atau
jahiliah, sy ara' atathawa nafsu. Sesungguhnya tidak
ada jalan tengah dalam urusan ini, tidak ada

fleksibilitas, dan tidak ada kompromi. Maka orang-
orang mukmin adalah orang{rangyang memuhts
kan perkara menurut apa yang difurunkan Allah,
tidak menyimpang satu huruf pun dan tidak meng-
gantinya sedikit pun. Sedangkan, orangorang kafir
yang zalim dan fasik adalah orangorang yang tidak
mau memutuskan perkara menurut apa yang di-
turunkan olehAllah.

Mungkin hakim-hakim atau pemerintah ber-
pegang teguh pada syariatAllah secara total. Tetapi,
mungkin juga mereka berpegang teguh pada syariat
(peraturan) lain yang tidak diizinkan oleh Allah.
Sehingga, mereka adalah orang{rang kafir yang

zalim dan fasik. Pasalnya, di antara manusia adayang
mau menerima dari pemerintah atau pengadilan

hukum Allah dan keputusan-Nya dalam urusan
mereka. Dengan demikian, mereka adalah orang-
orang mukmin. Kalau tidak demikian, maka mereka
bukan orang mukmin.

Tidak ada jalan tqrrgah antara ini dan ihr, tidak ada

huiiah dan argumentasi, dan tidak ada alasan karena
kepentingan. Allah adalah Tuhan bagi manusia. Dia
mengerti apayang baik bagi manusia- Dia membuat
syariat itu adalah untuk meumjudkan kemaslahatan-

kemaslahatan yang sebenarnya bagi manusia Tidak
ada hukum atau syariat apa pun yang lebih baik
daripada hukum dan syariaGNya- Tidak ada seorang
pun dari harnba-harnbaNya yang layak mengatakan,
"Sesungguhnya aku berhak menolak syariatAllah",
atau mengatakan, "Aku lebih mengetahui tentang
kemaslahatan manusia daripada Allah." Kalau dia
sampai mengucapkan demikian dengan mulutnya
atau sikapnya, maka sesungguhnya dia telah keluar
dari bingkai iman.

Inilah persoalan besar yang hendak dipecahkan
oleh pelajaran ini di dalam nash-nash dan ketetap
annya yang jelas. Di samping itu juga digarnbarkan
keadaan bangsaYahudi di Madinah dan persekong-

kolan mereka dengan kaum munafh' Yang matgatn-

lan, 'Kami berimnn', dmgan mulut mnela, tetnpi hnti
mnelw tidnk bnimnn 'Rasuhrllah saw. tidak pernah
menghadapi tipu daya seperti ini yang bukan cuma
dilakukan oleh kaum Yahudi saja sejak berdirinya
Daulatr Islam di Madinah.

Dalam pelajaran ini, Al-Qur'an menetapkan bebe
rapa tolak ukur.

Pertama, ketetapan seluruh agamayang datang

dari sisi Allah mewajibkan berhukum dengan apa

yang diturunkan Allah, menegakkan seluruh ke-
hidupan atas syariatAllah, dan menjadikan pesoalan

ini sebagai persimpangan jalan antara iman dan
kufur, antara Islam dan jahiliah, antara syara'dan
hawa nafsu. Mak4 Taurat dan Injil sertaAl-Qur'an
yang dihrunkan Allatr, di dalamnya terdapat pehrn-
juk dan cahaya sebagaimana tercanhrm dalam surah
al-Maa'idah ayat4M8 dan 50.

Seluruh agama samawi menetapkan demikian,
dan menenfukan batasan iman dan syariat Islam,
baik terhadap orangyang berhukum (dikenai hukum)
maupun praktisi hukum. Yang menjadi substansi
persoalannya ialah memuhrskan hukum oleh hakim
menurut apa. yang dihrrunkan Allah dan penerimaan

kepuhrsan ini oleh orang yang berhukum (dikenai

hukum), dan tidak berpaling kepada perahran dan
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hukum-hukum lain.
Masalah ini sangatkrusial, dan keketatannya se

bagaimana dikemukakan bersandar kepada sebab
sebab yang juga lirusial. Nah, apakah sebabsebab
nya ihr? Kami berusaha mencarinya, baik di dalam
nash-nash ini maupun di dalam Al-Qur'an secara
keseluruhan, yang kemudian kami dapat jawaban-

nya dengan jelas dan terang.
Ternyata frktor utama dalam persoalan ini adalah

faktor pengakuan terhadap uluhiyyah Allah dan
rububiyyahNya serta qiwamahNya terhadap ma-
nusia-tanpa sekutu bagi-Nya-atau menolak me
ngakui semua ini. Dengan demikian, persoalannya
di sini adalah persoalan kufur dan iman, jahiliah dan
Islam. Al-Qur' an secara keseluruhan memaparkan
penjelasan tentang hakikat ini.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pencipta yang
menciptakan alam semesta dan manusia Diamenun-
dukftan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi
untuk manusia tersebul Dia sendirian di dalam
menciptakan maKrluk ini, makatiada sekutu bagi-
Ny4 banyak atau sedikil

Dia adalah Pemilik segala sesuatu yang dicipta-
kan-Nya. Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan
bumi serta segala sesuatu yang ada di antara kedua
nya- Dia Maha Esa dengan milik dan kekuasaan-Nya
ini, tidak ada sekuhr bagi-Nya, sedikit atau banyak

Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Mak4 tidak
ada seorang pun yang berkuasa memberi rezel<t
kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain,
banyak atau sedikil

Allah adalah Pemilik kekuasaan yang berlaku di
alam semesta dan terhadap manusia karena Dia
adalah Maha Pencipta, Maha Pemilik, Maka Pem-
beri rezeki. Dia adalah Pemilik kekuasaan yang tanpa
kekuasaan ini tidak mungkin ada penciptaan ,rezeH.,
kemanfaatan, dan mudharat. Allah adalah Esa di
dalam menguasai alam semesta ini.

Iman adalah pengakuan terhadap Allatr dengan
segala kekhasannya ini, terhadap uluhiyyala kepe
milikan, dan kekuasaan-Nya yang sendirian dalam
semua ini, tanpa sesuatu pun yang bersekutu de
ngan-Nya dalam semua ini. Islam adalah hrnduk dan
patuh terhadap segala tuntutan hak-hak istimewa
Allah ini. Yaitu, mengesakan Allah SWT dengan
uluhiyy ah, rububiyyah, dan qiwamnhNya terhadap
alam semesta termasuk kehidupan manusi4 meng-
akui kekuasaan-Nya yang tercermin di dalam qadar
dan syariat-Nya.

Karena itu, makna istislam 'funduk pafuh' ter-
hadap syariat Allah itu pertama-tama ialah mengakui

uluW ah, rububiyl ah, qiw am"ala dankekuasaan-Nya-
Sedangkan, yang dimaksud dengan tidak patuh
kepada syariat ini adalah mengambil syariat atau
perahran lain bagi aspek kehidupan yang manapun.
Pertama-tama adalah tidak mengakui uluhiyyah,
rububiyyah, qiwamnh dan sulthnrrNya. Kepatuhan
dan penolakan ihrdapat terwujud dalam ucapan dan
perbuatan. Persoalarurya adalah persoalan kuf.r atau
iman, jahiliah atau Islam. Maka, di sini datanelah

' nash ini, "Barangsiapa yang tidnk manutusknn palmra
menurut apa yang diturunkan Allah, mnka mneka
udakh orang-orong knfv, slim, dnnfasik."

Kedua, kepastian keutamaan syariatAllah atas
syarat-syariat buatan manusia. Keutamaan ini di.
isyaratkan dalam ayatterakhir (50) dalam pelajaran
ini, yaitu, "Hulum siapalwh yang lebih baik dmipada
hulum All"ah b agi orang- mang y ang y akin ? "

Pengakuan muflak terhadap keutamaan syariat
Allah pada setiap tingkatan masyarakat dan keadaan-
nya ini juga masuk dalam persoalan larf.r dan iman.
Maka, tidak dibenarkan seseorang mengatakan
bahwa syariatyang dibuat oleh manusia lebih utama
atau setara dengan syariatAllah, dalam kondisi apa
pun dan dalam tahap perkembangan masyarakat
seperti apa pun. Kemudian sesudah itu dia masih
mengaku beriman kepadaAllah dan sebagai orang
muslim.

Orang yang seperti itu berarti mengklaim lebih
mengerti daripada Allah tentang keadaan manusia,
dan lebih tepat hukumnya daripadaAllah di dalam
mengahr urusan manusia. Atau, berarti dia menu-
duh bahwa terdapat kondisi.kondisi dan kebuhrhan-
kebuhrhan di dalam kehidupan manusiayang tidak
diketahui oleh Allah SWTketika Dia membuat syariat
ifr. Atau, menganggapAllah sudatr mengetahui tetapi
tidak mensyariatkannya. Nah, orang yang meng-
ldaim seperti ini tidak konsekuen pengakuan iman
dan Islamnya, meskipun ia menyatakan iman dan
Islam dengan mulubrya-

Fenomena-fenomena keutamaan ini memang
sulit diketahui secara keseluruhan. IGrena hikmah
syariat Allah itu tidak seluruhnya tersingkap oleh
manusia dalam suafu generasi. Sebagian yang ter-
ungkap itu pun tidak dapat dipaparkan secara luas di
dalarn talstr A<h-Zhilnlitu IGrena itu, kami cukupkan
dengan mengungkapkan sebagiannya saja.

Sesungguhnya syariatAllah mencerminkan tnnn-
haj vans lengkap dan sempurna bagi kehidupan
manusia, meliputi pengaturan, pengamhan, dan tahap
tahap perkembangan sisi-sisi kehidupan manusia,
dalarn semua kondisi, gambaran, dan bentuknya.
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SyariatAllah merupakan manlnjvNtsditesakkan
atas pengetahuan yang mutlak terhadap hakikat
keberadaan manusia dan kebuhrhan-kebuhrhanny4
hakikat alam tempat manusia hidup, dan tabiat

undang-undang yang mengaturnya dan mengatur
keberadaan manusia Karena ifu, tidak ada sesuafu

pun dari urusan kehidupan ini yang dialpakan, tidak

ada benturan dengan berbagai kegiatan manusia,

tidak ada benfu an kegiatan manusia dengan undang-

undang alam. Yang terjadi justru keseimbangan,

kesesuaian, dan kecocokan.
Hal itu adalah suatu hal yang tidak pernah terjadi

pada undang-undang dan perahran manapun buatan

manusia yang hanya mengetahui urusan dari sisi

lahirnya saja dalam wakhr tertenfu . Manlruj, undang-

undang, dan perahrran yang dibuatrya itu tidak lepas

dari pengaruh kejatrilan sebagai manusia- Juga tidak

lepas dari benturan yang merusak di antara berbagai

aktivitas dan kegoncangan mendalamyang ditimbul-

kan oleh benturan-benturan ini.2a

Syariat Islam adalah mnnltnjYans ditegakkan di

atas keadilan mutlak Pexamn l<arena Allah mengeta
hui dengan sebenar-benarnya dengan apa keadilan

mutlak ihr direalisasikan dan bagaimana cara merea-

lisasikannya Keduz,l<arenaAllah adalahTuhan bagi

semuany4 maka Dialah yang memiliki kemampuan

unhrk melalmkan keadilan di antara semua manusia

Juga mendatangkan manltaj dan syariat-Nya yang

lepas dari pengaruh hawa nafsu, bebas dari kecon-

dongan kepada pihak tertentu, dan bebas dari kele
mahan, sebagaimana ia juga bebas dari kebodohan,

keterbatasan, kekurangan, dan melampaui batas.

Semua itu merupakan suatu hal yang tidak
mungkin dapat terpenuhi pada manhni atau per-

atran manapun buatan manusia yang memiliki ber-

bagai macam keinsinan dan kecenderungan, kele
mahan, dan hawa nafsu. Juga kebodohan dan keter-

batasannya, baik pembuat peraturan itu individu,
kelompok, umaf maupun sebuah generasi. Semua

ini tidak lepas dari hawa nafsu, kecenderungan-ke
cenderungan, dan keinginan-keinginan. Ditambah
lagi dengan kejahilan, kelmrangan, dan keterbatas
annya untuk melhat segala sisi kehidupan secara

sempurna dan total, bahkan terhadap suatu keadaan

pada sebuah generasi pun.

Syariat Islam adalah mnnhnjVanS serasi dengan

seluruh undang-undang alam semesta. Karena,

Pencipta syariat ini adalah Pencipta alam semesta itu

pula, Pencipta alam dan Pencipta manusia. Karena

ihr, apabila Dia membuat syariatbagi manusi4 maka

Dia membuat syariat bagi manusia sebagai unsur
alam semesta. Yakni, peraturan yang memiliki ke
kuasaan terhadap unsur-unsur semesta yang difun-

dukkan untuk manusia dengan perintah Pencipta-

ny4 dengan syarat harus mengikuti petunjuk-Nya

serta harus mengetahui unsur-unsur dan undang-

undang yang mengahrnya.
' Dengan demikian, terjadilah keserasian antara

gerak manusia dan gerak alam semesta tempat mereka

hidup. Selain itu, syariatyang mengahr kehidupan-

nya sesuai dengan tabiat alam ihr sendiri. Peraturan

Allah ini harus diberlakukan manusiabukan cuma

terhadap dirinya saj4 atau terhadap sesama manusia

saja. Tetapi, juga harus diberlakukannya terhadap

sesanvr maktrluk hidup dan segala sesuahr di alam
yang luas ini, tempat manusia hidup. Manusia harus

memperlalmkan alam semesta sesuai dengan mnn-

hnjvans sehat dan lurus.
Kemudian, Islam adalah satu-satunya manhnj

untuk membebaskan manusia dari penyembahan

dan penghambaan diri kepada sesama manusia.

Karena di dalam setiap mnnltnj selan mnnlnj Islam,

manusia menghambakan diri atau menyembah ke
pada manusia Sedangkan, dalam manluj Islarn, dan

hanya Islam, manusia terbebas dari penyembahan

kepada sesarna manusia- Mereka hanya menyem-

bah Allah saja tanpa mempersekutukan-Nya
Sesungguhnya hak paling istimewa dari hak-hak

istimewa uluhilryah, sebagaimana sudah kami ke-

mukakan, ialah kekuasaan membuathukum. Orang
yang membuat syariat, hukum, atau peraturan bagr

segolongan manusia berarti mengambil posisi

uluhiyyahdtlalangan mereka dan mempergunakan

hak-hak istimewanya. Sehingga masyarakat yang

diatur dengan hukum dan syariatnya ihr menjadi
hambanya, bukan hamba Allah, dan memeluk
agamany4 bukan agama Allah.

Ketika Islam menjadikan syariat ihr hanya milik
Allah, maka pada saat ifu ia membebaskan manusia

dari menyembah sesama hamba kepada menyem-

bah Allah saja Dengan demikian, ia telah memprok-

lamirkan kemerdekaan manusia bahkan memprok-

lamirkan "kelahiran manusia''. Karena pada hakikal
nya manusia itu tidak pernah dilahirkan dan tidak
pernah ditemukan eksistensinya kecuali setelah ia

terbebaskan dari perbudakan oleh hukum manusia

24 Silakan baca kirab At-msjri ulJim'i fl klam Muqaranan bil-Qrnunil Wadh'IkaryaAbdul QadirAudah.
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yang seperti dia. Jugaketika sudah setarakeduduk-
annya dengan manusia lain di hadapanTuhan se
mesta alam.

Persoalan yang dipecahkan dalam nash-nash
pelajaran ini merupakan persoalan akidah yang

sangatpenting dan sangat besar. Ia adalah persoalan

uluhiyy oh'ketuhanan' dan ubudiah (peribadatan/
penyembahan), persoalan keadilan dan kebaikan,
persoalan kemerdekaan dan kesamaan, dan per-

soalan kebebasan manusia-bahkan kelahiran ma-

nusia- Oleh karena itu, seluruh persoalan ini adalah
persoalan kufur atau iman, persoalan jahiliah atau

Islam.25

Jahiliahitubukanlah suatu rentang wakhr dalam

sejarah. Tetapi, ia adalah suatu keadaan yang di.
jumpai setiap kali didapati unsur-unsurnya di dalam
perahran hidup atau undang-undang. Substansinya
ialah mengembatikan hukum dan peraturan hidup
kepada hawa nafsu manusia bukan kep ada manlnj
dan syariatAllah, baik hawa nafsu itu hawa nafsu
peroftrngan, kelompoh umat, bangs4 maupun suahr
generasi. Semuany4 selama tidak kembali kepada
syariatAllah adalah hawa nafsu.

I(alau ada seseorang yang membuat syariat atau

tatanan hidup bagi masyarakaf maka keadaan ini
adalah jatriliah. Karen4 hawa nafsu inilah yang men-
jadi perahrran dan undang-undang, apa pun istilatrrya!

Apabila suatr kelompok manusia membuat syariat

atau aturan hidup bagr golongan-golongan manusia
lain (termasuk diri mereka sendiri), makakeadaan
ini adalah jahiliah atau pendapat dan pemikiran mereka

menjadi undang-undang, atau apa pun istilatrrya!

Jika suafu kelas masyarakat membuat undang-
undang atau syariat bagi kelaskelas lain, maka kon-
disi ini adalah jatriliah. IGrena, kepentingan-kepen-
tingan kelas tersebut menjadi undang-undang, atau
pendapat mayoritas anggota Parlemen menjadi un-

danglndang, atau apa pun istilahnya!
Seandainya ada wakil-wakil masyarakat yang

membuatperaturan urhrk dirimereka makakondisi
ini adalah jatriliah. I(aren4 hawa nafsu manusiayang
tidak lepas dari hawa nafsu, dan kejatrilan manusia
yang tidak lepas dari kejahilan ini menjadi undang-

undang; atau pemikiran suatu bangsa menjadi
undang-undang, atau apa pun istilahnya!

Bila suatu bangsa membuat syariat untuk ma-

nusia maka kondisi ini adalah jahiliah. Karena ke
pentingan-kepentingan bangsa inilah yang menjadi

undang-undang. Atau, pemikiran lembaga-lembaga
pemerintahan menjadi undang-undang atau apa pun

istilahnya!
Pencipta perorangan, kelompok-kelompok masya

rakat, umat, bangsa" dan generasi membuat syariat

untuk semuanya. IGrena ihr, syariatAllah tidak pilih
kasih dan tidak rnemihak kepada seoftmg pun, ke
hrrunan siapa pun, persoftngan siapa pun, kelompok
manapun, golongan manaprm, bangsa manapun, dan

. generasimanapun. IGrenaAllah adalatrTuhanbagi
semuanya, sedang semuanya di sisi Allah sama

kedudukannya- Juga karenaAllah mengetahui haki-

kat dan kepentingan semuanya. Sehingga, tidak ada

safu pun yang terluput dari perhatian dan peme
liharaan Allah tentang kepentingan, kemaslahatan,
dan kebutuhan merek4 tanpa melebih-lebihkan dan

mengurangi.
Apabila selain Allah membuat syariat bagr ma-

nusia maka semua manusiayang trrndukpada syariat

buatannya itu menjadi hamba bagrnya siapa pun
orangnya, perorangan, kelas, umat ataupun bangsa
Namun, jikaAllah membuat syariat bagi manusia,
maka seluruh mereka (kalau mau melaksanakan-
nya) menjadi manusiamanusia merdeka yang sama

kedudukannya Mereka tidak menundukkan muka
nya kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah ke
cuali kepada Allah.

Dari sini tampak betapa krusialnya persoalan ini
dalam kehidupan manusia dan dalam tatanan alam
semest4

'Andnit@tn lcebm.aran itu mmuruti hana nnfnt mnela,
pasti binnsalnh lnngit dnn bumi ini, dnn sernun yang ada

di dnlamnya. . .. " (al-Mulninuun: 71)

Karena itu, memutuskan perkara dengan selain
yang dihrunkan Allah berarti kejelekan, kerusakan,
dan pada akf,rirnya keluar dari bingkai iman. Hal ini
menurutnashAlQur'an.

Jangan Sedih Memikirkan Sikap Orang Kafir

i&4Ur-oKi;s6_5iG,J 3,i5 e ) 4)J-O ;{.t:36 cr-j

25 Silakan baca kitab Al-klan ua Murkitaahtl Hadhaarahpasal Taklrubbuth wa ldhthiranb, terbitan Darusy'S1uruq.
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tar,ss\evjus
' Hai Rnsul, janganl"ah hmdnknya kamu disediltlan olzh

zrang- lrang y ang bnsegera (mnnperlihntlan) luknfran-
nya. Yaitu, di antara zrang-orangyang mengataknn
dmgan mulut mnekn, 'Kami tel.alt bnim.an', padalnl
hnti mnela belum bnim.an; d"an (juga) di antara mang-

orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka
mrndmgar (bnitn-bnitn) bohong dan amnt sula mm-
dengar perkatann-perkataan orang lain yang belum
p mtah dnnng lepad.amu. Merekn mmgubah pnlannn-
perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mneka
mngatalan, Jikn dib rrilan ini (y ang sud"ah diub ah obh
mnela) l"pon" lwmu, mnkn tnim"alnh; d"anjikn kamu
dibni yang buknn ini, mnkn hnti-ltntilnh.' Barangsiapa
y ang Allnh mmglmdnki kzsesatannya, makn selwli-knli
lmmu tidak aknn mampu menolak sesuatu pun (yang

dnnng) dnrip aln Allnh. Mue kn itu adnlnh orang- orang

y ang Alkh tidak hmdnk men ucikan ltnti mnela. Merekn

bnol.eh lehirnan di duni.a dan di ak:hirat merela bsrolzh

silcsann y ang b esar. Mnelm itu a"d"alnh zrang-zrang yang
sukn men"fungar bnita bohnng banyak m.emalwn yang
hnram.Jila mereka (orang Yoltudi) dntang lupadnmu
(untuk m.eminta putusan), mnkn putuslanlah (pnknra
itu) di antnra m.erek4 atau brrpalinglnh dnri merelaJiln
knmu bnpaling dnri mnekt, mnla mnela tidnk akan
memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan, jikn
knmu memutusknn puknra mueka, m"akn putusknnlnh
(pnknra itu) di antara mueka dengan ad.il. Sesungguh-

nya All"ah mcnyukni orang-orang y ang adil. Bagaimana-
kah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka,
padahal mneka mempunyai Taurat yang di dal"amnya

(oda) hukum AIInh, lnmudian mneka berp aling wsudnh

itu (dnri putusanmu) ? Mnelu sungguh-sungguh buknn

orang yang beriman." (al-Maa'idah: 4L-43)

Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa ia termasuk
ayat-ayat yang diturunkan pada masa-masa setelah
hijrah. Ketika itu kaum Yahudi masih tinggal di
Madinah, yakni seb'elum terjadinya Perang Atzab,
minimal sebelum dideportasi ke perkampungan

$ani Quraizhah. Jika sebelum ihr, maka pada masa-

masa ketika di sana masih ada Yahudi Bani Nadhir
dan Bani Qainuqa'. Bani Nadhir diusir sebelum
Perang Uhud, dan Bani Qainuqa diusir sebelumnya.
Pada waktu itu kaum Yahudi masih melakukan
latihan perang-perangan, dan orangorang munafik
berlindung kepada mereka seperti ular berlindung
ke sarangnya. Kaum Yahudi dan kaum munafik
itulah orangorang yang bersegera kepada ke
kufuran, meskipun kaum munafik mengatakan,
"I(ami beriman", dengan mulut mereka. Tindakan
mereka ini menyedihkan dan mengganggu Rasu-

lullah saw..

Allah SWT menghibur dan menenangkan hati
Rasul-Ny4 serta menjadikannya menganggap ringan
tindakan mereka itu. Diungkapkan-Nya kepada
golongan Islam hakikat orangorang yang bersegera
kepada kekafiran itu, baik dari kalangan Yahudi
maupun munafik. Diaratrkan-Nya Rasulullah saw.

kepada manlutjyane harus ditempuhnya bersama
mereka ketika mereka datang berhukum kepada
beliau. Yakni, sesudah disingkapkan apa yang mereka
rundingkan dan mereka sembunyikan dalam hati
sebelum mereka datang kepada beliau,

"Hai Rnsul, j angankth hmdnkrrya lamu disedihkan olzh

orang- orang y ang bns egna (mtmp srlihntlnn) kclafran-
nya. Yaitu, di antara rrang-zrang yang mengatakan
dengan mulut mnela, 'Kami tel.ah berim.an', padnhnl
lnti mnekn belum berimnn; dnn (juga) di antara mang-

orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat sukn

nundmgar (bnitn-bnita) bohnng dan amnt sula mm-
dmgar pnkataan-perkntaan orang lain yang belum
pernah dnnng fupadamu. Muela mmgubah pnkatnnn-
pnlmtaan (Taurat) dnri tempat-tempatnya. Mneka
mmgatnknn, Jila dibnilmn ini (y ang sudnh diub ah olzh

mnelm) l"po.d" knmu, mnla tnimalnh; danjikn knmu
diberi yang buknn ini, makn hati-hntilnh....'" (aI-
Maa'idah:41)

Diriwayatkan bahwa ayat-ayat ini hrun mengenai
suatu kaum dari bangsa Yahudi yang telah me-
lakukan berbagai macam kejahatan dan pelanggar

ss-s:e5i';t"i^iigv.i;;Ai
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an-berbeda-beda riwayat di dalam menentukannya-
di antaranya adalah berzina dan mencuri. Ini ter-
masuk kejahatan yang diancam hukuman had di
dalam kitab Taurat. Akan tetapi, kaum itu meng-
gunakan istilah ini untukyang lain. Karen4 mereka
tidak ingin memberlakukannya terhadap orang-
orang terhormat di kalangan mereka, dan ini sudah
menjadi prinsip mereka. Namun, kemudian mereka
bertindak gegabah dengan memberlakukan prinsip
mereka ihr kepada semua orang, dan sebagai ganti-
nya mereka buat hukum tn'<ir (sebagaimana yang

dilakukan oleh orangorang yang mengaku ber-
agama Islam pada zaman sekarang).

Ketika mereka melakukan pelanggaran-pelang-
garan ini pada zamNr Rasulullah saw., mereka ber-
musyawarah untuk meminta fatwa kepada beliau
tentang masalah ini. Apabila beliau memberi fatwa
kepada mereka agar menjafuhkan hnk.um ta'<ir
'hukuman menurut pertimbangan hakim, bukan
hukuman yang ditenhrkan dalam nash' yang ringan,
maka mereka akan melaksanakannya. Ini akan mereka
jadikan huiiah di sisiAllah. Rasulullah memberi fatrva
kepada mereka tentang masalah ini. Tetapi, jika fatwa
Rasul ini sesuai dengan isiTauratyang adapada sisi
merek4 maka mereka tidak mau melaksanakannya
Bahkan, sebagian mereka melakukan tipu muslihat
dengan berpura-pura meminta fatwa kepada beliau.
Nah, dari sinilah lantasAllah menceritakan perkata-
anmerekaifu,

'..Jil(n dibnilmn ini (yang sudah diubah olzh mnela)
fupono kamu, mala terimalah; dnnjikn lmmu dibni
yang bulan ini, mnlw h.ati-h.atil.ah....'

Sampai sejauh ifu mereka mempermainkan hukum
Allah dan melecehkanny4 serta menyimpang dalam
bermuamalah kepada Allah dan Rasulullah saw..

Inilah gambaran yang mencerminkan keadaan Atrli
Kitab. Setelah mereka melewati masa yang panjang,

lantas hati mereka menjadi keras, kehangatan akidah
menjadi dingln, dan cahayanya menjadi padam.
Mereka menyelidiki akidah, syariat, dan tugas
hrgasnya unhlk diputarbalikkan dan dijadilian saftma
unfuk membenarkan hawa nafsunya. Mereka juga
mencaricari " fatwa" barangk4li mereka mendapat-
kan jalan keluar dan tipu muslihat untuk membenar-
kan pelanggarannya

Tidakkah seperti itu keadaan orang-orang se-

karang yang mengatakan bahwa mereka beragama
Islam atau termasuk "orang-wang yang mmgatalan
tclnh bnimnn dzrgan mulut merelm, sednng hnti mnela
tid.ak berim"an "ZBukankah mereka meminta fatwa

sebagai upaya tipu muslihatterhadap agama bukan
dalam rangka melaksanakan agama itu sendiri?
Bukankah kadang-kadang mereka menyenhrh agama
barangkali didapatinya dalil yang mengakui ke
benaran kehendak hawa nafsunya dan menye
tujuinya? Kalau agama mengatakan perkataan yang
benar dan menet4pkan hukum yang benar, maka
mereka tidak m'emerlukannya. Mereka berkata
(kepada sesamanya), 'Jila dibniknn ini (yang sudnh

. diubah olzh merekn) lup adn knmu, mnla ttrim"alah; dnn
jilm lamu dibai y ang bulmn ini, mnlm bnltati-lntilnh!'

Begitulah kondisi jiwa mereka- Mungkin karena
inilah maka Allah S\ rT menceritakan kisah Bani
Israel demikian luas dan terperinci. Tujuannya agar
generasi kaum muslimin berhati-hati dan waspada
supaya tidak tergelincir di jalan.

Allah berfirman kepada Rasul-Nya mengenai
orang-orang yang bersegera kepada kekufuran,
mengenai urusan orang-orang yang melakukan
persekongkolan dan menyembunyikan permainan-
nya ihr,'Janganlah engkau disedihkan oleh orang-
orang yang bersegera terhadap kekafiran, karena
mereka menempuh jalan fitrah dan terjatuh dalam
fitnah itu sendiri. Engkau tidak mempunyai tang-
gung jawab sedikitpun terhadap urusan itu. Engkau
tidak dapat menolak fitnah dari mereka, karena
mereka telah menempuhnya dan masuk ke dalam-
nya." Firman-Nya,

". . . Barangsinpa yng Allnh mmghntdnki kcsesatanny a,

maka seknli-knli lmmu tidak aknn mampu menolak
sesuatu pun (yang dnnng) dnri All"ah..,.'

Hati mereka telah kotot makaAllah tidak hendak
menyucikannya Sehingga, pemiliknya sudah masuk
ke dalam kotoran itu,

"...Mnekn itu adal"ah zrang-zrang yang Allnh tidak
hcndok menyuciknn h.ati mnela. . .. "

Allah akan membalas mereka dengan kehinaan
di dunia danaz,ab yang pedih di akhiral
"...Mnekn bsrol,eh luhirnnn di dunia, dnn di alt:hirat
merelw benlth luhirnan yang besar." (al-Maatidah:
4L)

Engkau tidak bertanggung jawab sedikit pun atas

tindakan mereka. Janganlah engkau bersedih me
mikirkan kekufuran mereka. Janganlah engkau
perhatikan urusan mereka, karena ihr adalah urusan
yang akan mendapatkan kepufusan tersendiri.

Selanjutnya diterangkanlah keadaan kaum itu
berikut kerusakan akhlak dan perilakunya sebelum
menjelaskan kepada Rasulullah saw. bagaimana
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menyikapi mereka apabila mereka datang meminta
keputusan hukum kepada beliau,

'Mnekn itu adnl"ah zrang-orangyang suka mmdngar
berin bohnng banyak mnrnlmn yang hnramJikn mnekn
(mang Yahudi) dnnng krp onmnu (untuk mtminta putus -

an), makn putusknnlah (pnlmra itu) di antara merekn,

atau bupalinglnh dnri mnekn.Jikn lnmu bnpaling dnri
merekn, makn mnekn tidak akan membni mudhnrat
kepadamu sedikitpun. Dan, jika kamu memutuskan
perknra mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di
antara merekn dengan adil. Sesungguhnya Allah me-
nyukni nratg-zrang yang adil." (al-wra.a"widah: 42)

Diulang lagi di sini bahwa mereka suka men-
dengarkan berita-berita bohong. Hal ini sebagai
isyarat bahwa sifat itu sudah menjadi mentalitas
mereka Jiwanya selalu terdorong unhrk mendengar-
kan perkataan-perkataan dusta dan batil, dan tidak
tertarik mendengarkan perkataan yang benar dan
jujur. Inilah tabiat hati kalau sudah rusak, dan ke
biasaan ruh kalau sudah padam cahayanya. Alang-
kah senangnya ia terhadap perkataan batil dan dusta
di kalangan masyarakat yang menyeleweng. Alang-
kah beratnya perkataan yang benar dan jujur di
kalangan masyarakat yang demikian ini. Alangkah
larisnya kebatilan pada saat demikian, dan betapa
beratnya bencana yang menimpa kebenaran pada
masa-masa yang banyak kutukan ifu .

Mereka suka mendengarkan perkataan bohong
dan makan harta haram, riba, dan suap-serta men-
jual perkataan dan fahva. Ifulah makanan utama
mereka dan makanan utama masyarakatyang sudah
menyimpang darr manhnjAllah pada semua masa.
Adapun yang haram ifu disebut "suht'karename
mutuskan dan menghapuskan berkahnya. Aduh,
betapa terputus dan lenyapnya berkah dari masya-
rakat yang menyeleweng itu, sebagaimanayang kita
lihat dengan mata kepala pada masyarakat-masya-
rakat yang meninggalkan manltnj dan syarint Allah.

Allah memberikan pilihan kepada Rasul-Nya di
dalam menangani urusan mereka itu, apabila mereka
datang kepada beliau untuk meminta keputusan
hukum. Kalau Rasulullah saw. menghendaki, beliau
boleh menghindarinya dan mereka tidak akan mem-
beri mudharat kepada beliau. Kalau beliau meng-
hendaki, beliau boleh memuhrskan hukum di antara
mereka. Apabila beliau memilih memuhrskan hukum
di antara mereka, maka beliau harus memutus-
kannya dengan adil. Beliau tidak boleh terpengaruh
oleh keinginan mereka; sikap mereka yang ber-
segera kepada kekafiran (kejelekan) itu; serta per-

sekongkolan mereka dan hasil keputusan mereka
secara sembunyi-sembunyr.

". . . S e sungguhny a Allah meny ulmi lrang- zrang y ang
odil."

Rasulullah saw., hakimyang muslim, jaksayang
muslim, hanya bermuamalah dengan Allah dengan
cara begini. Merekh hanya menegakkan keadilan
karenaAllah. Pasalny4 Allah menyukai orang{ftng
yang berbuat adil. Apabila orang-orang sudah ber-
buatzahm, khianat, dan menyeleweng, maka ke
adilan tetap tidak boleh terpengaruh oleh semua itu.
Karena, berbuat adil itu bukan karena mereka me
lainkan karena Allah. Inilah tanggung jawab yang
kukuh dalam syariat dan peradilan Islam, di semua
lokasi dan pada semua z,afiimt.

Pemberian pilihan untuk menangani urusan
kaum Yahudi ini menunjukkan bahwa turunnya
hukum ini adalah pada masamasapermulaan Islam,
karena sesudah itu hukum dan peradilan bagi syariat
Islam menjadi suat r kepastian. Mak4 di negeri Islam
tidak ada yang diberlakukan kecuali syariatAllah.
Semua warga negaranya komitmen untuk ber-
hukum kepada syariat ini, dengan pengeoralian bagi
Atrli Kitab yang hidup di tengah-tengah masyarakat
Islam dalam negara Islam. Yaitu, tidak boleh dipaksa
melainkan mengikuti hukumyang terdapat di dalam
syariat mereka atau menurut perafuran khusus.
Karena itu, diperbolehkan bagi mereka apa yang
diperbolehkan dalam syariat mereka Misalny4 me
melihara babi dan memakanny4 memiliki ktramar
dan meminumnya Tetapi dengan catatan, tidak men-
jualnya kepada orang muslim.

Haram atasAtrli Kitab unhrkmelakukan praktik
riba, karena diharamkan di dalam syariat mereka.
Juga diberlakukan lndprinaandan pencurian atas
mereka, karena hal ini terdapat di dalam krtab
mereka Diberlakukan pula atas mereka hukuman
terhadap pelanggaran ketertiban umum dan pe-
rusakan di muka bumi, sebagaimana diberlakukan
atas kaum muslimin. Karen4 ini merupakan suatu
kebutuhan yang vital bagi keamanan bersama di
dalam negara Islam, baik bagi warga negara yang
beragama Islam maupun nonmuslim. Dalam hal ini,
tidak ada seorang pun dari warga negara Islam yang
ditolerir.

Pada waktu masih diperbolehkannya memilih
hukum ifu, mereka mengajukan sebagian masalah
mereka kepada Rasulullah saw.. Dalam riwayat
Buktrari dan Muslim, disebutl<an batrwa Imam Malik
dari Nafi', dari Abdullah bin Umar r.a, berkat4
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"Orang-oang Yahudi datang kepada Rasulullah
saw. melaporkan bahwa ada seseorang yang berina
dengan seorang wanita. Kemudian Rasulullah ber-
tanya kepada mereka, 'Apa yang kamu ketahui di
dalam Taurat mengenai hukum rajarn?' Mereka
menjawab, 'Kami permalukan dia dan mereka di-
cambuk.' Abdullah bin Salam menimpali,'Kalian
berdusta, sesungguhnya di dalam Taurat terdapat
hukumrajam.'

Mereka pun mendatangkan Kitab Taurat, lalu
membukanya Kemudian salah seorang dari mereka
menutupi ayat rajam dengan tangannya, lantas ia
baca ayat sebelum dan sesudahnya. Abdullah bin
Salam berkata Angkatlah tanganmu!' lalu ia meng-
angkattanganny4 ternyatayang dihrtupi tadi adalah
ayat rajam. Kemudian mereka berkata, 'Betul ya
Muhammad, di dalam Taurat terdapat ayat rapm.'
lalu Rasulullah memerintahkan supaya keduanya
dijatuhi hukum rajam. Maka, saya lihat lelaki itu
merasa kasihan kepada wanita ifu dan melindungi-
nya dari lemparan batu." (Lafd ini lafal Bukhari)

Contohnya lagi adalah seperti yang diriwayatkan
ImamAhmad dengan isnadnya dari IbnuAbbas. Ia
berkata

"Allah menurunkan ayat ini pada dua golongan
dari kaum Yahudi. Salah satunya menguasai yang
lain padazaman jahiliah. Sehingga akhirnya mereka
mengadakan kesepakatan bahwa apabila ada orang
yang hina (ralryat kecil) dibunuh oleh orang yang
terpandang (golongan bangsawan), maka dendanya
sebesar 50 wasaq. Apabila ada golongan bangsawan
dibunuh oleh ralryat kecil, maka dendanya 100
wasaq. Demikianlah yang berlaku selama ini hingga
datang Nabi saw..

Kemudian ada rakyat kecil yang membunuh
orang yang terpandang. Lalu, keluarga bangsawan
ini mengirim ufusan agar ralryat kecil yang mem-
bunuh tadi memberikan diat sebanyak seratus
wasaq. Maka, keluarga ralryat kecil tadi berkata,
'Bagaimana bisa terjadi pada dua golongan yang
agamanya sama, nasabnya sama, dan negerinya
sam4 tetapi diat (denda) sebagian separo dari diat
sebagian yang lain? I(ami berikan ini saja kepada
Anda. Kami kurangl dari yang Anda tentukan ter-
hadap kami, dan kami berpisah dari Anda. Adapun
jika Muhammad telah datang, maka kami tidak akan
memberimu.'

Hampir saja terjadi peperangan di antara mereka
Kemudian mereka mengadakan perdamaian dengan
menjadikan Rasulullah saw. sebagai halmm'jwu
damai' di antara mereka Kemudian golongan feodal

(bangsawan) berkata, 'Demi Allah, Muhammad
tidak akan memberimu dua kali lipat dari apa yang
diberikannya kepada mereka. Mereka membenar-
kan. Mereka tidak memberikan ini kepada kita
kecuali dengan menguranginya secara paksa Karena
itn, susupkanlah orang unhrk mengetahui pendapat
Muhammad dalarn masalah ini. Jika beliau mem-
berikan kepadamu apa yang kamu kehendaki, maka
terimalah hukumnya. Dan, jika beliau tidak mem-

' berimu sepertiyangkamukehendaki, makaberhati-
hatilah dan kamu tidak perlu menerima hukumnya'

Kemudian mereka menyusupkan beberapa orang
munafik kepada Rasulullah saw. untuk mengetahui
pendapat beliau yang akan mereka laporkan kepada
oftmg{rangYahudi itn. Maka ketika mereka datang
kepada Rasulullah, Allah memberitahukan kepada
beliau tentang seluruh urusan dan maksud mereka.
Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surah al-
Maa idah ayat 4147,' Hai Rnsul j onganlah hmdnkny a
lmmu disedihlmn ohh man{-mang yang bersegna (rnem-

p nlihntknn) lceknfiranry a. . .', hingga,'. . . mnlm mnela
itu adnlnh orang- nrang y ang farik.'

Mengenai merekalah Allah menurunkan ayat-
ayat ini, dan merekalah yang dimaksudkan oleh
AXah Azzp waJalla" (Diriwayatkan oleh Abu
Dawud daxi hadits AbvzT-unad, da.ri ayatrnya)

Di dalam riayat IbnuJarir dijelaskan bahwa kaum
bangsawan ihr adalah golongan Bani Nadhif sedang
ralryat kecil itu adalah Bani Quraizhah. Hal ini,
sebagaimana kami katakan di muka menunjuliJ<an
bahwa ayatini dihrrunkan pada rlasa-masinpermula-
an hijrah, yaitu sebelum diusir dan dihukumnya
mereka-

Konteks ini diali*riri dengan pertanyaan yang ber-
isi pengingkaran terhadap sikap kaumYahudi, baik
dalam persoalan ini maupun persoalan lain yang
merupakan sikap umum mereka dan kebiasaan
mereka Firman-Nya,

"Bagaimnnnlmh mnekn mmgarrylatrnu mmi adi hnkim
mereka, padnhnl mereka mempunyai Thurat yang di
dnlnmnya (ada) hulrum Allnh kmudian mnela bn-
paling sendnh itu (dnri putusanmal ?"(al-Maa'idah:
43)

Ini adalah persoalan besar yang buruk di mana
mereka tidak mungkin meminta kepuhrsan kepada
Rasulullah saw. yang akan memutuskan hukum
dengan syariat dan hukum Allah. Sedangkan, di sisi
mereka terdapat I(tab Thuratyang berisi syariat dan
hukum Allah. Sudah tentu keputusan Rasulullah
akan sesuai dengan apa yang termuat dalamTaurat
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yang ada pada mereka. Karena, Al-Qur'an datang

untukmembenarkannya dan menjadibatu uji bagi-

nya- Setelah itu mereka menjauh dan berpaling, baik
dengan cara tidak konsisten pada hukumnya mau-

pun tanpa meridhainya.
AlQur' an tidak hanya menginskari sikap mereka

ini saja. Tetapi, Al-Qur'an menetapkan hukum Islam
mengenai sikap seperti ini,

'...Mereka sunguh-sungguh bukan orang yang ber-

im.an."

Tidak mungkin berkumpul iman dengan keeng-
ganan berhukum kepada syariat Allah, atau ke
tidakrelaan terhadap hukum syariatini. Orangorang
yang menganggap dirinya atau orang lain beriman,

tapi mereka tidak berhukum dengan syariatAllah
bagi kehidupan mereka, atau tidak rela syariat Allah
diterapkan pada mereka, maka pengakuan mereka
ihr bohong. Pengakuan ihr berbenhran dengan nash

yang qath'iin,' Mnela sungguh-sungguh bulwn orang

yang briman " Persoalannya bukan hanya ketidak-

mauan para hakim memutuskan perkara dengan
syariat Allah saja. Tetapi, juga ketidakrelaan orang-

orang untuk dihukumi dengan hukumAllah, dapat

mengeluarkan mereka dari wilayah iman, meski
bagaimanapun mereka mengakuinya dengan lisan.

Nash ini sesuai dengan nash lain yang tersebut
dalam surah an-Nisad ayat65,

'Makn demi Tithanmu, mereka (pada hnkikatnya)
tidnk b erimnn hingga mnela runj adilan lamu hakim
pada perkara yang mereka perselisihlwn, kemudian
mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka

terhadap putusa yang kamu berikan dan mereka

mener im.a, dnegan s ep enuhny a. "

Keduanya berhubungan dengan orang-orang
yang berperkar4 bukan hakim. Keduanya mengeluar-

kan yang bersangkutan dari bingkai iman, dan me
niadakan sifat iman itu dari orang{rangyang tidak
ridha terhadap hukum Allah dan Rasul-Ny4 serta
orang yang berpaling darinya dan menolaknya.

Pangkal pesoalan ini sebagaimana kami katakan
pada awal pelajaran ini, kembali kepada masalah
pengakuan terh adap uluhiyyah, rububiy ala dan qiwa-

m"ahAllahterhadapmanusia,ataumenolakketetap
an ini. Menerima syariat Allah dan ridha terhadap
hukum-Nya itu merupakan lambang pengakuan ter-

hadap uluhiyah, rububiyyah dan qiwamnhNya- Se
dangkan, menolak atau berpaling dari syariat merupa
kan lambang penolakan terhadap pengakuan ini.

Hukum Orang yang Tidak Memuhrskan
Perkara dengan Apa yang Diturunkan Allah

Begihrlah hukum tentang orangorang yang tidak
mau dihukumi dengan syariatAllah dalam kehidup
an mereka- Sekarang datanglah hukumAllah me
ngenai para hakim yang tidak mau memutuskan
perkara dengan apayang diturunkanAllah, hukum
yang dibawa oleh semua agama yang datang dari sisi

Allah.

iut**Taurat

<,{}\ #1': }; un 7 gpi a j\:r3y

a)t**.J\'ri jr;:;itd,,ri1it\ ji;;ti't
$71-5,+11\ j\u)girKpi$;r;-::r
Wagp)i;'a't'o?;i:'69\l#
tt;-K\?c4!ux{;\:\L,K1i;s
,/,A\3_6\:rr.;ti,;4\"b\:\+,416K,
gt :;i'$1'! 1:J'\:' qf'ti6;r-'
h:';c'<#4,,3'i6#"bG':*;f6
tsL6Wiaxt'$:vrH7,';
"S ennggulmy a lfumi tzlnh mmururilun Kitab Taurat di
dalnmny a (ada) p aunj uk dnn mhay a (y ang mennangl),

yang dnryan Kinb itu diputuslmn pnlara orang-orang

Yahudi olzh nnbi-rnbi yong mmysrah diri l(tpadn Allnh,
olch orang-orang alim merelm dan pendeta-pendeta

m.erelm, disebablmn mnelm dipninnl*,nn mnnelih.ara

kitab-kitnb Allnh dnn m.rrela mmjadi sal,si tnhndnpry a.

Karena itu, janganlah kamu takut fupono manusia,
(t"npil nkutkh kzpadn- Ku.Janganlnh lamu mmul<nr

ayat-ayat-Ku dengan lnrga yang sedikit. Barangsiapa

yang tidak mtmutusknn mmurut apa yang diturunkan
Alkh mnlca mcrelu itu adnlah mang-mangyatryknfxr.

Kami telah tunplnn tnhndnp mnela di dnlnmny a (At'
Taurat) bahwa j iwa (dibalas) dmganjizea, m.atn dtngan

mntn, hidung dzngan hidung tnlinga dmgan telinga, gigi
dengan gtgr, don lulu-lulu (pun) adn qishrnhnya.

Barangsinpa yang mzbpasknn (hak qishnshnya), mnlw

melepasknn hak itu (menjadi) penebus dosa bogirya.

Barangsiapa tidnk memutusknn pnknra mmurut apa

y ang diturunlun Allnh, malw merela itu adnhh orang-
'orang 

yang alim. " (aI-I\daaT dah: 4a-a5)

Setiap agama yang datang dari sisi Allah adalatt
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untuk menjadi manhnj kehidupan yang realistis.
Agama datang untuk mengendalikan, mengatur,
mengarahkan, dan memelihara kehidupan manusia.
Tidak ada satu pun agamayang datang dari sisiAllah
yang hanya mengajarkan akidah di dalam hati. Tidak
pula hanya semata-mata membawa syiar-sytar ta'ab-
budiyyah di tempat-tempat ibadah dan di mihrab-
mihrab. Maka baik yang ini maupun yang itu-meski
begitu vital bagi kehidupan manusia dan begitu
penting unhrk mendidik hati manusia-belum cukup
untuk membimbing kehidupan, mengatur, meng-
arahkan, dan menjaganya, selama tidak ditopang
dengan mnnlwj, peraturan, dan syariat yang diopera-
sionalkan dalam kehidupan manusia. Syariat yang
mengendalikan manusia dengan hukum dan ke
kuasaan, serta menjatuhkan sanksi dan hukuman
apabila dilanggar.

Kehidupan manusia tidak akan menjadi lurus
kecuali jika akidah, syrar, dan syariat sama-sama
bersumber dari sumber yang safu, yang memiliki
kekuasaan terhadap hati dan nurani. Sumberyang
memiliki kekuasaan terhadap gerak dan perilaku.

Juga memiliki kekuasaan untuk memberikan balas
an kepada manusia sesuai dengan peraturan-peratur-

annya di dalam kehidupan dunia, sebagaimana ia
akan memberikan pembalasan kepada mereka se
suai dengan hisabnya di dalam kehidupan akhirat

Jika kekuasaan ihr terbagi-bagi dan sumber-sum-
bernya bukan hanya dari safu sumber-yaihr kekuasa
an Allah ditempatkan ada urusan hati dan syiar-syiar
ubudiah, sedangkan kekuasaan membuat peraturan
dan syariat diberikan kepada selain Allah; atau jika
kekuasaan memberikan balasan di akhirat diserah-
kan kepada Allah, sedangkan kekuasaan memberi-
kan hukuman di dunia diberikankepada selainAllah-
-, makapada saatitu jiwa manusiaterpecah menjadi
dua kekuasaan, arah, dan manhaj yang berbeda.
Dengan begitu, rusaklah kehidupan manusia se
bagaimana yang diisyaratkan oleh beberapa ayatAl-

Qur'an dalam berbagai konteks yang berbeda,

"Sekirany a di kngit dan di bumi adn tuhnn-tulnn s elnin
Allah, tentula.h telah rusak binasa keduanya." (aI-
Anbiyaa' :22)
' An d.aikatn lcebcn aran iht mmuruti h.awa nnfsu mnekn,

p asti birwsalnh kngit dnn bumi ini snta s unua y ang adn

di dnlnmnya. " (al-Mutminuun: 71)

"Kemudinn Kami jadilan kamu bna"dn di atns suatu

E arint (peraturan) dar i urusan (agamn) itu, m"okn ilafii-
l"ah syarint itu dan janganlah knmu ikuti hnuta nafiu
zrang-orang yang tidnk mmgetahrzr. "(a{aatsiyah: 18)

Oleh karena itu, datanglah setiap agama dari sisi
Allah untuk menjadi m^anhnjkefudupan, baik agama
itu datang unfuk suafu negeri, untuk suatu umat,
maupun unfuk se{uruh manusia dalam semua gene
rasinya. Ia datang disertai dengan perahrran-peratur-

an tertentu untuk mengafur kehidupan nyata ini, di
samping aspek akidah unhrk membangun pandang-

an yang benar terhadap kehidupan, dan sylar-syrar
ta'abbudiyah yang menghubungkan hati dengan
Ailah. Ketiga hal ini merupakan pilar agama Allah,
ketika agama itu datang dari sisi.Nya. IGrena, ke-
hidupan manusia tidak akan menjadi baik dan lurus
kecuali ketika agama Allah menjadi manhnjkebtduy
anrtya.26

Di dalam Al-Qur' anul-IGrim terdapat bermacam-
macam bukti yang menunjukkan muatan agama-
agama terdahulu. Adakalanya agarna-agunaihr datang
unfirk suatu negeri atau untuk suatu kabilah dengan
ahran yang lengkap untuk negeri atau kabilah itu
padawakhr itu sesuai dengan tahap perkembangan
yang dialaminya. Di sini dibeberkankelengkapan ini
pada tiga agama besar: Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Pembahasan ini dimulai dengan kitabTf,uratyang
disebutkan dalam ayat-ayatyang sedang kita hadapi
pada poin ini,

"Sesungguhnya Knmi tplahmmurunknn Kitnb Taurat di
dalamnya ada petunjuk dan cahaya (yang mene-

rangi).. .. " (al-Maa'idah: 44)

Kitab Thurad sebagaimana keadaannya ketika
diturunkan Allah, adalah kitab Allah yang datang
untuk memberi petunjuk kepada Bani Israel dan
menerangi jalan mereka menuju Allah, dan jalan

mereka di dalam kehidupan. Kitab Taurat datang
dengan membawa akidah tauhid, sytar-sytar ta'ab-
budi ahyangbermacam-macam, dan juga membawa
syariaf

",,.yorg dmgan Kinb in diputusknn perknra orang-

orang Yahudi olzh n"abi-rnbi yang mmynah diri lcepadn

Allnla olzh mong-orang olim mnela dnn pmdznpmdzn
merelu, disebabknn muelm dipuinnhkan menulih.ara

kinb-kinb Alhth dan mneka mmjadi salcsi tuhaiap-
nya..'."

Allah menurunkan Kitab Taurat bukan hanya

26silakanbacakitab KhastwabhutTashawwuillslami waMuqawwimantuhu, Hadzt al-Diry denAl-Mustnqballi Hadmd-Dn, terbitan Darusy-Syuruq.



Juz W: Bagian Akhir an-Nisoo' E krmulaan ol-Maa'idoh (2s6) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an III

untuk menjadi petunjuk dan cahaya bagi hati dan
nurzmi dengan muatan akidah dan ibadah-ibadah
saja Akan tetapi, kitab ihr juga sebagai petunjuk dan

cahaya dengan memuat syariat yang mengatur
kehidupan nyata manusia sesuai dengan manhnj

Allah, dan memelihara kehidupan ini dalam bingkai
manltaj tersebul Dengan Kitab T[urat ihr, para nabi
yang menyerahkan dirinya kepada Allah memuhrs
kan perkara tanpa kepentingan pribadi sama sekali

bagi mereka. Semuanya dilakukan semata-mata
karenaAllah. Mereka tidak mempunyai atau meng-

klaim memiliki keinginan, kekuasaan, dan hak isti-

mewa dari salah satu hak istimewa uluhiyyalt-dan
inilah Islam dalam maknanyayang asli.

Dengan Taurat ini, para nabi memufuskan per-

kara bagi orang{rang Yahudi. Dengan demikian,
syariat Kitab Taurat ini khusus diturunkan untuk
kaum Yahudi dalam batasan dan sifatnya yang se
perti ihr. Hal ini sebagaimana denganThurat ihr pula

diputuskan perkara orangorang Yahudi oleh orang-
orang alim dan pendetapendeta yakni hakim-hakim
dan ulamaulamamereka Hal itu disebabkan mereka
telah ditugasi memelihara kitab Allah, dan dihrgasi

menjadi saksi atasnya Maka, mereka tunaikanlah
hukum-hukumTaurat itu sebagai kesaksian atas diri
mereka sendiri, dengan membenhtk kehidupan
liJrusus mereka sesuai dengan pengarahan-peng-

arahannya lni sebagaimana mereka juga menunai-

kan kesaksian terhadapTauratpada kaum mereka
dengan menegakkan syariat-Nya terhadap merelia

Sebelum selesai membicarakan Kitab Taurat, Al-

Qur'an menoleh kepada umat Islam untuk meng-

arahkan mereka terhadap masalah hukum kitab
Allah secaraumum. IGdang-kadang hukum-hukum
ini ditentang oleh hawa nafsu manusia-ditentang
dengan keras kepala batrkan diperangi. Ditmjul*an
pula kepada mereka tentang wajibnya menjaga kitab
Allatr dalam kondisi seperti ini, dan dijelaskan pula

balasan bagi orang yang menolak dan menentang-
ny4

'. . . Karmn ih.t, j arryanlnh lamu nkut knpadn m.anusia,

(unpil nkutlnh kzpadn- Ifu .Janganlah lmmu mmulmr

ayat-ayat-Ku dmgan hmga yang sedikit. Barangsia'pa

jang iidn* memutus knn mmurut ap a y ang dlturunknn
' 
Alkh malca mn e la iht adnlil orang- or ang laftr. " (aI-

IVlaa'idah:44)

Allah sudah mengetahui bahwa memutuskan
hukum menurut apa yang dihrunkan-Nya, kapan

dan di mana pun, tentu akan ditentang oleh sebagian

orang. Juga tidak akan diterima oleh jiwa orang-

orang ini dengan rela, penuh penerimaan, dan ke
pasrahan. Juga akan ditentang oleh para pembesar.

diktator, dan penguasa hrun-temurun. Karena pem-

berlakuan hukum Allah itu akan melucuti selendang
uhthiyyahyangmereka sandangkan pada diri merek4
dan akan mengembalikan uluhiyyahinkepadaAllah
semata-mata, ketika telah dilucuti dari merekahak
kedaulatan, pembuatan syariat, dan menetapkan
hukum yang selama ini mereka lakukan tehadap
masyarakat tanpa izin dari Allah.

Pelaksanaan hukumAllah ini juga akan ditentang
oleh parakonglomeratyang selama ini mengeruk
kekayaan dengan cara yang zalim dan jalan yang
haram. Karena syariat Allah yang adil tidak akan
membiarkan dan melestarikan kepentingan mereka
yang sarat dengan kezaliman. Juga akan ditentang
oleh para pensikut hawa nafsu dan syahwal serta
penghamba kenikrnatan yang penuh kedurhakaan
dan serbaboleh. IGren4 agamaAllatr akan menwci-
kan mereka dari semuaihr dan menjaflrhkanhukum-
an terhadap pelakunya. Masih banyak lagi pihak-
pihakyans akan menentang diberlakukannyahukum
Allah ini. Yaitu, orang{ftngyang tidakmennrkai ke
baikan, keadilan, dan kesalehan dominan di muka bumi.

Allah S\MTsudah mengetahui bahwa memutus
kanhukum dengan apayang diturunkan oleh-Nya
ini akan mendapat tantangan dari berbagai arah.

Orangorang yang diamanati menjaganya dan men-
jadi saksi kebenaran hukum Allah harus meng-
hadapi tantangan ini, harus mengokohkan barisan,

dan harus memilnil tugashrgas ini dengan jiwa dan

hartanya. Maka, Allah menyeru mereka dengan
seruan-Ny4

". . .I{arenn itu, janganlnh knmu takut lcepa"dn manusia,

(tenpr) takutlnh lupadn- Ku. . . ! "

Jangan sampai rasa takut kepada manusia men-
jadikanmereka berhenti melaksanakan syariatAllah,
baik takut terhadap para penguasa zalim yang tidak
mau tunduk kepada syariat Allah dan menolak
mengakui uluhiyyahyailgmerupakan hak prerogatif

Allah, maupun orang{rang yang berusahamemu-
ta6alilit<an syariat Allah agar mereka dapat leluasa

melakukan eksploitasi kekayaan. Ataupun, kelom-
pok-kelompok sesat yang suka menyimpang dan

mengikuti paham serba boleh (permisivisme) yang

merasa keberatan terhadap hukum-hukum syariat

Allatr. Jangan sampai perasaan takutkepada mereka
menghalangi diberlakukannya syariatAllah di ddarn
kehidupan. Hanya Allah sendirilah yang berhak
ditakuti, tidak ada rasa takut kecuali kepadaAllah.
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Demikian jugaAllah mengetahui bahwa di antara

orang-orang yang ditugasi menjaga dan menjadi
saksi atas kebenaran kitab Allah ini, adayang tertarik
kepada keinginan dunia. Mereka dapat saja mene'

mui para para penguaq konglomerat, dan pengikut

syahwatyang tidak menginginkan diberlakukannya
hukum Allah, lantas mereka memperhrrutkan ke
inginan orangorang itu demi mendapatkan kekaya-

an dunia Ini sebagaimanayangterjadipadasebagian
tokoh agamayang menyimpang pada setiap zaman

dan setiap kelompok, dan sebagaimana yang terjadi
di kalangan ulama Bani Israel.

Oleh karenaitu, Allah menyeru merek4

'..Janganlnhknmummjunlayar-ayar-Kudengonlwga
yang sedikit!...."

Begitulah didapatinya sikap diam, sikap meng-
ubah kebenaran, atau membuat fatwa-fatwa yang

amburadul (sesuai dengan pesanan).

Berapa pun harga imbalan yang diterima pada

hakikatnya adalah sedikit, meski seluruh kekayaan
dunia sekalipun. Karena, bagaimana tidak sedikit,

sedangkan imbalan-imbalan itu tidak lain hanyalah

berupa uang sekian, jabatan, gelar, atau kepentingan-
kepentingan kecil, yang dibeli dengan agama, dan

ditukar dengan neraka jahanam yang sudah me-

yakinkan?!
Sesungguhnya tidak ada yang lebih buruk dari-

padapengltrianatan orang yang diberi amanat, tidak
ada yang lebih busuk daripada pengabaian orang
yang diberi tugas untuk menjag4 dan tidak adayang

lebih jelek daripada pemutarbalikan orang yang

ditugasi menjadi saksi. Orangorang yang menyan-
dang predikat " rijalild-dirl"pemuika-pemuka agama'

banyakyang berlhianat, mengabaikan amanat, dan

memutarbalikkan kebenaran. I-antas, mereka ber-

diam diri saja tanpa mau berusaha memutuskan
perkara menurut apayang dihrunlanAllah. Mereka
mengubah kalimat-kalimat Allah dari proporsi-pro
porsinya, demi untuk memenuhi kehendak para

penguasa unhrk mengutak-atik kitab Allah.

'. . . Barangsiapa yang tidnk memutuslmn pnlara msnu'

rut apa yarg diturunknn Allah, makn mnela adnlah

or ang- or ang ) ang kartr. "

Beginilah ketetapan yang tegas dan pasti. Begitu-

lah pernyataan umum yang dikandung oleh lafal
'man"'siapa saja' sebagai isim syarat dan jumlah

syarat sesudahny4 yang menunjukkan keberlakuan-

nya melampaui batasbatas lingkungan dan kondisi,

mas4 dan tempal Hukumnya berlaku secara umum

atas semua orang yang tidak memutuskan perkara

dengan apa yang diturunkan Allah, pada generasi

kapan pun, dan dari bangsa manapun..

Illnt -ny a' alasarurya, dasarnya' sebagaimana kami
kemukakan, adalah bahwa orang yang tidak mau
memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan
Allah adalah kargna dia menolak uluhiyyah ltllah.
Pasalnya, uluhiyyah ini merupakan hak istimewa
Allah yang di antara konsekuensinya ialah kedaulat-

' an-Nya membuat syariat dan hukum. Karena itu,
barangsiapa yang menghukum atau memutuskan
perkara dengan selain dari apa yang diturunkan
Allah berarti dia menolak uluhiyahttllah dan hak-

hak istimewarrya pada sahr sisi. Pada sisi lain ia meng-

klaim dirinya memiliki hak uluhiyyaft dan hak isti-
mewaitu.

Nah, kalau begitu, apa lagr kekufuran itu kalau
bukan ini (menolak uluhiyyahdanhak istimewaAllah,
dan mengklaim hak ukhiyyahdan hak istimewa buat
dirinya sendiri)? Apa nilai pengakuan beriman atau

beragama Islam dengan lisan, kalau amalannya-
yang merupakan implementasi isi hati-berbicara
tentang kekufuran dengan lebih fasih daripada
bahasa lisan?!

Sesunggshnya membantah hukum yang jelas,

tegas, umum, dan menyeluruh ini tidak lain berarti
berusaha lari dari kebenaran. Sedangkan, menak-
wilkan dan memutarbalildran hukum atau ketetapan

ini tidak lain berarti berusaha mengubah kalimat-
kalimatAllah dari posisinya. Bantahan semacam ini
tidak ada arti dan'nilainya unhrk memalingkan hukum
Allah dari orang yang terkena sasaran hukum ifu
berdasarkan nash yangjelas dan tegas.

Setelah menjelaskan kaidah pokok dalam seluruh
agamaAllah ini, konteks berikufrrya kembali mema-

parkan beberapa contoh syariat Taurat yang telah

dihrunkan Allah untuk dipergunakan memutuskan
perkara oleh para nabi, orangorang alim, dan pen-

deta-pendeta buat kaum Yahudi-karena mereka di.
perintahkan untuk menjaga kitab Allah dan menjadi
saksi atasnya,

"Knmi telnh tenplan tnh.adnp muela di dnlnmny a (At
Taurat) bahwa j iw a (dib aln ) dmgan j iw a, m.ata dmgan

m.ata, hidung fungan hidung telinga dmgan telinga, gtgi

dmgan gigi, dan kknJukn (pun) ada qishnhnya." (aI-
Maa'idah:45)

Hukum-hukum yang diturunkan dalam Tburat ini
juga tetap diberlakukan dalam syariat Islam. Juga
menjadi bagran dari syariat kaum muslimin, yang

datang unhrk menjadi syariat bagi manusia hingga
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al<hk zarnan, meskipun hanya berlaku di negara
Islam, yang memberlalmkannya secara fulen. I(arena,
pemerintah Islam tidak dapat memberlakukannya di
luar batasbatas Darul Islam (Negara Islarn). Akan
tetapi, jika pemerintah Islam dapat memberlaku-
kannya kepada masyarakat umurn, maka dia juga
dituntut untuk melaksanakan dan menerapkarurya.
Karena, syariat Islam itu merupakan syariatumum
bagi semua manusia, bagi semua zamart, sebagai-
mana yang dikehendaki Allah.

Kemudian di dalam Islam ditambahkan ketentuan
lain di dalam firman Allah,

". . . Barangsiap a y ang melepasknn (nk qishnhny a),
mnka melepaslan hak itu mmjadi pmebus dosa bagi-
n\a...."
\ Ketentuan ini tidak terdapat di dalam hukum

Tauraf karena qishash ihr sudah menjadi suatu
kepastian yang tidak dapat diubah, dan tidak dapat
dilepaskan. Oleh karena ihr, di dalam Taurat tidak
terdapatkafaral

Ada baiknya kami berikan komentar sekadarnya
dalam mfsir Azh-Ztilnlin mengenai hukum qishash

ihr.
Persoalan pertama yang ditetapkan syariatAllah

dalam hukum qishash ini ialah prinsip persamaan

dalam masalah darah dan hukuman. Tidak ada

syariat lain selain syariat Allah yang mengakui
persamaan di antarajiwamanusi4 yang memberilan
hukum qishash (pembalasan) jiwa dengan jiwa dan
luka dengan luka yang sepertinya, meskipun ber-
beda-beda kedudukan, golongan, keturunan, ke
bangsaan, dan kesukuannya-

Jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga gigt
dengan gigi, dan lukaluka pun ada qishashnya tanpa
membeda-bedakan golongan, unsu4, kelas, penguas:L

ataupun ralryal Semuanya sama di depan syariat
Allah. IGrena semuanya berasal dari jiwa yang satu
dalam ciptaan Allah.

Sesungguhnya prinsip agungyang dibawa syariat
Allah ini merupakan pernyataan yang hakiki dan
sempurna tentang kelahiran "manusia''. Manusia
yang setiap individunya mendapatkan hak persama-

an. Pntamq untuk berhukum kepada syariat dan
hukum yang sama (yaihr hukum Allah). Kedua,

unhrk menuntut hukum pembalasan (qishash) de
ngan prinsip dannilaiyang sama

Inilah pernyataan pertama. Perahran-perafuran
buatan manusia ihr berbeda-beda selama berpuluh-
puluh abad hingga mencapai kemajuan pada se

bagian posisinya dari sudut teori perturdang-undang-

an, meskipun dalam prakteknya tidak demikian.
Kaum Yahudi yang di dalam Kitab Tauratnya

terdapat prinsip yang agung ini telah melakukan
diskriminasi bukan cuma antara mereka dengan
golongan lain ketika mereka mengatakan, 'Tidak
ala dnsa atas knmi mtuk bertindnk terhndap golongan

umi."Batl<art dislaiminasi ihr pun terjadi di kalangan
internal bangsa Yahudi sendiri sebagaimana yang
ldta lihat pada suku Bani Quraizhah yang dianggap
sebagai golongan rakyat jelata dan Bani Nadhir yang
dianggap sebagai golongan bangsawan. Sehingg,a
datanglah Nabi Muhammad saw. dan mengembali-
kan mereka kepada syariatAllah. Yakni, syariatyang
menyamaratakan kedudukan manusia, dan meng-
angkat muka rakyat kecil dan menyejajarkannya
dengan muka golongan bangsawan.

Hukum qishash dengan prinsipnya yang agung
ini-di samping pengumuman tentang kelahiran baru
bagi manusia-merupakan hukuman yang menakut-
kan. Sehingga, menyebabkan orang yang hendak
melakukan kejahatan membunuh orang lain, me
lukainy4 atau mematahkan bagian organ tubuhnya
berpikir dua kali bahkan beberapa kali sebelum me
laksanakan niafuiya dengan segalamotivasinya" Iftren4
ia tahu bahwa ia akan dibunuh jika ia membunuh-
tanpa melihat nasab, kedudukan, golongan, atau
kesukuannya- Ia juga akan dijahrhi hukuman seperti
kejahatan yang dilakukannya terhadap orang lain
(kalau tidak membunuh). Kalau ia mematahkan
tangan atau kaki orang lain, maka ia akan dihukum
dengan dipotong tangan atau liakinya IGlau ia me
rusakmata, teling4 hidung, atau gigi orang lain, nis
caya ia akan dihukum dengan dirusak organ tubuh-
nya sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkannya
terhadap orang lain ihr.

Berbeda halnya kalau hukumannya ihr penjara,

berapa pun lama atau pendeknya ia dipenjara- IGrena
sakit yang dirasakan pada tubuh, kekurangan wujud
organnya, berubahnya benhrknya yang menjadi
jelek, akan sangat berbeda dampaknya dengan
hukuman penjara" Hal ini sebagaimana sudah kami
jelaskan dalam membicarakan hukum pencurian.

Hukum qishash juga merupakan keputusan yang

melegakan fitah, menghilangkan dendam dalam
jiw4 dan menghilangkan luka dalam hati. Juga dapat
meredam gejolak panas yang dipicu oleh kemarahan
buta dan gengsi jahiliah. Memang ada sebagian orang
yang mau menerima denda atas suafu pembunuhan
dan ganti rugi atas luka yang ditimbulkan. Tbtapi,
sebagian hati tidak dapat disembuhlan dendam dan
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kejengkelannya keorali dengan diterapkannya hukum
qishash.

SyariatAllah di dalam Islam sangat memperhati-
kan fitratr manusia sebagaimana syariat-Nya di dalam
Thural Sehingga apabila hukuman qishash ihr dapat
menjamin kelegaan hati keluarga penderit4 maka
ada kalanya kelegaan itu diperoleh dengan dilaku-
kannya toleransi dan pemaafan. Yaifu, pemaafrn oleh
keluarga yang mampu menunfut dijahrhkannya
hukuman qishash,

". . . B arangsiap a y ang melep askan (hak qishas hny a),
m.akn meLepasknn hak itu menjadi penebus dosa bagi-

nya...."

Barangsiapa yang melepaskan hak qishashnya

@ersedekah) dengan rela hati, baik olehwali darah/
wali si terbunuh (dan pelepasan hak itu bisa jadi
dengan mengambil diat sebagai pengganti qishash,
atau tanpa menuntut pembalasan darah dan diat
sekaligus, karena hukuman dan pemaafun sudah di-
lepaskan dan tinggal imam menjatuhkan hukum
ta'<irsesuu dengan pikirannya), maupun yang me
lepaskan hak itu adalah pemilik hak sendiri karena
dilukai, lantas ia tidak melakukan pembalasan; maka
sedekatrrya ini menjadi penebus dosa baginy4 yang
dengan sedekahnya ini Allah menghapuskan dosa-

dosanya.
Seruan unhrk berlapang dada dan memaaftan ini

sering menggantungkan hati dengan pemaafrn dan
pengampunan Allah kepada jiwa yang tidak merasa
puas dengan pengganti yang berupa uang. Juga tidak
merasa puas dengan dijatuhkannya qishash itu sen-

diri untuk menggantikan orang atau sesuatu yang
hilang darinya. Karena, keuntungan apakah yang
diperoleh wali si terbunuh dengan membunuh si
pembunuh? Harta macam apakah yang dapat meng-
gantikan oftmgyang dibunuh ihr?

Hukum qishash itu hanya upaya maksimal yang
dapat ditempuh unhrk menegakkan keadilan di muka
bumi dan memberikan jaminan keamanan kepada
masyarakat (agar tidak ada lagi oang yang begitu saja

membunuh orang lain). Akan tetapi, masih ada saja
perasaan tidak enak dalam hati yang hanya dapat
dihapuskan dengan menggantungkan hati kepada
harapan untuk mendapatkan ganti yang datang dari
sisiAllah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Waki' dari Yunus
bin Abu Ishaq, dari Abu Safar, bahwa ia berkata,
"Seorang laki-laki Quraisy mematahkan gigi seorang
laki-laki Anshar. Ialu lelaki Anshar itu meminta
Muawiyah memberikan hukuman lebih beral Ke

mudian Muawiyah berkat4'Kami akan memberikan
sesuatu yang memuaskan hatimu.' laki-laki Anshar
ihr terus mendesak Kemudian Muawiyah berkata
'Ini adalah urusanmu dengan saudaramu (sesama

muslim) .' Ketika itu Abud Darda sedang duduk, lalu
ia berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah saw
bersabda, I

ot--i ".- .". A 'iA J: '- U &e -\; . - l' v /
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Ttadn worang mushmjun y ang rlitimpa musibah pada
tubuhny a l"antn ia mmy e dr knhk,nnny a (tidak menuntut
balns) m.elainknn dmgan itu Allnh mengangkat duajat-
nya atau menglutpusknn dnsanya.'

lalu lelakiAnshar ihr berkata,'Aku maafl<an dia."'
Demikianlah hati lelaki Anshar itu merasa rela

dan senang. Hal ini tidak dapat diganti dengan harta
yang hendak diberikan Muawiyah yang ia desak ihr.

Itulah syariatAllah Yang Maha Mengetahui ten-
tang maKrluk-Nya, dan mengetahui segala sesuatu
yang bergetar dan terasa dalam hatinya. Juga me
ngetahui apa yang meresap dalam kaibu dan diri-
dhainya, dan mengetahui perasaan tenteram dan
damai dalam hati saat menerima hukum-hukumnya-

Sesudah memaparkan sebagian dari syariatTaurat,
yang menjadi bagian dari syariat Al-Qur'an, maka
diakhirilah paparan itu dengan mengemukakan
ketentuan umum yang berbunyi,

"...Barangsiapa yang tidak memutusknn prrlrara me-

nurut apa yang diturunknn Allnh, mnkn merekn adalnh
zrang-lrang yang alim." (al-Maa'idah: 45)

Ungkapan ini bersifat umum, tidak ada mukJtrnh-

s his hy ang mengkhususkannya- Tbtapi, di sini diper-
gunakan sifat baru, yufu " zalim'.

Sifat baru ini bukan berarti keadaan lain selain
sifrtkufir (kafir) yang disebutkan sebelumnya Akan
tetapi, sebagai tambahan bagi sifat lain bagi orang
yang tidak mau memutuskan perkara dengan apa
yang diturunkan Allah. Maka, orang yang tidak mau
memuhrskan perkara dengan apayang dihrunkan
Allah ini dinilu kafrkarcna menolak uluhiyyahNlah
SWT dengan hak prerogatifrrya untuk membuat
syariat dan peraturan bagi hamba-hamba-Nya. Se-

baliknya, orang yang mengaku memiliki hak ulu-
hryJohihr dengan mengaku mempunyai hak mem-
buat syariat dan hukum buat manusia disebut juga

zpliml{arena, ia membawa manusia kepada syariat
selain syariat Tuhan mereka, yang baik dan dapat

t-t, ,.1
\ OJ-?'!
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memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Selain itu,
mereka juga menzalimi dirinya sendiri dengan men-
campakkannya ke dalam kebinasaan, menyedia-
kannya untuk disiksa karena kekufurannya, dan
membentangkan kehidupan manusia-bersama diri-
nya-kepada kerusakan.

lnilah kandungan makna kesatuan mumad il"aihi
dan f il syarul "Barangriapa yarry tidnk mzmutuskan

pnlura mmurut apa yang diturunknn Alhuh", dengan
jawab syarat yang kedua ditambah dengan jawab

syarat pertarna. Keduanya kembali kepada mumnd

ilnihi' gatir apangkal' dalarn f il sy ar at y aitu "'6 "

barangsiapa' yang menunjulit<an kemutlakan dan
keumuman.

Kitab W
Selanjufrrya dijelaskan berlakunya hukum umum

tadi pada kitab yang ditr.runkan sesudah Taural

i ; 4 6.q6 $. ;; ii &.etcl6$;
'6.v6 j:;.13j;ii*.:u+;'ij,+,;T;Ai

H;t'6;"ir'fu.;'o:'&>;Ai'u;i1
'ilU 14 i ;;"*-trfi :iir6*E i 3fr

A+Offii'i+frrtt
"I{nmi irirrylnn jejak mneln (rnbi-nabi Bani Israel)

fungan- Isa putra Maryam, m"eflLbennrlmn kitah yang se-

belumny a yaitu Taurat. Ifumi telah mnntrffililn I"p on"-
nya Kinb Injil wdnng di dnl"amnya (ada) petuniuk dnn
mlnya (yangmenerangi), don m.unbaurknn kinb yong
sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Mmjadi pehrnjuk sutn
pmgaj aran untuk orang-mang y ang bunfuta. Hendnk-
lnh orang-orang pengikut Injil, memutuskan pwlara
rnmurut apa yang diturunlwn Alhh di d"alnmnya.

Bmangsiapa tidnk memutuslun pnknra menurut apa

yng diturunlan Allnh, mnla rnerelw itu adnlnh orang'

orang y ang fasik. " (al-IMaaTidahz A6-a7)

Ailah telah menurunkan Kitab Injil kepada Isa
pul:ra Maryam unhrk menjadi m.anhnjkefudupan dart
syariathukum. Injil ini sendiri tidakmemuat syariat
baru melainkan hanya revisi-revisi kecil terhadap
syariat Taural Injil datang untuk membenarkan
Kitab Taural I(arena ihr, syariatnya bersandar pada

syariatThurat, selain penyesuaian-penyesuaian kecil
ifi.r. Allah menjadikan petunjuk dan cahaya dalam Injil

ihr, petunjuk dan nasihat. Akan tetapi, bagi siapa?
"Bagi orangorang yang bertakrva''.

Orangorang yang bertalnva ifulah yang mene
mukan di dalam kitab-kitab Allah pehmjuk, cahaya,
dan nasihat (pengajaran). Merekalah yang terbuka
hatinya terhadap pehrnjuk dan cahaya yang terdapat
di dalam kitabkitab qrci itu. Terbukalah bagi mereka
pehnjuk dan cahayayang ada dalam kitab-kitab itu.
Sedangkan, hati yang keset, kasan dan keras, tidak
akan sampai kepadanya pengajaran itu, tidak dapat
menemukan makna-makna kalimabry4 tidak men-
dapatkan ruh di dalam pengarahan-pengarahannya,

tidak merasakan akidahnya, dan tidak memperoleh
hidayah dan pengetahuan dari petunjuk dan cahaya
ini. Juga tidak mau merespons dan menyambutrya.

Sesungguhnya cahaya itu ada tetapi tidak dapat
diketahui kecuali oleh mata hati yang terbuka. Pe
hrnjuk ihr ada tetapi tidak dapat digapai kecuali oleh
ruhyang mulia. Dan, pengajaran ihr ada, tetapi tidak
dapat diperoleh kecuali oleh hati yang penuh per-
hatian.

Allah telah menjadikan di dalam Injil pehrnjuk,
cahaya, dan pengajaran bagi orangorang yang ber-
takrra Dia juga menjadikannya sebagai manlajke
hidupan dan syariat hukum bagi pengikut Injil. futi-
ny4 lihusus bagi mereka saja bukan risalah umum
bagi seluruh manusia, sebagaimana halnya Thural
kitab suci, risalah, dan setiap rasul sebelum datang-
nya agama terakhir ini. Akan tetapi, ada juga se
basian dari syariat Injil-yang notabene adalah syariat
Tlurat juga-yang dambil oleh AlQur'an sehingga
menjadi syariatAl-Qur'an, sebagaimana dalam syariat
qishash dimuka

Kalau begitu, maka para pengikut Injil juga dihn-
tut untuk berhukum kepada syariat yang telah di.
tetapkan dan dibenarkan oleh Injil dari syari'at
Tburat,

'. . .Hendnlclnh orang-orangpmgilan Injil memutuslan
p erlcara mmurut ap a y ang diturunknn Allnh di dalnm-
n\a...."

Prinsipnya ialah memuhrskan perkara menurut
apa yang diturunkan Allah, bukan yang lain. Para
pengikut Injil dan kaum Yahudi tidak berarti apa-apa

sebelum mereka menegakkan hukumTaurat dan
krjil-sebelum datangnya agama Islam-dan menegak-
kan hukum yang diturunkan kepada mereka dari
Tuhan mereka-sesudah datangnya Islam. Karena,
semuanya adalah syariat yang satu yang mereka
terikat denganny4 dan syariat Allah yang terakhir
ihrlah syari'at yang menjadi pegangan:
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"...Barangsiapa yang tidak memutuslan pnlara me-
nurut apa yang diturunlan Allnh mala mneka ad,alnh
zrang-zrang yargf"rik. " (al-Maa'id ahz a7)

Nash ini juga bersifut umum dan mutlak Sifat foik
ini juga sebagai tambahan terhadap sifat kufrr dan
zalim sebelumnya. Ini bukan berarti kaum dan ke
adaan yang baru yang terlepas dari keadaan yang
pertama. Tbtapi, ini hanyalah sifat tambahan bagi
kedua siht sebelumny4 yang melekatpada siapa saja
yang tidak memufuskan perkara menurut apa yang
dihrunkan Allah, dari generasi dan golongan atau
bangsa manapun.

Kufurkarena menolak uluhiy ah Nlahtercermin
dalam penolakan terhadap syariat-Nya hlimkarena
membawa manusia kepada selain syariatAllah dan
menyebarkan kerusakan di dalam kehidupan mereka
F'asikhenakeluardarimanlwjttllahdanmengikuti
selain jalan-Nya Mak4 itulah sifat-sifatyang dikan-
dung oleh perbuatan yang pertama (kufur), yang
semuanya berlaku bagi si pelaku. Seluruh sifat itu
kembali kepadanya tanpa terpisah-pisah.

Kitab dan Syariat Tqakrtir
Akhirnya, sampailah pembicaraan pada risalah

terakhir dan syariat terakhir. Yaitu, risalah yang me
maparkan "Islam" dalam bentukfinalnya unfuk men-
jadi agama bagi seluruh manusia; dan syariatnya
menjadi syariat bagi semua manusia juga. Yakni,
unhrk menjadi batu ujibag semua ajaran yang datang
sebelumnya sekaligus menjadi rujukan yang ter-
akhir. Juga untuk menegakkan manhqiNlahbagJ
kehidupan manusia hingga Allah mewarisi bumi
dengan segala maKrluk yang ada di permukaannya

Islam adalah manhaj yang menjadi acuan ke
hidupan dalam berbagai cabang dan kagiatannya. Ia
merupakan syariat yang menjadi bingkai kehidupan
dan menjadi poros tempat berpijaknya, menjadi
acuan pandangan akidah, sistem sosial, dan tatanan
perilaku individu dan masyarakat Risalah Islam juga
datang unhrk dijadikan tatanan hukum, bukan cuma
untuk diketahui, dipelajari, atdu disalin dalam kitab
kitab dan buku-buku.

Syariat Islam datang dengan mengantisipasi se
gala perkembangan dengan sangat cermal Tidak
ada sesuatu pun yang dibiarkan atau dapat diganti
dengan hukum lain baik dalam perkara kecil mau-
pun perkara besar dalam urusan kehidupan. Oleh
karena itu, hanya ada dua alternatif, Islam atau

jahiliah dan hawa nafsu. Tidak dapat ditempuh jalan
kompromi dengan memudah-mudahkan urusan
agama.

IGlau Allah menghendaki, niscaya dijadikan-Nya
manusia ini sebagai umatyang sahr. Akan tetapi, Dia
menghendaki ditegakkannya syariat-Nya, dan se
telah ihr terserahlatr bagaimana manusia merespons
ny4
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"Koryi telnh turunlwn lupadamu Al-foi an dengan
mtmbawa lubmman. Manbmnrlmn apa yang sebelum-
ny a, y aitu kitab - kitntr (y ong diturunlan s eb elumny a) dnn
batu ujian tnhndap kinb-kinb yang lain itu.' Malm,
putuslwnhh pnlara mnekn mmurut apa yang Attnlt
turunlan dnn janganlnh lmmu mmgikuti hnwa nnfiu
mereka (engan meningallan leebenaran yang titnh
dntang kepadamu. Untuk tiap-tiap umai di antara
knmu, Kami bnilan aturan dnn jalan yang terang.
SekiranyaAllnh nismyaknmu ayonmi-
Nya satu_umnt (saja). Tltapi, Allah henda( menguji
lamu talndap pembnian-Nya lepadamu, maka bh-
hmba-lombalnh berbuat lubajikan. Hanya lepadn
Allahhlt kmbali kamu s nnuany a. Lalu, dtb ntnhitnn-
Nya fupadamu apa yang tel^alt lwmu pnselisihkan itu,
dan hmdnklah lamu memutuslwn ptnknra di antara
mnelw mmurut apa y ang diturunlun Allah, dnnj angan-
lnh lwmu mmgilwti hnwa nafiu mnekn. Asrhnti-hatltnh
knmu tuhndap mnelm, supaya mnela tidnk mtmating-
lmn lamu dnri sebagian apa y ang tzlah diturunl,an Atlnh
f1\aAnryu llta mnela berpaling (dari hukum yang tekh
diturunlan Allnh), m"alw kznhuitnh bahwa isungguh-
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nya Allah menghendaki aknn menimpakan musibah
lep adn mu e kn dis e b ab knn s e b aginn dn s a mne ka. S t*ng-
guhn] a lubany aknn manusia odakh orang- orang y ang

fa:ik. Apaknh hukum jahiliah yang merekn kzhendnki,
dnn (hulatm) sinp alah y ang lzbih baik dnip ana (hulwm)
Allnlr bagi orang-mang y ang y akin?"(al-IV[aa'idah: 48-
50)

Manusia berhenti di depan ungkapan yang indah
ini, ketetapan yang pasti, dan kehati-hatian yang
sangat tinggi terhadap segala sesuatu yang dapat
menggetarkan hati yang bisa saja dijadikan alasan
unfuk meningggalkan sesuatu-walaupun sedikit-
dari syariat ini dalam suatu kondisi dan situasi ter-
tentu. Manusia berhenti di depan semua ini,lalu ia
merasa heran bagaimana bisa terjadi seorang mus
lim yang mengaku beragama Islam meninggalkan
syariatAllah secara total, dengan alasan sifuasi dan
kondisi? Bagaimana ia masih mengaku beragama
Islam setelah meninggalkan syariat Allah secara
total? Bagaimana orang{rang masih menyebut diri
mereka "muslim", padahal mereka telah melepaskan
tali pengikat Islam dari leher mereka? Bagaimana
mungkin mereka termasuk beriman jika mereka
melepaskan syariatAllah secara total dan menolak
pengakuan uluhiyah dengan cara menolak syariat-
Nya, padahal syariat ini sangat tepat diberlakukan
dalam segala sifuasi dan kondisi, bahkan mendesak
untuk diberlakukan?!

"Kami telah turunlan kepadamu Al-Qian dengan
membawa lubmaran.. .. " (al-Maa'idah: 48)

Kebenarannya tercermin pada sumbernya dari
jurusan uluhlry aladari jurusan yang berwenang me
nurunkan syariat dan menetapkan perafuran. Ke
benarannya tercermin di dalam seluruh kandung-
annya, di dalam semua persoalan akidah dan syariat
yang dipaparkanny4 di dalam semua informasi yang
diberitakannya, dan di dalam pengarahan yang
dibawanya.

"...Membennrknn apa yang sebelumnya, yaitu kitab-
kitab (yang diturunkan sebelumnya) dnn batu ujian
brlndnp kinb-kinb yang l"ain itu...."

Inilah bentuk terakhir agama Allah, yang menjadi
rujukan terakhir dalam semua urusan, sebagu mnn-
ftzTkehidupan dan tatanan manusi4 dan aturan hidup
mereka, yang tidak dapat ditandingi dan diganti.
Karena itu, semua perselisihan harus dikembalikan
kepada kitab ini untuk dipecahkan, baik perselisihan
dalam persepsi akidah di antara para pemeluk agama
samawi, maupun dalam bidang syariatyang dibawa

kitab ini dalam bentuknya yang terakhir, atau per-
selisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin
sendiri. Maka, yang menjadi rujukan unfuk me-
ngembalikan pendapat dan pikiran mereka dalam
seluruh urusan kehidupan ini adalah kitab (Al-

Qur'an) ini. Sedangkan, pendapat-pendapatmanusia
yang tidak memilikj sandaran dari rujukan terakhir
ini, tidakbernilai sama sekali.

Agama ini telah sempurna, nikmat Allah yang
diberikan kepada kaum muslimin sudah cukup, dan
Allah telah meridhai agama Islam ini menj adt mnnhnj
kehidupan semuamanusia- Sudah tidak adajalanlagi
di sana unhrk merevisi atau mengganti agama ini.
Tidak ada jalan untuk meninggalkan sebagian
hukumnya dengan beralih kepada hukum yang lain,
atau unfuk meninggalkan sebagian syariatrya dan
berpindah kepada syari'at lain.

Sesungguhnya Allah sudah mengetahui ketika
Dia meridhai Islam menjadi agama bagi manusia,
bahwa agarna ini akan meliputi seluruh manusia.
Allah pun mengetahui ketika Dia meridhai Islam
menjadi rujukan terak*rir, bahwa ia akan mewujud-
kan kebaikan bagi semua manusi4 dan akan meliputi
seluruh kehidupan manusia hingga hari kiamal
Sedangkan, berpaling dari agama ini-andaikan Anda
berpaling darinya-berarti pengingkaran terhadap
apayang sudah diketahui dengan pasti dari agama
ini, bahwa yang bersangkutan telah keluar dari
agama ini, meskipun dia mengucapkan dengan lisan-
nya seribu kali bahwa dia beragama Islam.

Allah mengetahui bahwa banyak alasan yang
dapat dikemukakan untuk membenarkan tindakan
berpaling dari apa yang dihrunkan Allah dan meng-
ikuti hawa nafsu ralryatyang berperkara (meminta
kepuhrsan/ketetapan hukum). Bisikan-bisikan hati
adakalanya meresapi betapa vitalnya menghukum
dengan apa yang dihrunkan Allah secara total tanpa
berpaling sedikitpun dariny4 pada suatr kondisi dan
situasi tertentu. Maka, Allah memperingatkan ke-
pada Nabi-Nya saw di dalam ayat-ayatini dua kali
agar tidak mengikuti hawa nafsu orang{rang yang
berperkara- Juga jangan sampai tergoda oleh mereka
untuk berpaling dari sebagian dari apa yang dihrun-
kan Allah kepada beliau.

Bisikan hati yang pertama ialah keinginan ter-
sembunyi manusia untuk menyatukan hati antar-
golongan yang beraneka macam, serta arahan-arah-
an dan akidah-akidah yang ada pada sebuah negara.

Juga memberlakukan sebagian keinginan mereka
ketika berbenturan dengan hukum syariat, dan
cenderung unhrk meremehkan urusamrmsan yang
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dipandang kecil, atau yang tampaknya tidak ter-
masuk persoalan syariat yang pokok.

Diriwayatkan bahwa kaum Yahudi pernah me
nawarkan kepada Rasulullah saw. bahwa mereka
akan beriman kepada beliau apabila beliau mau
berkompromi dengan mereka unfuk menolerir
beberapa hukum tertenhr di antaranya hukum
rajam. Peringatan pun furun khusus berkenaan de
ngan penawaran ini. Akan tetapi, persoalannya-
sebagaimana yang tampak-lebih umum daripada
kondisi k*rusus ihr dan penawaran ifir sendiri. Maka,
ihr adalah tawaran yang dikemukakan dalam ber-
macam-macam konteks, dan ditawarkan kepada
para pengikut syariat ini pada semua z,arnarr.

Allah berkehendak membuat kepastian dalam
urusan ini, dan memotong semua jalan keinginan
manusia yang tersembunyi unfuk bersikap gegabah
dengan mengemukakan alasan karena sihrasi dan
kondisi. Dia berkehendak untuk mempersatukan
hati ketika timbul berbagai macam keinginan dan
hawa nafsu. Karena ifu , Dia berfirman kepada Nabi
Nya, "Sesungguhnya kalau Allah menghendaki,
niscaya dijadikan-Nya manusia sebagai umat yang
satu. T€tapi, Dia menjadikan bagi masing-masing
mereka jalan dan minhnj. Juga menguji mereka
dengan agama dan syariat-Nya, dan dengan segala
pemberian yang diberikan-Nya kepada mereka di
dalam kehidupan. Masing-masing mereka menem-
puh jalannya sendiri. Kemudian semuanya akan
kembali kepadaAllah. I alu, Dia memberitahukan
kepada mereka keadaaan yang sebenarnya, dan
menghitung nilai mereka sesuai dengan mnnlnj dan
jalan hidup yang telah ditempuhnya. IGlau begitu,
tidak boleh seorang pun berpikir unhrk berbuat
gegabah dan sembrono terhadap syariat dengan
maksud hendak mempersafukan orangorang yang
berbeda aliran dan jalan hidupnya karena mereka
tidak akan bisa bersatu,

'. . .Untuk ti"ap-tiap umnt di antnra lamu, I{nmi berilnn
aturan dnn jalnn yang tnang. Sekiranya Allah meng-
fundak| niscaya knmu dijadilnn-Nya satu umnt (saja).
Titapi, Alkh htndnk mmguj i lamu terhndnp p nnterian-
Nya lcepadnmu, maka berlombaJombahh berbuat
kebajikan. Hanya lupadn Allahlah fumbali kamu
s nnuanya, klu dib nitnhuknn- Nya lwp ad,amu apa yang
telnhknrnupnselisihkanitu."'(al-Maa'idah: S)

Dengan demikian,Allah menutup seluruh pintu
masuk setan. Khususny4 yang kelihatannya baik,
melunakkan hati, dan menyatukan barisan, dengan
sedikit mengabaikan syariat Allah, demi mencari

kesenangan semua pihak, atau apa yang mereka
sebut dengan "kesafuan barisan".

Syariat Allah terlalu kekal dan mahal untuk di,
korbankan dengan suatu imbalan yang tidak disukai
oleh-Nya. Manusia telah diciptakan oleh Allah dan
masing-masing memiliki persiapan, aliran, mnnhaj,
dan jalan. Karerfa suatu hikmah, makaAllah men-
ciptakan mereka berbeda-beda seperti itu. Allah juga

, menawarkan kepada merekapefunjuk, dan mem-
biarkan mereka yang ingin tetap dalam keadaarnya
seperti ihr. Semua ini dijadikannya sebagai ujian yang
karenanya mereka akan mendapatkan balasan pada
hari ketika mereka dikembalikan kepada-Nya, toh
mereka pasti akan kembali kepada-Nya.

Itu adalah alasan yang absurd, dan usaha yang
pasti gagal. Hendaldah mereka berusaha memper-
satukan manusia dengan memperhifu ngkan syariat
Allah. Atau, dengan kata lain, dengaan memper-
hitungkan kebaikan dan kebahagiaan hidup ma-
nusia Mak4 berpaling atau menganulir syariatAllah
tidaklain berarti membuatkerusakan di mukabumi,
menyimpang dari safu-sahr nya mnnhnj yang lw us,
dan menghapuskan keadilan dalam kehidupan
manusia. Juga menjadikan sebagian manusia diper-
budak oleh sebagian yang lain, dan menjadikan yang
sebagian sebagai tuhan-hrhan selain Allah.

Sungguh ini adalah kejahatan dan kerusakan
yang besar. Ini tidak boleh dicoba lakukan, karena
Allah tidak menakdirkan yang demikian itu pada
tabiat manusia. Iagi pula bertentangan dengan hik-
mah Allah yang menjadikan manusia bermacam-
macam manhaj dan aturan, arah dan aliran. Allah
adalah Pencipta maktrluk dan Pemilik urusan yang
pertama dan terakhir pada mereka, dan kepada-
Nyalah segala sesuatu akan kembali.

Usaha mengabaikan sebagian dari syariatAllah
dengan hrjuan seperti itu, tampak-di bawah bayang-
bayang nash yang benar dan jelas bukti-buktinya
dalam realitas kehidupan manusia pada semua aspek-
nya-adalah usaha lemah yang tidak didukung oleh
realitas, tidak bersandarkan pada kehendak Allah,
dan tidak diterima oleh hati orang muslimyang ingin
mengaplikasikan kehenclak (syariat) Allah. Nah,
bagaimana bisa terjadi orang yang mengaku ber-
agama Islam tetapi mengatakan, 'Tidak boleh me
nerapkan syariat Islam agar kita tidak mengekang
kebebasan?!!" Hi, demikianlah yang mereka katakan!

Ayat selanjubrya menegaskan kembali hakikat ini
dan menambah kejelasannya. Nash yang pertama,

'Malrn, putuslmrilah pnknra merela mmurut apa yang
Allnh turunknn dan janganlah lmmu mengilati hnwa
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nafsu mereka dengan meninggalkan fubenaran yang

ukh datang kep adamu." (al-Maa'idah: a8)

Ayat itu yang berarti melarang meninggalkan
semua syariat Allah untuk mengikuti hawa nafsu.

Kemudian diperingatkanlah Rasulullah agar jangan

dipalingkan oleh mereka dari sebagian hukumyang
telah dihrunkanAllah,

"Hend.aklah kamu memutusknn perknra di antara

mnekn mmurut apa y ang diturunlan Allnh, dnn j angan-

Iah lrnmu mmgikuti hnwa nnfsu mnelm. Berhnti- Iatilah
lmmu terhndnp mnekn, sup ay a mu eka tid^ak mnnnling-

lrnn knmu dmi s eb aginn apa y ang tzlnh diturunlan Allnh
lup adamu. " (al-Ma'aidah : 49)

Peringatan di sini lebih keras dan lebih jeli, yang

menggambarkan persoalan itu menurut hakikabry4
yutu fhnhyangwajib diwaspadai. Persoalannya di
sini tidak lebih adalah persoalan memuhrskan per-

kara (hukum) menurut apa yang diturunkan Allah
secara utuh. Atau kebalikannya, mengikuti hawa

nafsu dan fitrah yang telah diperingatkanAllah unhrk
diwaspadai.

Selanjuhrya ditelusurilah bisikan-bisikan dan ge
taran-getaran hati. Maka dijadikanlah urusan mereka

ini ringan atas hati Rasulullah saw., kalau mereka
tidak mau berpegang teguh pada syariat ini, dalam

urusan kecil ataupun besar. Atau, apabila mereka
berpaling dan tidak mau memilih Islam sebagai

agamanya; atau mereka berpaling dari berhukum
kepada syariatAllah (padawakhr itu di manamasih
ada perkenan untuk melakukan pilihan, sebelum
menjadi ketetapan yang pasti dalam Darul Islarn).

"..Jikn merekn berpaling (dnri hukum yang telah di-
turunkan Allnh), maka lutahuilnh bahwa sesungguh-

nya Atlnh menghen"daki akan menimpakan musibah

fupan merekn disebablmn sebagian dosa-dosa merelm-

Sesungquhnya lcebanyakan manusia adalah lrang-
orang y ang fasik. " (al-Madidah: 49)

Jika mereka berpaling, maka engkau tidak ber-

tanggung jawab atas tindakan mereka itu. Janganiah
hal ini memalingkanmu dari berpegang teguh pada

hukum dan syariatAllah. Jangan sampai sikap ber-
paling mereka ini menjadikanmu berubah dari sikap
mu semula. Sebab, merekaberpaling dan menyim-
pang itu hanyalah karena Allah hendak meng-

hinakan mereka disebabkan sebagian dosa-dosa

mereka. Maka, merekalah yang akan ditimpa ke-

burukan karena berpaling ini, bukan engkau, bukan
syariat dan agamaAllah. Juga bukan barisan kaum
muslimin yang komitnen pada agamanya yang akan

mendapatkan keburukan.
Kemudian, sudah menjadi tabiat manusia, ",Sa-

sungguhny a lub any akan manusia adalnh zrang- 0r ang

yangfasik", sehingga mereka keluar dan menyim-
pang dari syariatAllah. IGrenawatak mereka begini,

maka engkau tidak bersalah dalam hal ini, dan tidak
ada dosa bagi syariac Tidak ada lagi jalan unhrk me
luruskan mereka di jalan kehidupan!

Dengan demikian, ditutuplah jendela-jendela

s6tan dan jalan-.ialan masuknya ke dalam jiwa yang

beriman. Dituhrplah jalan argumentasi dan distop

semua perantaraan unhrk meninggalkan sebagian

dari hukum-hukum syariat ini, karena suatu tujuan
pada suatuwakhr.

Kemudian mereka dihentikan di persimpangan
jalan, apakah mereka memilih hukumAllah ataukah
hukum jahiliah. Tidak ada jalan tengah di antaranya

dan tidak dapat diganti. Hukum Allah yang ditegak-

kan di muka bumi, syariatAllah yang diberlakukan
pada kehidupan manusia, dan manluj AlTahyng
memandu kehidupan mereka; atau hukum jahiliah,

syariat hawa nafsu, dan sistem perbudakan yang

mereka kehendaki?

"Apalnh hukum jahitiah yang mnela lehmdnki, dnn

(hukum) siapaknh yang kbih baik dnripadn (hukum)

Alkh b agi uang-arang y ang y akin ?" (al-lvladidah: 50)

Makna jatriliah telah ditentukan batasarmya oleh
nash Inr. JahiliaLsebagaimana yang diterangkan
Allah dan didefinisikan oleh Qur'an-Nya-adalah
hukum buatan mariusia unfuk manusia IGrena ini
berarti ubudiah (pengabdian) manusia terhadap
manusia, keluar dari ubudiah kepada Allah, dan
menolak uluhiyy ah Allah. Kebalikan dari penolakan

ini adalah mengakui ukhiyy ah xbagian manusia dan

hak ubudiah bagi mereka selainAllah.
Sesungguhnya jahiliah, dalam sorotan nash ini,

tidak hanya pada saat tertentu saja. Tetapi, ia adalah

suahr tatanan, suatu ahrran, suatu sistem, yang dapat

dijumpai kemarin, hari ini, atau hari esok. Yang

menjadi tolok ukur adalah kejatriliahannya sebagai

kebatikan dari Islam dan bertentangan dengan
Islam.

Manusia-kapan pun di manapun-mungkin ber-

hukum dengan syariatAllah tanpa berpaling sedikit
pun darinya dan menerimanya dengan sepenuh hati.

Dengan demikian, mereka berada di dalam agama

Allah. Mungkin mereka berhukum dengan syariat
buatan manusia-apa pun bentuknya-dan mereka
terima dengan sepenuh hati, sehingga mereka
berada dalam kejahiliahan. Mereka berada dalam
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agama orang yang memutuskan hukum ontuknya
dengan syariabtya, dan sama sekali mereka tidak
berada dalam agama Allah.

Orang yang tidak menghendaki hukum Allah
berarti menghendaki hukum jahiliah. Orang yang

menolak syariat Allah berarti menerima syariat
jahiliah, dan hidup di dalam kejatriliahan.

Inilah persimpangan jalan. Allah menghentikan
manusia di sini, dan sesudah itu terserah mereka
mau memilihyang mana.

Kemudian mereka ditanya dengan nada ingkar
karena menghendaki hukum jahiliah, dan pertanya-

an yang bernada penetapan terhadap keutamaan

hukumAllah,

"...Hulatm siapatrah yang tzbih baik dnripadn hukum

Alkh bagi zrang-orang y ang y akin ?"

Y4 siapakah geftmganyang lebih baikhukumnya
daripadaAllah?!

Siapakah gerangan yang berani mengatakan
bahwa syariat dan hukum yang dibuatnya untuk
manusia ihr lebih baik daripada syariat dan hukum
Allah? Dan, argumentasi apayang akan mereka ke
mukakan unfuk membenarkan pernyataannya ini?

Apakah ia berani mengatakan bahwa dia lebih
mengetahui daripada Pencipta manusia? Dapatkan

ia mengatakan bahwa dia lebih penyayang kepada

manusia daripada Tuhan Pemelihara manusia?
Dapatkan ia mentatakan bahwa ia lebih mengerti
kemaslahatan manusia daripadaTuhannya manusia?

Dapatkan ia mengatakan bahwaAllah Yang Maha
suci yang telah membuat syariat teraktrir, mengutus
rasul terakhir, menjadikan Rasul-Nya sebagai pe
nutup para nabi, menjadikan risalah-Nya sebagai
risalah pamungkas, dan menjadikan syariat-Nya
sebagai syariat yang abadi ini; tidak mengetahui
perkembangan-perkembangan yang bakal teriadi?

Tidak mengetahui bahwa kebutuhan-kebutuhan
manusia akan berkembang? Tidak mengetahui bahwa

situasi dan kondisi akan berubah? Iantas Dia tidak
memperhihrngkannya di dalam syariat-Nya karena
Dia tidak mengetahuinya, tetapi kemudian ter-

singkap oleh manusia pada akhir zaman?!

Apakah yang dapat dikatakan oleh orang yang
menjauhkan syariatAllah dari perahrran hidup, meng!

gantinya dengan syariatiahiliah dan hukum jahiliah,

dan menjadikan hawa nafsunya atau hawa nafsu
bangsany4 atau hawa nafsu suahr generasi manusia
lebih tinggi daripada hukum dan syariatAllah?

Apa yang dapat dikatakan oleh orang yang mengata

kannya, liftususnya kalau dia masih mengaku ber-

agamalslam?!
Karena situasi? Karena kondisi? IGrena rrasya-

rakat tidak menyukai? IGrena takut kepada musuh?

Bukankah semua iniberada di dalampengetahuan
Allah, sedangkan Dia menyuruh kaum muslimin
menegakkan dan memberlakukan syariat-Nya di
tengahtengah mereka dan agar mereka menempuh
mnnhnjNya. dar{ iangan sampai berpaling dari apa

yang telah dihrunkarrNya?
. Apakah syariat Allah terbatas dan tidak dapat

menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang berkem-
bang, tidak menjangkau tatanan-tatanan yang terus
berkembang, dan keadaan-keadaan yang terus ber-

ubah? Bukankah semua itu berada di dalam ilmu
Allah, yang sudah menetapkan perintah dengan

tegas dan memberikan peringatan sedemikian rupa?

Orang nonmuslim dapat saja berkata sekehendak
hatinya, tetapi orang muslim, atau orangyang meng-

aku beragama Islam, apa yang dikatakannya me
ngenai semua ini, kemudian mereka masih tetap

dalam bingkai Islam? Atau, masih mempunyai se
suatu dari Islam?

Sesungguhnya ini adalah persimpangan jalan,

yang tidak ada alternatif lain untuk memilihnya.
Tidak ada gunanya berdebat dan berbantahan me
ngenaihalini.

Mungkin Islam, dan mungkin jahiliah. Mungkin
iman dan mungkin kufir. Mungkin hukum Allah dan

mungkin hukum jahiliah.

Orangorang yans tidak memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah adalah orang-

orang kafir yang zalim lagi fasik. Ralryat atau masya-

rakat yang tidak mau menerima hukum-hukum
Allah, benar-benar bukan oftmg yang beriman.

Persoalan ini haruslah jelas dan pasti di dalam hati

orang muslim. Tidak boleh ia ragu-rags untuk menr
berlakukannya pada masyarakat pada zulnannya.
Hendaldah ia menerimahmtutan hakikat ini dan hasil
pelaksanaannya, baik terhadap lawan maupun kawan.

IGlau hati seorang muslim tidak mantap terhadap
ketetapan ini, maka timbangannya tidak akan lurus,
mnnltnjnyandak akan jelas, dan hatinya tidak punya

daya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ia
tidak akan dapat melangkatrkan kaki di jalan hidup
yang benar. Apabila hal ini masih belum jelas atau

belum mencair di dalam hati masyarakat, maka ia

tidak boleh tidak jelas dan tidak mencair di dalam hati

orang{rang yang ingin menjadi "muslim" dan ingin
mengaplikasikan sifat yang agung ini bagi diri mereka.
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'TIai ora.ng-orang yang beriman, janganlah ka-
mu menga.rnbil orang-orangYahudi da.n Nasra-
ni menjadi pemimpin-pemimpin(mu). Sebagian
mereka adalah pemimpin bagi sebagia^n yang
lain. Bara^ngsiapa di antara kamu mengarnbil
mereka menjadi pemimpin, ma"ka sesungguh-
nya orang ihr termasuk golongan mereka. Se-
sungguhnya Allatr tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang zhlirn (51) Kamu akan
melihat orang-orang yang ada penyakit dalam
hatinya (orang-orang munafik) bersegera men-
dekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya ber
ka,ta, Tfuni takut at€n mendapat bencara-' Mu-
dah-mudaha.n Allah akan mendatangkan ke.
menangan (kepada Rasul-Nya), atau suahr ke-
puhrsan dari sisi-Nya- Karena ihro mereka men-
jadi menyesal terhadap apa yang mereka ra-
hasiakan dalam diri mereka- (52) Orang-orang
ya.ng beriman akan mengatakanr'Inikah orang-
orang ya"ng bersumpah sungguh-sungguh de-
ngan niuna Alafr" bahwa mereka benarbenar
beserta kamu? Rusak binasalah segala amal
mereka., lalu mereka menjadi orang-orangyang
merugi. (53) Hai orang-orang ya.ng beriman,
barangsiapa di a"ntara kamu ya.ngmurtad dari
agamanya, maka kelak Allah akan mendatang-
kan suahr kaum yang Allah mencintai mereka
dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap
lemah lembut terhadap orang yang mukmirq
yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir,
yang berjihad di jatan Atlal\ dan yang tidak
takut kepada celaam orang yang suka mencela
Itulah karunia Allal\ diberika.n-Nya kepada si-
apa yang dikehendaki-Nya. Allah Mahaluas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (54)
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Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Atlab
Rasul-Nya, dan orang-orang yarg berimar, yang
mendirikan shalat dan menunaikan zakat
seraya mereka tunduk (kepada Altah). (55)

Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan
orang-orang yang beriman menjadi penolong-
nya, maka sesungguhnya pengikut (agama)
Allah itulah yangpasti menang. (56) tlai orang-
orang yang berimarr, jangantah kamu meng-
arnbil jadi pemimpinmu, oriang-orang yang mem-
buat agamamu jadi buah ejekan dan pennainarL
(Yainr) di a^nta^ra orang-orang yang telah diberi
kitab sebelumrnu, da^n orang-orang yang kafir
(orang-orang musyrik). Bertakwalah kepada
Allah jika kamu bearl-betul orang-orang yang
beriman. (57) Apabila kamu menyeru (mereka)
unhrk (mengerjakan) shalal mereka menjadi-
kannya buah ejekan dan permainan Yang demi-
kian ihr adalatr karena mereka benar-benar
kaum ya"ng tidak mau mempergunakan akal.
(58) Katakanlal\'tlai Ahli Kitab, apakah kamu
memandang kami salah hanya lanta^ra^n kami
beriman kepada Allah, kepada apa yang di-
nrnrnkan kepada kami, dan kepada apa yang
diurrunkan sebelumnyao sedang kebanyakan di
antara kamu benar-benar orang-orang yang
fasikP (Sg) Xatakanlafrr'Apakah aka.n aku berita-
kan kepadamu tentang orang-orang yang lebih
buruk pembalasa"nnya dari (orang-orang fasik)
iur di sisi Allab yaifir or.urg-oraJrg yang dikuurki
dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada)

yang dijadikan kera dan babi serta (orang yang)
menyembah thaghutP Mereka iur lebih buruk
tempatrya dan lebih tersesat dari jatart
lurus. (60) Apabila orang-orang (Yatrudi
munafik) datang kepadamu, mereka mengata-
kanr'Kami telah beriman', padahal mereka
datang kepada kamu dengan kekafirannya dan
mereka peqgi (dari kamu) dengan kekafirannya
(pula). Allah lebih mengetahui apa yang mereka
sembunyikan (61) IGmu akan melihat kebanyak-
an dari mereka (orang-orang Yarhudi) bersegera
membuat dosa, permusuhan, dan memakan
yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa
yang mereka telah kerjakan itu. (62) Mengapa
orang-orang alim mereka da"n pendetapendeta
mereka tidak melara.ng mereka mengucapkan
perkataan bohong dan memakan yang haram?
Sesungguhnya amatburuk apa yang telah me-
reka kerjakan ihr. (63) Orang-orang Yahudi ber-

kata,'Th.ngan Altah terbelenggu.' Sebenarnya
tanga.n merekalah yang dibelenggu dan mereka-
lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah
mereka katakan itrr. (Tidak demikian), tetapi
kedua tangan Allah terbuka- Dia menafl<ahkan
sebagaima^na Dia kehendaki. Al-Qur'an yang
diturunl€n kep4f,amu dari Thhanmu sungguh-
sungguhakan menambah kedurhakaan dan ke-
ka.firan bagi kebanyakan di antara mereka.

, Kami telah timbulkan permusuha^n dan kebenci-
an di antara mereka sampai hari kiamat Setiap
mereka menyalakan api peperangarL Allah me-
madarnkannya; dan mereka berbuat kemsakan
di muka bumi. Attah tidak menyukai orang-
orang yang membuat kerusakan. (64) Sekiranya
Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah
Kami tuhrp (hapus) kesalahan-kesalahan me-
reka dan tenhrlah Kami masukkan mereka ke
dalam surga yang penuh kenikmatan. (65)

Sekirarrya mereka sungguh-sungguh menjalan-
kan (hukum) Tbural Injil, dan (Al-Qur'an) yang
difirrunkan kepada mereka dariTtrhannya, nis-
caya mereka akan mendapatmakanan dari atas
mereka dan daribawahkaki mereka- Diantar:a
mereka ada golongan yang pertengaha.n Alang-
kah buruknya apa yang dikerjakan oleh ke-
banyakan mereka." (66)

Pengantar
Nash-nash pelajaran ini semuanya menguatkan

pendapat kami pada permulaan surah, bahwa surah
ini tidak semuanyaturun sesudah surah al-Fat-hyang
turun di Hudaibiah pada tahun keenam hijriah. Ba-
nyak segmennyayang mengindikasikan turun se-

belumnya dan sebelum pengusiran Bani Quraizhah
pada tahun keempat hijriah, pada tahun orang Ahzab,
minimal. Kalau bukan sebelum peristiwa itu juga,

maka sebelumpengusiran BaniNadhir setelah Pe
rang Uhud, dan Bani Qainuqa'sesudah Perang
Badar.

Nash-nash ini mengisyaratkan kepada beberapa
peristiwa dan keadaan yang terjadi pada kaum mus-
limin di Madinah. Juga mengisyaratkan kepada sihr-

asi dan kondisi serta sikap kaumYahudi dan kaum
munafik, yang tidak selamanya terjadi setelah peng-

hancuran kekuatan kaum Yahudi. Yakni, yang ter-
akhir terjadi ialah dalam peristiwa Bani Quraizhah.

Nash ini melarang menjadikan kaum Yahudi dan
Nasrani sebagai pemimpin. Bahkan, orang yang
menjadikan mereka sebagai pemimpin, dimasuk-
kan ke dalam golongan mereka. Isyarat ini juga me

yang
atau
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nunjukkan bahwa orang{rang yang di dalam hati-
nya terdapat penyakit, menjadikan kaum Yahudi
dan Nasrani sebagai pemimpin. Mereka berargu-
mentasi bahwa tindakan itu mereka lakukan karena
takut akan mendapat bencana. Nash ini juga mem-
peringatkan kaum muslimin agar tidak menjadikan
pemimpin terhadap orang-orang yang menjadikan
agama mereka (Islarn) sebagai ejekan dan permain-
an. Di situ diisyaratkan bahwa mereka menjadikan
shalat kaum muslimin, ketika melakukan shalaf
sebagai bahan ejekan dan permainan.

Semua itu tidak terjadi kecuali karena kaum Ya-
hudi di Madinah masih mempunyai kekuatan dan
kekuasaan. Seandainya tidak begitu, tidak mungkin
situasinya seperti itu, tidak mungkin terjadi peris-
tiwa-peristiwa itu, dan tidak perlu peringatan yang
keras serta ancaman yang berulang-ulang seperti
ihr. Kemudian diielaskan hakikat kaum Yahudi, dan
dipopulerkan. DiungkapNya tipu daya dan kon-
spirasi mereka dengan berbagai metode.

Beberapa riwayat menyebutkan sebab hrunnya
ayat-ayat dalam pelajaran, yang sebagiannya kem-
bali kepada peristiwa Bani Qainuqa'sesudah Pe
rang Badar. Juga sikap Abdullah bin Ubay bin Salul,
dan perkataannya tentang alasannya menjadikan
kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya.
Katanya, "Sesungguhnya saya takut bencana-ben-
cana, sedang saya tidak bisa lepas dari kekuasaan
majikan-majikan saya. "

Dengan demikian, tanpa adanya riwayat-riwayat
ini sekalipun, sesungguhnya kajian tematis terhadap
karalteristik nash-nash ini beserta nuansanya, serta
dengan menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah
dan tahaptahap perkembangannya di Madinah, su-
dah cukup menguatkan pendapat kami pada pen-
dahuluan surah mengenai masa furunnya surah ini.

Nash-nash dalam pelajaran ini mengisyaratkan
pada metode Al-Qur'an di dalam mendidik kaum
muslimin dan mempersiapkannya unfuk meng-
emban peranan yang ditentukan Allah untuk me
reka. Hal ini sebagaimanaia mengisyaratkan ke-
pada unsur-unsur yang ada dalam manhnj ini dan
prinsipprinsip yang hendak ditetapkarurya di dalam
jiwa muslim dan kaum muslimin setiap saat. Ini
merupakan unsur-unsur dan prinsipprinsip yang
sudah baku, tidak khusus untuk generasi tertentu
saja dari umat ini. Tetapi, ia merupakan landasan
pertumbuhan pribadi muslim dan kaum muslimin

pada setiap generasi.
Al-Qur'an mendidik setiap pribadi muslim de-

ngan landasan mengikhlaskan loyalitasnya kepada
Tuhannya, Rasulnya, akidahnya, dan kaum mus-
limin. Yakni, dengan prinsip pemisahan yang tegas
antara barisan yang menegakkan semua ini dan ba-
risan yang tidak rr,rengibarkan bendera Allah dan
tidak mengikuti kepemimpinan Rasulullah. Juga
barisan yang tidak mau berintegrasi dengan kaum
muslimin untuk mencerminkan partai (pengikut
agama) Allah.

Kemudian Al-Qur'an menyadarkannya bahwa ia
menjadi sasaran pilihan Allah untuk menjadi perisai
kodrat-Nya dan menjadi alat unhrk merealisasikan
qadar-Nya di dalam kehidupan masyarakat dan da-
lam realitas sejarah. Pemilihan ini, dengan segala
beban dan tugasny4 adalah karunia dari Allah yang
diberikan-Nya kepada orang yang dikehendaki-
Nya Juga untuk menyadarkan bahwa memberikan
loyalitas kepada selain kaum muslimin ihr berarti
murtad dari agamaAllah dan menolak menerima
pemilihan yang agung ini serta melepaskan diri dari
karuniayang indah ini.

Pengarahan ini sangatjelas dan banyak nashnya
dalam pelajaran pada sural al-Maa'idah ayat51,54,
55, dan 56.

Selanjutnya Al-Qur' an memelihara pemikiran
orang muslim tentang hakikat musuh-musuhnya
dan hakikat peperangan yang dihadapinya serta
dilancarkan musuh-musuhnya, bahwa peperangan
itu pada hakikatnyb adalah perang akidah. Karena,
akidah ini merupakan persoalan pokok antara se
orang muslim dan musuh-musuhnya. Mereka me
musuhinya karena akidah dan agamanya, sebelum
hal-hal yang lain. Mereka senantiasa memusuhinya
dengan tiada henti-hentinya, karena mereka fasik
(menyimpang) dari agama Allah. Oleh karena itu-
lah, mereka membenci setiap orang yang istiqamah
pada agama Allah yang telah diberi jaminan ke-
menangan oleh-Nya (at-Maa'idah: 59).

Jelaslah bahwa persoalannya adalah persoalan
akidah. Inilah yang menjadi motif dasarnya.

Nnat manlnjini dan nilai pengarahan-pengarahan

mendasar yang ada padanya adalah sesuafu yang
agung. IGrena mengiktrlaskan loyalitas (kesetiaan)

kepada Allah, Rasul-Nya, agama-Nya, dan kaum mus
limin yang berdiri di atas prinsip ini, serta penge
tahuan tentang karakteristik peperangan ini dan
karakteristik pihak musuh dalam masalah ini ada-
lah dua hal yang sangat penting, baik di dalam me
realisasikan syarat-syarat iman, mendidik kepri-
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badian muslim, maupun men)'usun strategi gerak-
an bagi umat Islarn.

Karena itu, orang-orang yang mengibarkan ben-
dera akidah ini sama sekalibelum beriman kepada
akidah tersebut, belum menjadikannya bagian di
dalam dirinya sedikit pun, dan belum mengaplikasi-
kannya di muka bumi, selama jiwa mereka belum
mengadakan pemisahan total antara mereka dan
semua kelompok yang tidak mau mengibarkan ben-
dera akidah. Juga kelompok yang belum mem-
fokuskan loyalitasnya kepadaAllah dan Rasul-Nya.
Atau, belum memberikan kepemimpinan khusus
kepada orangyang beriman, dan belum mengerti
tabiat musuh-musuh mereka dan motif-mofif yang
mendorong mereka serta tabiat peperangan yang
mereka lancarkan. Atau, belum yakin bahwa me-
reka (musuh-musuh Islam) semuanya berkomplot
dan saling membanhr unhrk memerangi kaum mus
limin dan akidah islamiah.

Nash-nash dalam pelajaran ini tidak hanya me
nyingkap motifmotif peperangan di dalam jiwapara
musuh kaum muslimin. Tbtapi, juga menyingkap
karakter musuh-musuh ifu dan sejauh mana ke-
durhakaan dan penyimpangan mereka. Tujuannya
agar jelas bagi orang muslim hakikat orang{rang
yang memusuhinya, dan supaya hatinya tenang di
dalam menghadapi peperangan yang mereka lancar-
kan. Juga supaya perasaannya merasa mantap ter-
hadap keharusan peperangan ini, dan menyadari
bahwatidak ada alasan untuk lari dari peperangan
ini sebagaimana tercantum dalam surah al-Maa-
'idah ayat 51, 57-58, 61-62, dan 64.

Karena sifat-sifat dan sikap mereka serta penen-

tangan dan rasa permusuhan mereka terhadap
kaum muslimin yang demikian, ejekan dan sinisme
mereka terhadap agama dan shalat kaum muslimin
yang seperti itu, maka setiap muslim tidak bisa me
lepaskan diri unhrk menghadapi mereka. Tbtapi,
semuanya disikapi dengan jiwayang tenang.

Nash-nash ini pun menetapkan kesudahan pe
perangan dan hasilnya- Juga menetapkan nilai iman
di dalammenentukanposisikaum muslimin di da-

lam kehidupan dunia ini sebelum mendapatkan ba-

lasan dalam kehidupan akhirat nanti sebagaimana
terdapat dalam surah al-Maa'idah ayat 56, 6F66.

Selain itu, nash-nash ini jusa menetapkan sifat
orang muslim yang dipilih Allah unhrk mengemban
agama-Nya. Mereka diberi-Nya karunia yang besar
dengan dipilihnya mereka unhrk memainkan peran-

anyang besar ini seperti tercanfum dalam surah al-

Maa'idah ayat14.

Semua ketetapan ini merupakan langkah-lang-
kah mnnhnj di dalam mencelup individu muslim dan
kaum muslimin pada landasanyang kokoh.

Jangan Menjadikan Kaum Yahudi dan Nasrani
Sebagai Pemimpin

#r,qi\{.,A:6'"rf,i\'*Jlbti-ii('u-+
ijiiex{6i:of#.fry"ts{r;A&iqj
G 5;'S"F;,*44tii ;i $ a+t i

;,';6i\;;I,Jxr;s|';yc+;,J{#t};,"
& a*6ef;Jv{;t;?4+*i
?*iGi;ui6tiii'{s"1r$r;riiJ;;i

#t+1#6"&fr1$,{^ly
"Hai mang-orang yang bnimnn, janganlnh knmu meng-

amlil orang-wang Yahudi dnn Nasrani mmj adi pemim-
p in - p emimp in (mu ). S e b agian mer e kn adnlnh p emimp in
bagi sebagian yang l"ain. Barangsinpa di antnra lamu
mmgambil muekn may adi pemtmpiry mnkn sesungguh-

nya orang itu tamasuk golnngan mnelm. Sesungguhnya

Allnh tidnk membni petunjuk lcepadn zrang-orang yang

zalim. Kamu aknn melihnt lrang-urangyang ada pe'
ny akit dnlam hotin| o (mang- orang munnfik) b ns egua

mmdrknti mnekn (Yalrudi dnn Nasrani), snaya bnknta,
'Knmi tnlat alrnn mmdapat b mmna.' Mudnh-mudnh.an

Allnh aknn mmdnnnglmn lwnmnngan (kzp adn Rnsul-
Nya) atau suatu keputusan dari sisi-Nya. Karm.a itu,
mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka

rahasiaknn dnlnm diri mnekn. Orang-orang yang ber-

imnn alan mmgatalan, 'Inilmh nrang-zrangyang bu-
sumpah sunguh-sungguh dengan nnma Allnh, bahwa
merekn b enar -b enar b es erta knmu ?' Rusak binasalah
segaln amnl mzreka, lnlu mnekn menladi zrang-orang

yang maugi.' (a1-Ivlaa'idah: 51-53)

Ada baiknya kamijelaskan terlebih dahulu makna
kata "w al"ay ah/u i lny a h " y angAllah melarang orang-
orang beriman untu\ melakukan hal ini antara me-
reka dan orang-orang Yahudi dan Nasrani

Sesungguhnya yang dimaksud dengan walnyah
atau wilnyahini ialah saling memberikan kesetiaaan
dengan mereka, dan tidak terikat dengan makna
mengikuti agama mereka. Karena sangat jauh ke-
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mungkinannya orang muslim mengikuti orang-
orang Yahudi dan Nasrani di dalam beragama. Yang
ada adalah saling memberikan loyalitas dan saling
membanfu. Hal ini merupakan masalah yang sa-

mar/kabur bagi kaum muslimin sehingga mereka
menyangka bahwa masalah ini diperbolehkan bagi
mereka dengan alasan demi kepentingan bersama.
Atau dengan alasan bahwa sudah terjadinya kerja
sama antara mereka dan kaum Yahudi sebelum
Islam dan pada masa-rnasa permulaan menegakkan
Islam di Madinah. Kemudian Allah melarang me
reka dari hal yang demikian ini dan menyruh mem-
batalkannya. Pasalnya, telah jelas ketidakrnungkin-
an ditegakkannya saling kesetiaan dan banhr-mem-
bantu antara kaum muslimin dan Yahudi di Ma-
dinah.

Toleransi Islam terhadap Atrli Kitab adalah suahr
persoalan, sedang menjadikan mereka sebagai pe
mimpin adalah persoalan lain. Tetapi, keduanya
menjadi kabur bagi sebagian kaum muslimin yang
belum matang dan belum lengkap pengetahuannya

terhadap hakikat agama dan fi.rngsinya dengan sifut
nya sebagai gerakn manlnjiahyang realistis. Yakni,
gerakan yang bertujuan unhrk mewujudkan sebuah
realitas di bumi sesuai dengan pandangan Islam
yang tabiatnya berbeda dengan semua pola pan-

dang yang dikenal oleh manusia. Karena itu, ia ber-
benfuran dengan pandangan-pandangan dan per-

afuran-peraturan yang bertentangan dengannya.
Hal ini sebagaimana ia berbenhran dengan syah-

wat manusia, serta penyimpangan dan penyeleweng-

an dari mnnhaj Nlah. Juga sebagaimana ia mema-
suki medan peperangan yang tidak dapat dihindari,
urtuk mewujudkan realitas baru yang dikehendaki,
dan terus bergerak ke sana secara aktif.

Orang-orang yang tidak jelas bagi mereka ha-
kikat ini berkurang kepekaannya terhadap hakikat
akidah, dan berkurang pula kecerdasarnya terhadap
tabiatpeperangan ini dan sikapAhli Kitab terhadap
nya Mereka lupa terhadap arahan-arahan Al-Qur'an
yang jelas dan garnblang. I alu, mereka campur aduk-

kan antara ajakan Islam untuk bersikap lapang da-

lam bergaul dengan Ahli Kitab dzm berbuat baik
kepada mereka di dalam masyarakat muslim tem-
pat mereka hidup yang dijamin hak-haknya, dengan
w aln"loyahtas' yang tidak boleh dilakukan kecuali
kepada Allah, Rasul-Nya, dan sesama muslim de
ngan melupakan apa yang telah ditetapkan oleh Al-

Qur'anul-Karim bahwa kaum Ahli Kitab itu bantu-

membantu satu sama lain di dalam memerangi
kaummuslimin.

Hal ini sudah menjadi sesuatu yang baku bagi
kaum Ahli Kitab. Mereka membenci kaum mus-
limin karena keislamannya. Mereka tidak akan rela
terhadap kaum muslimin kecuali jika kaum mus-
limin meninggalkan agamanya dan mengikuti
agama mereka. Mereka terus-menerus memerangi
Islam dan kaum musJimin. Telah tampak kebencian
dari mulut mereka sedang yang tersimpan di dalam
dada mereka lebih besar lagi. Juga lainlain identitas
yang telah ditetapkan dan dipastikan olehAl-Qur'an.

Memang orang muslim ditunhrt supaya bersikap
toleran terhadap Ahli Kitab. Tetapi, dilarang mem-
berikan loyalitas kepada mereka dalam arti bantu-
membantu dan mengikat janji setia dengan mereka.

Jalan seorang muslim unfuk memantapkan agama-
nya dan mengaplikasikan sistemnyayang uniktidak
mungkin dapat bertemu dengan jalan hidup Ahli
Kitab, meskipun mereka menampakkan sikap toler-
an dan kecintaannya. Karena, sikap ini tidak akan
sampai pada tingkatan bahwa mereka merelakan
orang muslim tetap berpegang pada agamanya dan

melaksanakan aturan-afurannya. Sikap tolerannya
itu juga tidak sampai pada tingkat mencegah me
reka dari melakukan kerja sama arfiara sebagian
dan sebagianyang lain unfuk memerangi dan me
lakukan tipu dayaterhadap Islam dan orang muslim.

Bagaimanapun sederhananya kita berpikir dan
bagaimanapun kecilnya kelengahan kita, lantas kita
beranggapan bahwa kita dapat menempuh jalan un-

tuk hidup bersama mereka di hadapan orang{ftutg
kafir dan ateis. Padatral, mereka akan memihak dan

bekerja sama dengan orangorang kafir dan ateis ifu
manakala terjadi peperangan dengan kaum mus-
limin!

Hakikatyang mendalam ini dilupakan oleh orang-

orang yang berpikiran sederhana di kalangan kita
pada masa sekarang dan masa kapan pun. Yakni,
ketika mereka memahami bahwa kita bisa meletak-
kan tangan kita di tangan orang-orang Ahli Kitab di
muka bumi untuk menghadapi materialisme dan
ateisme dengan alasan bahwa kita dan Atrli Kitab ihr
sama-szrma kaum beragama. Kita melupakan pe
lajaran yang diberikan Al-Qur'an secara keseluruh-
an dan melupakan pelajaran yang diberikan oleh
sejarah. Maka, Ahli Kitab itulah yang berkata ke-
pada orangorang kafr mengenai orangorang musy-

rik dengan ucapil, "Merekn (orang-orang musyrik) itu
lzbih larus j alnnnya dnripada zrang- lrang yang brimnn. "

Orangorang Ahli Kitab inilah yang menggalang
kerja sama dengan kaum musyrikin unhrk meme
rangi kaum muslimin di Madinah, bahkan menjadi
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pelindung mereka. Kaum Atrli Kitab inilah yang me
ngobarkan Perang Salib selama sekitar dua ratus
tahun, yang dalamhal ini merekabekerja sama de-

ngan golongan ateis dan materialis!Ahli Kitablah
yang mengusir kaum muslimin di semua tempat,
seperti di Ethiopia, Somalia, Eriteria, dan Allazak.
Dalam melakukan pengusiran ini, mereka bekerja
sama dengan kaum ateis, materialis, dan kaum
paganis (penyembah dewa-dewa), di Yugoslavia,
Cina, Turkistan, India, dan semua tempat!

Namun, masih muncul juga di antara kita, se-

sudah adanya ketetapan-ketetapan yang pasti dari
Al-Qur'an tadi, orang yang punya anggapan bahwa
bisa saja digalang kerja sama dan saling setia serta
bantu-membantu antarakita dan Ahli Kitab. De-
ngan tujuan untuk membela agama di dalam meng-
hadapi golongan materialis dan komunis.

Sesungguhnya orang yang memiliki anggapan
seperti itu tidak pernah membacaAl-Qur'an. Kalau
toh pernah membacanya, maka mereka masih ka-

bur terhadap ajakan toleransi yang merupakan ka-

ralter Islam. lantas, mereka mengira bahwa ajakan

toleransi itu adalah ajakan untuk memberikan loya-

litas yang dilarang oleh Al-Qur'an.
Orang-orang yang demikian itu adalah orang

yang Islam tidak hidup di dalam perasaannya aki-
dah yang Allah tidak menerima akidah lain bagi
manusi4 dan tidak hidup di dalam perasaannya ge
rakan positif yang bertujuan untuk mewujudkan
realitas baru di muka bumi. Yakni, realitas yang siap

menghadapi permusuhan dan tantangan kaum Atrli
Kitab hari ini sebagaimana yang mereka hadapi hari
kemarin. Suatu sikap yang tidak mungkin dapat di.
ganti, karena sudah meniadi sikap alami saht-satu-

nya bagi akidah ini.
Kita tinssalkan merekayang terlena dan lalai ter-

hadap arahan Al-Qur'an. Kita kumandangkan saja
pengarahan Al-Qur'an yang jelas dan gamblang ini,

"Hai wang-orang yang bnimnn, j anganlnh lmmu mcng-

am.bil urang- mang Yahudi dnn Navani mmj adi p emim-
pin-pemimpin (mu). Sebagian mnelm adnlnh pemimpin

bagi sebagian yang lnin. Barangsinpa di antara knmu

mengambil mnefu mmjadi pemrntpin, mnkn saungguh-

ny a orang itu termasuk gol.ongan merekn. S nungguhny a

Allah tidak membni petunjuk kepadn zrang-lrangyang
plim. " (al-Maa'idah: 5 1)

Seruan ini ditujukan kepada kaum muslimin di
Madinah, tetapi padawaktuyang sama juga dituju-
kan kepada seluruh kaum muslimin di belahan bumi
mana pun hingga hari kiamat. Seruan ini ditujukan

kepada setiap orang yang menyandang predikat
yang disematkan padanya sifat sebagai "orang-orang

yang berimnn".

Pengarahan yang diserukan Al-Qur'an kepada
orang-orang yang beriman ini sangat relevan. Ka-

rena, sebagian kaum muslimin masih belum me-
lakukan pemutusan hubungan secara total dengan
sebagian Ahli Kitab, khususnya kaum Yahudi, di
Madinah. Pasalnya, di sana masih ada hubungan-

. hubungan loyalitas dan kesetiaan, ekonomi dan mu-
amalah, serta ketetanggaan dan persahabatan.

Semua itu merupakan sesuahr yang alami, di sam-

ping adanya hubungan kesejarahan, perekonomi-
an, dan kemasyarakatan di Madinah sebelum datang-

nya Islam, antara bangsa Arab yang ada di Madinah
dan kaum Yahudi secara khusus. Tbtapi, sistem ini
memberi peluang kepada kaum Yahudi untuk me-

mainkan peranannya di dalam melakukan tipu daya

terhadap agama Islam dan pemeluknya dengan se
gala bentuk tipu daya sebagaimana yang diungkap
kan oleh nash-nash Al-Qur'an yang banyak jurnlah-

nya dan sebagiannya telatr dipaparkan pad alimain
yang lalu dari Tafsir A<h-Zhiklini. Ditambah lagi
dengan sifat-sifat mereka yang dikemukakan dalam
pelajaran yang ada di dalam nash-nash ini.

Al-Qur'an hrun untuk membangkitkan pemikir-
anyanglogis bagikaum muslimin di dalam meng-
hadapi peperangan demi membela akidahnya,
unhrk mewujudkan mnnhnjnyayang baru di dalam
realitas kehidupan. Juga untuk menyadarkan hati
nurani kaum muSlimin supaya melakukan pemutus-

an hubungan total dengan semua orang yang tidak
menisbatkan diri kepada umat Islam dan tidak ber-
lindung di bawah kibaran panji-panji Islam. Pemutus-

an hubungan yang tidak melarang toleransi yang

etis, karena ini merupakan sifat abadi seorang mus-
lim. Akan tetapi, pemutusan hubungan itu melarang
kaum muslimin memberikan loyalitas yang tidak
boleh ada di dalam hati orang muslim kecuali untuk
Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman.
Pemikiran dan pemutusan hubungan yang harus
dilakukan oleh setiap muslim di negeri mana pun
dan pada abad kapan pun.

". . . Sebagian mere lm adnlnh pemimpin bagi sebagian

yang lnin. . .. "Ini adalah sebuah hakikat yang tidak
ada hubungannya dengan waktu, karena ia merupa-
kan hakikatyang bersumber dari hakikat segala se
suatu. Sesungguhnya mereka tidak akan memim-
pin kaum muslimin dalam arti kata yang sebenar-

nya dan tidak akan pernah melindungi mereka di
negeri mana pun dan dalam sejarahnya yang mana-
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pun. Telah berlalu beberapa abad dan generasi yang

membuttikan kebenaran apa yang dikatakan oleh
Al-Qur'an ini. Sebagian mereka menjadi pemimpin
bagi sebagianyang lain di dalam memerangi Nabi
Muhammad saw. dan kaum muslimin di Madinah.
Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian
yang lain dalam semua gelombang penyerangan
terhadap kaum muslimin di muka bumi sepanjang
sejarah.

Kaidah itu tidak pernah berubah sekali saja, dan
yang terjadi di muka bumi ini ialah apayang telah
dinyatakan oleh Al-Qur'anul-Karim itu, yang di.
tetapkannya sebagai identitas abadi mereka, bukan
peristiwa sepintas. Dipilih dan dipergunakannya
j urnlnh ismiy ah'kalimat nominal' seperti ini yaitu,
"sebagian merekn adnlah pemimpin bagi sebagian yang

hin", bul<an sekadar jargon atau ungkapan! Akan
tetapi, bentuk kalimat ini memang sudah menjadi
pilihan dan dimaksudkan untuk menunjulftan sifit
dasaryang abadi!

Kemudian hakikat pokok ini diiringi dengan aki-

bat-akibatnya. Yaihr, apabila sebagian orang Yahudi
dan Nasrani itu menjadi pemimpin bagi sebagian
yang lain, maka tidak akan ada yang menjadikan
mereka sebagai pemimpinnya kecuali orang yang

termasuk golongan mereka Seseorang dari barisan

Islam yang menjadikan mereka sebagai pemimpin,
berarti orang tersebut telah melepaskan diri dari
barisan ihr dan melepaskan sifat sebagai barisan
"Islam" dari dirinya. falu, ia bergabung kepada
barisan lain. Ini merupakan konsekuensiyang logis
dan realistis,

". . . Barangsiapa di antnra knmu y ang mmi adil<nn mc -

relrn wbagai pemimpin, mnln sesunguhnya orang itu
tnmnsuk golnngan m.erelw. . .."

Dengan demikian, berarti ia juga menzalimi diri-
nya sendiri, agama Allah, dan kaum muslimin. Ka-

rena kezalimannya ini, Allah mernasulilkannya ke
dalam kelompok Yahudi dan Nasrani yang ia telah
memberikan loyalitasnya kepada mereka. Allah
tidak menunjukkannya kepada kebenaran dan tidak
mengembalikannya kepada barisan Islam,

". . . Saunggulmy a Allah tidnk mern b ni p etuni uk lepann

or ang- orang y ang z!.lim. "

Sungguh ini merupakan ancaman yang keras
bagi kaum muslimin di Madinah, tetapi tidak ber-

lebihan. Memang ancaman ini keras, tetapi ia men-

cerminkan kenyataan yang sebenarnya- IGrena itu,
seorang muslim yang memberikan loyalitasnya ke

pada orangorang Yahudi dan Nasrani yang sebagian

mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain, tidak
mungkin Islam dan imannya masih ada dan masih
menjadi anggota barisan Islam yang hanya mem-
berikan loyalitasnya kepada Allah, Rasul-Nya, dan

orang-oftmg yang beriman. Maka, inilah persim-
pangan jalan itu! ,

Tidak mungkin seorang muslim yang telah lun-
tur (hilang) ketegasannya untuk memuhrskan hu-
bungan dengan orangyang menempuh mnnhaj no*
Islam dan orang yang mengibarkan bendera non-

Islam, kemudian dia berusaha melakukan tindakan
yang bernilai dalam gerakan Islam yang besar de
ngan tujuan utamanya menegalilkan tatanan yang

realistis danunik di mukabumi. Yakni, tatananyang
berbeda dengan semua tatanan lain, yang juga ber-
pijak pada pandangan hidupyang unik dan berbeda

dengan semua bentuk pandangan hidup lainnya.

Sesunggrrhnya kerelaan seorang muslim yang

mencapai tingkat keyakinan yang pasti, tidak bim-
bang dan ragu bahwa agamanya adalah satu-safu-

nya agama manusia yang diterima Allah sesudah
diuhrsnya Nabi Muhammad saw.. Ia juga meyakini
bahwa mnnhnjVanE, ditugaskan Allah kepadanya

untuk menegakkannya dalam kehidupan adalah

mnnlajyanyunik, dan tidak dapat ditandingi oleh
manlwj mana pun. Sehingga ia tidak mungkin mem-

butuhkan manltnj lan, manhnj -nya tidak mungkin
dapat diganti dengan manhai lun, dan tidak mung-
kin kehidupan manusia menjadi baik dan lurus ke
cuali bila bertuntpu di atas manh"aj ini saja, tanpa

mnnh"aj lainnya.
Allah tidak akan memaafl<an, mengampuni, dan

menerimanya kecuali jika ia mencurahkan segenap

kemampuannya unfuk menegakkan manh"aj ni da-

lam semua sisinya baik sisi akidah maupun ke-

masyarakatan tanpa menghiraukan dan menghitung-
hitung usahanya itu lagi. Ia tidak menerima manlnj
lain sebagai gantinya-meskipun dalam urusan yang

kecil-dan tidak mencampuraduu<an antara m"anhai

Allah ini dan mnnhnj lain dalam tashawwur i'tiqodi,

tatanan sosial, ataupun perafu rarrperahran hukum
dan syariat, kecuali bagian dari syariat-syariat dari
kitab suci terdahuluyang masih ditetapkanAllah di
dalam mnnhajlslan

Kerelaan hati seorang muslim yang mencapai

tingkat keyakinan yang pasti terhadap semua ini
sajalah yang mendorongnya untuk bersiap sedia

mengemban hrgas mengaplikasikan mnnhnj Nlah
yang telah diridhai-Nya untuk manusia. Ia akan me
lakukan tugasnya meski harus menghadapi ken-
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dala-kendalayang sulit, tugas-tugas yang berat, tan-

tangan-tantangan yang keras, tipu daya yang ulet,

dan penderitaan-penderitaan yang hampir meng-

habiskan kekuatan dalam banyak kesempatan' Ka-

lau tidak, maka apa perlunya berpayah-payah untuk
urusan yang tidak dibutuhkan. Yakni, yang berupa

kejahiliahan yang bercokol di muka bumi baik ke-
jahiliahan ini tercermin dalam keberhalaan syirik,

dalam penyelewengan Ahli Kitab, maupun dalam

bentuk ateisme. Bahkan, apa artinya menegakkan
mnnhaj islarriapabila perbedaannya de ngan mnnhnj

Ahli Kitab hanya kecil sajayang dapat dipertemu-
kan dengan jatan damai dan kompromi?

Sesungguhnya orang{rang yang berusaha me-

lunturkan pemisahan yang tegas ini atas nama tole
ransi dan pendekatan antarpemeluk berbagai aga-

ma samawi, telah keliru di dalam memahami makna

agama-agama sebagaimana mereka keliru di dalam

memahami makna tasamuh'toleransi'. Pasalnya,

agamayang diakui dan diterima di sisiAllah hanya

agama terakhir saja (agama Islam) . Sedangkan, tole
ransi itu bisa dilakukan dalam pergaulan pribadi,

bukan dalam berakidah dan dalam tatanan kemasya-

rakatan. Mereka berusaha melunhrkan keyakinan
yang pasti di dalam jiwa orang muslim bahwa Allah

tidak menerima agama selain Islam. Juga keyakin-

an bahwa ia bertanggung jawab untuk merealisasi-

llar manlwj Allahyang tercermin dalam agama Islam

dan tidak menerima penukaran dan penggantian,

meskipun tidak secara total. Inilah keyakinan yang

ditumbuhkan oleh Al-Qur' anul-Karim ketika Allah
SWTmenetapkan,

"sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalnh Islnm."

@fi Imran: 19)

"Barangsiapa yng mmcori agamn selnin Islnm, mnJa

ildnk ;kni ditsrirna agamn itu." (Ni Imran: 85)

"Bnh.ati-hatil^ah lmmu tnhadnp mtrekn, supaya mnela
tidn* m.annlinglun lmmu dnri s ebagian ap a y arry teln'h

diturunkmn Altnh tupartnma. " (al-Maa'idah: a9)

"Hai wang-mang yang berimna i anganlnh lwmu meng-

ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani mmiadi pe'

mimpin(mu). Sebaginn mnela adakh p emlmpin bagi

wbaginn yang lnin. Barangsiapa yang mcngambil mnekn

menjadi pemtmpin, mala sesurtguhnya orang itu tn-
masuk golnngan mnekn." (al-Maa-idah: 51)

DalamAl-Qur'an terdapat kata pasti, kata pemu-

tus. Orang muslim tidak boleh lunhr keyakinannya

seperti orang{rang yang lunfur itu!
Al-Qur'an menggambarkan realitas ihr, yang ka-

renanya Al-Qur'an turun untuk memberikan per-

ingatan ini,

"Kamu akan melihnt orang-orang yang ada penyakit

d.al"am hot ryo (orang-orangmunnfk) bersegna mm-
delmti mnekn (Yahudi dan Nasrani), seraya bnknta,
'Kami tnkut almn rcndnpat betrcann."'(al-Maa'idah:
52) f

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa telah diinformasi-
' kan kepadanya oleh Abu Kuraib dari Idris, dari ayah

Athiyah bin Sa'ad, katanya, "I-Ibadah ibnush-Shamit

datang dari Bani Harits bin Ktrazrajkepada Rasu-

lullah saw. seraya berkata, Wahai Rasulullah, saya

mempunyai beberapa orang mnul'a'temansetia' dari

kalangan Yahudi yang banyak jumlahnya, sedang-

kan saya membebaskan diri kepadaAllah dan Rasul-

Nya dari kesetiaan kepada orang Yahudi. Saya ha-

nya memberikan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-

Nya.' Kemudian Abdullah bin Ubay (kepala kaum
munafik) menyahu!'sesungguhnya aku takut akan

mendapat bencana. Saya tidak mau melepaskan ke-

setiaan saya kepada mauln-maula saya.'lalu Ra-

sulullah saw. berkata kepada Abdullah bin Ubay,

'Hai ayah Habbab, keenggananmu melepaskan ke
setiaan kepada orang Yahudi daripada Ubadah
ibnush-Shamit, maka engkau akan mendapatkan

hal itu, berbeda dengan Ubadah.'Dia menjawab,
'Saya terima.' Kemudian Nlah Azzp waJalla me-

nurunkan ayaf 'Hai orang-orang yang bniman, jangan-

Lah lamu menjadilmn nrang-lrangYahudi dan Nasrani

sebagai pemimpii(mu) . . ..'"
Ibnu Jarir juga meriwayatkan bahwa telah di-

informasikan kepadanya oleh Hanad dari Yunus bin
Bukair dari Utsman bin Abdur Rahman dat', az-

Zuhri, ia berkata, "Ketika orang{rang musyrik men-

dapat kekalahan dalam Perang Badar, kaum mus-

limin berkata kepada orang-orang Yahudi yang

menjadi teman setia kaum musyrikin itu, 'Masuk

Islamlah kalian sebelum Allah menimpakan kepada

kalian seperti apa yang ditimpakan-Nya (kepada

kaum musyrikin) dalam Perang Badar itu.'Malik
bin Shaif menjawab, 'Apakah Anda terpedaya oleh

kemenangan Anda terhadap segolongan kaum Qu-

raisy yang tidak memiliki ilmu perang itu? Ingat,

seandainya kami meneruskan tekad kami untuk
bersahr menghadapiAnda, niscayaAnda tidak akan

mampu berperang melawan kami.'
hlu Ubadah ibnush-Shamit berkata, lMahai Ra-

sulullah, sesungguhnya kawan-kawan saya dari
kalangan Yahudi hatinya keras, senjatanya banyak,

dan kekuatannya hebat Sedangkan, saya melepas-
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kan kesetiaan kepada orangYahudi dan memberi-
kannya kepadaAllah dan Rasul-Nya, dan tidak ada
kekasih bagiku kecuali Allah dan Rasul-Nya.'
Abdullah bin Ubay menyahut,'Saya tidak akan me
lepaskan kesetiaan saya kepada orang Yahudi dan
memberikannya kepada orang yang tidak dapat me
lindungi saya dari mereka.' Kemudian Rasulullah
saw. bersabda, TVahai Abul Habab, tahukah kamu
tentang keenggananmu melepaskan kesetiaanmu
kepadaYahudi dengan memandang lebih baik dari-
pada sikap llbadah ibnush-Shamit? Maka, apa yang
akan kamu peroleh berbeda dengan apayang diper-
oleh Ubadah.' Dia menjawab, 'Saya terima...."'

Muhammad bin Ishaq berkata, "Kabilah Yahudi
yang pertama kali merusak perjanjian dengan Ra-

sulullah saw. adalah Bani Qainuqa. Ashim bin Umar
bin Qatadah menginformasikan kepadaku, katanya,
'Rasulullah saw. mengepung mereka sehingga me
reka menerima keputusan beliau. I alu, Abdullah
bin Ubay bin Salul-ketika Allah memberinya ke-
kuasaan terhadap mereka (menjadi pemimpin me-
reka)-mendekati Rasulullah saw. seraya berkata,
'Hai Muhammad, bersikap baiHatr terhadap kawan-
kawan setiaku-waktu ihr mereka mengadakan janji
setia dengan kaum l{}:ranaj.'Rasulullah saw. tidak
segera menjawab. Kemudian ia berkata lagi, 'Hai
Muhammad, bersikap baiklah terhadap kawan-ka-
wan setiaku.'

Rasulullah saw. berpaling darinya, tapi ia me-
masukkan tangannya ke dalam saku baju perang
Rasulullah saw.. Beliau berkata kepadanya,'I-epas
kan aku.'Rasulullah saw. marah sehingga para sa-

habat melihat wajah beliau berubah, kemudian be
liau berkata, 'Celaka engkau! l,epaskan aku!'
Abdullah bin Ubay menjawab, Tidak, demi Allah,
aku tidak akan melepaskanmu sehingga engkau
bersikap baik kepada kawan-kawan setiaku. Empat
ratus orang tidak memakai baju besi dan tiga ratus
orang memakai baju besi. Mereka telah meng-
halangiku unfuk mendapatkan yang merah dan
yang hitam, bisakah engkau dapatkan mereka pada

suahr pagi? Sesungguhnya aku takut mendapatkan
bencana.' Rasulullah saw. menjawab,'Mereka ada-
lah untukmu.""

Muhammad bin Ishaq bercerita, 'Ayahku Ishaq
bin Yasar memberitahukan kepadaku dari lIbadah,
dari al-\Malid bin Ubadah ibnush-Shamit, iaberkata,
'Ketika kaum Yahudi Bani Qainuqa memerangi Ra-

sulullah saw., makaAbdullah bin Ubay merasa sa-

ngat berkepentingan dengan urusan mereka dan
berpihak kepada mereka. tlbadah ibnush-Shamit

berjalan kepada Rasulullah saw., dan ia adalah salah
seorang dari suku Bani Auf bin Ktrazraj. Ia memiliki
hubungan dengan Bani Qainuqa' seperti hubungan
Abdullah bin lJbay. lalu, Ifbadah meminta keputus-
an kepada Rasulullah saw. tentang mereka. Ia me-
nyatakan berlepas diri dari mereka dan memberi-
kan kesetiaannya kepadaAllah dan Rasul-Nya se
rayaberkata,WahaiRasulullah,sayamelepaskan
kesetiaan kepada mereka dan memberikan kesetia-
irn itu hanya kepadaAllah dan Rasul-Nya serta kaum
mukrninin. Saya melepaskan kesetiaan dan loyalitas
kepada orangorang kafir.' Mak4 mengenai Ubadah
dan Abdullah bin Ubay inilah hrrun ayat 51-56 surah
al-Maa'idah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlnh
lamu menj adilrnn orang- zrang Yahudi dnn orang- orang

Nasrani sebagai punimpin(mu). Sebagian merelm adnlnh
pemimpin bagi sebagian yang lain... 'l hingga firman-
Nya, "Barangsiapa mengambil Allnh, Rnsul-Nya, dnn

orang-lrang yang buiman menjadi penolnngnya, makn

sesungguhnya pengilan (ogo*o) Allnh itulnh yang pasti
menang."

Imam Atrmad meriwayatkan bahwa telah diinfor-
masikan kepadanya oleh Qutaibah bin Sa'id dari
YahyabinZakariabinAbiZiyadah,dariMuhammad
bin Ishaq, dan Zuhi, dari Audah, dari Usamah bin
Zud, dia berkata, "Saya bersama Rasulullah saw.

menjengukAbdullah bin Ubay, lalu Rasulullah saw.

bersabda,'Sesungguhnya saya telah melarangmu
mencintai orang Yahudi.'Abdullah bin Ubay men-
jawab,'Sesungguhnya Sa ad bin Zrarah telah mem-
buat mereka marah,lalu ia meninggal dunia...."'
(Abu Dawud meriwayatkannya dari hadits Mu-
hammad bin Ishaq).

Itulah beberapa riwayat yang semuanya meng-
isyaratkan kepada kondisi yang terjadi di kalangan
masyarakat Islam, dan mengisyaratkan kepada per-

bedaan peraturan yang terdapat di Madinah se-
belum Islam. Juga mengisyaratkan kepada pan-

dangan-pandangan yang tidak tegas mengenai
masalah hubungan yang mungkin berlaku antzra
kaum muslimin dan kaum Yahudi,dan yang mung-
kin tidak berlaku. Hanya saja orang yang melihat
lebih jeli akan mengetahui bahwa semuanya mem-
bicarakan kaum Yahudi, dan dalam peristiwa-peris-
tiwa itu sama sekali tidak menyebut kaum Nasrani.
Akan tetapi, nash ini menyebutkan kaum Yahudi
dan Nasrani secara umum.

Hal itu adalah untuk menegakkan pandangan,
hubungan, dan perahranyang abadi antarakaum
muslimin dan golongan-golongan lain, baik dari
kalanganAhli Kitab maupun golongan musyrikin
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(sebagaimana akan dibicarakan dalam pelajaran
ini). Di samping itu juga untuk menunjukkan ada-

nya perbedaan sikap kaum Yahudi dan kaum Nas-
rani terhadap kaum muslimin secara umum pada

zammt Nabi saw.. Selain itu juga adanya isyarat Al-
Qur'anul-Karim di tempatlain dalam surah ini me-
ngenai perbedaan itu di dalam firman Allah,

"Sesungguhnya kamu dapati zrang-lrang yang paling
keras permusuh"annya terhndap zrang-lrang yang bu-
imnn inl^ah zrang-orang Yahudi dan zrang-orang musj-
rik. Snungguhnya kamu dapati yangpaling dnkat per-
sahabatnnnya dnngan zrang-zrang yang bninnn ialah
orang-oranglang baknn, 'Sesungguhnya knmi ini orang

Nasrani."' (al-Maa-idah: 82)

Di samping adanya perbedaan sikap antara kaum
Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslimin pada

hari itu, maka nash ini juga menyamakan antara
kaum Yahudi dan kaum Nasrani-sebagaimana nash
terdahulu juga menyamakan mereka (Yahudi dan
Nasrani) dengan orangorang kafr-kfiusus menge
nai masalah loyalitas dan kesetiaan. Karena masa-
lah ini juga sudah ditegakkan di atas kaidah lain
yang sudah baku, yaitu bahwa "orang muslim tidak
boleh memberikan kesetiaan dan loyalitas kecuali
kepada sesama muslim. Orang muslim tidak boleh
memberikan loyalitasnya kecuali kepada Allah,
Rasul-Nya, dan kaum muslimin". Sesudah itu sama
pula semua golongan dalam urusan ini, bagaimana-
pun sikap mereka berbeda-beda terhadap kaum
muslimin pada waklu-waktu tertentu.

Akan tetapi, Allah SWTyang membuat kaidah
umum yang pasti dan tegas bagi kaum muslimin ini,
pengetahuan-Nya meliputi seluruh zunmr, bukan
khusus zaman hidup Rasulullah saw. beserta situasi
dan kondisi yang melingkupinya saja. Sejarah se
sudah itu membuktikan bahwa sikap permusuhan
kaum Nasrani terhadap agama Islam dan kaum mu$
limin pada belahan terbesar bumi tidak kalah de
ngan sikap permusuhan kaum Yahudi.

Apabila kita kecualikan sikap kaum Nasrani fuab
dan Nasrani Mesir yang menerima Islam dengan
baik, maka kita dapati lembaran kehidupan kaum
Nasrani di Baral yang sepanjang sejarahnya sangat
memusuhi dan mendengki Islam. Mereka senan-
tiasa mengobarkan peperangan dan tipu daya ter-
hadap Islam, yang tidak berbeda dengan serangan
dan tipu daya kaum Yahudi pada semua zaman! Se
hingga negeri Habasyah @thiopra) yang warganya
begitu baik menerima para muhajir muslimin dan
agama Islam, kini kembali memusuhi Islam dan

setiap kaum muslimin dengan amat sengit, yang
hampir sama dengan sikap kaum Yahudi.

Allah Yang Mahasuci mengetahui semua itu. Ka-
rena itulah, Dia meletakkan kaidah umum ini bagi
kaum muslimin, tanpa melihat realitas pada zaman
ketika Al-Qur'an diturunkan beserta situasi dan
kondisi yang mdingkupinya- Juga tanpa melihat hal
serupayang terjadi pada suatu wakhr di sini dan di
sanahingga ak}rk zaman.

' Islam dan orangorang yang menyandang iden-
titas Islam, meskipun sebenarnya mereka tidak se
dikit pun dari Islam, senantiasa menghadapi serang-
an terhadap akidah merekayang dikobarkan oleh
orang{rang Yahudi dan Nasrani di semua tempat
di muka bumi, sebagai bukti kebenaran firman
Allah, "Sebagian muelw adnlnh pemimpin bagi sebagian

yang lnin."Namun, belum tentu mengenakan baju
besi (perlindungan) orang-orang muslim yang me
ngerti nasihatTuhannya kepada mereka, bahkan
perintah-Nya yang tegas, larangan-Nya yang pasti,

dan keputusan-Nya yang tegas untuk memutuskan
hubungan secara total antarawali-wali Allah dan
Rasul-Nya dengan semua pasukan lain yang tidak
mengibarkan bendera Allah dan Rasul-Nya.

Islam menugaskan orang muslim untuk men-
jalin hubungan kepada semua manusia atas dasar
akidah. Maka, kesetiaan dan permusuhan itu tidak
boleh ada dalam pandangan seorang muslim atau-
pun dalam gerakannya kecuali karena akidah. Ka-
rena ifu, tidak mungkin terjalin wala"tolong-me-
nolong dankesetiaan'antara orang muslim dan non-
muslim. Karena, keduanya tidak mungkin melaku-
kan tolong-menolong dalam bidang akidah, hingga
dalam menghadapi ateisme sekalipun-sebagai-
mana pemikiran sebagian orang yang rendah di
antara kita dan tidak pernah membaca (memahami)
Al-Qur'an. Karena, bagaimana mungkin mereka
akan tolong-menolong sedangkan di antara mereka
tidak ada kesamaan landasan untuk saling me-
nolong dan saling membantu?

Sebagian orang yang tidak pernah membaca A1-

Qur'an dan tidak mengerti hakikat Islam serta ter-
tipu, berpikir bahwa setiap agama adalah agama,
sebagaimana setiap ateisme adalah ateisme. Ka-
rena itu, pikirnya, semua pemeluk agama dapat ber-
satu padu menghadapi ateisme. Karena, ateisme ihr
mengingkari semua agama dan memerangi keber-
agamaan secara mutlak.

Akan tetapi, tidak demikian pandangan Islam dan
perasaan orang muslim yang sensitif terhadap Islam.
Tidaklah akan sensitif atau merasakan Islam ke-
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cuali orangyang menjadikan Islam sebagai akidah,
dan dia bergerak dengan akidah itu untuk me
negakkan tatanan Islam.

Persoalarnya dalam pandangan Islam dan dalam
perasaan seorang muslim sangat jelas dan pasti,

bahwa din yang diterimaAllatr hanya Islam. Agama
lain tidak dapat diakui oleh Islam, karenaAllah SWT
mengatakan demikian sebagaimana firman-Nya,

"Sesungguhrry a Din (agama) di sin Allnh hnrry alnh Islam. "
(AIi Imran: 19)

"Barangsiapa yang mencari agamn selnin Islnm mala
tidak akan diterima (olzh Allah) agama itu." (Ni
Imra.n: 85)

Sesudah diutusnya Nabi Muhammad saw. tidak
ada lagi agama dari seseorang yang diridhai dan
diterima olehAllah kecuali "Islam" dalam bentuk-
nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.. .{gama
yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Mu-
hammad seperti agama Nasrani sekarang sudah
tidak diterima lagi oleh Allah, sebagaimana halnya
agama Yahudi yang ada sebelum diutusnya Nabi Isa
a.s., tidak lagi diterima Alllah sesudah diutusnya
Nabi Isa (apalagi sesudah diutusnya Nabi Mu-
hammad saw.).

Adanya kaumYahudi dan Nasrani dariAtrli Kitab
sesudah diuhrsnya Nabi Muhammad saw. itu bukan
berarti bahwa Allah menerima agama mereka atau

mengakui bahwa mereka berpegang pada agama
Ilahi. Agama itu hanya diakui sebelum diutusnya
Rasul terakhir. Adapun sesudah diutusnya Rasul
terakhir, maka tidak ada lagi agama-dalam pan-

dangan Islam dan peraszran seorang muslim-ke'
cuali Islam. Demikian dinashkan oleh Al-Qur'an
dengan nash yang jelas dan tidak memerlukan tahilil
(representasi).

Sesungguhnya Islam tidak memaksa mereka
unfuk meninggalkan kepercayaan mereka unfuk
memeluk Islam, karena, "Tidak ada palsann untuk
mzmasuki agamn Islam." Al<antetapi, ini bukan ber-
arti Islam mengakui bahwa apa yang mereka pe-

gang itu sebagai "din" (agama) dan tidak berarti
bahwa Islam memandang mereka berpegang pada

"agama".
Oleh karena itu, tidak ada wajah nonmuslim yang

mau berjuang bersama Islam menghadapi ateisme
komunisme. Di sana ada "din", yaitu Islam; dan di
sana "tidak ada din" bagi selain Islam. Kemudian
kalau demikian, ymg ada adalah "ketidakberaga-
maan". Akidah itr pada asalnya adalah samawi (dari

langit), kemudian diubah oleh pemeluknya. Atau,

akidah itu as alnya watsani'keberhalaan', kemudian
tetap atas keberhalaannya. Atau, ilhnd' ateis' yarg
mengingkari semua agama, yang bertentangan de
ngan agama-agama, dan sudah tenfu bertentangan
secara diametral dengan Islam. Oleh karena itu,
tidak ada ikatan kesetiaan semua agama non-Islam
dan ateisme dengaryIslam.

Apabila orang muslim bergaul dengan kaum Ahli
Kitab itu, maka ia dituntut oleh Islam untuk ber-
skap baik di dalam bergaul dengan mereka se-

bagaimana sudah dijelaskan di muka. Tetapi, itu
selama mereka tidak mengganggu dalam keber-
agam.wmya; dan diperbolehkan baginya kawin de
ngan wanita kinbiyahyang baik-baik dan meme-
lihara diri. Namun, ada perbedaan pendapat dalam
fiqih mengenai orang yang berkepercayaan tentang
kefuhanan Almasih atau keanaktuhanannya, dan
mengenai orang yang berakidah Trinitas, apakah
dia tergolong wanita kinbiyahyang halal dikawini
ataukah tergolong wanita musyrik yang haram di.
kawini. Sehingga, diperbolehkan mengambil prin-
sip legalisasi pernikahan secara umum. I(arena per-
gaulanyang baik dan pernikahan itu bukan berarti
loyalitas dan tolong-menolong dalam beragama- Juga
bukan berarti sebagai pengakuan seorang muslim
bahwa agamaAhli Kitab, sesudah diutusnya Nabi
Muhammad, itu sebagai agama yang diterimaAllah.

Islam datang unhrk meluruskan akidah Ahli Ki-
tab, sebagaimana ia juga datang unhrk meluruskan
akidah kaum musyrikin dan penyembah berhala
(dan dewadewa). Islam datang untuk menyem me
reka semua agar memeluk Islam. Karen4 Islarnlah
satu-satunya "din" yang diterima oleh Allah, sedang
agama lain tidak diterima oleh-Nya. Sehingga, ke
tika kaum Yahudi berpikiran bahwa mereka tidak
termasuk orang yang diseru unhrk memeluk Islam,
dan menyombongkan diri kalau diseru untuk me
meluk Islam, maka A1-Qur'anul-Karim memper-
ingatkan mereka dengan mengatakan bahwa Islam
menyeru mereka untuk memeluk Islam. Kalau me
reka menolfi mereka adalah kafr!

Orang muslim ditugasi untuk mengajak Ahli
Kitab, kaum ateis, dan penyembah berhala (dewa-

dewa) supaya memeluk Islam. Namun demikian, ia
tidak boleh memaksa mereka unfuk memeluk Islam,

karena akidah tidak bisa tumbuh di dalam hati de
ngan paksaan. Karena ifu, memaksa orang lain
unhrk memeluk Islam di samping terlarang, ia juga

tidak akan membuahkan hasil.
Tidak tepat kalau seorang mustm mengakui

bahwa agarna Ahli Kitab setelah diutusnya Nabi
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Muhammad itu sebagai agama yang diterima dleh
Allah, tetapi sesudah itu ia mengajaknya memeluk
Islam. Sesungguhnya ia tidak ditugasi menyeru me
reka kepada Islam kecuali atas sebuah prinsip bahwa

ia tidak mengakui agama yang mereka peluk. Juga
karena ia ditugasi untuk mengajaknya memeluk
agama Islam.

Apabila sudah demikian jelas dan terang per-

soalan ini, maka tidak logis dan tidak konsekuen
dengan akidahnya kalau ia memberikan kesetiaan

dan tolong-menolong dengan orang nonmuslim
unfuk memantapkan agama mereka di muka bumi.
Persoalan ini di dalam Islam adalah persoalan aki-

dah imaniah, serta persoalan perundang-undangan

dan pergerakan.
Sebagai persoalan akidah imaniah, kami kira per-

soalannya sudah demikian jelas dengan keterangan
yang sudah kami kemukakan. Juga dengan meru-
juk kepada nash-nash futr'aniahyang qath'itentNtg
tidak bolehnya ada jalinan kesetiaan dan loyalitas
antara kaum muslimin dan Ahli Kitab.

Selain itu, sebagai persoalan perundang-undang-

an dan pergerakan, maka persoalannya juga begitu
jelas. Karen4 apabila seorang muslim harus meng-

arahkan segenap usahanya untuk menegakkan
manhnj NIah di muka bumi-yaitu manlujYans di'
nashkan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Mu-
hammad-dengan segenap perincian dan sisinya,
yang meliputi semua aktivitas manusia dalam ke
hidupan, maka bagaimana mungkin ia akan bekerja

sama dalam usaha ini dengan orang yang tidak
mengimani Islam sebagu mnnh.aj, nifnm, dan sya-

riat serta mengarahkan usatranya untuk tujuan-tuju-
an lain? Pasalnya, Islam tidak mengakui tujuan dan
usaha yang tidak berpijak pada akidah, meski bagai-

manapun kelihatan baik secara lahiriah,

"Orang-orang yang lafr l"pod" Tilhannya, am.al'an-

amalnn merela adnlnh sepnti abu yang ditiup angin

dmgan lrtras pada suatu hnri yang berangin kenrang."
(Ibrafrim: 18)

Islam menugaskan setiap muslim untuk me-

murnikan segenap usahanya unfuk Islam dan tidak
membayangkan kemungkinan terpisahnya suatu

bagian dalam kehidupan muslim sehari-hari dari
Islam. Tidak terbayangkan kemungkinan terjadi-
nya yang demikian kecuali pada orang yang tidak
mengetahui karakteristik Islam dan kara}teristik
manh"aj islami. Tidak terbayangkan bahwa ada sisi-

sisi kehidupan yang menyimpang dari mnnhnjiru,
yang dalam hal itu seorimg muslim bekerja sama

dan bantu-membantu dengan orang yang memusuhi
Islam, atau tidak ridha terhadap orang muslim ke-

cuali jika ia meninggalkan Islam. Sungguh mustahil
terjadi kerja sama dalam bidang akidah sebagaimana

mustahil pula kerja sama dalam bidang amaliah.
Alasan Abdullah bin Llbay bin Salul, orang yang

dalam hatinya terdapat penyakit, mengenai keter-
gesa-gesaannya dan kesungguhannya di dalam lo
yalitasnya kepada kaum Yahudi, dan berpegang

, pada janji setianya kepadanya, ialah ucapannya,
"Aku takut akan mendapatkan bencana. Aku takut
akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan...."
Argumentasi demikian ini merupakan indikasi sakit-

nya hati dan lemahnya iman yang bersangkutan.
Karena Yang Maha Pelindung adalah Allah, dan
Yang Maha Penolong adalah Allah. Meminta per-

tolongan dalam hal ini kepada selain Allah adalah

sesat, sia-sia, dan tidak akan membuahkan hasil.
Akan tetapi, argumentasi Ibnu Salul ini menjadi

argumentasi semua anak Salul sepanjang masa.

Pola pikirnya juga menjadi pola pikir setiap orang
munafik yang hatinya berpenyakit, yang tidak me-

ngerti hakikat iman. Sebaliknya, hati Ubadah ibnush-

Shamit lari dan lepas dari kesetiaan kepada kaum
Yahudi setelah tampak apa yang tampak dari me-

reka. Karena hati l-Ibadah adalah hati yang beriman,
maka ia melepaskan diri dari kesetiaan kepada kaum
Yahudi dan mencampakkannya, sementaraAbdullah
bin Ubay bin Salul menerima, menancapkan, dan

memegangnya dengan teguh.
Sungguh ini adalah dua jalan hidup yang ber-

beda, yang timbul dari dua pola pikir dan dua pe-

rasaan yang berbeda. Perbedaan ini akan senan-

tiasa ada sepanjang masa antara hati yang beriman
dan hati yang tidak mengenal iman.

Islam mengancam orang-orang yang meminta
pertolongan kepada musuh-musuh agamanya; yang

bersekongkol unfuk melawannya; yang munafik;
serta yang tidak memurnikan kepercayaan, kesetia-

an, dan kebersandarannya kepadaAllah. Islam meng-

ancam dengan mengharapkan kemenangan bagi
kaum muslimin atau dengan suatu urusan dari Allah
yang mengungkap sikap dan membongkar kedok
kemunafikan.

' Mudnh-mudnhnn Allah alan m.enlnnngknn knrunnng-

an (,epadn RnsuLNya), atau suatu luputusan dnri sisi-

Ny a. Kar ma itu, mu e lm mntj adi mmy e s al trr hndnp ap a

yang mereka rah.asiakan dalam diri mereka." (aJ-

Maa'idah:52)

Padawaktu datang kemenangan baik kemenang-
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an yang berupafot-hu Maklmh 'pembebasan kota
Mekah'maupun kemenangan dalam arti pemisah-
an atau datangnya urusan Allah itu, maka orang-
orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu akan
menyesali ketergesa-gesaannya dan kesungguhan-
nya di dalam memberikan kesetiaan kepada kaum
Yahudi dan Nasrani, dan menyesali kemunafikan-
nya yang tersingkap. Pada wakLu ifu orangorang
yang beriman merasa heran terhadap sikap kaum
munafik, dan menganggap mungkar terhadap ke
munafikan mereka beserta kerugian yang me.
nimpamereka!

"Orang- mang y ang b eriman alan m.engatn lwn,'Inilah
orarry- m!n$ I ang basumpah sungguh-sungguh dzngan
rnnn Allnh balwa mnekn bmnr-bmm banta lwiu ?,
Rusak birasalnh segala amnl mnela, lalu mnelm mm-
j adi nang- orang yrg merugi." (al-IVlaa'idah: 53)

Sungguh Allah telah memberikan kemenangan
pada suatu hari. Sehingga, tersingkaplah semua
sudut dan relung hati, gugwlah usaha-usahany4 dan
merugilah beberapa golongan manusia. Kita tetap
percaya kepada janji Allah bahwa kemenangan itu
akan tib4 selamakita berpegaqg teguhpada taliAllah,
selama kita memurnikan kesetiaan kepadaAllah saj4
selama kita memahami manhaj Nlah, dan kita tegak-
kan di atasnya pandangan hidup dan perundang-
undangan kita- Juga selama kita bergerak dalam pe
perangan di atas petunjuk dan arahanAllah. Maka
kita tidak mengambil pemimpin kecuali Allah, Rasul-
Nya, dan orang{rang yang beriman.

Ancaman bagi Orang yang Murtad
Setelah selesai mengumandangkan seruan yang

pertama kepada orang-orang yang beriman agar
berhenti dari menjadikan pemimpin dan memberi-
kan loyalitas kepada orang{rang Yahudi dan Nas
rani; agar berhati-hati jangan sampai menjadi go-
longan mereka karena menjadikan mereka sebagai
pemimpin; atau biar murtad saja mereka kalau
masih menjadikan Ahli Kitab sebagai pemimpin,
sedang mereka tidak menyadari atau tidak ber-
maksud murtad; makaAllah menyampaikan seru-
an kedua. Yaihr, mengancam orang yang murtad
dari agamanya bahwa ia di sisi Allah tidak ada nilai-
nya sedikitpun. Ia tidak akan dapatlepas dari siksa
Allah dan tidak dapat memberi mudharat kepada
agama-Nya.

Agarna Allah mempunyai pengikut-pengikut setia

dan pembela-pembela yang tersimpan di dalam ilmu
Allah, yang jika orangorang sudah berpaling, maka
Allah akan mendatangkan mereka. Dilukiskan iden-
titas kelompok pilihan yang tersimpan di dalam
ilmu Allah bagi agama-Nya ini, dengan sifat-sifahrya
yang simpatik, indah, dan cemerlang. Dijelaskan
pula arah loyalitas satu-satunyayang harus diberi-
kan seorang muslini. Kemudian seruan ini diakhiri
dengan menetapkan kesudahan yang pasti bagi pe
perangan yang dilakukan oleh para pengikut agama
Allah dengan golongan-golongan lain. yakni, suatu
kesudahan yang akan dinikmati oleh orang-orang
yang memurnikan loyalitasnya kepada Allah, Rasul-
Nya, dan orang{rang mukmin,

frioS-3;1 4,t: G'&r'r;; rftr; i'-$i QH

(t-tP,
4t 3.tt a$ Ts'r:l s:'6{ ; ;,i 8,3,6,

,.,v*
6;;{\,i&!;tiL&ryAsx,itXii;r::t
i'55F",g:li.b j;lj1;t3\i,;+i,jiW(i-tt,

ir-6J,&irt'"e3:ii&i.J,';:.j;

5 A(r:t)g rj:r; irjt fr F; .rti:$rr, &
Sr;gii

'TIai oramg-orang yang berimam, barangsiapa
di antara kamu yang murtad dari agamarrya,
ma^ka kelak Ahft a^kan mendata^ngka^n suafir
kaum yang Allatr mencintai mereka dan me-
reka pun mencintai-Nyq yang bersikap lemah
lembrrt tgrhadap orang yang mukninr /ang
lersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang
berjihad di jalan Allah, da.n yang Udak takut
kepada celaa^n orang yang suka menceliu Itulah
l€runia AIIalb diberitran-Nya kepada siapa yang
dikehendaki-Nya. Allah lVlahaluas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetatrui. Sesungguhnya
penolongkamu hanyahfr AIaIL Rasul-Nya, dan
orang-oriang ya"ng berimarl yang mendirikan
shalat dan menunaikan ?ak<at, seftrya mereka
tunduk (kepada Allah). Barangsiapa mengambil
flab Rasul-Nya, dan orang-orang ya^ng ber
iman menjadi penolongnya, ma}a sesungguh-
nya pengikut (ag.*") Allah ihlah ya^ng pasti
menamg." (al-I\daa'idah : Sa-SG)

Ancaman terhadap orang mukrnin yang murtad,
dalam berrfuk dan posisi seperti ini, beralih secara
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mendasar kepada hubungan antara tindakan men-
jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai
pemimpin dan masalah murtad dari Islam. Apalagi
setelah disebutkan di muka bahwa orang yang men-
jadikan mereka sebagai pemimpin termasuk go-
longan mereka, lepas dari umat Islam, dan ber-
gabung dengan golongan Yahudi dan Nasrani itu,
"Barangsiapa yang menjadikan merekn sebagai pemim-

pin, malw sennggululya dia tcmusuk gol,ongan merela . . . . "
Atas dasar ketetapan ini, maka seruan kedua itu
merupakan penegasan dan penguat bagi seruan
yang pertama.

Hal ini juga ditunjuki oleh seruan ketiga yang
mengiringi kedua seruan dan konteks ini. Yaitu,
penegasan kembali larangan menjadikan Ahli Kitab
dan orangorang kafir sebagai pemimpin. Di sini,
Ahli Kitab dan orangorang kafir disamakan. Hal ini
memberikan pengertian bahwa menjadikan Ahli
Kitab sebagai pemimpin itu sama saja hukumnya
dengan menjadikan orang{rumg kafir (atheis) se
bagai pemimpin. Islam membedakan cara pergaul-
an dengan Ahli Kitab dan orang kafir itu tidak ber-
kaitan dengan masalah pemberian loyalitas. Tetapi,
hal ihr termasuk persoalan lain yang tidak termasuk
dalam urusan w aln"kesettaan, loyalitas, kepemim-
pinan'.

Pilihan Allah terhadap golongan yang beriman
ini adalah agar mereka menjadi instrumen qadar
Ilahi untuk memantapkan agama Allah di muka
bumi; meneguhkan kekuasaan-Nya di dalam ke-
hidupan manusia; mengukuhk an manhnjNya da-
lam peraturan dan perundang-undangan mereka;
dan memberlakukan syariat-Nya di dalam segala
kepufusan dan keadaan mereka. Juga untuk me-
wujudkan kesalehan, kebaikan, kesucian, dan per-
kembangan di muka deng an mnnhnj dansyariat itu.

Sesungguhnya pilihan untuk mengemban hrgas
ini adalah semata-mata karunia dan nikmatAllah.
Karena ifu, barangsiapa yang ingin menolak dan
menghalangi dirinya untuk mendapatkan karunia
ini, terserah dia. Tbh Allah sebenarnya tidak mem-
butuhkannya dan tidak berkeperluan kepada alam
semesta sekalipun. Allah menjatuhkan pilihan-Nya
kepada orangorang yang diketahui.Nya layak men-
dapatkan karunia yang besar ihr.

I-ukisan yang diberikan bagi kelompok pilihan
ini adalah sebuah lukisan yang jelas tanda-tanda dan
sifatnya, terang, menarik, dan menyenangkan hati,

". . .Makn leekk Allah aknn mmd.anngltan suatu lwum
y ang Allah mmtinni mnelw dnn merelw pun mmtintni-
N)o...."

Saling meridhai dan saling mencintai inilah yang
menjadi jalinan hubungan antara mereka dan Tuhan-
nya. Cinta inilah ruh yang mengalir, halus, ceria,
bersinar, memancar, dan berbinar-binar. Inilah yang
menghubungkan kaum ifu dengan Tuhannya Yang
Maha Pengasih.

Cinta Allah kelada sebagian hamba-Nya, adalah
suatu hal yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh
orang yang mengenal Allah dengan sifat-sifat-Nya
sebagaimana Dia sifati diri-Nya dengan sifat-sifatitu.
Juga tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang
yang merasakan kesan-kesan sifat-sifatihr di dalam
pikiran, jiwa, perasa,an, dan seluruh eksistensi diri-
nya. Ya, tidak akan dapat mengetahui hakikat ka-
runia ini kecuali orang yang mengenal siapa pem-
beri karunia itu. Yaitu, orang yang mengerti siapa
Allah itu, siapa pencipta semesta yang besar ini,
siapa pencipta manusia yang mengelola alam se-
mesta ini padahal dia hanya makhluk yang kecil!

Mereka adalah orangyang ada dalam keagung-
an Allah; dalam kodratAllah, dalam keunikan cipta-
an Allah, dan dalam kerajaan Allah. Siapakah Allah
dan siapakah hambayang dikaruniai-Nya cinta dari-
Nya ini? Si hamba hanli'alah ciptaan Allah Yang
Mahaluhur lagi Mahaagung, Yang Hidup kekal,
Yang Azali dan Abadi, Yang Mahaawal tiada beper-
mulaan dan Mahaakhir tiada berkesudahan. Allah
Yang Tiampak jelas kekuasaan-Nya dan tanda-tanda
keberadaan-Nya Yang MahaTersembunyi tak ter-
jangkau oleh indra insani.

Cinta hamba kepadaTuhannya adalah suatu nik-
matbagi hamba tersebut yang tidak diketahui ke
cuali oleh orangyang merasakannya sendiri. Apa-
bila kecintaan Allah kepada harnba-Nya merupakan
sesuatu yang besar dan agung, suatu karuniayang
besar dan melimpah, maka pemberian nikrnat oleh
Allah kepada hamba-Nya dengan membimbingnya
kepada kecintaan-Nya dan mengenalkannya ke-
pada perasaan yang indah dan unik tanpa ada yang
menyamainya, juga merupakan kenikmatan yang
besar dan agung, karunia yang besar dan sangat
banyak.

Apabila kecintaan Allah kepada hamba-Nya ada-
lah sesuatu yang tidak dapat dilukiskan dengan
kata-kata maka kecintaan hamba kepadaTuhannya
jarang dapat dilukiskan dengan kata-kata kecuali
oleh orangorang yang jatuh cinta kepada Allah. Ini
adalah pintu yang dapat dicapai oleh ahli-ahli tasa-
wuf yang benar. Jumlahnya sangat sedikit di antara
kelompok manusia yang memakai simbol-simbol
tasawuf dan dikenal dalam catatan mereka yang
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panjang. Bait-bait Rabfah al-Adawiyah ini akan se
nantiasa terfansfer ke dalam perasaan orang yang

memiliki cintayang juiur dan unik,
"Alangkah senangnyakalau Engkau tetap manis
meski hidup itu pahit
Alangkah senangnya kalau Engkau ridha meski
semua makhluk membenci
Alangkah senangnya kalau hubungan antaraku
dan Engkau tetap terbangun
Meski hubunganku dengan alam semesta hancur
lebur
Bila benar Engkau cinta, maka segala sesuatu

adalah kecil
Dan segalayang ada di atas debu adalah debu."

Cinta dari Yans Mahaagung kepada hamba dan

cinta dari hamba kepada Pemberi nikmat dan karu-
nia ini menyebar di alam wujud ini. Cinta itu meng-

alir di alam semesta yang luas, meresap pada setiap
makhluk hidup dan setiap sesuatu. Maka, ia adalah
udara dan naunganyang memenuhi alam semesta
ini, dan memenuhi wujud insani secara keseluruh-
an yang tercermin pada hamba yang mencintai dan

dicintai itu.
Tashnwwur islami mengaitkan seorang mukmin

dengan Tuhannya dengan jalinan yang mengagum-
kan dan penuh kecintaan. Ini suatu kejadian insi.
dental dan temporal, tetapi merupakan asal, haki-
kat, dan unsur pokok dalam tashauwurini,

"sesungguhnya nrang-oratg yang bniman dan buamnl
salzh lelnk Allnh Yong Maha Pemurah alan merutttrtm-

kan daln m (nti) merekn rasa lasih say ang. " $lIary am:
e6)

"sesunguhnya Tfuhnnku Mahn Pmyayang lagi Mahn
Pmgasih." (Huud:90)

' D ialnh Yang Maln Pmgampun lngi Mah.a Pmgasih. "
(al-Bunruj:1a)

"Apabila hamba-hnmba-I{u bntanya lczpadamu tentang

Alat, m.ala (jawablnh) bahwa Ala annhh d"elat. Aku
mengabulknn permoh.ornn orang y ang bndna apabil"a ia

mmnhnn kzpadn- Ku." (al-Baqarah: 186)

'Adnpun wang-mang yang bnimnn sangat cintn lnpod"
AIIah. " (al-Baqarah: 165)

"Kalalmnlnh tila lamu (b mar -b mnr) mettfutni AIkh
ikutilah aku, niscaya Allnh mengasihimu ...."'(Ali
lmran:31)

Sungguh mengherankan orang{rang yang me
lalui semua ini, lantas mereka mengatakan, "Se'

sungguhnya pandangan Islam ihr pandangan yang

kering dan keras, menggarnbarkan hubungan antara

Allah dan manusia itu dengan hubungan pemaksa-

an dan kekerasan, azab dan siksa, kerenggangan
dan keterputusan. Tidak seperti pandangan yang
menjadikan Almasih sebagai anakAllah dan oknum
Tuhan, menghubungkan antara Allah dan manusia
dalam pencampuran seperti ini."

Keindahan pelukisan Islam di dalam memisah-
kan hakikat ketuhanan dengan hakikat ubudiah

fl<ehambaan) ini tidak mengeringkan embun cinta
antaraAllah dan hamba. Ia adalah hubungan kasih
sayang (rahmat) sebagaimana halnya hubungan
keadilan dan hubungan pemurnian dari segala ke
kurangan. Ia adalah hubungan cinta sebagaimana
ia juga hubungan penyucian dari segala ketidak-
sempurnaan. Apayang digambarkan oleh Islam itu
adalah gambaran yang sempurna dan lengkap yang

meliputi segala kebutuhan eksistensi manusia di
dalam berhubungan denganTuhan semesta alam.

Di dalam menyifati golongan pilihan bagt agama

Islam ini, datanglah kembali nash yang mengagum-
kan ifu, 'Dia mmcintai merelw dnn mnela pun men-

cintni- Nya. "Sr,lwuh muatannya dimutlakkan unhrk
suasana yang dibutuhkan oleh hati yang beriman
dan tegar memikul beban yang berat ini. Karena, ia
merasa bahwa ini adalah pilihan, karunia, dan ke-
dekatan hubungan dari Pemberi nikmatYang Maha-

agung.
Kemudian dipaparkanlah identitas mereka se-

lanjutnya,

". . . Bersikap lmah lembut tnhndnp zrang-zrang yang

mukmin...."

Ini adalah sifat yang terambil dari kepatuhan,
kemudahan, dan kelembutan. Maka orang mukmin
bersikap lemah lembut terhadap orangorang muk-
min lainnya, tidak kasar dan tidak mempersulit. Ia
lemah lembut, suka memberi kemudahan, dan tang-
gap. Toleran dan kasih sayang. Inilah sikap lemah
lembutkepada sesama mukmin itu.

Kelemahlembutan terhadap sesama mukmin ini
bukan karena rendah dan hina. Tbtapi, sebagai eks-

pr esi u khuw w ah' per sattdaraan' untuk menghilang-

kan sekat-sekat dan menghapuskan kendala-ken-
dala Juga untuk menyatukan jiwayang satu dengan
jiwayang lain, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang

menjauhkan dan menghalangryang satu dariyang
lain.

Rasa individualisme atau mementingkan diri sen-

diri itulah yang menjadikan seseorang bersikap suka

menentang, kasar, dan pelit terhadap saudaranya.
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Akan tetapi, apabilajiwa seseorang sudah mem-

baur dan bersatu dengan jiwa sesama golongan

mukmin, maka di dalam jiwa seperti ini tidak ada

lagi unsur yang menghalangi dan menjauhkan
satu sama lain. Nah, perasaan apa lagi yang ada

di dalam jiwanya, sedangkan mereka sudah
bersatu dan bersaudara karena-Nya? Allah men-

cintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.
Rasa cinta yang sangat tinggi ini sudah menyebar
di antara mereka dan mereka saling berbagi rasa

dengannya.

'. . . B ersilnp kuas terhadap lrang- lrang l*fir. . .. "

Terhadap orang-orang kafir mereka bersikap
tegas, keras, dan merasa tinggi. Sifat-sifat ini ada

tempabrya di sini. Ia bukanlah membanggakan diri
pribadi dan bukan pula menganggap dirinya sen-

diri tinggi. Tetapi, kebanggaannya itu adalah ter-
hadap akidahnya, dan ketinggiannya ihr adalah ter-

hadap panji-panji yang mereka berada di bawah
kibarannya di dalam menghadapi kaum kafir. Me
reka percaya bahwa mereka beserta kebaikan.
Peranan dan hrgas mereka adalah mengSjak orang
lain untuk mengikuti kebaikan yang ada pada me
reka, bukan untuk mengikuti dan mematuhi diri
pribadi mereka. Namun, jangan sampai pula me-

reka menjadikan diri mereka mengikuti orang lain
dan tata nilai yang ada pada orang lain itu.

Kemudian mereka percaya akan kemenangan
agama Allah terhadap agama hawa nafsu. Juga per-

caya bahwa kekuatan Allah akan mengalahkan se
luruh kekuatan yang lain, dan para pengikut agama

A[ah akan dapat mengalahkan pengikut-pengikut
tatanan jahiliah. Mereka adalah orang{rang yang
paling tinggr derajatnya, meskipun pada suatu wakhr

mereka kalah dalam peperangan, di tengah per-
jalanan yang panjang.

"...Msrekn bsrjihnd di jalnnAlhh d.an tidnk tnkut lce-

padn ce|ann orangyang sulw mancel'a...."

Berjihady' sa bilillahwtitkmemantapkan manlnj
Allah di muka bumi, dan memproklamirkan ke-
kuasaan-Nya atas manusia.JFga untuk menegak-
kan syariat-Nya di dalam kehidupan manusia unhrk
mewujudkan kesalehan, kebaikan, dan kemajuan
bagi manusia. Semua itu merupakan sifat golongan

mukmin yang telah dipilih Allah unhrk dijadikan alat

buat melakukan apayang dikehendaki-Nya di muka
bumi.

Mereka berjihad di jalan Allah, bukan di jalannya

sendiri, jalan kaumnya, jalan tanah airnya dan jaian

bangsanya. Semuanya dil akukan fi satililkh dtialan
Allah, untuk mengaplikaslkan mnnhniAllah, untuk
mengukuhkan kekuasaan-Nya, untuk menerapkan

syariat-Nya, dan untuk mewujudkan kebaikan bagi
semua manusia lewat jalan ini. Mereka tidak mem-
punyai apa-apa dalam urusan ini. Mereka tidak mem-

punyai bagian untuk diri mereka sendiri. Semuanya

untuk Allah dandi jalan Allah, tanpa memperse-

kutukan-Nya dengan yang lain.

. Mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut
celaan orangyang suka mencela. Memang, untuk
apa takut kepada celaan manusia, sedangkan me
reka memfokuskan diri pada cintaTuhan semua

manusia? Untuk apa mereka mengikuti kebiasaan
manusia, tradisi generasi-generasi manusia, dan

adat kebiasaan jahiliah, sedangkan mereka meng-

ikuti aturan Allah dan mempresentasikan manhni

Allah bagi kehidupan?
Sesungguhnya yang takut celaan manusia hanya-

lah orang yang mendasarkan ukuran dan hukum-
hukumnya kepada hawa nafsu manusi4 dan meng-

andalkan pertolongan dan bantuan dari manusia'

Adapun orang yang mengembalikan segala urusan-

nya kepada timbilBffi, qkuran, dan tata nilai Allah
untuk dijadikannya dominan terhadap hawa nafsu

manusia dan syahwat serta tata nilai mereka; orang
yang mengandalkan kekuatan dan keperkasaan
serta kemuliaannya kepada kekuataan, keperkasa-

an, dan kemuliaan Allah; tidak akan menghiraukan
apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain ter-

hadap dirinya. Siapa pun mereka dan bagaimana-
pun keadaannya, serta bagaimanapun juga "per-

adaban" merek4 ilmu pengetahuan dan teknologinya!

Kita memperhitungkan perkataan, tindakan, dan

apa yang dimiliki orang lain seperti tata nilai, slogan-

slogan, dan tata nilai yang mereka terapkan dalam

kehidupan, adalah karena kita lupa atau melupakan
dasar yang harus kita jadikan rujukan di dalam me
nimbang, mengukur, dan menilai. Dasar itu adalah

mnnhnj,syariat, dan hukum Allah. Hanya itu sajalah

kebenaran. Segala sesuatu yang bertentangan de-

ngannya adalah kebatilan, walaupun sudah menjadi

fadisi berjuta.iuta dan bermiliar-miliar manusia atau

sudah diakui oleh berpuluh-puluh generasi.

Itu bukan nilai sebuah peraturan, adat, tradisi,
atau nilai apa pun. Tetapi, itu adalah suatu kenyata-

an, suatu realitas, berjuta-juta manusia memeluk-
nya, hidup dengannya, dan menjadikannya sebagai

kaidah hidupnya. Yang demikian ini adalah timbang-
an dan norma yang tidak diakui oleh tashawwur

islami. Sesungguhnya peraturan, kebiasaan, tradisi,



Juz VI: Surah al-Maa'idah (252) Thfsir Fi Zhilalil-Qur'an lll

dan norma apa pun akan memiliki nilai apabila me
miliki dasar di dalam manhnj Allahyang datang dari
Allah saja, yang menjadi tempat berpijaknya segala
norma dan tata nilai.

Dari sinilah maka golongan yang beriman itu
berjihad y' sa bilillnhtarpamerasa takut kepada cela-

an orang yang suka mencela. Demikianlah sifat
orang{rang mukmin pilihan.

Selanjutnya, pilihan itu dari Allah. Cinta Dia de
ngan orang{rang pilihan, sifat-sifat yang dijadikan-
Nya sebagai karakter dan identitas mereka, keten-
teraman kepadaAllah yang tertanam di dalam jiwa,

dan melaksanakan jihad atas petunjuk-Nya, semua
itu adalah karunia dariAllah.

"...ItuLah karunia Allnh, dibnilwn-Nya kzpadn sinpa

y ang dilcehmdaki - Ny a. Allnh Mahnluas (pembnian-
Nya) lngi Mahn Mengetahui. . .. "

Dia memberi karena luas pemberian-Nya. Dia
memberi berdasarkan ilmu-Nya. Alangkah luasnya
pemberian ini, yang diberikanAllah kepada orang
yang dipilih-Nya dan dikehendaki-Nya, menurut
pengetahuan-Nya dan dengan ketenhran-Nya.

Allah membatasi arah loyalitas sahr-satunya bagi
orang{rang yang beriman, yang sesuai dengan si-

fat keimanan. Dijelaskan-Nya kepada mereka me
ngenai kepada siapa sajayang mereka boleh mem-
berikan kesetiaan itu,

". . . S enngguhny a p moltng lamu lnny alnh Alkh, Rnsul-

Nya, dnn lrang-lrang lang bniman, yang mmdirilan
shalnt dan menunaiknn <akat, snaya merekn tunduk
(fupadn Alkh).' (al-Maa'idah: 55)

Demikianlah dibatasi loyalitas itu sehingga tidak
ada lagi ruang untuk mengutak-atik dan menaftwil-
kannya. Juga tidak ada kesempatan untuk me-
lunturkan harakah islamiah atau melunfurkan tu-
sh.awwur-nya.

Memang harus begitu, karena masalahinipada
prinsipnya-sebagaimana sudah kami katakan-ada-
lah masalah akidah dan masalah gerakan dengan
akidah ini. Tujuannya supaya loyalitas itu hanya
untuk Allah secara tulus, percaya kepada-Nya se-

cara mutlak; supaya Islam ifu sebagai "din"; dan
supaya ada ketegasan bahwa persoalannya adalah
persoalan pemisahan antara barisan muslim dan
semua barisan yang tidak menjadikan Islam se-

bagai din dan manhnj kehidupannya. Juga supaya
harakah islamiah itu demikian serius dan teratur.
Sehingga, dalam hal ini, loyalitas tidak boleh diberi-
kankepada selain safu pimpinan dan sahr bendera.

Juga supaya banfu-membanhr dan tolong-menolong
itu hanyaterjadi antara sesamagolongan yang ber-
iman, karena tolong-menolong ini adalah dalam per-

soalan mnnhrjyNrq bersumber pada akidah.
Akan tetapi, supaya Islam ifu bukan semata-mata

label, bendera dan simbol, perkataan pada lisan,
nasab yang berpindah berdasarkan pewarisan, atau
sifat yang pantas dilekatkan pada orangomng yang
berdomisili di tempat tertentu saja, maka dalam ayat
ini disebutkan beberapa ciri pokok orang-orang
yang berirnan,

". . . Orang- orang y ang mmdir iknn shnl.at, dnn mmurni-
lan akat, snaya mnekn tun"duk (kqada Allnh)."

Nah, di antara ciriciri mereka ialah menegakkan
shalat-bukan semata-mata mengerjakan shalat-dan
mendirikan shalat itu ialah mengerjakannya dengan
sempurna, yang menimbulkan dampak dan bekas
sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Sesunggularya

shnht itu mencegah dnri perbuatan keji dnn munglmr."
Orang yang shalahrya tidak mencegahnya dari per-
buatan keji dan mungkar, berarti ia belum mendiri-
kan shalal Sebab, kalau diamendirikannya, niscaya
ia akan terjauh dari kekejian dan kemungkaran itu
sebagaimana difirmankan oleh Allah.

Di antara ciricirinya lagi ialah menun ail.crn zalie;L
Yakni, menunaikan hak harta karena taat kepada
Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan
hati rela dan penuh harap.TakatiLubukan semata-
mata pajak harta, tetapi sekaligus sebagai ibadah,
atau ia adalah ibadnhmnliyyah ibadah harta. lni ada-

lah salah safu keistimewaan mnnhajlslant, yang me
realisasikan beberapa sasaran dalam sebuah ke
wajiban. Zakatjugabukan sistem duniawi untuk
mewujudkan sebuah sasaran danmengabaikan sa-

saran-sasaran lain.
Untuk memperbaiki kondisi masyarakat tidak

cukup dengan memungut pajak harta masyarakat
atau memungut harta dari orang{rang kaya unhrk
orang-orang miskin atas nama negar4 bangs4 atau
nama keduniaan apa pun. IGrena kalau demikian
bentuknya, ia hanya untuk mewujudkan sahr sasar-
an saja, yaitu menyampaikan harta Oantuan) ke-
pada orangorang yang membutuhkan.

Sedangkan, zakat dengan nama dan petunjuk
yang dikandungny4 sebelum segala sesuatu adalah
kesucian dan pertumbuhan. Ia adalah penyucian
bagi hati, kar ena zakat adalah ibadah kepadaAllah,
yang disertai perasaan yang bagus dan senang ke
pada saudara-saudaranya yang miskin. Zakat adalatr
ibadah kepada Allah yang pelakunya mengharap
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kan pembalasan yang baik di akhirat, sebagaimana
ia juga mengharapkan pertumbuhan harta itu di
dalam kehidupan dunia dengan mendapatkan ber-
kah dan sistem perekonomian yang berberkah pula.

Selain ifrt, zakatpun disertai dengan perasaan
yang baik di dalam jiwa orang-orang miskin yang
menerima zakat tersebul Karena, mereka merasa-
kan bahwa zakat itu sebagai karunia Allah atas me
reka ketika Allah menetapkan wajibnya zakatpada
harta orang-orang yang kaya. Mereka juga tidak
merasa dendam dan dengki terhadap saudara-sau-
daranya yang kaya (dengan senantiasa mengrngat
bahwa orang-orang kaya ifu dalam sistem Islam
tidak melakukan usaha melainkan dari jalan yang
halal dan tidak menzalimi hak seorang pun serta
menyadari adanya hak orang miskin pada harta me
reka). Pada aldrirnya, orang{rang kaya diwajibkan
untuk merealisasikan sasaran pajak harta dalam
nuansa keridhaan, kebaikan, dan kebagusan. Yakni,
nuansa zakat yang berupa kesucian dan kesuburan.

Menunaikan zakat merupakan salah safu ciri
orang{rang beriman yang mengikuti syariat Allah
dalam segala urusan kehidupan. Zakatjuga sekali-
gus sebagai pengakuan mereka terhadap kekuasa-
an Allah atas semua urusan mereka. Dalam ke-
tundukan inilah adanya Islam itu.

"...Dan mnekn tunduk (lcepadn Alkth)."

Begitulah keadaan dan kondisi asli mereka Oleh
karena itu, mereka tidak berhenti pada firmanAllah,
'Dan mendirilmn shalnt",saja. Karena ciri yang baru
ini lebih umum dan lebih kompleks. Pasalnya, ia
melukiskan getaran hati mereka, seakan-akan ini
sudah menjadi kondisi abadi mereka. Mak4 ditonjoL
kanlah ciri mereka ini, dan dengan ciri ini mereka
dikenal.

Alangkah dalamnya isyarat-isyarat pengungkap
an Al-Qur'an dalam konteks ini.

Sebagai imbalan atas kepercaynimereka ke-
pada-Nya, permohonan perlindungan diri mereka
kepada-Nya, kesetiaan mereka kepada-Nya dan
Rasul-Nya serta orangorang mukmin, dan melaku-
kan pemufusan hubungan socara total dari semua
barisan kecuali barisan yang dipilih-Nya; Allah men-
janjikan pertolongan dan kemenangan kepada me
reka,

"Barangsiapa mmgambil Allnlt, Rnsul- Ny a, dan orang-
lrang yng beriman menjadi penolongnya, mnka se-

sungguhnya pmgikut (agaota) Allnh itukh yang pasti
mnwng. " (al-Maa'idatr: 5 6)

Janji kemenangan ini datang sesudah menjelas
kan kaidah iman itu sendiri. Yaitu, memberikan
loyalitas kepadaAllah, Rasul-Nya, dan orangorang
mukmin. Janji itu dinyatakan sesudah disampaikan-
nya ancaman agar tidak memberikan loyalitas (me-
ngangkat pimpinan) kepada orang-orang Yahudi
dan Nasrani; mer{ganggap tindakan ini sebagai ke
luar dari barisan Islam dan bergabung ke dalam

- barisan Yahudi dan Nasrani; dan menganggapnya' sebagai murtad dari agama.
Di sini ada isyarat Qu/ani yang berlaku, yaitu

bahwa Allah SWT menghendaki agar seseorang
memeluk Islam ifu semata-mata karena Islam itu
baik, bukan karena akan diberi kemenangan atau
akan diberi kekuasaan di muka bumi. Karena ke-
menangan atau kekuasaan ifu hanyalah buah yang
akan dipetiknya kalau sudah tiba saatnya. Ia untuk
merelisasikan qadarAllah untuk memberikan ke
kokohan bagi agama Islam, bukan untuk menarik
orang memeluk agama ini.

Kemenangan bagi kaum muslimin itu bukan apa-
apa bagr mereka. Tidak ada sesuahr bagi diri dan
pribadi mereka. Tetapi, kemenangan itu adalah qa-
dar Allah yang diberlakukan lewat tangan mereka.
Diberikan-Nya kemenangan itu karena perhitung-
an akidah mereka, bukan karena memperhifung-
kan mereka. Karena ihr, mereka mendapatkan pa-
hala karena perjuangan mereka, dan karena usaha-
usaha mereka meneguhkan agama Allah di muka
bumi sertamemperbaiki dunia dengan adanyake-
kuasaan yang teguh ini.

Adakalanya Allah menjanjikan kemenangan ke
pada kaum muslimin untuk meneguhkan hati me
reka dan melepaskannya dari belenggu-belenggu
realitas yang ada di hadapan mereka- Yaifu , beleng-
gu-belenggu yang membinasakan dalam banyak
kesempatan. Apabila mereka meyakini akibatyang
bakal mereka terima, niscaya hati mereka akan
menjadi kuat di dalam melintasi ujian-ujian dan
hambatan-hambatan ifu. Juga berkemauan keras
agar janji Allah kepada umat Islam itu terealisasi
lewat tangan mereka Sehingga, mereka mendapat-
kan pahala jihad, pahala menegakkan agamaAllah,
dan pahala atas hasil-hasil penegakan agama ini.

Dalam hal ini, nash ini juga mengisyaratkan ke
adaan kaum muslimin wakhr ifu dan kebutuhannya
kepada berita-berita gembira seperti ini. yakni, de-
ngan menyebutkan kaidah tentang kemenangan
para pengikut agamaAllah, yang menguatkan pen-
dapat kami tentang wakhr furunnya segmen surah
ini.



luz Vl: Suroh al-Maa'idah (264) Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an III

Kemudian menjadi jernih bagi kita kaidah yang
tidak terikat oleh waldu dan tempat ini sehingga
hati kita menjadi tenteram, bahwa hal itu sebagai
sunnatullah yans tidak akan pernah berubah. Jika
dalam suatu peperangan dan pada suafu keadaan
golongan yang beriman mendapatkan kerugian
atau kekalahan, maka sururah Allah tidak akan batal
bahwa pengikut agama itulah yang menang. Janji
Allah yang pasti lebih dapat dipercaya daripada fe.
nomena-fenomena lahiriah di dalam tahapan-tahap
an perjalanan. Loyalitas kepada Allah, Rasul-Nya,
dan orangorang yang beriman itu adalah jalan yang
menyampaikan kepada terwujudnya janji Allah pada

alrtrir perjalanan!

Larangan Menjadikan Orang yang Membuat
Agama Sebagai Bahan Ejekan dan Permainan
Sebagai Pemimpin

Waba'dq dalam konteks ini Al-Qur'an menem-
puh metode yang bermacarn-macam, untuk me-
larang kaum mukminin agar tidak menjadikan orang-
orangyang bertentangan dengan akidah mereka-
baik dari kalanganAhli Kitab maupun kaum musy-
rikin-sebagai pemimpin. Juga untuk memantapkan
kaidah imaniah ini di dalam hati, perasaan, dan pikir-
an mereka, yang menunjukkan arti penting kaidah
ini dalam tashnwwur dan harakah islamiah.

Kita melihat sebelumnya bahwa di dalam me-
nyampaikan seruan yang pertama itu Al-Qur'an
menggunakan metode pelarangan secara langsung.

Juga memberikan ancaman bahwaAllah akan mem-
berikan kemenangan kepada kaum mukminin atau
mendatangkan suafu urusan untuk menyingkap
tabir orang-orang munafik. Dalam seruan kedua
ditempuh metode ancaman terhadap kemurtadan
bila menjadikan musuh-musuh Allah, Rasul-Nya,
dan kaum mukminin sebagai pemimpin. Di sini di.
pergunakan metode persuasif untuk menarik per-
hatian mereka supaya menjadi kelompok pilihan
yang dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah. Juga
digunakan metode pemberian janji kemenangan
kepada para pengikut agama Allah.

Nah, sekarang kita jumpai lagi dalam pelajaran
ini pada seruan ketiga kepada orang-orang yang
beriman, untuk membangkitkan dalam jiwa me-
reka semangat untuk menjaga agama, ibadah, dan
shalat mereka yang dijadikan bahan ejekan dan per-

mainan oleh musuh-musuh mereka. Kita dapati la-
rangan menjadikan orang-orang Ahli Kitab dan

orang-orang kafir sebagai pemimpin atau kawan
setia. lalu, mengaitkan larangan ini dengan talava
kepada Allah, dan menghubungkan sifat iman de
ngan kemauan mendengarkan dan mematuhi la-
rangan tersebul Juga menilai jelektindakan orang-
orang kafir dan Atrli Kitab ihr, dan menyifati mereka
sebagai orangorang yang tidak mau memperguna-
kan akal,

"Hai orang-orang yang brimna j anganlah lamu mrng-
ambil jadi pemimpinmu, nrang-orang yang membuat
agamnmu jadi buah ejeknn dnn pnmninan. (Yaitu) di
antara lrang- orang I ang tel.alt dib sri Kitab s eb elummu,

dnn mang- wang yang kafir (mang-mang musyrik). Ba-
tahralnh fupada Allnh jikn kamu betul-betul orang-

nrang yang buiman. Apabiln.lamu menleru (msrelrn)

untuk (mengerlalan) shalat, merekn menjadiknnnya
buah ejelmn dm pmmninnn. Yang danihian itu adnlah
karmn msrel@ bennr -b mnr lmum y ang tidnk mau mem-
p ngunnknn aknl. " (al-Maa'idah: 57-58)

Inilah perasaan yang meliputi setiap orang yang
memilki harga diri sebagai mukmin. Yakni, orang
mukmin yang tiddk melihat dirinya mulia apabila
agamanya dihina orang, ibadahnya dihina orang,
shalatnya dihina orang, dan keberadaannya ketika
menghadapTuhannya dijadikan bahan ejekan dan
permainan. Bagaimana mungkin dapat digalang ke
setiaan antara orang{rang yang beriman dan orang-
orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti
ifu , yang melakukannya karena kekurangnormalan
pikiran mereka? Karena orang yang sehat akalnya
tidak akan mengejek agama Allah dan peribadatan
orang{rang yang beriman.

Pasalnya, akal yang sehat dan lurus melihat se
gala sesuatu yang ada di sekitarnya ihr mengisyarat-
kan dan menyerukan iman kepada Allah. Ketika
akal ihr rusak atau menyimpang, maka ia tidak akan
melihat isyarat-isyarat ini, karena pada waltu itu
telah rusak hubungan antara dia dan alam wujud ini.
Padahal alam wujud itu semuanya mengisyaratkan
bahwa ia mempunyaiTuhan yang berhak diibadahi
dan diagungkan. Sedangkan, ketika sehat dan lu-
rus, akal itu merasakan keindahan dan kemuliaan

'i6t#f--riiifr 'cjii'l#*t jirijiQu
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beribadah kepada Tuhan alam semesta ini. Se-

hingga, ia tidak menjadikannya bahan ejekan dan
permainan.

Ejekan dan permainan terhadap ibadah ini di.
lakukan oleh orangorang kafir dan orang-orang
Ahli Kitab khususnya orang Yahudi, pada masa Al-

Qur'an turun kepada Rasulullah saw. buat umat
Islam padawakLu itu. Tidak dikenal dalam sejarah
bahwa hal ini dilakukan oleh kaum Nasrani. Akan
tetapi, Allah SWT meletakkan kaidah tashawwur,

manhnj, dan kehidupan abadi ini bagi kaum mus-
limin.

Allah mengetahui apa yang akan terjadi dalam
perputaran ?.arnan dan apayang akan terjadi pada

kaum muslimin. Kita sekarang melihat dan akan
senantiasa melihat bahwa musuh-musuh agama
Islam dan musuh-musuh kaum muslimin dalam
perputaran sejarahnya kemarin dan sekarang dari
kalangan orang-orang yang mengatakan, "Kami
adalah kaum Nasrani", jumlahnya lebih banyak
daripada kaum Yahudi dan kaum kafir semuanya.
Kaum Nasrani-sebagaimana kaum Yahudi dan ka-

um kafir-telah melancarkan permusuhan, menung-
gu-nunggu peluang selama abad demi abad dan ge
nerasi demi generasi, dan memerangi Islam tanpa
henti-hentinya sejak pasukan Islam berhadapan
dengan imperium Romawi pada zaman Abu Bakar
ash-Shiddiq r.a. dan Umar ibnul-Iftaththab r.a. hing-
ga Perang Salib.

Setelah ifu adalah "masalah Timur'' ketika ne
gara-negara I(risten di seluruh penjuru dunia ber-
satu padu untuk meruntuhkan lihilafalt Islamiah.
I-alu, mereka melakukan penjajahan dengan me-
nyembunyikan misi Kristen di dalam benaknya
tetapi terlontar dalam mulubrya Selanjutnya adalah
gerakan Ikistenisasi yang melapangkan jalan pen-
jajahan dan mendukungnya. Kemudian peperang-

an yang tiada henti-hentinya yang mereka lancar-
kan setiap kali muncul kebangkitan Islam di tempat
mana pun di bumi ini. Semua itu menjadi hrgas ber-
sama antara kaum Yahudi, Nasrani, kafr, dan pe
nyembah berhala (dan sembahan-sembahan lain).

Al-Qur'an datang untuk menjadi kitab suci umat
Islam selama hidupnya hingga hari kiamat. Kitab
suci yang membangun pola kepercayaan, sistem
kemasyarakatan, dan program pergerakan mereka.
Inilah Al-Qur'an yang mengajarkan kepada mereka
supaya jangan sampai memberikan loyalitas dan
kesetiaan kecuali kepada Allah, Rasul-Nya, dan ka-

um mukrninin. Juga melarang mereka memberikan
loyalitas kepada kaum Yahudi, Nasrani, dan kafir.

Kemudian menetapkan hal ifu secara pasti dan me
maparkannya dengan bermacam-macam metode
ini.

Agama Islam menSmruh pemeluknya agar me
lakukan toleransi dan melakukan pergaulan yang
baik denganAhli Kitab. Khususnya, merekayang
mengatakan, "Sgsungguhnya kami adalah orang-
orang Nasrani." Akan tetapi, Al-Qur'an melarang
mereka memberikan loyalitas dan kesetiaan ke

' pada mereka semua. Karena, toleransi dan bergaul
dengan baik itu adalah masalah akhlak dan peri-

laku, sedangkan masalah waln'loyahtas' adalah ma-

salah akidah dan masalah penataan um at- Walnber-
arti pertolongan atau banhr-membanhr antara sahr
golongan dan golongan lain. Sedangkan, dalam hal
ini, tidak ada bantu-membantu dan tolong-me
nolong antarakaum muslimin dan Ahli Kitab se-

bagaimana halnya dengan orang kafir. Karena to-
long-menolong dalam kehidupan muslim, sebagai-

mana sudah kami kemukakan, adalah tolong-me
nolong dalam agama dan dalam jihad untuk me-
negalrkan manlnj dm ni<]nnrnp drdalam kehidup
an manusia. Maka, untuk apa tolong-menolong
antara orang muslim dan nonmuslim? Bagaimana
mungkin hal itu bisa terjadi?

Sungguh ini merupakan persoalan yang tegas
dan pasti serta tidak bisa dilunturkan. Allah tidak
menerima kecuali keseriusan dan kesungguhan.
Yakni, keseriusan yang layak bagi orang muslim
dalam urusan agamanya.

Akidah Adalah Titik PusatPemicu Kebencian
Musuh Islam terhadap Islam da^n Kaum
Muslimin

Setelah selesai menyampaikan tiga macam seru-
an kepada orang-orang yang beriman, selanjutnya
ditujukanlah khithnb'firman' berikut kepada Rasu-

lullah saw. unhrk menghadapi kaumAtrli Kitab dan
mengajukan pertanyaan kepada mereka, "Apakah
yang menyebabkan Anda mempersalahkan kaum
muslimin? Apakah Anda menyalahkan mereka ka-

rena beriman kepada Allah, kepada kitab yang di.
hrunkan kepada Ahli Kitab, dan kitab yang diturun-
kan kepada kaum muslimin sesudah Ahli Kitab?"
Apakah Ahli Kitab memusuhi kaum muslimin kd-

rena mereka beriman, sedangkan Atrli Kitab ihr ke
banyakan fasik? Ini adalah pertanyaan yang me-
malukan mereka. Tetapi, diungkapkan oleh Al-
Qur'an dan dipastikan serta ditunjukkan sumber
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sikap permusuhan mereka dan persimpangan jalarF

trY?,

Eirjutqi;rii!fi y,+:"h;$,F-J,J:63

;h#\ jrS+S:"gsls:J'fi cjjrY'
'rkjt;, * 4;-, Ii,i A ;\iU:tj:; Ay,

;'M5K1:'f ';ti. jz;ru:i+-oi-l6v:;7fi

$.J4lri
///
)y

"Katalanlnh" Hai Alili Kitab, apaknh knmu mnrnn-
dnng knmi salnh, h.any a lnntaran lwmi b erimnn kepadn
Allnh,lupadn a\ayang dinrunlwn l"po.d" kami dnn
lopod.o apa yang diturunkan sebelumnya, sedang ke-
banyalrnn di antnra knmu bennr-bmar mang-arangyang

fasik?'Katalmnlah, Apalwh alan aku bnitalmn kz-
palamu tmtang zrang-lrang yang lebih buruk pem-
balnsannya dmi (mang-mangfasik) itu di sii Allnla y aiht
orang- arang y ang dilwtukl dnn dimurlai Allnh di artara
mnelw (adn) yang dijadikan kna dan babi dan (orang

yang) menyembah thaghut?'Mneka itu lebih buruk
tanp ahry a dnn l"ebih tnses at dari j alan y ang lurus. " (aI-
Maa'idah:59-60)

Pertanyaan yang diperintatrkan Allatr kepada Ra-

sulullah untuk mengajukannya kepada Ahli Kitab
ini dari safu segi sebagai pertanyaan retoris (per-

tanyaan yang tidak memerlukan jawaban) untuk
menetapkan apa yang mereka lakukan terhadap
kaum muslimin. Juga untukmenyingkap motivasi
yang mendorong mereka bersikap demikian ter-
hadap kaum muslimin beserta agama dan shalat-
nya Dari segi lain, pertanyaan itu sebagaipertanya-
an istinlwri'mengingkari, menjelekkan' perbuatan
yang mereka lakukan itu beserta motivasiyang men-
dorongnya. Pada wakhr yang sama untuk me
nyadarkan kaum muslimin agar tidak menjadikan
mereka sebagai pemimpin dan tidak memberikan
loyalitas kepada mereka. Juga untuk menegaskan
kembali ketiga seruan di muka yang berupa larang-
an dan ancaman terhadap loyalitas ini.

Sesungguhnya kaum Ahli Kitab tidak memper-
salahkan dan menyakiti kaum muslimin padaz*
man Rasulullah saw.. KaumAhli Kitab tidak men-
jelekjelekkan terbituiya kebangkitan Islam sekarang
kecuali karena kaum muslimin beriman kepada
Allah dan kepada Al-Qur'an yang diturunkan ke-
pada mereka Yakni, Al-Qur'an yang membenarkan
kitabkitab suci (sebelum diubah) terdahulu yang

diturunkan kepada Ahli Kitab.
Kaum Ahli Kitab itu memusuhi kaum muslimin

karena mereka beragama Islam! Karena mereka
bukan orang Yahudi dan Nasrani. Juga karena Ahli
Kitab itu fasik, menyimpang dari apayang dihrrun-
kan Allah kepada mereka. Tanda kefasikan dan pe
nyelewengan merelqa ialah tidak mau beriman ke
pada risalah terakhir, padahal risalah ini membenar-
kan apa yang ada di hadapan mereka-bukan yang
niereka ada-adakan dan mereka ganti. Mereka juga
tidak beriman kepada rasul terakhir, padahal rasul
ini membenarkan apa yang ada di hadapan mereka,
dan menghormati semua rasul Allah.

Mereka memerangi kaum muslimin dengan se
ngit dan tiada henti selama lebih dari seribu empat
rafus tahun. Yakni, sejak kaum muslimin eksis di
Madinah dengan kepribadiannya yang istimewa,
dan memilikiwujud tersendiri. Kepribadian danwu-
jud kaum muslimin yang l*ias itu sebagai cerminan
dari agam4 pola pandang, dan sistemnya yang mer-
deka di bawah naungan manlnj Allahyang unik.

KaumAhli Kitab senantiasa memerangi kaum
muslimin demikian sengit karena kaum muslimin
-sebelum segala sesuatunya-adalah orang yang
beragama Islam. Tidak mungkin mereka mau me
madarnkan serangannya yang sengit ini kecuali se
telah berhasil memurtadkan kaum muslimin dari
agamanya dan menjadi orang nonmuslim. Hal itu
karena kebanyakan Ahli Kitab adalah orang-orang
yang fusik Karena itu, mereka tidak senang kepada
orang{rang muslim yang konsisten dan komifunen
pada agamanya!

Allah SWT menetapkan hakikat ini dalam gam-
baran yang pasti kefrka Dia berfirman kepada Rasul-
Nya dalam surah lain,

"Orang-mang Yahudi dan orang-orang Nanani tidak
alan reln lczpadnmu whingga lumu mmgikuti agam"a

mcrelm.. .. " (al-Baqarah: 120)

Dia berfirman kepada Rasul-Nya dalam surah ini
supaya menghadapi Atrli I(tab dengan hakikatyang
memotivasi tindakan mereka dan menjadi sikap
dasar mereka,

"Kntalcnnlnh 'Hai Ahli Kitnb, afaW kamu mnn^an-
dang lmmi salnh, hanya l"antaran lumi berimnn lepad,a
Alklt" lczpadn apa yang diturunlan l"prd" kami, dnn
lepada apa yang diturunknn sebelumnya, sednng ke-
banyalan di antnra knmu bmnr-bmar uang-orungyang

faeik ? "' (al-lvlaa-idah: 59)

Hakikat yang ditetapkan Allah dalam banyak
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tempat di dalam firman-Nya yang benar dan jelas
inilah yang hendak dilunhrkan, dikaburkan, dihrtup,
dan diingkari oleh banyak orang dari kalangan Atrli
Kitab sekarang. Juga oleh banyak orang dari ka-
langan yang menyebut dirinya "muslimin" atas
nama toleransi antarpemeluk agama di dalam meng-
hadapi materialisme dan ateisme sebagaimana
yang mereka katakan.

Ahli Kitab sekarang inginmelunturkan dan me
madamkan serta menufup hakikat ini, karena me
reka ingin menipu warga negara Islam-atau negara
yang islami (menerapkan syariat Islam) meskipun
tidak bernama negara Islam-dan hendak meracuni
pikiran yang telah diembuskan ke dalamnya ruh
Islam dengan manhnj Rnbbaninyayang lurus. Hal
ihr mereka lakukan karena apabila pikiran itu lurus,
maka imperialisme salib tidak dapat menghentikan
laju perkembangan Islam, apalagr untuk menjajah
negara Islam.

Karena itu pula-sesudah kegagalannya dalam
Perang Salib tempo dulu dan dalam perang misi-
nya-mereka menggunakan metode penipuan dan
peracunan pikiran. Mereka melakukan dan me-
nyebarkan peracunan pikiran ifu pada para pewaris
Islam, dengan asumsi bahwapersoalan agama dan
perang agama sudah selesai, dan tinggal sejarah
gelapnyayangtelah dilalui oleh semua bangsa. Ke
mudian dunia tercerahkan dan mengalami kemaju-
an. Sehingga, tidak boleh dan tidak layak lagr ada
peperangan yang dilakukan atas dasar akidah. Pe
peranganyang ada sekarang hanyalah karena ma-
teri! Karena rebutan sumber ekonomi, pasar, dan
produksi. Kalau begitu, kaum muslimin atau para
pewarisnya ddak boleh lagi memikirkan agama dan
berperang karena agama!

Ketika Ahli KitaFyang menjajah negara-negara
Islam-merasa tenang karena berhasil meninabobo
kan kaum muslimin dengan penyebaran racun pe
mikiran dan ketika persoalan ini sudatr luntur dalam
hati mereka, maka para penjajah itu merasa aman
dari kemarahan kaum muslimin karenaAllah dan
karena akidahnya. Pasalnya, ini merupakan ke
marahan yang tidak dapat mereka bendung pada
suatu hari. Dengan tidak adanya kemarahan itu,
persoalan ini menjadi mudah bagi mereka sesudah
kaum muslimin tertidur dan teracuni pikirannya.

Dengan demikian, mereka tidak hanya melaku-
kan peperangan akidah. Tetapi, di balik itu mereka
berusaha mendapatkan r:rmpasan, rempah-rem-
pah, dan bahan-bahan rnentah. Mereka mendapat-
kan kemenangan di dalam perang "materi'ini se

telah menang di dalam perang "akidah". Semua itu
mereka dapatkan dalam wakf,u yang berdekatan.

Para kaki tangan Ahli Kitab di negara Islam, yang
melestarikan penjajahan di sana sini secara terang-
terangan atau terselubung, mengucapkan perkata-
an itu sendiri. Karena, mereka adalah pekerja-pe
kerja atau kaki t4ngan yang memainkan peranan
dari dalam. Mereka mengatakan tentang Perang
Salib bahwa perang itu bukan Perang Salib! Selain

, itu, mereka juga mengatakan bahwa kaum mus-
limin yang berperang di bawah bendera akidah itu
bukan kaum muslimin, melainkan kaum kebangsa-
an!

Pihak ketiga yang tertipu dan terpedaya di.
panggil oleh anak cucu kaum salib di Barat yang
imperialis itu dengan seruan, "Marilah kita bersatu
padu unfuk saling setia, unhrk membela agama dari
kaum ateis yang ekstrem!" I-alu, kelompok yang
lalai dan tertipu ini menyambutnya dengan melupa-
kan bahwa anak cucu kaum salib ini setiap kali ber-
diri bersama dengan golongan ateis komunis dalam
satu barisan, ketika mereka berhadapan dengan
kaum muslimin, sepanjang putaran sejarahnya dan
senantiasa begitu! IGumsalib tidak menaruh per-
hatian di dalam memerangi materialisme dan ateis
me seperti perhatian mereka untuk memerangi
Islam. Mereka bersikap begitu karena mereka tahu
dengan baik bahwa ateisme dan materialisme itu
sesuatu yang bersifat temporer, sedang Islam itu
dianggap sebagai musuh yang mendasar dan abadi!

Siruan yang ineluapluap ini adalah untuk me
lunturkan kesadaranyang mulai tampak pada per-
mulaan kebangkitan Islam. Juga untuk memanfaat-
kan tenaga orangorang yang lalai dan tertipu, yang
pada wakfu yang sama, supaya mereka menjadi um-
pan peperangan dengan golongan ateis karena
mereka adalah musuh-musuh politik kaum impe
rialis. Mereka ihr sama saja di dalam memerangi
Islam dan kaum muslimin. Peperangan yang dalam
hal ini kaum muslimin tidak memiliki persiapan ke
cuali pikiran yang dididik oleh mmhnj Rnbbani yang
lurus.

Sesungguhnya orang{rang yang tertipu oleh
permainan ihr atau oleh sikap orang{ftmgyang ber-
pura-pura jujur, lantas mengira bahwa Ahli Kitab
serius ketika mengajak mereka bekerja sama dan
saling setia menolak ateisme dari "agama". Se.
benarnya mereka lupa terhadap realitas sejarah se
lama empatbelas abad, tanpa kecuali, sebagaimana
merekalupa terhadap ajaranTuhannya dalam ma-
salah ini sendiri. Yaitu, suahr ajaran yang tidak dapat
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diragukan dan tidak dapat mereka berpaling dari-

nya. Pada waktu yang sama mereka melalaikan
kepercayaan dan keyakinan kepada Allah tentang
manfaat firman-Nya.

Merekabegitu berani mengatakan dan menulis
ayat-ayat Al-Qur'an dan haditshadits Nabawi yang

menyuruh kaum muslimin bergaul dengan baik
terhadap Atrli Kitab dan toleransi di dalam kehidup
an dan perilaku. Mereka melupakan ancaman-

zrncaman yang keras tentang tidak bolehnya mem-

berikan kesetiaan kepada mereka; melupakan
ketetapan-ketetapan tentang motivasi mereka; dan
melupakan ajaran-alaran yang tegas tentang prG
gram harakah Islamiah dan program penataan yang

menghararnkan bantu-membanfu dan saling setia
dengan Atili Kitab dan orang kafir.

Pasalnya, tolong-menolong dan kesetiaan bagi
orang muslim adalah dalam urusan agama dan pe
negakan manhnj dan peraturannya di dalam ke
hidupan nyata.Tidak ada kaidah kerja sama bagi
orang muslim dengan Atrli Kitab dalam urusan aga-

ma, meskipun terdapat persamaan prinsipprinsip
agama ini sebelum diubah. IGrena, mereka tidak
menyakiti kaum muslimin kecuali karena agama
ini, dan mereka tidak rela kecuali kaum muslimin
meninggalkan agama Islam, sebagaimana dikata-
kan olehTuhan semesta alam.

Mereka ini menjadikan Al-Qur' an terbagi-bagi.
Mereka memilah-milah dan merobek-robeknya,
dengan mengambil apa yang mereka kehendaki-
sesuai dengan seruan emansipasi yang amburadul.
Mereka tingsalkan apa yang tidak sesuai dengan
fujuan merekayang melalaikan atau meragukan!

Kita harus mengutamakan mendengar firman
Allah dalam persoalan ini daripada mendengar per-

kataan orangorang yang tertipu atau yang menipu.
Firman Allah dalam masalah ini adalah pasti, jelas,

dan gamblang.
Marilah kita berhenti sebentar di tempat ini

untuk mendengarkan firman Allah-setelah me-
netapkan bahwa yang menjadi sebab mengapa
mereka menyakiti kita adalah karena kita beriman
kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kita
sebelumnya-bahwa sebab-sebab lainnya ialah, "Ke-

banyalan dari mnela onnbh orang-orang yang fasik. "
Kefasikan ini merupakan sebagian dari motivasi

mereka! Karena kefasikan ini yang mendorong
pelakunya untuk menyakiti orang yang konsisten
pada agamanya. Ini merupakan kaidah psikologis
yang realistis, ymg ditetapkan oleh Al-Qur'an se'
cara menakjubkan.

Sesungguhnya orang yang fasik dan menyim-
pang dari jalankebenaran tentu tidak dapatmelihat
orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus, ka-

rena keberadaan orang ini dirasakan mengusik ke
fasikan dan penyelewengannya- Pasalnya, orang ini
seolah menampakkan diri kepadanya sebagai saksi

atas kefasikan dan Renyelewengannya. Oleh karena
ifu, dia membenci dan menyakitinya. Ia membenci
keistiqamahannya dan mempersalahkannya karena
konsistensinya. Ia berusaha keras untuk menyeret
yang bersangkutan supaya mengikuti jalannya atau

menghukumnya kalau tidak mau mengikuti pim-
pinannya!

Ini adalah kaidah yang terus berlaku, sejak sikap
Ahli Kitab terhadap kaum muslimin di Madinah
hingga sikap Atrli Kitab secara umum terhadap
kaum muslimin secara umum pula. Juga hingga
sikap semua orang yang fasik dan menyeleweng
dari kelompok yang komihnen dan konsisten. Pe
perangan senantiasa dikobarkan terhadap kedua
kebaikan ini di kalangan masyarakat yang jelek.

Juga kepada oftmg{rang yang istiqamah di kalang-
an masyarakatyang fusik, dan kepada orang{rang
yang konsisten di kalangan orang{ftmgyang me
nyeleweng. Peperangan ini merupakan sesuahr yang

alami menurut kaidah yang dilukiskan nash Al-

Qur'an yang menakjubkan.
Sesungguhnya Allah sudah mengetahui bahwa

kebaikan itu akan menghadapi gangguan dari ma-

nusia, kebenaran pasti akan berhadapan dengan
kebatilan, istiqamah akan menimbulkan kebencian
orang{rang fasik, dan komifonen pada kebenaran
akan memicu kedengkian orang{rang yang suka
menyimpang. Dia mengetahui bahwa kebaikan, ke
benaran, istiqamatr, dan komitnen pada kebenaran
itu harus dibela.Jugapasti akan berperang dengan
kejahatan, kebatilan, kefusikan, dan penyeleweng-

an. Peperangan ini tidak dapat dihindari. Kebenaran
harus berperang melawan kebatilan, karena ke-
batilan itu akan menggempurnya. Kebaikan tidak
boleh menjauhi peperangan ini karena keburukan
dan kejahatan akan berusaha melibasnya.

Kelengahan, apa pun benhrknya, misalnya para
pendukung kebenaran, kebaikan, istiqamah, dan
konsistensi, mengira bahwa mereka terlepas dari
incaran kebatilan, kejahatan, kefasikan, dan penye
lewengan. Mereka mengira dapat menjauhi pe-

perangan dan dapat mengadakan perdamaian dan
kompromi. If,bih baik bagi mereka mempersiap
kan ide-ide dan pemikiran serta segala macam per-

siapan dalam menghadapi peperangan yang pasti,
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daripada menyerah kepada ilusi dan tipu daya. I(a-
rena, kalau tidak siap, mereka akan dimakan dan
dimakan oleh musuh.

Selanjutnya marilah kita telusuri pengarahan
Allah kepada Rasul-Nya saw dalam menghadapi
kaum Atrli Kitab sesudah menetapkan unsur-unsur
yang memotivasi mereka melakukan sikap dan tin-
dakannya itu. Juga setelah menunjuhJ<an jeleknya

motivasi yang mendorong mereka menyakiti dan
mengganggu serta memusuhi kaum muslimin. Ke
mudianAllah menghadapkan mereka kepada se-
jarah masa lalu mereka, bagaimana sikap mereka
kepadaTuhannya, beserta azab pedih yang mereka
terima,

'Katal(nrilnh Apaknh alan alru berinJan l<cpadamu

tmtang lrang-nrang yang lebih buruk pmtbalnannya
dnri (mang-orarryfa$k) itu di sisi Allnh yaitu uang-
orangyang dikutuki dnn dimurlai Allnlu di antma me-

reln (ada) yang dijadilnn kna dm bali dnn (uangyang)

mmy nnbah tlaghut ?' Mnelm itu lzbih buruk mpatny a
dnn lebih tcrsesat dnri jalnn yang lurus. "' (al-lMaa'idah:
60)

Di sini kita ditunjulikan bentuk dan warna kaum
Yahudi serta sejarah mereka. Merekalah orang-
orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Di
antaranya ada yang dijadikan kera dan babi. Me-
rekalah penyembah-penyembah thaghul

Kisah pelaknatanAllah kepada kaumYahudi dan
kemurkaan-Nya kepada mereka disebutkan dalam
berbagai tempat di dalamAl-Qur'anul-IGrim. Demi-
kian pula dengan kisah dijadikannya mereka kera
dan babi. Adapun masalah penyembahan mereka
kepada thaghut, maka hal ini perlu penjelasan. Ka-
rena, ia memiliki petunjuk khusus dalam konteks
surah ini.

Thnghut adalahsemua kekuasaan yang tidak me
ngacu pada kekuasaan dari Allah, semua hukum
yang tidak berpijak pada syariatAllah, dan semua
bentuk permusuhan yang melampaui batas ke
benaran. Memusuhi kekuasaan, uluhiyyala dan
lakimiah Allahmerupakan permusuhan dan penen-

tangan paling buruk serta melampaui batas yang
paling ekstem. Perbuatan iniJermasuk dalam kate
gori thaghut menurut lafal dan makna.

Ahli Kitab menyembah pendeta-pendeta dan

rahibrahib, tetapi mereka mengikuti syariatrya dan
meninggalkan syariatAllah. Karena itu, Allah me
nyebut mereka sebagai penyembah pendeta dan
rahib-rahib itu serta menyebut mereka sebagai ka-

um musyrik. Nah, demikianlah makna halus yang
terkandung di dalamnya. Mereka menyembah tha-
ghut, yakni kekuasaan-kekuasaan yang melampaui
batas wewenang. Mereka tidak menyembahnya
dalam arti sujud dan ruku kepadanya. Tetapi, me

' nyembatrnya dalam arti mengikuti dan menaatinya.
Perbuatan ini mengeluarkan pelakunya dari peri-
badatan kepadaAllah dan dari agama-Nya.l

Allah SWT memberikan pengarahan kepada
Rasul-Nya supaya menghadapi Ahli Kitab dengan
mengemukakan sejarah ini beserta balasan Allah
yang mereka dapatkan sepanjang sejarahnya. Hal
ini seakan-akan mereka sebuah generasi karena
karaliteristik mereka sama. Allah memberi peng-

arahan kepada Rasulullah supaya mengatakan ke
pada mereka bahwa sikap demikian ihr akan ber-
akibat fatal,

"Katal(nnlnh Apalah almn alru britalmn lupadnmu
tmtary orang-orang yang Qbih buruk punbalnsannya

dari (orang-orangfesik ) itu di sisi Allah. . . ?'

Yakni,lebih buruk daripada siksaan, tipu daya,
dan gangguan orang-orang Ahli Kitab terhadap
kaum muslimin disebabkan iman mereka. Apalah
arti siksaan manusiayang lemah dibandingkan de
ngan siksaan danazab Allah? Allah menghukumi
Ahli Kitab itu sebagai orang yang buruk dan sesat
jalannya,

'...Merela itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesal

darijalan yang lurus."

Selanjutnya, dalam rangka menjauhkan kaum
muslimin dari memberikan loyalitas kepada Ahli
Kitab, dipaparkan lagi sifat-sifat dan ciriciri mereka
sesudah dipaparkannya sejarah dam pembalasan
terhadap mereka. Datanglah ancaman terhadap
mereka dengan disingkapnya apa yang mereka sem-

bunyikan. Karalteristik Yahudi di sini dikemuka-
kan dalam bentuk yang lebih menonjol. Karena,
pembicaraan di sini adalah tentang realitas yang
sedang terjadi. Sedangkan, keburukan dan kejahat-
an ihr lebih banyak datang dari pihakYahudi,

lsilakanbacabuku At-Mushthatahntal-Arba'ahkaryahyyrdAbulAlaal-Maududi,AmirJamaatlslamiahPakistan,pasal "at-Ibadah".Bacapula

bukn Haad<pa ad-Dinnpasal "Manhnj Mutzfanid", danbuku Khashaaishut Tashauwuril Islamiua Maqauwimnatuhupasal "ath-truhid",terbitan Darusy

Swruq.
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#i,-*,zliQ{{i'('
'Apabiln zrang-orang (Yahudi atau munafk) dotorg
l<epadnmu, mneka mmgatnlan, 'I{nmi telah berim.an',
pannhnl mnelw donng lupadn knmu dnryan lnkofr-
anny a dan mn e la p ngi (dnri knmu) daryan luknfran-
nya (puk). Allnh lzbih mmgetahui aPa yang mereka
smtbuny iknn. Knmu akan melihat kzbarry alan dmi ru -
relu (orang-orang Yahudi) bersegna membuat dosa,

pmnusuh"ary dnn memnlan y ang hnram. S esungguhny a
arnnt buruk apa y ang mneka telnh knjaknn itu. Mmgapa
arang-mang alim merela, pntdtn-pmdzn mneln, ti.dnk
mzlnrarry m.erela mmgucaplan perlataan bohong dnn
mernnlan yang hnram? Sesungguhnya amnt buruk apa
yang telah merelca ka7alwn itu. Orang-orang Yahudi
bnkntn, Tangan AlLah tnbelntggu.' Sebenarnya tangan
merelwlah yarry dibelmggu dnn merelnlnh yang dilnknat
disebablwn apa yang tclah mnela lanlwn itu. Sidnk
dzmikian), tetnp i ludua tnrryan Allnh tnbula. Dia mz -
nnflrnhlun sebagaimnna Dia kzhntdnki. Al, @ti an yang
diturunlwn lup a"dnmu dnri Tilhnnmu s ungguh- sungguh

akan mmambah ludurhnknnn dnn lcelwfran bagi kz-
banyakan di antara mnela. Kami telnh timbullwn per-
musulnn dnn kebmrian di anlnra mnela sampai hnri
kiamnt. Saiap muekn menlalakan api pepnangan,
Allah manndnmlrnnnya dnn mnelw bnbual knusaknn
di mulm bumi. Allah tidnk mmjulwi marry- orang yang
mnnbuat lcerusalfln." (al-I\daa'idah: 61-6a)

Kalimat-kalimat ini memberikan gambaran-gam-
baran yang bergerak dan pemandangan yang hi.

dup, menurut metode penyampaianAl-Qur'anyang
unik.2 Dari belakang generasi-generasi ifu, pem-
baca ayat-ayat ini dapat menyaksikan-dengan ilus
trasinya-kaum yang sedang dibicarakan oleh Al-
Qur' an. Yaihr, menurut pendapat terkuaf kaum Ya-

hudi. Pasalnya, konteks ini sedang membicarakan
merek4 meskipun hncleh saja dikatakan batrwayang
dibicarakan ini adalah sebagian kaum munafik di
Madinah.
' Pembaca dapat menyaksikan mereka yang da-

tang kepada kaum muslimin seraya berkata, "Kami
telah beriman." Juga dapat menyaksikan identitas
kekafiran yang mereka bawa masuk dan keluar,
sedangkan mulut mereka mengatakan sesuatu
yang tidak sesuai dengankekafiran dalam "tempat
anak panah" yang mereka bawa masuk dan keluar.

Mungkin mereka ihr dari kalangan Yahudi yang
menyembunyikan kegelisahan ketika sebagian me
reka berkata kepada sebagian yang lain, "krimmtlnh
kzpada Al- futi an ini padn pagi hnri dan lnfirlnh knnbali
padn petang hari, supaya mnelu kembali .... "Yakni,
supaya kaum muslimin kembali (murtad) dari aga-
manya karena pembimban gM tarykik'peragu-ragu-
an'yang buruk dan busukyang mereka lakukan.

'Allnlt lzbih mmgetnhui apa yang mnelm sunbunyilan. "
(af-Maa'idafr: 61)

Allah mengatakan hal ini karena begitulah haki-
katnya. Kemudian untuk menenangkan hati orang-
orang mukmin terhadap pemeliharaanTuhan ke
pada mereka, perlindungan-Nya kepada mereka
dari tipu daya musuh-musuh mereka, dan peng-
awasan-Nya terhadap tipu daya tersembunyi itu;
Dia mengancam para pelaku tipu daya itu supaya
mereka berhenti.

Selanjutrya digambarkan gerakan-gerakan me
reka seakan-akan terlihat dengan mata dan ter-
saksikan dari celahcelah pengungkapan Al-Qur'an,

"Kamu alan mzlilat lcnbanyaknn dmi mnelm (or.ang-

mang Yahudi) bnsegna mnnbuat dnsq pmnmhnn" dnn
mtmalan y ang hnram. S esunggulary a amat buruk apa

y ang mnelrn tekh ktrj aknn itu. " (al-Maa'idatr: 62)

Bersegera di sini adalah aktivitas yang meng-
gambarkan kaum ifu seakan-akan sedang berlomba-
lomba melakukan dosa dan permusuhan serta me
makan barang haram. Ini adalah gambaran yang

2 Silakan baca p asal, "Thariqatul @i an" dalambukr At-Tashuirut Fannil fl-@r'anterbitan Darusy Syuruq.
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melukiskan keburukan dan kebusukan. Tetapi, ia
melukiskan keadaan jiwa dan masyarakatyang ter-
kontaminasi fasad (kerusakan), telah jatuh nilainya,
dan didominasi oleh keburukan. Manusia me-
nyaksikan masyarakat yang keadaannya seperti itu,
seolaholah ia melihat semua manusia yang ada di
kalangan masyarakat itu berlomba-lomba kepada
keburukan, perbuatan dosa dan permusuhan-yang
kuat ataupun yang lemah, semuanya sama saja.

Perbuatan dosa dan permusuhan dalam masya-
rakat yang rendah dan rusak ini tidak hanya dilaku-
kan oleh orangorangyang kua! tetapi orangorang
lemah pun melakukanyang demikian. Mereka ter-
giring ke lembah dosa. Di dalam melakukan per-
lawanan ini, sudah tenfu yang lemah tidak mampu
menghadapi yang kuat. Tetapi, di antara sesama
kaum lemah pun terjadi permusuhan dan perse-
teruan. Mereka juga melakukan pelanggaran ter-
hadap simbol-simbol kemuliaan Allah. Karena, sim-
bol-simbol ini terdapat di kalangan masyarakat yang
sudah demikian parah kerusakannya dan tidak ada
lagi yang menjaganya, baik dari pihak pemerintah
maupun ralryal Maka, dosa dan permusuhan men-
jadi kebiasaan masyarakat apabila sudah rusak.
Berlomba-lomba melakukan dosa dan permusuhan
ini sudah menjadi alrtivitas mereka.

Begitu pula keadaan masyarakat Yahudi pada
masa-masa ifu . Mereka juga suka memakan barang
haram. Bahkan, memakan barang haram ini sudah
menjadi ciri kaum Yahudi pada masa kapan pun!

'Serungguhnya amat buruk apa y ang tzlnh maekn lcerj a-
kan itu." (al-Maa'idatr: 62)

Ayat ini juga menunjukkan ciri lain dari ciriciri
masyarakat yang rusak itu. Yaifu , membisunya para
pendeta yang melaksanakan syariat dan orang{rang
pandai (ulama) yang menekuni ilmu agama. Mem-
bisunya mereka terhadap orang-orang yang ber-
lomba-lomba melakukan dosa dan permusuhan
serta memakan barang haram, dan tidak melarang
kejahatan yang diperlombakan ihr,

' Mengap a orang- nratg alim mzreka, p end,eta -p endeta
m.ere lu, tidnk mc lm ang mrr e lu mmgu mp kan p n knnnn
bo hnng dnn memalmn y ang hnram ? S esurryguhny a amnt
buruk apa yang telah merekn lwrjalmn itu.' (aI-
Maa'idatr:63)

Ciri{iri ini-yaitu diamnya orang-orang yang
menggeluti urusan syariat dan ilmu agama ter-
hadap dosa dan permusuhanyang berkembang di
masyarakat-merupakan ciriciri masyarakat yang

sudah rusak dan amburadul. Bani Israel "tidnk mkng
mencegah lwmungkaran yang mereka hkuknn" sebagu-
mana diceritakan oleh Al-Qur' an.

Ciri masyarakat yang baik, utama, hidup, dan
teguh pendiriannya ialah amar ma'ruf nahi munkar
sangat dominan di kalangan mereka. Di sana ada
orang yang melalukan amar ma'ruf nahi munkar,
dan ada orang yang mau mendengarkan amar
ma'ruf nahi munkar. Bahkan, sudah menjadi badisi

. masyarakat tersebut bahwa tidak ada pelaku pe-
nyelewengan yang berani menentang amar ma'ruf
nahi munkar ini. Tidak ada pula orang yang berani
mengganggu dan menyakiti orang{rang yang me
lakukan amarma'ruf nahi munkar.

Demikianlah Allah menyifati umat Islam dengan
firman-Nya,

"I{nmu adnln}t umnt y ang terbaik y ang dilahirlmn untuk
mnntu'i.a, mmy uruh kzp adn y ang makruf, mnuegah dnri
yng mungknr, dnn b eriman lepada Allnh. "(Ali bnran:
110)

Dia menyifati Bani Israel dengan firman-Nya,
"Mnelrn tidnk saling melnrang lcemunglaran yang me-
relm krrjalmn."

Demikianlah perbedaan yang jelas antara kedua
masyarakat dan kedua jamaah ini.

Di sini dikemukakan celaan terhadap pendeta-
pendeta dan ulama-ulama yang berdiam diri saja
terhadap perlombaan melakukan dosa, permusuh-
an, dan memakan barang haram. Mereka tidak
melaksanakan tugas menjaga kitab Allah yang
sudah diamanatkan kepada mereka untuk men-
jaganya.

Ifulah suara pemberi peringatan kepada semua
pemeluk agama. Dengan demikian, kebaikan atau
kerusakan masyarakat merupakan taruhan ter-
hadap pelaksanaan fugas para penjaga syariat dan
ilmu pengetahuan di mana mereka berkewajiban
melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Pelak-
sanztan perintah ini sebagaimana sudah kami ke-
mukakan di dalam A<h-Zhiklinimemerlukan "ke
kuasaan" yang memiliki kemampuan untuk meme
rintah dan melarang. Adapun memerintah dan men-
cegah ini berbeda dengan dakwah, karena dakuah
adalah memberikan penjelasan. Sedangkan, amnr
m.a'ruf memerintahkan berbuat kebaikan' dan nnhi
munlar' mencegah kemungkaran' adalah persoalan
kekuasaan. Selayaknya para pelaku amar ma'ruf
dan nahi munkar memiliki kekuasaan yang men-
jadikan perintah dan larangannya itu berbobot dan
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berwibawa di tengah-tengah masyarakat, sehingga

bukan sekadarucapan.
Sebagai contoh perkataan dosa mereka dalam

benfuknya yang amat buruk, Al-Qur'an mencerita-

kan perkataan kaum Yahudi yang tolol dan tercela,

"Orang-orang Yahudi bnlata, 'Tangan Allah terbe-

lmgu.' Sebenarnya tnrtgan mueknlah yarry dibelmggu'

dnn mnelwlah yang dilalomt disebablwn apa yang telnh

mereka lutakan itu. (Tidak demikian), tetapi ktdua

tangan Allnh terb ukn. Din mmaJkahlnn sebagaim.an'a

Dia luhendnki. " (al-I\daa'idah: 6a)

Begitu jeleknya kaum Yahudi menggambarkan
Allah Yang Mahasuci. AlQur'an banyak mencerita-

kan penggambaran kaum Yahudi yang seperti itu.

Mereka berkata ketika diminta memberi nafl<ah,

"SesungguhnyaAllah itu miskin, sedang kami ada-

lah orang-orang kaya." Mereka berkata pula, 'Ta-

ngan Allah terbelenggu", sebagai alasan mereka
untuk berbuat baKril. Karena Allah-menurut ang-

gapan mereka-tidak memberi kepada manusia dan

tidak memberi kepada mereka kecuali hanya se
dikit, maka bagaimana mungkin mereka mampu

berinfak?
Betapa kasarnya perasaan mereka, betapa keras

nya hati mereka Mereka mengungkapkan kebaKril-

an secara langsung dengan maknanya yang amat

buruk dan penuh dusta- Mereka memilih perkataan

yang sangat buruk, kasar, dan penuh kekufuran,
yaitu dengan mengatakan, 'Tangan Allah terbe-

lenggu!"
Kemudian datanslah sanggahan terhadap me'

reka dengan menegaskan bahwa sifat ini adalah

sifat mereka. Juga menegaskan bahwa mereka ihr

terlaknat dan terjauh dari rahmat Allah, sebagai

balasan atas perkataan mereka,

". . .sebmantya tangan mnelalnh yang dibebngu, dnn

mnelwlah yang dilalnat disebabknn apa yattg telnh m.e-

relw latalan'itu....'

Begitulah karakter kaum Yahudi. Merekalah
maKrlukAllah yang paling bakhil unhrk menginfak-

kan hartanya!
Kemudian Al-Qur'an meluruskan pandangan

yang rusak dan sakit itu. Juga menyifuti Allah Yang

Mahasuci dengan sifat kepemurahan-Nya, yang

melimpatrkan karunia-Nya kepada hamba-hamba-

Nya tanpa perhitungan,

'. . . (ndnk dnnik"a.n), utapi ludun nngan Allah tnbula-

DA mmafuh!,nn sebagaimnnn Dia kthmdnki. "

Pemberian-pemberian Allah yang tidak ditahan-

tahan dan tidak ada habis-habisnya kepada makh-

luk-Nya itu sangat jelas terlihat oleh mata. Yakni,

sebagai saksi keterbukaan kedua tangan-Nya (ke
dermawanan-Nya), karunia-Nya yang melimpah,
dan pemberian-Nya yang amat banyak disebut-
sebut oleh setiap ligan. Akan tetapi, kaum Yahudi
tidak melihatnya karena disibukkan oleh kerakus-

an, ketamakan, kekufuran, pengingkaran, dan ke
tololannya hingga terhadap hak Allah sekalipun.

Allah berfirman kepada Rasul-Nya saw. tentang
apa yang akan tampak dari kaum Yahudi itu dan apa

yang akan menimpa mereka, disebabkan kedengki-

an dan kebencian mereka terhadap orang yang di.
pilih Allah untuk menjadi rasul. Juga disebabkan

tersingkapnya urusan mereka di masa lalu dan masul

sekarang serta yang akan datang oleh risalah ter-

sebut,

". . .AI- @i an yng diturunlan lepadnmu dari Tilhan-

mu sungguh-sungguh alan mcnnmbah fudurhnknan dnn

kclafran bagi lebarryalan di antara mtrelil'.. '."

Karena disebabkan oleh dendam dan kedengki-
an, dan terungkapnya segala rahasia mereka oleh
Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah,

maka banyak dari mereka yang akan bertambah
durhaka dan kufi.r. IGrena mereka sudah menolak
keimanan, maka sudah tentu mereka melampaui
batas di dalam melakukan kebalikannya. Mereka
semakin banyak membual dan melakukan ke
mungkaran, semakin durhaka dan kafr. Maka, ke
beradaan Rasulullah saw merupakan rahmatbagi
kaum muslimin dan bencana bagi para pecinta ke
mungkaran.

Kemudian Al-Qur' an menginformasikan kepada

Rasulullah saw. bahwaAllah telah menjadikan rasa

saling bermusuhan dan saling membenci di antara

sesama kaum Yahudi. Dia akan menggagalkan tipu
daya mereka ketika sedang menyala-nyala. Juga
menginformasikan bahwa mereka akan menuai ke
gagalan dan kekecewaan setelah menyalakan api
peperangan terhadap kaum muslimin,

'. . . Knmi telnh timlullan p ermusuhan dnn keb ntcinn di
antara merela sampai ltmi kinmnt. Setiap msrela mz-

nyalalmn api pepaangan, Allnh manadnmlmnnYa. . .."

Kelompok-kelompok Yahudi memang saling
bermusuhan. IGlau sekarang kelihatan bahwa kaum
Yahudi di seluruh dunia saling mendukung di antara

sesamanya, dan menyalakan api peperangan ter-
hadap kaum muslimin dan mendapat kemenangan,
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maka hendaklah kita jangan melihat kepada masa
sekilas yang terbatas dan fenomena lahiriah yang
tidak meliputi semua kenyataan secara totalitas. IG-
rena di celahcelah waktu seribu tiga ratus tahun
bahkan sejak sebelum Islam, bangsaYahudi hidup
dalam permusuhan, kehinaan, dan perpecahan. Me
reka kembali seperti itu lagi, meski bagaimanapun
dipasang pilar-pilar di sekitar mereka.

Akan tetapi, ymg menjadi kunci seluruh sikap
mereka itu ialah adanya kelompok manusia yang
beriman, yang menjadi sasaran realisasi janji Allah.
Namun, di manakah kelompok manusia beriman
itu sekarang, yang menerima janji Allah, berdiri
teguh sebagai perisai bagi qadarAllah, dan dengan
mereka Allah merealiasikan apa yang dikehendaki-
Nya di mukabumi?

Pada waktu kaum muslimin kembali kepada
Islam, beriman kepadanya dengan sebenarny4 me
negakkan seluruh segi kehidupannya di atas
m"anhnjlslan dan syariatnya; maka ketika itu akan
terealisasilah janji Allah untuk mengalahkan ma-
nusia-manusia yang jahat. Kaum Yahudi menge-
tahui hal ini. Karena itu, mereka keratrkan segenap
kejahatan dan tipu daya yang ada dalam tempat pe
nyimpanannya Mereka keratrkan segenap kekuat-
an dan tenaga untuk membendung kemunculan
kebangkitan Islam pada setiap jengkal tanah. Me
reka pukul*bukan dengan tangan mereka sendiri
melainkan dengan menggunakan tangan antek-
anteknya-dengan berbagai pulmlan yang keras dan
kejam, tanpa menaruh iba dan toleransi sedikit pun
terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Allah Maha-
kuasa melaksanakan segala urusan-Nya, dan janji
Allah pasti akan terwujud,

"... Kami tnlnh timbulliln pnmusuhnn dnn lubmcian
di antara muelm sampai ltari kiamat. Setxap merelca

meny alnlwn api p ep emrgan, Allnh munndnmlwnrya. . . "

Kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh
kaum Yahudi ini tidak dibiarkan begitu saja oleh
Allah. Dia pasti akan mengutus orang untuk meng-
hentikan dan menghancurkannya, karena Allah ti-
dak menyukai kerusakan di muka bumi. Mengenai
apa yang tidak disukai Allah ini, pasti Dia akan
mengutus hamba-Nya untuk menghilangkan dan
menghapuskannya,

". . .Dan m.erelil bnbuat kcrusalwn di mukn bumi. Allah
tidnk mmyulai orang-orang y ang membuat ksrusaknn. "
(al-Maa'idafr: 6,[)

Andaikan Ahli Kitab Beriman dan Bertakwa"
serta Menjalankan Hukum Tburat Injil,
dan Al-Qprtan

Pada akhir pelajaran ini datang kaidah imaniah
yang terbesar. Yaitu, kaidah bahwa menegakkan
agama Allah di muka bumi berarti kesalehan, ke
berhasilan, dan;kebahagiaan dalam kehidupan
orang{rang beriman baik di dunia maupun di aftf,ri.

rat. Tidak ada perbedaan antara satu agama (yang

' dibawa oleh seorang nabi) dan agama lain (yang

dibawa oleh nabi lain), dan tidak ada perbedaan
antara dunia dan al*rirat. Karena hanya ada satu
manhnj wtuk dunia dan akhirat, unhrk dunia dan
agarna. IGidah imaniah yang agung ini datang tepat
ketika membicarakan penyimpangan Ahli lGtab dari
agama Allah, tindakan mereka memakan barang
haram, dan mengubah kalimat-kalimat (firman
Allah) dari posisinya demi mendapatkan kekayaan
duniawi. Adapun mengikuti agamaAllah itu lebih
bermanfaat bagi mereka baik di bumi maupun di
langrt, di dunia maupun di akhirat, kalau mereka
memilih jalan yang benar,

e,:ti^'<:'r't'3fr1;it'-,rg?ii'J*rtt;
'66'ii 1 ; # +rggW:,i t ;6
a\*:^' "'{ 6; i e WA Vlfo$1i
"#wi i;*'-;r 6;,t,; 4 ur3 ;4-;,

*t'J:;:;:\7
"Sekiranya Ahli Kitnb beriman d.an bntnhta, tentulnh
Kami tuhtp (lnpus) kzsalnhan-leesalnhan merela dan
tentulnh Kami masuklan merekn lce dnlnm surga |ang
pmuh kmilonatnn. Sekirany a mnela sungguh-sungguh

mmjalnnknn (hukum) Taurat, Injil dan (Al-fui an)
yang dinrunlmn lupadn maelm dnri Tuhnnnya, niscaya

mnela alan mm"dnpat mnlanan dnri atas merelm dan
dnri bawah laki mnekn. Di antara mcrekn adn golnngan

yang pntengaltnn. Alnngknh buruknya apa y ang dilnrja-
lan olzh kzbanyalcan mnelca." (al-Maa'idah: 65-66)

Kedua ayat ini menetapkan suatu prinsip yang
agung dari prinsipprinsip taslnwwurislami. IGrena
itu, keduanya melukiskan sebuah hakikat yang be
sar dalam kehidupan manusia. Barangkali kebutuh-
an terhadap kejelasan prinsip ini dan penjelasan
tentang hakikatnya tidak seperti kebutuhannya
masa sekarang. Pasalnya, pikiran manusia, pertim-
bangan-pertimbangan manusia, dan undang-undang,ttt*
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buatan manusia selalu mengalami kegoncangan
dan ketidakmantapan. Ia senantiasa berubah-ubah
sesuai dengan perkembangan pola pikir dan aneka
kesesatan sistem-sistem yang mereka ciptakan di
dalam menghadapi urusan yang sangat riskan ini.

Allah berfirman kepada Ahli Kitab-firman ini
adalah benar dan berlaku bagi semuaAhli Kitab-
bahwa seandainya mereka mau beriman dan ber-
takwa, niscaya Allah akan menghapuskan kesalah-
an-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke
dalam surga yang penuh kenikmatan, sebagai pem-
balasan di akhirat nanti. Seandainya di dalam ke
hidupan dunia ini mereka mau melaksanakan manlnj
Allah yang tercanb.rm di dalam kitabT[urat dan Injil
(yang asli) dan ajaran-ajaran yang telah diturunkan
Allah kepada mereka, sebagaimana adanya tanpa
mengubah dan menggantinya, niscaya kehidupan
duniawi mereka akan baik. Selain itu, rezeki me.
reka melimpah ruah dari atas dan dari bawah kaki
merek4 penghasilan alian melimpah, kemakmuran
merata, dan urusan kehidupan mereka menjadi
bagus.

Akan tetapi, mereka tidak mau beriman dan tidak
mau bertalsva serta tidak mau menegalikan nanlnj
Allah. Hanya sedikit saja dari mereka dalam sejarah-
nya yang panjang yang menjadi golongan per-
tengahan (yakni berlaku jujur, lurus, dan tidak me-
nyimpang dari kebenaran), serta tidak berlebih-
lebihan, 'Alnngluh buruknya apa yang dikrjalmn olzh
lebanyalan mtrckn."

Tampak demikian jelas dari celahcelah kedua
ayat ini bahwa iman dan takwa serta pelaksanaan
manhnj AJlah di dalam realitas kehidupan manusia
di dunia tidak hanya memberikan jaminan balasan
di alf,rirat saja bagi para pelakunya, meskipun akhi-
rat itulah yang lebih utama dan lebih kekal. Tetapi,
juga memberikan jaminan kebaikan dalam urusan
dunia, dan akan mendatangkan balasan sekarang
(di dunia) bagi pelakunya, dengan limpah arrr ezals.,
pertumbuhan yang baih pemerataan, dan kecukup
an. Semua itu dilukiskan dalam ayat ini dengan
lukisan indrawi yang menunjukkan kemakmuran
dan melimpatr ny a r ezel<t, sebagaimana dilukiskan
dalam firman Allah, "Niscaya mnelm alan mmdnpat
maknnnn dnri atas mne lm dnn dmi bawah laki mnc la. "

Tampak jelas pulabahwa di sanatidak ada jalan
tersendiri untuk mendapatkan balasan yang baik di
akhirat dan jalan tersendiri unhrk kebaikan hidup
di dunia. Tetapi jalannya hanya satu, untuk men-
capai kebaikan dunia dan aktrirat. fuabila jalan ini
dijauhi, maka rusaHah dunia dan merugilah di al*li-

rat. Satu-satunya jalan itu adalah iman, takwa, dan
melaksanakan manhnj nahi di dalam kehidupan
dunia ini.

Manlwj'tnbul<anhanyam"anhajberaltdah,iman,
perasaan hati, dan takwa saja. Di samping itu juga
merupakanmanltajkeltrdupanriilmanusia,menjadi
landasan dan templt berpijaknya kehidupan. Me
negakkan mnnlnj lnbersama iman dan talnva ihrlah
yang memberi jaminan kebaikan hidup di dunia,
melimpahnya r ezel<r, keberhasilan, dan pemerata-
an yang baik. Sehingga, semua manusia-di bawah
naungan manhnj ini-dapat memperoleh makanan
dari atas dan dari bawah kaki mereka.

Sesungguhnya manlnj imnni im tidak menjadi-
kan agama sebagai pengganti dunia dan tidak men-
jadikan kebahagiaan akhirat sebagai pengganti ke
bahagiaan dunia. Juga tidak menjadikan jatan akhi-
rat berbeda dengan jalan dunia. Inilah hakikat yang
sekarang masih samar bagi pikiran, akal, hati, dan
undang-undang manusia.

Menurut pemikiran, hati, dan realitas manusia,
jalan kehidupan dunia mesti berbeda dengan jalan
akhirat. Yakni, jalan yang seorang manusia dengan
pikiran tradisionalnya, bahkan pemikiran umum
manusia yang sesat tidak melihat bahwa di sana
terdapat jalan untuk mempertemukan kedua jalur
tersebut" Sebaliknya, dia atau mereka melihat bah-
wa manusia harus memilih jalan dunia dengan
mengabaikan perhitungan akhirat, atau memilih
jalan akhirat dengan mengabaikan perhitungan
dunia. Tidak adajalan untuk mengompromikan di
antara keduanya dalam pikiran dan kenyataan, ka-
rena realitas dunia, manusia, dan perundang-un-
dangan serta peraturannya pada masa sekarang
memberikan kesan demikian.

Sesungguhnya sistem kehidupan jahiliah yang
sesat dan jauh dariAllah dan mnnhnlNyaitulah se
karangyang menjauhkan jalan dunia dari jalan al'*ri-
ral Juga mengharuskan orang-orang yang ingin
menonjol di masyarakat dan berusaha mendapat-
kan kemanfaatan duniawi supaya menjauhi jalan
aliftirat, dan supaya mengorbankan arahan-arahan
agam4 aKilak yang mulia, pandangan yang tinggr,
dan perilaku bersih yang dianjurkan oleh agama.
Hal ini sebagaimana ia juga mengharuskan orang-
orang yang menginginkan keselamatan di akhirat
supaya menjauhi lapangan kehidupan dunia dan
tata ahrannya yang kotor. Juga supaya menjauhi
semua jalan yang dapat mengantarkan manusia un-
tuk tampil di masyarakat dan mendapatkan ke
senangan duniawi. Karena, jalan-jalan ini tidak
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mungkin bersih dan tidak mungkin sesuai dengan
agama dan akhlak yang luhur serta tidak mungkin
diridhai olehAllah SWI

Akan tetapi, Anda lihat ihr sebagai pukulan yang
keras! Apakah Anda melihat tidak ada jalan keluar
dari kondisi yang memprihatinl<an ini? Apakah
tidak ada jalan untuk mempertemukan antara jalan

dunia dan jalan akhirat?
Tidak! Tidak demikian! Itu bukan pukulan telak!

Perseteruan antaradunia dan akhirat, dan persim-
pangan jalan dunia dan jalan akhirat itu bukanlah
hakikat terak*rir yang tidak menerima perubahan.

Bahkan, itu bukan watak asli kehidupan ini. Ini hanya
terjadi karena adanya penyimpangan.

Pada dasarnya watak kehidupan manusia ialah
mempertemukan jalan dunia dan jalan akhtal Jalan
untuk mendapatkan kebaikan akhiratitu juga ada-

lah jalan untuk mendapatkan kebaikan dunia. Pro
duktivitas, perfumbuhan, dan keberhasilan kerja
duniawi juga dapat menjadikan yang bersangkutan
layak mendapatkan pahala akhirat sebagaimana hal
itu menjadikannya mendapatkan kemakmuran ke
hidupan dunia. Tapi dengan catatan iman, takwa,
dan amal saleh dijadikan unsur utama pemakrnuran

bumi ini sebagaimana ia menjadi jalan untuk men-
dapatkan keridhaan dan pahalaAllah di akhirat.

Inilah watak dasar kehidupan manusia. Akan te
tapi, watak dasar ini tidak akan terealisasi kecuali
dengan ditegakkannya kehidupan ini diatas mnnhnj
Allah yang telah meridhai manhnj tersebutbagi ma-

nusia. Maka, manlwj inlahyang menjadikan setiap
pekerjaan bernilai ibadah, dan pengelolaan bumi
sesuai dengan syariatAllah sebagai kewajiban. Me
ngelola bumi ini adalah bekerja dan memproduksi,
mengembangkan dan menumbuhkan, serta ber-
laku adil di dalam mendistribusikan penghasilan.

Dengan semua ifu, Allah akan melimpahkan rezel<t

kepada mereka semua dari atas dan dari bawah kaki
mereka, sebagaimana difirmankanAllah di dalam
kitabNya yang mulia.

Sesungguhnya pola pikir islami menjadikan akti-
vitas manusia di muka bumi ini sebagai mandatke
khalifahan dari Allah, dengan izin Allah, dan sesuai
dengan syarat yang ditenhrkan Allah. Oleh karena
itu, Islam menganggap kerja yang produktif dan
meraih kemakmuran dengan mendayagunakan se
gala yang ada di bumi, bahan-bahan mentahnya,
dan segala kandungannya serta semua hasil alam,
sebagai pelaksanaan tugas khilafah. Islam meng-
anggap bahwa penunaian tugas ini oleh manusia
sesuai dengan mnnh.aj Nlah dan syariat-Nya. Juga

sesuai dengan syarat-syarat khilafah dan pengelo
laan, sebagai ketaatan kepadaAllah yang pelakunya
akan mendapatkan pahala di akhiral Padahal, de
ngan melakukan pengelolaan ini pun dia mendapat-
kan keuntungan duniawi yang diciptakan Allah un-
tuk itu. Allah melimpahkan kepadanya rezeki dari
atasnya dan daribawah kakinya, sebagaimana di-

lukiskan olehAl-Qur'an dengan begitu indah.
Menurut pandangan Islam, orang yang tidak

' mau memancarkan sumber-sumber bumi dan tidak
mau mendayagunakan potensi alam semesta.yang
telah diciptakan untuknya itu dianggap melanggar
kepada Allah. Juga dianggap tidak mau melaksana-
kan tugas yang diembankan Allah kepadanya ke
tika Dia berfirman kepada malaikat,

"Senngguhny a Alat almn mmj adiknn kltnlifah di mula
bumi." (al-Baqamh:30)

Juga firman-Nya kepada manusia,

' D in mmundukkan untulvnu apa y ang ala di kngrt dnn

apa yang a.da di bumi semuanya, (sebagai rahnnt) dnri
Ny a. " (alJaatsiyah: 13)

Sikap seperti itu seperti menyia-nyiakan rezel<t

Allah yang disediakan bagi hamba-hamba-Nya. Ka-

rena ihr, ia merugi di akhirat dan di dunia.
D engan demikian, manhnj Islarn men gompromi-

kan antara amalan Q<erja) untuk dunia dan amalan
untuk akhirat dengan sangat asri dan serasi. Se-

hingga, manusia tidak perlu mengabaikan dunia
unhrk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Juga ti-
dak perlu mengabaikan akhiratnya untuk men-
dapatkan kesenangan duniawinya. Karena, kedua-
nya tidak kontradiksi dan tidak bertentangan me
nurutpandangan Islam.

Demikian pula bila dibandingkan dengan jenis

manusia secara umum dan kelompok-kelompok
manusia yang menegakkan kehidupannya di muka
bumi di atas manhaj ttllah. Kalau kita melihat kepada
individu-individu maka urusannya tidaklah ber-
beda. Karena, jalan hidup individu dan jalan hidup
masyarakat menurut pandangan Islam tidaklah ber-

beda, tidak berbenturan, dan tidak saling berten-
tangan. Pasalnya, manh^aj Ilahi mewajibkan setiap
individu supaya mencurahkan segenap kemampu-
an jasmaniah dan ruhaniahnya untuk bekerja dan

berproduksi. Namun, di dalam bekerja dan ber-
produksi itu diwajibkan supaya mencari keridhaan
Allah. Sehingga, ia tidak berbuat zalim, tidak cu-

rang, tidak menipu, dan tidak mengkhianati orang
lain. Juga tidak memalian barang yang haram, dan
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tidak kikir untuk memberikan bantuan kepada sau-

daranya yang membuhrhkan. Karena, dia meng-
akui dengan sepenuhnya bahwa pada harta milik-
nya yang diperoleh dari hasil kerjanya itu juga ter-

dapat hak sosial yang diwajibkan oleh Allah.
Manhnj Ilati ini mencatat kerjanya, yang sesuai

dengan koridor syariat, sebagai ibadah kepada
Allah yang kelak akan mendapatkan berkah di
dunia dan surga di akhirat Manltnj in menghubung-
kan seseorang kepadaTuhannya dengan hubung-
an yang sangat kuat yang berupa syiar-syiar ubu-
diah yans diwajibkan-Nya atasnya Unhrk memper-
kokoh dan mengakhralkan hubungan ini dengan
Allah, maka dalam sehari semalam ia diwajibkan
melakukan shalat lima kali, dan dalam setahun di-
wajibkan melakukan puasa Ramadhan selama tiga
puluh hari. Selain itu, dalam seumur hidup sekali
diwajibkan menunaikan haji ke Baihrllah, dan pada

setiap musim panen atau setiap tahun sekali diwajib-
kan mengeluarkanzalaL

Di sini tampaHah nilai kewajiban ibadah dalam
manhajlslam, bahwa ibadah itu merupakan aktua-
lisasi perjanjian dengan Allah untuk mengikatkan
diri dengan manhnlNya secara total di dalam ke
hidupan. Ibadah itu merupakan pendekatan diri
kepada Allah yang dengan ibadah itu senantiasa
terbaharui tekadnya untuk menunaikan tugas-
tugas manhnjini. Yakni, mnnhnjymemengahr se
luruh aspek kehidupan meliputi urusan keda, ber-
produksi, pendistibusian, dan hukum di antam ma-

nusia berkenaan dengan hubungan-hubungan me
reka dan tugastugas kekhalihhan mereka. Dengan
ibadah ini, senantiasa terbaharui perasaan adanya
pertolongan Allah dan bantuan-Nya di dalam meng-
emban tugas-tugas yang dituntut oleh mnnlaj yans
lengkap dan sempurna ini. Juga di dalam menun-
duliJ<an syahwat manusi4 kekeraskepalaanny4 pe
nyelewenganny4 dan hawa nafsunyaketika sedang
menghalangi jalannya.

Syrar-syrar taabbudiyahini tidaHah terlepas dari
urusan kerja, produktivitas, distibusi, hukum, dan
peradilan serta jihad unhrk memantapkan manhilj
Allah di muka bumi dan mengokohkan kekuasaan-
Nya terhadap kehidupan manusia. Sesungguhnya
iman, talava, dan syiar-syi ar nabbudiy ah adalah ba-
gian dari manhnjnahiyang membantu penunaian

bagran yang lain. Demikian pula, iman dan talnva
sertapenegakartmanltnjAllahdidalamkehidupan
praktis adalah jalan untuk mendapatkan kemak-
muran dan limpahan rezeki, sebagaimanayang di.
janjikan Allah di dalam kedua ayat yang mulia ini.

Tashnwwur islami, demikian pula manh.aj islami
yang bersumber darinya, tidaldah mendahulukan
kehidupan akhirat dengan mengabaikan kehidup
an dunia atau sebaliknya. Tbtapi, Islam mengutama-
kan keduanya secara bersama-sama lewat satu jalan

dan usaha yang sama- Namun, keduanya tidak akan
dapat berkumpul di dalam kehidupan manusia ke
cuali apabila hanya manlnj f{lahsaja yang diikuti di
dalam kehidupan ini tanpa dicampur aduk dengan
Zrtr:ran-aturan lain yang tidak besumber dan manhni

Allah. Atau, tidak dicampur dengan pandangan-pan-

dangan pribadi yang tidak berpedoman pad a manlnj
ini. Pasalnya, hanya pada manhnj Ilahi ini sajalah
terdapat keserasian yang sempurna.

Selain ifu , taslnu wur dan manAnj islamiyang ber-
sumber darinya, tidaldah mengedepankan keiman-
an, ibadah, kesalehan, dan ketakwaan dengan meng-

abaikan kerja, produktivitas, pengembangan, dan
perbaikan dalam realitas kehidupan material. Bu-
kan seperti ini manhajVang menjanjikan kepada
manusia surga akhirat dan melukiskan kepada me
reka jalannya, dengan membiarkan manusia mem-
buat jalan hidup sendiri untuk mencapai surga du-

nia (tanpa dibimbingnya) -Sebagaimana digambar-
kan oleh orang{rangyang dangkal pengetahuan-

nya pada masa sekarang.
Karena ifu, bekerja berproduksi, mengembang-

kan usaha dan melakukan perbaikan terhadap rea-

litas kehidupan dunia di dalam tashnwwur dan
manltnjislamini mencerminkan tugas keltralihhan
manusia di muka bumi. Iman, ibadah, amal saleh,

dan ketaloraan mencerminkan ikatan-ikatan, pe-

doman-pedoman, dan motif-motif yang mendorong
pelaksanaan mnnlnj'tridi dalam kehidupan manu-
sia. Baik yang ini maupun yang ifu sama-sama
mengantarkan ke surga dunia dan surga akhirat
sekaligus.

Sedangkan, jalannya adalah jalan yang satu itu
(yaitu jalan Islam) . Tidak ada pemisahan arfiara aga-

ma dan kehidupan material yang nyata sebagai-
manayang terjadi dalam sistem kehidupan jahiliah
yang diberlakukan di mukabumi hingga sekarang
ini. Yakni, sistem kehidupan yang didominasi oleh
pandangan orang-orang yang salah mengerti yang
beranggapan bahwa manusia itu tidak bisa lari dari
dua alternatif, yaitu memilih dunia ataumemihh
akhirat. Menurut mereka, manusia tidak dapat
menghimpun keduanya dalam pandangan atau
kenyataan, karena keduanya tidak dapat bertemu.

Pemisahan secara diametral antarajalan dunia
dan jalan aktrirat dalam kehidupan manusia, antara
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kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat, antara
ibadah ruhiah dan kreasi bendawi, dan antara ke
suksesan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di
akhirat; sama sekali tidak diwajibkan atas manusia
menurut hukum kepastian qadar. Ini hanyalah wa-

tak kering yang ditetapkan oleh manusia atas

dirinyayang lari dari manhnj Allah. Juga atas dirinya
yang mengarnbl, manhnj-manhnj lain dari dirinya
unfuk dirinya sendiri, yang bertentangan dengan
prinsip maupun arahnya.

Ini adalah pajakyang dibayar oleh manusia de
ngan darah dan sarafmereka di dalam kehidupan
dunia. Ia melebihi apa yang mereka tunaikan di
akhirat, padahal akhirat itu lebih sulit dan lebih
beral

Mereka tunaikan hidup seperti itu dengan hati
yang bergoncang, bingung, menderita, dan ber-
golak. Karena, kosongnya hati itu dari keimanan
yang mantap dan berseri-seri, dengan segenap per-

bekalan dan minumannya yang memuaskan. Pasal-

ny4 mereka membuang agama secara total, dengan

anggapan bahwa bahwa inilah jalan satu-satunya
untuk bekerja, berproduksi, mendapatkan penge
tahuan, mendapatkan pengalaman, dan mendapat-

kan keberhasilan pribadi dan masyarakat dalam
perseteruan dunia. Hal ifu mereka lakukan karena
mereka memerangi fitrahnya sendiri, bergulat de
ngan kelaparan fihah yang membuhrhkan akidah
yang dapat mengisi hatinya yang hampa dan ko
song. Yakni, kelaparan dan kekosongan yang tidak
dapat diisi dengan mazhabmazhab sosial, filsafat,
atau aliran seni mana pun secara muflak. Karena,
kelaparan itu adalah kelaparan yang berupa kecen-

derungan kepadaAllah.
Mereka tunaikan kehidupan ini dengan hati yang

penuh goncangan, kebingungan, dan ketidakte-
nangan, ketika mereka mencoba menjaga akidah-

nya terhadap Allah. Tbtapi, pada wakbu yang sama

mereka berusaha untuk menapaki kehidupan di
dalam masyarakat dunia dengan segala tatanan,
perahrran, pandangan, caracara kerja, dan mencari
penghasilannya didasarkan pada selain manhai

Allah. Dalam hal ini, terjadi benhran antara akidah
agama beserta akhlak dan moral agama dengan
peraturan, perundang-undangan, norma, dan tata

nilai yang berlaku di kalangan masyarakat yang am-

buradul ini.
Seluruh manusia menderita kesengsaraan ini,

baik yang mengikuti aliran materialisme ateisme,

maupun yang mengikuti aliran materialisme yang

berusaha menjadikan agama sebagai akidah yang

jauh dari sistem kehidupan praktis. Yakni, aliran
materialisme yang menggambarkan atau digambar-
kan untuknya oleh musuh-musuh kemanusiaan,
bahwa agama itu untuk Allah, sedang kehidupan
untuk manusia. Mereka juga menggambarkan batr-

wa agama itu adalah akidah, perasaan, ibadah, dan
akhlak. Sedangk4n, kehidupan adalah peraturan,

undang-undang, berproduksi, dan kerja.
Manusia mengikuti karakter yang memalukan,

. menyengsarakan, penuh kegoncangan, kebingung-
an, dan kehampaan, karena tidak terbimbing ke-
pada mnnhnjAllah yang tidak memisahkan antara
dunia dan akhirat" bahkan mengompromikannya.
Manhnj Ilahi tidak mempertentangkan antara ke
makmuran di dunia dan kemakmuran di akhirat,
bahkan menyerasikannya.

Kita tidak boleh tertipu oleh simbol-simbol lahi-
riahyang palsu pada suatu waktu. Misalnya, ketika
kita melihat bangsa-bangsayang tidak beriman dan

tidak bertalnva serta tidak melaksanakan manhnj

Allah di dalam kehidupannya jusbu mendapatkan
kemakmuran dan keberhasilan yang besar. Sesung-
guhnya kemakmuran dan keberhasilan mereka itu
hanya sementara waktu,.hingga berlaku sunnah
yang baku. Juga hingga tampak dampak pemisahan

antara kreasi duniawi dan manh.nj Rnbbani^ Sekat mg
sebagian dampak ihr sudah kelihatan dalam bentuk-

nya yang beraneka macam.
Dampak itu tampak dalam pendistibusian yang

buruk di kalangan bangsa-bangsa tersebul Mereka
menjadikan masyarakat hidup sengsara, penuh rasa

dendam, dan penuh rasa takut akan terjadinya per-

ubahan-perubahan mendadak akibat kedengkian
dan kebencian yang terpendam. Ini merupakan
bencana meskipun secara lahiriah mereka hidup
makmur.

Selain ifu, dampak itu tampak pada adanya rasa

tertekan, rasa terkekang, dan rasa takut pada bangsa-

bangsa yang menginginkan adanya jaminan keadil-

an dalam disbibusi dan mengambit jalan perusak-

an, penghancuran, dan menyebarkan rasa takut se
bagai pelampiasan hati mereka di dalam menuntut
keadilan pemerataan ekonomi. Ini juga merupakan
bencana yang menjadikan manusia merasa tidak
aman mengenai keselamatan dirinya, merasa tidak
tenang, dan tidak dapattidur dengan nyaman pada

malam harinya.

Juga tampak pada kerusakan jiwa dan akhlak
yang sangat berperan-cepat atau lambat, sekarang
atau besok-unhrk menghancurkan kehidupan ma-

terial itu sendiri. Karena ifu, kerja, produksi, dan
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distibusi memerlukan jaminan aktrlak. Peraturan-
peratuftm ciptaan manusia sangat lemah untuk mem-

berikan jaminan kelancaran kerja secarawajar dan
jujur sebagaimana yang kita lihat di semua tempat"

Dampak itu tampak pula pada kegoncangan jiwa

dan penyakit-penyakit yang beraneka macam yang
menjadikan bangsa-bangsa di dunia ini, l*tususnya
yang mengalami kemakrnuran besar dalam urusan
duniawi, mengalami kehancuran meskipun mereka
cerdas dan hebat Kemudian akan merembet ke-
pada sistem kerja dan produksi mereka, yang pada

akf,rirnya akan menghancurkan perekonomian dan
kemakmuran itu. Indikasi-indikasi ini sekarang su-

dah tampak begitu jelas dan kasat mata.
Kemudian tampak pula pada adanya rasa takut

yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan ma-
nusia yang berupa kehancuran internasional yang
terjadi setiap detik di dunia yang kacau-balau ini
dengan ancaman peperangan yang mengerikan. lni
adalah rasa takutyang menekan saraf manusia baik
mereka sadari maupun tidak, yang akibatnya me
reka ditimpa bermacam-macam penyakit saraf.

Buktinya tidak banyak terjadi kematian karena se
rangan jantung, stroke, dan bunuh diri sebagai-
mana yang terjadi di kalangan bangsa-bangsa yang
hidupnya makmur.

Seluruh dampak ini tampak dalam bentuk se
bagai permulaan yang jelas mengenai kecende-
rungan beberapa bangsa menuju kemusnahan dan

kehancuran. Adapun contoh paling jelas pada saat

ini terjadi pada bangsa Prancis. lni sebagai sebuah
contoh bagi bangsa-bangsa lain yang memisahkan
aktivitas keduniawian dan manhaj Rabbani, me
misatrkan dunia dari akhiral memisahkan agama
dari kehidupan, atau meng anrbrl manhajunhrk akhi-
rat dari Allah dan mengambil manlnj dunia dari
manusia. Atau, bangsa-bangsa yang melakukan pe-

misahan secara diamekal antara manhnj Nlahdan
kehidupan manusia.

Sebelum kami mengakhiri komentar mengenai
penetapan Al-Qur'an terhadap hakikat yang besar
itu, kami ingin menegaskan pentingnya keserasian
di dalam mnnhnj Nlahantara iman dan takwa serta
penegakan manhnj ini di dalam kehidupan nyata
manusia, dengan kerja, produksi, dan pelaksanaan

hrgas kekhalifahan di muka bumi. Keserasian inilah
yang disyaratkan oleh Allah kepada Atrli KitaFdan
kepada semua golongan manusia-bahwa kalau me
reka memenuhi syarat ini, niscaya Allah akan me
realisasikan janji.Nya kepada mereka Yakni, mereka
akan mendapatkan makanan (ekonomi) dari atas

mereka dan dari bawah kaki mereka di dunia ini.

Juga akan dihapuskan dosa-dosamereka dan akan
dimasukkan mereka ke dalam surga di akhirat
nanti. Selain itu, akan diperuntukkan bagi mereka
surga dunia-yang berupa kemakmuran dan ke-
cukupan yang disertai dengan keselamatan, ke.
damaian, dan ketepteraman-dan surga akhirat de
ngan berbagai kenikmatan dan keridhaanAllah.

Akan tetapi, di dalam penegasan ini kami tidak
ingin melupakan kaidah utama dan prinsip pokok
bahwa iman, tak'wa, dan pelaksanuuur manhnj Rnb-
bani di dalankehidupan nyata inilah yang memberi
jaminan aktivitas, produktivitas, peningkatan, dan
kemajuan hidup. Apalagr karena hubungan dengan
Allah itu memiliki nilai rasayang dapatmengubah
rasa kehidupan, meninggikan semua nilai kehidup
an, dan menegakkan seluruh norma kehidupan.
Inilah prinsip pokok dalam taslnwwur dan manhnj
islami. Segala sesuatu yang ada padanya hanya me
ngikutinya bersumber dariny4 dan mengacu pada-

nya. Setelah itu, berjalanlah seluruh urusan dunia
dan alfrirat dengan rapi dan serasi.

HendaHah kita ingat pula bahwa buah iman, tak-
wa, ibadah, berhubungan dengan Allah, dan me
negakkan syariat-Nya di muka bumi, adalah untuk
manusia itu sendiri dan bagi kehidupan mereka,
bukan untukAllah. IGrena, Allah Yang Mahasuci
tidak membuhrhkan alam semesta. Kalau Allah be
gitu menekankan dilaksanakannya manhnj islami
dalam prinsip ini dan menjadikannya sebagai pe.
doman bekerja dan beraktivitas, dan menolak se
mua amalan dan attivitas yang tidak didasarkan
atasnya dan menganggapnya sebagai kebatilan,
gugur, dan tidak layak hidup, serta hilang bersama
angin lalu; maka semua ini bukan berarti bahwa
Allah mendapat keuntungan dengan iman, ke
takwaan, peribadatan, dan pelaksanaan hamba-
hamba-Nya terhadap mnnluj -Nyabagi kehidupan.
Semua ihr hanyalah karenaAllah Yang Mahasuci
mengetahui bahwa mereka tidak bisa baik dan tidak
akan bahagia kecuali dengan melaksan akan minhnj
atau peraturan-Nya ini.

Disebutkan dalamhadits qudsi, dariAbu Dzar al-

Ghifari radhiyallnhu'anhu" danNabi saw., yang beliau
riwayatkan dari Tuhannya Yang Mahasuci lagi
Mahatinggi, bahwa Dia berfirman,

"Wahni hamba-hamb a- Ku, sesungguhny a Aku telnh
menghnramknn atas diri-Ku berbuat zplim, dan Alqt
jadilun pubuatan zplim itu h"aram di antara kamu.
Ifuna itu, janganlah knnru saling bsrbuor zslim. Walwi
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h.amb a - hamb a - Ku, s aunggu hny a mas ing- mns ing lwmu
adalah tnsesat kzcuali zrang yang Aku beri petunjuk.
Karmn itu, mintalnh petunj uk l<zpadn- Ku, niscay a Aku
bni lmmu petunjuk. Wahni hnm.ba-lnmba-Ku, masing-

masirq lcamu annkh lnp ar lu anli orang y ang Aku b ui
malan. Karmn itu, mintnlnhmnknn kzpadn-Ku, niscaya

Aku beri lrnmu m.al<nn. Wahni hnmba-hnmba-Ku, se'

surryguhnya masing-masirry lamu adal.ah teknjang lu-
cuali mang y ang Aku beri pak"aian. I(arena itu, rninrnlnh
palmian kcpadn-Ku, niscaya Alil beri lamu palmi.an.

Wah.ai hnmb a - hamb a - Ku, s e s unggu hny a lmmu s e lnlu
bnbuat saLah pada malnm dan sinng sednngknn Aku
m.engampuni semua dnsa. Karmn itu, mintalah ampun'
an lepadn- Ku, niscay a Alot ampuni lumu. Walni hnmba-

lamba-Ku, sesungguhnya lmmu tidnk alan dnpat mem-

bri mudhmat lepadn- Ku dnn tidn* alun dnpat mnn bni
lcemanfaatan ktp ada - Ifu . Wahni lmmb a- ltnmb a- Ku,
seandainya orang yang pertam.a hirryga tual;hir dari
larnu, m.anusia dnn jin, semuanya bnsatu padu dnlnm
bntalana dntgan setnhla-tnhlanya, rnlfi hnl itu tidnk
mmnmbah kehtasaan-Ku sedikit pun. Wahni hnmba-
hnmba-Ku, seand.ainya mnnusia yang pntnmn hingga

yang tnalchir dari lmmu, mnnusia d.anjin, bnsatu padu
dalam kedurhakaan dengan sedurhnlw-durh.almrry a,

mala hal itu tidak mntgurangi kekuasann-Ku sedikit
p un. Wahni h"amb a - lmmb a - Ku, s e andniny a m.anus ia
y ang pertamn hingga y ang tuakhir dari lamu, mnnus'ia

danjin budiri di suata lantrah lantas mnninn kzpadn-

Ku, danAlat bni pmnintnnn setiap mang maka h.al itu
sedikit pun tidnk mntgurangi apa y ong lftimiliki, mdain-
Ian lanya sepnti sebatangjarum ketila dimasuklmn le
dnlnm samudra. Walmi hnmba-hnmba-Ku, sesungtyh'

ny a hany a amnlnn- am.alnnmu y ang Kup erhitunglmn,
lcmudinn Kubsri balnsan dmgan culwp untuk kamu.
Oleh knrma iht, barangiapa yang mmdnpatlan lebaik-
ary m.alw hntdn!,hh in m,anuj i Allnh. Barangsinpa y ang

mmdapatlmn selnin itu, mnka janganl^ah ia mmyesali
lecuali terhndnp dirinya smdiri. "(Diriwayatkan oleh
Muslim)

Berdasarkan prinsip ini, sudah seharusnya kita
ketahui fungsi iman, takwa, ibadah, penegakan

manhaj Allahdi dalam kehidupan, dan pelaksanaan

hukum dengan syariatAllah. Karena semua itu di-
perhitungkan untuk kita, manusia, di dunia dan di
akhirat juga. Semua itu merupakan hal-hal yang
vital bagi kemaslahatan manusia di dunia dan akhiral

Kami kira kita tidak perlu mengatakan bahwa
persyaratan Ilahi kepada Ahli Kitab ini tidak khusus
untuk mereka. Karena persyaratan kepada Ahli
Kitab ini meliputi keimanan, ketakwaan, dan pe-

negakan manhaj Allah yang tercermin di dalam
kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada me-
reka, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari
Tuhan mereka-sudah tentu menurut kondisi se-
belum diutusnya Rasul terakhir.

Oleh karena itu, persyaratan paling utama bagi
manusia setela[ diturunkannya Al-Qur'an ialah
mereka harus muslim (memeluk Islam). Mereka
inilah yang dijamin oleh nash agama Islam sebagai

' orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan
kepada mereka dan kitab yang diturunkan sebelum
mereka, serta mengamalkan apa apayang diturun-
kan kepada mereka dan melaksanakan syariat umat
sebelumnya yang masih dibiarkan berlaku oleh
Allah. Mereka inilah pemeluk agama yang Allah
tidak menerima agama selainnya dari seorang pun.
Karena, semua agama sebelumnya berakhir pada-
nya, dan di luar itu tidak ada lagi agama yang di
terima olehAllah. Tidak diterima dari seorangpun
agama selain Islam!

Mereka yang memeluk Islam inilah yang lebih
patut menerima persyaratan dan janji Allah itu. Me
reka inilah yang lebih layak meridhai apa yang di.
ridhai Allah. Merekalah'yang lebih berhak men-
dapatkan ketetapan Allah. Yaitu, dihapuskannya
dosa-dosa mereka dan dimasukkannya merekake
dalam surga di akhirat nanti, serta mendapatkan
rezel<t dari atas dan dari bawah kaki mereka di
dunia ini.

Sesungguhnya merekalah yang lebih layak men-
dapatkan kenilchatan dengan apa yang disyaratkan
dan ditetapkan oleh Allah, unhrk menggantikan ke
laparan, kesakitan, ketakutan, dan kesusahan yang
mereka alami dalam kehidupan mereka di seluruh
penjuru negeri Islam atau sebagai orang Islam. Sya-
ratyang ditetapkanAllah itu masih berlaku, jalanke
sana sangatterkenal, kalau mereka mau memikirkan.
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'TIai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan
kepadamu dari Thhanmu. Jika tidak kamu
kerjaka^tr (.pa y"ng diperintahkan ifir, bemrti)
kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah
memelihara kamu dad (gangguan) manusia. Se-

Allah tidak memberi peurnjuk ke-
pada orang-orang yang kafir. (67) Katakanlab
'IIai Ahli Kitab, kamu tidak dipanda^ng ber-
agama sedikit pun hingga kamu menegalrkan
ajaran-ajaran Th.ura! Ltj[ a""r Al-Qur'an yang
diturunka.n kepadamu dari lbhanmu.' Sesung-
guhnya apa yang diturunkan kepadamu
(Muhaffrmad) dari Ttrharrmu akan menarnbah
kedurhakaan dan kekafira"n kepada kebanyak-
an dari mereka- Ivlaka,jangantah kamu bersedih
hati terhadap orang-orang yang kafir ihr. (68)

Sesungguhnya orang-orang mukmin, oriang-
orang Yahudi, ShabifuL da"n ora"ng-orang Nas-
rani, siapa saja (di antaxa mereka) ya.ng benar-
benar beriman kepada Allah, hari kemudian,
dan beramal saletr, maka tidak ada kekhawatir
an terhadap mereka dan fidak (pula) mereka
bersedih hatt (69) Sesungguhnya Kanri telah
mengambil perlmjian dari Bani Israel, dan telah
I(ami uhrs kepada mereka rasul-rasul ftt"pt,
setiap datang seor:rng rasul kepada mereka
dengan membawa apa ya^ng tidak diingini oleh
hawa na^ftu mereka, (mal€) sebagian dari rasul-
rasul ihr mereka dustakan dan sebagian yang
lain mereka bunuh. (@ Mereka mengira bahwa
ddak al<an terjadi suatr bencama pun (terhadap
mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka
(karena iur) mereka menjadi buta dan pekalc
Allah menerfurra tobat mereka- Kemudian ke-
banyaftan dari mereka buta dan trli fl"gi). AIl"],
Maba Melihat apa yang mereka kerjakan. (71)

Sesunguhnya telah kafirlah oramg-orang yang
berkatar'Sesungguhnya Allah adalah Almasih
putra Maryam', padahal Almasih (sendiri)
berkata, 'Hai Bani Israel, sembahlah Allah
Tbhanlru da.n Ttrha.trmu.' Sesungguhnya onang
yang memperseluhrka.n (sesuanr dengan) Allab
maka pasti Allah mengharamkan kepadanya
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surga, da.n tempabrya ialah neraka. Tidaklah
ada bagi orang-orang zalim ifir seorang pe-
nolongpun. (72) Sesungguhnya kafirlah orang-
orang yang mengatakarL'Allah salah sahr dari
ymg dga', padahal sekali-kali tidak ada Ttrhan
(yang berhak disembah) selain Ttrhan Ya^trg Esa.

Jika mereka tidak berhenti dari apa yang me-
reka kataka"n ih4 pasti orang-orang ya^ng kafir
di arrtara mereka akan ditimpa siksaa"n yang
pedih. (73) I\,Iakq mengapa mereka tidak ber-
tobat kepada Afhh dan memohon ampun ke-
pada-Nya? Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (7a) Ahasih putra lvlaryam hanya-
lah seorang rasul yang sesungguhnya telah
berlalu sebelumnya beberapa rasul, da.n ibunya
seorang yang sangat benar. Kedua.nya biasa me-
makan makana^n. Perhatikan bagaimana Kami
menjelaskan kepada mereka (Ahti Kitab) tanda-
ta.nda kekuasaan (Karni). Kemudian perhatikan-
lah bagaimana mereka ber;galing (dari memper
hatilra^n ayat:ayat Kami itu). (75) Katakanlah,
'Mengapa kamu menyembah selain daxi AIhb
sesuahr ya"ng tidak dapat memberi mudharat
kepadamu dan ddak (pula) memberi ma.nfaatP
Atlahlah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (76) Katakanlah, TIai Ahli Kitab,
janganlah kamu berlebih{ebihan (melampaui
batas) denga^n ca^ra tidak benar dalam agiuna-
mu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
orang-orang ya"ng telah sesat dahulunya (se-

belum kedatangan Muhammad) dan mereka
telah menyesatkan kebanyakan (manusia). Me-
reka tersesat darijalan yang lurus.' (77) Tblah
dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel
dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam" Yang
demikia"n ihr disebabka.n mereka durhaka dan
selalu melampaui batas. (78) Mereka sahr sama
lain selalu tidak mela"ra^ng tindakan mungkar
yang mereka perbual Sesungguhnya amat
burukhh apa yang selalu mereka perbuat itu.
(79) Kamu melihat keba"tryakan dari mereka
tolong-menolong dengan orang-orang yang
kafir (musyrik). Sesungguhnya amat burukhfr
apa yang mereka sediakan unhrk diri mereka,
yaihr kemurkaa.n Allah kepada mereka. Mereka
at<an kekal dalam siksaan. (80) Sekira.nya me-
reka beriman kepada Aflafb kepada Nabi Mu"a),
da^n kepada apa yang dihrrunkan kepadanya
(Nabt), niscaya mereka tidak akan mengarnbil
orang-oriang musyrikin ihr menjadi penolong-

penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah
orang-orang yang fasik" (81)

Pengantar
Pelajaran ini menjelaskan keadaan Ahli Kitab

ffahudi dan Nasrani) dan menyingkap penylm-
pangan akidah npreka serta mengungkap kejahat-
an perbuatan mereka sepanjang sejarahnya, khu-
susnya kaum Yahudi. Di samping itu juga mem-

- bicarakan hubungan antara mereka dengan Rasu-

lullah saw. dan kaum muslimin. Juga membicara-
kan kewajiban yang harus dilakukan oleh Rasulullah
dan kaum muslimin di dalam bergaul dengan me
reka. Selain itu, ditetapkan beberapa hakikat pokok
yang agung mengenai prinsipprinsip kepercayaan
(akidah) dan prinsipprinsip aktivitas pergerakan
masyarakat Islam di dalam menghadapi kepercaya-
an-kepercayaan dan orangorang yang menyimpang.

Allah S\MTmemanggil Rasul-Nya saw. dan mem-
berinya tugas untuk menyampaikan apa yang telah
diturunkan kepada beliau d an Rnbbnya"Yakni, me
nyampaikan segala sesuatu yang diturunkan ke-
pada beliau tanpa tersisa sedikit pun. Juga tanpa me
nunda-nundanya denganalasan menantikan sifuasi
dan kondisi yang kondusif. Atau, dengan alasan
untuk menghindari benturan dengan hawa nafsu
manusia dan realitas masyarakat. Kalau Nabi saw.

tidak menyampaikannya, berarti beliau tidak me-
nunaikan tugas.

Di antara fugas yang harus ditunaikan Rasu-
lullah saw. ialah rnenghadapkan kepada kaum Ahli
Kitab bahwa mereka tidak berarti apa-apa sehingga
mereka menegakkanTaurat dan lnjil serta apayang
dihrrunkan kepada mereka dari Rnbbmereka. De-
mikianlah ketentuan yang pasti, jelas, dan tegas.
Rasulullah juga dihrgasi untuk menyatakan kekafir-
an kaum Yahudi disebabkan perusakan mereka ter-
hadap perjanjiannya dengan Allah dan tindakannya
membunuh para nabi. Beliau juga ditugasi menyata-
kan kekafiran orang-orang Nasrani karena mereka
mengatakan bahwaAllah adalah Isaputra Maryam
dan Allah adalah salah satu dari tiga oknumTuhan.

Selain itu, beliau juga ditugasi unhrk mengumum-
kan bahwa Nabi IsaAlmash alnihissalaztelah mem-
peringatkan Bani Israel mengenai akibat kemusyrik-
an mereka dan diharamkannya surga oleh Allah
atas kaum musyrikin. Jugaunfuk mengumumkari
bahwa Bani Israeltelah dilaknatmelalui lisan Nabi
Dawud dan Isa Ibnu Maryam disebabkan kemak-
siatan dan pelanggaran yang mereka lakukan.

Pelajaran ini diakhiri dengan menyingkap sikap
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Ahli Kitab yang bersekongkol dengan kaum musy-
rikin untuk melawan kaum muslimin. Pada bagian
terakhir ini dinyatakan pula bahwa sikap mereka
yang demikian itu disebabkan ketidakberimanan
mereka kepada Allah dengan sebenarnya dan ke-
tidakberimanan mereka kepada Nabi saw.. Padatral,
mereka diseru untuk beriman kepada ajaran yang
dibawa oleh Nabi Muhammad saw.. Kalau tidak
mau beriman maka mereka bukan orang mukmin.

Selar{utnya, setelah membicarakan secara global,

marilah kita ikuti uraian mengenai nash-nash ini.

Tirgas Rasul dalam Menghadapi Ahli Kitab

;-*i"yjkjeqirju'iiJ;;lrW.*
-ir':,ylr6i G . 4,13- nG k^7 r- J.t. 6
iF F,S}( irn- 

"ii $ l,#i;;nic ;i,7
etgf i,q',4{.5;t;A\\#er3,
cx,: e ;Uyiju # vt 6t/ i "p;
'ujitytrrfJi,;Ai&;J:E<i(gt($Y
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E;:';:iJ
"Hai Rasul, sampailwnlah apa yang di turunlan lv-

padnnu dari ThlmnmuJilm tidak lamu knjalwn (apa

yang diperintnhlan itu, berarti) larnu tidnk meryampai-
lan anmar- I'{y a. Allnh mmulihma lamu dmi (gwrygu-

an) mnnusia. Sesungguhnya Alkh tidnk membni pe'
tunj uk lupada orang- arang y arq Wr. I{atnlanlnh'Hai
AhIi Kitab, lamu tidak dipandnrg bnogamn s dikit pun
hingga lmmu maugaltltan ajaran-ajaran Taurat, hjil,
dan Al- @ti an y ang dinrunL'an lupadamu dmi Tuhnn-

mu.' Sesungguhnya apa yang diturunlan kepadnmu
(Muhammarl) dari Tirhnnmu alan mmambah lu-
durhakann dnn lelwf.ron l"pod" kzbanyalnn dari me-

rekn. Malw, janganlnh lwinu bnsedih hati terhndnp

arang- nrang y ang kafu itu. S esungguhnl a zrong- nrang

mukmin" mang-orang Yahudi, Shntriiu dnn mang- mang

Nasrani, sinpa saj a (di anrma merekn) y ang bmm - benm

bnhnan lepada Allnh hari kmudinn, dnn bnamal salch

mnka tidak ada kekhawatiran tnhalap mneka dan

tidak (puk) merelm bnsedih h"ati."(d-Maa'idah: 67-

6e)

Ini adalah perintah yang pasti kepada Rasulullah
saw. untuk menyampaikan apa yang diturunkan ke
padanya dari Tuhannya secara ufuh. Jangan sampai
beliau memperhitungkan apa pun di dalam me-
nyampaikan kalima't kebenaran ini. Apabila beliau
tidak menyampaikannya, berarti beliau tidak me-
rurnaikan tugas risalah. Allah akan senantiasa me
melihara dan melindungi beliau dari segala ganggu-

an manusia- Barangsiapayang dilindungi olehAllah,
maka apakah yang dapat dilakukan oleh manusia-
manusia yang kecil ini terhadapnya?

IGlimat kebenaran mengenai akidah tidak perlu
disembunyikan. Ia harus disampaikan secara leng-
kap dan jelas. Biarkan apayang dikatakan oleh orang-
oftmg yang menentangny4 dan apa yang dilakukan
oleh orangor?ng yang memusuhinya. IGren4 ka-
limat kebenaran mengenai akidah tidak perlu menr-
bujuk-bujuk hawa nafsu dan mencaricari simpati.
Adapunyang penting ialah ia disampai-kan hingga
sampai ke dalam hati dengan kuat dan mantap.

Ketika kalimat kebenaran tentang akidah di-
terangkan atau disembunyikan, maka ia sampai ke
relung hati yang di sana tersimpan potensi unhrk
menerima petunjuk. Namun, tidaklah luluh hati
yang tidak ada potensi unfuk beriman. Yaitu, hati
yang kadang-kadang pelaku dalaryah berkeingrnan
keras agar hati itu menerima dalnvahnya kalau ia
mengambil muka dan berkompromi dengannya pada

sebagian hakikat.

". . . Sesungguhny a Allah tidnk rcmb ri p ennl uk fup ann

nrang-orang yang lea.fa." (al-Maa-idah: 67)

Kalau begihr, kalimat kebenaran haruslah tegas,
jelas, sempurnir, dan menyeluruh. Sedangkan, pe
tunjuk dan kesesatan itu kaitannya adalah dengan
kesiapan dan keterbukaan hati. Jadi, bukan karena
bermanis muka dan berlunak-lunak di dalam mem-
buat perhitungan mengenai kalimat kebenaran ini.

Sesungguhnya ketegasan dan kepastian di dalam
menyampaikan kebenaran tentang akidah ini bu-
kan berarti kasar dan keras. Karena, Allah telah
memerintahkan Rasul-Nya saw. unhrk menyeru ma-
nusia ke jalan Rnbbnya dengancara yang bijaksana
dan pengajaran yang baik. Tidak ada pertentangan
antara arahan Al-Qur'an yang bermacam-macam.
Kebijaksanaan dan pengajaran yang baik tidaklah
memisahkan ketegasan dan kejelasan di dalam me
nerangkan kalimat kebenaran. Pasalnya, cara dan
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jalan untuk menyampaikan sesuatu itu bukanlah
materi dan tema tablig itu sendiri. Yang dituntut
kepada pelaku dakwah ialah jangan bersikap tidak
tegas di dalam menjelaskan kalimat kebenaran se
cara utuh mengenai masalah akidah, dan jangan
berkompromi di tengah jalan mengenai hakikat ma-

salah. Karena hakikat akidah tidak dapat dikom-
promikan dengan kepercayaan lain.

Sejak hari-hari pertama dakwah, Rasulullah saw.

selalu mengajak manusia dengan cara yang bijak-
sana dan pengajaran atau nasihatyang baik di da-

lam melakukan tablig, dan menarik garis tegas da-

lam masalah akidah. Oleh karena itu, beliau dipe
rintahkan unhrk mengatakan, "Hai orang-orang fufr!
Aku tid,ak akan menyembah apa yang kamu sembah. . . ."
Beliau menyifati mereka dengan identitas yang ada
pada mereka (yakni kafir), dan bersikap tegas ke
pada mereka dalam uruszur ini. Beliau tidak mau
menerima kompromi yang mereka tawarkan, dan
tidak mau berlunak-lunak agar mereka juga akan
bersikap lunak sebagaimana yang mereka ingin-
kan. Beliau tidak pernah mengatakan kepada me
reka bahwa beliau hanya meminta revisi-revisi kecil
mengenai akidah mereka. Tetapi, beliau mengata-
kan bahwa mereka berada di atas kebatilan tulen,
sedang beliau berada di atas kebenaran yang sem-
purna. Maka, disampaikanlah kalimat kebenaran
ini dengan nilainya yang tinggr, sempurna, dan je
las, dengan menggunakan metode yang tidak keras
dan tidak kasar.

Seruan dan penugasan ini dimuat dalam surah
ini sendiri,

"Hai Rasul sanpailwnlnh apa y ang dihtrunlan leepadn-

mu dnri Tilh"anmuJila tidnk lamu knjalan (apa yang
dipdntnliltnn itu, buarti) knmu tilak meny ampailwn
amnrnt- Ny a. Allnh mmzlih^ara lamu dai (gangguan)

mnnusia. Sesungqularya Allnh tidnk mernbd petunjuk
lnp odo orang-orarg y ang l*fo. " (al-Maa'idatr: 67)

Dari ayat ini tampak-baik sebelum maupun se
sudah seruan ini-bahwa yang dimaksudkan secara
langsung ialah menghadapiAtrli Kitab dengan me
nyatakan hakikatyang sebenarnya mengenai apa
yang mereka pegang, dan identitas yang sebenar-
nya yang layak mereka sandang (yaitu kafir). Juga
menghadapi mereka dengan menyatakan bahwa
mereka itu tidak berarti apa-apa. Mereka tidak ber-
pegang sedikit pun pada agama, akidah, dan iman.
Karena mereka tidak menegakkan hukumTaurat,
Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari
Tuhan mereka. Oleh karena itu, tidak ada artinya

sama sekali pengakuan mereka sebagai Ahli Kitab,
pemeluk akidah, dan pengikut agama,

'Kanlanlnh 'Hai Alili Kitab, lamu tidak dipandang
b nagamn wdikit pun hinga lwmu mnugaL:knn aj aran-
ajaran Taurat, Injil dan Al-@ri an yang diturunknn
kep adnmu dmi Tilhnnmrz. . . . " (al-IVlaa'idah: 68)

I
Rasulullah saw. dihrgasi menghadapi mereka de

ngan menyatakan bahwa merekatidak berpegang
. sama sekali pada agama, akidah, dan iman, bahkan

tidak berpegang pada sesuatu pun yang dapat dijadi-
kan pijakan. Ketika Rasulullah ditugasi menghadapi
mereka dengan sikap yang pasti dan terus terang
ini, mereka sudah terbiasa membaca kitab-kitab
mereka, dan menyandang identitas Yahudi atau Nas
rani pada diri mereka seraya mengatakan bahwa
mereka sebagai orang-orang yang beriman.

Akan tetapi, tablig yang ditugaskan kepada Rasu-

lullah unhrk dihadapkannya kepada mereka, me
nyatakan bahwa umggapan mengenai diri mereka
itu sedikit pun tidak diakui. Karena, "din" (agama)

itu bukanlah kata-kata yang diucapkan oleh lisan,
bukan kitabkitab yang dibaca, dan bukan sifrt yang
diwariskan dan diaku-akui. "Din" adalah manhaj
'aturan'kehidupan yang meliputi akidah yang me
resap di dalam hati nurani, ibadah yang tercermin
dalam syiar-syiar, dan ibadah yang tercermin di da-

lam penegakan seluruh tatanan kehidupan atas da-

sar manJtaj ini. Ketika Ahli Kitab tidak menegald{an
agama ini di atas pilar-pilarnya ini, maka Rasulullah
ditugasi menghadapi mereka dengan menyatakan
bahwa mereka sama sekali tidak beragama dan
tidak punya andil padanya.

Menegakkan hukum Taurat, Injil, dan apa yang
diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka,
konsekuensinya yang pertama kali ialah dengan
memeluk agamayang dibawa oleh Nabi Muhammad
saw.. Karena, Allah sudah mengambil perjanjian
dari mereka bahwa mereka akan beriman kepada
setiap rasul, akan membelanya, dan akan mem-
banhrnya. Apalagi, sifat-sifut Nabi Muhammad dan
kaumnya ini sudah tercanhrm di dalam Kitab Taurat
dan Injil yang ada pada mereka-sebagaimana di.
beritahukan oleh Allah Yang Mahabenar firman-
Nya.

Oleh karena itu, dengan sikapnya yang demikian
ihr, mereka tidak menegakkan Kitab Taurat, lnjil,
dan apayang diturunkan kepada mereka dariTu-
han mereka (baik yang dimaksud dengan "o?o yorg
diturunlan l"pod" muekn dari Tuhnn muekn"itu N-
Qur' an-sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian
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rnufasir-maupun kitab-kitab lain seperti Zabur Nabi
Dawud) . Ayat ini mengatakan bahwa mereka tidak
menegakkan hukumTaurat, Injil, dan apayang di.
turunkan kepada mereka dari Tuhan mereka ke
cuali dengan memeluk agama baru (Islam) yang
membenarkan kitab yang ada di hadapan mereka
dan menjadi batu ujian atasnya. Mereka tidak ber-
pegang pada agama sama sekali, menurut kesaksi-
an Allah Yang Mahasuci, sehingga mereka meme
luk agama terakhir.

Rasulullah telah ditugasi untuk menghadapi me
reka dengan menyampaikan ketetapan Ilahi me
ngenai urusan mereka ini. Juga unhrk menyampai-
kan kepada mereka tentang identitas dan sikap me
reka yang sebenarnya. Kalau Rasulullah tidak me
nyampaikan hal ini, berarti beliau tidak menyampai-
kan risalah ,Rabbny4 dan ini berarti sebuah ancam-
an bagr beliau!

Allah mengetahui bahwa penyampaian hakikat
yang pasti dengan kalimatyang jelas ini akan me
nambah kedurhakaan dan kekafiran, kekeraskepala-
an dan kebandelan sebagian mereka Tetapi, hal ini
tidak menghalangi perintah kepada Rasulullah untuk
menghadapi mereka dengannya. Beliau tidak boleh
bersedih hati terhadap kekafiran, kedurhakaan, dan
kesesatan mereka karena dihadapi dengan kalimat-
kalimat ini. Pasalnya, kebijaksanaan Allah meng-
hendaki agar kalimat kebenaran ini disampaikan
secara terus terang, hingga akan berdampak ke
dalam jiwa makhluk. Yaitu, orang yang mendapat
petunjuk ihr mendapat petunjuk dengan keterangan
yang jelas, orang yang sesat itu tersesat dengan ke
terangan yang jelas, orang yang binasa juga binasa
dengan keterangan yang jelas, dan orang yang hi.
dup (hatinya) pun hidup dengan keterangan yang
jelas,

" . . . Sesungguhnya apa yang diturunlan lupadnmu (Mu'
hnmmad) dari Tuhnnmu aknn mennmbah kzdurhnknan
dan luknfran lepada ltzbanyakan dnri mnelm. Mala,
j angarilnh knmu b nsedih hnti tnhndnp mang- orang J ang

lnfir itu." (al-Maa'idah: 68)

Allah SWT memerintahkan kepada juru dakwah
menggunakan metode dakwah dengan pengarah-
an-pengarahan ini, dan menunjukkan kepadanya
kebijaksanaan-Nya dalam metode ini. Juga dihibur
hati beliau mengenai apa yang menimpa oftng{rang
yang tidak mendapat petunjuk ketika mereka di-
goncang dengan kalimat kebenaran lantas mereka
bertambah durhaka dan kafir. Sehingga, mereka
layak mendapatkan akibat yang menyakitkan. Ka-

rena, hati mereka tidak mzrmpu menerima kalimat
kebenaran, dan di lubuk hati tersebuttidak ada ke
baikan dan kejujuran. Maka, di antara hikmah Allah
menghadapkan kalimat kebenaran kepada mereka
ini ialah agar tampak apa yang tersimpan dan ter-
sembunyi dalam hati. Juga supaya jelas pula kedur-
hakaan dan kekafir4n mereka. Dengan demikian,
para pendurhaka dan kafr ini layak mendapatkan
balasannya.

Kita kembali kepada masalah uala"loyalitas',
tolong-menolong, dan kerja sama antara kaum mus
limin danAtrli Kitab. Yakni, menurut sorotan tablig
yang ditugaskan kepada Rasuhrllah untuk menyam-
paikannya dan menurut akibat-akibat yang ditentu-
kan Allah yang berupa semakin bertambahnya
kedurhakaan dan kekafran kebanyakan mereka.
Maka, apakah yang kita jumpai?

IGta dapati bahwaAllah Yang Mahasuci menetap
kan bahwaAtrli Kitab itu tidak dipandang beragzrma
sedikitpun sehingga mereka menegakkan ajxan-
ajaran Taurat dan Injil serta apa yang diturunkan
kepada mereka dari Tuhan mereka. Juga hingga
mereka memeluk agamaterakhir (Islam) sebagai
konsekuensi logis bagi penegakan qarar;,tetsebut
sebagaimana dengan sangat jelas diserukan kepada
mereka supaya beriman kepada Allah dan Nabi saw.

dalam beberapa tempat yang lain. Dengan demi-
kian, mereka tidakkembali kepada "agama Allah"
dan tidak menjadi pemeluk "agama'' yang diterima
olehAllah.

Kita dapati bahwa menghadapkan hakikat ini ke
pada mereka sudah diketahui oleh Allah akan me
nambatr kedurhakaan dan kekafran kebanyakan
mereka Namun demikian, Allah tetap memerintah-
kan Rasul-Nya saw. untuk menghadapkannya ke
pada mereka tanpa berbasa-basi dan tanpa men-
cemaskan apa yang bakal terjadi pada kebanyakan
mereka!

Kalau kita menganggap kalimat Allah dalam
masalah ini sebagai kata pemufus, sebagaimana
keadaan dankenyataanyang sebenarnya, maka di
sana tidak ada tempat lagi untuk menganggap Ahli
Kitab sebagai pemeluk agamayang "orang muslim"
dapat bekerja sama dengan mereka unhrk meng-
hadapi ateisme dan para pengikutnya, sebagai-
mana yang diserukan oleh sebagian orang yang
tertipu dan yang menipu. Atrli Kitab tidak menegak-
kan ajaran Taurat, lnjil, dan apa yang diturunkan
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kepada mereka dariTuhan mereka, sehingga me
reka dianggap beragama oleh "orang muslim". Se
dangkan, seorang muslim tidak boleh menetapkan

sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditetapkan
Allah,

"Tidaklah p atut b agi lnki- lnki y ang mulcrnin dnn tidnk
(puk) bagt wanita yang mukmin, apabiln Allnh dan

Rnsul-Nya telnh mmztapknn suatu lutetapaq alan ada

b agi mnelu pilihan (y ang lain) tennrry unrsan mnelca. "
(al-Ahzab:36)

Kalimat Allah itu tetap abadi, tidak dapat diubah
oleh situasi dan kondisi!

IGlau kita menganggap kalilratAllah ini sebagai

kata pemutus, dan kenyataannya memang begitu,
maka kita tidak perlu membuat perkiraan dan per-

hifungan yang macam-macam mengenai dampak
yang akan timbul berkenaan dengan dihadapinya
Ahli Kitab dengan hakikat ini, apakah mereka akan

bergolak dan memerangi kita dengan sengit. Kita
tidak boleh berusaha menjalin kasih sayang dengan

mereka dengan mengakui bahwa mereka berpe-
gang padaagamayang kitaridhai dankita akuike
benarannya. Atau, kita bekerja sama dengan me
reka unhrk menolak pengingkaran terhadap agama

mereka, sebagaimana kita menolak pengingkaran
terhadap agama kita yaitu agama sahr-satunyayang
diterima oleh Allah.

Sesungguhnya Allah tidak mengarahkan kita de
ngan pengarahan ini dan tidak menerima pengaku-

an kita itu. Allah tidak mengampuni kita kalau be
kerja sama dengan mereka dalam hal ini. Juga tidak
dapat menerima poia pikir kita yang mendorong
kerja sama tersebut. Karena, kalau begitu, berarti
kita menetapkan untuk diri kita sesuatu yang ber-
beda dengan apa yang ditetapkan Allah, kita me
milih apa yang bukan pilihan Allah, dan kita me-

ngakui akidah-akidah yang menyimpang ini se
bagai "din" Ilahi, yang unsur-unsur agama Ilahinya
sama dengan yang ada pada kita. Padahal, Allah
berfirman batrwa Atrli Kitab tidak beragama sedikit
pun sehingga mereka menegakkan ajaran-ajaran
Taurat, lnjil, dan apa yang dihrunkan kepada me
reka dari Tuhan mereka. Na+un, hal ini tidak di-

lakukan oleh Ahli Kitab.
Orangorang yang mengatakan dirinya muslim,

padahal mereka tidak menegakkan apa yang di-

turunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, ifu
seperti Ahli Kitab. Mereka tidak beragama sedikit-
pun sebagaimana Atrli Kitab, karena kalimat Allah
ini mengenai Ahli Kitab mana pun yang tidak me

negaliJ<an ajaran kitab tersebut pada diri mereka
dan di dalam kehidupan mereka. Orang yang ingln
menjadi muslim waiib sesudah menegakkan ajaran

kitab Allah pada dirinya dan dalam kehidupannya,

menghadapi orangorang yang tidak menegakkan-
nya dengan menyatakan bahwa mereka tidak ber-

agdma sehinggadnereka menegakkannya. Juga de
ngan menyatakan bahwa pengakuan mereka se
bagai pemeluk agama ditolak olehTuhan Pemilik

'agamaini.
Karena ifir, sikap tegas dalam hal ini adalah wajib.

Menyeru mereka kepada "Islam" lagi adalah ke-

wajiban orang "muslim" yang menegakkan kitab
Allah pada dirinya dan dalam kehidupannya. Se-

dangkan, pengakuan beragama Islam dengan mulut
atau warisan adalah pengakuan yang tidak menjadi-

kan Islam dan merealisasikan iman. Juga tidak
memberikan identitas beragama dengan agama

Allah bagi yang bersangkutan, apa pun alirannya
dan kapan pun masanya (sehingga mereka me-

negakkan ajaran kitab Allah pada dirinya dan di
dalam kehidupannya).

Setelah mereka menegakkan ajaran kitab Allah
di dalam kehidupan mereka maka dapatlah "orang

muslim" bekeria sama dengan mereka untuk meng-

hadapi ateisme dan orangorzmg yang menyimpang

dari "din" dan dari "keberagamaan". Sebelum me
negakkannya berarti sia-si4 mencair (hancur, tidak
berarti), menipu, atau tertiPu!

Agama Allah ihr bukan bendera simbol, dan wa-

risan. Akan tetapi, agamaAllah ialah hakikatyang
tercermin di dalam jiwa dan di dalam kehidupan. Ia
tercermin di dalam akidah yang menyemarau<an
hati, serta dalam simbol-simbol (syiar-syiar) yang

diaplikasikan dalam bentuk ibadah dan di dalam

mengahr kehidupan. Tidaklah tegak agamaAllah
kecuali pada semua ini secara lengkap. Tidaklah
seseorang beragama dengan agamaAllah kecuali
jika semuaini tercermin pada dirinya dan pada ke
hidupannya. Semua anggapan yang tidak demikian
adalah meluruhkan akidah, menipu hati nurani, dan

yang bersangkutan tidak dapat dikedepankan se
bagai "muslim" yang bersih hatinya.

Orang "muslim" harus menyampaikan hakikat
ini dengan terang-terangan, dan memilah-milah ma-

nusia menurut prinsip ini. Ia tidak perlu memikirkan
apayang akan terjadi akibat dari sikapnya ini. IG-
rena, Allah adalah Maha Pelindung, dan Allah tidak
memberi petunjuk kepada orangorang yang kafir.

S hahib ud- dnkw ah belum menyampaikan risalah

dariAllah, dzrn belum menegakkan hujjah kepad4
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manusia, kecuali setelah ia menyampaikan hakikat
dalnvah secara sempurna, dan mengidenffikasi
mereka dengan hakikat yang sebenarnya, tanpa
bermanis muka dan kompromi. Mungkin ia me-
nyakiti mereka kalau ia tidak menjelaskan kepada
mereka bahwa mereka tidak beragama sedikitpun.
Atau, menjelaskan bahwa apayang mereka pegangi

adalah batil secara total dan mendasar. I-antas, ia
mengajak mereka kepada agama yang sama sekali
berbeda dengan apayang mereka pegang selama
ini. Ia mengajak mereka melakukan transformasi
yang jauh dan perjalanan yang panjang. Juga meng-
adakan perubahan yang mendasar mengenai pola
pandang peraturan, dan sistem aKrlak mereka. Maka,
manusiawajib mengetahui posisi mereka terhadap
kebenaranyang diserukan oleh juru dakwah,

'Agar mangyang binasa itu birasanya dmgan letnang-
an y arry ny ata d an agar orang y ang hidup itu hidupny a
dmganlrzteranganyangnyata(pula)."(al-Anfaalza2)

Ketika shnhibud-dnkwafr menyembunyikan dan
menuhrpnuhrpi serta tidak menjelaskan perbedaan
asasi antara realitas kebatilan yang ada pada masya-
rakat dan kebenaran yang ia serukan-demi men-
jaga situasi dan kondisi, dan takut menghadapi rea-
litas yang memenuhi pemikiran dan pandangan
masyarakat-maka dengan sikapnya ini berarti ia
telah menipu dan menyakiti mereka I(arena ia tidak
memperkenalkan kepada mereka hakikat sesuatu
yang dituntut kepada mereka secara total. Ini me
lebihi hal kalau ia tidak menyampaikan apa yang
dihrgaskan Allah untuk menyampaikumya.

Sesungguhnya berlemah lembut di dalam meng-
ajak masyarakat kepada agama Allah itu harus di.
lakukan dengan menggunakan metode yang ss.
kiranya dapat membawa objek dakwah kepada ajak-
an itu, bukan berkompromi mengenai hakikat yang
didakwahkan kepada mereka. Hakikat itu harus
disampaikan kepada mereka secara utuh dan apa
adanya. Sedangkan, metode bisa dilakukan sesuai
dengan situasi dan kondisi, dengan tetap berpijak
pada koridor hikmah (kebijaksanaan) dan mauizlah
h.asaruh'nasihat atau pengajaran yang baik'.

Sebagian kita sekarang ada yang menitikkan
pandangan dengan melihat bahwa Ahli Kitab itu
jumlahnya mayoritas dan memiliki kekuatan mate
rial yang hebat. Juga melihat bahwa para penyem-
bah berhala dan dewadewa yang beraneka macam
dengan jumlah berahrs-ratus juta itu perkataannya
didengar dunia dalam urusan pemerintahan. Juga
melihat bahwa kelompok-kelompok materialis itu

besar jumlahnya dan memiliki kekuatan yang dapat
menghancurkan. Selain itu, ia memandang dan me
lihatbahwa orang{rangyang mengaku muslim ifu
juga tidak beragama sedikit pun karena mereka tidak
menegakkan ajaran-ajaran kitab yang dihrunkan
Allah kepada mereka.

Karena itu, ia metrganggap persoalan ini sebagai
persoalan besar. Ia merasa perlu banyak meng-
hadapi orang-orang yang tersesat ini dengan kali-
niat kebenaran yang jelas. Akan tetapi, ia memarr
dang tidak berguna menyampaikan kepada semua
mereka bahwa mereka tidakberagama sedikitpun,
dan menjelaskan "din" yang benar kepada mereka.

Ini bukan carayang benar. Karena jatriliah adalah
jahiliah, meskipun sudah merata ke seluruh dunia.
Seluruh realitas manusia tidak berarti apa-apa se
lama mereka tidak berpegang pada agama Allah
yang benar. Kewajiban juru dalnvah tetaplah ke-
wajiban yang tidak berubah karena banyaknya ke
sesatan dan besarnya kebatilan, meskipun kebatil-
an itu berhrmpuk-tumpuk. Sebagaimana dulu dak-
wah pertama disampaikan dengan menyampaikan
kepada penduduk bumi secara total bahwa mereka
tidak beragama sedikit pun,' maka dalsvah seperti
ihr harus dimulai kembali. Karena, zaman itu terus
berputar sebagaimana ketikaAllah mengutus Rasul-

Nya saw. dan menyerunya,

"Hai Rnsul, sampailanlnh apa yang diturunlan lu-
padnmu dmi Tuhnnmu.Jil<n tidnk lamu kerjalnn (apa

yang dipainnllan itu, berarti) lamu tidnk mmlampai-
lrnn amnnat- I,{y a. Allah msrclihma lwmu dnri (gm&gu-

an) mnnusia. Sesungguhnya Allah tidnk membni pe-
tunl uk lrzp adn arang- orang ) ang kafu. Katakanhh Hai
A]ili Kitni, lrnmu tidnk dipandangbnagama sedikit pun
hingga lrnmu maugakknn ajaran-ajaran Taurat, Ir/il,
dan Al- @i an y ang diurunlnn kzpadnmu dmi Tuh"an-

mu. "' (al-Maa'idah: 67-68)

Kewajiban Orang-Orang Yahudi, Shabitut,
Nasrani dan Siapa Saja unhrk Berima.n
kepada Agama dan Rasul Terakhir

Segmen ini diakhiri dengan memberikan pen-
jelasan akhirtentang "din" (agama) yang diterima
olehAllah, apapun sifat dan identitas serta pegang-

an mereka sebelum diutusnya Nabi terakhir. Yakni,
"din" yang mempertemukan orang{rang yang ber-
beda agama dan alirannya sepanjang perjalanan se
jarah,
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"S es ungguhny a zrang- orang mukmin, orang- orang Ya-

hudi, Shnbiin, dnn orang-orangNasrani, stapa saja (di
antara mtrela) yng bmnr-bmnr beriman lupadn Allnh,
hnri kcmudian, dnn bnamnL salzh, mnla tldak oda lu-
klawatiran tnhadap m.erelffi dnn tid"ak (puln) mnekn
b nsedih lnti.' (a[-Maa'idah: 69)

Al-ladziirn aanutnuu ialah orang-orang muslim.
Al-lndziina h"aoduu ialah orang-orang Yahudi. ,4s[-
shnabiuun pada galibnya adalah golongan penyem-
bah berhala sebelum diutusnya Rasulullah saw. dan
orang-orang yang menyembah Allah saja tanpa
mengikuti agama tertentu. Orang seperti ini ba-
nyak terdapat di kalangan bangsaArab. Sedangkan,
an-nashanraaialah para pengikut Nabi lsa Almasih
alaihissalnm

Ayat ini menetapkan bahwa apa pun agamzulya,
sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada
Allah dan hari akhir serta melakukan amal saleh-
menurut pemahaman yang tersirat dan tersurat da-
lam ayat-ayat lain bahwa mereka melakukan hal itu
menurut ajaran yang dibawa oleh Rasul terakhir-
maka mereka akan selamat, 'Maka tidak ada le-
khawatiran terhndnp merekn dnn tidak (puln) mereka

basedih hnti.'Tidaklah membahayakan bagi mereka
keadaan mereka sebelumnya dan nama-nama serta
identitasidentitas mereka teradahulu. IGrena yang
penting adalah identitas mereka yang terakhir.

Apa yang kita tetapkan sebagai pemahaman ter-
sirat dari ayat ini adalah termasuk "sesuafu yang
dimaklumi dengan pasti dalam agama''. Di antara
kejelasan akidah ini ialah bahwa Nabi Muhammad
saw. adalah penutup para nabi. Beliau diutus kepada
seluruh manusia. Semua manusia-meskipun ber-
beda-beda aliran, agam4 kepercayaan, kebangszurr,
dan tanah airnya-diseru untuk beriman kepada
agama yang dibawa oleh Rasul terakhir, sesuai de
ngan ajaran yang dibawanya baik yang umum mau-
pun terperinci.

Orang yang tidak mengimaninya sebagai Rasul,
tidak mengimani ajaran yang dibawanya secara glo
bal ataupun terperinci, maka ia adalah orang yang
sesat dan tidak akan diterima oleh Allah agama ter-
dahulu yang masih dipeluknya. Ia tidak termasuk
kelompok orang yang disinyalir Allah dengan fir-

man-Nya, 'Malw tidak ada leklnwatiran terhndnp me-

rekn dan tidak (puk) merelm bersedih h.ati."
Inilah hakikat prinsipil yang "sudah dimaklumi

secara pasti dari agarrta" yang tidak boleh disem-
bunyikan atau ditutuptutupi oleh orang yang benar-
benar muslim, di dalam menghadapi realitas jahi.
liah yang besar @mpat manusia hidup. Ini adalah
hakikat yang orang muslim tidak boleh lupa me-
negakkan hubungannya dengan seluruh warga

' bumi, dariberbagaipemelukagama dan aliran. Ma-
ka, tekanan jahiliah tidak boleh menjadikannya
menganggap salah satu pemeluk agama atau aliran
ini seperti beragama dengan "agama" yang diridhai
Allah,lantas iabekerja sama dengannya dan mem-
berikan loyalitas kepadanya.

Sesungguhnyawali (penolong) itu hanyalahAllah
seperti tercantum dalam surah al-Maa'idah ayat 56,

"Barangsinpa yang menjadiknn All"ah, Rnsul-Nya, dnn
orang-zrang yang beriman sebagai penolongnya, makn
sesungguhnya pengilan (ogorna) Alkh itulah yang pasti
mznnn g,", bagaimana kondisi lahiriah semua urusan.
Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari
akhir serta beramal saleh, dengan prinsip bahwa
hanya Islam ini safu-sahrnya agamayang diterima
Allah, maka dia tidak akan merasa takut dan ber-
sedih hati. Mereka tidak merasa takut di dunia dan
ali*riral Mereka tidak bersedih hati melihat kuabrya
kebatilan dan kejatriliahan yang bertumpuk-tumpuk.
Mereka tidak lf,rawatir terhadap dirinya yang ber-
iman dan beramal saleh. Mereka pun tidak ber-
sedih hati.

Kebrutalan Ba^ni Israel terhadap Rasul-Rasul
Allah

Kemudian dipaparkanlah sebagian dari sejarah
Bani Israel (kaum Yahudi) yang di sihr tampak jelas

bagaimana mereka tidak berpegang pada agarna
sedikit pun. Di samping itu, tampak jelas pula betapa
perlunya menyampaikan dalavah kepada mereka
dan menyampaikan Islam kepada mereka, supaya
mereka beralih kepada agama Allah. Selanjutnya,
supaya tampak jelas hakikat mereka yang sebenar-
nyayang tidak pernah berubah. Juga supaya haki-
kat ini tersingkap bagi kaum muslimin. Sehingga,
jatuhlah nilai kaum Yahudi di mata mereka. Ke-
mudian larilah hati kaum muslimin dari memberi-
kan loyalitas kepada mereka dan bekerja sama de.
ngan mereka, yang demikian keadaannya dalam
masalah kebenaran dan agama,
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'Sesungguhnya Kami telnh mmgambil perjanjian dari
Bani Israel, dnn tel"ah Knmi utus l"pon" mnelm rasul-

rasul. Tetapu setiap dntnng seorang rasul l"pod" mnela
dmgan membawa apa yang tidnk diingini olzh hnwa
nnfu mnelw, (m.aln) sebaginn dnri rasul-rasul itu m"e-

relm dustalwn dan sebagian yang lain mnekn bunuh.

Merekn mmgira bahna tidnk a*nn tm1 adi sualu bmmnn
pun (tnlu/np mnela dengan mtrnbunuh nnbi -nabi itu),
maln (lwrma itu) mnela ma{ odi butn dnn peknk. Allnh
menerima tobat merekn. Kemudian lwbanyakan dari
merelm butn dnn tuli (lagi), Allnh Mala Melihnt apa

yangmuelwlvrjalan."(al-Ivlaa'idatr:70-71)

Itulah sejarah masa lalu, bukan cuma sikap me
reka terhadap Rasul Islam sia llallnhu 'alnihi wa sallam
pertama dan terakhir. Mereka senantiasa berbuat
durhaka dan berpaling, merusak perjanjian dengan
Allah, menjadikan hawa nafsu mereka sebagai tu-
han, serta tidak mau mengikuti agama Allah dan
petunjuk Rasul. Juga senantiasa melakukan dosa
dan permusuhan terhadap para penyeru kebenaran
dan para pengemban dalcwah kepada agamaAllah,

"Sesunguhnya Knmi telnh mmgambil prjanjian dari
Bani Israel, dnn tekh lfumi utzts lupadn mnela rasul-
rasul. Titnpi, setiap dntang seorang rasul l"pono mnela
dmgan membawa apa yang tidnk diingini olzh hnwa
nnfu mnekn, (rnnkn) sebaginn dnri rasul-rasul itu me-

relw dustnlan dnn sebaginn yang lnin mnela bunuh."
(al-Maa'idah: 70)

Catatan mengenai Bani Israel bersama Nabi me
rekapenuh dengan sikap pendustaan dan berpaling.

Juga penuh dengan tindakan pembunuhan dan per-

lawanan, dan sikap memperturutkan syahwat dan
hawa nafsu.

Barangkali karena itulah Allah menceritakan se
jarah Bani Israel kepada umat Islam secara rinci dan
panjang lebar. Tujuannya supaya mereka menjaga
diri jangan sampai seperti Bani Israel, dan supaya
mereka berhati-hati jangan sampai tergelincir jalan

hidupnya. Juga supaya orang{rang yang merenung-
kannya dan selalu berhubungan denganAllah me-

ngetahui jalan .ialan licin yang menggelincirkan ini.
Atau, supaya mereka mengikuti sikap nabi.nabi Bani
Israel ketika mereka menghadapi keadaan seperti
itu. Yakni, setelah berlalu wakbu begitu panjang atas
generasi anak cucu kaum muslimin lantas hati me
reka menjadi keras, memperfurutkan hawa nafsu,
membuang pehrnjuh mendustakan sebagian orang
yang mengajak kepada kebenaran dan membunuh
sebagian yang lain, sebagaimana yang dilakukan
oleh orangorang Bani Israel yang durhaka dalam
sejarahnya yang panjang.

Bani Israel telah melakukan semua dosa itu, dan
mengira bahwa Allah tidak akan menimpakan ben-
cana kepada mereka dan tidak akan menyiksa me
reka. Mereka beranggapan demikian karena me
lupakan sunnah Allah dan terpedaya oleh anggapan
mereka bahwa diri mereka sebagai 'bangsa pilihan
Allah"!

'Mneka mmgira bahwa tidnk aknn tnjodi suatu ben-

mnn pun (terlwdnp maela dagon m.anbunuh natriqnbi
itu), malm (larrna itu) mneka mcnjadi buta dnn pe-
knk...."(d-Maa'idah: 71)

Allah memadamkan pandimsan mereka sehing-
ga tidak dapat memahami apa yang mereka lihal
Allah pun menghilangkan pendengaran mereka se
hingga mereka tidak dapat memanfaatkan apa yang
mereka dengar.

'Allnh mennimn tobat mneka'l dan menyusuli me
reka dengan rahmat-Nya. Namun, mereka tidak
mau mengerti dan tidak mau mengambil manfuat,
"Kemudian kebanyaknn dnri merekn buta dan tuli
(lngi)...."

' Allnh Mahn Melih"at apa y ang mnekn knj alan. " (aI-
Maa'idah:71)

Allah akan memberikan pembalasan kepada me
reka sesuai dengan apayang dilihat dan diketahui-
Nya dari urusan mereka, sedang mereka tidak dapat
melepaskan diri.

Cukuplah bagi orangorang mukmin untuk me
ngetahui sejarah masa lalu kaum Yahudi ini beserta
kenyataan masa kini, agar hati yang beriman ifu
menjauhkan diri memberikan loyalitas kepada me
rek4 sebagaimana hati Ubadah ibnush-Shamit men-
jauhkan diri. Sehingga, tidak ada yang memberikan
kesetiaan kepada orang{rang Yahudi itu kecuali
orang{rang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin
Salul!

**t
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Inkarnasi dan Thinitas
Begitulah keadaan kaum Ahli Kitab dari kalang-

an Yahudi. Adapun keadaan kaum Nasrani, maka
ayat-ayat berikut memberikan penjelasan secara
tegas dan pasti seiring dengan karalter surah ini
dan karakter sikap manusiayang dihadapinya.

Sudah disebutkan di muka dalam surah ini iden-
titas orang-orang yang mengatakan bahwa Allah
adalahAlmasih putra Maryam, bahwa orang yang
berakidah demikian itu adalah kafir. Sekarangiden-
titas itu diulang kembali, baik bagi orang yang me
ngatakan bahwa Allah sebagai salah satu oknum
dari tiga hrhan (lrinitas) maupun yang mengatakan
bahwa Allah adalah Almasih putra Maryam (inkar-
nasi), dengan menyebutkan kesaksian Isa alaihis-
mlnm sendiibahwa mereka adalah kafir.

Nabi Isa a.s. mengingatkan kepada mereka agar
tidak menganggap seorang pun sebagai Tuhan ke
cuali Allah SYV'I Ia juga mengakui bahwaAllatrlah
Tuhannya danTuhan mereka. Kemudian menye
butkan peringatan Allah kepada mereka pada alf,rir
perjalanan mereka dalam kekafiran disebabkan per-
kataan-perkataan (kepercayaan) yang tidak mung-
kin diucapkan (sebagai kepercayaan) oleh orang-
orang mukmin dan beragama dengan benar,

J6t';75&;ii'6,iiLt::J|irli'*::;
;frv-'$:,; jjatg;l',fi y,*Ui
6113i ii;(;'ziii {{, KriF fr ;ft,lA
5936 if, ;t S t tv,,l n 64ri^-
1,i1ij$3*.i1iliit{tuw'gelttsN

2. l:i ;i+ \rT{<:ji { fr <,J6-g
c

3jbffi6,ii;h#j4;tlt-i,i.i:_#t j5
1 3;; J y,;sJ J.i &Jt tlt U.,

&

efeU6 clie *, A; p"Si # o, JL
fretsii{ -6J?#i?\43i
6t "s! u, 3r',5 3 t SFs"t S\ #tI
g, gi,1 NrrC;tt(, 14 AF_{ c
a * b-, a:fus{,rL$i j;r1 st
'tiai; p cij4 fr $'.,A W{ j

$ygr,TAGik($L
"Sesungguhnya tekh lafrlnh nrang-orang yang bukan,
'Sesunguhnya Allnh anahh Almarih puha Maryam,'

panalml Almnsih (sendiri) buluta, 'Hai Bani Israel,

sm$ahhh Alhh hlnnlu dm Tithnnmu.' Saungulurya
lrang yrg manpelsekuhtlan (sesuatu dmgan) Allah,
mnln pasti Allnh menglwaml"an lcepadmry a surga, dnn
telnlattrya iahlt nnol"a. Tidnldnh adn bagi mang-orang

' zslim itu seorang pmalang pun. S esunguhny a l*frloh
nrang-orang y ang rnmgatalwq'S esungguhny a Allnh
salnh satu dmi ymg tiga', padnhnl sekali-lnli tilnk adn
Tithnn(yangbnhnkdismbah)selninTuhnnYangEsa.

Jilu mnelw tidnk bnhmti dmi apa yang nnelm knnlnn
itu, pasti orang- orang y ong knfa di antnra mnekn alan
dittmpa siksaan yang pedih. Maka, rnmgapa mnelm
tidnk bntobat lcepann Ailnh dan mnnohnn ampun ke-

padn- Ny a ? Allnh Maln Pengarnpun lagi Mala Pnry o-
yang. Almnih puha Maryam hanyakh seorang rasul
yang sesunggularya telnh berlalu sebelumnya bebnapa
rasul, dnn ibunya seorang yarry songat bennr. Keduanya

binsa mcrnnlan maknnnn. Perlwtiknn bagaimmn Karni
nw{elaslan l"pon" mcrelu (Ahli Kitab) tnndn-tnndn
lrzlarcaan (Kami) kemudfuh pnhntllanilah bagaimnnn

mereka berpaling (dnri m,empnhatilwn ayat-ayat Kami
itu). Kanknnlnh, Mmgapa lmmu mcnyembah selnin
dnri Allah s esuatu y ang tilnk dnp at m"emb eri mudlnrat
Iupadnmu dm tldak (puk) mnnbri mnnfaat?' Allahlnh
YarryMoha Mndmgar l"g Mol* Mmgetahui. Kata-
lilnlah, Hai Alil;i {itatr, j nganlnh knmu bnbbih-bbih-
an ftrulnmpaui batm) dmgan cara tidnk benm dnlam
agamnmu Janganlnh lmmu mmgilwti hnwa nnfsu nang-
nrang y ang tzlah s aat dnlruluny a (sebelum ludnnngan
Muhmnmnd) dan mnela telah mnty aalnn lczbany alan
(rnnnusin), dnn merel(a tnsesat dnri jahn yang lurus. "'
(at-Maa'idah:72-77)

Tblah Kami jelaskan dengan singkat bagaimana
tahapan dan kapan munculnya perkataan-perkataan

bohongyang menyimpang dari apayang diajarkan
Nabi Isa a.s. ini dalam konsili-konsili hingga men-
jadi akidah Nasrani. Hal ini sebagaimana yang di-
alami oleh saudara-saudara Nabi Isa sesama rasul
yang datang dengan membawa kalimat tauhid yang
murni tanpa dikotori oleh bayang-bayang kemusyrik-
an. Karena, semua risalah datang unhrk menetap
kan kalimat tauhid di muka bumi dan membatalkan
kalimat syirik

Sekarang kami kemukakan secararingkas pula
bagaimana terjadinya kesepakatan di dalam konsili-
konsili itu tentang kepercayaan Trinitas dan ke-
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tuhanan Almasih. Juga bagaimana perselisihan di
antara mereka mengenai masalah ini sesudah itu,
sebagaimana sudah kami kemukakan.

Disebutkan di dalam buht'Sausanatu Sulaiman'
karya Naufal bin Ni'matullah bin Jirjis an-Nasrani
bahwa akidah Nasrani yang tidak diperselisihkan di
kalangan gereja-gereja, yang merupakan dasar po
kok yang dijelaskan dalam Konsili Nikae ialah
percaya lwpada Tilhnn Yang Esa : Bapa Yang Esa,Peng-
atur segala sesuafu , Pencipta langit dan bumi, Pen-
cipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat Juga
percaya lcepadn Tuh.an Yang Esa yaitu Almasih, Anak
satu-satunya yang dilnhirlmn dnri sang Bap4 sebelum
adanya masa, dari cahayaAllah. Tuhan yang benar
dari Tuhan yang benar. Dilahirkan tetapi tidak di-
ciptakan.

Menurut mereka, Almasih sama substansinya
dengan Bap4 yang dengannya segala sesuafu men-
jadi ada IGrena kita manusia dan karena dosa-dosa
kita, maka ia hrun dari langit Ia membentuk tubuh
dari Ruh Kudus dan dari perawan Maria. Ia disalib
untuk menebus dosa kita pada zaman Pilatos. Ia
menderita dan dikuburkan, dan ia bangkit dari ke
matian pada hari ketiga menurut keterangan kitab
kitab suci, dan naik ke langit dan duduk di sebelah
kanan Bapa. Ia akan datang dengan pujian agar ber-
agama orang-orang yang hidup dan orang-orang
yang mati, dan tidak ada kebinasaan bagi keraja-
annya. Jrlga percaya lnpod" Ruh Kudus,Tuhan yang
menghidupkan, yang bersumber dari Bapa, yang
disujudi bersamaAnak, dan dipuji, yang berbicara
tentang nabi.nabi.

Dolf,or Baust berkata di dal arn Sej arah Kitnb Suci,

'TabiatAllah ialah ungkapan mengenai tiga oknum
yang sama: Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Ruh
Kudus. Maka, kepada Bapalah dinisbatkan pen-
ciptaan makhluk dengan perantaraan Anak, kepada
Anaklah dinisbatkan penebusan dosa, dan kepada
Ruh Kudus dinisbatkan kesucian."3

Melihat sulibrya melukiskan tiga oknum dalam
satu tuhan, dan sulitrya mengompromikan antara
tauhid dengan binitas, maka para penulis Kristen
di dalam melukiskan masalah ketuhanan berusaha
mengesampingkan teori logika, karena kepercaya-
an ini ditentang oleh logika secara mendasar. Di
antara contohnya ialah apa yang ditulis oleh Pen-

deta Piter di dalam risalah al-Ushul wal Furu'yartg
mengatakan, "I(ami memahami hal itu menurut ke
mampuan pikiran kami, dan kami berharap dapat
memahaminya lebih banyak pada masa yang akan
datang ketikaterungkap bagi kita dinding tentang
segala sesuahr yang ada di langit dan di bumi. Ada-
pun pada masa sekqrang kami kira cukup menurut
kadar pemahaman kita."4

Allah SWT mengatakan bahwa semua perkataan
(kepercayaan) ini adalah kufur. Perkataan itu-se
bagaimana kita lihat-mengandung kepercayaan ter-
hadap ketuhanan Almasih a.s., dan Allah sebagai
salah satu dari tiga oknumTuhan. Sesudah apa yang
dikatakan Allah itu, tidak ada perkataan lain yang
dapat diterima mengenai hal ini. Allatr berkata benar
dan Dialah yang menunjuliftan ke jalan yang lurus,

" S e s ungulary a tekh lnfr lnh mang- urang y ang b n lwn,
'Sesungguhnya Alkth andah Alrnasih putra Maryan'

padahnl Alrnasih (sendiri) bulmta, 'Hai Bani Israel,

san ballnh Allnh Iinnnh dnn Tithanmu.' Sestnggularya

oratlg lang manpnselafiuknn (sesuatu dengan) Allah,
malu p astl Allnh menglnramlnn kzponnny a surga, dnn

tanpatnya inlah nsralea. Tidnklnh onn bagi mang-orang

ztkmituseorangpmnlnngpun."(al-lvIaa'idahz72)

Demikianlah Almasih as. memperingatkan me
reka, namun mereka tidak menghiraukannya. Se
peninggalnya, mereka terjatuh pada apayang telah
ia peringatkan itu. Mereka abaikan ancamannya
sehingga mereka terhalang dari surga dan masuk
ke dalam neraka Mereka melupakan perkataan Al-
masih, "Hai Bani Israzl, sembalilnh Allnh Ihhnnku dnn
Tuhanmu!"yang menjelaskan kepada mereka bah-
wa ia dan mereka adalah sama-sama harus beri-
badah kepada Allah. Juga sarna-sarna mengakui ke
tuhanan Allah Yang Maha Esa yang tiada sekuhr
bagi-Nya.

Al-Qur'an melengkapi hukum atas semua per-
kataan mereka yang kafr,

"Saunggulatya knfrkh orang-zrang J arg mengatalwn,

'S esungguhny a Allnh sal"ah s atu dnri y arry tiga.'. . ..' (af-
Maa'idah:73)

Juga menetapkan hakikatyang menjadi tumpu-
an semua akidah yang dibawa para rasul dari sisi
Allah,

3 Dikutip dari buku Muhndhnrat fn-Noshraniylahkarya Prof. Syekh Muhammad Abu Zahrah,
4 thil.



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an lll (2e1 ) Juz W: Surah al.Maa'idah

". . . Selilli-lilli tidnk adn Tuhm (y ang b erhnk disentrah)

sel,ain Tuhnn Yang Esa. . .. "

Diancarnlah mereka akibat kekafiran y:mg me
reka ucapkan dan merekajadikan kepercayaan,

'..Jika. mueka tidak buhenti dnri apa yang mereka

Iankan itu, pasti mang-orarryyang lafv di antara mt-
relaalmnditimpasilcsannyarrypedih."(al-lvIaa'idah:
73)

Orangorang kafir adalah orangorang yang tidak
mau menghentikan perkataan-perkataan (keper-
cayaan) yang dihukumi Allah sebagai kafir yang
terang.

Setelah itu diiringi dengan ancaman, anjuran,
dan persuasi,

'Maka, mmgapa rnnelm tidak bntnbat lwpada Allah
dnn memnhnn ampun lwp ann- Ny a ? Allnh Malw Pmg-
arnpun lagi Malm Penyayang." (al-lvIaa'idahz 7a)

FirmanAllah ini menunjukkan bahwa pintu tobat
itu masih terbuka bagi mereka. Ditimbulkannya
harapan kepada mereka terhadap pengampunan
dan rahmatAllah, sebelum habis waktunya.

Kemudian dihadapilah mereka dengan logika
yang riil dan lurus, barangkali dengan demikian
fikahnya dapat dikembalikan kepada pemahaman
yang sehal Juga disertai dengan menunjukftan ke
heranan terhadap sikap mereka yang berpaling dari
logika ini setelah dijelaskan dan diterangkan demi-
kiangamblang,

'Alrnasih putra Ma.ryam hanyal.ah seorang rasul yang
sesangguhnya tulnh bnlah sebel.umnya bebnapa rasul,

dnn ibunya seorarglarg sangat bmnr. Ikduanya biasa

nwnalwn. ma.L'arwn. Palutilan bagaimma Ifuni mm-
jelaslun l"pod" mnekn (Ahli Kitab) tanda-tnndn kt-
kuasann (I{ami), knnudian pnlwtil@nlnh bagaimnnn
mcrela bnpaling (dmi m,emperhatila n ayat-ayt l(nmi
itu). " (al-Maa-idahz 7 5)

Memakan makanan adalah masalah realitas da-

lam kehidupan Almasih dan ibunya yang sangat
benar. Ini merupakan ciri khas maktrluk hidup (ma-

nusia) sekaligus menunjukkan kemanusiaan Al-
masih dan ibunya, bukanTuhan sebagaimana ang-
gapan mereka. IGrena memakan makanan itu ada-

lah untuk memenuhi kebutuhan fisik yang tidak
dapat dibantah lagi. Bukan Tuhan, orang y:ulg
membutuhkan makanan untuk hidup. Allah itu
hidup dengan zat-Nya sendiri, berdiri sendiri, kekal
sendiri, tidak berkeperluan, dan tidaldah masuk ke

dalam zatAllah Yang Mahasuci atau keluar darinya
sesuahr yang baru seperti makanan.

Setelah memperhatikan logika realitas yang jelas

dan tidak dapat dibantah oleh manusia yang berakal
sehat ini, makaAllah mengemukakan akibatyang
bakal mereka terima karena sikap mereka yang
mengherankan itu sesudah adanya logika yang
demikian jelas,

"Puhatilnn b agaimana Knmi menj ela kan letpadn me-
' rela (Ahili Kitab) nnda-nnda lelwasann (I(ami), bmil-

dian pnlntilwnlnh bagaimnna mnela bnpaling (dari

memp nhatilan ay at- oryt l{nmi itu). " (al-Maa'idah:
75)

Kehidupan manusiawi yang riil bagi Almasih yang

ini menjadi sumber kepayahan bagi orang yang
hendak mempertuhankan Almasih, meskipun hal
ini sudah menjadi dokbin. Maka, mereka memerlu-
kan banyak perdebatan dan pertentangan seputar
masalah kehrhanan dan kemanusiaan Almasih, se
bagaimana sudah kami kemukakan sebelumnya
secara ringkas.

Kemudian disusul dengan logika qur'ani yang
sangatjelas dari sudutlain dalam mengingkari dan
menolak kepercayaan mereka ihr,

'Katalanlnh, Mngafa lumu menyanbah selnin dmi
Allnh, sesuatu yang tidnk dapat m,emberi mudltmat lu-
padamu dnn tidnk (puln) mzmb ni mnnfaat ?' Alkhlnh
YangMahn Mmdngar log, Mol* Mengetahui." (aI-
Maa'idatr:76) 

.

Dipilihnya lafal " 11 " 'sesuahl' sebagai pengganti

l'nfal"A "'siapa/orang'di tempat ini adalah me-

mang disengaja, untuk memasukkan "makhluk-
makhluk 'yang disembah itu bahwa semuanya-ter-
masuk yang berakal-berada pada dataran yang sa-

ma. Ini yang mengisyaratkan kepada materinya
sebagai makhluk baru yang jauh dari hakikat ke
tuhanan. Maka, termasuk dalam hal ini Isa, Ruh
Kudus, dan Maryam. Semuanya termasuk "se-

suatu" karena keberadaannya sebagai ciptaan Allah.
Pengungkapan kalimat ini juga memberikan ba-
yangan di sini bahwa tidak mungkin seseorang dari
maktrluk ciptaan Allah itu berhak disembah, karena
diatidak memiliki kekuasaan untukmemberi mu-
dharat dan manfaat,

". . . All.ahlnh Yang Mahn Mmdmgar lngi Mahn Meng*
tahui."

Yang Mendengar dan Mengetahui, dan karena
ifu Diayang berkuasa memberi mudharat dan mau-
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faat Sebagaimana Dia pulalah yang mendengar doa

hamba-hamba-Nya dan peribadatan mereka ke-
pada-Nya, dan mengetahui apa yang disembunyi-
kan olehhatimereka dan apayangtersembunyi di
balik doa dan ibadah itu. Adapun selainAllah tidak
dapat mendengar, mengetahui, dan mengabulkan
doa.

Semua ini diakhiri dengan seruan umum, de-

ngan menugaskan Rasulullah saw. untuk meng-

hadapkannya kepada Atrli Kitab,

"Kalalmnlnh'Hai AIili Kitab, j angarilah lwmu berlzbih-

Izbihan (melampaui batu) dnngan cara tidnk benar

dnlnm aga.mnmu Janganlnh larnu mngilwti lnwa nnfu
orang-orangyang telnh sesat dnhulunya (sebelum fu'
datangan Mulwmmad) dnn mnela telah menyesatlun

Iebanyalan (mmusia), dnn mnela tsrsesat dmi jalan
yang lurus. "' (af-Maa'idah: 77)

Dari sikap berlebihan dalammengagungkan Isa

a-s. itulah kemudian berkembang segala macam pe
nyimparrgan mereka Darihawa naftu parapenguasa

Romawi yang masuk Kristen dengan membawa ke
percayaan paganisme (keberhalaan) dan darihawa
nafsu para peserta berbagai konsili (sidang raya de
wan gereja sedunia) itu muncullah perkataan (ke
percayaan) yang bukan-bukan terhadap aearnaAllah
yang Allah menugaskan Almasih untuk membawa-

nya lantas disampaikannya sebagai amanat seorang

rasul, dan dia berkata kepada merek4

"sesungguhnya tekh lafirlnh orang-marg yang bnfun,
'Sesunguhnya Allah ialah Almasih putra Maryam',

padahnl Altnurih kennir, bnlata, 'Hai Bani Ivael
sanbahlah Allah Thhartlil dan Tfuhmtrnu. S ewrtgguhny a

oratg y ang rnempns ekutulmn (sesaatu dengan) AIIah,

man pasU allah mengharamlan kepadn'ny a surgo dn'n

tanpatnyainlnhnnala.Tulaklahanabagtnang-na.ng
alim itu s eoratg perulnng pun. " (al-Maa'idah: 72)

Seruan baru ini adalah ajakan teraktrir kepada

keselamatan bagi Ahli Kitab, bertujuan agar me
reka dapat keluar dari lautan penyelewengan, per-

tentangan, hawa nafsu, dan syahwatyang diselami
oleh orangorang yang telah sesat sebelumnya dan

menyesatkan banyak orang, serta tersesat dari jalan

yang lurus.

*tl*

Marilah pada segmen yang diakhiri dengan seru-

an ini kita berhenti menghadapi tiga hakikatyang
besar, yang baik kiranya kemukakan secara singkaL

Hakilmt pertama, yaitu hakikat tentang usaha
besar yang dicurahkan oleh manlt"aj islami untuk
meluruskan taslnwwur i'tiqadi'pola kepercayaart'
dan menegakkannya di atas kaidah tauhid mutlak.
Kemudian membersihkannya dari noda-noda ke
berhalaan dan kemusyrikan yang telah merusak
akidah Ahli Kitab. fuga mengenalkan kepada ma-

nusia tentang hakikat uluhiyyala dan mengesakan
Allah SWT dengan keistimewaan-keistimewaan
itluhiyyahini, serta membersihkan manusia dari
sifat-sifat lrJru sus uluhiyyah ini..

Hakilat ludua"yaitu penegasan AlQur'an tentang
kafirnya orang-orang yang mengatakan, "Sesung-
guhnya Allah adalah Almasih putra Maryam", atau

mengatakan, "Sesungguhnya Allah adalah salah
satu dari tiga oknumTuhan." Seorang muslim tidak
boleh menganggap perkataan siapa pun dalam hal
ini sesudah perkataan Allah, dan ia tidak boleh
menganggap mereka itu memeluk agama Allah.
Karena Allah telah berfirman bahwa mereka telah
kafir karena perkataan (kepercayaan)nya itu.

Apabila Islam-sebagaimana sudah kami kata-
kan-tidak memaksa seseorang untuk meninggal-
kan akidahnya agar mem€luk Islam, maka pada

waktu yang sama Islam tidak menamakan apa yiulg
dipegangi orang nonmuslim ihr sebagai agama yang

diridhai Allah. Bahkan, dengan tegas di sini Al-

Qur' an mengatakan bahwa kepercayaan semacam
itu adalah kafir, dan kekafiran tidak mungkin se
bagai agama yang. diridhai Allah.

Hakilwt letiga,sebagai konsekuensi kedua haki-
kat di atas, tidak mungkin terjalin kesetiaan dan

kerja sama antara seorangAhli Kitab dan seorang
muslim yang mengesakan Allah sebagaimana yang

diajarkan oleh Islam. Si muslim itu berkeyakinan
bahwa Islam dalam bentuknyayang dibawa oleh
Nabi Muhammad saw. sajalah sebagai din (agama)

yang diakui di sisiAllah.
Oleh karena itu, pembicaraan tentang kerja

sama dan tolong-menolong antara parapemeluk
"berbagai agama" untuk menghadapi ateisme
adalah pembicaraan yang tidak dapat dimengerti
dalam pandangan Islam! Karena apabila akidah
atau kepercayaan sudah berbeda dengan per-

bedaan yang demikian jelas dan tegas, maka tidak
ada area lagi yang menjadi tempat bertemu. Pasal-

nya, menurut pandangan Islam, segala sesuatu
dalam kehidupan ini pertama-tama harus didasar-
kan atas asas akidah.

***
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Kaum IGfir Bani Israel Dikuhrk Melalui r isan

Nabi Dawud da^n Nabi Isa
Pada akhirnya datanglah ketetapan yang leng-

kap mengenai sikap nabi-nabi Bani Israel terhadap
orang{rang kafir Bani Israel sepanjang sejarahnya.

Hal ini tercermin dalam sikap Nabi Daud dan Nabi

Isa a.s. yang melaknat kaum kafir Bani Israel itu.

Allah mengabulkan kutukan kedua nabi.Nya, di.
karena Bani Israel selalu melanggar dan melampaui

batas, melepas ikatan sosial, berdiam diri terhadap
kemungkaran yang sedang merajalela di tengah-

tengah mereka dan tidak mereka cegah. Juga di.

sebabkan mereka memberikan kesetiaan kepada

orang-orang kafir. Maka, kembalilah mereka de-

ngan mendapatkan kemurkaan dan kufukan. Di-
tetapkan atas mereka bahwa mereka akan kekal di
neraka.

,J-14 t!,,1'-l-1 -3 i\ 6+ t$i (;
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Tampak jelas bahwa sejarah Bani Israel dalam

kekafiran, kemaksiatan, dan kuhrkan sudah demi-

kian mengakar. Nabi-nabi mereka yang diutus
untuk memberi pehrnjuk kepada mereka dan me
nyelamatkan mereka, pada akhirnya menguhrk me
reka dan menjauhkan mereka dari hidayatr Allah.
[alu, Allah mendgngar doa nabi-Nya dan menetap
kan kemurkaan ilan kutukan kepada Bani Israel"

Orangorang kafir Bani Israel inilah yang telah
. mengubah kitab suci yang diturunkan kepada me

reka Merekalatr yang tidak mau berhukum kepada

syariat Allah, sebagaimana disebutkan beberapa

kali dalamAl-Qur'an baik dalam surah ini maupun

dalam surah-surah lain. Mereka pulalah yang me
rusak perjanjian dengan Allah untuk menolong,
membantu, dan mengikuti setiap rasul,

"Yang dnnikian itu disebabknn msrel(n durh.ala dan

selnli rnelnmp aui b atas. " (al-Maa'idah: 73)

Ihrlah kedurhakaan dan tindakan melampaui ba-

tas yang tercermin dalam semua bentuk kepercaya-

an dan perilaku mereka. Sejarah Bani Israel me
mang penuh dengan kedurhakaan dan tindakan
melampaui batas sebagaimana dijelaskan Allah di

dalam kitab-Nya yang mulia.
Kedurhakaan dan melampaui batas ini bukanlah

aktivitas individual di kalangan masyarakat Bani
Israel. Tetapi, ia sudah menjadi karakter semua ke
lompok. Sedangkan, masyarakat berdiam diri saia

terhadap semua itu, tanpa mereka cegah dan sang-

gah,

' Mnela satu samn lnin s elnhu tiilak melnrang tindn lun
munglrar yang merekn perbuat. Sesunguhrrya amat

buruklah apa yang selalu mnela pnbuat itu." (aI'
Maa-idah:79)

Kedurhakaan dan melampaui batas sering ter-
jadi pada setiap masyarakat yang jahat, suka me
rusak, dan menyeleweng. Karenany4 bumi iht ti-
dak pernatr sunyi dari keburukan, masyarakat tidak
pernah sunyi dari keganjilan. Tetapi, karakter ma-

syarakatyang saleh ialah tidak menolerir keburuk-
an dan kemungkaran untuk menjadi tradisi dan

istilah. Juga agar tidak menjadi sesuatu yang enteng
yang setiap orang yang menginginkannya berani
melakukannya.

Ketika melakukan keburukan ihr lebih sutt dari-
pada melakukan kebaikan dalam suatu masyarakal
dan pembalasan atas keburukan dan kejahatan ter-

sebut sangat menakutkan dan kolektif karena se
luruh masyarakat menentangnya dan menjatuhkan

+
Al!r

'runh dilnlcnnri mang-orang ltafir dari Bani Isracl dz-

rryanlisanDauuddnn'kaputraMaryam'Yangdnnikinn
in disebatlan mnelu furhalm dan selnlu mzlnmpaui

batas. Mnela satu sama lain selalu tidak melarang

tindakm mungftm y ang mnelu pnbuat. Sesurt'gulaty a

antnr buruklnh apa y ong selnlu mnelw puhnt itu. Ifumu

melihnr lubany alan dnri mcrela tnlong-mnnbg dmgan

arang-orang yang kafir (*utynU. Sesunguhny a am.at

burultlah apayangmnela sedialun untuk diri m.uekn,

y aitu lcernurknan Allnh lupadn mnelw ; dnn mnelw alun
Iulal dnlam silrsann. Sekirarry a mnela bnimnn lepad'a

Allnh, kpadn Nabi (Musa), dan ltnpada apayongdi-
turunlun lupadnrry a (Nabi), nismy a mmka tidnk alan
mmgan bil mang- marry musyikin itu rneni adi p mnlnry-

P*lnng. TaPu lebanyalan dnri mnela andnh 0ran8-

nang yng fasik. " (al-\ttraa^idah: 78-81)
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hukuman yang menakutkan kepadanya; maka ke
jahatan akan menyingkir, dan faktor-faktor pen-

dorongnya akan menjadi lemah. Pada wakhr itu ma-

syarakat akan bersatu padu dan tidak berantakan.
Ketika itu kerusakan juga akan terbatas pada per-

seorangan saja atau kelompok-kelompok tertenhr
yang ditentang oleh seluruh masyarakaf dan tidak
ditolerir oleh kekuasaan. Padawaktu itu kejahatan
tidak lagi menyebar dan tidak menjadi karakter
umum.

Manh.aj Islarn dengan menampilkan fenomena
yang terjadi pada masyarakat Bani Israel dalam ben-

fuk yang tidak menyenangkan dan penuh ancaman,

menghendaki agar kaum muslimin memiliki eksis
tensi yang hidup, bersatu, dan kokoh. Sehingga,
dapat menolak setiap unsur pelanggaran dan ke.
maksiatan sebelum menjadi fenomena umum.
Manhnj ini juga menghendaki agar masyarakat
Islam memiliki kekuatan di dalam menegalkan ke
benaran, sensitif terhadap segala benfuk perlawan-

an terhadapnya. Juga menghendaki agar orang-
orang yang menegakkan agamanya menunaikan
amanat yang dibebankan kepadanya.

Dengan demikian, mereka selalu bersiap sedia
menghentikan kejahatan, kerusakan, kedurhaka-
an, dan pelanggaran, serta tidak takut dicela orang-
orang yang suka mencela. Mereka tidak takut me
lakukannva meskipun kejahatan itu datangnya dari
para pejabatyang memegang kendali kekuasaan,
para konglomerat yang mengendalikan perekono
mian, para penjahat yang suka melakukan ganggu-
an, ataupun masyarakat yang suka memperturut-
kan hawa nafsu. Maka, manhnj Allah adalah manlnj
Allah. Orang-orang yang menentangnya adalah
sarna, dari kalangan atas ataupun dari kalangan
bawah.

Islam sangat ketat di dalam masalah penunaian
amanat ini. Ia menjatuhkan hukuman kepada ma-
syarakat secara menyeluruh apabila di tengah-te-
ngah mereka terjadi kejahatan sedang mereka ber-
diam diri saja, dan meletaliJ<an tanggung jawab ini
ke pundak masing-masing orang setelah meletak-
karurya ke pundak masyarakat secara keseluruhan.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya
dariAbdullah bin Mas'ud, katanya, "Rasulullah saw
bersabda,
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Iktilm Bani lrradjatuh le lnnbah ktmnlcsiatnn, mnlm
mnekn diagah oleh ulama-ulnm.a mnela, ruImun nu -

rela tidnk mnu bnlmti. Afun tetnpi, lcernudinn ul.amn-

ulam.a itu duduk-duduk bnsama merekn di tempat-
tnnpat duduk m.erelw, mal@n-maknn bnsamn m.erelw,

dnn minum-rninurn bnsama mnela. Kmmn ifu , All"ah
mnjanikan sebaginn msreka bercana bagi wbagian yry
lnin, dnn mmgutuk mnela melaLui liwn Daand dnn Isa
puha Matyam (Yang dsnikian itu disebablan merelea

durltnlm dnn selnlu mzlnmpaui batas).' Padn w aldu itu
Basulullah sau bnsandnr, Ialu duduh lumudian bn-
sabdn, 'Tidnh fumi Alkhyang dirilu bnada dnl"am

genggaman-Nya, sehingga para ulnnn itu mmfiehklan
mnelu l"po.do ktbennran d.engan sunryh-sungguh. "'

ImamAbu Dawud meriwayatkan dengan isnad-
nya dari Abdullah bin Mas'ud, katany4 "Rasulullah
saw. bersabda,
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'Sesungguhnya awal mula lelwrangat yarg ta7 adi pada
Bani Israel ial.ah seseorang bnttmu orang lnin (yang

sednng mzlnlatlm ksnnlnintan) lalu ia bnlan kzpada-

ny a,'Hai, nkutlnh lepada Allah dan thgallwrilnh apa
y ang Annn lnlwkan itu, knrnn ia tidnle hnlnl bagi Andn.'.,aJ(*, d |.';ia ,f-,ig 't 'itAL
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Kemudinn leesoknn h"arinya ia bertemu Ingi dcngannya,

tttnpi laadanrlny a (y ang sula b ermaksint) itu tidnk mag-
halanginya untuk menjadi teman malmnnya, teman

minumnya, dmt tmnn dufu l"ry o. I{etila y ang fumikinn
ini sudah merelfi Lakulwn (seb agai gg ala urnum mn^sy a-

ralat), malu Allah mmjadilwn hnti sebagian mnekn

terl(trw bercann ol.eh sebagianyarry lnin.' Kemudian be-

liau busabda (rumbam ayat yang artinya), frl.ah di'
lnhnti mang-orang lafir dari Bani Israel dmgan lisan
Dawud dan Isa puha Mo:ryam. Yang dzrnikinn itu, di-
seballan mnela durhaln dnn selnlu mzlampaui batas',

hingga frman-Nya, '...orang-orang yang fasik.' I{e-
mudian beliau bnsabdn, Jangan begitu! Demi Allnh,
hmdnklah sunguh-sungguh lamu pninrnllan mnnusin

untuk mengerjalmn kebailan dnn lwmu lnrangmnela
dari mengerjalwn knrnunglaran. Kamu cegah nngan
nang yng alirn" dnn lwmu belnkkan lupada kzbennrary

atau lrnmu batari diapada lebennran."'

Persoalannya bukan cuma semata-mata menyu-
ruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran,
kemudian masalahnya selesai. Tetapi, persoalarmya

ialah kontinuitas, pemotongan kemungkaran, dan
pencegahan dengan kekuatan terhadap kejahatan,
kerusakan, kemaksiatan, dan pelanggaran.

Abu Said al-Ktrudri mengatakan bahwa Rasu-

lullah saw. bersabda,

"Barangsiapa mclilmt suatu kemunglwran, mnla hm-
dnklnh ia mengubahnya dengan tangannya (kzkuasa-

anny a).Jilw tilak mnmpu, hmdaklnh dnryan lisanny a.

Dan j ila tidak mnmpu, hndnl,hh dmgan hatiny a; dnn

y ang dunikian itu mnupalan (amalnn ahli) iman y ang

paling lnnnh.' (tIR Muslim)

Adi bin Umairah mengatakan bahwa ia men-
dengar Rasulullah bersabda,

{ ^L*ryi:';,ir ii,i*v,t'Si' ti1,ft:f$ ro

"Sennggulmya Att^ah tidak mmjatuA*o o*i lnp*to
masyaralwt semra l<zselaruhnn lwrma pabuatan nrang-

mang tntentu whhryga mnela mclilat lrtmunglaran itu

di dtpan mneka, dnn mcrelm mnmpu mmugalarya tetapi

tidnk mnu mmngahny a. Knl^au sudnh b egitu, Allah aknn

mmlilsa mnsyaral'nt itu semra umum (luseluruhnn) dnn
orang- orang tntmtu tadi. " ftlR Ahmad)

Abu Sa'id mengatakan bahwa Rasulullah ber-
sabda,

!

lihnd yang paling utam.a ial.ah mmgatalan kzbmnran
kpann pemtmpin yang <alim.' (HR Abu Dawud
dan at{trmidzi)

Masih banyak lagi nash Al-Qur'an dan hadits
Nabi saw. mengenal hal ini. Karena, komitmen ini
menunjukkan masih eksisnya jamaah di mana tidak
seorang pun di antara mereka, ketika terjadi ke-
mungkaran pada orang lain, yang mengatakan, "Apa
urusanku?!"Adanya harga diri unhrk melawan ke-
rusakan yang terjadi di masyarakag tanpa seorang
pun yang-ketika melihat kerusakan sedang mera-
jalela di tengah-tengah masyarakat-mengatakan,
"Apayang sayalakukan, sedangkan kalau menen-
tang kerusakan saya akan mendapat ancaman?"
Ghirah'semangaf terhadap kemuliaan-kemuliaan
Allah, dan kesadaran terhadap hrgas langsung unhrk
menjaga dan membelanya supaya ia mendapatkan
keselamatan dari Allah, merupakan pilar kaum
muslimin yang tidak akan dapat tegak tanpa adanya
pilar itu.

Semua ini memerlukan iman yang benar kepada
Allah, dan mengetahui tugas-hrgas iman ini. Juga
membufuhkan pengetahuan yang benar mengenai
manhnj Allah, dan pengetahuan bahwa manh^aj ni
metputi semua aspek kehidupan. Juga membuhrh-
kan keseriusan di dalam memegang akidah dengan
sungguh-sungguh, dan membuhthkan kesungguh-
an untuk menegakkan manhaj yang bersumber
darinya di dalam kehidupan masyarakat. Masya-
rakat Islam yang undang-undangnya bersumber
dari syariat Allah, dan menegakkan seluruh segi
kehidupannya di atas manhnj -Nya, inilah yang me-
nolerir seorang muslim untuk berusaha mereali-
sasikan amar makruf dan nahi munkar.

Hal ini tidak hanya sebagai amalan individu yang
begitu saja sirna di dalam kumpulan masyarakat.
Atau, menjadikan amar makruf nahi munkar se-

bagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada

berbagai kesempatan, sebagaimana keadaan ma-

syarakat jahiliah yang kini bercokol di muka bumi.
Mereka menegakkan kehidupannya atas dasar tra-

4 iY ,6\+'6 'at :V,MIY
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disi.kadisi dan kebiasaan masyarakat yang merasa
hina kalau seseorang mencampuri urusan orang
lain (dalam rangka amar makruf nahi munkar) dan
menganggap kefasikan, kedurhakaan, dan ke-
maksiatan sebagai "urusan pribadi", dan tidak ada
seorang pun yang berhak mencampuri urusannya
itu. Kondisi ini menjadikan kezaliman, kekerasan,
tindakan melampaui batas, dan kedurhakaan se.
bagai pedang terhunus untuk menakut-nakuti dan
membatasi pembicaraan. Juga menyiksa orang yang
mengatakan kebenaran atau beramar makruf ter-
hadap penguasa yzm e zalim.

Perjuangan pokok dan pengorbanan yang besar
pertama-tama harus ditujukan untuk menegalftan
masyarakat yang baik. Yakni, masyarakat yang di.
tegakkan di atas nanlwj f{lah. Kemudian perjuang-
an dan pengorbanan itu dialihkan untuk kepen-
tingan-kepentingan sektoral dan individual dari jalan
amarmakruf dan nahi munkar.

Sesungguhnya tidak ada manfaatnya usaha-
usaha sektoral dan parsial ketika seluruh masya-
rakat sudah rusak, ketika kejahiliahan sudah domi-
nan, ketika sistem kemasyarakatan ditegald{an di
atas landasan yang bukan manlwj 6tllah, dan ketika
syariatyang diberlakukan bukan syariatAllah. Pada
waktu itu hendaklah dimulai perjuangan dari dasar,
hendaHah ditumbuhkan dari akar, hendaHah usa-
ha dan perjuangan dimaksudkan untuk menegak-
kan kekuasaan Allah di muka bumi. Ketika ke
kuasaan ini sudah mantap, maka urusan amar
makruf dan nahi munkar memiliki pendukung.

Semua ini membutuhkan iman dan membutuh-
kan pengetahuan tentang hakikat iman ini beserta
lapangannya di dalam sistem kehidupan. Iman de
ngan tingkatannyayang demikian inilah yang men-
jadikan yang bersangkutan bersandar sepenuhnya
kepada Allah, percaya utuh akan pertolongan-Nya
untuk mendapatkan kebaikan meski bagaimana-
pun jauhnya jalannya, dan menjadikannya hanya
mengharapkan pahala dari sisiNya. Karena itu,
oftmg yang menjalankan hrgas ini tidak menantikan
pembalasan di muka bumi ini, tidak mengharapkan
penghormatan dari masyarakat yang sesat, dan
tidak mengharapkan pertolongan dari masyarakat
jahiliah di tempat mana pun.

Semua nash AlQur'an dan hadits nabawi yang
membicarakan amar makruf nahi munkar adalah
membicarakan kewajiban orang muslim di tengah
masyarakat Islam. Yakni, masyarakat yang sejak
awal mengakui kekuasaan Allah dan berhukum ke
pada syariat-Nya, bagaimanapun ia menjumpai

pelanggaran hukum dan merajalelanya perbuatan
dosa di kalangan mereka pada suafu wakhr.

Demikian pula kita jumpai di dalam sabda Rasu-
lullah saw., liltad y ang paling utnmn inlnlt b erlwn y ang
benar kepada imam (pernimpm) yang <alin. "Di sini
disebutkan "imam" (pemimpin), dan seseorang itu
tidak menjadi imanr sehingga ia mengakui secara
mendasar terhadap kekuasaan Allah dan keber-
lakuan syariat-Nya. Maka, orang yang tidak me-
mutuskan hukum dengan syar'atAllah tidaklah ia
disebut "imam", karena Allah telah berfirman,

"Barangsiapa y arg tidnk mernutuskan pnlara mmurut
ap a y ang diturunknn AllnJt, mala mnela itulah mang-
orang yang kafr." (al-Maaidah: 44)

Adapun kelompok-kelompok masyarakat jahili-
ah yang tidak berhukum dengan syariatAllah, maka
kemungkaran yang paling besar dan paling penting
yang menjadi sumber segala kemungkaran ialah
menolak uluhiyyah Nlah dengan menolak syariat-
Nya bagi kehidupan. Kemungkaran besar dan men-
dasar serta mengakar inilah yang harus diberantas
sebelum memasuki kemungkaran-kemungkaran
parsial, yang hanya mengilarti kemungkaran besar
dan sebagai cabang darinya.

Tidak ada gunanya menghabiskan tenaga orang-
orang baik dzrn orang{rang saleh di dalam meme
rangi kemungkaran parsial, yang secara otomatis
timbul dari kemungkaran pertama itu. Yaitu, ke-
mungkaran yang berupa keberanian menentang
Allah dan mengkliim bahwa dirinya memiliki hak-
hak li*rusus ulahiyyahkefuhanan', dan menolak z/z-
hiyyahNlah dengan menolak syariat-Nya bagi ke
hidupan. Tidak ada hasilnya memerangi kemung-
karan-kemungkaran yang merupakan konsekuensi
logis dan buah yang menyedihkan dari kemung-
karan utam4 tanpa dapat dibantah lagi.

Nah, ke manakah manusia akan berhukum me.
ngenai masalah kemungkaran yang mereka laku-
kan? Norma apakah yang akan kita pergunakan
unfu k menimbang amalan-amalan mereka dengan
mengatakan kepadamerekabahwa "ini adalah ke
mungkaran, karena itu jauhilah ia"? Anda bisa saja
berkata, "Ini adalah mungka/', lalu Anda dihadapi
oleh berpuluh-puluh orang dari sana sini dengan
mengatakan,'Tidak! Ini bukan kemungkaran! Me
mang ini adalah mungkar pada masa lalu. Sedang-
kan, dunia terus berkembang, dan masyarakat se
makin maju, tata nilai pun sudah berganti!"

Oleh karena itu, diperlukan timbangan baku
yang dapat kita jadikan rujukan di dalam menilai
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suatu tindakan. Juga harus ada norma-norma yang
diakuiyang dapatkita jadikan tolokukur di dalam
menentukan yang ma'ruf dan yang munkar. Dari
manakah kita dapatkan norrna-norma ini? Dari
manakah kita peroleh timbangan dan tolok ukur
ini? Apakah dari ukuran yang dibuat manusi4 tra-
disi, dan hawa nafsu mereka yang senantiasa ber-
ubah-ubatr dan tidaktetap pada satu keadaan? IGlau
begitu, kitaakan sampai ke padangyang tiadaber-
petunjuk dan samudra yang tiada rambu-rambunya

I(arena ifu , pertama-tama diperlukan timbangan,
dan timbangan itu harus mantap dan tidak terom-
bang-ambing oleh hawa nafsu. 'Timbangan yang
mantap itu adalah timbanganAllah".

Akan tetapi, apakah yang terjadi kalau masya-
rakat itu-sejak awal-tidak mengakui kedaulatan
Allah? Apakah yang terjadi kalau masyarakat itu
tidak berhukum kepada syariatAllah? Bahkan, ba-
gaimana jadinya kalau masyarakat itu meremeh-
kan, menghina, mengingkari, dan menolak orang
yang menyeru kepada manlwj Allah?

Apakah bukan usahayang siasia dan tak berarti,
melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam
masyarakatyang seperti ini? Bukankah percuma
saja melakukan amar makruf nahi mungkar secara
parsial dan sektoral dalam urusan kehidupan, yang
beraneka macam norma dan tata nilairya dan ber-
silang sengketa pemikiran dan hawa nafsu?

Oleh karena itu, harus ada kesamaan persepsi
mengenai hukum, nonna, kedaulatan, dan arahan
yang menjadi rujukan orang-orang yang berbeda-
beda pemikiran dan keinginannya. Harus dilaku-
kan amar maruf terbesar, yaitu mengakui ke-
daulatan Allah dan manh"afNya bagi kehidupan.
Juga harus dilakukan pencegahan terhadap ke-
mungkaran terbesar yaifu kemungkaran yang
berupa menolak uluhiyyahAllah dengan menolak
syariat-Nya bagi kehidupan.

Nah, sesudah membuatfondasi ini, maka dapat-
lah dibuatbangunan di atasnya. Karenaitu, harus-
lah dihimpun segenap tenaga yang berserakan dan
disahrpadukan unhrk membangun fondasi sahr-sahr-
nya yang di atasnya bangunan dapat ditegakkan.

Kadang-kadang orang mgratapi dan merasa
heran terhadap orang baik-baik yang mencurahkan
segenap tenaga dan usahanya unfuk melakukan
"amar ma'ruf dan nahi munka/'dalam persoalan-
persoalan cabang, sedangkan yang pokok dan men-
jadi fondasi kehidupan muslim dan fondasi amar
ma'ruf nahi munkar itu sendiri terpotong. Apa
artinyaAnda melarang manusia memakan makan-

an yang haram misalnya, sementara perekonomian
masyarakat tersebut menggunakan sistem riba,
yang seluruh uangnya haam, dan tidak seorang
pun dapat makan baranghalal? Pasalnya, sistem
sosial ekonomi seluruhnya tidak ditegakkan di atas
syariat Allah, karena secara mendasar mereka me
nolak uluhiyyahAllah dengan menolak syariat-Nya
bagi kehidupan.

Apa artinya Anda melarang orang melakukan
' kefasikan dalam masyarakal sementara undang-

undangnya tidak menganggap zina sebagai tindak
pidana kecuali dalam kondisi terpaksa, dan tidak
memberikan sanksi menurut syariat Allah hingga
dalam keadaan terpaksa sekalipun, karena secara
mendasar mereka menolak uluhiyy ahAllah dengan
menolak syariat-Nya bagi kehidupan?

Apa artinya Anda melarang orang meminum mi-
numan keras di dalam masyarakat yang undang-
undangnya memperbolehkan peredaran dan pe-

nenggakan minuman keras, dan tidak menjahrhkan
sanksi kepada pelakunya kecuali ketika mabuk di
jalan umum? Hukumannyapunbukan dengan hu-
kum Allah, karena secara mendasar mereka tidak
mengakui kedaulatan hukum Allah.

Apaartinyafuida melarang orang mencela aga-

ma di dalam masyarakatyang tidak mengakui ke
kuasaan Allah dan tidak menyembah-Nya, melain-
kan mengambil tuhan-tuhan selain Dia, dan mem-
berinya wewenang membuat syariat dan undang-
undang, sistem dan perafuran, norma dan nilai, se
dangkan yang rhencela dan yang dicela sama-sama
tidak berpegang pada agamaAllah?

Apa artinya melakukan amar makruf dan nahi
mungkar dalam masyarakatyang demikian keada-
annya? Apa artinya melarang dosadosa besar-
apalagr dosadosa kecil-sedangkan dosa terbesar
tidak dilarang, yaitu dosa kekufuran kepada Allah
dengan menolak manhnjNya bagi kehidupan?

Persoalannya lebih besar, lebih luas, dan lebih
dalam daripada tenag4 kemampuan, dan perhatian
yang dicurahkan oleh "orang-orang yang baik" ifu .

Sesungguhnyapadafase ini bukanlah soal menye
lidiki cabangcabang, bagaimanapun besarnya
hingga meskipun merupakan hukum lnd.I{arena
hndltukrm'Allah ifu secara mendasar harus di.
dasarkan pada pengakuan terhadap kedaulatan
hukumAllah, bukan lainnya. IGlau pengakuan ini
tidak terwujud yang tercermin di dalam pengakuan
terhadap syariat Allah sebagai satu-satunya sumber
perundang-undangan, dan mengakui rububiyyah
dan qiwamnFNya sebagai safu-safunya sumber ke
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daulatan, maka semua tenaga dan usaha dalam ma-

salah cabang itu sia-sia. Kemungkaran terbesar ifu-
lah yang lebih patut untuk diberantas daripada ke
mungkaran-kemungkaran lainnya.

Rasulullah saw. bersabda,

"Bmangsiapa yarg melihat kernunglaro4 malea lvnnak-
Iah ia mmgubahxrya datgan tanganny a Jila finak dapat,

hmdnldnh dn gan lisa.mty a. Dan ji}n tidak dnpat, hmnek-

lah dmgan lwtinya, dan yang dcmikinn itu mmpakan
(amalan ahli) iman yang paling lnn"ah. "

Ibdang-kadang ada suafu masa pada kaum mus
limin yang padawakhr ihr merekatidak dapatmeng-
ubah kemungkaran dengan tangan mereka, dan
tidak dapat pula mengubah dengan lisannya. Se
hingga, tinggal bagran iman yang paling lemah,
yaitu mengubah dengan hati. Ini merupakan amal-

an yang sudah tidak ada penghalang lagi bagi se
seorang untuk melakukannya kalu dia benar ber-
agama Islam.

Hal ini bukan berarti sikap pasif terhadap ke-
mungkaran, sebagaimana tampak pada permulaan.

Pengungkapan Rasulullah saw. dengan kata-kata
"tagltyir "' mengubah' itu menunjukkan bahwa tin-
dakan ini bersifat aktif. Maka, mengubah kemung-
karan dengan hati berarti menjaga hati ini secara
ak:tif terhadap kemungkaran. Yaitu, dengan me
nolak kemungkaran itu, membencinya tidak me
nyerah kepadany4 dan tidak menganggap kemung-
karan itu sebagai aturan Eara'yatgharus dipatuhi
dan diakui kebenarannya.

Penolakan hatiterhadap suahr peraturan (yang

bertentangan syara' ) merupakan kekuatan positif
unfuk merunhrhkan peraturan yang mungkar itu,
dan untuk menegakkan perafuran yang "makruf'
pada kesempatan pertama seandainya kesempatan
itu ada. Juga untuk menantikan hancurnya ke-
mungkaran itu hingga datang kesempatan yang

baik tersebul Semua ini merupakan tindakan yang
posittf di dalam melakukan perubahan.

Namun demikian, bagaimanapun keadaanny4 ini
adalah dataran imanyang palinglemah. IGren4 ti-

dak adayang lebih kecil lagiyang harus dilakukan
orang muslim untuk menjaga keislamannya dengan

iman yang paling lemah. Adapun jika seseoftIng me
nyerah kepada kemungkaran (hingga tidak meng-

ingkari dengan hatinya) karena melihat kenyataan
yang begitu, dan karena tertekan, maka orang ini
telah keluar dariputaran terakhir. Bahkarr, telah lepas

hingga dari keimanan yang paling lemah sekalipun!
Kalau sudatr tidak ada lagi tindakan amar ma'ruf

nahi munkar hingga titik terendah, maka masya-
rakat ini akan mendapatkan kutukan sebagaimana
yang menimpa Bani Israel,

'Iilnh dilnkrati orang-oranglafv dnri Bani Israel fu-
ngan lisan Dawud dnn Isa putra Maryam. Yang dnni-
kian itu disebablnn mneka durhnlm dan selnlu me-

lnmpaui batas. Mereltu satu samn kin seklu tidnkmz-
larang tindakan rnungkar yang mnekn pubuaL Se-

sun gguhny a amat buruklnh apa y ang selnlu mnelu p n -

bfuat itu." (al-Ivlaa'idah: 78-79)

Karakteristik I(aum Yahudi
Selanjutnya sampailah kita pada bagian terakhir

segmen ini di dalam membicarakan Bani Israel,
yang merupakan bagian terakhir juz ini. Di sini
diterangkanlah keadaan mereka pada masa Rasu-
lullah saw. yang merupakan keadaan atau karak-
teristik mereka sepanjang masa dan di semua per-

sada. Yaitu, mereka bersikap loyal kepada orang-
orang kafir, tolong-menolong dan bekerja sama
dengan mereka untuk melawan kaum muslimin.
Sebabnya, di samping seba[ai Ahli Kitab, adalah
karena mereka tidak beriman kepada Allah dan
Nabi-Nya. IGrena mereka tidak memeluk agama
Allatr yang teraldrir, maka mereka bukan orangyang
beriman. Seandainya mereka beriman, niscaya me
reka tidak akan loyal kepada orangorang kafir,

g\'Pi$i6tr'A41(#uF
,-,\:i31e3hILK,:y*S#iAU:r56,

*3r;i'Va j-1.1314'$t'b'iq;;
ti+ # i'45 ;r'#i ( *\LJ ju j

tal+;;+
"I{amu melihat lubanyalean dnri mnelw tol.ong-me-

nnhng fungan nrang-zrang yang kafir (musyrik). Sr
sungguhnya amnt buruklah ala )ang mtrelw sedinlan

untuk diri mnelw, yaitu lternurknnn Allnh lupada me-

rela; dnn mnela alan lulal dnlnm si.lcsaan. Sekiranya

mnela beriman lepada Allah lepadn Natri (futusa), dan

lupada apa yang diturunknn kzpadnnya (Na,bi), niscaya

mnela tidnk alwn rungambil mang'wang muryrikin itu
mmj adi penahng-pnalnng. Tapi, lubanyaknn dari mt-
rela adnlah uong-araxlg yargfasik"(al-Maa'idah: 8G
81)
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Ketetapan ini, sebagaimana berlaku bagi kaum
Yahudi padazmnan Rasulullah, juga berlaku atas

keadaan mereka sekarang, besok, dan kapan pun.

Demikian juga berlaku atas golongan lain dari Ahli
Kitab yang merupakan mayoritas pendudukbumi
sekarang. Hal ini memerlukan perenungan yang
mendalam terhadap rahasia-rahasia Al-Qur'an dan
keajaiban-keajaibannya yang tersimpan bagi kaum
muslimin pada setiap masa.

Kaum Yahudi itulah yang loyal dan bersekong-
kol dengan kaum musyrikin untuk melawan kaum
muslimin,

' Merela mmganlwn lupadn orang- orang lafr (musyik
Melwlt), baltuta mneka itu lzbih benar jalnratya dmipadn

nrang-nrang yang bnimnn." (a.n-Nisaa': 51.)

Semuaitu tampak jelas danlengkap padawaktu
Perang Ahzab. Demikian juga sebelum dan se-

sudahnya hingga sekarang. Tidaklah Bani Israel
dapat menduduki Palestina belakangan ini kecuali
karena loyal dan bekerja sama dengan orang{rang
kafr sekarang dari golongan materialis dan ateis!

Kelompok lain dari Ahli Kitab bekerja sama de-

ngan golongan materialis dan ateis setiap kali ber-
hadapan dengan kaum muslimin. Mereka juga be-

kerja sama dengan para penyembah berhala dan
dewa-dewa setiap kali terjadi peperangan melawan
kaum muslimin! Sehingga, ada orangorang "mus
lim" yang tidak mencerminkan Islam sedikit pun
kecuali hanya karena mereka keturunan orang
muslim. Akan tetapi, rasa dendarnlah yang menjadi.
kan mereka tidak merasa tenang terhadap agama
Islam dan terhadap orangorang yang menisbatkan
diri kepada Islam, walaupun penisbatan diri mereka
itu hanya sekadar pengakuan.

MahabenarAllah Yang Mahaagung ketika ber-
firman,

"Knmu melihat kebanyakan dari mereka tolong-me-

nolong dengan orang-orang yang lafir (musyrik). Se-

sungguhnya amnt buruklnh apa yarrymsrekn sediaknn

unhtk, diri mnekg yaitu lumurlwnn Alkh lepaln mrrelm,

danmnelualanlulrnldnlnmsilca.an."(al-Maa'idah:
80)

Inilah hasil dari apa yang telah mereka sediakan
untuk diri mereka, yaitu kemurkaanAllah kepada
mereka, dan kekekalan di dalam azab. Alangkah
pedihnya hasil yang mereka peroleh. Alangkah
pedihnya persediaan yang mereka siapkan untuk
diri mereka. Alangkah pahitrrya buah yang mereka
petik, yaitu buah loyalitas kepada orangorang kafir!

Siapakah di antara kita yang mendengar firman
Allah mengenai kaum Ahli Kitab itu? Janganlah ia
mengambil keputusan untuk dirinya dengan ke-
putusan yang tidak diizinkan oleh Allah, yaitu ber-
sikap loyal dan bekerja sama dengan musuh-mu-
suhnya yang setia kepada kaum kafr.

Apakah yangmendorong mereka unhrk mem-
berikan loyalitas kepada orang-orang kafir? Yang
mendorongnya ialah ketidakimanan kepada Allah
dan Nabi-Nya,

"Sekiranya mnelm bniman l(zpada Allnh, lupada Nabl
(Musa) dnn lcepada apa yang diturunlmn kepadnnya

(Nabi), niscaya mnelca tidak aknn mmgambil zrang-

orang musyrikin itu menjadi penolong-pmolong tapi
lubartyalwn dmi mnela adnlnh urang-zrang y angfasik. "
(al-Maa'idah: 81)

Inilah sebabnya. Mereka tidak beriman kepada
Allah dan Nabi-Nya. Kebanyakan mereka fusik. Ka-
lau begifu , mereka sejenis dengan orangorang kafir
dalam perasaan dan arahnya. Maka, tidak meng-
herankan kalau mereka loyal kepada orang{rang
kafr dan tidak loyal kepada orang-orang mukmin.

Dari komentarAl-Qur'an ini tampaklah kepada
kita tiga macam hakikat yang menonjol.

Hakiknt pertama" Ahli Kitab seluruhnya kecuali
sedikit sajayang beriman kepada Nabi Muhammad
saw., tidak beriman kepada Allah karena mereka
tidak beriman kepada Rasul terakhir. Al-Qur'an
tidak meniadakan dari mereka keimanan kepada
Nabi saw. saja, tetapi juga meniadakan dari mereka
keimanan kepadaAllah.

"S ekiranya mnelm brrimnn kzpadn AIkh fupada Nabi
(Muta) dan kepadn apa yang diturunlmn lcepadanya

(Nabi), niscaya merekn tidak aknn mengambil orang-

orang musyrikin itu mmjadi penolong-pmolong. . .. "

Inilah ketetapan dari Allah SWTyang tidak dapat
ditakwilkan lagi, meski bagaimanapun mereka
mengaku beriman kepada Allah. Lebihlebih kalau
kita ungkapkan penyimpangan pandangan mereka
terhadap hakikat nahiah sebagaimana sudah dike
mukakan dalam beberapa ayat pada pelajaran yang

lalu dan ayat-ayat lain di tempat lain dalam Al-
Qur'anul-Karim.

Hakikat kedua, Ahli Kitab seluruhnya diseru
untuk memeluk agama Allah, melalui lisan Nabi
Muhammad saw. Kalau mau memenuhinya, ber-
arti mereka beriman dan menjadi pemeluk agama

Allah. Tapi kalau tidak mau, maka mereka itu se-

bagaimana yang disifatkan oleh Allah.
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Hakilwt l(ztiga,ttdak ada kesetiaan dan tolong-
menolong antara mereka dan kaum muslimin da-

lam urusan apa pun. Karena, setiap urusan hidup
kaum muslimin tunduk terhadap perintah agama.

Adapun yang masih berlaku ialah bahwa Islam
menyrruh kaum muslimin berbuat baik kepada Atrli
Kitab di dalam pergaulan dan tingkah laku, dan su-

paya melindungi jiwa dan harta serta harga diri me
reka di negara Islam. Juga supaya membiarkan me
reka mengikuti kepercayaanny4 dan supaya meng-

ajak mereka masuk Islam dengan cara yang baik
dan berdiskusi dengan mereka dengan carayang
baik pula. Juga supaya memenuhi perjanjian dan
perdamaian dengan mereka-selama mereka juga

memenuhinya, dan dalam kondisi apa pun mereka
tidak membenci urusan agama Islam.

Inilah Islam, yang jelas dan indah, bagus dan

toleran.
Allah memfirmankan kebenaran dan Dialah yang

memberi pehrnjuk ke jalan yang lurus.
Selesailah juz kgenam.
Kemudian akan dilanjutkan dengan juzketujuh

yang dimulai dengan firmanAllah,

' 5 esungguhny a kamu dap ati nrartg- nrang y ang p aling
luras p urnusuha.nny a taladap nrang- nrartg I ang b u -

im.an,.,."n
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frOfrIATI ATTflIN

fiAflAlt Al-mn0',tnilt

Pendahulua^n

i 
"iliifligr*_t,Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyaya.ng

Juz rnterdiri dari kelanjutan surah al-Maatdah-
yang bagian-bagian awalnya telah dibicarakan pada
juz keenam{an bagian-bagian permulaan surah al-

tui'aam hingga fi rman Allah, . . .. "i4ltx1fi ii;i 6t i3
IGmi akan bicarakan bagian kedua juz ini pada tem-
patnya nanti pada wakhr membicarakan surah al-
An'aam. Di sini kami akan melanjutkan pembicaraan
mengerni bagian pertamayang merupakan kelanjut-
an dari surah al-Maaidah.

Di dalam memperkenalkan surah ini-pada juz
keenam-terdapat paparan berikut,

"Al-Qur'anul Karim dihrunkan ke dalam hati
Rasulullah saw. unfuk membangun umatdenganny4
unhrk mendirikan daulat (pemerintahan) ; mengatur
masyarakat mendidik hati, moral, dan pemikiran;
dan menyegarkan hubungan antarmasyarakat, hu-
bungan pemerintahan dengan dunia internasional,
dan hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain
yang beraneka ragam. . .. Juga unfuk menghubung-
kan semua itu dengan sebuatr jalinan yang kokoh,
mempersafukan basian-bagiannya yang bercerai-
berai dan berserakan, dan mengikat semuanya pada

sumberyang safu, pada kekuasaan yang safu, dan
pada arah yang satu.... Itulah 'Din' (Agama) yang
sebenarnya di sisi Allah sebagaimana yang dikenal
kaum muslimin pada waktu mereka benar-benar
'muslim'!

I(arena itu, di dalam surah ini kita jumpai-se
bagaimana kita jumpai dalam ketiga surah panjang
sebelumnya-beberapa topik yang berbeda. Semua-
nya dihubungkan oleh satu tujuan pokok yang
hendak diwujudkan oleh Al-Qur'an. Yaihr, mem-

bangun umat, menegakl<an pemerintahan, dan
mengatur masyarakat dengan berdasarkan pada

akidah yang khusus, pola pandang tertenhr, dan
bangunan yang baru. Dasar pokokny4 mengesakan
Allah SYVTdalam uluhiyah ubudiah, qiwamnhdan
sultlnn Juga menerima manlaj keltrdupan, syariat-
nya, peraturannya, nonnanya, dan nilainya hanya
dari-Nya saja tanpa sekutu.

I(ta jumpai pula bangunan pola akidatr, kejelasan-
nya, dan kebersihannya dari mitosmitos jahiliah,
khurahtAhli Kitab, dan penyimpangan-penyimpang-

an mereka. Di samping itu juga memperkenalkan
kaum muslimin besertajati dirinya peranannyayang
sebenarny4 karakter jalan hidupnya, beserta ham-
batan-hambatan di jalannya yang berupa jalaqjalan

licin, duri-duri, dan jaringjaring yang dipasang oleh
musuh-musuh mereka dan musuh-musuh agama
ini. Juga mempdrkenalkan syiar-syiar ubudiah unhrk
menyucikan ruh pribadi muslim dan ruh kaum mus
limin, unhrk menghubungkan antara yang safu
dengan yang lain, dan unhrk menghubungkan mereka
denganTuhannya...

Selain ihr diperkenalkan juga tentang tatanan
sosial yang mengahr hubungan masyarakat dan
tatanan pemerintahan yang mengahr hubungannya
dengan yang lain. Juga memuat aturan-afuran yang
menghalalkan dan menghararnkan beberapa macam
makanan, minuman, dan pernikahan, bermacam-
macam perbuatan dan perilaku. Semua ifu dikemas
dalam safu surah, yang mencerminkan makna'Din'
(Agarna) sebagaimanayang dikehendaki oleh Allah.

Juga sebagaimana yang dipahami oleh kaum mus-
limin . . . pada wakhr mereka benar-benar 'muslim'!"

Dengan gambaran umum karakter surah ini dan
kandungannya, maka kita dapat melanjutkan pem-



Juz W: Bagian Akhir al-Maa'idah & Ibrmulaan al-An'sam (so4 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur)an lll

bahasan bagian yang tersisa dari surah ini di dalam
juz ini. Ternyata ia berisi himpunan kelanjutan topik-
topik surah yang telah kami kemukakan yang se
bagiannya telah dibicarakan pada juz keenam.

Kita dapati sisa-sisa laskar yang beraneka macam
yang berhadapan dengan kaum muslimin di Madinah
dan yang mengherankan bahwa merekalah yang
senantiasa menghadang bangkitnya gerakan Islam.
Yakni, dengan rasa permusuhan yang tersimpan di
benaknya, dengan beraneka macam sikap laskar-
laskar ini yang berbeda-beda tingkatannya, dan
kecenderungan beberapa golongan orang dari
mereka kepada petunjuk. Misalnya beberapa ke
lompok Nasharayang rtau menerima dal(Mah Rasu-

lullah saw. dan hatinya lunak ketika mendengar

ffimjuk. Mereka beruntung mendapatkan pahala

dari Allah dan surga yang mengalir di bawatrnya
sungai-sungai.

Kita jumpai juga sisa dari pembicaraan tentang
hak membuat syariat, hak menghalalkan dan meng-
hararnkan, dan larangan melakukan tindakan ber-
lebihan dengan menghararnkan dan menghalalkan
sesuahr tanpakekuasaan (pemberian wewenang) dari
Allah. Juga memperingatkan orang{mng yang ber-
iman supaya bertakwa kepada Allah dalam urusan
ini yang berkaitan dengan iman dan kufur setelah
yang bersangkutan menyatakan beriman.

Hal itu terbaca dengan masih adanya hukum-
hukum syariat berkenaan dengan masalah sumpah,
minuman keras, judi, menyembah berhal4 meng-
undi nasib dengan anak panah, berburu pada waktu
ihram, kehormatan Kabah, bulan-bulan Haram, dan
masalah birntang korban. IGmudian disertai dengan
pengulangan peringatan tentang wajibnya konsisten
dan menaati apa yang disyariatkan Allah dan di-
perintahkan Nabi-Nya saw., serta larangan dan pe-

ringatan agar tidak menentang syariat Allah dan

frintah Rasul-Nya itu. Juga terdapat ancaman de
ngan azab yang pedih, adanya siksaan dari Allah, dan
diingatkarurya manusia terhadap Allah yang kepada-
Nyalah mereka akan dikembalikan.

Kemudian juga masih terdapat pembahasan ten-
tang pendidikan bagi kaum muslimin, dengan mene
tapkan norma-normal pergaulan. Mereka tidak boleh
tertarik kepada keburukan meskipun banyak jum-
lahnya. Tetapi, mereka harus tertarik kepada ke
baikan dan kesucian. Juga tentang adabadab yang
wajib mereka lakukan terhadapTuhan dan Rasul.
Yakni, mereka tidak boleh menanyakan kepada
beliau tentang sesuahr yang tidak dikedepankan dan
tidak boleh menunhrt perincian sesuatu yang di.

kemukakan secara mujmal Global).
Selanjutrrya dibatalkanlah sisa-sisa tradisi jahiliah

dan tata perahrannyayang beraneka macam dengan
segala kemusyrikan dan keberhalaannya pada bebe
rapajenis binatang dan sembelihan tertenht, seperti
bahirah, saibah, washilah, dan ham.... Di samping
ihr ditetapkan satu-saflrrya sunberyang benanurhrk
mengafur semua aspek kehidupan. Juga supaya
mengembalikarr semua umsan ini kepadaAllah saja

. bukan kepada tradisi dan kebiasaan manusia.

Di samping itu juga diberikan peringatan kepada
kaum muslimin supaya menampakkan jati dirinya
komihnenny4 keterlepasannya dari lainnya, tang-
gung jawabnya yang li;husus, dan keterbebasannya
dari tanggung jawab orangorangyang sesal Juga
mengembalikan masalah balasannya dan balasan
orang lain kepadaAllatr saja di negeri tempat perrr'

balasan (akhiraO.

Pembahasan mengenai masalah hukum ini di.
sudahi dengan membicarakan hukum kesaksian
terhadap wasiat ketika yang berwasiat ihr sedang
dalam bepergian dan jauh dari kampung halaman.

Juga bagaimana Islam mengafur persoalan-per-
soalan ini di dalam masyarakaiyang sedangberjuang
di jalan Allah dan bepergian di muka bumi untuk
melakukan perdagangan mencari karunia Allah,
dengan senantiasa menghubungkan perafuran ini
dengan perasaan takut kepada Allah di dunia dan di
akhiral

Sedangkan, bagian-bagian lain yang tersisa dari
surah ini meluruskan akidah kaum Nasrani dari
kalangan Ahli Kitab. Oleh karena itu, diulangilah
pemaparan kisah Maryam dan Isa, dan mukjizat-
mukjizat yang diberikan Allah kepadanya melalui
tangannya, serta masalah hidangan yang diminta
oleh kaum Hawariyin.... Kemudian dipaparkan
masalah kehrhanan Isa dan ibunya beserta anggapan

kaum Nasrani di mana Isa sendiri dengan tegas
menyangkal dirinya mengaku sebagaiTuhan, dan
melepaskan diri dari kebohongan ini di hadapan
Tuhannya dalam sebuah pemandangan yang mena-
kutkan di antara pemandangan-pemandangan hari
kiamal Isa menyerahkan uruun kaumnya ihr ke
padaAllahTuhannya danTuhan mereka. Hal itu
dikemukakan Isa di hadapan semua manusia, se
dangkan semua Pursul okihissakmmenyaksikannya-

Surah ini diakhiri dengan menetapkan kepemilik-
an Allah terhadap langit dan bumi dengan segala
isiny4 dan kekuasaan-Nyayang tak terbatas dan tak
terikal

I
I
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2'Kepunyaan Alkhkh kerajaan lnngit dnn bumi dan
ap a y ang adn di dnlnmny a. D ia Mahnlat os a at$ s e galn
sesuatu. " (al-Maa'idah: 120)

Sikap Kaum Yahudi Kaum Musyrikin,
dan Kaum Nasrani terhadap Kaum Muslimin

Dari paparan sepintas kilas tentang kandungan
yang tersisa dari surah ini, tampaldah keterpaduan
bangunannya Hal ini sesuai dengan mnnlrujnyadi
dalam merangkum kandunsan-kandungan ini. Yaihr,
mnnhnj vanstelah kami isyaratkan pada permulaan
surah dan kami kutip beberapa paragraf di dalam
mengantarkan penjelasan singkat ini.

Maka, marilah kita lanjutkan dengan melakukan
pembahasan lebih rinci terhadap nash-nash surah ini,

"S esungguhny a leamu dap ati orang- urang y ang paling
keras permusuho*ryo tnhndap zrang-lrang yang bn-
imnn ialnJt wang-wang Yahudi dnn uang-mang musyik.
Dan, sesungguhnya knmu dapatl yang paling dekat
pmsalatrarmtnya dagan warg-wang yang berimnn inhh
orang- arang y ang b erlnta'S aungguhny a kami ini uang
Nasroni.' Yang dzmikian ita dis ebablwn knrmn di antma
mnekn itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendtta-
pmdeta dnn rahib-rahib, (juga) knrenn sesungguhnya

mueka tidak mmyombongkan diri. Apabila mereka

mendengarkan apa yang diturunkan lcepada llnsul
(fuIultnmmnd), knmu mdilut mnta mnekn mntntcurknn
air mata dlsebablmn kzbennran (Al-Qt an) yangtelnh
mnela lcznhui (dnri kitnb-kinb mnela smdiri) ; snaya
bulata, 'Ya Tilh.an knmi, knmi tel"ah buiman, m.aka

catatlnh knmi b srsarw lrang- zrang y ang mmj adi saksi
(atas lcebmnran Al-fui an dnn kennbian Mulmmmad
saw. ). Mmgapa lami tid"ak alcan bnim"an kepann Ailnh
dnn lup aln fub mnran y ang dntang lep ona knmr, podn-
hal lami sangat ingin agar Ifuhan lwmi m.emasuk:lwn

lami lw dal"am gol.ongan orang-zranglang salzh?' Mokn
Ailnh nwmbsri mnelm paltaln tirhndap pffkntonn yang
mnelw umpkan, (yaitu) surga yng mmgalir sungai-
sungai di dnlnmnya, sedang mnekn luknl di dnlnmnya.
Itulnlt baln an (bagi) wang- orang y ang b erbuat kzb ailan
(yang ikhln lceimanannya). Orang-orang knftr serta

mmdustnlmn ay at- ay at Kami, mnelm itulnh p mghuni
naola. " (al-Maa'idah : 82-86)

Inilah sisa-sisa pembahasan tentang kaum Yahudi,
Nasrani, dan musyrikin serta sikap mereka kepada
Rasulullah saw. dan umat Islam. Ini merupdkan
bagran dari pembicaraan panjang yang dikandung
oleh surah ini sebelumnya yang lebih d ari dua rubu',

yang membicarakan kerusakan akidah Yahudi dan
Nasrani. Juga membicarakan keburukan niat yang
tersimpan di dalam hati mereka dan keburukan
tindakan mereka, baik terhadap nabi-nabi mereka
sebelumnya maupun terhadap Rasulullah saw.. Tbr-
akhir membicarakan kerja sama mereka dengan
kaum musyrikin..n

Selain itu, dikemukakan keputusan akhir bahwa
akidah mereka adalah "kafi/', karena mereka me

.ninggalkan ajaran yang terdapat di dalam kitab
mereka dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh
Rasulullah saw. Ditegaskan di situ bahwa mereka
tidak beragama sama sekali sehingga mereka mene
gakkan ajaranTlurat dan krjil (yang asli - penj.) dan
kitab yang diturunkan dari Tuhan mereka (Al-

Qur'an)....
Pembicaraan selanjutrrya ditujukan kepada Rasu-

lullah saw. agar menyampaikan apayang diturunlcn
kepada beliau dariTuhan ihr kepada semua manusia
baik kaum musyrikin, Yahudi, maupun Nasrani.
Yakni, bahwa mereka sama sekali tidak beragama
dengan agama Allah, dan bahwa seluruh mereka
diseru untuk memeluk Islam. Juga diserukan ke
pada kaum muslimin supaya setia kepada Allah,
Rasul-Nya dan kepada kaum mukninin. IGum mus
limin tidak boleh memberikan loyalitas kepada kaum
Yahudi dan Nasrani, karena mereka bekerja sama
antara sebagian dengan sebagian yang lain. Orang-
orang Yahudi juga bekerja sama dengan orang{rang
kafir, dan mereka telah dilaknat melalui lisan Nabi
Dawud dan Nabilsa putra Maryam....

Maka sekarang datanglah ayat-ayat terakhir ini
unfuk membicarakan kembali sikap semua golong-
an ihr terhadap Nabi saw. dan umat Islam. Juga mem-
bicarakan pembalasan yang sedang mereka nanti-
kan di aKrirat nanti....

Umat Islam menerima Al-Qur'an ini untuk mene
tapkan langkah-langkah dan gerakannya sesuai
dengan pengarahan dan ketetapan Al-Qur'an. Juga
untuk menentukan sikap di dalam menghadapi
semua manusia lGrena kitab Al-Qur'an inilah yang
mengarahkan, menggerakkan, memandu, dan mem-
bimbing mereka.... Oleh karena itu-kalau mereka
konsekuen dan istiqamah-tentu mereka akan me
nang dan tidak terkalahkan. Karena mereka ber-
perang menghadapi musuh di bawah pimpinan
Rabbaniyah secara langsung, sejak Nabi mereka
membimbing mereka sesuai dengan petunjuk dan
bimbingan Tuhan yang luhur.

Bimbingan Tuhan ini akan senantiasa ada, ke-
tetapan-ketetapan yang dikandung oleh Al-Qur' anul
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IGrim ini pun tak pernatr sirna Orangorang yang
mengemban dakwah Islam hari ini dan hari esok
layak menerima ketetapan-ketetapan ini dan bim-
bingan-bimbingan ifir. SeakarFakan mereka sedang
diajak bicara oleh Al-Qur'an sekarang, unfirk menen-
tukan sikap terhadap berbagai macam kelompok
manusia, berbagai macam mazhab, kepercayaan,
dan pemikiran, dan berbagai macam undang-undang
perafuran, tata nilai, dan norma... hari ini, besoh
hingga akhir zaman....

"S esungguhny a lamu dap ati orarg-orang y ang p aling
knas p ennusuhnnny a tilfudap nrang- orang y ang b n -

iman ialnh orarg-lrang Yahudi dan orang-orang
musyik...."

Benhrkkalimatini boleh jadi menunjukkan bahwa
titah ini dihdukan kepada Rasulullah saw. dan boleh
jadi merupakan titah umum kepada seluruh umat
Islam. IGren4 persoalan yang dihadapi begitu jelas

dan transparan dan dapat dijumpai oleh setiap omng.
Bentuk kalirnat seperti ini banyak terdapat di dalam
struktur bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-
Qur'an diturunkan. Keduaduanya menunjuliJ<an
makna yang jelas yang dibawanya. . ..

I(alau demikian, makayang perlu mendapatkan
perhatian dalam stmktur kalimat ini adalah didahulu-
kannya penyebutan kaum Yahudi daripada kaum
nrusyrikin dalam kapasitasnya sebagai manusia yang
paling keras permusuhannya terhadap orangorang
yang beriman. Sikap permusuhan mereka yang
keras ini begitu jelas dan tansparan. Hal ini diakui
oleh setiap orang yang melihaf dan dapat dijumpai
oleh setiap orang yang mau memikirkannya!

Memang, penghubungan dengan huruf waua
'dan' di dalam stukhrr bahasa Arab menunjukkan
penghimpunan dua hal dan tidak menunjukkan per-

urutan. Tetapi, didahulukannya penyebutan kaum
Yahudi di sini, di mana terdapat dugaan bahwa tingkat
permusuhan mereka terhadap orang mukrnin lebih
kecil daripada kaum musyrikin-karena mereka pada

asalnya adalahAtrli IGtabmenjadikan didahulukan-
nya penyebutan mereka ini memiliki nuansa ldrusus
yang berbeda dengan kebiasaan penggunaan athaf
penghubungan ke;ta/llafimat dengan huruf wawu
dalam stuktur bahasa Arab.

Minimal, disebutkannya mereka lebih dahulu ini
menggiring kesan bahwa keberadaan mereka se
bagai Ahli Kitab tidak mengubah hakikat yang
sebenarnya Yaitu, bahwa mereka itu seperti orang-
orang musyrik yang sangat keras memusuhi orang-
orang yang beriman. IGmi katakan "minimal", dan

hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa didahuiu-
karurya penyebutan mereka ihr juga dimaksudkan
unfuk menunjukkan bahwa memang mereka berada
di garis depan atau lebih keras di dalam memusuhi
umat Islam daripada sikap orang-orang musyrik
yang juga sangat keras memusuhi umat Islam itu.

I(alau orang mgu dengan tenang menafsirkan
ketetapan Rabbani ini dengan realitas sejarah yang
tersaksikan sejak lahirnya Islam hingga saat se
karang, maka ia tidak akan merasa ragu-ragu unfuk
menetapkan bahwa sikap permusuhan kaum Yahudi
terhadap orang{rang yang beriman itu bersifat
abadi, lebih hebat, lebih keras, lebih dalam, terus"
menerus, dan lebih panjang wakhmya daripada per-
musuhan orang{ftng musyrik

IGum Yahudi memusuhi Islam sejak masa per-
tama berdirinya daulat Islam di Madinatr, dan sejak
hari pertama wujudnya umat Islam menjadi sebuah
umat tersendiri. Penetapan dan pehrnjuk Al-Qur'an
tentang sikap permusuhan dan tipu daya mereka ini
sudah cukup untuk menggambarkan peperangan
yang pahityang dilancarkan kaum Yahudi terhadap
Islam dan Rasulnya saw. serta terhadap umat Islam
di dalam sejarahnya yang.panjang. Permusuhan
mereka hampir-hampir tidak pernah berhenti se
jenak pun semenjak empat belas abad yang silam,
dan sampai sekarang api peperangan ifu terus me
nyala di seluruh penjuru dunia-

Rasulullah saw. sewaktu pertama kali tiba di
Madinah mengadakan perjanjian unhrk hidup ber-
sama dengan kaumYahudi. Beliau menyeru mereka
untuk memeluk Islam yang membenarkan kitab
Taurat yang ada di depan mereka.... Akan tetapi,
mereka tidak memenuhi perjanjian ini, suatu sikap
yang sudah biasa merekatempuh di dalam menyi-
kapi semua perjanjian yang mereka adakan, baik
terhadapTuhan maupun terhadap nabi-nabi mereka
sebelumnya. Sehingga Allah berfirman mengenai
merek4
'Dan saunggultnya l{ami telnh mmurunJan kepadamu

ayat-ayat yang jelas; dan tak ofu yorrg irryknr l"podo-
nya, melainlcan orang-orang yatg fasik. Patutkah
(mnelw inglwr lwpadn ayar-ayat Allnh), dan wtiap lali
muelm mengilnt janji, segohngan mnelm mzlempar-
lnnnya? Bahlwn sebaginn besar dnri mnelm tidnk ber-

iman. S aelnh danng lap ann muela semang fusul dnri
sitr Allnh y ang mnnbennrlun apa (kinb) yang ana p a.da

rnerekn, sebagian dari mang-orang yang diberi Kinb
(Taurat) mzhmparlan Kitnb Alkrh l@ bekknng (prrrq-

gung)ny a seolnh- olnh mnelw tidnk mngetalrui (bahwa

itu adalah Kinb Alkh). "(al-Baqarah: 99-101)
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Mereka sembunyikan sikap permusuhannya
terhadap Islam dan kaum muslimin sejak hari per-

tama Allah mempersatukan suku Aus danlltazral
dengan memeluk Islam. Maka kaum Yahudi tidak
mendapatkan jalan masuk ke dalam barisan kaum
muslimin dan tidak mendapatkan jalan keluar. Se
menjak kekuasaan berada di tangan kaum muslimin
dan dibawahkendali Nabi Muhammad saw., maka
kaum Yahudi tidak mendapatkan kesempatan untuk
berkuasa

Mereka telah menggunakan berbagai macam
senjata dan sarana tipu daya yang jitu selama ber-
abad-abad untuk menawan manusia di Babil, mem-
perbudak manusia di Mesir, dan merendahkan
derajat manusia di masa Kekaisaran Romawi. Meski-
pun Islam telah memberikan keleluasaan kepada
mereka setelah gerak kehidupan mereka diper-
sempit oleh berbagai agama dan aliran sepanjang
sejarah, namun mereka membalas sikap baik Islam
ini dengan tipu daya yang amat buruk dan makar
yang menyakitkan sejak hari pertama berdirinya
daulah Islamiah.

Mereka melakukan konspirasi (persekongkolan)
dengan seluruh kekuatanJazirahArab yang musyrik
untuk menghadapi Islam dan kaum muslimin.
Mereka persahrkan kabilah-kabilah yang beraneka
macam untuk memerangr kaum muslimin,

'Dan mneka mzngatakan kepada orang-orang kafzr
(musyrik Mekah) baJwa mnela itu lzhih berar jalnnnya
dnripadnmarry-0rargyangbaiman."(an-Ni'sr.a'z5l)

Ketika mereka dikalahkan oleh Islam dengan
kekuatan kebenaran, pada wakLu manusia sudah
memeluk Islam, maka mereka memutar roda se
jarah untuk melakukan tipu daya terhadap Islam
dengan menyisipkan kebohongan-kebohongan di
dalam kitab-kitab suci dan tidak ada yang selamat
dari penyisipan ini kecuali kitab Allah yang dijamin
untuk dipelihara oleh-Nya (yaihr AlQur' an). Mereka
berusaha menyusup ke dalam barisan kaum mus.
limin dan menebarkan fitnah dengan memperalat
omng{ftmg yang baru memeluk Islam dan oftmg-
orangyang tidak mengetahui medan.

Mereka melakukan tipu {aya terhadap Islam
dengan membangun konspirasi di seluruh penjuru
bumi. . . sehingga pada saatterakhir merekalahyang
mengomandani peperangan terhadap Islam pada
setiap jengkal medan di bumi. Merekalah yang

memperalat kaum salib dan penyembah berhala
(paganis) untuk melalmkan peperangan yang ber-
sifat menyeluruh ini. Mereka pula yang membuat
peraturan, dan menciptakan "pahlawan-pahlawan"
dengan menggunakan nama-nama Islam, dan me
ngobarkan serangan pasukan salib dan zionis kepada
setiap akar agam? Islam.

Mahabenar Allah dengan firman-Ny4 "S enngguh-

nya kamu dnpati orang-orang |ang paling keras pn-
' musulnnnya tnhndap nrang-nrang y ang bniman ialnh

nratg- orang Yohudi dnn mang- orang musyrik. . .. "
Sesungguhnya orang yang memprovokasi ten-

tara-tentara sekutu (al-ahnb) untuk menentang
Daulah Islam yang baru tumbuh di Madinah, dan
menghimpun orang{ftlng Yatrudi Bani Quraizhah
dan lairurya, dengan oftmg{rang Quraisy Mekah,
dan kabilah-kabilah lain ... adalah orang Yahudi.
Yang memprovokasi orangorang awam dan golong-

an kecil serta mengembuskan berbagai macam
fitnah untuk membunuh Utsman dan peristiwa-
peristiwa kagis selanjutrya adalah orang Yahudi. . ..

Yang memandu tindakan membuat haditshadits
palsu dan dusta mengenai berbagai riwayat dan
biograf Rasulullah saw. adalah orangYahudi.... Ke
mudian, yang membangkitkan rasa kebangsaan
yang kelewat batas di dalam pemerintahan lfiilafah
terakhir di balik perubahan yang dimulai dengan
menjauhkan syariah dari pemerintahan dan meng-
ganti "undang-undang dasar'' dengan syariah pada

masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, yang ke
mudian berlanjut dengan dihapuskannya keliftalifuh-
an secara total melalui tangan "sang pahlawan"
(dalam tanda kutip -penj.) adalah orang Yahudi ....

Seluruh perang terbuka terhadap segala geliat
kebangkitan Islam di setiap tempat di muka bumi ini
di belakangnya tenhr terdapat orang Yahudi. Se
lanjutnya, di balik merebaknya materialismeateisme
adalah orang Yahudi.... Di balik merebaknya ke
bebasan seksual alabinatang adalah orangYahudi. . ..

Dan di balik teori-teori perusak kesucian dan ke
rrapanan adalah orang Yahudi! 1

Peperangan yang dikobarkan kaum Yahudi ter-
hadap Islam sangatpanjang masanya dan lebih luas
medannya daripada yang dikobarkan kaum musyri-
kin dan para penyembah berhala-dengan kekerasan-
nya-tempo dulu dan sekarang. Perang dengan kaum
musyrikinArab secara keseluruhan tidak lebih dari
dua puluh tahun. Demikian pula perang dengan bangsa

1 Silakan baca pa"al "al-Yahud atsTsalatsah: Marx, Frued, dan Durkheim" dalam bulo.t at-Tathawwur wats-Tsabatkarya Muhammad Quthb, terbitan
Darusy Syuruq.



luzVlI: Bagian Akhir al-Maa'idah & Ibrmulaan al-An'aam (308) Tafsir Fi Zhilalil-Qrtr'an lll

Persi pada masa pertama. Adapun pada zarrum se
karang, maka kerasnya peperangan antara para
penyembah dewa-dewa di India sangat sengit dan
transparan, tetapi masih kalah sengit dari zionis
internasional ... (yang mana Marxisme dianggap
sebagai cabang dari zionisme). Tidak adayang me
nyamai peperangan Yahudi terhadap Islam me
ngenai panjangnya wakhrnya dan luasnya medannya
kecuali perang salib, yang akan kami kemukakan
dalam paparan berikutnya-

Maka apabila kita mendengar firman Allah SWf,

"Sesungguhnya knmu dnpati zrang-nrang yang paling
lceras p nmusuhnnny a tsrhtdnp orang- zrang y ang bn|
mnn inlnh orang- orang Yohudi dnn omng- orang muslrik. . . "

Didahulukannya penyebutan orangorang Yahudi
daripada oftmg{rang musyrik, kemudian kita per-

hatikan realitas sejarah, maka kita akan mengetahui
salah satu hilanzrh Allah mendahulukan penyebutan
orang{rang Yahudi daripada orangorang musyrik

Kaum Yahudi itu adalah kumpulan penjahatyang
suka membikin susah, yang memendam dendam
dan kedengkian di dalam dadanya terhadap Islam
dan Nabi Islam. Maka Allah memperingatkan Nabi.
Nya dan para pemeluk agamanya terhadap dengki
dan dendam Yahudi ini. . . Tidak ada yang dapat me
ngalahkan kelompok penjahat ini kecuali Islam dan
pemeluknya kalau mereka benar-benar memeluk
Islam dengan konsekuen. Dunia tidak akan dapat
lepas dari kelompokpenjahat ini kecuali hanya Islam,
pada waktu para pemeluknya benar-benar kembali
kepada Islam ....

"Sesungguhnla knmu dnpatl nrang-nrang lang paliry
keras pnmusuhnnnya tnhndap orang-orang yang bn-
imnn ialnh mang- orang Yahu"di dnn mang- uang musJrik.

Dan sesunguhnya kamu dapati yang paling deknt
punlnhatnnnya dmgan mang-mang yang briman inlnh
orang- arang y ang b nluta'S esungguhny a lami ini mang
Nasrani.' Yang demihinn itu disebatrknn lmrma di anlnra
mnekn itu (orang-orang Nasrani) terdapat pmdeta-
pendztn dnn rahib-rahfr, (jugo) larenn sesungguhrrya

msrel(n tidnk metryombongknn diri. Dan apabiln mnelm
mendengarknn apa yang diturunkan kepadn Rasul
(Mulnmmnd) lrnmu melihnt matn mnekn mnntcurlan
air m.ata disebablwn lcebmaran (Al-@i an) yangtclah
merelw letahui (dmi kitnb-kinb mnela sendiri); saaya
bnknta, 'Ya Tuhnn kami, knmi telnh bniman, mnkn
catatlnh lrnmi b ers arna lrang- orang y ang mmj adi salcsi

(atns leebmnran Al-Qti an dnn kennbinn Mulnmmad
saw. ). Mmgap a kami tid"ak akan b nim"an fupann Ahh
dnn lepada lebm.aran yang dntang lupadn lami, padn-

hnl lami sangat ingin agar Tuh"an lmmi memnsukJwn

lnmi lu dnlnm golnngan orang-mangyang solzh?' Malm
Allnh mnnlsri merelca palml"a tnlndnp pnkatann yang
mnelm umpknn, (yaltul surga yang mengalir sungai-
nngai di dnlnmnya, sdangmerekn lnknldi dnlnmnya.
Dan itulnh balnsan (bagr) orang-zrang yang berbuat
lcebaikan (yang ikhlw leeimanannya). Orang-orang
lafw s ntn mm"&nnlan ay at - ay at l(nmi, mzrelm itulnh
p e nghuni ner akn. " (al-Maa-idah : 82-86)

Ayat-ayat ini melukiskan suatu keadaan dan
menetapkan suafu hukum dalam keadaan ifu. Me
lukiskan keadaan segolongan dari pengikut Nabi Isa
alnihissalnna "Orang-mangyang bulan,'Senngguhtya
lami ini mang Nasrani. . . 'Ayat tersebut juga mene
tapkan bahwa kaum Nasrani itu adalah yang paling
dekat persahabatannya dengan orang{rang yang
beriman.

Di samping ifu, tata urutan semua ayat itu tidak
memberikan peluang untuk diragukan bahwa ia
melukiskan suahr keadaan tertenhr yang merupakan
aplikasi ketetapan tertentu itu. IGrena banyak orang
yang keliru di dalam memahami materi petunjuk
yang dikandungnya, dan menjadikannya sebagai
materi unhrk meluluhkan yang mengganggu kaum
muslimin di dalam menentukan sikap terhadap
pasukan-pasukan yang bermacam-macam dan di
dalam memahami sikap pasukan tersebut kepada
kaum muslimin. . .. Oleh karena itu, sudah tenhr kita
perlu-di bawah bayang-bayang Al-Qur'an- meng-
ikuti dengan cermat pelukisan ayat-ayat ini terhadap
kondisi khusus yang menjadi sasaran hukum l*rusus
ini.

Kondisi yang dilukiskan oleh ayat-ayat ini adalalr
kondisi segolongan manusia yang mengatakan,
"Sesungguhnya kami adalah oftmg{rang Nasrard,"
yang mereka itu lebih dekat persahabatannya de
ngan orangorang yang beriman, "Yang dnnikian itu
disebablan lmrnn di antara merelil itu (orang-orang

Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dnn rahib-rahib,

Q uga) lmrmn s esungguhny a mnekn tidnk mmy ombong-
knn diri. ... "Mak4 di antara mereka ada ofturg{rang
yang mengetahui hakikat agama Nasrani. Sehingga
mereka tidakmenyombongkan diri terhadap kebe
naran ketika sudah jelas kebenaran ihr bagi mereka

Apakah Semua Orang Nasra"ni Merupala^n
Ora^ng-Ora"ng yang Paling Dekat
Persahabatannya dengan I(aum Muslimin ?

Akan tetapi, pemaparan AlQur' an tidak berhenti
pada batas ihr saja dan tidak membiarkan persoalan
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nya kabur dan tidak jelas mengenai siapa dan bagai-

mana jati diri orangorang yang mengatakan, ",Sd-

sungguhnla kami odalnh lrang-zrang Nasrani" rbt.
Maka, AlQur'an melukiskan sikap dan sifat mereka
ini dengan perkataanny4

"Dan apabiln merela mmdmgarlan apa y ang diturun-
lan lupada Rasul (Muhnmmnd), lamu meliltat matn

mnela mtnntcurlun air mntn disebatrlan. knbmaran (Al,

Qian) yang telnh mueka ketahui (dari kinb-kitab
ntnekn smdiri); snaya bnlmta, Ya Tuhnn lami, knmi
tnlah berirnnn, maLa mtatkh lami bnmmn orarg-nrang

yang menjadi salsi (atas kebenaran Al-Qi an dan

km"abinn Muhnmmnd saw. ). Mmgap a lnmi tidnk aknn

beriman kepada Allnh dnn lwpadn leebenaran yarry

donng lnpod" lami, padalnl lami sangat ingin agar

Tuhnn lami memasukkan lmmi ke dalam golongan

urang-orang jang saleh?"' (al-Maa'idah: 83-84)

Ini adalah sebuatr pemandangan yang hidup, yang

dilukiskan oleh Al-Qur'an, mengenai golongan
manusia yang paling dekat persatrabatannya dengan

oftmg{ftmg yang beriman. . .. Yakni, bahwa mereka
apabila mendengar Al-Qur'an yang diturunkan
kepada Rasulullatr ini bergoncanglah perasaan merek4
luluhlah hati mereka, dan melelehlah air mata mereka
karena terkesan secara amat mendalam terhadap
kebenaran yang mereka dengar. Kebenaran yang

baru pertama mereka dapatkan, yang tidak cukup
mereka ungkapkan kesannya dengan kata-kata me
lainkan dengan air mata yang berderai. Hal ini me
nunjukl<an adanya kesan yang amat dalam di hati
manusia yangtak dapat dilukiskan dengan kata-kata-

Sehingga, air matanya mengalir untuk mewakili
perkataannya, dan unhrk melampiaskan keter-
haruannya yang sangat dalam.

Mereka tidak cukup dengan mencucurkan air
mata ini saja, dan mereka juga tidak pasif dengan
kesan yang dalam yang diperolehnya saat men-
delgar Al-Qur'an itu dan di dalam merasakan ke
benaran yang dikandungnya... Mereka tidak ter-
pesona dengan mencucurkan air matanya,lantas
selesai urusannya terhadap kebenaran ini. Akan
tetapi, mereka maju ke depan untuk bersikap
proaktif terhadap kebenaran ini... yaitu mene-
rimanya, mengimaninya, memahrhinya, dan me
nyatakan keimanan ini dengan terus terang,

'Dan mzrelm bnlata, Ya Tuhnn lmmi, Ieami telnh bn-
imnn, m.alm mtatlnh lmmi bnsama orang-zrangyang

mmjadi salcsi (at$ lebenaran Al-futi an dnn kcrnbian
Muhnmmnl saw. ). "' (al-lvIaa-idah: 83)

Pertama-tama mereka menyatakan kepadaTuhan
akan keimanan mereka kepada kebenaran yang
telah mereka ketahui ini. Kemudian mereka berdoa
kepada-Nya supaya Dia memasukkan mereka ke
dalam daftar orangorang yang menjadi saksi atas

kebenaran ini. Juga supaya menjadikan mereka
dapat menempuhjalan hidup umat yang berpegang
atas kebenaran ini di dunia ..., yaihr umat Islam.
Mereka telah menyaksikan bahwa agama Islam ini

' adalah agama yang benar, dan telah memberikan
kesaksiannya dengan lisannya dan tindakannya serta
gerakarurya unhrk menegald<an kebenaran ini di
dalam kehidupan manusia. . .. Maka saksi.saksiyang
baru ini bergabung kepada umat Islam, dan mem-
persaksikan kepada Tuhannya terhadap keimanan
merekakepadakebenaranyang diikuti olehumat ini.

Mereka memohon kepadaAllah agar Dia mencatat
mereka di dalam daftar para saksi kebenaran itu.

Sesudah itu mereka menyatakan tidak mau di-
halangi oleh apa pun dari iman kepadaAllah. Atau,
mereka menganggap sebagai sikap yang mungkar
kalau mereka mendengar kebenaran lantas tidak
mau mengimaninya. Atau, tidak menginginkan di-

terimanya iman mereka'oleh Tuhan mereka dan
diangkatnya derajat mereka di sisi.Nya, lantas di.
masukannya mereka ke dalam golongan orang-
orang yang saleh,

'Mmgapa lilmi tidak alnn berimnn lupadn Alkh dnn

fupon" krbmnran yang dntnng ktpada lmmi, padalml

lami sangat ingtry agar Tuhnn lami memnsukknn lami
ke dnlnm golongan nrang-zrang yang saleh?" (aI-
Ivlaaldah:84)

Inilah sikap tegas dan pasti terhadap kebenaran
yang dihrunkan Allah kepada Rasul-Nya.... Yaitu,

mendengarkan dan memahami, kemudian terkesan
secara mendalam dan beriman secara terang-te
rangan. I-antas menyerahkan diri dan bergabung ke
dalam golongan umat Islam, diiringi doa kepada
Ailah Yang Mahasuci mudah-mudahan Dia men-
jadikan mereka tergolong orangorang yang menjadi
saksi atas kebenaran ini. Hal ini mengimplemen-
tasikan kesaksian mereka dalam perilaku, tindakan,
dan perjuangan unhrk menegakJ<an kebenaran ihr di
muka bumi dan memantapkannya di dalam ke
hidupan manusia-

Selanjutnya, tampak jelas oleh mereka kejelasan

dan keuhrhan jalan hidup imani ini. Mereka tidaklagi
memperkenankan diri mereka untuk menempuh
jalan kehidupan kecuali jalan yang satu ini saja- Yaihr,
jalan iman kepada Allah dan kebenaran yang di
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turunkan-Nya kepada Rasul-Nya. Sesudah itu ber-
keinginan agar imannya diterima di sisi Allah dan
mendapatkan keridhaan dari-Nya.

AlQur' an tidak hanya berhenti menjelaskan iderr
titas orangorang yang paling dekat persahabatannya

dengan orang{rang yang beriman yang mengata-

km, "Sesunggulaty a kami adnlah mang- orang, Nasran i."
Atau, menjelaskan sikap mereka terhadap kebenar-
an yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya saw.,

dan sikap proaktif mereka dengan menyatakan ber-
iman secara transparan, bergabung ke dalam barisan
umat Islam, dan bersiap sedia berjuang dengan jiw4
tenag4 dan harta- Setelah itu mereka berdoa kepada
Allah semoga Dia menerima mereka di dalam baris
an orang{rang yang menjadi saksi atas kebenaran
ini dengan segala identitasnya, disertai dengan keingi*
an unhrk bergabung ke dalam parade orangorang saleh.

Tidak hanya sampai di siniAlQuran menjelaskan
keadaan oftmg-orang yang paling dekat persahabat-

annya dengan orang{rang yang beriman ini. Bah-
kan, diiringinya pula dengan tindak lanjut untuk
melengkapi garnbaran tersebut dan dilukiskannya
tempat kembali mereka di aktrirat kelak,

' Maka Alkth mem.bni mnelm p allnk terhnnnp pnlan-
an yang merela ucaplun, (yaitu) surga yarg mengalir

sungai-sungai di dnl"amnya, sedang mneka kekal di
dnlnmnya. Dan itulnlt balaan (bo.g) *ang-orangyng
bnbuat kzbaiknn (yang ikhkn luimanannya).' (al-
IMaa'idah:85)

SesungguhnyaAllah telah mengetahui kejujuran
hati dan lisan merek4 kesungguhan tekad mereka
untuk menempuh jalan kebenaran ini. Juga kesung-
guhan tekad mereka untuk menjadi saksi terhadap
kebenaran agama baru yang mereka peluk dan baris
an Islamyang mereka pilih. Allah mengetahui penilai
an mereka batrwa kesaksian ini-dengan segala kon-
sekuensinya baik mengenai jiwa maupun harta mereka

-sebagai karunia yang diberikan Allah kepada siapa
yang dikehendaki-Nya. Juga pernyataan mereka
bahwa mereka tidak akan menyimpang dari jalan
(agama) yang telah mereka pilih itu, serta harapan
mereka kepadaTuhan mereka supaya menusuld:cn
mereka ke dalam jajaran orang{rang saleh. . ..

Allah telah mengetahui semua perihal mereka ini.
Kemudian diterima-Nya perkataan mereka, dan
dipastikan-Nya surga bagi mereka sebagai balasan
unhrk mereka Disaksikan-Nya mereka sebagai orang-
orang yang berbuat kebaikan, dan dibalasNyamereka
dengan balasan orang{ftmg yang berbuat kebaikan
(ikhlas keimanannya),

"Mokn Allnh rcnlbai mnela pahnk tnhndap pnlata-
an yang m.erekn ucaplan, (yaitu) surga yang mengalir
sungai-sungai di dalnmnya, sedang merekn lukal di
dalnmny a. D an itulah b alnsan (bagi) orang- orang yng
bnbuat labaiknn (yang ikhlns keimanannya)." (al-
MaaTdah:85)

Iluan adalah tingftat keimanan dan keislaman
yang paling tinggr.Allah Yang Mahaagung telah
memberikan kesaksian kepada golongan ini sebagai

muhsin (yang berbuat ihsan).
Ini adalah golongan khusus dengan ciriciri ter-

tenhr sebagaimana dikatakan oleh AlQur'anul IGrim,

"Sesungguhnya knmu dnpati zrang-zrang yang paling
ddrnt pmalntanntya dagat mang-mangyong beriman

ialnh mang-mang yang berlatq'Sesungguhny a kami ini
orang Nasranf. . .. "'(al-Maa-idah: 82)

Ini adalah golongan yang tidak menyombongkan
diri terhadap kebenaran ketika mereka mendengar-
nya Batrkan, mereka menyambutnya dengan sam-

butan yang positif, mendalam, jelas, dan tanspaftm.
Ini adalah golongan yang tidak ragu-ragu untuk
menyatakan penerimaannya terhadap Islam. Kemu-
dian bergabungnya mereka ke dalam barisan umat
Islam, dan bergabung kepadanya dengan sifat
khusus di dalam memilrul hrgastugas akidah. Yaitu,
memberikan kesaksian secara konsisten dan ber-
juang unhrk menegalil<an dan memantapkannya Ini
adalah golongan manusiayang sudah diketahui oleh
Allah kejujuran perkataarurya sehinggaAllah mene
rimanya di dalam b:arisan kaum muslimin.

Akan tetapi, AlQur'an tidak hanya sampai di sini
di dalam memaparkan identitas orang{rangyang
paling dekat persahabatannya dengan orangffing
yang beriman ini. Ia juga menyebutkan perbedaan
mereka dengan golongan lain yang juga mengata-
kam, "Sesungguhrrya ltami ini orang-orang Nasrani."
Mereka (yang teralftir ini) mendengarkan kebenar-
an [slam), tetapi mereka mengingkari dan men-
dustakannya, tidak mau menerimanya, dan tidak
mau bergabung ke dalam barisan para saksi ke
benaran,

'Dan orang-uang lafir snta mendustalwn ayt-ayat
I(nmi,mnelaitulahpatglwninnala."(al-Maa-idahz
86)

Sudah pasti yang dimaksud dengan orang yang
kafir dan mendustakan dalam konteks ini adalah
orang{rang yang mendengarkan kebenaran Islam

-yaitu dari kalangan orang{rang yang berkata,
"Sesungguhnya kami ini orangorang Nasrani"-
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tetapi mereka tidak mau menerimakebenaran ifu. Al-
Qur'an menyebut mereka adalah kafir karena
sikapnya ini, baik dari golongan Yahudi maupun
Nasrani. Al-Qur'an mengelompokkan mereka ke
dalam parade kaum kuffar dan musyrikin, karena
mereka sama-sama mendustakan kebenaran yang
diturunkan Allah kepada Rasul-Ny4 dan sama-sarna

tidak mau memeluk Islam yang mana Allah tidak
menerima agama selairurya Hal ini kitajumpai dalam
firman-firman Allah seperti berikut ini.

"Orang-orang lrnfir yakni Ahli Kinb dnn mang-orang

musyrik (mmganknn bahwa mnekn) tidak aknn mt-
ninggallmn (agamany a) s ebelam datang lcep ada mnela
bukti yang nyata. . .." (al-Bayitnah: 1)

"Sesungguhnya orang-orarry lafir yakni Ahli Kitnb dnn
zrarg-orang musyrik (alrnn masuk) kz nnaknJaltnnam.
Moelu lcelill di dnlnmnya. Mnela itu adnl"oh seburuk-

buruk mnkhlu*. " (al-Ballyinah: 6)

"Saungguhnya t*frloh orang-orang yang m.engatnlan,
Balwasanya Allah salah satu dari yang tiga....'' (al-
Ivlaa'idatr: 73)

"Senngguhnya telnh lefwlah orang- orang yang bnlan,
'Saungularya Allnh adnkrh Almnsih puna Mary&rn. . .."'
(al-Maa'idah :17 dan 72)

'nhh dilakrnti orang-zrang kafv dari Bani Israel
fungan lisan Dawud dan-Isa putra Mq*...."(aI-
Maa-idah:78)

lni adalah pernyataan dan hukum yang pasti dari
Al-Qur'an. Ayat-ayat ini untuk menjelaskan per-
bedaan antara dua golongan manusia dari kalangan
orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya
kami ini orang Nasrani", dan untuk membedakan
sikap masing-masing golongan tersebut terhadap
oftmg{rang yang beriman. Juga unfuk menurjuk-
kan perbedaan tempatkembali mereka di sisiAllah.. ..

Golonganyang safu akan mendapatkan surgayang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal
di dalamnya dan itulah balasan bagi orangorang
yang berbuat kebaikan. Sedangkan golongan yang
satu lagi akan menghuni neraka

Oleh karena itu, tidak setiap omng yang mengata
l<an, "Saungguhnya lmmi ini ogang Nasrani"secara
otomatis termasuk dalam hukum, "Sesungguhnya
knmu dnpati nrang-orang y ang paling fulut pnsahntrat-
annya dngan nrang-arang yang bniman. . ..'i sebagai-
mana yang dicoba utak-atik oleh orangorang yang
memotong-motofig ayat-ayatAllah dan taRpa me
rarlgkaika'nnya secara lengkap. Maka, ketentuan
hukum hi terbatas pada kondisi tertentu saja yang

Al-Qur'an tidak membiarkan urusannya kabur,
identitasnyatidak jelas, dan sikapnya campur aduk
dengan siikapsikap lainnya, banyak atau sedikit....

Tbrdapat beberapa riwayat yang sangat berharga
untuk membatasi siapa orangorang Nasrani yang
dimaksudkan dalam nash ini.

Imam al-Qurthubi menulis di dalam tafsirnya,
'Ayatinihrun mengenai Raja Najasyi dan sahabat-
satnbafrry4 ketika mereka didatangi kaum muslimin

' dalam hijrahnya y'ang pertama-menurut riwayat
yang masyhur dalam Sirah Ihnu Islnqdanlainnya-
karena takut fitrrah dan gangguan kaum musyrikin
yang banyak jurnlahnya- Kemudian Rasulullah saw.

berhijrah ke Madinah sehingga kaum musyrikin
tidak dapat mengejar kaum muslimin lagi, karena
harus melalui peperangan dulu antara mereka de
ngan Rasulullah saw.

Ketikaterjadi Perang Badar danAllah membunuh
pemukapemukakaum kafr, makapara kafr Quraisy
berkata (kepada sesamanya),'Sesungguhnya kamu
dapat menunhrt balas di negeri Habasyah. IGrena
itu, kirimkanlah hadiah kepada Raja Najasyi dan
ufi.lslah dua orang dari kamu yang cerdas pikirannya
yang dapat mempengaruhi Raja Habasyah. Iantas
kamu dapat membunuh orang{rang yang telah
membunuh sebagian kamu di dalam perang Badar. . ..'.

IGmudian kaum kafir Quraisy mengirim Arnr bin
Ash dan Abdullah bin Abi Rabi:atr dengan membawa
bermacam-macam hadiah. Hal itu didengar oleh
Rasulullah saw., lalu beliau mengirim Amr bin
Umayyah adh-Dliamri dan beliau hrlis surat kepada
Raja Najasyr. KemudianAmr menemui Raja Najasyi,
lantas Najasyi membaca surat Rasuhrllah saw..

Setelah itu Najasyi memanggil Ja'fur bin Abi
Thalib dan orang{rang muslim yang berhijrah, dan
diuhrsnya para rahib dan pendeta untuk berkumpul
bersama mereka. lalu ia menyuruh Ja'far mem-
bacakan AlQur'an kepada mereka Ja'far pun mem-
baca surah Maryam, kemudian mereka berdiri
sambil mengucurkan air mata. Nah, mengenai
mereka inilah Allah menurunkan ayat' S enngguhny a
lmmu dnpati zrang-orang yang paling fulilt pnsaltnbat-
annya dtngan nrang-nrang yang berim.an ialah orang-
zrang yarry bnknta, 'Sesungguhnya lwmi ini orang
Nasrani' . . . hingga kfal (y ang arttny a),'b er s amn uang-
nangyangmmjadi saksi (atns fubmnran Al-futi an dnn
bnabi an Mu lnmmnd s aw. ). "'

Abu Dawrid berkat4 'Telah diinformasikan kepada
kami oleh Muhammad bin Maslarnah al-Muradi, dari
Ibnu Wahb, dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu
Bakar bin Abdur Rahman Ibnul Harits bin Hisyam,
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dari Sa'id Ibnul Musayyab dan dari Urwah Ibnuz
Zuber bahwa hijrah yang pertama ialah hijrah kaum
muslimin ke negeri Habasyah.... Ialu ia mengemu-
kakan haditsnya dengan panjang.

Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq,
kututtya "Nabi saw. didatangi oleh sekitar dua puluh
orang lelaki dari kalangan Nasrani ketika beliau di
Mekah, ketika ada informasi dari Habasyah. Maka,
mereka menjumpai beliau di masjid, berbicara,
bertanya kepada beliau, sedang para pembesar

Quraisy berada di tempat pertemuan mereka di
sekitar Ka'bah. Setelah mereka selesai bertanya
kepada Rasulullah saw. tentang apa yang mereka
maksudkan, beliau ajak mereka mengikuti agama
Allah dan beliau bacakan AlQur'an kepada mereka
Ketika mendengarkan Al-Qur'an, air mata mereka
bercucuran, kemudian mereka menerimany4 meng-
imaninya dan membenarkannya DariAl-Qur'an itu
tahulah mereka tentang apayang telah dijelaskan di
dalamkitab mereka.

Ketika merekabubar dari pertemuan itu, mereka
dihadang oleh Abu Jahal bersama sejumlah orang
Quraisy, dan mereka berkata, "Mudah-mudahan
Allah mengecewakan Anda dengan keberangkatan
Anda ini. Anda punya misi terhadap para pemeluk
agama Anda Anda mencari mereka lalu Anda datangi
mereka dengan menyampaikan informasi dari laki-
laki ihr. KemudianAnda duduk berlama-lama dengar
nya, kemudian Anda tinggalkan agama Anda dan
Anda benarkan apa yang dikatakan olehnya kepada
Anda- Kami tidak mengetahui serombongan ofttng
yang lebih tolol daripada kalian." Mereka menjawab,
"Mudah-mudahan Anda selamal IGmi tidak perlu
bertindak bodoh bersama-sama Anda. Bagi kami
amalan kami, dan bagi Anda amalan Anda. Kami
tidak mengabaikan kebaikan untuk diri kami. . .."

Ada yang mengatakan bahwa mereka itu adalah
serombongan orang Nasrani dari negeri Najran. Ada
yang mengatakan bahwa mengenai merekalah
furun ayat,

"Orang-mangyang tulah lfu,mi donnslr" ktpada mnela
Alkinb sebelum Al-Qian, merelu berimnn (puln)
dmgan Al-@ri an itu. Apabiln dibamlmn (Al-fui an
itu) lupadn mnekn, mnekn berknta, 'Kami beriman
lepadnnya. Sesunguhnya Al-Qi an itu ad"alnh suatu
kcbsnnran dnri Tuh.an Kami. Sesungguhnya Knmi se-

b e lumny a adnl^ah 0r ang- or ang y ang mnnb mm knn (ny a).'
Merekn itu dibni pahnln dua lmli disebatrlwn lesa.baran

m.nekn, dan mnelm mnn lnk k4 ahntnn dngan kzbailara
d"an sebagian d.ari apa yang tzlnh Knmi re<pkilan lupada

mnelrn, mnekn rnJkahknn. Apabil"a mnela mmdmgar
perlataan yang tidnk bermanfuat, mereka berpaling
dnripannzya dnn mneln balwtq'Bogi lcorni amnl-arnal
knmi dan bagimu amnl-amalmu, lcesejahtraan atas
dirimu, lmmi tidnk ingin bngaul duryan nrang-zrang
j ahil. "' (al- Qrtshash : 52-5 5)

Diceritakanbatrfi Ja'Ar aengan hrjuh puluh orang
temarmya menghadap Nabi saw. sambil memakai
kulitkarnbing. Yang enampuluh dua orang dari negeri
Habasyah, dan delapan orang dari Yaman, yaifir
pendeta Buhaira Idris, Asyraf Abrahah, Tsumamah,
Qatsam, Duraid, dan Aiman. lalu Rasulullah saw.
membacakan surah Yaasiin hingga selesai kepada
mereka. Maka, menangislah mereka ketika men-
dengarAlQur'an dan beriman kepadanya Mereka
berkata, "Alangkah miripnya ini dengan apa yang
diturunkan kepada Nabi Isa." Kemudian hrrunlah
ayatmengenai merek4

"Sesungguhnya lamu dapati orang-zrang lang paling
knas permunh"anrrya terhndap nrang-mang yang bn-
imnn inlnh wang- nang Yahudi dnn mang- uang musyik.
Dan sesungguhnya knmu dapati yang paling dzkat
p n dwb afamy a dmgan mang- nong y ang b rinnn ialah
orang- orang y arry berhnta'Sesungguhny a lwmi ini mang
Nasrani.. . "' (al-Maa-idah: 82)

Mereka itu adalah utusan Raja Najasyi, dan
mereka itu tekun di biara-biara.

Sa id bin Jubair berkata "Dan mengenai mereka
itu Allah juga menurunkan ayat 5X55 surah al-

Qashash.
Muqatil dan al-IGlbi berkata "Mereka berjumlah

empatpuluh orang dari negeri Najran dari suku Bani
Harts bin l(a'ab, tiga puluh dua orang dari Habasyah,
dan ernm puluh delapan dari negeri Syam." Qatadah
berkat4 'Ayat ini furun mengenai sejumlah orang
dari Ahli Kitab yang konsisten pada syariat yang
benaryang dibawa oleh Nabi Isa Maka ketikaAllatl
mengutus Nabi Muhammad saw., merekaberiman
kepada beliau, lalu Allah memuji mereka"

Pengertian nash sebagaimana yang kami ke
mukakan ini, dan yang dihrnjuki oleh konteks ayat
sendiri, serta dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang
telah kami kemukakan, adalah sesuai dengan ke
tetapan-ketetapanyang ada dalam surah ini dan surah
lain tentang sikap Ahli Kitab secara umum-Yahudi
dan Nasrani-terhadap agama Islam dan pemeluk-
nya- Juga sesuai dengan realitas sejarah yang sudah
diketahui kaum muslimin semenjak empat belas
abadyang silam.
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Surah ini merupakan suatu kesatuan dalam arah-
ny4 bayang-bayangnya, nuansany4 dan sasarannya-

Firman Allah tidak mungkin saling bertentangan
antara sebagian dengan sebagian yang lain,

"Kal.au kiranya Al-@rian itu buknn dnri sisi Allnh,
tentul,ah mueka mendnpat pntentangan yarg banyak di
dalnmny a. " (an-Nisat: 82)

Di dalam surah al-Maa'idah ini sendiri terdapat
nash-nash dan ketetapan yang membatasi dan men-
jelaskan makna nash yang sedang kita hadapi ini,

"Hai mang-orang y ang b rim"aa j anganlnh lamu mng-
ambil orang-lrang Yahudi dnn Nasrani menjadi pr
rnimpin-pemimpin (rnu); sebaginn mnekn adnkh pe-
manpin bagi sebagianyanglnin. Barangsiapa di antara
lmmu mmgambil mnelw mmjadi pemimpin, mnkn se-

sungguhnya orang itu termasuk gohngan merekn. Se-

sungguhny a Allnh titak manteri petunj uk k@ adn orang-

nrang y ang z!.lim.' (al-Maa'idah : 51)

"Katnlrnnlnh, Hai Alili Kitab, lamu tidak dipandang
b nagamn sedikit pun hinga lmmu mm.egaA:lmn aj aran-
aj man Taurat, Inj il dnn Al- @i an y ang diturunlan kz -
padnmu dni Tblnnmu.' Saungguhnya apayang dinrun-
Ian ktpadnmu (Muhnmmnd) dnri Tilhnnmu almnmt-
nnmbah krdurhalaan dnn ktkafran l"pon" fubanyak-
an dari rnnelm; malm janganlnh knmu bnsedih h"ati

ttrhndap orang-nrang yang fufr 12. " (al-Maa)dah:
68)

Demikian pula yang tersebut dalam surah al-

Baqarah ayatl?0,

"Orang-mang Yahudi dnn Nasrani tidnk alwn snnng
l"pod" lamu hingga kamu mmgilati agama mneka.
Kanlanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah pe-
tunjuk (yang bernr).' Dan sesungguhnya jila lamu
mmgikuti kmutuan mnelca setelnh pmgetahuan don rg

kzpadnmu, mala Allah tldnk La.Sr rW a.di p elindurry dnn
pmolnngbagimu."

Realitas sejarah pun membulitikan apa yang
diperingatkan Allah kepada kaum muslimin, baik
terhadap kaum Yahudi maupun kaum Nasrani.
Sejarah telah mencatatbagaimana sikap dan sepak
terjang kaum Yahudi terhadap Islam sejak hari
pertama Islam masuk Madinah. Juga bagaimana
kaum Yahudi melakukan tipu daya yang tak pernah
berakhir dan tak pernah berhenti hingga se
karang.... Kaum Yahudi selalu mengobarkan api
permusuhan terhadap Islam di seluruh penjuru
dunia hingga hari ini dengan penuh rasa dendam
yang amat buruk dan tipu daya yang sangat tercela. . . .

Sejarah juea mencatatbagaimana sikap dan sepak
terjang kaum Nasrani Salibis yang menjadikan Islam
sebagai sasaran permusuhan semenjak terjadinya
Perang Yarmuk yang terjadi antara kaum muslimin
dengan pasukan Romawi. Namut, ada sebagian dari
kaum Nasrani sepertiyang digambarkan oleh ayat
yang sedang kita hadapi ini, yang hatinya ruil me
nerima Islam lantas masuk Islam. Dalam kondisi.
kondisi tertenhr lainnya sebagian kaum Nasrani

. merasa terkesan oleh keadilan Islam yang melin-
dungi mereka darikezaliman sebagian kaum Nasrani
lainnya yang menimpakan bencana kepada mereka
dengan kezalimannya. Adapun kondisi umum yang
mencerminkan sikap kaum Nasrani secara kese
luruhan terwujud dalam Perang Salib yang tidak
pernah padam-kecuali pada lahirnya saja-semenjak
bertemunya pasukan Islam dengan pasukan Romawi
dalam PerangYarmuk.

Sungguh tampak jelas dendam pasukan Salib
terhadap Islam dan pemeluknya di dalam perang
paling yang terkenal itu yang berlangsung selama
dua abad. Hal ini sebagaimana juga tampak dalam
serangan-serangan kejam yang dilancarkan kaum
Salibis terhadap Islam dan kaum muslimin di Anda-
lusia- Kemudian tindakan-tindakan penjajahan dan
Kristenisasiyang mereka lalmkan terhadap kerajaan-
kerajaan Islam di Afrika, kemudian akhirnya ke
seluruh dunia ....

Zionisme lnternasional dan Salibisme Interna-
sional merupakan dua kawan setia dalam meme
rangi Islam meSkipun di antaramereka sendiri ter-
dapat dendam satu sama lain. Tetapi, mereka bersahr
padu di dalam memerangi Islam, sebagaimana
disinyalir oleh Yang Maha Mengetahui, "Sebagian
mnela odnl^oh panlnng bagi wbaginn yang lnin",hingga
mereka berhasil merobek-robek pemerintahan
Khilafah Islam yang terakhir. Kemudian mereka
lanjutkan gerak langkah mereka untuk merusak
agama Islam setapak demi setapak dan menguraikan
tali-temalinya sehelai demi sehelai. Setelah mereka
berhasil mengurai (memubrslian) tali'hukum", maka
mereka berusatra unhrk memufu skan tali "shalaf '.

Kemudian mereka mengulang sikap kaum Yahudi
tempo dulu terhadap kaum muslimin dan para pe
nyembah berhala yaihr membanhr para penyembah
berhala (dan dewadewa) untuk melawan Islam, de
ngan jalan memberikan bantuan secara langsung
sekali wakhr, dan dengan melalui lembaga peme
rintahannya pada wakbu yang lain. Tidak jauh ke
mungkinan keterlibatan secara langsung atau tidak
langsung dari kaum Salib terhadap pertikaian antara
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Indiadan Pakistan mengenai masalah Kasymir.
l€bih dari itu mereka selalu berusaha membuat

dan melindungi serta melestarikan peraturan dan
undang-undang yang dapat memberangus semua
gerakan untuk menghidupkan dan untuk kebangkit-
an Islam di setiap tempat di muka bumi. Mereka
memberikan baju kepatrlawanan palsu kepada para
pelaksana undang-undang dan peraturan itu. Di-
tabuhnya genderang di sekitar mereka unhrk mem-
bangkitkan semangat mereka guna mengeksekusi
Islam dalam hiruk-pikuk dunia di seputar orang-
orang gembel yang mengenakan jubah kepahlawan-

an.

Demikianlah catatan sekilas tentang realitas se
jarah selama empat belas abad, mengenai sikap
kaum Yahudi dan kaum Salib (Nasrani) terhadap
Islam. Tidak ada perbedaan di antara mereka, juga

tidak ada perbedaan sikap pasukan G.omawi dan
SalD dengan mereka ini di dalam usaha meng-
hancurkan Islam, mendendam Islam, dan melancar-

kan serangan yang terusmenerus dan tiada henti
sepanjang masa.

Inilah yang harus dipikirkan dan direnungkan
sekarang dan akan datang. Karena itu, kita tidak
boleh tergiring oleh gerakan basa-basi yang penuh

tipu daya, yang cuma melihat bagian-bagian awal
nash Al-Qur'an seperti ini, tanpa mengikuti dan
mencermati ayat-ayat berikubrya dan tanpa meng-
ikuti keseluruhan konteks surah ini. Juga tanpa
mengikuti ketetapan-ketetapan umum Al-Qur' an,

dan tanpa mengikuti realitas sejarah yang mem-
buktikan semua itu. Selanjutnya, hendaklah kita
jadikan semua ifu sebagai sarana untuk mem-
peringatkan kaum muslimin terhadap pasukan Salib
yang menyimpan dendam dan merancmg tipu daya

terhadap mereka yang untuk inilah pasukan Salib
(dulu dan sekarang) mencurahkan segenap tenaga-

ny4 dengan sasaran aktrirnyaadalah mencabut akar-

akarakidah.
Tidak ada sesuatu yang lebih diktrawatirkan oleh

pasukan ini daripada kesadaran hati kaum muslimin
-sedikit atau banvak jurnlatrrya Mak4 orang.orang
yang membunuh kesadaran ini adalah orang yang
paling memusuhi akidah ini. Boleh jadi mereka ihi
adalah antek-antekyang teperdaya oleh kaum Salib

itu. Namun, bahayanya tidak kalah dari baltayayarlg
ditimbulkan oleh musuh Islam yang tansparan itu,
bahkan bahaya yang ditimbulkannya sangat hebat

Sesungguhnya AlQur'an ini memberi petuhjuk
ke jalan hidup yang paling lurus. Ia tidak pef*ah
saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena ftu;

hendaklah kita membacanya dengan cermat dan
perenungant""*u"T. 

.
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"IIai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu ha^ramkan apa-apa yang baik yang telah
Allah hafalkanbagi kamu, dan janganlah kamu
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai ornng-orang yang melampaui batas.
(47) Makanlah maka"nan yang halal lagi baik
dari apa yang AIIah tetah rezekika.n kepadamu"
dan bertakwalah kepada Atlah yang kamu
beriman kepada-Nya- (88) Allah tidah meng-

' hukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu
yang tidak dimaksud (unhrk bersumpah). Tetapi,
Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpah yang kamu sengaja. Maka" ka^ffarat
(melanggar) sumpah itu, idah memberi makan
sepuluh orang miskin" yaihr dari makanan yang
biasa kamu berikan kepada keluargaJnu, atau
memberi pakaian kepada mereka atau me-
merdekaka"n seorang budalc Barangsiapa tidak
sanggup melakukan yang demikian, maka
ka.ffaratrya puasa selama tiga hart Ya^ng demi-
kian itu adalah ka.ffarat sumpah-sumpahrnu bila
kamu bersumpah (dan kamu langgax).Jagalah
sumpahmu. Demikianlah Alhh menerangkan
kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu
bersyukur (kepada-Nya). (89) I{ai orang-orang
yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhalan
mengundi nasib dengan panah, adalah per-
buatan keji termasuk perbuatan setan. Maka'
jauhilah perbuata"n-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberunttrngan. (90) Sesungguhnya
setan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan da"n kebencian di antaxa kamu
la.nta.ran (meminum) khamar dan berjudi inr,
da^n menghala^ngi kamu dari mengingat Atlah
dan shalal Maka, berhentilah kamu (dari
mengerjakan pekerjaan itu). (91) Taatlah kamu
kepada Allah dan taatlah kamu kepada
Rasul(Nya) dan berhati-hatilah.Jika kamu ber-
pating maka ketahuilatr bahwa sesungguhnya
kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampai-
kan (ama"nat Allah) dengan terang. (92) Tidak
ada dosa bagi orang-or.urg yang beriman dan
mengerjakan amalan ya^ng saleh ka.rena me-
makan makanan yang telah mereka makan dahulq
apabila mereka bertakwa serta berimar\ dan
mengerjakan amalan-anialan yang saleh. Ke-
mudian mereka tetap bertakwa da^n beriman,
kemudian mereka (tettp juga) bertakwa dan
berbuat kebajikan Allah menyukai oriurg-oriurg
yang berbuat kebajikan. (93) IIai orang-orang
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yang berinun, sesungguhnya Allah aka"n meng-
uji kamu dengan sesuaut dari binatang buruan
ya"ng mudah didapat oleh tangan da.n tombak-
mu supaya Allah mengetahui orangya^ngtakut
kepada-Nya" biarpun ia tidak dapat melihat-
Nya. Barangsrapa yang melanggar batas se-

sudah ihr, mal<a baginya azab yang pedih. (9a)

IIai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
membunuh binata"ng buruan, ketika kamu se-

dang ihram. Barangsiapa yang membunuhnya
dengan sengaja, malca dendanya ialah meng-
ganti dengan binatang ternak seimbang de-
ngan buruan yang dibunuhnya' menumtpuhrs-
an dua orangyangadil di antara kamu sebagai
had-nya yang dibawa sampai ke Ka'bah atau
(denda"nya) membayar ka^ffarat denga^n mem-
beri makan orang-orang miskfu\ atau berpuasa
seimbang dengan makanan ya^ng dikeluarka.n
ituo supaya dia merasaka^n akibat yang bunrk
dari perbuatannya. Allah telah memaa.flran apa
yang telah lalu. Barangsiapa yang kembali
mengerjalrannya, niscaya Allah akan menyiksa-
nya. Allah Mahalmasa lagi mempunyai (ke-

larasaan untuk) menyiksa. (95) Dihalaflran bagi-
mu binatang buruan laut dan maftana.n yang
berasal dari laut sebagai makanan yanglezat
bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam
perjalana.n. Diharamkan atasmu (menangkap)
binatang buruan darat, selama kamu dalam
ihram. Bertakwalah kepada Allah Yang ke-
pada-Nya-latr kamu aka^n dikumpulkan. (96)

Allah telah menjadika"n Ka'bah, rumah suci
ihr sebagai pusat (peribadatan dan urusan
dunia) bagi manusia, dan (demikian pula)
bulan Haram, had-nya" qalaid. (Allah men-
jadikan yang) demikian ihr agar kamu tahu
bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa
yang ada di ta^ngit dan apa yang ada di bumi
dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Me-
ngetahui segala sezuahr. (97) Ketafruilab bahwa
sesungguhnya Allah amatberat siksa-Nya dan
bahwa Allah Maha Pengampun lagi Matra
Penyayang. (98) Kewajiban Rasul tidak lain
hanyalah menyampaikan, dan Allah mengeta-
hui apa yang kamu lahirkan dan apa yang
kamu sembunyikan (99) Katakanlah"Tidak
siuna yang buruk dengan ya.ng bait meskipun
banyaknya yang buruk ihr menarik hatimu.
I\daka" bertakwalah kepada Allah' hai orang-
orang berakal, agar kamu mendapat keber
unhrngan.' (100) Hai orang-orang yang ber

iman, janganlah kamu menanyaka^n (kepada
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan ke-
padamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika
kamu menanyakan di waktu Al-Qp'an ihr se-

dang diturunkan, niscaya akan diterangkan
kepadamu. Allah memaafl<an (kamu) tentang
hal-hal itu. AltahMaha Pengampun lagi Maha
Penyantun. (101) Sesungguhnya telah ada se-

golongan manusia sebelum kamu mena.nyakan
haf-hal yang serupa ihr (kepada Nabi mereka),
kemudian mereka tidak percaya kepadanya-
(102) Allah sekali-kali tidak pernah mensyariat-
kan adanya bahiirah, saaibafL washiilah, dan
haam. Akan tetapi, orang-orang kafir mem-
buat-buat kedustaan terhadap Allah' dan ke-
banyakan mereka tidak mengertl (103) Apabila
dikataf<an kepada merekar'Marilah mengikuti
apaya^ngdihrrunkan oleh Allah dan mengikuti
Rasul', mereka menjawabr'Cukuplah unhrk
karni apa yang kami dapati bapak-bapak kami
mengerjala^nnya.' Apakah mereka akan meng-
ikuti juga nenek moyang mereka walaupun
nenek moyang mreka ihr tidak mengetahui
apa-apa da.n tidak (p"1.) mendapat pehrnjuk?
(104) [Iai orang-orang yang beriman, jagalalt
dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan
memberi mudha.rat kepadamu apabila kamu
telah mendapat petunjuk }Ianya kepada Allah
kamu kembali semuanya, maka Dia akan me-
nerangkan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan. (105) IIai oriurg-orang yang berimar4
apabila salah seorang kamu menghadapi ke-
matian, sedang ia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua
orangyangadil di antaxa kamr+ alau dua orang
yangberlaina.n agama denga.n kamrajika kamu
dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematia.n. Kamu tahan kedua
saksi itu sesudah sembahyang (untuk ber-
sumpah), lalu mereka kedua"nya bersumpah
dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu,
'(Demi Allah) kami tidak akan menukar
sumpah ini denga^n harga ya^ng sedikit (unhrk
kepentinga"n seseorang), walaupun dia karib
keraba! dan tidak (pula) kami menyem-
bunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya
kami kalau demikian tenhrlah termasuk orang-
onmg yangbendosa.' 006)Jika diketahui bahwa
kedua (saksi ihr) memperbuat dosa, maka dua
orangyanglain di antara ahli waris yangber-
hak yang lebih dekat kepada orang yang me-
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ninggal (memajukan hrntutan) untuk meng-
gantikannya- LaIu keduanya bersumPah de-
ngan narna Allahr'Sesungguhnya persaksian
kami lebih layak diterima daripadapersaksian
kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar
batas. Sesungguhnya kami kalau demikian
tentulah termasuk orang-or:rng yang meng-
a^niaya diri sendiri.' (107) Itu lebih dekatuntuk
(menjadikan para saksi) mengemukakan per-
salsiannya menurut apa ya^ng sebenarnya" dan
(lebih dekat unurk menjadikan mereka) merasa
takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada
ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Ber-
takwalah kepada Allah dan dengarkanlah
(perintah-Nya). Allah tidak memberi pehrnjuk
kepada orang-orang yang fasik" (108)

Pengantar
Segmen ini secara keseluruhan memuat safu

persoalan -meskipun bermacam-macam tema yang

dipaparkannya-dan berputar di sekitar sebuah poros.

Ia memuat pers oalart tasyri"pembuatan syariaf yang

notabene adalah persoalan ukhiah.. . Allahlahyang
berwenang menghalalkan dan mengharamkan ...
Allatrlah yang berhak melarang dan memperkenan-
kan . . . Ailahlahyang berwenang membuat perintah

dan larangan .... Selanjuhrya segalapersoalan sama
posisinya dan bertumpu pada kaidah ini, baik per-

soalan besar maupun kecil. Oleh karena itu, segala

urusan kehidupan manusia harus dikembalikan
kepada kaidah ini, bukan kepadayang lain.

Orang yang mengaku atau merasa memiliki
wewenang unhtk membuat atau menciptakan syariat,

berarti iamenganggap dirinyamemiliki hak ukhiyah
padahal hak ini hanya semata-mata kepunyaan Allah.
IGlau ada yang mengaku atau merasa mempunyai
hak ini, berarti dia melawan dan menentang hak
Allatr, kekuasaan-Ny4 dan uluhiyahNyaSedangkan,
Allah tidak suka kepada orang-orang yang me
lampaui batas. Orang yang berpaling kepada tadisi,
perkataan, dan semboyan manusia dalam suatu
urusan dan berpaling dari syariat Allah, berarti dia
telah berpaling dari apa yang telah diturunkan Allah
kepada Rasul. Dengan berpaling ini berarti dia keluar
dari iman kepadaAllah dan keluar dari agama ini.

Masing-masing paragraf dalam segmen ini
dimulai dengan seruan yang diulang-ulang, yaihr,

"Yan ayyuh.al lad<iin"a a"amnnuu . . . "TIai orangorang
yang beriman....',

"Hai orang-nrarq yang berim.an, janganlnh lamu
hnramkan apa-apa y ang baik yang Allnh tekh hnlnllnn

bagi lamu, dnn janganlnh knmu melnmpaui batns . . .."
(al-Maa-idah: 87)

"Hai orang-orang yang bniman, sesungguhnya (me-

minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) bnlral.a,

mengundi nasib dengan pannh, adalnh pnbuatan kli
tnmasuk pnbuatnn setan, Makn, jauhilnh pnbuatan-
perbuatnn itu agar lfumu nurdnpat lebmtntungan. " (aI-
Maa'idah:90)
"Hai orang-orang yang beriman, snungguhnya Allnh
aknn mmguj i knmu dengan sevalu dnri binalnrg buruan

y ang mudah didnp at olzh nngan dan tomb ahnu sup ay a

Allah mmgenhui orong yang nlat krponn-Nya, bim pun
in tidak dnpat melihnt-Nya.... "(al-Maa-idah: 9a)

"Hai orang-orang yang berim.an, janganlnh lwmu mt-
nany alan (lrcp adn Nabimu) hnl-hnl y angj ika ditnong-
kan lupad"amu, nismya mmyusahlmn knmu ...." (d-
Maa-idah:101)
"Hai wang-orang yang berimnn, j agal.ah dirimu. Tia"dn-

l"ah orang yang sesat itu almn memberi mudharat kz-

padnmu apabiln knmu telnh mmdnp at p aunjuk. . .. " (aI-

Maa'idah:105)

"Hai orang-orangyang bntlrnn, apabiln salnh semang

lumu mmgftndapi ksratinn, sednng dia aknn b mn asint,

malra fundnklah (wasiat itu) disaksiknn olzh dua orang

yong adil di antara lamu, atnu dua mangyang berlninnn

agama dngan knmu.... "(al-Maa'idah: 106)

Seruan seperti ini mempunyai kedudukan dan
petunjuk penting dalam konteks segmen ini untuk
memecahkan soal pembuatan syariat di mana soal ini
adalatr soal uluhiyahdannal iman serta soal agama. . ..

Seruan dengan mengemukakan identitas iman yang

makna dan konsekuensinya adalah pengakuan ter-

hadap uluhiyahAllah saja, dan pengakuan bahwa
hanya Dia yang berwenang menetapkan hukum.

Jugapengakuan bahwa seruan ini adalah peringatan

dan penetapan dasar iman dan fondasinya dalam
konteks ini. Di samping itu sekaligus sebagai pe
rintah kepada mereka untuk taat kepadaAllah dan

Rasul, dan larangan dari berpaling dan menyimpang
darinya, serta merupakan ancaman terhadap azab

Allah yang sangat pedih. Juga merupakan dorongan
untuk mengharapkan ampunan Allah dan rahmat-
Nyabagi orangyang bertobat dan kembali kepada-

Nya.
Kemudian disebutkan pemisahan antara orang-

orang yang beriman dan orang yang tersesat dari
jalan hidup mereka. Orangorang beriman tidak meng-

l<ft manlnjorang{rang sesat dalam menyerahkan
urusan pembuatan syariat kepada Allah baik dalam



luzVll: Bagian Akhir al-Maa'idah E furmulaan al-An'aam (318) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an lll

urusan kecil maupun besar, serta tidak melanggar
wewenang Allah, kekuasaan-Nya, dan ulahiyahNya,

"Hai mang-mary ytrg bdmnu jagakh dirimu. Tinda-
lnh orang yang sesat itu alean membui mudlnrat Iu-
padnmu apabiln lamu tulnh mendapat petunjuk. Hanya
fup ada Allah lamu lernbali s emuany a, mala Dia akan
mtnrranglan lepadmnu apa y ang tzlnh lnmu lcerj alan. "
(d-Maa-idah: 105)

Maka, mereka (umat Islam) adalah satu umat
denganagamanya, syariatrya dansunl
ber syariatyang tidak mengacu kepada selain sum-
beisatr-satunya itu. Tidaklah membahayakan umat
ini kesesatan dan berjalannya manusia di dalam
kejahiliahan-ketika sudah jelas mnnhnj'nt bagi ma-
nusia tetapi mereka menjauhinya Tempat kembali
mereka sesudah itu adalah kepadpAllah.

Inilah titik pusatyang menjadi tempat berpiiaknya
segmen ini. Adapun tema-tema yang termasuk di
dalam bingkainya sudah kami kemukakan pada
pendahuluan juzttsa secara elobal. Sekarang kita
paparkan secara rinci dalam batasbatas bingkai
umum ini.

Ja"ngan *""rn*"ril; *" r*r, Dihalalkan
Allah

-i< xt'[:u 4# 1; 9J rfr ti. tti q.u
(.) ;g', * t-#i e)*'$ Oy-i-rr:'s ;
i' h9' -rtA G ili'ifr i fitii:'SSUlfsS
e3*SSs;,#e*\K,lsi+6JS
'.1{F, t *irlty iird3'fi'\'V *q
,111r,5i;#'r:{;f&+11',#vt:,'rti

&;'Kxsii
"Hai uang-wang yarg berimaa janganlah lnmu lnram-
lmn apa-apa yang baik yarry tekh Allah lnlnlknn bagi
lamu, dnn janganlnh lamu melnmpaui batas. Saung-
guhnya Ailnh tidak menyukai lrang-nrang yang me-

lnmpaui barns. Makmlah mnl(CInan y ang lmlnl lagi baik
dari apa yang Allah telah rezekilmn leepadamu, dnn

bnnkoalah lrepada Alkh yang lamu berim.an leepadn-

Ny a. Allnh tidak mmglrulam knmu diseba.blan sumpah-

sumpahmu yang tidak dim"alsud (untuk bersumpah)
tetapi Dia menghukum lmmu disebablan sumpah-
sumpahyanglumusmgaja.Malil,lufarat(nulanggar)
sumpah itu, inlnh mnnbni malnn sepulah mang miski4
yaitu dnri maknnar4yang biasa lnmu beriknn lupono
luluargarnu, atnu mnnberi pal,nian kzpadn mnela anu
rurnndzkn}nn seorang budnk Barangsinpa tidnh wnggup

melnlwknn yang demikian, makn kffiratnya puasa

selnma tiga lwri. Yarry demikian itu adalah kaffarat
nmpah-sumpahmu biln knmu bnsumpah (dnn lamu
langgar). Jagalnh sumpahrnu. Dnnikianlah Allah mc-

nnanglan lupadamu hukum-hukum-Nya agar lumu
bersy ukur (lup ada- Ny a). " (al-Ivlaa'idah: 87-89)

IIai ora^ng-orang yang beriman ...., sesung-
guhnya konsekuensi keimanan kamu ialah jangan-

lah kamu -sebagai manusia hamba Allah-berusaha
menyandang hak-hak istimewa uluhi ahyang me
rupakan hakAllah sematamata- IGrena ihr, kamu
tidak berhak menghararnkan rezeki yang baik-baik
yang dihalalkan olehAllah, dan kamu tidakberhak
menahan diri{alam rangka mengharamkan{ari
memakan rezeki yang halai dan baik yang telah di-
berikanAllatr kepadamu. . .. Allatrlah yang memberi-
kan kepadamu rezel<tyang halal dan baik ini. Dia
pulalah yang berwenang menyatakan, "lni haram,
dan inihalal!"
"Hai orang-zrang yarry buim.an, janganlnh knmu
lararnltan apa-apa yang baik yarg telah Allnh ltnlnllan
bagi kamu, dan janganlnh kamu melampaui batas.

Saunggullry a Allah tidak maryulwi orang-orang y ang
mzlampaui batas. Makanlah malanan yang hnlnl Wi
baik dari apa y ang Allnh tclah re<skil@n lupadnmu, dnn
b nnlao alah lwp ada Allah y ang lamu b niman lep ada-
Ny a.' (al-IvIaa"-idafr: 87-88)

Persoalan membuat syariat secra keseluruhan
berkaitan dengan persoalan uluhiah Sedangkan,
yang memiliki hak uluhiyah dengan keistimewa-
annya membuat perahran kehidupan manusia
sudah tentu Allah Pencipta manusia dan Pemberi
rezeki kepada mereka- IGlau begitu, maka Dia saja-

lah yang berhak untuk menghalalkan rezeki yang
diberikan kepada mereka sesuai dengan kehendak-
Nya dan menghararnkan apayang dikehendaki-Nya
unhrk mereka. . .. Ini adalah logika yang diakui oleh
manusia sendiri.

Maka Pemilik alam raya ini adalah pemilik hak
untukbertindak danberbuatterhadapny4 dan orang
yang menyimpang dari prinsipyang jelas ini berarti
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telah melampauibatas dengan tidak diragukan lagi.
Orangorang yang beriman sudah tentu tidak akan
melanggar hakAllahyang mereka imani itu. IGren4
fidak mungkin berhimpun pelanggaran terhadap
hakAllah dan keimanan kepada-Nya di dalam hati
seseorang secara mutlak

Inilatr persoalan yang dipaparlian oleh kedua ayat
di atas dengan jelas dan logis, dan tidak ada yang
membantahnya kecuali orang yang melampaui batas.

Sedangkan, Allah tidak menyukai oftmg{ftrng yang
melampaui batas. lni adalah persoalan umum yang
menetapkan suafu prinsip umum yang berkenaan
dengan hak z full$ahdt dalanmemperharnba hamba
hamba-Nya dan berhubungan dengan konsekuensi
beriman kepadaAllah di dalam perilaku orangorang
mukmin dalam persoalan ini. Beberapa riwayat me
ngatakan bahwa kedua ayat ini dan ayat sesudahnya

-yang khusus membicarakan hukum sumpah-
hrun dalam peristiwa khusus di dalam kehidupan
kaum muslimin padazaman Rasulullah saw., akan
'Al-'ibratu bi umuumil-lnfrJti, lnn bildu$huushis-satrab"

'yang terpakai adalah keumuman lafal, bukan me
nurut sebab yang khusus', meskipun sebab furun-
nya itu menambah kejelasan dan kecermatan
maknanya

Ibnu Jarir meriwayatkan batrwa pada suatu hari
Rasulullah saw. sedang duduk memberikan peringat-

an kepada orang banyak Kemudian beliau berdiri
dan tidak menambah halyang menakutkan mereka
Maka beberapa orang sahabatberkat4 "Apakah hak
kita kalau kita tidak melakukan suahr arnalan yang
baru? IGrena kaum Nasrani telah mengharamlan
sesuahr atas diri merek4 maka kita jugaharus meng-
hararnkan pula" lalu sebagian merekamengharanr
kan dirinyauntukmemakan daging dan patr4 meng-
hararnkan dirinya unhrk makan pada siang hari, dan
sebagian mereka mengharamkan dirinya untuk
kawin dengan wanita.... Maka, sampailah hal itu
kepada Rasulullah saw., kemudian beliau bersabda,

'Matgapa nrang-orang itu mmghmamlan (lawin dz-

ngan) wanita, maltnnan, dnn tidur? I{etnhuilah, se-

sungguhnya alu tidur dan bangun, bnbulm dan ber-

Puas g dnn alw j uga knw in dmgan w anita. Kar ma iht,
bmangsinpa yang mnnlnk sunn ahJat, makn bulanlnh ia
dnri gol.onganku."

Kemudian turun ayat,

"Hai orang-orang yng berimnn, janganlah kamu
hmamlrnn apa-apa yang baik yang tzlah Allnh lnlnlkan
bagi lwmu, dnn j anganlnh lamu mzlnmp aui b atns. . .. "

Dan seterusnya
Diriwayatkan di dalam Shahihnin daiAnas yang

memperkuat apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir
di atas. Anas berkata, "Ada tiga kelompok orang
datang ke rumah-rumah para isfi Rasulullah saw.

untuk menanyakan ibadah beliau. Setelah diberi
tahu, mereka lanfas membicarakarmva Mereka ber-
kata 'Apalah artinya kita ini dibandingkan dengan
Rasulullah saw., padahal kekurangan-kekurangan

' beliau yang terdahulu maupun yang belakangan
mesti diampuni?' Salah seorang dari mereka b erl<at4
'Saya akan mengerjakan shalat malam terusme
nerus.'Yang lain berkata, 'Saya akan berpuasa se
panjang tahun dengan tidak pernah berbuka (tidak
puasa).' Dan yans lain lagi berkata 'Saya akan men-
jauhi wanita dan tidak akan kawin selama-lamanya'
Ialu Rasulullah saw. datang kepada mereka, dan
bersabda

"Knlinnlah yang tehh bnlan begini dnn begini. Ifutn-
huikh dtmi Allnh, saungguhnya alu od,ahh nangyang
pakng nlan dnn paling b rtnhm kzp adn Allnh di annra
lallan. Alnn tztnpi alat bapunsa danjuga bahulu (tidak

bapuasa) ala mmgnjaknn sh"alnt dnnjugatidur, dnn
ala jrya lawin dntgan wonitn. Malw barangsiapa yang
membmti sunnnhlw, bulanlah ia dnri golnngarilat"

Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan isnadnya
dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki datang
kepada Nabi saw. seraya berkata "Sesungguhnya
apabila aku memakan dagrng maka bangkitlah
hasratku terhadap wanita. Oleh karena itu, aku
hararnkan daging atas diriku." laluAllah menurun-
kan ayat (yang artinya), "Hai lrang-zrang lang
brim"aq janganhh lamu hmamknn apa-apa y ang baik
yang telnh Allah hnlnlknn bagi lwmu...."

Adapun ayatyang lif,rusus membicarakan sumpah
dalam rangkaian ini,

'Allnh tidak menghukum karnu disebabkan sumpah-
sumpahmu yng tidak dimalcsud (untuk busumpah)
tetapi Dia mmghukurn lwmu disebablmn sumpah-
sumpalt y ang latnu s mgaja. Mofica, Iufarat (rruknggm)
sumpah itu, iakth mnnb e,i malan sepulah marg miskiq
yitu dnri malanan yang bina lmmu bnilan kzpadn
fuluargamu, anu mnnberi p alainn kzp ada mnela alnu
nernsrdzlrnkan seorang budnk. Barargsiapa tidnk sang-

gup mclalatknn yang dnnikian, mnlm lnffaratrrya puasa
selama tiga hnri. Yang demikian itu adal"ah kaffarat
sumpahtumpahmu biln lwmu bnsumpah (dnn kamu
lnnggm) Jagalnh nmpahmu. D unikinnhh Allah mme-
ranglan lwpadarnu hulrum- hulam- Ny a agm lmmu bn -

syulur ltrzpann-Nya) " (al-Maaidah: 89)
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Pada lahirnya ayat ini turun untuk menghadapi
kondisi ini{an sejenisnya-di mana kadang-kadang
seseoftrng bersumpah unfuk menjauhi sesuahr yang

mubah sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa
kelompok orang di atas yang mencegah dirinya
unfuk melakukan sesuatu yang mubah ifu, kemu-
dian dilarang oleh Rasulullah saw.. Al-Qur'an pun
melarang mereka melakukan penghalalan dan peng-

haraman dengan semata-mata memperfurutkan
kehendak hatinya sendiri saja. Karena mereka tidak
mempunyai wewenang unhtkberbuat demikian, dan
yang demikian ini adalah merupakan hak Allah
semata-matayang telah mereka imani ihr.

Ayat ini juga unhrk menghadapi setiap sumpah
yang dilalmkan unhrk menjauhi kebaikan atau untuk
melaksanakan kejahatan. Maka setiap sumpahyang
pelakunya melihat bahwa di sana terdapat sesuatu
yang lebih baik daripada apa yang disumpahkannya
itu, maka ia wajib melakukan yang lebih baik itu. Ia
harus membayar kafarat seperti ditentukan dalam
ayat tersebul

Ibnu Abbas berkata "Sebab hrrun ayat ini ialah,
ada suatu kaum yang mengharamkan atas diri
mereka makanan-makanan yang baik, pakaian, dan
perkawinan. Mereka bersumpah untuk semua itu.
Maka ketika turun ayaf 'Hai orang-orang yng
briman, janganhh lmmu haramlcan apa- apa yang baik
yang Allnh tekh haklknn bagt knmu ...', mereka
berkata,'lantas bagaimana yang harus kita lakukan
terhadap sumpah kita?'Kemudian hrun ayat (89)

ini."
Ayat ini mengandunghukum bahwaAllah SWT

tidak menghukum kaum muslimin disebabkan
sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah
(sumpah laghwu). Yaitu, lafal sumpah yang diucap
kan oleh lidah tetapi tidak disertai dengan niat dan
maksud bersumpah oleh hati. Di samping ihr me
mang terdapat anjuran untuk tidak memandang
rendah terhadap sumpah dengan memperbanyak
sumpah lnghwu'sia-sia'. IGrena sumpah atas nama
Allah ihr memiliki kehormatan dan kedudukan yang

tinggi" sehingga tidak patut diucapkan dengan siasia
Adapun sumpah mn'qudnl4 yakni sumpah yang

disertai kesengajaan dan niat bersumpah. Apabila
dilanggar harus dibayar kafaratnya sebagaimana di-
jelaskan oleh ayaf

' Makn lafarat (melanggar ) sumpah itu, ialah mcmb ni
mnknn sepuluh mangmiskin, yaitu dnri malwn"anyang
biasa lmmu beril(nn l"pon" keluargamu, atau mnnbni
palmian kepada merela atau memndeknknn selrang

budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang
demikian, mnka knffaratnya puasa selnma tiga h"ari.

Yang dunikinn itu adnlnh knfarat sumpah-sumpahmu

biln lcamu basumpah (dan knmu langgar). . .,"

Memberi makan sepuluh orang miskin dengan
makanan yang ausath' pertengalnrr' yang biasa kamu
berikan kepada kelu{rgamu .... l{ata" ausaf#' boleh
jadi berarti aluan palng baik' atau mutawassith
'pgrtengahan/sedang', karena kedua pengertian di
atas termasuk makna lafal. Jika dikompromikan
antara kedua makna ifu, maka tidak keluar dari
maksud ayal karena " mutawassitU' adalah " aluart',
karena w asth' tengah-tengah/moderaf adalah yang
terbaik (alxan) menurut timbangan Islam... Atau
mtmb eri palmian kzpadn wpuluh orang miskin, dan'tn
juga dengan pakaian ausath 'yang paling baik/se
dang' ..., atau "memerdekakan budak", dan tidak
dinashkan di sini bahwa budak ini harus yang ber-
iman. Oleh karena ifu, terdapat perbedaan hukum
fiqih dalam masalah ini, yang bukan di sini tempat
membicarakannya

"Barangsiapa yang tidnk sanggup mel"akulmn yang
d.ernikiaa makn lwfarahtya puwa selnm"a tiga hmi.'Tn
adalah kafarat melanggar sumpah m.a'qudahkefT<a

tidak sanggup membayar kafarat yang lain. Me
ngenai masalah apakah puasa tiga hari ini dilakukan
secara berturut-hrut atau tidak, maka hal ini juga
diperselisihkan, karena nash ini tidak menyebutkan
harus berhrut-hruL Perbedaarrperbedaan fi qhiyah
dalam masalah furu' (cabang) ini tidak menjadi
bahasan dalam tafslr A<h-Zhikl:tfi . Oleh karena itu,
barangsiapayurg ingin mengetahuinya maka hendak-
lah mencarinya di dalam kitabkitab fiqih.

l{ahrat-l<afnatitu semuanya sesuai dengan prin-
sip bahwa kafarat itu adalah unhrk mengembalikan
berlakunya akad yang dirusak/dibatalkan, dan untuk
menjaga sumpah agar tidak diremehkan. Karena
sumpah itu juga termasuk dalam kategori "akad
yang telah diperintahkan Allah untuk dihrnaikan.
Apabila seseorang telah mengakadkan sumpah,
sedang di sana terdapat sesuatu yang lebih baik,
makahendaldah ialakukanyang lebih baikitu dan
ia bayar kafrrat sumpahnya Apabila ia mengakadkan
sumpah dengan sesuahr yang ia tidak berhak mela-
kukannya seperti mengharamkan (yang halal) dan
menghalalkan (yang haram), maka iaharus membatal-
kan sumpatrrya itu dan membayar kafaral

Kembali kepada tema pokok yang menjadi sebab
hrunnya ayat tersebut. Dilihat dari sudut "sebab
yang ldrusus" maka sesungguhnya Allatr telah men-

I
I

I

I



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an lll (s21 ) Juz WI: Bagian Akhir al-Msa'idoh E krmulaantl-An'aam

jelaskan bahwa apa yang dihalalkan-Nya adalah baik
dan apa yang dihararnkan-Nya adalah buruk Manu-
sia tidak mempunyai wewenang untuk memilih bagi
dirinya selain yang telah dipilihkan Allah untuknya-

Dalam hal ini terdapat dua segi yang perlu di.
mengerti. Pntam4mengharamkan dan menghalal-
kan itu adalah hak l*rususAllahYang Maha Pemberi
rezeki, yang berwenang menghalalkan dan meng-
hararnkan rezekiyang diberikan-Nya Bila seseorang
menyimpang dari ketenhran ini, berarti ia telah
melakukan pelanggaran atau tindakan melampaui
batas, sedang Allah tidak menyukai orang-orang
yang melampaui batas. Ikdua,Allah menghalalkan
yang baik-baik Karena ihr tidak diperkenankan bagi
seseorang unhrk menghararnkan yang baik-baik atas
dirinya. Sebab, hal-hal yang baik itu sangat diperlu-
kan unhrk kemaslahatan dirinya dan kehidupanny4
karena pengetahuannya terhadap dirinya dan ke
hidupannya tidak akan mencapai pengetahuan Yang
Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui yang telah
menghalalkanyang baik-baik itu. I(alauAllah melihat
padanya terdapat kejelekan atau dapat mengganggu,
niscaya akan dijaga-Nya hamba-hamba-Nya; dan
kalau Allah melihat bahwa kalau menjauhi hal itu
lebih baik, sudah tentu Dia tidak akan menghalal-
kannya....

,{gama Islam ini datang justru unbrk mewujudkan
kebaikan dan kemaslahatan, keseimbangan yang
mutlak, dan keserasian yang sempurna antara ber-
bagai potensi manusia secara keseluruhan. Maka
Allah tidak melupakan satu pun kebutuhan fitrah
manusia. Juga tidak merusak satu pun kekuatan
yang konstruktif pada diri manusia, untuk bekerja
dengan baik, dan tidak menyimpang dari koridor
kebaikan.

Oleh karena ihr, Dia memerangi tindak kerahib
an, karena tindakan semacam ini merusak fibah,
menyia-nyiakan potensi, dan menghambat perkem-
bangan hidup yang diinginkan Allah. Dia juga
melarangkan manusia menghararnkan apaapayang
baih karena apa-apayang baik ini juga merupakan
frktor-frktor unhrk membangun kehidupan, menum
buhkan, dan mengembangkannya. . ..

Allah telah menciptakan kehidupan ini unhrk
tumbuh dan berkembang, sbrta meningkat maju
dengan perhrmbuhan dan perkembangannya itu
sesuai dengan mnnltaj 4tllah. Sedangkan, keratriban
dan mengharamkan apa-apa yang baik itu ber-
benhrran dengan m"anlmjatau aturan Allah terhadap
kehidupan. Karena sikap hidup demikian ini pada
titik tertentu aftan menghambat perkembangan dan

kemajuan. Sedangkan, perkembangan dan kemaju-
an ini termas vk mnnhQ l{lahbagi kehidupan, sesuai
dengan manlwjNyayangmudah dan sejalan dengan
fitrah sebagaimana diajarkan oleh Allah.

Kehfiususan sebab-sesudah ihr-tidak membatasi
keumuman nash. Keumuman ini berkaitan dengan
masalah uluhiy aladm pembuatan syariat-sebagai-
mana sudah kami kemukakan-. Yaihr, masalah yang
tidak terbatas pada urusan halal dan haram me

. ngenai makanan, minuman, dan pernikahan saja,
melainkan persoalan hak membuat syariat terhadap
urusan kehidupanyang mana pun.

I(ami ulangi dan tegaskan kembali pengertian ini,
karena disisihkannya Islam dari mengatur kehidup
an+ebagaimana mestinya-kadang-kadang menjadi-
kan makna-makna kalimat ini menyusut bayang-
bayangnya dari jangkauan hakikat yang dimaksud-
kan oleh Al-Qur'an di dalam agama ini. Kata-kata
'halal" dan'haram" jadi menyusut bayang-bayang-
nya dalam perasaan manusia Sehingsa ia kembali
tidak lebih dari sekadar urusan sembelihan yang
disembelih, maliananyang dimakan, minuman yang
diminum, pakaian yang dikenakan, atau pernikahan
yang diakadkan....

Inilah urusan-urusan yang masyarakat kembali
meminta fatwa kepada Islam untuk mengetahui
apakah halal atau haram! Adapun mengenai urusaru
urusan umum dan besar mereka meminta futwa
kepada teori-teori, undang-undang, dan perahran-
peraturan yang menggantikan syariat Allah! Maka,
sistem sosial secara global, sistem politik secara
global, sistem ketatanegaraan secara global, dan
seluruh hak kf,rusus Allah di muka bumi dan di dalam
kehidupan manusi4 tidaHah melampaui apayang
dimintakan fatwanya kepada Islam.

Islam adalatr man^h@ atau peran:ranbagi kehidup
an secara menyeluruh. Barangsiapa yang meng-
ikutinya secara keseluruhan, maka dia adalah muk-
min dan pemelukagamaAllah. dan barangsiapayang
mengikuti lainnya, walaupun hanya safu hukum saja
berarti diatelah menolakiman dan melawan ukhiah
Allah, serta keluar dari agama Allah, meskipun ia
menyatakan menghormati akidah dan sebagai orang
muslim. Mak4 tindakarurya mengikuti syariat yang
selain syariatAllah, berarti mendustakan pengakuan-
nya ihr dan menjadikannya keluar dari agamaAllah.

Inilah persoalan umum yang dimaksudkan oleh
nash-nash AlQur'an ini dan dijadikannya sebagai
persoalan iman kepadaAllah atau perlawanan ter-
hadap Allah . . . . Inilah koridor nash-nash Qur'aniah.
Inilah koridoryang layak dengan keseriusan agama
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ini dan keseriusan Al-Qur'an, serta keseriusan
makna uluhiyah danmakna iman.

Minuman Keras r-r;;
Dalam konteks masalah pembuatan syariatyang

berupa penghalalan dan pengharaman, dan dalam
rangka mendidik umat Islam di Madinah, serta
untuk membebaskan mereka dari udara jahiliah,
endapanny4 dan tradisi.tradisinya baik yang bersifut
personal maupun sosial, maka datanglah nash yang
pasti dan terakhir di dalam mengharamkan khamar
(minuman keras) dan maisir (udi) yang diiringi
dengan pengharaman berkorban unfuk berhala dan
mengundi nasib dengan anak panah. Yakni, memper-
sekutukan Allah dengan sesuahr.

F,rli:$3Jf,j' jG;r65itGyrjfi 4$i(u
Li.*yt 5;$ -t3 :;;s #i +* ;
,:+!Sitreir-ii!(r4t3,t*.9;Sid,:ri
Wii t * {t Si;'si,r' fq; ; ft 5i
i^rsrAis#jrgiirr, jlistwva
iJ=/r1fr(c"5i'& J,4t
I j6tltr1i:wit16ffi"t4Lq+rl3i
'u#Wi;6igr;g;ifl,;wr?d-rlf

$
"Hai orang-orang yang bniman, sesungguhnya (me-
minum) khamar, brjudi, (berkorban untuk) bnhnln,
mmgundi rnsib dengan panalt, adnl"ah pnbuatan lnji
temmsuk perbuatan setan. Makn jauhilah pnbuatan-
pnbuatan itu agar lamu mendnpat kebnuntungan.
Sesungguhny a s etnn itu b enrnlcflrd bndnk mmimbulJan
pnmusuhnn dnn leebencian di antara lmmu lantaran
(nvminum) kJmm.ar dan berjudi itu, d^an nmghnkngi
knmu dnri m"engingat Alkh dnn shnlnf; mala bnfuntilah
lwmu (dnri mengerj alcan peknj aan itu). Tantlah Immu
kzpada Alhh dnn tnntkh kamu lupadn Rnsul (Ny a) dnn
bnhatthntllnh.Jila knmu bnpahng mnkn lstahuilnh
bahw a s aunguhny a lew aj ib an Rasul Knmi, lmny alah
m"enyampaikan (amnrutt Allnh) dengan terang. Tidak
ada dnsa bagi mang-orang y ang bnimnn dnn mmgerj a-
knn amnlnn y ang salzh karena msnnlan malannn y arg
telnh mnela malan dnhulu, apabiln mnela butalaoa

serta beriman, d"an mmgerjakan amnlnn-amnlnn yang
saleh. Kemudinn mnelm tetnp bntalala dan buiman,
kemudian merelw (tenf luSa) butalaua dan berbuat
lcebajikan. Allah menyulni orang-orang yang berbuat
kzb aj i lan. " (al-Maa'idah : 90-93)

Minuman keras, judi, berkorban untuk berhala,
dan mengundi na$rb dengan anak panah ifu ter-
masuk rambu-rambu kehidupan jahiliah. Juga ter-
masuk tradisi yang sudah mengkristal di kalangan
masyarakat jahiliah. Semuanya dikemas dalam satu
kemasanyang saling berjalin secara mendalanr, yang
semua itu merupakan identitas dan tradisi masya-
rakattersebul

Mereka biasa meminum minuman keras dengan
berlebih-lebihan dan menjadikan perbuatan ini se
bagai kebanggaan. Mereka berlombalomba melaku-
kannya di dalam pertemuan-pertemuan dan ber-
banyak-banyak meminumnya. Mereka berkeliling
mengelilingi minuman keras ini dengan perasaan
bangga dan saling memuji tindakan ini. Majelis-
majelis minuman ini diiringi pula dengan menyem-
belih sembelihan-sembelihan. sebagai korban bagi
para peminum dan pemberi minum, bagi yang rajin
ke majelis-majelis ini, bagi yang melindunginya
(penjaga), dan turut berkumpul di sekitarnya- Bina-
tang-binatang ini disembelih di atas berhala-berhala
merekayang mereka biasa menyembelih binatang
unfuknya dan mengorbankan darahnya (sebagai-
mana mereka biasa menyembelih korban di sisi
berhala-berhala rfu sebagai persembahan bagi
dukundukun mereka).

Di dalam majelismajelis k*ramar dan lainJainnya
dengan sembelihan-sembelihan korbannya pada
even€ven sosial dan sebagainya diiringi pula dengan
perjudian dengan melalmkan undian nasib dengan
azhmYatfu , anak-anak panah yang mereka perguna
kan untuk mengundi nasib di dalam mendapatkan
daging korban ihr. Maka masing-masing orang men-
dapatkan bagran sesuai dengan anak panah yang
diperolehnya- Orang yang mendapatkan anak panah
dengan tulisan bagian yang paling banyak, maka dia
mendapatkan bagran dagrng paling banyak. Demi-
kian seterusny4 sehingga ada orangyang tidak men-
dapat bagian apa-apa karena anak panah yang diper-
olehnya tidak terdapat tulisan tentang berapa besar
bagiarurya- IGdang-kadang yang terakhir ini adalah
si pemilik binatang korban ifir sendiri, sehingga dia
rugi secara total!

Demikianlah jalinan adat dan tadisi rnasyarakat
yang berlaku sesuai dengan keadaan jahiliah dan

#&,a;
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pola kepercayaannya.
Manh"aj Islammemecahkan persoalan ini bukan-

lah sasaran utarnanya, karena semua ini berakar
pada akidah yang rusak IGrena memecahkannya
pada permukaannya sebelum memecahkan akarnya
yang menancap adalah usaha yang sia-sia yang tidak
mungkin manhnjRabbani menempuh cara begitu.
Oleh karena ihr, Islam memulainya dari ikatan jiwa

manusiayang utama, yaitu ikatan akidah. Dimulai
dengan mencabut akar-akar pola pikir dan pola
kepercayaan jahiliah secara total, dan menegakkan
tashawwur'polapikir dan pola kepercayaan' Islami
yang benar; menegakkannya di dasar kaidah yang
menancap pada fitratr.... Yaitu, diterangkannya ke
pada qnasyarakat bagaimana rusaknya pemikirzrn

mereka mengenu uluhiyah (kehrhanan) dan dibim-
bingnya mereka kepada llah'frtharr' yang sebenar-

nya Apabila mereka sudah mengerti siapa Ilah yang

sebenarnya, maka jiwa mereka mulai mau men-
dengar apayang dicintai dan apayang dibenci oleh
Ilah Yang Mahabenar ini. Padahal sebelumnya
mereka tidak mau mendengar atau mematuhi pe
rintah dan larangan, dan tidak mau pula menghenti-
kan kebiasaan-kebiasaan jahiliah mereka meskipun
sudah berkali-kali dilarang dan diberi nasihal

Sesunggrhnya ikatan fitrah manusia adalah
ikatan akidah. IGlau ikatan pertama ini tidak ada,

maka iatidak lagi menghiraukan aldrlak, pendidikan,
atau kemaslatratan masyarakat, karena kunci fitah
manusia ihr di sini. Selama kunci fikah ini tidak
terbuka, maka terowongan-terowongannya akan
senantiasa tertutup dan jalan-jalannya melingkar-
lingkar. Setiap kali terbuka sebuah jalan sempitmaka
jalan-jalan lairurya tidak jelas; setiap kali ada sisi yang
terterangi maka sisi-sisilain gelap; setiap kali ada sahr
ikatanyang terurai maka ikatan-ikatan lain menjadi
ruwet dan setiap kali ada satu jalan yang terbuka
maka tertutuplah jalan-jalan yang lain ... dan se
terusnya....

Oleh karena itu, m"anlnj Islam tidak mengobati
kehinzran-kehirnan dan penyelewengan jatriliah lang-

sung dimulai dari perbuatan hina dan penye
lewengan ihr sendiri, tetapi dimulainya dari akidah. . .

dimulai dari syatnd atbahwa " Trlnk adn Thlnn fu cuak

AllnJf'. Unhrk menanarnkan kdknat " Lan ilnnhn illnl-
LaJl''tnimemerlukan waklu yang panJang pada saat
itu hingga menghabiskan masa tiga belas tahun,
yang tidak ada tujuan lain kecuali penanaman akidah
ini. Yaitu, untuk memperkenalkan manusia kepada
Tuhan merekayang sebenarny4 untuk menyadar-
kan mereka sebagai hamba-Nya, dan untuk men-

jadikan mereka patuh kepada kekuasaan-Nya.
Setelah jiwa mereka tulus kepada Allah, dan

mereka merasa tidak punya pilihan lain untuk diri
mereka selain apa yang dipilihkan Allah, maka pada

wakhr ihr dimulailah tugashrgas dengan syiar-syiar
ta'abbudiyah. Pada waktu itu dimulailah member-
sihkan endapan+ndapan jahiliah dalam bidang ke
masyarakatan, pet'ekonomian, kejiwaan, aKrlak, dan

rrilaku. .. Dimulai padawaktuAllah menyampaikan

.perintah-Nya, dan hamba-hamba-Nya itu pun me
mahrhinya tanpa membantah lagi. IGren4 mereka
sudah mengetahui bahwa tidak ada pilihan lain bagi
mereka terhadap perintah dan larangan Allah, apa
pun adanya

Atau dengan kata lain, perintah-perintah dan
larangan-larangan ifu baru dimutai setelah mereka
"Islam" ... setelah "istislnnf"menyerahkan diri, hrn-

duk patuh' ... setelah tidak ada lagr sifut pembang-

kang dalam diri seorang muslim ... setelah mereka
berpikir bahwa mereka tidak mempunyai wewenang
unhrk berpendapat dan memilih di luar perintah dan

larangan Allah. Atau, seperti yang dikatakan oleh
Ustadz Abul Hasan an-Nadawi di dalam kitabnya
Man Daa Khasiral Aakm bi Inhitlunthil Muslimin di
bawah judul " Inlnllntil 'Uqdntul Kuhrad'halaman 87-

88,
" ... Terlepaslah sebuah ikatan terbesar ... yaitu

ikatan syirik dan kekufuran ... Maka terlepaslah
ikatan-ikatan lain seluruhnya. Rasulullah pun ber-
juang terhadap mereka dengan perjuangan pertama
ny4 dengan tidak lagi memerlukan perjuangan berat
lagi untuk memulai setiap perintah atau larangan.
Islam pun menang terhadap jahiliah dalam peperang-

an yang pertama, sehingga kemenangan selalu
menyertainya di dalam setiap peperangan. Mereka
masuk Islam secara total, dengan hatinya, anggota
hrbuhnya dan ruhnya. Mereka tidak pernah menen-
tang Rasul sesudah jelas petunjuk bagi mereka.
Mereka tidak merasa keberatan terhadap apa yang

ditetapkan oleh Rasul, dan tidak mencari pilihan lain
terhadap perintah dan larangan beliau. Mereka
ceritakan kepada Rasul pengkhianatan yang pernah
mereka lakukan terhadap diri mereka dan mereka
siapkan diri merekauntuk mendapatkan hukuman
apabila mereka melakukan kesalahan yang diancam
hukuman had.. .. Turunlah ayat yang mengharam-
kan khamar, sedang wakfu ifu gelas-gelas yang
penuh Ltramar berada di tangan merek4 maka pe-

rintah Allah itu menghalangi mulut mereka untuk
meminumnya- lalu dipecahilah bejana-bejana khamar
hingga mengalir di jalan-jalan kota Madinah."
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Di samping itu pengharaman L*ramar dan yang
berhubungan dengannya seperti judi tidaklah datang
dengan tiba-tiba.... IGrenapengharamanyangpasti
ini sudah dilalrukan secarabertahap dan terprogram
sejalan dengan pengobatan badisi-tadisi kemasya-
rakatan yang sudah mengliristal dengan kebiasaan-
kebiasaan jiwa mereka Juga telah menyatu dengan
tata perekonomian dan lingkungan mereka

Pengharaman secara pasti ini merupakan tahap
ketiga atau keempat di dalam memecahkan pro
blema minuman keras dalam manlnjlslani. falnp
pntam.aadalah tahap melepaskan anak panah me
nuju ke sasaran ketika Allah berfirman di dalam
surah an-Nahl yang Makiyah,
'Dan dmi hualt lorma dmt anggur, lamu buat minumnn

yang ntemnbuklan dmt rezgki y ang baik. . . "(an-Nahl: 67)

Pesoalan pertamayang mengehrk perasaan mereka
ialah tindakan membuat minuman yang memabuk-
kan (yakni khamar) sebagai kebalikan dari rezeki
yang baik .... Sehingga, seakan-akan tindakan ini
adalah sesuafu tersendiri, sedang rezekiyang baik
ifu sesuatu yang tersendiri pula

fohnp lud?nialahmenggerzkkan rasa keagamaan
melalui rasionalisasi syariat di dalam jiwa kaum
muslimin ketika turun ayat yang tersebut dalam
surah al-Baqamh,

'Mereka bntany a krp adnmu tmtang khamm dnn j udi.
I(ntnlcanlah'Pada luduanya itu terdnpaf dnsa besm dnn
bebnapa mnnfant bagi mnnusia, tetapi dnsa kzduanya

lzbih besar dmi mnnfantnya. "' (al-Baqarah: 219)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa meninggalkan
li*ramar dan maisirifulebih utama, karena dosanya
lebih besar daripada manfaatrya Sebab, jarang se
kali ada sesuahr yang sama sekali tidak ada manfaat-
nya. Akan tetapi, kehalalan atau keharamannya
sangat bertumpu pada dominasi kemudharatan atau
kemanfaatannya

Tahap letigaialatr dengan mematahkan fradisi
minum-minuman keras dan membuka jurang pe
misah arrtara minuman keras dengan kewajiban
mengerjakan shalat dengan dihrrunkannya ayat
surah an-Nisaa',

"Hai mang-orang yang bniman, janganlnlt knma shnlnt,

sedary lmmu dalnm luadnan mnbuk, sehinga lamu
mngnti apa y ang lamu ucapltan.. .. "(an-Nisaat : 4l)

Shalat lima wakhr itu sebagian besar wakhrnya
berdekatan, dan di arfiarawakhr shalatyang satu
dengan yang sahrrya tidaldah cukup bagi seseorang
unhrk mabuk lantas sadar lagi untuk mengerjakan
shalaf Nah ini merupakan langkah untuk memper-
sempit kesempatan untuk melakukan kebiasaan
meminum k*ramaf l*rususnya kebiasaan pesta
makan pagr pada wakru subuh dan pesta minum
sore sesudah ashar atau maghrib sebagaimana ke
biasaan kaum jahiliah. Iangkah ini juga unhrk me
matahkan kebiasaan bermabuk-mabukan yang ber-
kaitan dengan wakhr-waktu menjalankan sesuafu.
Dalam hal ini, yang bagi seorang muslim tentu
memiliki nilai tersendiri, terdapat benturan mtara
menunaikan shalat pada wakhrnya dan melakukan
kebiasaan meminum khamar pada wakhrnya.

Kemudian tahap lumtpalyang merupakan tahap
yang pasti dan terakhir, sedang jiwa sudah siap se
cara sempurna Sehingg4 dalam tahap ini yang ada
hanya larangan semata-mata yang direspons dengan
kepatuhan dan kefundukan yang serta-merta-

Diriwayatkan dari Umar Ibnul Ktraththab r.a.
bahwa dia mengucapkan, 'Ya Allah, jelaskanlah
kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan
mengenai khamar."2 lalu furunlah ayat surah al-
Baqarah ayat 2I9,'Mnela bntany a fupadamu tmtnrry
khnmar dnn judi. Kanlmnlah, 'Padn keduanya itu
tadnpat dnsa besm dnn bebnapa mnnfant bagi m.anusia,

tetapi dnsa keduanya lebih bnm d.ari mnnfaahtya..."'
Kemudian Umardipanggil oleh Rasulullah saw.,

lalu dibacakan ayat itu kepadanya, kemudian dia
berdoa 'YaAllah, jelaskanlah kepada kami dengan
penjelasan yang memuaskan mengenai khamar."
Kemudian turunlah ayat surah an-Nisaa' ayat 43,
"Hai urang-mang yang bnimnn, janganlah lamu shnlat,
sednng lmmu dnlnm lwadnnn mnbuk...."

Kemudian Umar dipanggil, lalu dibacakan ke
padanya ayat tersebut, lalu ia berdoa lagi, 'YaAllah,
berilah keterangan yang jelas kepada kami tentang
kf,ramar." Kemudian turunlah ayat surah al-Maa'idah
ayat9l, "Sesungguhnya setan itu bermnlesud lundak
mmimbullan pnmusuhan dnn kebmcian di antara
kamu lnrtnran (maninum) khmtar dan berjudi itu, dnn
mmghnkngi lamu dmi mmgingat Allnh dan stmbah-
yang; mnkn berluntllnh knmu (dari mengerjalwn pe-
furjann itu)."

2 Kemungkinan ayat surah an-Nahl itulah yang menggoncangkan hati Umar r.a. dan menimbulkan keinginannya untuk mengetahui penjelasan
yang memuaskan, karena Umar-sebagaimana ia ceritakan sendiri-dahulunya adalah seorang peminum khamar pada zaman jahiliah, yang hal ini
menunjukkan bahwa tradisi minum khamar ini sudah mengkristal di kalangan masyarakat jahiliah.
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Kemudian Umar dipanggil, lalu dibacakan ke
padanya ayat ihr, kemudian dia berkata, "I(ami ber-
henti, kami berhenti." (Diriwayatkan oleh Ash-
habus-Sunan)

Setelah turun ayat-ayat yang mengharamkan
khamar ini tiga tahun setelah perang Llhud, maka
untuk mensosialisasikannya tidak memerlukan lebih
dari seorang penyeru unhrk menyerukan di sudut-
sudut kota Madinah, "Ingaflah wahai kaum, sesung-
guhnya ft*ramar telah dihararnkan!" . . .. Maka orang
yang memegang gelas lfiamar padawaktu ihrlang-
sung memecahkanny4 dan orang yang di mulutrya
terdapat khamar langsung memuntahkannya- Mereka
pecahkan bejana-bejana tempat lf,ramar. . .. Maka
selesailah urusan ini dan seakan-akan tidak ada lagi
mabuk-mabukan dan tidak ada lagi khamar.

Sekarang marilah kita perhatikan susunzul re
daksi nash Al-Qur'an ini dan manhaj tarbiyah dan
pengarahan yang terdapat di dalamnya,

"Hai orang-orang yang beriman, sesunguhnya (rne-

minum) klamar, berjudi, (berkorban untuk) bnhnln,
mengundi rnsib dengan pannh, adalah pubuatan lnji
tnmasuk perbuatan setan. Mala jauhilnh perbuatan-
perbuatan itu agar knmu mendnpat keberuntungan.

Sesungguhnya setan itu bernalrsud hndnk menimbullmn
pumusuhnn dnn lebencian di antara knmu lnntaran
(numinum) Hamnr dan berjudi itu, dnn menglulnngi
kamu dnri mengingat Allnh dan sembahyang; mnka

bnhentilah ltamu (dari mengerjakan peleerjaan itu).
Taatkh fumu ktpadn Allah dan tantlnh lamu leepadn

Rnsul (Nya) dnn bnhnti-hntikh.Jikn lmmu bupaling
mnfu kctahuilah ba]ruta sesungguhnya leeutaj iban Rnml
Karni, hnny alah mmy ampailmn (amnnar Allnh) dtngan

tnang." (al-Maa'idah: 90-92)

Segmen ini dimulai dengan seruan dan sapaan
yangramah,

"Hai mang-orarryyang baim.an ...!"
unfuk menggiring hati orangorang yang beriman
dari satu sisi. Dari sisi lain untuk mengingatkan
mereka terhadap konsekuensi iman yang berupa
kepahrhan dan ketaatan ...

Seruan yang mengesanlan ini kemudian diiringt
dengan penetapan yang pasti dengan menggunakan
metode qashnr dan hnsla' pembatasan',

"sesungguhnya minumnn knas, judi, bnkorban untuk
bnhnla, dan mmgundi nnsib dmgan annk pannh itu
tidak lain hnnyalah pnbuatan keji term.osuk pnbuatan
setan."

Semua itu adalah kotor, yans tidak dapat diterap

kan padanya silat tlnyyibal "baik" yang dihalalkan
Allah. Semua itu termasuk perbuatan setan, se
dangkan setan itu adalah musuh bebuyutan manusia
Cukup dimengerti oleh setiap mukmin bahwa apa
saja yang termasuk perbuatan setan sudah tenfu
perasaan dan jlwa merasa jiiik terhadapnya dan harus
menjauhinya dan mewaspadainya-

Dalam kesempatan ini datanglah larangan yang
diiringi dengan pemberian keinginan untuk men-

' dapatkan keberuntungan. Ini merupakan sebuah
sentuhan kejiwaan yang dalam dan mengesankan,

'Maka jauhilnh pnbuann-perbuatan itu agar lamu
mmdnp at leeb nuntungan. "

Selanjuhrya diungkapkan rencana setan di balik
semuaini,

"Sesunguhnya setan itu bsrmaksud fundak mmimbul'
lun permusuhan dnn lceb minn di antara knmu lnnlnran
(meminum) lchamnr dan berjudi itu, dnn mengh"alnngi

kamu dari mengingat Allah dan shalat ..." (al-
Maa'idah:91)

Dengan demikian, tahulah hati orang muslim
mengenai sasaran setan, fujuan tipu dayanya, dan
buah tindakan kotornya- Yaihr, untuk menimbulkan
permusuhan dan kebencian di dalam barisan umat
Islam-gara-gara kttamar dan judi-sebagaimana de
ngan perbuatan ini setan hendak menghalangi
"orang{rang yang beriman" dari mengingat Allah
dan mengerjakan shalat... Betapa jitunyatipu daya

setan itu kalau begitu!
Sasaran-sasaran yang diinginkan setan ini adalah

kenyataan-kenyataan yang dapat dilihat oleh kaum
muslimin dalam dunia nyata sesudah membukti-
kannya di celahcelah kalam Ilahi yang benar ini.
Maka, manusia tidak perlu melakukan pencarian
yang panjang unhrk membuktikan bahwa setan telah
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara

manusia gara-gara khamar dan judi ini. Pasalnya,

khamar dapat menghilangkan kesadaran, menye
babkan timbunan daging dan darah, dan mem-
bangkitkan dorongan-dorongan dan keinginan-ke
ingrnan buruk. Judi yang biasa mengiringinya juga

menimbulkan kerugian dan dendam di dalam jiwa
Karena, orang yang kalah pasti merasa dendam
terhadap yang menang yang mengambil hartanya di
depan matanya, lantas pergi setelah merampasnya,
sedang dia terkalahkan dan tertekan. Nah sudah
menjadi tabiat bahwa perbuatan semacam ini akan
menimbulkan permusuhan dan kebencian, meski-
pun tampaknya mereka bersahabat dan bersatu
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dalam permainan khamar dan judi yang penuh ke
gaduhan dan kebebasan yang bila dilihat kulit luar-
nya seakan-akan menyenangkan dan membahagia-
kan itu.

Adapun penghalangannya dari mengingat Allah
dan dari mengerjakan shalat ini tidak memerlukan
pemikiran yang panjang, karena khamar itu men-
jadikan orang lupa, dan judi menjadikan orang
lengah. Ketidaksadaran terhadap penjudi yang
ditimbulkan oleh judi tidak kalah dari ketidaksadaran
yang ditimbulkan oleh ktramar. Karena dunia per-
judian ihr seperti dunia mabuk-mabukan, yang tidak
hanya di meja khamar dan meja judi serta bejana-
bejananya saja.

Demikianlah, ketika isyarat ini sampai kepada
tujuan setan dengan tindakan kotor ini, yang dipapar-
kan di sini dengan maksud unfuk menyadarkan hati
orang-orang yang beriman, maka datanglah per-

tanyaan yang tidak ada jawaban yang tepat unhrknya
kecuali jawaban seperti yang dikemukakan Umar
radhuiyallnhu 'anhuketika mendengar ayat" "Fa hnl
anlum munlahuun Makn apalah knmu m.au bnh.enli'?"

Umar menjawab, " Intahainaa, intahninaa'I{ani
berhenti, kami berhenti'. "

Akan tetapi AlQur'an tidak hanya berhenti di sini,

melainkan dilanjutkan pula dengan memberikan
kesan dan pesan yang agung,

' Iintlnh lrnmu lepada Allnh dnn tantlnh lwmu lupadn
Rasul (Nya) dnn bAhati-h.atikh.Jikn kamu bnpaling
mnlm lunhuilnh ba.hna sesungguhnya lwal iban Rnsul

Knmi, hany aLah mmy ampailan (amnnnr Allnh) dmgan
terary." (d-Maa'idah: 92)

Ini adalah kaidah yang menjadi rujukan semua
urusan. Yaitu, taat kepada Allah dan taat kepada
Rasul .. yang berarti Islam . . . yang tidak ada lain ke
cuali ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul ...
Berhati-hati dari menyelisihinya, serta takut ter-
hadap ancamannya,

Jila lmmu berpaling mnlw lunhuilnh bahwa sesung'

guhnny a kruaj iban Rnsul Kami hnny al"ah mmy ampai-
lmn (amnn"at Alkh) dmgan tnang. "

Rasul telah menyampaikan dan menerangkan,
maka risikonya sekarang berada di pundak orang-

orang yang menentang, sesudah disampaikan dan
dijelaskan.

Sungguh ini suatu anczunan yang keras dengan
menggunakan metode terselubung, yang dapat
menggemetarkan fulang-fulang rusuk orang yang
beriman. Karena ketika mereka melakukan pe

langgaran dan tidak mau menaati, maka mereka
tidak memberikan mudharat kecuali kepada dirinya
sendiri. Rasulullah saw. telah menyampaikan amanat
dan menunaikan hrgas, dan beliau telah lepas tangan
dari urusan mereka. Dengan demikian, beliau tidak
lagi bertanggung jawab tehadap mereka. Beliau
tidak dapat membela mereka dari terkena siksaan,
karena mereka telah melanggar dan tidak menaati
beliau. Urusan mereka semuanya kembali kepada
Allah, sedang Dia Mahakuasaunhrk memberikan
pembalasan kepada orang{rang yang melanggar
dan berpaling.

Inilah manhQRabbani yang dapat mengetuk hati,
sehingga terbuka kahr-katupnya dan terbuka jalan-
jalannya....

Barangkali ada baiknya kami jelaskan di sini
tentang khamaryang karenanya furun larangan ini.

ImamAbu Daud meriwayatkan dengan sanadnya
dari Ibnu Abbas r.a.,

"Setiap yang merusak aknl adalah lelutmr, dan setiap

y ang mnnabuk:kan ad"alnh ltnram. "
Umar r.a- pernah berkhutbah di atas mimbar Nabi

saw. dthadapan jamaah sahabat, ia berkata,

- '','..o. c.l. tt, .','.r'-
,f s Jl li Pt ;.t* Jj 'tt t

:4'i ,rat /'j *t c
;6r q,5 u F,f',1

f .4.-t#'.r
' \llalni mnnusin, klah turun ay at y ang mmghmamlmn
kltnmar padn hnri i.a turury dnn k:h.amnr itu tnbuat dmi
limammamboinn : anggur, larma, madu klinthah dnn

sy a'ir (gandum).' (Disebutkan oleh al-Qurthubi
di dalam tafsirnya).

Maka, riwayat ini dan itu menunjukkan bahwa
khamar itu meliputi semua unsur yang menjadikan
mabuk Ia tidak terbatas pada suatu jenis tertentu.
Juga menunjukkan bahwa segala sesuatu yang
memabukkan adalah haram.

Semua unsuryang memabulil<an-apa pun jenis
nya-menghilangkan kesadaran abadi yang diharus
kan ada oleh Islarn di dalam hati orang muslim
supaya selalu berhubungan denganAllah setiap saal
merasa selalu diawasi olehAllah dalam setiap getar-

an hatinya. Kemudian, dengan kesadaran ini ia aktif
mengembangkan kehidupan, menjaganya dari ke
lemahan dan kerusakan, dan selalu memelihara diri-
ny4 hartanya dan harga dirinya Juga memelihara
keamanan umat Islam dan syariatnya serta segenap
perahrrannya dari semua tantangan.
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Seorang muslim ihr dibiarkan untuk dirinya dan
kelezatannya. Karena, setiap saat ia mempunyai
tugas-tugas yang membutuhkan kesadaran yang
abadi. Yaitu, tugas-fugas terhadap Tuhannya, ter-
hadap dirinya, terhadap keluargany4 terhadap kaum
muslimin tempat ia hidup, dan tugas-hrgas kepada
manusiauntuk diajak dan dibimbingnya. Maka, ia
dituntut untuk memiliki kesadaran yang terus
menerus agar dapat menjalankan hrgas-tugas ini.
Hingga ketika ia sedang menikmati yang baik-baik
pun, Islam mewajibkannya menyadari kenilanatan
ini sehingga ia tidak menjadi budak bagi syahwat
atau kelezatan. Ia harus selalu dapat menguasai ke
inginan-keinginannya sehingga dapat mengendali-
kannya sebagai oftrrgyang menguasai urusannya. . ..

Sedangkan, kehilangan kesadaran karena mabuk
sama sekali tidak cocok dengan pengarahan ini.

Kemudian hilangnya kesadaran ini pada hakikat-
nya tidaklain kecuali lari dari kenyataan hidup pada

suahr wakhr, dan cenderung kepada bayang-bayang
yang ditimbulkan oleh kemabukan dan ketidak-
sadaran ihr. Islam mengingkari manusia menempuh
jalan ini, dan menghendaki agar mereka melihat
kenyataan-kenyataan, dan menghadapiny4 hidup di
dalamnya, dan memalingkan kehidupannya sesuai
dengan kenyataan itu. Juga tidak menegakkan ke
hidupan ini di atas khayalan dan bayang-bayang....

Sesungguhnya menghadapi kenyataan itu me
nunhrt tekad dan kemauan yang serius. Sedanskan
lari dari kenyataan kepada khayalan dan bayang-
bayang itu adalah jalan keberantakan, menunjuliftan
tekad yang rapuh, dan kemauan yang meleleh
(sangat lemah). Padahal Islam dengan perhitung-
arurya senantiasa memelihara iradah dan membebas
kannya dari ikatan-ikatan badisi yang mengelians . . .

yaitu bermabuk-mabukan ....
Penggunaan redaksi ini saja kiranya sudah cukup

dilihat dari sudut pandangan Islam untuk meng-
hararnkan hfiamar dan mengharamkan semuayang
memabuliftan .... Karen4 itu adalah kotor; dari per-

buatan setan ... merusakkehidupan manusia
Para atrli fiqih berbeda pendapat mengenai zat

khamar itu, apakah ia najis sebagaimana halnya
benda-benda najis? Atau hanya semata-mata me
minumnya yang haram? Yang pertama adalah pen-

dapat jumhur (mayoritas ulama), dan yang kedua
adalatr pendapat Rabi'ah, I aits bin Sa ad, al-Muzani
sahabat Imam Syaf i, dan sebagian ulama belakang-
an dari ulama-ulama Baghdad. Cukup sebatas ini
sajalah yang kami bicarakan dalam a<h-Zhilnl'tfi.

Terjadi suahr peristiw4 batrwa setelah ayat-ayat ini

hrun dengan menyebutkan diharamkannya t*nmar
dan disifutinya sebagai kotoran, dari perbuatan setan,

muncullah dua suara di kalangan umat Islam dengan
redaksi kalimat yang sama tetapi motivasi dan
hrjuannya berbeda Sebagian sahabat merasa sedih
dan berkata "Bagaimana dengan teman-ten mn kami
yang sudah menlrggal dunia sedangkan mereka
pada waktu hidupnya suka minum khamar . . . ?" AJau

mereka mengatakan, "Bagaimana nasib orangorang
' yang telah gugur di medan Perang Uhud sedangkan
di dalam perutrya terdapat khamar (sebelum
dihararnkannya khamar itu) ?"

Sebagian orang yurng hendak menimbulkan ke
raguan dan kebingungan juga mengucapkan per-
kataan yang seperti ihr atau hampir sama dengan ifu,
dengan maksud untuk menimbulkan di dalam jiwa-

nya rasa lmrang percaya terhadap sebabsebab pen-
syariatan ini. Atau, untuk menimbulkan perasaan

telah hilangnya iman orang yang telah meninggal
dunia sebelum diharamfannya hhamar itu. Sedang-
kan, l*ramar ihr kotor dari perbuatan setan, dan ia
berada di dalam perutmereka

Nah, padawaktu itu turunlah aya!

'Tidnk ada dosa bagi orang-orang yary beriman dnn
mengerjakan amnhn yang saleh karena memalmn
mnlanan yang telah merekn makan dnhula, apabila
merelrn bntalata serta bdmary dnn mmgerjalan amnl-
an-amnlnn yarg salzh. Ifurnudian mnelca tetap brrtnfuta
dnn bnimnn, kemudinn merekn (tenq ju7a) batnlapa
dnn babuat lubajiknn. Allnh mmlukni mang-mangyang

b nbuat kcbaj ilwn. " (al-Maa'idah: 93)

Ayat ini turun untuk menetapkan beberapa hal.
Perta.m4 apayang belum dihararnkan pada wakhr itu
tidaktah haram, dan keharaman sesuafu itu baru
terjadi setelah ada nash yang menghararnkannya,
bukan sebelumny4 serta keharaman ini tidak ber-
laku surul Maka tidak adahukuman kecuali dengan
adanya ketetapan nash, baik di dunia maupun di
akhirat, karena nash ihrlah yang menciptakan
hukum....

Orangorang yang sudah meninggal dunia sedang
di dalam perubrya terdapat khamar, padahal wakhr
ifu khamar belum diharamkan, maka mereka tidak
menanggung dosa. Karena, tidak mengkonsumsi
sesuatu yang diharamkan dan tidak melakukan
pelanggaran. Mereka waktu itu selalu takut kepada
Allah, melakukan amal-amal saleh, merasa diawasi
Allah, dan menyadari bahwaAllah selalu melihat niat
dan perbuatan mereka. Orang yang demikian ke
adaannya sudah tentu tidak mau mengkonsumsi
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sesuahr yang haram dan melakukan pelanggaran.
Dalam hal ini kami tidak ingin memasuki per-

debatan yang dikembangkan oleh golongan Mu'tazr-
lah seputar hukum khamar sebagai sesuatu yang
kotor (ryb), apakah ia timbul dari perintah Pembuat
syariatyang mengharamkannya ataukah timbul dari
sifat yang melel<atpada zatl*ramar itu? Dan apakah
sesuatu yang diharamkan itu diharamkan karena
sifat yang melekat padanya, ataukah sifat ini baru
melekat padanya setelah diharamkan?

Yah, ini adalah perdebatan yang mandul (tidak
ada gunanya) menurut pandangan kami dan sesuahr
yang ganjil menurutrasakeislaman... ! Ketikameng-
hararnkan sesuahr, Allah SWTmengerti mengapa Ia
mengharamkan, baik Ia menyebutkan sebab ke
haramarurya maupun tidak menyebutkanny4 baik
pengharaman ihr karena adanya sifutyang lekatpada
benda yang dihararnkan, maupun karena illat (*bab)
yang berkaitan dengan pribadi orangyang mengkon-
sumsinya, ataupun berkaitan dengan kepentingan
masyarakat. . .. Allah SwTmengetahui semua urusan-
nya, sedang mentaati-Nya adalah wajib, dan mem-
bantah ketetapan-Nya sesudah ihr tidak mencermin-
kan kebutuhan riil, padahal realistis itu adalah
karakter manlnjPabbani ini. . .. Sekali-kali tidak perlu
seseorang mengatakan, "Kalau pengharaman ifu
karena adanya sifat yang melekat padanya, maka
bagaimana mungkin hal itu diperbolehkan sebelum
dihararnkarmya?"

Oleh karena itu, sudah tenhr Allah memiliki ke
bijakan tersendiri ketika Ia membiarkannya semen-
tara dengan tidak mengharamkannya, dan semua
urusan itu kembalinya adalah kepada Allah. Ini
adalah konsekuensi uluhi ah ttllahYang Mahasuci.
Anggapan baik atau angapan jelek dari manusia tidak
menjadi ketetapan hukum dalam masalah ini.Apa
yang dipandang manusia sebagai l/2, (sebab hukum)
kadang-kadang bukan illat yang sebenarnya. Ke
sopanan terhadap Allah menuntut yang bersangkuf
an menerima hukum-hukumnya tanpa resmte,baik
ia mengetahui hikmah dan illathukumnyamaupun
tidak mengetahuinya toh Allah Maha Mengetahui
sedang Anda tidak mengetahui.

Mengamalkan syariat Allah adalah wajib dilak-
sanakan atas dasar ubudiah ... sebagai bentuk ke
taatan kepada Allah untuk melahirkan ubudiaturya
kepada-Nya. Maka, lnlah Islnmdalam arti istislnm . . .

menyerahkan diri .... Sesudah melaksanakan
ketaatan, bolehlah akal manusia mencari hikmah
Allah-sesuai dengan kadar kemampuannya-pada
apa yang diperintatrkan Allah atau dilarang-Nya baik

Allah menjelaskan hikrnalurya maupun tidak, baik
akal manusia bisa mencapainya maupun tidak Sebab
yang menetapkan baiknya syariatAllah pada sesuahr
itu bukan manusia, tetapi yang menetapkannya
adalah Allah. Apabila Allah telah memerintah atau
melarang sesuafu, maka perdebatan harus dialdriri,
dan tetaplah perintah atau larangan itu.... Kalau
penetapan hukum itu diserahkan kepada akal ma-
nusia maka itu berarti bahwa manusialah yang men-

Jadi rujukan teralifiir di dalam syariatAllah. . . . I&lau
begihr, maka di manakah po sisi uluhi ahdan di mana
pulaposisi ubudiah ?

Kita lewati ini dan beralih kepada susunan ayat
dan pehmjukyang terkandung dalam susunan itu,

"Tidnk adn dnsa bagi orang-orangyng berimnn dnn
mengerjaknn amnhn yang salnh lmrena memalan
mnlmnan yang telah mereka makan dahulu, apabila
mnelcn b nnJar a s ntn b rimnry dnn mmgnj alan amnl-
an-wnalan yang salzh. Kelnudian mnelm tztnp bntnhna
dnn bnim.an, kernudinn mcrela (tetaf jusa) bnnhm
dnn berbuar kzbQikm. Allnh mmyulai wang-mang yang
bnbuat lubajilmn. " (al-IMaa'idah: 93)

Saya tidak mendapatkan'perkataan para mufasir
yang memuaskan hati di dalam membicarakan
bentuk ungkapan Al-Qur'an yang seperti ini dan
pengulangan katatalnva bersama dengan iman dan
amal saleh pada suatu kali, pada kali lain disebutkan
bersama iman, dan pada kali lain lagi disebutkan
bersama ihsan.... Dalam penafsiran saya di dalam
a<h-Zhilnl terhadap pengulangan ini pada cetakan
pertama juga tidak saya temukan hal yang mene
nangkan hati sebagaimana yang saya jumpai se
karang.... Sebaik-baik yang saya baca-meskipun
tidak sampai ke tingkat memuaskan-ialah apa yang
dikatakan oleh Ibnu Jarir ath.:Thabari, " Tiilruayang
pertama ialah talwa dalam arti menerima frintah
Allah, membenarkannya, funduk kepadanya, dan
melaksanakarurya Tf,lsva yang kedua ialah takwa
dalam arti mantap atas pembenarannya ifu . Sedang-
kan, talnva yang ketiga ialah takrva dengan berbuat
kebaikan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunah."

Apayang saya kemukakan padacetakan pertama
dalam masalah ini ialah, "Sesungguhnla ini adalah
tnukid,' pengaatan/penegasan' dengan cara merinci
sesudah menyebutkan secara global. IGren4 telah
disebutkan secara global mengenai takwa dan iman
serta amal saleh pada bagran pertama, kemudian
pada yang kedua takwa diiringr dengan iman, dan
pada kali lain (ketiga) diiringr dengan ihsan-yang
notabene adalah amal saleh. Penguatan itu di sini
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dimaksudkan unfuk bersandar pada makna ini, dan
untuk menonjolkan perahran yang baku di dalam
menentukan amalan-amalan beserta perasaan batin
yang menyertainya. Maka takwa adalah perasa;rn
yang peka terhadap pengawasan Allah, dan selalu
berhubungan dengan-Nya setiap saal

Iman kepada Allah, membenarkan perintah-pe
rintah-Nya dan larangan-Nya, melakukan arnal saleh
yang merupakan manifestasi akidah yang tersem-
bunyi, dan menghubungkan akidahyang ada dalam
batin dengan amalan lahir sebasai rnanifestasinya . . ..

Inilah yang menjadi sandaran hukum, bukan simbol-
simbol dan benhrk-bentuk lahiriah... IGidah ini
membufuhkan penegasan, pengulangan, dan pen-
jelasan."

Hingga sekarang pun saya belum juga menemu-
kan keterangan yang memuaskan.... Namun, bagi
saya hal itu tidak dapat dibukakan dengan sesuaht
yang lain.... Hanya Allahlah tempat memohon per-

tolongan.

Berburu 
""u.;;- 

dan rral-tral
yang Berkaitan dengannya

Masih dalam lapangan haram dan halal, ayat-ayat
berikutnya membicarakan masalah berburu pada
waktu ihram dan kaiaratmembunuh binatang buru-
an tersebul Juga membicarakan hikmah Allah di
dalam menghararnkam pelecehan terhadap IGbah,
bulan-bulan Haram, dan binatang liurban, yang di
larang diganggu sebagaimana dikemukakan dalam
permulaan surah ini.... Kemudian paragraf ini di.
akhiri dengan meletakJ<an timbangan nilai bagi jiwa
muslimin dan masyarakat Islam . . .. Yaitu, timbangan
yang menjadi parameter (tolak ukur) kebaikan
meskipun sedikif dibandingkan dengan yang buruk
meskipunbanyah

'&+J$,r'aW,;Affi 'Fhtfr 65iq?.
Ipa)33.d,6,f:JU:i6&I'ffi-?c;
'r|?1;";zr,\iki*ritrt$\qiYJ$\i
- rp" Ai;#6Y"6' 6;,i & ivr ;;t
'6fr:^A"iSsr 

^X:f U(r'$a S ;v1
"&G Nti ti; :r rl'lc. t 3 r'4(, V. dfi f,j
'F::Jgt6=G:i;a(^+ffi ?#ss;

-#if,\W''Ftii'xtodi&
i,ifr *:r-s ji'xi8SV"}::YttV
,tfu-, $.it Ai 6i\;'tKii {ii'# S $
?-i'iL'6'(fi JA."Vt',^.ptfr;'"ilf4f;1fi i(,

. 4 r,] g1fi65,ri'ii aY:' E r{ai 6!,

i;-,3,,-frft ,6i$-ii6JYAA&
i)#i6:;,,frctqffiG$i*y;r:;1i$e$
7#1iK,^#V4G4ic#JSt,

*l#'{s4:*t,t-ie:iit\}i!E
"Hai orang-orang )ang beriman, sesunguhnya All"ah
al,anmmgujilmmudergansewatudnribinnrnngbunnn
yargmud.ah didnpat oleh tnngan dnn tombakmu supaya

Allah mmganlrui orarry yang tnlwt knpadn- Nya, bimpun

ia tidnk dapat melihat-Nya. Barargsiapa yang me-

Iarrygm batas sesudnh itu, ma}n baginya wb ymgpedih.
Hai orang-mangyarry bahnnn, janganlah lamu mnn-
bunuh binntang buruan, ketilm lwmu sedang ihram.
Barangsiapa di antara lnmu membunuhnya dmgan
senga1a, maka dennnrrya ialahmatgganti dzngan binn-
tang tnrwk s eimbarg dmgan buruan y ang dibunulaty a,

mmurut putusan dua orangyang adil di antara ltnmu,
wbagai h.ad-ya y.ang dibawa sampai kn Ka'bah, atnu
(dndnny a) mernbay m lwfiarat dmgan mnnbni ma],nn
zratg-zrang mislcin, atau bnpuasa seimbang dmgan
m.akarnn yang dilulumknn itu, supaya dia mnasaknn
akibat yang buruk dmi pnbuatannya. Allnh teLah ru-
mnnJkan apa y ang tzlah lala. Barangsinpa yong lffinbali
mengerjalannya,niscayaAllnhalanmenyilcsonya.Allnh
Mah.akuasa l^agi mempunyai (kekuasann untuk) me-

nyiksa. Dilwlnllan bagimu binntang buruan hut dnn
mnlannn (y ang b erasal) dmi lnut sebagai mnlanan y ang

lzzat bagimu, dnn bagi orang-lrang yang dnl"am pn-
jalannn. Dilaramlan atasnu (nunangkap) binntang
buruan dnrat, sehma karnu dalnm ihram. Batnlamlnh
leep adn Alkh y ang lupada- Ny alah kamu alwn dilwm-
pullan. Allah telah mmj adilwn Ka- bah, rum"oh suci itu
sebagai pusat (peribadntan dan urusan dunia) bagi
m.anusin, dnn (demikinnpuk) bulnn Haram, h"ad1q,

qakin. (Alhh mn7 adilnn y ang) dsnikinn itu agar lannu
tnhu, bahw a sesungguhny a All"ah mmgetahui apa y ang
ada di lnngit dan aPa yang adn di bumi dnn bahwa
sesungguhnya AIkh Mahn Mmgenhu:i segala sesualu.

Ketahuilah bahwa sennguhny a AIIah amnt bnat silcsa-



Juz W: Bagian Akhir al-Maa'idah E llrmulaan al-An'aam (330) Tafsir Fi Zhilalil-Qrlr'an lll

Nya d"an bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang. Kewajiban Rasul tidak lain
hnnyalah menyampailan, dan Allnh mengetahui apa

lang kamu lahirlwn dan apa yang lamu sunbunyiknn.
Katalanlnh,'Tidak samn y ang buruk fungan yng b ailq
mtskipun banyaknya yang buruk itu mmarik hntimu,
mnlw bntnlaealah lupann Ailnh hni orang-orang bn'
aknl, agar kamu mendapat keberuntungan.."' (aI-
Maa'idah: 94-100)

Allah berfirman kepada orang-orang yang ber-
iman pada permulaan surah ini,

"H ai mang- orang y arg b nim.an, p muhilnh aqod- aqad
itu. Dihnlnllwn bagimu birnnrry krnnk, lucuak yang
alrnn dibarnlun lepadnmu. (YanS d.emikinn itu) dmgan
tidnk mengltalnlkan buburu letilm knmu sednng mc-

ngerjalan hnji, Sennggularya Allnh mautnplnn hulatm-
hukum mmurut yang dikehmdnki- l,lya. Hai mang-mang

yang bnimnn, janganl^ah lmmu melanggar syiar-syiar
AlkL, dK jGxrSGn mrJn ggrc kslrcmnan" hukrc-bulqn
Haram, j angan (nwngganggu) binntnng-binntnrg hnd1a,
dan binatang-binatang qal"aa-id, dan jangan (pula)
mcn&ganggu zrang- zrang I ang mmgunj ungi B aitullnh
sedang mereka mencari knrunia dan kridh^aan dari
Tuhnnnya. Apanik fumu telnh mmyel,esaiknn ibadah
hnji, mnl(n bokllah bnburu.. .. " (al-I\4aa-idah: 1-2)

larangan berburu ketika sedang ihram, dan
larangan melanggar syrar-sylar Allah, bulan-bulan
Haram, atau hnd-yadan qalaid (binatang korban),
atau mengganggu orang{rangyang mengunjungl al-

Baihrl-Haram, memang tidak dikenakan hukuman di
dunia bagi pelakunya melainkan hanya mendapat-
kan dosa. . . Akan tetapi sekarang, dijelaskan hukum-
annya, yaifu membayar kafrrat "supay a dia mnasaknn
akibat buruk dnri pnbuatannya". Kemudian dinyata-
kan pemaafan tentang pelanggarannya di masalalu
terhadap hal-hal yang harus dihormati itu, dan di-
ancam dengan hukumanAllah bagi orangyang me
ngulangi perbuatan itu lagi setelah adanyapenjelasan
ini.

Alinea ini sebagai halnya alinea-alinealain dalam
segmen ini dimulai dengan panggilan yang ramah,
"Hai orang-orangyang bnimnz. . .. "Kemudian diberi-
tahukan kepada mereka bahwa mereka akan meng-
hadapi ujian dan bobaan dariAllah, dalam urusan ber-
buru yang mereka dilarang melakukannya pada

wakhr sedangihram,

"Hai orang-orang yang bnim.an, sesungguhnya Allnh
aknn mmguj i kamu dmgan sesualu dnri binalnng burunn
yang mudnh didnpat oleh nngan dnn tom.bakmu supaya

AIInh mmgetahui orang y ong tnlat lupadn-|,$ a, bim pun
ia tidak dapat melihnt- Ny a. Barangsiapa y ang melnng-
gm batas sesudah itu, makn baghrya azgb yangpedih."
(af-Maa'idah: 94)

Ujian ini berupa buruan yang mudah, yang di.
datangkanAllah kepada mereka Buruan yang dapat
digapai tangan mereka dari dekat, dan dapat dicapai
tombak mereka tanpa kesulitan. Diceritakan bahwa

{lah mendatangkan buruan ini kepada mereka
hingga berkeliaran di sekeliling tenda dan rumah-
rumah mereka. Semua ini merangsang mereka
unhrk berburu, dan ini merupakan ujian. Semua ini
menarik, yang Bani Israel dahulu tidak mampu
menahan diri, sehingga mendesak nabi mereka
Musn alnihismlamagar mernntakepadaAllah supaya
memberikan suahr hari kepada mereka unfuk
beristirahat dan beribadah tanpa disibukkan oleh
urusan penghidupan. lalu Allah menjadikan bagi
mereka hari Sabhr sebagai hari ktrusus untuk ber-
istirahat dan beribadah itu.

Kemudian Allah mendatangkan kepada mereka
buruan-buruan lautyang berdatangan ke tepi laut
dan tampak oleh mata mereka pada hari Sabtu.
Kalau selain hari Sabtu, ikan-ikan ihr tidak tampak
lagi, masuk ke dalam air. Maka, mereka tidak dapat
memenuhi janji mereka kepada Allah. Mereka
lantas melakukan tipu daya-sebagaimana watak
kaum Yahudi-kepada Allah. Kemudian mereka
mem,rsang perangkap ikan pada hari Sabtu tetapi
mereka tidak mengambilnya Sehingga, keesokan
harinya mereka kembali ke tempat itu dan
mengambil ikan dari dalam perangkap. Nah, itulah
perkara yang dihadapkan Allah kepada Rasulullah
saw. di dalam menghadapi mereka dan membuka
aib mereka, sebagaimana firman-Nya,

'Dan tanyalankh kcpadn Bani Israel tentang rcgni
yang terlctak di dnknt laut lutika mnela melnnggar
aturan padn hnri Saltu, di w aldu dgrnng kzp adn mnela
ilrnn-ilmn (yang bnada di sekitnr) mereln tuapung-
apung di pnmulcnan air, dnn di h"ari-lnri yang bulan
Sabtu, ikan-iknn itu tidak danng lupono merelu.
D emikianlnh Kami mnwba merelw disebahknn mnela
bnlaku fasik." (al-A'raaf: 163)

Ujian ini juga pernah diujikan Allatr kepada kaum
muslimin, lantas mereka berhasil, sementara kaum
Yahudi gagal. Hal ini sebagai pembuktian kebenaran
firmanAllah,

"Knmtt odnkth umat tnb aik y ang dilnhirlmn unhtk mn-
rusia" mnryuruh lspada y arq mnlcruf dnn menagah dnri
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yang mungkm, dnn beriman kepadn Allah. Sekiranya

AhIi Kitab bnimnn, tmtulnh itu lzbih baik bagi mcrekn.

Di antnra merekn adn yang buimnn, dnn lcebanyalwn

mnela adnkh orang- orang y ang fasik. " (Ni Imran:
110)

Umat Islam berhasil menghadapi ujian ini dalam

beberapa peristiwa sementara Bani Israel gagal....
Oleh karena itu, Allah mencabut kekhalifahan di
muka bumi dari Bani Israel dan mempercayakannya
kepada umat Islam. Dia menguasakan kepada umat
Islam di muka bumi ini apa yang belum pernah di-

kuasakan kepada umat lain sebelumnya. Karena,
manhnj f$lahtidak pernah termanifestasikan secara

lengkap di dalam tatanan yang riil untuk mengatur
seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang ter-
manifestasikan pada keli*ralifahan unrat Islam.

Sudah tentu hal itu terjadi pada waktu mereka
benar-benar sebagai umat Islam! Yaihr, padawakhr
mereka mengerti dan menyadari bahwa Islam ber-
arti mengimplementasikan agama Allah dan syariat-

Nya di dalam kehidupan manusia. Juga menyadari
bahwa merekalah umat yang diberi amanat yang
besar ini, sekaligus sebagai penerima wasiat atas

kemanusiaan trntuk menerapkan nnnhaj f$ahpada-
nya dan melaksanakannya sebagai amanatAllah.

Ujian dengan buruan yang mudah di tengah-
tengah masa ihram ini adalah salah satu ujianyang
telah berhasil dilalui umat ini dengan sukses. Per-

hatian Allah SWT terhadap pendidikan umat ini de
ngan ujian-ujian semacam ini adalah salah satu bukti
pemeliharaan dan pilihan-Nya terhadap mereka.

Allah mengungkapkan kepada orangorang yang

beriman dalam peristiwa ini tentang hikmah ujian
tersebut, yaitu,

"supaya Alhh mtngetahui orangyang takut lupr.do-
Nya, binrpun ia tidak dnpat melilmt-Nya...."

Takut kepadaAllah meskipun tidak melihat-Nya
itu merupakanfondasi akidah ini di dalam hati orang
muslirn Fondasi kokoh yang menjadi dasar bangun-
an akidah dan bangunan perilaku, dan dengannya
dikaitkan amanat khilafah di muka bumi dengan
manlaj Allahyang lurus.

Sesungguhnya manusia tidak melihatAllah, tetapi

mereka merasakannya di dalam hatinya ketika mereka

beriman.... Dia Mahatirisgi dan gaib bagi mereka,
tetapi hati mereka mengetahui.Nya meskipun gaib

dan takut kepada-Nya. Sesungguhnya penetapan

hakikat yang besar ini-yaitu hakikat iman kepada

Allah meskipun tidak melihaLNya dan takut kepada-

Nya, merasa cukup dengan tidak melihat dan me

nyaksikan-Nya secara indrawi, dan merasakan yang
gaib ini dengan perasaan yang seimbang dan bahkan
melebihi kesaksian indrawi, sehingga si mukmin
bersaksi bahwa tidak adaTuhan kecualiAllah, pada-

hal ia tidak melihat Allah dengan indranya-dapat
dianggdp sebagai peralihan besar di dalam me
ningkatkan harkat manusia, dan membebaskan
potensi-potensi fitrahnya. Juga mendayagunakan
perangkatperangkat yang sudah disiapkan di dalam

' kejadian asalnya secara lebih sempurna, dan men-
jauhkarurya-sesuai dengan kadar ketinggiaannya-
dari dunia binatang yang tidak mengenal alam gaib

-di mana manusia diciptakan dengan persiapan
potensi unhrk itu-dan ruhnya terfirhrp dari melihat
apayang ada di balik alam indrawi. Juga terbeleng-
gunya perasaannya di dalam wilayah yang dapat
dicapai indra saja pengabaiannya terhadap sarana-

Mrana pengambilan dan perhubungan yang tinggi,
dan terjerembabnya dia ke dalam peringkat binatang
pada perasaan "kebendaan" semata.

Olehkarena itu, Allah SWTmenjadikan hilanah
tersendiri bagi ujian ini. DiungkapkarFNya hikmah
ini kepada orang{limg yang beriman, supaya jiwa

mereka terfokus perhatiannya unfuk memanifestasi-

kannya.
Allah mengajarkan ilmu lndunnikepada orang

yang takut kepada-Nya meskipun dia tidak melihat
Nya. Tetapi, Dia tidak menghisabnya menwut ilmu
lndunniyang mereka peroleh itu, melainkan menu-
rut tindakan nyata- Karena ifulah, Dia mengajarkan

kepada merekd pengetahuan-pengetahuan tentang

realitas....

"Barangsiap a y ang melnnggm batns sesudnh itu, mnkn

bogrryo aab yang pedih. " (al-Maa-idah: 9a)

Allah menguji manusia dengan suatu cobaan, dan

menunjulil<an hikmahnya kepadanya, serta mem-
peringatkan mereka agar jangan terjerumus. Juga
supaya mencurahkan segenap tenaganya agar se
lamat di dalam menempuh ujian ini... Nah, apabila

dia melanggar-sesudah itu-maka dia akan men-
dapatazab yang pedih sebagai balasan yang tepat
dan adil. Karena, dia telah memilih balasan ini untuk
dirinya dengan melakukan tindakan yang pantas

mendapatkan balasan itu.
Sesudah ihr datanglah keterangan terperinci ten-

tang kafarat melanggar larangan itu, yang dimulai
dengan mengemukakan larangan dan disudahi
dengan ancaman lagi,

"Hai orang-orang yang bnimnn, j anganlah lmmu mem-

bunuh binatang buruan, leetilm lamu sedang ihram.
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Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan

sengaj a, mala dendnnya inlnh mengganti fungan binn-

tang ternak seimb ang dmgan buruan y ang dibunuhny a,

mmurut puhsan dua orangyang adil di antara lwmu,
sebagai hnd-ya yang dibawa sampai lu Ka'bah, atau
(datdany a) mnnb ay ar tafarat dzngan mnnb eri mnlan
nrang-nrang miskin, atau bnpuasa seimbang dmgan
malrnna.n yang diluluarltan itu, supaya di.a mnasaknn

akibat yang buruk dari perbuatannya. Alkh tekh
m.emaaflnn apa y arry tzlnh lnlu. Dan baron griapa y ang

lembali mengeryakannya, niscaya Allnh akan mmyiksa-

nya. Allnh Malakuasa lagi mempunyai (kekuasaan

untuk) m"rny ilcsa. " (al-Maa'idah: 95)

larangan ini ditujukan kepada orang yang sedang

ihram dan ia membunuh binatang buruan dengan
sengaja Adapun jika ia membunuhnya secara tidak
sengaj4 maka tidak berdosa dan tidak wajib mem-
bayar kafaral Apabila ia membunuh buruan dengan
sengaja, maka kafaratnya ialah menyembelih bina-

tangternakyang sebanding dengan binatangburuan
yang dibunuhnm lGlau membunuh kliang umpama
ny4 maka ia harus menyembelih kambing. IGlau ia
membunuh unta misalnya maka ia harus menyem-
belih sapi. Kalau ia membunuh jerapah, maka ia
harus menyembelih unta- Kalau ia membunuh ke
linci atau kucing, maka ia harus menyembelih ke
linci. Dan kalau ia membunuh binatang yang tidak
ada padananny4 maka ia harus menyembelih bina-

tang lain yang harganya sebanding dengannya
Jenis hukuman ini harus ditetapkan oleh dua

orang muslim yang adil. Apabila kedua orang itu
telah menetapkan bahwa ia harus menyembelih
suatu binatang ternak secara mutlak sebagai korban
untuk dibawa sampai ke Kabah, maka binatang
tersebut harus disembelih di sana dan diberikan
dagingnya kepada orangorang miskin. I(alau tidak
diperoleh binatang ternah rnaka kedua orang lwl(nm

itu dapat memutuskan agar yang bersangkutan
membayar kafarat dengan memberi makan kepada
oftrng-orang miskin, senilai binatang ternak atau

binatang buruan yang dibunuhnya itu (terdapatper-

bedaan pendapat di kalangan altli fikih).
Kalau orang yang berkewajiban membayar ka-

farat ifir tidak mampu melakukanny4 maka ia harus
berpuasa sebagai ganti kafrrat itu. Ini diukur dengan
harga binatang buruan atau binatang ternak lalu
dibagikan kepada sejumlah orang miskin yang
mestinya diberi makan dengan harga ini, dan puasa

sehari sebagai ganti memberi makan seorang mis
kin. . .. Mengenai berapa harga makanan bagi setiap

orang miskin, maka masalah ini diperselisihkan di
kalangan ahli fiqih, tetapi diukur menurut lokasi
(daerah, negeri), masa, dan kondisi.

AlQuran menjelaskan hikmah kafarat ini,

"Supaya dia merasalwn akibat yang buruk dari pn-
buatannya."

I
IGrena di dalam kafarat ini terkandung makna

hukuman. IGrena dosayang dilakukan di sini me
rusak kehormatan sesuatu yang mendapatkan per-

hatian yang sangat serius dari Islam, maka penye
butan hukuman ini diiringi dengan pemberian maaf
terhadap yang sudah telanjur dilakukan pada masa
lalu. Lalu disusuli dengan anqrman dari Allah bagi
orang yang tidak mau menghentikannl'a,

'Allah telah mem.a.aflan apa yng tel"ah lnlu. Dan
barangsiapa yang kembali mengrjaknnnya, niscay a

Allnh almn mmlilcsany a. Alkh Mahnkuasa lagi mnn-
punyai (lukuasa.an urrtuk) mmjilca. "

Apabila pembunuh buruan itu membanggakan
kekuatan dan keperkasaarurya unfuk mendapatkan
buruan, yangAllah berkehendak memberinya ke
amanan di kawasanyang aman ini, makaAllatrlah
Yang Mahaperkasa, Mahakuat, lagi Mahakuasa
untuk menjahrhkan hukuman.

Demikianlah mengenai urusan buruan darat.
Adapun buruan laut, maka hukumnya halal, baik
padawaktu halal (di luarihrarn) maupun padawakhr
ihram,

' Dihnlnllm bagimu"binanng burunn lnut dnn mnlnnnn
(yang bnasal) dari laut sebagai malunan yang lezat

bog*r+ dnn bagi omng- orang yong dnlnm p erj alnnnn. . .. "
(d-Maa'idafr: 96)

Binatang laut ihr halal diburu dan halal dimakan,
baik bagi orang yang sedang ihram maupun yang
tidak sedang ihram. Setelah menyebutkan halakrya
buruan laut dan memakanny4 maka diulang kem-
bali haramnya buruan daratbagi orangyang sedang

dalammz$aihram,

&V;t;3q!$rr-Wifr
'Dan dihnramltan atasrnu (rnenanglnp) bimtang
buruan dnrat, sehmn lwmu dalnm iltram."

Para ulama telah sepakat atas haramnya buruan
darat bagi orang yang sedang ihram. Terdapat per-

bedaan pendapat seputar masalah orang yarrs ihram
yang memakan buruan daratyang ditangkap oleh
orangyang tidak sedang ihram. Hal ini sebagaimana
juga terdapat perbedaan pendapat seputar makna
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shaid'berbwu', apakah khusus terhadap binatang
yang sudah biasa diburu, ataukah larangan ini me
liputi semua jenis binatang, meskipun tidak biasa di.

buru dan tidak diistilahkan dengan binatang buruan.

Pembahasan tentang penghalalan dan peng-

haraman ini diaktriri dengan memfokuskan perasaan

talova di dalam hati, dan mengingatkan akan dikum-
pulkannya kepadaAllah dan hisab,

"Bertakwal.ah kepadn Allnh yang kepada-Nya knmu

alwn dikumpullcan."

Setelah itu, di mana dan kapankah dihararnkarr
nya semua itu? Jawabnya di kawasan aman yang

ditetapkan A[ah basi manusia pada saat berdesak-

desakan. Yaitu, di kawasan IG'bah al-Haram dan
pada bulan-bulan haram, di tengah-tengah peperarg-

an yang berkobar arftara dua golongan yang ber-

seteru, berperang, dan berdesak-desakan untuk
mendapatkan kehidupan di antara orangorang hidup
dari semua suku dan bangsa. Juga di antara ke
inginan-keinginan dan ambisi.ambisi, keinginan-
keinginan dan kebutuhan-kebutuhan. . ..

Dihararnkannya semua itu adalah dengan mak-

sud untuk menciptakan ketenangan sebagai peng-

ganti ketakutan, menciptakan kedamaian untuk
menggantikan perseteruan, dan mengepakkart sayap

sayap kasih sayang, persaudaraan, keamanan, dan

kedamaian. Juga supaya jiwa manusia dapat berjalan
pada dataran praktik yang realistis-bukan dalam

dunia ide dan teori-teori-dengan perasaan-perasazul

ini dan pengertian-pengertian ini, bukan cuma kata-

kata bersayap dan mimpi.mimpi indah, yang sukar
diaplikasikan dalam realitas kehidupan,

' Allnh telnh mmj adifun Ifu bah rumnh suci itu s ebagai

pusat (pnibadntan dnn urusan dunia) bagt mnnusin, dnn
-(dmikian 

puln) bulan Haram, had1a, qakid. (Alklh

mmjadilrnnyang) dnnikian itu agar lamu nhu, ba)ruta

wsungguhnya Allnh mengetnhui apa yang ada d'i lon'grt

dnn apa yang adn di bumi dnn bahwa sesun'guhnya

Allah Mahn Mengetahui segal,a sesuatu. Ketahuilnh

bahwa saungguhnya All,ah amat bnat silcsa-Nya dnn

balrua sesunggulurya Allah Maln Pmgantpun lagi Maln
Penyayang. Kewajiban Rnsul tidak lnin hanyalah

mcny ampailrnn, dnn AIln h mengetahui apa ryng la.ryt
tahixlcan dnn apa yang kamu sembunyiknn'" ("1-

IVlaa'idah: 97-99)

Allah menjadikan keharaman-keharaman ini
untuk memberikan keamanan kepada manusia,

burung-burung, binatang-binatang dan unggas di
kawasan al-Baihrl-Haram, dan pada masa ihram bagi

orangyang ihramhingga iabelum sampaike tanah

haram sekalipun. Hal ini sebagaimana Ia juga mene
tapkan bulan-bulan haram untuk tidak boleh mem-

bunuh dan berperang, yaitu bulan Dzulqa'dah,

Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab.... Allah
telah menetapkan di dalam hati bangsaArab -hingga
pada zamartjahi$h sekalipun-rasa hormat terhadap

bulan-bulan ini. Karena itu, pada bulan-bulan ini
mereka tidak menakut-nakuti orang lain, tidak me

' nuntut darah, dan tidak mengobarkan peperangan,

hingga ada orang yang bertemu dengan pembunuh

ayahnya anakny4 dan saudaranya, nalnun ia tidak
ingin mengganggunya pada bulan-bulan itu. Maka
masa-masa itu merupakan saat yang aman untuk
tamasya bepergian di muka bumi, dan mencari rezeki.

Allah menjadikan yang demikian karena Dia ingin

agar Ka'bah-Baitullah al-Haram-menjadi tempat

berkumpulyang penuh keamanan dan kedamaian,

untuk tempat berkumpulnya manusia dengan dilin-

dungi dari rasa takut dan sedih. Demikian pula Dia
menjadikan bulan-bulan haram untuk menjadi titik
tolak keamanan dalam dimensi wakhr sebagaimana

Ibbah menjadi titik tolak keamanan dalam dimensi

tempal
Kemudian serambi keamanan itu dikembangkan

ke luarwaktu-wakhr ihr dan tempat itu. Lalu Dia men-
jadikannya berhak terhadap korban-yaitu binatang

ternak-yang dilepas (disembelih) untuk sampai ke

Kabah padawakhr haji dan umrah. Sehingga, tidak
ada yang mengganggunya di tengah jalan, sebagai-

mana Dia merijadikannya bagi orang yang ikut-
ikutan menentang tanah haram, dengan meng-

umumkan perlindungannya terhadap al-Baihrl Atiq.

Allah telah menjadikan keharaman-keharaman ini
sejak dibangunnya Baihrllah di tangan Ibrahim dan

Ismail, dan menjadikannya sebagai tempat ber-

kumpul bagi manusia dan tempatyang aman. De
ngan demikian, Allah memberi karunia (keamanan)

bagi orangorang musyrik sekaligus, karena Baifullah

berada di tengah-tengah merekayang berdomisili di
sifir dan mendapatkan keamanan, sedangkan orang-

orang yang di luar itu hidupnya terancam. Akan
tetapi, sesudah itu mereka tidak mau bersyukur
kepadaAllah, tidak mengesakan-Nya di dalam ber-

ibadah di rumah tauhid, dan mereka berkata kepada

Rasulullah saw. apabila beliau menyeru mereka ke
pada tauhid, 'Jika kami mengikuti petunjuk yang

engkau berikan, niscayakami akan diusir dari negeri

kami." Maka, Allah menceritakan perkataan mereka

itu, dan dikemukakannya kepada mereka hakikat
keamanan dan ketakutan,
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'Dan mnekn berkata, Jila knmi mmgikuti petunjuk

bersama knmu, niscay larni akan diusir dmi negeri

knmi.' Apakah Kami tidnk rneneguhkan kedudukan

merekn dnlam dnnah lwram (nnah suci) yang amnn,

yang didnnrgla n lu tanpat lu buah-bualtnn dnri segaln

rnmm (tumtruh+umbultan) untuk mmj adi re<cki (bagi-

mu) dnri sisi Kami? Titapi, lubanyalan mnelm tidnk
mmgetnhui." (al- Qashash : 57)

Diriwayatkan di dalam Shnhih^ain bahwa Ibnu
Abbas r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. ber-
sabda pada hari pembebasan kota Mekah,

,H ,l t ,;:;.3 '.t;;i:- i , it?:[jr r.i; i1 ]
$;'r;l'ot # ual '1, ,',:t:, '.& :!') ,i:te

tr

"Negeri ini adnhh Hmorry tidak bolzh dipotnng peplhm-
annlq tidak bolzh dicabut rmtmputanrtya, tid.ak bolzh

ditmgknp binnrarg buruannya, dnn tldak bolzh dtpungut

barang tanuanny a kzcuali olzh nang y ang hmdn k mmt'
b n itahu lanny a kzp adn p anilihty a. "

Tidak ada yang dikecualikan dari binatang-bina-
tang yang boleh dibunuh di tanah Haram dan bagi

orang yang sedang ihrarn kecuali gagak, burung
rajawali, kalajengking, tikus, dan anjrrggalak (suka

menggigit), berdasarkan hadits Aisyah r.a- di dalam

Slwhilnin"

".-'* ,F.et Y \t * iitr ,)'rL, ;;i\
*,i,j ir+,i *t,fii | (,';ltj ,ft e qti

4,"'t-,:t 'a3ttitlTtt
"Rnsulullah saw. mmyuruh manbunuh lim"ai mis binn-

tang di nnah lwlal dnn tnnnh Haram y aitu burung gogalq

bururg raj awali, kakj mgking, tilws, dan anjing galnk. "

Di dalam riwayatMuslim dari hadits Ibnu Umar
r.a- ditambah dengan "u.lar".

Demikian pula, kota Madinah juga dinyatakan
sebagai tanah Haram, berdasarkan hadits Ali r.a ia
berkata "Rasulullah saw. bersabda, Modinahitu adn-

lnh nnnh hmam, yaitu apa yang adn antara Ir hingga
'7!ar1r...."'

Dan diriwayatkan di dalam Shnhihaindaihadits
Abbad bin Tamim bahwa Rasulullah saw. bersabda

q a;i k ;7 e,;L'oLy
4keG\i?*'41'

"sesungguhnya Ihrahim telnh menladiknn Melah sebagai

tannh Hmam dnn bndoa untulvrya, dnn sesungguhnya

akxt mniadil(an Madinnh sebagai tnn ah Hmam sebagai-

mnnn lbrahim mmjadilan, Melah sebagai tnnah Haram. "

Waba'du, sesungguhnya bulan Haram dan tanah
Haram ini bukan hanya daerah aman dalam dimensi
walitu dan tempat saja. Rasa aman ini tidak hanya
meliputi binatang dan manusia saja- Tetapi, juga me
liputi hati manusia dari pergolakan yang biasa terjadi
dl dalam lubuk hati manusi4 dengan kekerasan dan

tebaran asapnyayang memasuki semua tempat dan
mas4 menimpa manusia dan binatang.. ..

Sesungguhnya ini adalah kawasan aman dan
toleran daripergulatan ihr. Maka, orangyang sedang

ihram terlarang untuk menjamahkan tangannya
kepada burung dan binatang-binatang lain, padahal

burung-burung dan binatang-binatang ini{i luar
kawasan ini-halal bagi manusia. Tetapi, di kawasan

ini binatang-binatang itu berada di tempatyang aman,
padawaktu yang aman, dan dengan jiwayang aman. . .

Ini adalah kawasan untuk melatih dan mendidik jiwa

manusia supaya menjadi jernih, lembuf dan halus.
Sehingga dapatberhubungan dengan alam tertinggi
dan siap sedia bergaul dengan makhluk-malifiluk
tertinggi.

Alangkah bufuhnyajiwa manusiayang penuh msa

takut, ketidaktenteraman, pergolakan, dan pergulat-

an ini kepada kawasan yang aman, yang dijadikan
Allah bagi manusia di dalam agarrra Islam ini, dan
dijelaskannya di dalam Al-Qur' an.

" (AIkh mntj adikan y ang) fumikian iht agar kamu tahu,

bahw a s esungguhny a Allnh mmgetahui ap a y arry adn di
lnngit dnn apa yang adn di bumi dan bahna sesunguh-

nya Allah Malm Mengetahui segal'a sesuatu." (al'
Maa'idatr:97)

Agama Islam ini sangat hebat dan mengagumkan
dalam kesesuaiannya yang sempurna dengan ke
bufuhan vital fitrah manusia dan kerinduan-kerin-
duanny4 dan dalam memenuhi kebuhrhan-kebuhrh-
an hidup semua manusia. . .. Polanya sesuai dengan-

nya, dan bangunannya pun cocok dengannya, se
hingga hati merasa puas dan lapang terhadap agama

ini. IGren4 di dalam agama Islam ini ia mendapatkan

keindahan, respon, ketenteraman, dan ketenangan
yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang me
rasakannya

Pembahasan tentang halal dan haram di tanah
halal dan di tanah haram ini diaktriri dengan ancaman
yang terang-terangan dengan siksaan dan dorongan

untuk mendapatkan ampunan dan ratrmatAllah,

t o6z o 1',t>tf €") '
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"Ketahuilnh bahta sesungguhtrj a Allnh amat berat silsa-
Nya dan bahwa sesungguhnya Allnh Mahn Pengampun

lagi Mahn Penyayang." (al-Maa-idah: 98)

Di samping ancaman itu juga terdapat isyarat ten-
tang pemikulan tanggung jawab bagi orang yang
menyimpang, yang tak dapat dihindari,

"Karajiban R.osul tidnk lnin hanyalah menyampaiknn.
Allah mmgetahui ap a y ong kamu lnhirknn dnn ap a y ang

kamu sembuny ilmn. " (al-Maa'idah : 99)

Ukuran Kebaikan dan Keburukan
Segmen ini diakhiri dengan mengemukakan

sebuah timbangan yang ditegakkan Allah untuk
mengukur nilai-nilai, dan untuk dipergunakan oleh
orang muslim buat menimbang dan menetapkan
perkara. Yaitu, timbangan yang menguatkan bobot
kebaikan dan meringankan bobotkeburukan, supaya
seorang muslim tidap tertipu oleh banyakkeburuk-
an kapan pun wakhr dan dalam kondisi bagaimana-
pun,

"e4#1iK i&A tr; $:r, c"Ji 6fiJ S
*s ;$ -e6 

=tt'-ii,lJl 
a\\ ;$L

"I{ala}anhh,'Tidnk sotna yang buruk dtngan y ang bailq

meshipun banyakrya yang buruk itu mennrik hntimu,
mnla bertaltu)alnh lcepadn AAnh hni orang-orang bu-
alml, agar kamu mendapat keberuntungan.."' (aI-
Maa'idah:100)

Relevansi penyebutan keburukan dan kebaikan
dalam konteks ini ialah pemisahanyang haram dan
yang halal dalam berburu dan dalam masalah
makanan. Yang haram adalah burub dan yang halal
adalah baik. . .. Tidak sama yang buruk dengan yang
baik meskipun banyaknya keburukan itu dapat
memperdayakan dan mengagumkan. Pada yang
baik terdapat kesenangan yang tidak mengakibatkan
penyesalan atau kebinasaan, juga tidak menimbul-
kan penderitaan atau penyakil

Pada yang buruk terdapat kelezatan, demikian
pulapadayang baik Tbtapi, kelezatan padayang baik
itu seimbang dan aman dari akibat sampingan yang
buruk baik di dunia maupun di akhirat. Maka, akal
manusia yang bersih dari hawa nafsu, karena selalu
bertakwa kepada Allah dan hatinya selalu merasa
dipantau oleh Allah, niscaya dia akan memilih yang
baik daripada yang buruk. Dengan demikian, dia
akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di
akhirat,

'Maka banlamlnh lepadn Alkh hai zrang-zrang |ang
bnalrnl, agar knmu mmdapat luberuntungan."

Inilah relevansinya, tetapi sesudah itu nash ini
mengembangkan jangkauannya lebih luas dan lebih
jauh lagi. Yaitu, meliputi seluruh aspek kehidupan
dan dalam berbag,ai lapansan yang beraneka macam.

Allah telah mdlahirkan umat Islam ini dan men-
jadikan mereka sebagai umat yang terbaik bagi ma-

. nusia, yang disiapkan untuk mengemban hrgas yang
besar dan agung. Disiapkan-Nya unfuk mengemban
amanat mnnhnj-Nyadi muka bumi, supaya mereka
berpegang teguh padanya di mana belum pernah
ada umatyang konsisten selama ini. Juga supaya me
nerapkannya di dalam kehidupan manusia di mana
belum pernah ada suatu umatyang menerapkannya
selama ini. Oleh karena itu, umat ini harus melaku-
kan latihan yang panjang, latihan untuk pertama-
tama melepaskan diri dari kejahiliahan, dan mendaki
dari lumpr jatriliah ke tempat dan posisi yang tinggi
dengan menyrcikan polapikir, tradisi, dan peraszum-

nya dari endapan-endapan jahiliah. lalu mendidik
iradah (<emauannya) untuk memikul kebenaran
dan segala tanggung jaw4bnya. Kemudian disudahi
dengan menegakkan kehidupan secara global dan
terperinci sesuai dengan nilai-nilai Islam di dalam
timbangan Allah, sehingga mereka menjadi umat
Rabbaniyah yang sebenarnya, dan sehingga ke-
manusiaannyamenurgkatke pos$ aluanu taqteim. . ..

Dengan demikian, tidaklah sama menurut tim-
bangannya antarayang buruk dan yang baik, meski-
pun banyaknya keburukan menarik hatinya- Memang
apayang banyak itu dapatmemukau pandangan dan
membingungkan perasaan. Akan tetapi, daya pem-

beda antara yang buruk dan yang baik, dan keting-
gran jiwa sehingga menimbang segala sesuatu de
ngan timbangan Allah, menjadikan neraca keburuk-
an tidak berbobot meskipun banyak jurnlahnya Juga
menjadikan neraca kebaikan sangat berat meskipun
sedikit jumlahnya... Pada waktu itu jadilah umat
Islam ini sebagai umat yang terpercaya dan peme
gang amanat untuk mengendalikan kepemimpinan
. . . kepemimpinan atas manusia. Umat yang menim-
bang dengan timbangan Allah, menentukan dengan
ketentuan Allah, memilih yang baik, dan tidak silau
mata dan hatinya oleh banyaknya sesuatu yang
buruk.

Sikap lain yang diperoleh dalam timbangan ini
ialah, ketika kebatilan itu merajalela, jiwa melihatnya
berkembang, dan mata terpukau oleh simbol-simbol-
nya, banyaknya jumlahnya, dan kuatnya... maka
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orang yang beriman melihabrya dengan timbangan
Allah kepada kebatilan yang sedang merebak itu. Se
hingga, tangarurya tidak bergoyang, pandangannya

tidak melampaui batas, dan timbangannya tidak
rusak. Ia tetap memilih kebenaran yang tidak ber-
buih dan berbusa meskipun tidak ada persiapan di
sekitarnya dan tidak banyak yang mendukung.
IGrena kebenaran adalah kebenaran. . . kebenaran
yang tulen, dengan sifat dan jati dirinya, dengan
bobotnya dan kemantapannya di sisi Allah, dan
dengan keindahan dirinya dan kekuasaannya.

Allah telah memelihara dan mendidik umat Islam
ini dengan manlmj N-Qur'an dan kepemimpinan
Rasulullah saw.. Sehingg4 Allah mengetahui bahwa
mereka mencapai tingkatan yang layak diberi
amanat mengemban agamaAllah. . .. Bukan di dalam
jiwa dan hatinya saja, tetapi juga di dalam kehidupan
dan penghidupannya di mukabumi, dengan segala
gataran kehidupan yang berupa hasrat dan ke
inginan-keinginan, benturan antarberbagai kepen-
tingan, dan kepentingan antara pribadi dan masya-

rakal Kemudian adalah untuk memimpin manusia
dengan segala tanggung jawabnya di dalam kepe
mimpinan umum kehidupan ini.

Allah telah mendidik mereka dengan bermacam-
macam pengarahan, beraneka peristiw4 beraneka
ujian, dan bermacam-macam peraturan. Juga men-
jadikan semuanya dalam satu kemasan untuk me
nunaikan sebuah peran. Yaitu, menyiapkan umat ini
dengan akidah dan pemikirannya, perasaan dan
tanggaparury4 perilaku dan aktrlaknya syariat dan
peraturannya, agur mereka berdiri tegak di atas

landasan agama Allah di muka bumi, dan agar men-
jalankan kepemimpinannya atas manusia.... Allah
akan merealisasikan apa yang dikehendaki-Nya
lewat umat ini, sedang Allah ihr Mahakuasa merea-

lisasikan segala urusan-Nya. Juga supaya gambaran
yang terang tentang agama Allah ini terwujud di
dalam realita kehidupan dunia ini .. . dengan penuh

santun yang tercermin dalam kenyataan. Sehingga
manusia pun dapat mengaplikasikannya setiap wakhr
ketika mereka berjuang unfuk mencapainya, dan

Allah pun pasti menolongnya ....

Jangan Bertanya yang Bukan-Bukan
Selanjutnya, kaum muslimin dididik dan diarahkan

agar bersopan santun yang wajib mereka lakukan
terhadap Rasulullah saw, dan tidak menanyakan
kepada beliau apa yang tidak beliau informasikan,

mengenai hal-hal yang kalau dimunculkan jusku
akan mennrsatrkan dan merepotkan si penanya ifu
sendiri. Atau, akan menyebabkan bertambahnya
beban yang berat unhrk mereka pikul. Atau, akan
menjadikan kesempitan bagi mereka dalam hal-hal
yang selama iniAllah memberikan kelapangan ke
pada mereka atau dibiarkan-Nya tanpa dibatasi
sebagai rahmat kepada hamba-hamba-Nya.

'Fj,ar:tJet6{t5(('_ti(-li-
64,Jffi t;3i31iJ-Gq:"1j;3ofi:{#

;?'ia:Yii $ 3+3 f-aro?- xt

tc.f+t;'Jrh#
"Hai orang-orarry yang bniman, janganlah lwmu me-

nnny aknn (lrzp adn N abimu) lal,hal y angj ila ditnang-
lan lupadamu, niscaya mmyusahlan lwmu dan jikn
lamu mmanyalmn di waktu Al-@tf an itu sedang di-
turunkan, niscaya alwn ditnangkan kepadnmu. Allah
memaaflun (l* u) tentang hal-hnl itu. Allah Maln
Pmgampun lal Maln Pmyantun, Saunguhnya telnh

adn s egolnngan mnnusin s eb elum kamu mennny alan hnl,
hnl yang snupa itu (kzpadn Nabi mnela) kemudian

mnela tidnk pncay a lup adnnya. "(al-IMaa-idah: 101-

102)

Sebagian mereka mengajukan banyak pertanya-
an kepada Rasulullah saw mengenai berbagai masa-

lah yang tidak terdapatwahyu yang memerintahkan
atau melarangnya, atau meminta kepada beliau
unhrk merinci hal-hal yang disebutkan secara global

oleh AlQur'an dan keglobalan ini memang dijadikan
Allatr sebagai kelapangan bagi manusia. Atau, me
minta ditafsirkannya beberapa masalah yang tidak
ada ugensinya untuk dijelaskan. Jika dijelaskan,
kadang-kadang dapat menyusatrkan si penanya atau
orang muslimlairurya

Diriwayatkan bahwa ketika turun ayat haji ada

seseorang bertany4 "Apakah haji ihr wajib dilakukan
setiap tahun?" Rasulullah saw. tidak menyukai per-

tanyaan ini, karena nash tentang haji datang secara

mujmal,

'MngurjalrnnhaJiadnlnhkeu)ajibanmnnusintirhndnp
Allah, yaitu ftagi) zrang )ang sangup mengadnknn
perjalman lu Baitullnh."(Ali Imran: 97)

Haji itu sekali seumur hidup sudah cukup. Ada-
pun menanyakan apakah haji itu wajib dilakukan
setiap tahun, maka pertanyaan ini berarti meminta
penjelasan yang jush-u akan membawa kesukaran
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Tirmidzi dan Daruquthni dari Ali radhiyallnhu'anhu,

$ia berkata, "Ketika turun ayat 
''g-.a6;g;

yang tidak diwajibkan oleh Allah.
Di dalam hadits mursal yang diriwayatkan oleh

yang lebih durhaka daripada engkau. Apakah engkau

merasa arnan (tidak khawatir) ibumu pernah me
lakukan sesuahr yang dilaftukan oleh wanita jahiliah,

lantas engkau membuka aibnya di depan orang banyak?'

lalu Abdullah berkata, 'Demi Allah, seandainya

Rasulullah mengumpulkan aku dengan seorang

budak berkulit hitarn, niscaya aku mau melalmkan-
Inya....

Di dalam riwayat Ibnu Jarir dengan sanadnyadari

.Abu Hurairah,l<atarrya, "Rasulullah saw. keluar de
ngan marah dengan wajahnya memerah hingga
beliau duduk di atas mimbar. Kemudian seorang laki-

laki berdiri seraya berkata, 'Di manakah saya nanti?'

Beliau menjawab,'Di neraka' klaki lain lagi berdiri
dan berkata,'siapakah ayahku?' Beliau menjawab,

Ayahmu adalah Abu Hudzafah.'falu Umar Ibnul
Iftaththab berdiri seraya berkata 'I(ami telah rela
berhrhankanAllah, beragama Islam, dan bernabikan

Muharnmad saw, serta berimamkan Al-Qur'an.
Sesungguhnya kami wahai Rasulullah, baru saja

rnentas (lepas) dari kejatriliahan dan kekafran, dan

Allah lebih mengetahui siapa bapak-bapak (nenek

rnoyang) kami."'Abu Hurairah berkata, "lalu ke
marahan beliau reda, dan turunlah ayat'tti, 'Yaa

ayyuhnl-lnfuiinn armutnuu lnn ta - alau'an as1ry an- a in
tubdn ln*atm tasu'kurn ...' dst."

Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa

ayat ini turun mengenai suahr kaum yang bertanya
kepada Rasulullah saw. tentang bahirah, saibah,

washilnh dan hant" Ini juga rnerupakan pendapat

Sa id binJubair. Diaberkata,'Tidakkatr engkau lihat

batrwa sesudah ayat ini adalah firman Allah, ft{'&,46

)cs;tr;.,1;xg{iwe
Semua riwayat ini dan riwayat-riwayat lain mem-

berikan gambaran tentang bentuk pertanyaan-per-

tanyaan yang Allah melarang orang{rang mukrnin
unhrk menanyakarurya

Sesungguhnya kedatangan Al-Qur'an ini bukan
hanya unhrk menetapkan urusan akidah dan untuk
membuat syariat saja Tetapi, juga untuk mendidik
umat, membangun masyarakat, membenfuk indi-
vidu-individu dan menumbuhkannya di atas manhni

rasional dan etis dari ciptaan-Nya. . .. Di sini Dia meng-

ajarkan kepada mereka adab bertanya, batas-batas
pembicaraan, dan mnnlwj mencari ilmu.

Selama Allah SWT yang menurunkan syariat ini
dan yang menginformasikan tentang perkara gaib,

maka di antara benhrk kesopanan ialah si hamba
tidak perlu menanyakan apa hikmah Allah menurun-
kan syariat secara rinci dan secara global. Juga mereka

i' ly?W:r ; *,3i Mmgerj alan haj i adnkh lceu aj ib -

an manusia tnhndap Allnh, (yaitu) bagi orang yang

sanggup mmgadal"an p nj alnnnn ke Baitullnh' mer eka
bertanya, Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?'

Beliau diam saja [.alu mereka bertanya lagi, 'Apakah

setiap tahun?'Beliau menjawab, Tidak, dan kalau

saya mengatakan, Ya', niscaya diwajibkan setiap

tahun.' Kemudian Allah menurunkan ayaf

'{-*:F:tby-1it&iJlji{W(1Ji(iG.
Daruquthni juga meriwayatkan dari Abu Iyadh

dariAbu Hurafuah, iaberkata "Rasulullah saw. ber-

sabda, Wahai manusia diwajibkan atasmu melaku-

kan haji.' I-alu ada seorang laki-laki bertanya, 'ApaLatl

setiap tahun wahai Rasuhrllah?' klu beliauberpaling,

kemudian orang itu bertanya kembali, 'Apakah

setiap tahun wahai Rasulullah?' Beliau bertanya,
'Siapa yang bertanya itu?' Mereka menjawab, 'Si

Fulan.' Beliau bersabda DemiAllah yang diriku ber-

ada dalam genggaman-Nya, kalau aku mengatakan,

Ya', niscaya wajib setiap tahun. Kalau diwajibkan,

niscayakamu tidak akan mampu melaksanakannya.

IGlau kamu tidak mampu melaksanakarurya niscaya

kamu kuirr.' lalu Allah menurunkan ayat

't-#:F:tb65'&V';{W(C'J\W
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

Muslim di dalam Shahihnya dari Anas, dari Nabi
saw., ". . . Maka demi Allah, tidaklah kamu menanya-

kan sesuatu kepadaku kecuali aku beritahukan
kepadamu selamaaku masih ditempatku ini." lalu
seorang laki-laki mendekat kepada beliau seraya

berkata "Di manakah tempatku wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Neraka." lalu Abdullah bin
Hudzafah berdiri seraya berkata, "Siapakah ayatrku,

wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 'Abu Hu-

dzafah...."
Ibnu Abdil Barr berkata, 'Abu Hudzafah sudah

masuk Islam sejak dulu. Dia pergi berhijrah ke
negeri Habasyah angkatan kedua, furut perang

Badar, dan dia suka berkelakar. Rasulullah saw.

pernah mengutusnya menyampaikan surat kepada

Kisra Persia Akan tetapi setelah ia bertanya 'Stapa-

kah ayahku wahai Rasulullah?',lantas beliau men-
jawab, 'Ayahmu Abu Hudzafah,'maka ibunya ber-

kata, 'Aku tidak pernah mendengar seorang anak
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tidak perlu menanyakan mengapa urusan gaib yahg
ini dijelaskan dan yang itu disembunyikan. Dalam
urusan-urusan semacam ini hendaklah mereka
berhenti pada batas-batas yang dikehendaki oleh
Yang Maha Mengetahui lagi Mahawaspada, tidak
perlu memberat-beratkan diri dengan mendesak
nash-nash dan berjalan di belakang kemungkinan-
kemungkinan dan ketenfuan-ketenhran. Mereka
pun tidak perlu berusaha menyingkap apa yang ada
di balik perkara-perkara gaib yang tidak disingkap
kan oleh Allah dan mereka sendiri tidak mampu
mencapainya

Allah lebih mengetahui potensi dan kemampuan
manusia. Karena ifu, Dia membuat syariat bagi
mereka dalam batasbatas kemampuan mereka, dan
menyingkapkan kepada mereka sebagian dari urus
an gaib yang mampu ditangkap oleh pikiran mereka-
Di sana terdapat urusan-urusan yang dibiarkan oleh
Allah dalam kemujmalan dan ketidakjelasannya.
Tidaklah membahayakan manusia kalau hal itu
dibiarkan saja sebagaimana dikehendaki oleh Allah.
Akan tetapi, pertanyaan yang diajukan-pad a z,arflan
Nabi dan masa-masa furunnya wahyu-ifu kadang-
kadang jawabannya menjadi kenyataan sehingga
menyusatrkan dan memberatkan mereka dan orang-
omng yzlng datang sesudah z,ar.rurnmereka

Oleh karena ihr, Allah melarang orang{fttrrgyang
beriman menanyakan hal-hal yang apabila dijelaskan
justru akan menyusahkan dan merepotkan mereka
Allah mengancam mereka bahwa apa yang mereka
tanyakan pada zaman furunnya wahyu pada masa
hidup Rasuhrllah saw. ihr akan mendapatkan jawaban
yang akan menjadi beban mereka. Padahat Allah
telah memaafl<annya dan membiarkannya serta
tidak mewajibkannya
"Hai orang-oratgyarg berimnn, jarryanlah, kamu me-
nany akan (lepana Nabimu) hal-hnl y angj ila diterang-
lan lupadamu, niscaya mmyusahlwn knmu dan jika
lamu mannnyalwn di waktu Al-Qti an itu wdnng di-
turunlan, niscay alcan ditnarrylan lepadnmu. Allnh
mem"onJkan (lamu) tentang hal-lnl itu. Allah Mahn
Pengampun lagi Maha Penyantun." (al-Maa'idah:
101)

Yakni, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang
telah dimaafl<an oleh Allah dan tidak diwajibkarurya
atau tidak diperincinya. Sehingga, di dalam ke
globalannya itu terdapat keleluasaan bagi kamu,
seperti perintah menunaikan haji misalnya atau di-
biarkannya disebutkan pokoknya saja

Kemudian dibuatkan percontohan bagi mereka

tentang orang-orang sebelum mereka-yakni Atrli
Kitab-yang mempersulit dirinya sendiri dengan
menanyakan fugas-hrgas dan hukum-hukum. Maka
ketikaAllah mewajibkannyakepadamerek4 mereka
mengufurinya dan tidak mau menunaikannya- Se
andainya mereka diam saja dan mengambil urusan-
urusan dengan segala kemudahannya sebagaimana
yang Allah kehendaki buat hamba-hamba-Nya, nis
caya Dia tidak memberat-beratkan kepada mereka-

Iidaklah mereka memikul tanggung jawab ke
kurangan dan kekufuran mereka-

Sudah kita lihat di dalam surah al-Baqarah bagai-
mana sikap Bani Israel ketikaAllah memerintahlan
mereka menyembelih seekor sapi dengan tanpa
syarat dan ketenfuan-ketenfuan, yang sudah tentu
cukup bagi m'ereka seandainya mereka menyem-
belih sapi yang manapun. Akan tetapi, mereka me
nanyakan sifat-sifatnya dengan sangat detail dan
rinci, yang setiap kali menanyakannya mereka men-
dapat jawaban yang memberatkan mereka sendiri.
Dan seandainya mereka tidak menanyakannya,
niscaya akan mudah urusannya bagi mereka

Demikian pula halnya dengan hari Sabtu yang
mereka mintaunhrk ditetapkan sebagai hariistirahat
dan ibadah, tetapi kemudian mereka tidak sanggup
menunaikannya. Demikianlatr keadaan mereka se
lamanya sehinggaAllah mengharamkan atas mereka
banyak perkara, sebagai pendidikan dan sekaligus
hukuman bagi mereka!

Diriwayatkan dalam ash- Slnhihdari Rasulullah
saw. bahwa beliau bersabd4

'# ok'J |Nl ujti ,'&;6'*;'1'ri \
( ;-,5f it';;+" ety* i:F

"Biarlanhh alu dmgan apa y arg alat tinggollan lwmu
(tidnk alw wbutlan padmnu), larma sesungulrtya y ang
mnusak orang- orang s eb elum lumu adalah b any oloty a
pnlanyaan mnela dnn pmyelisihan rnnekn tzrhadap
nabi-nabi m.(rekn."

Diriwayatkan juga dalam ash- Shahih

4. ' .tt9' t'1J>; e taJ+F.ai >ii

\, j;tf ??j , 6jle x f,'r;.i
"":i |hi J6J li,r i1 )

..olz n.r Lr;S,"p;

f;ix )" oti; .* & *r;El c'S;,
4w

"Seunguhnya Allnh Ta'ala telah mruajiblwn beboapa
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krwajiban, mala j anganlnh lnmu menyin-nyialannya;
telah mmmtulwn batas-batas, m.akn jonganlah knmu

mzlnnggarny a; telah mmghmamlan bebnapa lnl" mala
j anganlnh lwmu m.ehnggamy a ; dnn telnh nwndiamlan
b e b nap a p nlar a lwrena las ih s ay arry lup adnmu- b uknn

larena lupa-mala j anganlnh lumu memp ntany aknn-

nya."

Diriwayatkan di dalam Shnhih MuslimdaiAmk
bin Sa'ad dari ayatrrya, ia berkata, "Rasulullah saw.

bersabda

Jlt'J tt';:#:5\ ajl:it'pz(Ly. F

4.gy,h|i'#i;its n ie f
"Sesungguhnya dnsa tsrbesar oranglslnm teladnp mong
Islamlninnyaialnhwangyargmmanyalansesuatuyang
tidnk dilnramlan fumudi.an dihmamlan knrena pn'
tnnyannnya itu."

Kemungkinan semua hadits ini{i samping nash-
nash AlQur' an-melukiskan manlaj Islart di dalam
masalah pengetahuan. . ..

Sesungguhnya ilmu pengetahuan di dalam Islam
itu hanya ditunhrt untuk menghadapi kebutuhan riil
dan di dalam batasbatas kebutuhan riil itu. Urusan
gaib dan apayang ada di belakangnya, maka potensi
manusia dipelihara jangan sampai dipergunakan
unfuk mengungkapkannya dan mencari substansi.
nya- Karena, mengetahui perkara gaib seperti ini
tidak berhadapan dengan kebutuhan riil di dalam
kehidupan manusia Cukuplah hati manusiaberiman
kepada urusan gaib ini sebagaimanayang disifatkan
oleh Yang Maha Mengetahui terhadapnya.

Adapun jrka keimanan kepadanya ini sudah me
lampaui batas hingga membahas esensiny4 maka ia
tidak akan dapat mencapainya sama sekali. IGrena
ia tidak dibekali dengan kemampuan untuk me
nyingkap esensinya kecuali dalam batasbatas yang
telatr disingkapkan oleh Allah. Mak4 usahanya itu
adalah usahayang sia-sia- I€bih dari itu ia akan ber-
kelana di tempatyang membingungkan tanpa pe
tunjuh yang dapat membawanya kepada kesesatan
yang jauh.

Adapun hukum-hukum syarjaf maka dapat dicari
dan ditanyakan pada waktu terjadi masalah yang
memerlukan kejelasan hukumnya. . .. Demikianlah
mnnhajlslan.

Selama periode Mekatr belum diturunkan hukum
syara'praktis, meskipun sudah furun beberapa

frintah dan larangan mengenai beberapa hal dan
amalan. Namun, hukum-hukum praktis seperti hu-

kum had, tn'<ir, danl<ahratbelum dihrunkan kecuali
setelah berdirinya daulah Islamiah yang memiliki
kekuasaan unfuk melaksanakan hukum-hukum ini.
Generasi pertama mengerti betul tentang manlnj nt
dan aratrrya Karena ifu, mereka tidak mau memberi
futwa tentang sesuatu kecuali apabila hal itu telah
terjadi. Ihr pun dalErn batasbatas persoalan yang ter-
pampang di hadapan mereka saja, tanpa melepas
kannya dari nash, supaya pertanyaan dan fatwanya
.(awabannya) itu serius dan sejalan dengan manlwj
pendidikanTuhan.

Umar Ibnul Khaththab mengutuk orang yang
menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Demikian
diriwayatkan ad-Darimi di dalam Musnadnya Diri-
wayatkan dali azZthi. dia berkata,'Tblah sampai
informasi kepada kami bahwa Zaid binTsabit apabila

ditanya tentang suahr masalah, diabertany4 'Apakah
hal itu sudah terjadi ?' Apabila mereka mengatakan,
Ya,'maka Zaid menjawabnya sesuai denganyang
diketahuinya. Dan apabila mereka mengatakan.
'Belum terjadi,' maka dia berkata, Tinggalkanlah
hingga terjadi nanti."' Dan diriwayatkan dengan
isnadnya dariAmmar bin Yasir ketika ditanya ten-

tang suahr masalah, dia bertanya, "Apakah hal itu
sudah terjadi?" Mereka menjawab, "Belum." Dia ber-

kata" "Biarkanlah kami sehingga hal itu terjadi. Apa-

bila sudah terjadi, maka kami akan memilihkarurya
unhrkkamu."

Ad-Darimi mengatakan bahwa telah diinformasi.
kan kepada kami oleh Abdullah bin Muhammad bin
Abi Sj/aibah, darilbnu Fudhail, dari Athd, dari Ibnu
Abbas, ia berkata "Kami tidak melihat suatu kaum
yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Rasulullah
saw.. Mereka tidak pernah menanyakan kepada
beliau kecuali hanyafua belas masalah hingga beliau
wafuf dan semuanya disebutkan di dalamAlQur'an.
Di antaranya ialah,' Maela bertnnya lupadnmu bntang
bulnn-bulnn Haram. . .' Dan mnela b enny a lczpadnmu

ttntnng ltnidh. . .'dan sebagainya. . .. Mereka tidak me
nanyakan kecuali tentang sesuatu yang bermanfaat
bagi mereka-"

Imam Malik berkata, "Kami dapati negeri ini
(yakni Madinah), warganya tidak mempunyai ilmu
selain AlQur'an danAsSururah. Apabila terjadi suatu
peristiwa, wali kota mengumpulkan para ulama.
Apabila mereka konsensus terhadap menetapkan
suatu kepuhrsan, maka wali kota melaksanakannya.
Akan tetapi, kalian banyak menanyakan berbagai
masalah, padahal Rasulullah saw benci terhadap
yang demikian ihr."

Di dalam melengkapi penafsiran terhadap ayatiqi



Juz VII: Bagian Akhir al-Maa'idah E lbrmulaan al-An'aam (340) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an lll

Imam Qurthubi mengatakan bahwa Imam Muslim
meri\r/ayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah dari
Rasulullah sa'il/., beliau bersabda,

:q'
;F)

;itt *ql'\i o'* W ?? ?rt 1 F
, Jtt # ' (rt E;f , .?6j ej

{.;rjr **p, )tl;t
"Sesunglgthny a Allah mengharamknn kamu bnbuat
durhn*, r lepadn iQa mmgubur hidup-hidup anakwanitn,
tidak mau memberilmn mililenya dan meminta milik
orang hin. Allnh membmci tiga hnl tuhadnp kamu:
mmgada-adalwn anita (membuat desas-dtsus), banyak
bntanya, dnn mmghambur-hamburknn harta. "

Banyak ulama yang mengatakan, 'Yang dimak-
sud dengan sabda beliau,' B any ak b er tany a' ifr t Lalah
banyak menanyakan masalatr-masalatr fqih sekadar
memfusih-fasihkan diri (sok aksi), membebani diri
dengan sesuafu yang tidak dihrunkanwahyu yang
memerintatrkannya pikiran-pikiran yang keliru, dan
untuk memecah perhatian. Sedangkan, para ulama
salaf membenci sikap demikian itu, dan mereka me
mandangnya sebagai sikap menyulitkan diri. Mereka
berkata, 'fuabila terjadi suatu peristiwa, maka
mereka mencari pemecahannya."'

lntlah manhajyang riil dan bagus, menghadapi
realitasrealitas kehidupan dengan hukum-hukum,
yang digali dari prinsipprinsip syariatAllah, dihadapi
secara praktis dan realistis. Dihadapi sesuai dengan
kadar persoalan, ukuranny4 benhrknya sihrasi dan
kondisinya secara ufuh, dan lingkungan yang mem-
pengaruhinya Kemudian dipuhrskan menuruthukum
yang cocok dan tepal

Adapun meminta futwa tentang masalah-masalah
yang belum terjadi, maka ihr adalah meminta fatwa
tentang kewajiban yang tidak terbatas. Selama tidak
berupa realitas, maka hal itu tidak dapat ditenhrkan
batasnya Memberi fatwa pada wakhr ihr tidak rele
van, karena hal ihr merupakan kewajiban yang tidak
ada batasnya Tanya jawab dalam kasus seperti ini
mengandung malara pelecehan terhadap keseriusan
syariat di samping mengandung penentangan ter-
hadap manlnj islarnyang lurus.

Misalny4 meminta futwa tentang hukum-hukum
syariatAllah di negeri yang di sana tidak dilaksana-
kan syariat Allah, dan berfatwa didasarkan pada
prinsip ini. Sesungguhnya syariatAllatr itu tidak perlu
dimintakan fatwanya kecuali hendak diterapkan dan
Cilaksanakan hukumnya. ... Apabila yang meminta

fatwa dan memberi futwa sudah sama-sama mengeta-
hui bahwa mereka berada di suatu negeri yang tidak
menegakkan syariat Allah dan tidak mengakui
kekuasaan Allah di muka bumi, dan di dalam meng-
afur masyarakat dan kehidupan manusia... yakni
tidak mengakui uluhiah Nlahdi muka bumi ini dan
tidak tunduk kepada hukum-Nya dan kekuasaan-
Nya ..., maka apa artinya orang ifu meminta fatwa?
Apa artinya si mufti memberi frtwa? Sesungguhnya
mereka meremehkan dan melecehkan syariatAllah,
baik mereka sadar maupun tidak.

Misalnya lagi kajian-kajian teoretis terhadap fiqih-
fiqih furu'dan hukum-hukumnya pada segi-segi
yang tidak aplikatif..., maka kajian-kajian semacam
ini adalah kajian main-main. Karena semata-mata
beranggapan bahwa fiqih ini memiliki kedudukan di
negeri ini dan dikaji di pesanten-pesanten, tetapi
tidak diterapkan di pengadilan-pengadilannya. Ini
adalatr anggapan yang bisa mendatangkan dosa bagi
ofturg yang terlibat di dalamnya untuk menumpul-
kan perasaan masyarakat terhadap anggapan ini.

Sesungguhnya agama Islam ini serba serius. Ia
datang untuk mengahlr manusia. Ia datang unhrk
menjadikan manusia hanya menyembah kepada
Allah saja, dan untuk mencabut dan melepaskan
wewenang Allah dari orangorang yang merampas
nya, lantas mengembalikan semua urusan kepada
syariat Allah, bukan kepada syariat seorang pun
selain Dia.... Syariat ini datang untuk mengatur
seluruh aspekkehidupan manusia dan untuk meng-
hadapi semua kebirhrhan hidup riil dan masalaturya
dengan hukum-hukum Allah. Juga untuk mengen-
dalikan realitas dengan hukum Allah sesuai dengan
kadarnya ukurannya dan kondisinya.

Agama ini tidak datang hanya sematamata untuk
pamor atau syiar. Syariahrya bukan untuk menjadi
tema kajian teoritis yang tidak ada hubungannya
dengan kenyataan hidup. Juga tidak unhrk hidup ber-
sama dengan pengandaian-pengandaian yang tidak
menjadi kenyataan, dan terbang sebagai hukum-
hukumfiqih diangkasa

Demikianlatr keseriusan Islam, dan inilah manhaj
Islam. Maka barangsiapa di antara "ulama'' agama
ini yang ingin mengikun mailwinya dengan kese
riusan ini, hendaldah ia menunfut ditegalJ<annya
syariat Allah di dalam kehidupan nyata. Atau mi-
nimal, hendaklah ia diam dan tidak usah memberi
fatwa dan tidak usah melemparkan hukum-hukum
keudarahampa
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Mengada-adakan Sesaji dan Sebagainya
kepada Berhala da^n Lain-lainnya
unhrk Mendekatkan Diri kepada Allatl

Dengan merujuk kepada riwayat Mujahid dari
Ibnu Abbas radhiyall.ahu 'anhu dan dari perkataan

SaTd binJubair mengenai asbabun-nuzul ayat" 'Yan
ayyulnl-kfuiina aanulnuu ln tas-aluu 'an asyyaa-a in
htbdn lnlwrn tnsu'lam . ..'i tampaHah batrwa di antara

hal-hal yang mereka tanyakan itu adalah apa yang
terjadi pada kalangan masyarakat jahiliah. Per-
tanyaannya tidak terbatas pada apa yang terjadi?
Akan tetapi, pembicaraannya di sini adalahtentang
bahirah sa-ibalt, washilnh dan lnm,yans dtsebutkan
sesudah adanya larangan mengajukan pertanyaan

itu, yang hal ini mengesimkan adanya hubungan.
Oleh karena itu, kami cukupkan dengan ini unhrk
menghadapi nashAlQur'an mengenai badisi jahiliah

ini,

#;)cs;M-,s;itipJ;h4b8{'J4c
t,'bti:'S'eK v ; Sii ;i'l :F i'ifi;SS'rJr

ij.j,s j:l\J{}xi3i6;,i'Ca,fi):'$
'br\:t{Jb\;:bgii6'4t;)4;fi:.tti66

#|"f;Siqi
' Allah s elali-lali tidnk p ernnh mmsy ariatlwn adany a
bahiirah, saaibah warhiilalt, dan lunm. Aknn tctapi,
nratg- orang lafl membuat-buat kedustrnn tnhndap
Allnh dm. kzbanyaltan mnelm tidak mmgnti. Apabiln
dilatalan lrzpada mneleq'Mariloh rcrgikuti apa y ang
diturunlwn Allnh dan mmgikuti Rasul.' Mnelw mm-
jawab, 'Cukuplnh untuk lwmi apa yang lami dnpati
bapak-b apak fumi mmgrj alanny a.' Ap alcah mnekn
alw mmgilatti juga rcruk rnoyangmnela walnupun
nntzk mayng mnela itu tidak mntgetohui apa- apa dnn
tidnk(pula)mndaparyaunjuk?"(al-lvIaa'idahzl03-
104)

Sesungguhnya hati manusia itu boleh jadi ber-
sikap istiqarnahpadafitratrnyayang diciptakanAllah,
sehingga mengakui Ilahnya Yang Maha Esa meng-
akui-Nya sebagai Rabb, meSrsakui hak ubudiah
hanya unfirk-Nya, hmduk kepada syariat-Nya saja
dan menjauhkan rububi;y ah dartselain Dia sehingga
ia tidak mau menerima syariat selain dari-Nya....
Boleh jadi hati ihr istiqamah pada fitrahnya, lantas
merasa mudah berhubungan dengan Tuhannya,
merasa lapang dalam beribadah kepada-Ny4 dan
merasakan kejelasan hubungannya itu.... Juga

boleh jadi ia kebingungan di jalan jahiliah, keber-
halaan, dan tikungan-tikunganny+ yang dijumpainya
pada setiap jalan yang gelap, dan didapatinya pada

setiap lipatan kegamangan.
Ia ditunnrt oleh thaghut-thaghut jahiliah dan ke

berhalaan dengan bermacam-macam upacara ke
agamaan untuk ryenyembah kepadanya, dan ber-
macam-macam pengorbanan untuk menyenang-
kannya. IGmudian upacara-upacara dan pengorban-

. an-pengorbanan di dalam penyembahan ihr terus
bertambah. Sehinggq seorang penyembah berhala
lupa terhadap asal-usul semua itu, dan ia melaku-
kannya dengan tidak mengerti hilanatrnya. Ia ber-
susah payah melakukan pengabdian kepada ber-
nurcirm-macam hrlnn yang merendatrkan kehormat-
an manusiayangtelah dikaruniakanAllahkepadanya

Islam datang dengan membawa ajaran tauhid
untuk menunggalkan kekuasaan yang manusia
harus beribadah karenanya Kemudian unfuk menr
bebaskan manusia dari penyembahan sebagian
manusia terhadap sebagian yang lain, dan dari me
nyembah bermacam-macam hrhan dan sembah-
an.... Juga unhrk membebaskan hati manusia dari
fantasi-fantasi keberhalaan dan jeratlieratrry4 dan
mengembalikan akal manusia kepada kemuliaan-
ny4 serta melepaskannya dari ikatan dan belenggu
berhala-berhala itu. Oleh karena itu, Islam meme
rangi keberhalaan dalam semua gambar dan bentuk-
ny4 dan segala jalan dan lorongnya baik yang ada

dalam lubuk hati maupun dalam simbol-simbol
peribadatan, baik dalam tata kehidupan maupun
dalam syariat€lxariathukum danperundang-undang-
an.

Ini adalah salah satu tikungan dari tikungan-
tikungan keberhalaan dalam sistem jahiliah fuab,
yang diobati oleh Islam untukdiluruskan dan disinari
cahaya,untuk disingkirkan mitosmitos yang ada di
sekitarnya- Islam menetapkan prinsipprinsip pemi-
kiran dan penalatan, dan prisnispprinsip syara' dan
perahran pada suatu waktu,

'Allnh selnli- lali finnk p qnnh mensy wiatknn adany a

bahiirah, saaibah, washiilnh dnn laam. Alan tetapi,

nrarg- nratg kafir membuat -buat ludustaan terlwdap

Allah, dan lubarryalwn mnelw tiilak mengerti." (aI-
Maa'idah:103)

Bermacam-macam binatang ternak yang mereka
lepaskan untuk berhala-berhala mereka dengan
syarat-syarat l*iusus ini mengekspresikan htayalan-
ldrayalan yang bertumpuk-hmpuk di dalam kegelap
an pikiran dan hati mereka. . . yaitu bahirah, saaibah,
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washilah, danham.
Inilah macam-macarn binatang itu. Apakah ini?

Dan siapakah yang telah mensyariatkan hukum-
hukum seperti ini?

Terdapat bermacam-macam riwayat mengenai
definisi istilah-istilah ini, dan berikut ini kami papar-

kan beberapa definisi tersebut:
Az-Zuhri meriwayatkan dari Sald Ibnul Musayyab,

ia berkata, "Bahirahitu adalah unta yang teteknya
terlarang unfuk diperah, karena sudah diperunhrk-
kan bagi thaghut-thaghut (yakni tidak boleh diperah
susunya, dan dik*rususkan untuk berhala-berhal4
sehingga tidak boleh dimakan atau diminum orang
lain, dan sudah barang tentu yang mengambilnya
adalah para pemelihara sembahan-sembahan ihr).
Saaibah ialah unta yang mereka biarkan untuk
thaghut-thaghut mereka- Was hilnhialahunta betina
yang melahirkan anak pertama betina dan melahir-
kan anak kedua juga betin4 lantas mereka namakan
unta tersebut dengan washilah Mereka berkata, "Ia
telah menyambung dua ekor anak unta betina tanpa
diselingi dengan anak unta jantan." lalu mereka
menyembelihnya untuk thaghut-thaghut mereka.
Dan lwmiaJahunta pejantan yang telah menghamili
unta betina hingga melahirkan beberapa anak. Apa-
bila anak yang dihasilkannya sudatr mencapaiiumlah
tertentu, maka dikatakanlah bahwa ia telah menjaga
punggungnya, lalu dibiarkan saja (tanpa diikat dan
dikandangkan) , dan mereka sebut dengan al-lunmii
(atau lmm).

Para ahli bahasa berkata, "Bahirah ialah unta
betina yang dibelah telinganya. Istilah bahirahlnt
berasal dari kata balwo, yalaridari ungkapan, bahirht
udann an-nnnqala abhnrulan balaan'Saya membelah
telinga unta dengan benar-benar membelahnya',
sedang unta yang dibelah telinganya dengan lebar
disebut mabhuurahdan bahiirah Dari kata ini pulalah
timbul lio;ta bala'lauf' karena luasnya

Orangorang jahiliah dahulu mengharamkan
menyembelih bohirah yaitu unta betina yang telah
melahirkan anak lima kali, dan anaknya yang ter-
akhir jantan. Mereka belah telinga induk unta ter-
sebut, mereka hormati, dan mereka larang manusia
menungganginya dan menyembelihnya. Tidak
boleh diusir kalau ia mendatangi tempat air, dan tidak
boleh dihalangi dari tempat gembalaan manapun ia
berada. Kalau ada orang yang keletihan menjumpai-

nya maka ia tidak boleh menaikinya. Mereka ber-
kAta,' Sanifuh al-muklnllanfz ialah untayang dibiarkan.'

Pada z,ananjahiliah apabila seseoftmg bernazar
kalau datang dari suahr bepergian, atau sembuh dari
suatu penyakil dan sebagainy4 ia berkata, 'Untaku
adalah saaibah,' maka ia haram disembelih dan harus
dilepaskan. . .. Sedangkan washilnh maka sebagian
atrli bahasa mengatakan bahwa ialah kambing betina
yang dilahirkan kembar bersama dengan kambing
jantan. Mereka berkata,'Ia telah bersambung de-
ngan saudaranya yang jantan,' lalu mereka tidak mau
menyembelihnya. Dan sebagian lagi berkata, 'Apa-
bila adakambingyang melahirlan anakbetina maka
anak karnbing ihr untukmereka. Apabila melahirkan
anak jantan, maka anak kambing itu mereka sem-
belih unhrk sesaji kepada berhala-berhala mereka.
Dan apabila melahirkan anak kembar jantan dan
betina, mereka berkata, 'Ia telah menyambung saudara
jantanny4' maka mereka tidak menyembelihnya dan
dibiarkannya untuk berhala-berhala mereka- Para
ahli bahasa berkata, 'Al-Haamii (ham) ialah unta
pejantan yang telah menghasilkan sepuluh ekor anak
unta- Mereka (orangorang jatriliah) berkata Ta telah
memelihara punggungny4'maka ia tidak boleh di.
bebani muatan apa'ap4 tidak boleh dicegah untuk
mendatangi tempat air dan tempat merurlpul"'3

Masih terdapat beberapa riwayat lain mengenai
definisi aneka macam upacara yang tidak lebih
gambararurya seperti yang disebutkan di atas, dan
tidak melebihi sebabsebab atau alasan-alasan seperti
yang dikemukakah tadi. ... Semua ini, sebagaimana
Anda lihat, adalah khayalan-khayalan yang timbul
dari kegelapan jahiliah yang gulita Ketika ktrayalan-
k*rayalan dan hawa nafsu ini menjadi hukum, maka
di sana tidak ada lagi batas dan garis pemisah, tidak
ada lagi timbangan dan logika Upacara-upacara itu
begitu cepat berkembang, bertambah dan ber-
larang, dengan tidak ada patokan. Inilah yang terjadi
di kalangan nasyarakatjahiliahArab, yang dapat saja
terjadi si setiap tempat dan setiap wakhr, manakala
hati manusia menyimpang dari tauhid yang muflab
yang tidak berbelok-belok dan tidak gelap. IGdang-
kadang bentuk luarnya berubah-ubah, tetapi sub-
stansi jahiliahnya tetap ada, yaitu menerima tata
kehidupan dari selain Allah.

Jahiliahitu bukanlah suatu zaman dari rentang
mas4 tetapi jatriliah adalah suahr kondisi dan tatanan

3 DaiUutab .lhkomul Qrr'ankaryaai-Jashshash, juz 2, halaman 591, terbitan al-Bahiyyah al-Mishriyah.
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yang berulang-ulang-dalam bentuk-bentuk yang
beraneka ragam-sepanjang peredaran zaman. Ada-
kalanya masyarakat hidup dengan keyakinan ter-
hadapuluhiahwahidnh'KetthananYangMahaEsa'
yang dibarengi dengan ubudiah yang menyeluruh,
terpusat kepadanya seluruh kekuasaan, terfuju ke
padanya segenap perasaan dan pikiran, niat dan
amal, undang-undang dan perafuran, dan darinya
diterima norrna-norma dan timbangan, syariat dan
undang-undang, pandangan dan arahan. . ..

Adakalanya mereka didominasi sistem jahiliah-
dalam salah satu bentuknya-yang tercermin dalam
penyembahan manusia kepada sesama manusia atau
kepada maktrluk lain... dengan tanpa patokan dan
tanpa batas. Karena akal manusia saja tidak layak
menjadi patokan dan timbangan, kalau tidak ber-
pedoman pada timbangan akidah yang benar. Pasal-
nya, akal manusia sering terpengaruh oleh hawa
nafsu sebagaimana kita saksikan setiap wakhr, dan
kehilangan kemampuan di dalam menghadapai
tekanan-tekanan yang bermacam-macam, kalau tidak
dibeking oleh landasan yangkokoh dan seimbang.

Dapaflah kita saksikan sekarang-setelah empat
belas abad berlalu sejak turunnya Al-Qur'an ini
dengan penjelasannya ini- bahwa ketika telah putus
ikatan hati manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa,
maka dia akan kebingungan di tikungan-tikungan
dan jalan-jalan yang tak terbilang banyaknya, dan
hrnduk kepada aneka macam kehrhanan, dan ke
hilangan kemerdekaan, kemuliaan, dan harga diri-
nya.... Sayatelah menyaksikan sendiri segilfiurafut
ini di perkotaan Mesir dan pedesaannya. Yakni,
bermacam-macam li*rurafat terhadap beberapa jenis
binatang, unhrkwali-wali dan orang{rarrgyang mereka
anggap suci, dalam benfuk sebagaimana yang
dilakukan terhadap berhala-berhala tempo dulu.

Hanya masalahnya upcarajatriliah ihr{an setiap
jahiliatpadalah merupakan kaidah umum. Inilah titik
tolakjalan Islam atau jalanjahiliah. Yaitu ... kepunya-
an siapakah hak mengatur kehidupan manusia? Apa-
kah kepunyaanAllah saja sebagaimana ditetapkan di
dalam syariat-Nya? Ataukah milik selain Allah, yang
tercermin pada hukum-hukum, peraturan-perahrran,

syariat-syarial upacara-upacr4 norma-norma dan
tata nilai? Atau dengan katalain, kepunyaan siapakah
hak uluhiah atas manusia? Apakah kepunyaan Allah?
Ataukah kepunyaan makhluk-Nya? Manakah gerang-

an makhlukyang memiliki hak uluhiah terhadap
manusiaini?!

Oleh karena itu, nash Al-Qur'an ini dimulai
dengan menetapkan bahwa Allah tidak mensyariat-

kan upacara-upacara ini. Allah tidak mensyariatkan
bahirah, saaibah, washilah, dan ham. . .. Maka, siapa-
kah gerangan yang mensyariatkan semua itu bagi
orang{rang kafir itu?!

'Allnh sekali-knli tidnk pernnh mm.syariatlan adnnya
bahiirah, sa.aibah, u1ashiilnh d.an h.aam. . .. "

Orangorang yang mengikuti apa yang disyariat-
kan oleh selain Allah adalah kafr, orangorang kafir

'yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Se
kali walitu mereka membuat syariat sendiri, kemu-
dian mengatakan, "Ini adalah syariat Allah." Dan
sekali tempo mereka mengatakan, "Sesungguhnya
kami membuat syariat unhrk diri kami sendiri, dan
tidak memasukkan syariatAllah di dalam peraturan-
peraturan kami... dan dengan demikian kami tidak
melanggar kepada Allah...." Semua ini adalah ke
dustaan terhadap Allah,

'Almn tetnpi orang-orang lwfr memhuat-buat ledustann
ttrltndnp Alkit, dnn kzb any alan mnela tidnk mengerti. "
(af-Maa'idah: 103)

I(aum musyrikin Arab dahulu berkeyakinan bahwa
mereka mengikuti agamd Nabi Ibrahim yang di.
bawanya dari sisiAllah. Maka, mereka sama sekali
tidak mengingkari adanya Allah, bahkan mereka
mengakui keberadaan-Nya dan kekuasaan-Nya
serta pengafuran-Nya terhadap seluruh alam. Akan
tetapi, di samping ihr mereka membuat syariat sen-
diri untuk diri mereka sendiri, kemudian mereka
menyatakan bahwa ini adalah syariat Allah, dan
dengan demikian mereka menjadi kafir. Begihr pula
setiap ahli jatriliah kapan pun wakhrnya dan di mana-
pun tempabry4 yang membuat syariat sendiri unfuk
diri mereka yang lantas mendakwakan-atau tidak
mendakwakan-bahwa ini adalah syariat Allah!

Sesungguhnya syariatAllah iJah apayang telah
ditetapkan Allah di dalam kitabNya dan dijelaskan
oleh Rasulullah saw.. Maka syariat Allah ini tidak
kabur, tidak gelap, dan tidak dapat seseorang mem-
buat-buat dusta terhadapnya dan mengaku-ngaku
bahwa dia yang membuatnya, sebagaimana yang
digambarkan ahli jahiliah, kapan pun wakhrnya dan
di mana pun tempatnya!

Karena ifu, AUah memastikan orang{rang yang
mengaku-ngaku demikian itu sebagai orang kafir,
kemudian memastikan bahwa mereka itu bukan
orang{rang yang berakal sehal Dan kalau mereka
berakal sehat, tentu tidak akan membuat-buat dusta
terhadap Allah. Kalau mereka berakal sehat, sudah
tentu tidak akan melakukan kebohongan ini!
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Kemudian pemisahan ini bertarnbah jelas dengan
melihat perkataan dan sikap mereka,

"Apatila diknrakan lupoda mnelm, Marikh rnmgilati
apa yang diturunknn Allah dan mengikuti Rnsul.'
Merelm rnmjawab, 'Cukuplah untuk kami a\a yang
lami dapati bapak-trapak lami mmga7 alwnny a.' Dan
apalmh mnela alwn mmgikuti juga nenek moyang

merela walnupun nenek moyang merelm itu tidak
mengetahui apa-apa dan ti.dak (pula) mmdapat pe-
turj uk ? " (al-Maa'idah: 10a)

Sesungguhnya apa yang disyariatkan Allah ihl
sudah jelas, dan ia terbatas pada apayang dihrunl€n
Allah dan dijelaskan dengan sunnah Rasul-Nya.
Initah tolak ukurnya, dan ini pula titik persimpangan
jalan jahiliah densan jalan Islam, jalan kekafiran dan
jalan keimanan. Manusia itu ada yang mengakui apa
yang ditrunkanAllah dengan segala nashnya dan
apayang disarnpailan Rasul dengan segalaketerang-
annya, dan mereka mematuhinya, maka mereka
itulah orangorang muslim. Dan ada pula orang-
omngyang diseru unhrk menaatiAllah dan Rasul-
Ny4 tetapi mereka tidak mau, maka mereka ihrlah
oftrrg{rang kafr, tidak ada pilihan lain.

Mereka ini, kalau dikatakan kepada mereka,
"Marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan
mengikuti Rasul," mereka menjawab, "Cukuplah
bagi kami apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak
karni." Merekamengikuti apayang disyariatkan oleh
manusia dan tidak mau mengikuti apayang disyarbt-
kan oleh Tuhan Pencipta manusia. Mereka tolak
seruan unhrk membebaskan diri dari pengharnbaan
hamba kepada hamb4 dan mereka perbudak akal
dan hati mereka bagi orangorang tua dan nenek
moyang.

Kemudian ayat ini dialirhiri dengan mengemuka-
kan keheranan terhadap sikap merekaitu,

' Dan apakah mcrela a,L,an mmgilatti juga rwuk moyang

mnelra walnupun nenek moyang mneka itu ti.dak

mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat pe-

tunjuk?'

Peneingkaran terhadap sikap merekayang meng-
ikuti nenekmoyang merekawalaupun nenekmoyang
itu tidak mengetahui apa-apa dan tidakmendapat
fhmjuk mt bukan berarti bahwa seandainya nenek
moyang mereka mengetahui sesuatrr maka mereka
boleh mengikutinya dengan meninggallan apayang
diturunkan Allah dan dijelaskan Rasulullah. Apa
yang dinyatakan dalam ayat ini hanya menunjukkan
realitas mereka dan nenek moyang mereka sebelunr

nya, karena bapak-bapak mereka datrulu juga meng-
ikuti apayang disyariatkan oleh bapak-bapak mereka
sebelumnya, atau apayang mereka syariatkan unhrk
diri mereka sendiri.

TidaHah seseorang condong kepada syariat
buatannya sendiri atau buatan oranghra atau nenek
moyangny4 sedanbkan di depannya terdapat syariat
Allah dan sunnah Rasul-Nya, melainkan karena ia
lidak mengerti apaapa dan tidak mendapat pehmjuk
Silakan saja ia berkomentar mengenai dirinya sen-

diri, atau oftrng lain berkomentar tentang dirinya,
bahwa ia mengerti dan mendapat pehrnjuk, maka
Allah Yang Mahasuci adalah yang lebih jujur dan
kenyataan perkaranya dapat dilihat. . .. Tidaldah ber-
paling dari syariat Allah dengan beralih kepada
syariat buatan manusia kecuali orang yang sesat lagi
bodoh, dan lebih dari ihr adalah suka membuat-buat
kedustaan dan sangatkuf.r !

ThnggungJawab Orang Muslim
unhrk Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setelah membicarakan kondisi orangorang kafr
beserta perkataan-perkataan yang mereka ucapkan,

makapembicaraan berikutrryaberalih kepada orang-
orang yang beriman, dengan menyebutkan keunik-
an dan identitas merek4 menjelaskan tugastugas
dankewajibanmerek4me batagbatas
sikap mereka dari orang lain. Juga menyerahkan
mereka kepada perhitungan Allah dan balasan-Nya
bukan kepada peruntungan dan ambisi duniawi.

t"i#ur€fr 'SWSl;$;r.:".i:ti;u.
&qW6;-&7fi:tyA*;r
"Hai mang-orang y ong beriman, j agalnh dirimu; tindn-
lak orarry yang sesat itu akan mernberi mudltarat lu'
padnmu apabila lamu telnh madnpar petunjuk. Hanya
I@pada Allah lwmu leenrbali s emuanya, mala Dia alwn
mmnanfun lupadnmu apa y ang tulah kamu knj alun. "
(al-Maa-idah: 105)

Inilah perbedaan dan garis pemisah antara mereka
(orangorang yang beriman) dengan orang{rang
lain. Demikianlah solidaritas mereka dan saling mem-

beri nasihat antara sesama orang beriman sebagai
umatyang satu.

& z .\z.z
qpc']JA^-'J
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"Hai orang- orang y eng bffinmn, jagalnh dirimu ; tiadn-
lah orang y ang saat itu alan mmtb eri mudhmat ktpodo-

rnu apabiln lumu telnh mm.dnpat petunjuk...."

Kalian adalah satu kesahran yang terlepas dari
golongan lain, kalian saling menjarnin dan solider di
antara sesamakalian. IGrena itu, jagalah diri lialian. . .

jasalah diri kalian... bersihkan dan sucikan, dan
hendaldah kalian jaga dan pelihara jamaah dan per-

safuan kalian. TidaHah orang yang sesat akan mem-
beri mudharat kepada kalian apabila kalian telah
mendapat petunjuk. Kalian adalah satu kesatuan
yang terpisah dari golongan lain. IGlian adalah umat
yang solider antara yang satu dengan yang lain di
antara kalian, setia kawan antara sesama kalian.
Tidak ada kesetiaan dan ikatan bagi kalian terhadap
golongan lain.

Ayat ini menetapkan prinsipprinsip pokok me
ngenai karal<ter umat Islam, dan sifut hubungannya
dengan umatyang lain.

Sesungguhnya umat Islam adalah pengikut partai

Allah, sedang yang lain adalatr pengikut partai setan.

Oleh karena ifu, antara kaum muslimin dengan umat-

umat lain tidak terdapat hubungan perwalian dan
kesetiaan, karena tidak ada persekuflran di dalam
akidatr, yang notabene tidak adapulakesamaan firjuan

atau wasilah, dan tidak ada pula kesamaan tanggung
jawab atau pembalasan.

IGum muslimin harus setia kawan antarsesama
ny4 saling menasihati dan saling berwasial Hendak-
lah mereka mengikuti petunjuk Allah yang telah
menjadikan mereka umat yang merdeka dan ter-
lepas dari umat-umat lain.... Setelah itu, tidaklah
akan membahayakan mereka orangorang sesat
yang ada di sekitar mereka, selama mereka tetap
konsisten dan komitnen padapehrnjukAllah itu.

Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa umat Islam
lepas dari tugas-tugasnya untuk mendalnvahi dan
menyeru semua manusia dan berusatra menyam-
paikan peturjukkepada mereka- Selanjutrrya mereka
harus menegaliikan kepemimpinan atas seluruh
manusia untuk menegal<kan keadilan di antara
mereka Juga unhrk menghalangi mereka dari ke
sesatan dan kejatriliahan yang mereka telah dibebav
kan dari semua itu.

Keberadaan umat Islam sebagai umat yang ber-

tanggungjawab atas dirinya sendiri di hadapanAllah
yang tidak membahayakan mereka kesesatan orang
yang sesat apabila mereka telah mendapat petunjuk,

ini bukan berarti bahwa mereka tidak diperhihrng-
kan apabila mengabaikan tugas amar ma'ruf nahi

munkar di antara mereka dan di muka bumr se-

luruhnya. Kemakrufan yang pertama-tama ialah
Islam (tunduk patuh) kepadaAllah dan menerima
hukum-hukum syariat-Nya. Kemungkaran yang
pertama-tama ialah kejahiliahan dan menentang
kewenangan Allatr dan syariat-Nya Hukum jahiliah

adalah hukum tlpghut, sed mg tlaghut adnlah semaa

lulruasann s elnin lulwasann dnn hukum Allah. . ..Umat
Islam adalah umat yang bertanggung jawab me-

' mimpin dirinya sendiri, kemudian terhadap semua

manusia.
Tujuan penjelasan batasbatas tanggung jawab

dalam ayat ini bukan seperti yang dipahami orang-
orang tempo dulu-dan sebagaimanayang dipahami
sebagian dari orargorang sekarang-bahwa setiap
pribadi muslim tidak difirgasi melakukan amar ma'ruf
nahi munkar-apabila ia sendiri sudah mendapat
petunjuk JuSa bukan berarti bahwa umat Islamtidak
dihrgasi menegakkan syariatAllah di muka bumi-
apabila mereka telah mendapat pehrnjuk-meskipun
manusia di sekitarnya dalam kesesatan.

Ayat ini tidak menggugurkan tanggung jawab

pribadi dan umat dari memerangi keburukan, me
merangi kesesatan, dan memerangi pelanggaran

dan penyimpangan. Penyimpanganyangpalingbesar
ialatr perlawanan terhadap uluhiy ah ttllah, merzlmpas
wewenang-Ny4 dan memperbudak manusia unhrk
mengikuti syariatyang bukan syariat Allah. Ini ada-

lah kemungkaran yang seseorang atau umat tidak
mendapatkan manfrat dari petunjukyang ad4 kalau
kemungkaran iiri sudah merajalela-

Ashhabussturan meriwayatkan bahwaAbu Bakar
r.a. pernah berdiri di hadapan orzmg banyak,lalu
memuji dan menyanjung Allah, kemudian berkata,
"Hai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat

fui/^,'Yaa ayyuhnl-lndziirn almtnnuu'alnikum anfisa-
lcum ka yadhumtlwm mnn dhah inzgn iltana'ihtrnt . . .',

tetapi kalian menempatkannya tidak pada tempatrry4
dan sesungguhnya saya pernah mendengar Rasu-

lullah saw. bersabda

t t . tttt" tt,'. t'( i9 r"d'*ry dl ,Fs r
'Masyarakat apabiln melihnt kmrunglaran dnn tidnk
mau mengubahnya (padahal merelm mampu), makn

Allah alun menimpalnn azpb secara merata lcepadn

mrrelil."

Demikianlah fhalfah pertama itu meluruskan
kesalahpahaman yang terjadi di kalangan sebagian

'dr}; , t|$'tj ,'$Ar jlt sY;drr i1 F
A
rlll
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umat pada ?,amannyaterhadap ayat yang mulia ini.
Kita sekarang lebih memerlukan koreksi ini, karena
tugas mengubah kemungkaran sekarang lebih
berat Maka alangkah mudahnya orangorang yang
lematr kemauannya berlindung kepada penak\Milan

ayat ini yang sekirzmya dapat melepaskan mereka
dari kepayahan dan kesukaran perjuangan, me
lepaskan mereka dari perjuangan dengan segala
risikonya

Tidak! Tidak demikian! DemiAllah, agama Islam
ini tidak dapat tegak kecuali dengan adanya ke
sungguhan dan perjuangan. Ia tidak dapat eksis de
ngan baik kecuali dengan adanya kerja dan usaha
dari pemeluknya- Oleh karena ihr, agama ini mem-
bufuhkan pemelukyang mau mencurahkan tenaga-
nya untuk mengembalikan manusia kepadanya,
untuk membebaskan manusia dari penyembahan
kepada sesama makhluk kepadapenyembahan ke
pada Allah saja, unhrk menetapkan uluhiah Allah di
muka bumi, untuk mengembalikan kewenangan
Allah yang dirampas oleh para perampas, untuk
menegakkan syariatAllah di dalam kehidupan ma-
nusia dan untrkmenegakkan manusia di atas syariat
itu....

Semua ini memerlukan tenaga dan perjuangan
dengan sikap dan tindakan yang baik-baik ketika
yang tersesat ifu berupa perseorangan-perseoftmg-
an, yang membufuhkan bimbingan dan peneftmgan.

Juga dengan kekuatan, ketika ada kekuatan yang
menghalangi manusia dari jalan petunjuk, yang
hendak menyingkirkan agama Allah, dan meng-
halang-halarai ditegakkannya syariat Allah.

Sesudah dilakukannya hal itu-bukan sebelum-
nya-lepaslatr tanggung jawab dari orangorangyang
beriman. Orangorangyang sesat ifu akan mendapat
balasannya ketika mereka semua sudah kembali
kepadaAllah,

"Hanya kzpannAlnh lnmu kmbali sernuanya, m.alw

Dia alwn mmsrangkan lup alamu apa y ang telnh lamu
Itni altan. " (al-Maa'idah: 105)

Persaksia"n terhadap Wasiat
Sekarane datanglah hukum terakhir dari hukum-

hukum syara' yang terkandung dalam surah ini" yang
menerangkan sebagian dari hukum-hukum mua-
malat di dalam masyarakat Islam. Yaitu, khusus
mengenai pensyariatan persaksian terhadap wasiat
pada waktu yang bersangkutan sedang bepergian
dan jauh dari kampung halaman. Juga membicara-

kan jaminanyang diberikan syariat agar hak itu dapat
sampai kepada yang berhak

L';i\{Ap6y'{;tiavctiii(u
{;s U,rg;'S {+ Sr$ 43 lS,ti (ry

,#:;-;jit .i&*rt;;sie{;'}A;v-

"jul;ffr 
'.,iey$\qV=#y!$i+,;tu,4Q'

i,:ty!t'i{'o'-riiz'}K{i;;3(,'r6;La
a!fi+vu3J{*6if$i,$#6#i

^i.bt&ili'ii6;ffi 
iiigl{61

1;q(ffi :i.au34;#,t,!:G'r{i
W, tF i# VGf 6 tt S'":Y" S *$,i
fi ;fpt7frr;;t7-#yg14';jfir:,63

#(6W',il.{5
"Hai mang-orangyngbniruiA apabik salah semang

larnu mmghnnnpi kernarian, sednng dia a|,m bmtasial,
maka hmdakilnh (u asiat itu) disalesililn ohh dua mang
y ang adil di arilma larnu, atau dua wang y ang b alninnn
agatw dengan lamu, jilw Inmu dnlnmperjalnnan di
mulrn burni lnJu lamu ditimpa balmy a ksnatimt. I{amu
tnhan lrzdua salsi itu sesudah sunbahyang (untuk bn-
srmlpah), lnltt mnela' le&nnya bnnmpah-dmgon nnrnn

Alkh jilcn larnu ragt-ragu, '@emi Allah) lami tidnk
alan menulmr sumpah ini dengan lnrga yng sedikit
(untuk lrzpentingan seseorang), walnupun dia lmrib
kerabat, dnn tidnk (pula) kami rnenynnbunyilan pn-
salsian Allah; sesungguhnya lwmi lalnu demikian
tmtulnh termasuk nratg-zrang lang bndnsa.'Jilca di-
futalai balut a kzdun (salcsi itu) mmq uhuat dnso" nnlca
dua orang yang kin di antara ahli waris yang bnhnk
yang lebih dekat lcepada arang yang meninggal (me-

majulwn tuntutan) untuk rnenggantilmnnya, lak lu-
duanya bnsumpalt dengan namn Allnh, 'Sesungguhnya

persaLsian lnmi lcbih layak ditnirnn dmipana pnnksian
lwdua salsi itu, dnn lmmi tidnk melnngar batns. Sr
sunguhnya'lami kalau dtmikian tentulah tsrmnsuk
arang-uratlg yang mmganinya diri smdiri.' Itu lzbih dzknr

untuk (menj adikan para salci). mengemulcalwn pn-
salcsiannya mmurut apa yang sebmnmya, dnn (lzbih

dzkat untuk mmjadilan merelm) merasa takut akan
dilrmbalilwn sumpahnya (lnpod" ahli waris) sesudah

mnelm bersumpah. Bntalaualah lcepadn Allah dan
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dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidnk memberi
petunjuk kepada orang-nrang y ang fasik." (al-Maa-
'idah:106-108)

Penjelasan hukumyang dikandung ketiga ayat ini
bahwa orangyang merasa ajalnya sudah dekat, dan
hendak berwasiat untuk keluarganya dengan harta
yang dimilikinya, maka hendaklah ia mendatangkan
dua orang saksi yang adil dari kalangan orangorang
Islam, jika iaberada di rumah (tidakbepergian). Juga
hendaknya menyerahkan apa yang hendak ia se-

rahkan kepada keluarganya yans tidak hadir. Ada-
pun jika ia dalam bepergian, dan tidak mendapatkan
dua orang muslim untuk menjadi saksi dan tempat
menyerahkan hartany4 maka bolehlah kedua saksi
itu bukan orang Islam.

Jika orangorang muslim-yakni keluarga mayit-
merasa ragu-ragu akan kebenaran apa yang disam-
paikan kedua saksi ihr dan ragu-ragu terhadap ke
jujurannya di dalam menyampaikan amanat, maka
mereka bisa meminta keduanya sesudah menunai-
kan shalat Gbadah)-menurut keyakinan akidahnya-
untuk bersumpah demi Allah, bahwa mereka ber-
sumpah itu bukan untuk kepentingan pribadi atau
kepentingan orang lain, meskipun masih kerabal
Juga bahwa mereka tidak menyembunyikan sedikit
pun dari apayang diamanatkan kepada merekaitu. . .,

dan kalau tidak jujur, maka mereka berdosa.... De
ngan sumpaturya ini maka berlakulah kesaksiannya

Apabila sesudah itu tampak bahwa keduanya
melakukan dosa yang berupa kesaksian palsu dan
sumpah palsu serta mengkhianati amanat, maka
hendaldah ada dua orang yang paling dekat kepada
ahli waris menyangkal kesaksian orang yang me
lakukan dosa saksi palsu ini. Caranya dengan ber-
sumpah dengan namaAllah bahwakesaksian mereka
berdua lebih benar daripada kesaksian kedua orang
saksi terdahulu itu, dan bahwa mereka (kedua orang
atrli waris) dengan pengakuannya ini tidak melang-
gar kebenaran dan keadaan yang sebenarnya" Dengan
demikian, batallah kesaksian dua orang saksi yang
pertama itu, dan berlakulah kesaksian yang kedua.

Selanjutuiya nash Al-Qur'an mengatakan bahwa
cara ini lebih menjamin di dalam memberikan ke
saksian segra benar. Atau, bisa menimbulkan ke
khawatiran akan ditolaknya sumpah kedua orang
saksi yang pertama ihr. Sehingga hal ini mendorong
mereka untuk memberikan kesaksian dengan
sebenarny4

"Itu lebih delmt untuk (menjadikan para salci) me-

ngnnulalan pusalcsianny a mmurut apa y ang sebenar -

ny a, dnn (lcbih dzlat untuk mmj adilan mne kn) merasa

takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli
waris) sesudah moekn busumpah. . .. "

Akhirnya diserukanlah kepada semuanya supaya
bertalnva kepada Allah, supaya merasa selalu di-
awasi-Ny4 supaya takut kepada-Ny4 dan patuh ke
pada perintah-pefintah-Nya. I{arena Allah tidak akan
memberi petunjuk kepada orang-orang yang me

. nylmpang dari jalan-Nya. Ia tidak akan membim-
bingnya kepada kebaikan dan petunjuk,

"Bntnlaealnh lcepada Allnh d"an dzngarlunlnh (puin-
nh-Nya). Allnh tidnk munbni petunluk kzpadn orang-

orarry yarry fasrh " (al-Maa'idah: 108)

Al-Qurthubi berkata di dalam tafsirnya mengenai
sebab hrunnya ketiga ayat ini,

"... dan saya tidak melihat adanya perbedaan
pendapat bahwa ketiga ayat ini turun mengenai
Tamim ad-Dari dan Adi bin Badda. Imam Bukf,rari,
Daruquthni, dan lain-lairurya meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, katarrya, Tamim ad-Dari dan Adi bin Badda'
pergi ke Mekah, lalu ada seorang pemuda dari suku
Bani Sahm, kemudian pemuda itu meninggal dunia
di suatu negeriyangtidakterdapat orang muslim di
san4 dan ia berwasiatkepada kedua orang ini (tamim
dan Adi). lalu keduanya menyerahkan harta pe
ninggalannya kepada keluargany4 dan mereka sem-

bunyikan gelas perakyang berlapis emas. Kemudian
Rasulullah saw. meminta keduanya bersumpah bahwa
mereka tidak menyembunyikan dan tidak mengeta-
hui benda itu. Kemudian gelas itu ditemukan di
Mekah, dan orangorang yang pada mereka terdapat
gelas itu berkata, 'Kami membelinya dari Adi dan
Tamim.' lalu dua orang lakiJaki dari ahli waris
pemuda asSahmi itu datang dan bersumpah bahwa
gelas itu milik asSahmi, dan mereka berkata, 'Sung-
guh kesaksian kami lebih layak diterima daripada
kesaksian mereka dan kami tidak melanggarbatas.'
IbnuAbbas berkata 'lalu gelas itu diarnbil, dan me
ngenai merekalah hrrun ayat ini. . ..' @emikian lafal
Daruquthni)."

Tampak jelas bahwa karakter masyarakat tempat
diturunkannya ayat-ayat ini untuk mengaturnya,
sangat mempengaruhi prosedur ini. Yaitu, per-
saksian dan pemberian amanat dalam benfuk seperti
ini, kemudian bersumpah dengan namaAllahyang
diucapkan sesudah menunaikan shalat, supaya rasa
keberagamannya terkonsenfrasikan, dan merasa
malu terhadap masyarakat manakala kebohongan
dan pengkhianatannya terungkap. . .. Semua ihr me
nunjukkan ciriciri suatu masyarakat tertenhr, yang
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kebutuhan-kebuhrhannya dan kondisi lingkung-
annya sangat mempengaruhi prosedur hukum ini

Masyarakat sekarang dapatmenggunakan sarana
sarana lain untuk menetapkan suatu perkara (ter-
masukwasiaQ dan benfilk-benhrk prosedur lainnya
seperti dengan fulisan, akte, rekaman, lewat jasa

bank dan sebagainya....
Akan tetapi, apakah nash ini sudah kehilangan

momenfum di dalam masyarakat manusia?
Kita sering tertipu oleh suatr lingkungan tertentl

lantas kita mengira bahwa sebagian dari aturan
syariat telah kehilangan momenfirm, sudah tidak
diperlukan lagi dan hanya berlaku untukmasyarakat
terbelakang ehnpo dulu saj4 larena manusia terus
menemukan kreasi-kreasi baru unhrk mengguna-
kan saranasaranalain.

Memang kita sering tertipu, lalu kita melupakan
bahwa agama ini datang unfirk semua manusia, di
mana pun tempatnya dan kapan pun zamannya.
Padatnlbanyak sekali manusia sekarangyangmasih
dalam keterbelakangan dan ada yang baru me
rangkak dari keterbelakangannya. Mereka masih
membutuhkan hukum-hukum dan prosedur-pre
sedur yang sesuai dengan kebutuhannya dengan
segala bentuk dan perkembangannya Di dalam
agarna ini mereka dapat menemukan sesuatu yang
bisa memenuhi kebuhrhan-kebutuhan itu dalarn se
gala kondisiryra. Ketika mereka mengalami perkem-
bangan-perkembangan, maka mereka dapati bahwa
agurma ini juga mencukupi keperluan merek4 dan
syariatnya pun kondusif unfirk memenuhi kebuhrh-
an-kebuhrtran mereka sekamng, dan dapat meme
nuhi perkembangan mereka ptrla. . .. In adalah muk-
ji;grztaspfiaint dan mukjiarsyariatrya Juga sebagai
pertanda bahwa ini adalah dari sisi Allah dan dipilih-
kan oleh-Np untuk umat manusia.

Hanp saja kadang-kadang kita juga tertipu pada

kali lain ketika kita melupakan kebutuhan-kebutuh-
an vital yang terjadi pada perseorangan di dalam
lingkungan yang mengalami perkembangan yang
sangat pesat dan dapat terpenuhi oleh kemudahan
dan kekomplitan syariat ini, serta sarana-saftma )ang
disiapkan agama ini unhrkbekerja dalam setiap ling-
kungan dan pada setiap keadaannya" di kalangan
konservatif maupun modern, di lirghrngan pedesa
an maupun perkotaan. IGren4 Islam adalah agama
bagi seluruh manusia pada semuazaman dan kawas
an.. .. Ini juga merupakan salah satu benhrk kemuk-
jitntanrrya yans sangat besar.

Kita juga tertipu ketika kita-manusia ini- mem-
bayangkan bahwa kita lebih mengetahui tentang

seluk-beluk makhluk daripada Tuhan Pencipta
mal'tluk itu sendiri. . .. Mak4 kenyataan hidup akan
mengembalikan kita kepada sikap tawadhu, tunduk,
dan merunduk. Alangkah tepatnya kalau kita sadar
sebelum membentur kenyataan-kenyataan yang ter-
jadi. Alangkah baiknyakalau kita mengetahui adab
adab selaku manusia terhadap Pencipta manusia...
adab seorang hamba terhadapTuhannya . ... Alang-
kah baiknya kalau kita sadar dan mengerti, serta
kembali ke jalan Ilahi.. ..

.L:{tJ6%ff (W j::}6r&;;y
i;i$;',*{5ii tt ;t $,-, AiiG :J ei6

t#t13-\;r,-aij:ii jlEii.6;3t",t\g,
;y-!lzJ*{1u4!.,1;'"'z-t'"otbgli
';ofiti6oyff:f5r5fi 6ti;4!i- j,
J j+( J'rie6:i lt-,L?J ."V $ jt
i,1il $'b;t::.qqiigt;flu J;.tj
J A: ga,J^ : :,; ii 66_5!,rr;t
,lUoyall#\J6";:stU+WJia
ti;iffiWju"(,63ri\ jG&'"*,
&r_#b&sKtG:,;iS:$'j
i3:,'i;:'SWif ff,AV;';t;'*.36
,r,lrtui:t;"cti1i1;i(2r:ia;: fu-.'6iK
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"(fttgatlah), hari di walrtrr Allah mengumpull@r
para rasut lalu Allah bertanya (kepada mereka),

'Apa jawaban kaummu terhadap (serua"n)muP
Para rasul menjawabr'Tldak ada pengetahuan
kami (tentang inr); sesunggutrryra Engt€ulah )ang
mengetahui perkara yang gaib.' (109) (fttgat-
lah), ketika Ahfi mengata.kanr'IIai Isa putra
Itfaryarr, ingatlah nikmat-Ku kepadamu da^n

kepada ibumu di wakur Aku menguatkan kamu
dengan ruhul qtrdus.I(amu dapatberbicara de-
ngan manusia di waktu masih dalalnbuaian dan
sesudah dewasa. (ntgattah) di wakhr Alnr meng-
ajar kamu menulis, hitmah, Tburat dan Injil.
Dan (ingatlah pula) di wakur kamu membenhrk
dari tanah (zuahr bennrk) ya^ng berupa burung
dengan izin-Kur kemudian kamu meniup pada-
nya, lalu benhrk ihr menjadi bunrng (yang se-

benarnya) dengan seizin-Ku. (Irtgatlatt) walrhr
kamu menyembuhkan orang yang buta sejak
dalam kandungan ibu dan orang yang ber-
penyakit sopak dengan seizin-Iftro (ingatlah) di
waldr kamu mengeluarkan orangmati dari lnrbur
(menjadi hidup) denga.n seizin-Ku, (ingattah) di
wakhr Aku menghalangi Bani Israel (dari
keinginan mereka membunuh kamu) di kala
kamu mengemukakan kepada mereka kete-
rangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang
l€fir di antara mereka berkata'Inn ddak lain
melainkan sihir yang nyata.' (U0) Dan,(ingatfah),
ketika Aku ilhamkan kepada pengilartlsa yang
setia, tserima.nlah kamu kepada-Ifu dan kepada
rasul-Ku.' Mereka menjawab, 'Kami telah
beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang

pahrh (kup"d" seruanmu).' (lff) (Ingatlah), ke-
tika pengikut-pengikut Isa berkatao 'Hai Isa
puta lvlaryanL bersedialrah Tbhanmu menurun-
kan hidangan dari langit kepada kamiP Isa
menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika
betrl-betrl kamu orang ya^ng beriman.' (112)

Mereka berkat4, TGrrd ingin memakan hida.ng-
a^n itr dan supayatenteram hati kami dan supaya
kami yakin bahwa kamu telah berkata benar

' kepada kami, dan kami menjadi orang-ornng
yang menyaksikan hidangarr iar.' (113) Isa pufta
Ma^ryam berdoa,'Ya Thhan kami turunkanlah
kiranya kepada karni suahr hidangan dad langit
(y"tg hari turunnya) a"kan menjadi hari raya
bagi kami yaitu bagi orang-orang yang ber-
sama kami dan yang datang sesudah kami dan
menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri
rezekilah l<arrf, dan Engkaulah Pemberi rezeki
Yang Paling Utama.' (114) Allah berfirman, 'Se-
sunguhnya, Aku akan menurunkan hida.ngan
itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di
antaramu sesudah (Urrun hidanga"n itu), maka
sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan
siksaan yang tidak pernah Aku timpaka^n ke-
pada seorang pun di antara umat manusia-'
(115) Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman,
'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu me-
ngatakan kepada ma.nusia, Jadikanlah aku dan
ibuku dua orang hrhan selain AUahP Isa men-
jawabr'Mahasuci Engkau, ddaklah pahrt bagi-
lar mengatakari apayangbukan hal*u (mengata-
kannya).Jika aku pernah mengatalrannya, maka
tenhrlah Engkau telah mengetahuinya- Engkau
mengetahui apayangadapada dirilu dan aku
tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui per-
kara ya^ng gaib-gaib.' (116) Aku tida^k pernah
mengatakan kepada mereka kecuali apayang
En-gkau perintahkan kepadaku (mengatakan)-
nya yaitu, 'Sembahlah Allah, Thhanku dan
Tbhanmur'dan adalatr aku menjadi sahsi ter-
hadap mereka, selama aku berada di antara
mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat)
aku, Engkaulah yang mengawasi mereka.
Engkau adalatr Maha Menyalaikan atas segala
sesuatu. (117)Jika Engkau menyiksa merekan
maka sesungguhirya mereka adalah hamba-
hamba Engkau, dan jikaEngkau mengampuni
mereka, ma^ka sesungguhnya Engkaulah Yang
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.' (118) Allah
berfirman, 'Ini adalah suatu hari yang ber-
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manfaat bagi orang-orang yang benar ke-
benaran mereka. Bagi mereka surga yang di
bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka ke-
kd di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha
terhadap mereka dan mereka pun ridha ter-
hadap-Nya. Itulah keberunbrngan yang paling
besar.' (119) Kepunyaam Allah{ah kerajaan
laogitda"t bumi dan apayangada di dalamnya.
Dia Mahakuasa atas segala sesuahr." (120)

Ketika Altah Mengumpulkan Para Rasul
Pelajaran yang panjang ini masih dalam rangka

meluruskan alidah, dan meluruskan penyeleweng-

anyang dilakukan kaum Nasraniyang mengeluar-
kan akidah tersebut dari dasarasasinyayang berupa
akidah pokok dari langit, ketika mereka mengeluar-
kannya dari ketauhidan yang muflak yang dibawa
oleh Nabi Isa a.s. sebagaimana yang dibawa oleh
semua rasul sebelumnya. Mereka mengeluarkan
akidah tauhid ini kepadakemusyrikan dengan aneka
macamny4 yang tidak ada hubungannya sama sekali
dengan agamaAllah.

Oleh karena ihr, pelajaran iniiuga bertujuan untuk
menetapkan hakikat uluhiyahdanhakikat ubudiah-
sebagaimana pandangan Islam. Ditetapkanlah haki-
kat ini dari celahcelah pemandangan besar yang
dibentangkannya danyang ditetaplan Isa as. kepada
para rasul dan kepada semua manusia, bahwa ia
sama sekali tidak pernatr mendakwakan dirinya dan
ibunya sebagai fuhan, sebagaimana anggapan kaurrr
nya. Ia tidak berwenang mendakwakan kemusyri-
kan sedikitpun.

AlQur'an memaparkan hakikatini dengan mem-
bentangkan pemandangan ilustratif di antara pe
mandangan-pemandangan hari kiamat, yang diben-
tangkanAlQur'an dengan gambaran yang hidup
dan dapat berbicara memberikan kesan yang men-
dalam, menggetarkan fubuh manusia seakan-akan

dia sedang menyaksikarurya dalam kenyataan. Ke
nyataan yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh
telinga dan tampak padanya kesan-kesan dan tanda
tandakehidupan.

'L{1}6"411fi;;J::}ixr{q;iy
#r#irIs:J,$i6

'(Irgatl.ah), hari di uaktu Allnh mngumpullmn para
rasul lnlu Allah bntnnya (kzpadn mereka),'Apaj awab-

an kaummu terhnnnp (snuan)mu?' Para rasul mm-
j awab,'TIdak ada p mgetahuan lwmi (ntung itu). S e-

sungguhnya Englwulah yang mmgetahui perlwra yang
gaib. "' (al-Maa-idah : 109)

Allah mengumpulkan rasul-rasulyang sudah di.
pisahkan oleh perputaran zaman antara satu dengan
yang lain, dan dipisahkan oleh lokasi di mana masirg-
masing bertugas di tempatrya sendiri-sendiri, serta
dipisahkan oleh keSukuan dan kebangsaannya di
mana masing-masing mengurusi kaumnya sendiri-
sendiri... Semuanya menyerukan dahvah yang

sima, meskipun berbeda-beda masa, lokasi, dan
bangsanya Sehingga datang Rasul penuhrp dengan
membawa sebuah seruan unfuk semua mas4 lokasi,

dan manusia dengan segala jenis, suku, danwarna
kulitnya-

Rasul-rasul ihr diutus kepada berbagai bangsa, di
berbagai tempat dan berbagai zaman. Nah, inilah
mereka diutus satu persatu, lantas dikumpulkan se
muanya, dikumpulkan padanya berbagai maqlm
tanggapan, berbagai macam arah dan pandangan.

Itulah para pemimpin manusia dalam kehidupan
dunia, yang membawa risalah Allah kepada manusia
dalam berbagai penjurunya. Di belakang mereka
terdapat bermacam-macam respons dan tanggapan

manusia dalam berbagai masa. Itulah mereka se
dang berada di hadapan Allah, Tuhan seluruh ma-

nusiaYang Mahasuci, dalam pemandangan hariyang
besar.

Inilah pemandangan yang besar itu, yang ber'
denyut dengan kehidupan,

"(Ingatlah) Iwri di waktu Allah mengumpullmn para
rasul, Inlu Allah bannya (lcepada mereka),'Apajawab'
an laummu t€rlwdnp (smtan)mu?"'

"Apa jawaban laumrnu terhnnn| (suuan)mu...?"
Pada hari itu, semua hasil dikumpulkan, semua per-

bedaan dihimpun, semua rasul mengemukakan per-

tanggungjawaban pengembanan risalahnya, dan
hasil-hasilnya diumumkan di hadapan para saksi.

'Apaltuh jawaban kaummu tnlwdap (smtan)mu

.. . ?" Pxarasul hanyalah manusia biasa. Mereka
hanya mengetahui apayang tampak bagi mereka,
dan tidak mengetahui apayang tersembunyi.

Mereka telah menyeru kaumnya kepada pe
hrnjuk, lalu ada orang yang menyambutuiya dan ada
pulayang berpaling menjauhinya. . .. Rasul tidak me
ngetahui siapa sebenarnya orang yang menfun-
bubrya dan siapa oranli yarg berpaling dari seruan-

ny4 karena ia hanya mengetaliui yang tampak saja,

sedang yang tersembunyi hanya Allah yang tahu. . ..

Mereka berada di hadapan Allah yang mereka kenal
dengan sebaik-baiknya, mereka takuti dengan se
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takut-takuhrya, dan mereka malu kalau ada ke
kurangan merekayang dibeberkan di hadapan-Nya.
Karena mereka mengerti bahwa Dia Maha Me
ngetahui lagi Mahawaspada. . ..

Ini adalah pertanyzum dan permintaan tanggung
jawab yang menakutkan pada hari yang besar, di.
saksikan makhluk-maktrluk kelas tinggr, dan disaksi-
kan oleh semua manusia... Pertanyaan tentang
bagaimana manusia menghadapi dan menyambut
para rasul, bagaimana pertanggungiawaban oftutg-
orangyangmendustakan pararasul. Untuk diumum-
kan kepada manusia bahwa para rasul yang mulia ihr
hanya datang dengan membawa agamaAllah ke
padamereka Inilahpararasut itu ditanya di hadapan
Tuhan mereka yang Mahasuci tentang risalah
mereka dan tentang kaum mereka yang dahulu
mendustakan mereka-

Sedangkan, para rasul menyatakan bahwa pe
ngetahuan yang sebenarnya hanya kepunyaan Allah
saj4 dan ilrnuyang mereka ketahui terasatidak layak
dibeberkan di hadapan Pemilik semua ilmu. Mereka
menyatakan hal ini dengan penuh kesopanan dan
rasa malu, serta karena mereka mengerti keduduk-
an mereka di hadapanAllah,

"Para rasul nwnjawa\ 'Tldak adn pmgetahuan lami
(tmAng iU. Saunggulmya hgknulnh yang mmgetnhui
pnlrnra yang gaib."

Beberapa Mukjizat Nabi Isa'Alaihissalam
Semua rasul-selain Isa as.{ibenarkan oleh orang

yang membenarkan dan dikufuri oleh orang yang
mengufririnya- Urusannya selesai dengan jawaban
yartg sempurna dan menyeluruh, dengan menyerah-
kan pengetahuarurya dan seluruh urusannya kepada
Allah SWT, Maka ayat ini tidak menambah sedikit
pun apa yang dilukiskan dalam pemandangan ini. . ..
Setelah itu, pembicaraan beralih kepada Nabi Isa
pufra Maryam saj4 karena Isa inilah yang kaumnya
terfitnah (teperdaya) karenanya. Karenanya pula
kaumnya tenggelam dalam udara syubhat seputar
masalahnya Banyak orang yang tenggelam dalam
mitos dan dongengdongeng seputar masalah jati
dirinya, sifrt-sifutny4 kelahirannya, dan kesudahan-
nya

Pembicaraan beralih kepada masalah Isa putra
Maryam-atas orang{rang yang memperfuhankan
dia dan membuat-buat masalah besar seputar dia dan
ibuny4 Maryam . . .. Pembicaraan beralih kepadanya
dengan mengingatkannya terhadap nikmat Allah

kepadanya dan kepada ibunya Dipaparkannya muk-
jizat-mkjizatyang telah diberikan Allah kepadanya
supaya [umusia mau membenarkan risalahnya lalu
ada orang yang mendustakannya dengan sangat
buruk, dan ada orang yang teperdaya olehnya dan
oleh mukj2 at-mukjvat yang dibawanya. Mereka
menganggapny4 sebagai tuhan di samping Allah
karena mukj izat-mul<sizatdan keluarbiasaannya itu.
Padahal semua ihr adalah ciptaan Allah yang telah, menciptakannya dan mengufusnya serta menguat-
kannya dengan ruhul qudus,

iF, qs o#- ?-t ; ; 
-J,A$_fr( j ri ;1

*iti 4 ;6i K o s, ei d' i]'y-475
t;;AvaeKt\e46X;'V"j.;zS
4ib r#ri {{{ *_r)i cffi i ti ":V*.r ;
Gj-iGlEirr";!:rl;;yfuiK6A.e4
U|-'Y,*,:i<^'1'r!-3:+:Vtl;it*t$:O\rr,
f 'Soyigt$irjiJ\it*i,:;!i,-&iy-3t*"j'oirr,;i \y?i,lj $,a fuJ y

$5,$r;\+i;,zt;6tt4;tj4, j-G
'(Ingatlnh), futllm Alkh mmgatnlmn, 'Hai Isa putra
Maryam, ingatlnh nikmat-Ku fupadnmu dnn kcpann
ibumu di walau Aku menguatlan lamu dcngan ruhul
qudus. Kamu dnpat b nbimra dengan mnnusia di w aktu
mnsih dnlam buaian dnn sesudnh dalasa. (ngatlnh) di
waldu Alat mengaj ar kamu mmulis, hikTrnh, fourat dan
In1il. (ngatkh puk) di waktu lamu mmtbmtuk dnri
tnnnh 6uatu bmtuk) yarry berupa burung dengan iajn-
Ku, lemudian lamu mmiup padnnya, la.lu bmtuk itu
menjadi burung (yang sebenarnya) fungan sei<in-Ku.

! an (agat-kh), waldu lamu mnty nntruhlmn lrang y ang
buta seja-k dalam landungan ibu dan nrang )ang
bnpmyakit sopak dengan seiqin-Ku, dan (tngatdD di
waktu kamu mengeluarkan orang mnti dari kubur
(nun1 adi hidup ) dmgan seiain- Ku, (ingatkh) di w aktu
Aku mengh"alangi Bani lvael (dari lceinginan mnela
membunuh knmu) di lnla kanu mmgemuknlan lupadn
merekn lvtcrangan-lutnangan yang nyata, lalu orang-
orang kafr di antara merekn.buknta, 'Ini tidak lnin
melainknn sihir yang nyata.' (Ingatkh) luttka Aku
ilhamkan krpadn pengikut Isa yang setia, 'Bnim.anl.ah
kamu lrzpada-Ku dnn l"pano rasul-Ku.'Mereka mm-
jawab, 'Kami telnh bniman dan saksikanlnh (wahni
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rasul) baltna sesunguhnya knmi adal"ah nratg-orang

y arg patuh (lwpdn smtanma). "'(al-Maa-idah: 1 10-

111)

Demikianlatr beberapa nikmat Allah yang di-

hadapkan kepada Isa putra Maryam dan ibunya,

seperti dikuatkannya ia dengan ruhul qudus sewaktu

dalam buaian, dapat berbicara kepada manusia pada

usia belum masanya dapat berbicara unfuk mem-

bebaskan ibunya dari syubhat-syubhat yang ber-

kembang di seputar masalah kelahirannya yang

tanpa ayah. Kemudian ia juga berbicara kepada

mereka setelatr dewasa, untuk mengajak mereka
beragama dengan agamaAllah... Ruhul qudus ihr

adalah malaikatJibril as. yand menguatkannya di
sini dan di sana

Di antara kenikrnatan itu lagi ialatr mengajarkan

Alkitab dan al-hikrnatr, padahal ia datang ke bumi ini
tanpa mengerti sesuahr. Allah mengajarkan kepada-

nya hrli*menulis dan mengajarkan kepadanya bagai-

mana cara mengafur segala urusan, sebagaimana

Dia mengajarkan kepadanyaTburatyang sudah ada

pada Bani Israel, dan kitab Injil vang diberikan-Nya

kepadanya dengan membenarkan kitab Tauratyang
sudatr ada sebelumnya. Kemudian diberi mukjizat

luar biasayang tidak dapat dilakukan manusia ke
cuali dengan idn Allah, yaitu ia membuat burung-
burungan dari tanah liat, kemudian ditiup, lalu

menjadi burung sungguhan dengan izin Allah' Kita

tidak tahu bagairnana carany4 karena hingga hari ini
kita tidak mengetahui bagaimana cara Allah men-

ciptakan kehidupan dan bagaimana Dia mengem-

buskan kehidupan pada makhluk hidup.
Isa juga dapat menyembutrkan orang yang buta

sejaklahir-dengan izinAllah-padatnl ilmu kedokter-

an belum mengetahui bagaimana cara mengem-

balikan penglihatan itu. Tetapi, Allah yang me
ngaruniakan penglihatan asal itu berkuasa membuka

kedua matanya untuk merespons cahaya.Isa juga

dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit
sopak dengan izinAllah, tanpa menggunakan obal
Padatral obat ihr merupakan sarana unhrk mewujud-

kan izinA[ah di dalam suatu penyembuhan. Akan

tetapi, Pemberi izin ini juga berkuasa unhrk meng-

ubatr segala sarzna dan merealisasilian sasarantanpa

menggunakan sarana. Isa juga dapat menghidupkan

orang mati dengan izin Allah. Pemberi kehidupan
yang pertama ini juga berkuasa untuk mengem-

balikannva lagi ketika Dia menghendaki.

Selanjutnya Allah mengingatkannya terhadap

nikrnat-Nya dengan melindunginya dari ancaman

Bani Israelketika ia datang kepada mereka dengan

membawa keterangan-keterangan atau risalatr ini,

lalu mereka mendustakannya dan menganggap

mukiizahrya sebagai sihiryang nyata Hal itu disebab

kan mereka tidak dapat memungkiri realitasnya-
yang sudah disaksikan oleh beribu-ribu manusia-
tetapi mereka tidak hendak menerima pehqiuknya
karena sombong dan keras kepala. Allah telah me
lindturgiqa dari ancaman mereka sehingga mereka

tidak berhasil membunuhnya sebagaimana yang

mereka inginkan dan tidak berhasil menyalibnya.

Bahkan, Allah mewafutkannya dan mengangkabrya

kepadaNya.
Begitu pula Allah mengingatkannya terhadap

kenikrnatan yang diberikan kepadanya dengan me
ngilharnkan kepada kaum Hawariyin supaya ber-

iman kepadaAllah dan Rasu[Nya Kemudian mereka

memafuhi dan menyerahkan diri, dengan memper-

saksikan keimanan dan keislaman dirinya dengan

sempurna kepadaAllah,

'D an ingatl"ah letil(n Alil mmgilhamlan l"p7d" p *S-
It*t tn yang setin, 'Bnimnrilnh knmu lepatn-Ku dnn

t"podo rasul-Ku.' Mnela mmjawab,. Kami tzlnh ber'

inwn dan salsilmnlah (w ahni rasul) bahan sesungguh-

nya tarni adnlnh arang-mattg yang paruh (lupadnmu). "'
1if-vfaaraat: ttt;

Ihrlah beberapa nikrnatyans telah diberikan Allah

kepada Isa puba Maryam, untuk menjadi saksi dan

buliti unhrknya- Akan tetapi, banyak kaumnya yang

menyimpang dan iersesat di seputar masalah ini....
Maka inilah Isa menghadapftarurya kepada maklr-

luk-makhluktingkattinggl dan semua manusia yang

di antaranya adalah kaumnya yang bersikap keter-

laluan. Inilah dia menghadapkanny4 supaya dapat

didengar dan dilihat oleh kaumnya. Juga supaya

kehinaan dan rasa malu oftmg-oftngyang menyim-

pang dan tersesat itu lebih menyakitkan karena

dipersaksikan kepada sehruh warga semesta-

Kaum llawari Meminta Hidangan daxi Langit
Ayat selanjutrya masih membeberkan kenikmal

an-kenilrnatan Allah kepada Isa puta Maryam dan

ibunya Dibeberkan suafir kenikrnatan yang diberi-

kan Allah kepada kdumnya dan kemukjizatzn-ke
mukjizatan yang diberikan Allah untuk menguat-

kannya, yang disaksikannya dan disaksikan oleh
para Hawari, pengikut setianYa
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-4:p*J1i3";1'ti,4.i'jrrai36;y
,UL;,ril\#\J\;:jA\;ii;;,Q;i"i;S
q$;'w,qtjL'(;\L3\]6,&|*?
$ t_14n it6tK jtc,t i r\:;fij
;3iit*r-Y.6i jreSgni'ir.J;*-J6,
'J'G,;i;Ul;1r;r(;t;ie;itG1iK
';;. j<;1i#6';d\,iltiiv&af
S 613r,;r'J& A'i (:.i,i $49'&
' (Ingatlah), ketiln p erryileut-pmgilwt' Isa bsrlntn,'Hai
Isa putra Mary am, b ns edialah Tulnnmu mmurunlun
hidangan dari langit kepada kami?' Isa menjawab,
'Bntnhoalnh kepann AIkh jikn betul-betul knmu orang

yang bnimnn.'Mnela berkata, 'Knmi ingin mmnlmn
hidangan itu dnn sup ay a tmtnam lrati lmmi dnn sup ay a
lami yakin bahwa kamu telnh bnkata bm"ar knpadn

Immi, dnn lami mznj adi marg- arang yng mm1 aksilmn
hidangan itu.'Isa putra Maryam bnd.oa, 'Ya Tilhan
lmmi, nrunJcanlah kirany a lczp ada learni suatu hidangan

do,i l"rgt (y ang hnri turunny a) aknn mmj adi hnri ray a
bagi lwmi yaitu bagi mang- mang y ang b nsamn lami dnn

yang datang sesudnh knmi, dan menjadi tand"a bagi
ktkuasaan Englmu ; bni rezpkil^ah knmi, dnn Engknulnh
Pernberi re<pki Yarry Paling Utama.'Allnh berfrman,
'Sesungguhnya, Aku aknn menurunlmn hidangan itu
lczpadnmu. Barangsinpa y ang knfr di antaramu sesudnJt

(turun hidnngan itu), maka sesunguhnya Aku aknn
menyilcsanya dengan silcsaan yng tidak pnnah Aku
tirnpalan lczpadn semang pun di antma umnt m.anltsin. "'
(al-Maa'idah: 1 12- 115)

Dialog ini mengungkapkan kepada kita tentang
tabiat kaum Nabi Isa ... di antara mereka ada yang
hrlus, yaitu para Hawari.... Dengan pengungkapan
ini tampaldah perbedaan yang jauh antara mereka
dengan sahabat-sahabat Nabi kita saw..

Mereka adalah para hawari, pengikut Isa yang
setia yang telah Allah ilhamkan kepada mereka
unhrk beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya,
Isa Ialu mereka beriman, dan mereka persaksikan
kepada Isa keislaman mereka. Namun demikian,
setelah mereka melihatbeberapa mukjizat Nabi Isa,

mereka memintaperistiwa luar biasayang baru lagi,

unfuk menenteramkan hati mereka- Dengan demi-
kian, mereka akan mengetahui bahwa ia membenar-

kan mereka, dan mereka persaksikan pula hal ifir
kepada orang-orang yang di belakang mereka.

Adapun sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw.,

maka mereka tidak meminta satu pun peristiwa luar
biasa sesudah mereka memeluk Islam. Hati mereka
telah beriman dan tenteram semenjak disepuh
dengan keindahar iman. Mereka telah percaya
penuh kepada rasul mereka, sehingga mereka tidak
meminta bukti-bukti lagi sesudah itu. Mereka sudah

'menyaksikan kebenaran Rasulullah meski tanpa
mul<liz,atsekalipunselainAl-Qur'anini....

Demikianlah perbedaan besar antara para peng-

ikut Nabi Isa a.s. dengan para pengrkut Nabi
Muhammad saw., padahal mereka sama-sama ber-
iman dan sama-sama muslim, dan sama-sama di-
terima keimanan dan keislamannya oleh Allah. Namun,
kedudukan mereka jauh berbeda, sebagaimana
yang dikehendaki Allah. . ..

Centa al, Mon' idnh'ltidangarr"-sebagaimana yang
dikemukakan Al-Qur' an ini-tidak terdapat dalam
kitabkitab kaum Nasrani, dan tidak tertulis di dalam
Injil-injil yang ditulis belakangan jauh sepeninggal
Nabi Isa as., yang tidak dapat dipercaya sebagai ke
benaran yang turun dari sisi Allah. Injil-injil ini tidak
lain kecuali hanya riwayat dari beberapa orang suci
tentang kisah Nabi Isa as., dan bukannya kitab suci
yang dihrunkan Allah kepada beliau yang bernama
kitab Injilitu.

Akan tetapi, di dalam Injil-Injil ini terdapat cerita
hidangan ini dalam benhrklain. Disebutkan di dalam
Injil Matius pada'al*iir pasal lima belas, "Maka di-
panggil oleh Yesus akan murid-muridnya, lalu kata
ny4 'Hatiku kasihan akan orang banyak ini, karena
sudah tiga hari lamanya mereka itu tinsgal bersama
sama denganAku, maka satu pun tiadapadanyayang
hendak dimakannya. Tiadalah Aku menyuruh dia
pulang dengan laparnya, sebab barangkali pinssan
mereka itu kelak di jalan.' Maka kata murid-murid ihr
kepadanya, 'Dari manakah kita mendapat sebegitu
banyak roti di padang belantara ini akan me
ngenyangkan orang yang sebanyak ini?' Maka kata
Yesus kepadany4 'Berapa ketul roti ada padamu?'

Maka katanya, Ada tujuh ketul, dan sedikit ikan
kecil-kecil.' Maka disuruhnya orang banyak itu
duduk di tanah; lalu diarnbilnya roti yang hrjuh kehrl
dan ikan itu, diucapkan syukur dan dipecah-pecah-
kannya, serta diberikannya kgRada murid-muridnya.
Maka murid-muridnya pula memberikan dia kepada
orang banyak itu. Maka makanlah sekaliannya
sampai kenyang. l-alu diangkat oranglah sisanya ihr,
hrjuh bakul penuh. Adapun segala oftmg yang makan
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itu empat ribu orang laki-laki banyaknya, lain pula
perempuan dan kanak-kanak." (lerjemahan dari
Alkitab terbitan kmbaga Alkitab Indonesia Jakarta
1971 pasal 15 ayat 32-38)

Dan riwayat seperti juga terdapat dalam semua
kitab Injil...

Sebagian Tabi'in radhiallahu 'anhum seperti
Mujahid dan al-Hasan berpendapat bahwa hidangan
itu tidak turun, karena para Hawari ketika men-
dengar firman Allah, "Sesznguhnya, Alat almn mz-
nurunknn hidnngan itu kzpadnrnu. Barangsiapa yang
lflfn di antnramu ses"ud"ah (turun hidnngan itu), mala
sesungguhnya Aku alun menyilaanya dengan siksann
yarry tidak pnnah Alw timpalnn lupada seorarrypun di
antara umnt mnnusid', mereka ketakutan dan meng-
urungkan funhrtannya unhrk diturunkannya hidang-
anihr.

Ibnu lGtsir berkata di dalam tafsirny4 "Al-laits
binAbu Sulaim meriwayatkan dari Mujahid, katany4
'lni adalah perumpamaanyang dibuatolehAllah, dan
tidak ada sesuatu pun yang turun."' @iriwayatkan
oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir). Kemudian Ibnu
Jarir berkata bahwa telatr diceritakan kepada mereka
oleh al-Harits, dari alQasim-Ibnu Salam-, dari Hajiaj
dari Ibnu juraij dari Mujahid, ia berkat4 "Hidangan
makanan itu tidak mereka terima ketika mereka
diancam dengan azab jtka mereka kafir. Maka,
merekatidakmau dihrunkan hidangan itu kepada
mereka...." Dan kata Ibnu Jarir lagi bahwa telah
diceritakan kepada kami oleh Abul Mutsanna, dari
Muhammad binJa'far, dari Syubah, dari Manshur
bn7adzan, dari al-Hasan mengenai hidangan ihr, ia
berkata'Sesungguhny4 hidangan ihr tidak dihrun-
kan....''

Dan diceritakan kepada kami oleh Basyar, dari
Yadd,dari Sa'id, dari Qatadah, ia berkata, "Al-Hasan
berkata'Ketika dikatakankepadamerek4'Bmang-
siapa yang knfir di antaramu sesudnh (turun hidnngan
itu), mnlm sesunggulaty a Alil alan mmyilcsanya dntgan
siltsann yang tidnk panah Alar timpalwn kzpadn semang

pun di antara um.at manusid,maka merekaberkata
'I(ami tidak membuhrhkannya-' Maka hidangan itu
tidakhrun."

Akan tetapi, pendapat kebanyakan ulama salaf
bahwa hidangan itu turun, karenaAllah berfirman,
'Sesungguhnya, Alru akan menurunlan hidangan itu
fupadnmu" sedangkan janjiAllah adalah benar. Apa
yang dikemukakan oleh Al-Qur'anul Karim me
ngenai hidangan itulah yang kita jadikan sandaran,
bukan yang lain....

Allah SWT mengingatkan kepada Isa'alnihissalnm

-di dalam menghadapi kaumnya besok pada hari
berkumpul dan disaksikan oleh semua manusia-
dengan karunia-Nya kepadanya,

'(Ingatlnh), kztlla pmgtkurpengilai' ka bnlmta,'Hai
' Isa puha Mary am, bnsedialah Tilhnnmu mmurunlan
hidnngon dmi kngit lep ann knmi. .. ?"'(al-Maa-idah:
ll2) |

Orangorang Hawari-murid-murid Almasih dan
sahabat terdekat serta orang yang paling kenal
kepadanya+udah mengerti bahwa Isa hanyalah ma-
nusia biasa ... anak Maryam ... dan mereka me
manggilnya dengan panggilan yang mereka ketahui
dengan sebenarnya ifu. Mereka mengerti bahwa Isa
bukan Tuhan, melainkan seorimg hamba Allah. Ia
juga bukan putraAllah, melainkan puta Maryam
dan hamba Allah yang kecil. Mereka juga tahu
bahwa Tuhannyalah yang mencip t*an mlkjizat-
muijizatluar biasa terhadap Isa dan bukan Isayang
menciptakan mukjizat itu dengan kemampuan
khusus. . .. Oleh karena itu, mereka meminta kepada
Isa agar dihrunkan hidangan kepada mereka dari
langit Mereka tidak memintanya kepada Isa (me
lainkan supaya dihrunkan darilangit), karenamereka
tahu bahwa Isa sendiri tidakmemiliki kemampuan
unfuk melakukan sesuahr yang luar biasa ini. Mereka
hanyameminta,

"Hai Isa puta Maryam, bersediakah Tuhanmu
menurunkan hidangan dari langit kepada kami?"

Terdapat bermacam-macam takwil mengenai
perkataan merek4' "Hal yastnthii u Rabbukn" (Ber-
sediakahTuhanmu . . .) tentang bagaimana mereka
meminta dengan kata-kata seperti ini sesudah
mereka beriman kepadaAllah dan mempersaksikan
keislaman mereka kepada Isa' alaihissalnm Mayang
mengatakan bahwa makna l<ata "yastathii'u' if.t
bukan berarn "yaqdinf berl<tnsr', tetapi yang dimak-
sud ialah kelazimannya, yaihl kesediaan-Nya me
nurunkan hidangan itu kepada mereka. Ada juga
yang mengatakan bahwa makna kalimat itu ialah,
"Apakah Tuhanmu mau mengabulkan permintaan-
mu kalau engkau meminta?" Dan adayang mem-
bacanya dengan, 'Hal tastathii'u Rnbbalca" dengan
pengertian, "Apakah engkau dapat meminta kepada
Tuhanmu supaya Dia menurunkan kepada kami
hidangan dari langit ...?"

Apa pun yang dimaksud, maka Nabi Isa a.s. mem-
berikan jawaban dengan m6ngingatkan kepada
mereka terhadap permintaan sesuafir yang luar biasa
ini. I(aren4 orang{ftng yang beriman itu mestinya
tidak perlu memintahal-halyang luar biasa dan tidak
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berlaku tidak sopan terhadap Allah.

"Isa menjauab, 'Bertalaoakh kcpada Alhhjilca betul-

betul knmu orang y ang bniman. "'
Akan tetapi, kaum Hawariyun ifu mengulangi

permintaan ihr lagi dengan menyatakan alasan dan
sebabsebabnya serta apa yang mereka harapkan di
belakangitu,

'Mnelm bnlata, 'Kami ingin munnlwn hidnngan itu
dnn supaya tzntnam h.ati lami dnn supaya lnmi yakin
balw; a lumu telah berlan bmar lupadn lami, dnn knmi
mmj adi orang- oratry y ang mmy alrilmn h'idnngan itu. "'
(al-Maa-idah: 113)

Mereka ingin memakan makanan yang unik ini,
yang tidak ada duanyabagi pendudukbumi. Tujuan-
nya supaya hati mereka menjadi tenteram dengan
menyaksikan sesuatu yang luar biasa ini terjadi di
hadapan mata mereka, dan merekayakin bahwa Isa
memang telah berbuat jujur kepada mereka (di
dalam menyampaikan risalah itu) . Kemudian mereka
akan menjadi saksi bagi kaum mereka atas terjadinya
mukjizatini.

Semua ini adalah alasan-alasan-sebagaimana
kami katakan-yang melukiskan posisi tertentu yang
berbeda dengan posisi sahabat-sahabat Nabi
Muhammad saw.. Maka, tipe mereka itu jauh ber-
beda dengan tipe sahabat Nabi Muhammad.

Oleh karena itu, Isa 'alnihissalamlantas berdoa
kepadaTuhannya,

' Tsa puha Mo;ryam bndna" Ta Tilhm lami, turunknnlah
kiranya l"po.do lumi suatu hidnngan dnri lnngit (yarry

lwri turunnya) alan mmjadi hari raya bagi knmi yaitu
bagi orang-mangyang bnsam.a lmmi dnn yang dntang
sesudah knmi, dan menjadi tandn bagi lukuasaan
Englau; bni re<pkilah lmmi, dan Englaulnh Pembni
reaeki Yang Paling unma. "' (al-I\daa'idah: 1 la)

Di dalam doa Isa puta Maryam ini+ebagaimana
Al-Qur'an menyebutkan berulang-ulang hal se
macam ini-terdapat adab seorang hamba pilihan
terhadap Tuhannya dan menunjuk&an pengertian-
nya dan pengenalannya kepada Rabbnya itu. Ia
menyeru-Nya dengan perkataanny4 "Ya Allnh, ya
Thhnn l<nmi. S esungguhnl a, aku,m.emolnn lep adn-Mu
agar Engknu b alsnn mmurunlan kzpadn lami hilkng-
an dari lorgit, yang alan membawa leebaiknn dan
lugembira.an bagi lami sebagai hmi raya. I-alu hnri itu
mmj adi hari ray a bagi orang- lrang y ang b ers amn lmmi
dan orang-orang yang datnng sesudah lamL Ini adnlnh
rezeki dnri-Mu, lurma itu berilnh knmi re<pki, sedang

Engkau analnh Pemberi re4ki Yang Pal'ing Utnmn...."

Maka, di sini Isa mengerti dan mengakui bahwa ia
hanyalah seorang harnba, sedangAllah adalahTuhan-
nya. Pengakuan ini dibeberkannya ke hadapan
semua manusia, di hadapan kaumny4 pada hari per-

saksian yang besar.
Allah mengabulkan doa hamba-Nya yang saleh

ini, Isa puba MarSram, tetapi dengan keseriusan yang

sesuai dengan keagungan-Nya Yang Mahasuci...
Mereka meminta sesuahr yang luar biasa dan Allah

' pun mengabulkannya dengan catatan Dia akan me
nyiksa orang yang kafr dari mereka sesudah terjadi
peristiwa luar biasa ini, dengan siksaan yang sangat
pedih yang belum pernah ditimpakan kepada se
orang pun di alam semesta,

' Allnh b erfrmnry'Sesungryhny a Alat aknn mmurun lan
hidangan itu lapadnmu. Barangsiapa yang kartr di
antaramu sesudah (turun hidnngan itu), makn sesung-

guhnya Aku akan mmyilcsanya dengan silcsaan yang
tidak pemah Aku timpakan kepada seorang pun di
antara umnt mnnusi.a. "'(al-Maa'idah: 115)

Inilah keseriusanyang sesuai dengan keagungan
Allah. Sehingga permintaari sesuatu yang luar biasa

ini tidak sekadar untuk rnenyenangkan hati dan
bermain-main. Sehingga, orang-orang yang kafir
sesudah ihr tidak berlalu begitu saja tanpa pembalas
an yang menakutkan.

Sunnah Allah telah berlaku pada orangorang ter-
dahulu dengan membinasakan orang-orang yang
mendustakan para rasul sesudah datangnya m:\<Jint
... Adapun di sini, maka nash ini boleh jadi yang
dimaksudkan adalah azab di dunia dan boleh jadi di
alihiral

Nabi Isa fidak Pernah Menyuruh Kaumnya
Mempertuhanka^n Dirinya dan Ibunya

Sesudatr memaparkan janji dan ancaman Allah ini,
ayat berikubrya tidak lagi membicarakan bagaimana
kelanjutan peristiwa itu.... Akan tetapi, ia berlanjut
membicarakan masalah yang asasi ... masalah
uluhiyahdn rububiy ah . . yangmerupakan persoalan
yang tampak jelas dalam semua pelajaran. Oleh
karena itu, marilah kita kembali kepada peman-

dangan besar yang senantiasa terpampang bagi
semua manusia. Marilah kita kembali ke sana unhrk
mendengar dialog langsung kali ini mengenai masa-

lah ukhiahyangdidahvakan orang kepada Isa putra
Maryam dan ibunya. Sebuah pertanyaan yang di-
tujukan kepada Isa a.s. untuk menghadapi orang-
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orang yang menyembahnya, supaya mereka men-
dengarkannya ketiha ia menyatakan keterbebas-
affiya kepadaTuhannya dengan perasaan takut dan
sedih terhadap dosa besar yang mereka lakukan
yang dia sama sekali terlepas darinya,

as$inqii:J'.';7'J.i,;1'>t-K\J6'tg
6 a.i, Kv 61;#, JCT1 g e,;tf,l S

i.6{3,7;iiti,i&LKuy-6,lAc$
6 $ -,#:,:& :J tff,!a; a![a-{; -F
&i'&;; ;;xbu 1-rdifffiJ # &
- -li 6 :3 #ifr ;a.:;e,'6 6
'tlQ,#yfr $'tS4rt;,f:i1-<\trr,*'

&:**.6eiev"&ga
'Dan (irryatlah) kzttla Allah befirmnn, Hai Im puha
Maryam, onnknh knmu mmgatakan lupadn m.anusia,

Jadilranlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain
Allnh?' Isa menjawab, Mahasuci Engkau, tidaklnh
patut bagiku mengatalmn apa yang bukan hnkku
(mengatalmnnya). Jika aku pernah mengatalwnnya,
m.alw tentul.ah Englwu telah mmgetahuinya. Englwu
mengetahui apa ya4g ono podo diriku dnn aku tidak
mmgetafu i apa y ang adn pada diri Engknu. Sesunguh-
ny a Engkau Moln Mengetahui pnlwra y ang gaib -gaib.'
Aku tilnk pernah mmgatnlwn lnpod" mereka lwcuali
apa y ang Engluu pnintahlan kzp adnlw (nwngatalwn)

nya yaitu, 'Snnbahlnh Allilt, Tuh"anku dnn Tuhnnmu,'
danadalnhaku mmjadi salcsi terhadnp mnelw, selnma

aku bnadn di antara mereka. Maka setel"ah Engknu
wafatlan (o"Sl*il aku, Engkaulnh yang mengawasi
mneka. Engkau adalnh Maln Mnyalxilan atns segaln

sesuatu. Jika Englmu mmyilcsa mneka, mnka
s esungguhny a muelw adnlnh hnmba-h"amba Englwu ;
dnn jika Engknu mengampuni merela, mnlw sesung-

guhnya Engkaukh Yang Mahnpnlnsa lagi Malatrijak-
sann. " (al-Maa-idah: I 16- I 18)

Sesungguhny4 Allah SWT mengeiahui apa yang
dikatakan Isa kepada manusia, tetapi pertanyaan
besar dan menakutkan pada hari yang besar dan
menakutkan ini tidak dimaksudkan untuk materi
sesuatu yang ditanyakan. Namun, tanya jawab ini
adalah unhrk menambah jeleknya sikap oftng{rang
yang memperhrhankan hamba yang saleh dan mulia
ini.

Ini adalah persoalan besaryang seorang manusia
biasa tidak akan sanggup dituduh berbuat begitu. . .

yaitu mendalnvakan ketuhanan buat diriny4 padatral

ia tahu bahwa ia hanya seorang hamba... Maka
bagaimana mungkin dilakukan oleh seorang Rasul
Ulul Azmi? Bagaimana mungkin Isa puba Maryam
melal:ukan hal itu, padahalAllah sudah membeiinya
berbagai macam kenikmatan sesudah diangkafNya
menjadi rasul dan sebelum dipilih menjadi rasul?
Bagaimana jawabannya terhadap pertanyaan ten-
tang pengakuan dirinya sebagai tuhan, padahal ia
seorang harnba yang saleh dan lurus?

IGrena ifir, jawaban yang penuh kesopanan, penuh
rasa takut, dan penuh kekfiusyuan dan kepasrahan
ini dimulai dengan tasbih dan tanzih (penyucian
Allah dari segala kelrurangan dan ketidaklayakan),

"Isa nwl aw ab, Malwnci Englwu! "'

Ia meminta kesaksian Ailah akan keterlepasan
dirinya yang disertai dengan rasa kekecilannya di
hadapan Tuhannya, dan keterangan tentang sifat-
sifat lfiususnya sebagai harnba dan sifat-sifrt li*rusus
Allah sebagai Tuhannya,

Tika zla Wah mmgatnlanny a Mrulah Engknu telnh

mmgetahuiny a. Englau mmgetahui apa y ang ada pada
dirilw dnn alw tidnk mmgetnhui apa y ang ala pana diri
Engknu. Sesungguhnya Engkau Mahn Mengetahui
p n kara y ang gaib - gaib. "

Dengan ini saj4 dan sesudah menyucikanTuhan
dengan perkataannya yang panjang ini, ia berani
menetapkan apayang pernah dikatakannya dan apa
yang tidak pernah dikatakannya Mak4 ia menetap
kan bahwa ia tidak pernah mengatakan kepada
mereka kmrali hanya menyatakan kehambaan diri-
nya dan kehambaan mereka bagi Allah, dan me
nyeru mereka unhrk beribadah kepada-Nya s4ia,

'Aku tidnk pnnnh mengatalwn lvpana merela kzcual:i

apa yang Engknu pnintahkan leepadaku (mengatn-

lan)ny a y aitu,'Sembailnh Allnh nhmltu dan Tilhnn-
mu.ttt

Kemudian ia berlepas tangan dari mereka se
sudah iawafat. ... LatrirnashAlQur'an ini menunjuk-
kan bahwaAllah SWT telah mewafatkan Isa puta
Maryam lalu mengangkatnya kepada-Nya, dan
sebagian atsar mengatakan bahwa ia hidup di sisi
Allah. Di sana-menurut pendapat saya-tidak ada
pertentangan atau kemusykilan antara Allah telah
mewafatkannya dari kehidupan dunia, dan keber-
adaannya hidup di sisi Allah. Karena orang-orang
yang mafi Eahrdihr jugatelah meninggal dunia tetapi
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mereka hidup di sisi Allah. Adapun bagaimana
benhrk kehidupannya di sisi Allah, maka kita tidak
mengetahui caftrnya- Demikian pula dengan benhrk
kehidupan Isa'alnihissalamyang dalam ayat ini ber-
kata kepadaTuhannya,

'Dan adalnh alat mmjadi salcsi tnhndnp mnelm, selnma

aku buada di antara merekn. Maka setelnh Engkau
uafatlan (onglrat) aku, Engknulah yang mengawasi
msrelil. Englau adnlnh Mahn Menyalxilan atas segaln

sesuatu. " (al-Ma&'idah: 1 17)

Aktrirnya ia menyeratrkan urusan mereka secara
muflak kepadaAllah, disertai penetapan akan peng-

harnbaannya kepadaAllah saja, dan penetapan tgr-
hadap kekuasaan Allah untuk mengampuni mereka
atau mengazab mereka. Juga kebijaksanaan-Nya di
dalam memberikan balasan kepada mereka, baik
dengan mengampuninya maupun mengazabnya,

'lilw Englau menyilcsa mneka, makn sesunguhrrya
mnelrn a"dnlah hmnba-hnmba Engknu ; dnnjila Englnu
mmgamp uni mnelm, m.akn s esungguhny a Engknulnh
hng Mahaperknsa l"agi Mahabij alcsana." (al-Maa-
'idatr: 118)

Alangkah bagusnya hamba yang saleh ini dengan
sikapnyayang penuh rasa takut!

Di manakah gerangan orang{rang yang me
lontarkan kebohongan besar ini, yang hambayang
saleh dan suci ini berlepas diri darinya dengan penuh
rasa takul dan merendahkan diri kepadaTuhannya
sedemikian rupa?

Di manakah mereka dalam pemandangan ini? Al-
Qur'an tidak menyebutkannya sekaligus di sini. Ke
mungkinan mereka luluh dalam kesedihan dan pe
nyesalan. Ifita tinggalkan sajalah mereka, sebagaimarn
ayat-ayat ini meninggalkan (tidak membicarakan)
mereka. Sekarang, kita saksikan saja bagian akhir
pemaparan pemandangan yang menakjubkan ini,

;; e'4 # + $ili e.;;'i6 KtJ\l
e,e

^Llri;r-#X:g_.,ft1n-y;t{*iGn
$;'c$gliiiry

' Alhh b erfnmnn" Ini adalnh ruaru hmi y ang b mnnnfaat
bagi orang-orang )ang berutr lubennran mnelu. Bagi
mnelm, nrga yang di bawalatya mmgalir surryai-sungai.
Mneka kzlal di dnl"amnya selnm.a-lnmnnya, Allnhridhn
trrhndap mnela dnn inetn pun ridltn'terhndop-Nyo.
Itulnh keberuntungan yang paling besar."' (al-Maa-
'idah:119)

". . . Ini a"dalnh hmi y ang bennnnfmt bagi orang-mang

yang bermr kebenaran mnekn... "Ini adalah kalimat
Tuhan Pencipta dan Penguasa alam semesta, di
dalam menufup dialog agung mengenaipemandang-
an semesta.... Ini adalah kalimat teralihir dalam pe
maparah pemandangan ini, yang merupakan kata
pasti dalam masdah ini. Di samping itu dijelaskan
pula balasan yang setimpal dengan kebenaran dan
orangorangyang benar,

"Bagi mnelrn surga y ang di bawahny a mengalir sungai -

sungai"

'Muela kxlill di dnlnmnya sel.am.a-lamnnya"

' Alloh ridln tnhndnp mzrel(n"

'Dan mnekn pun ridla tnladnp-Nya."

'Setingkat demi setingkat ... surga, kekekalan,
keridhaanAllah, dan keridhaan merekakarern men-
dapatkan kemuliaan dari Tuhan merek4
"hulnh lrzb nuntungan yang palhry besar. "

Kita telah menyaksikan pemandangan{ari celah-
celah pemaparan AlQur'an dengan metodenyayang
unik{an telah kita dengarkan kalimat terakhir ihr
.... Tblah kita saksikan ilan kita dengar, karena
metode ilustrasi qur'ani yang tidak sekedar mem-
berikan janji dan harapan masa depanyang dinanti-
kan. Ia tidak membiarkan kalimat-kalimatnya ter-
dengar oleh telinga dan terlihat oleh mata. Tetapi, ia
menggerakkan dan menggetarkan perasutan, mem-
visualkannya secara nyata seakan yang bersangkut-
an sedang mendengarnya dan melihatnya

Semua ihr kalau dinisbatkan kepada kita-manusia
biasa yang tertuhrp terhadap perkara gaib-adalah
pemandangan masa depanyang akankita saksikan
pada hari kiamat Tetapi, kalau dinisbatkan kepada
pengetahuan Allah yang mutlak, maka ia adalah ke
nyataan yang sedang terjadi. Karena masa dan ke
terhalangan itu hanyalah bagi kita manusia yang
fau.ra.

l,angit dan Bumi dengan Segala Isinya
Kepunyaan Allah

Pada ujung pelajaran ini, di dalam menghadapi
kebohongan terbesar yang tidak ada kebohongan
yang melebihi itu besarnya yang dilakukan oleh
pengikut Isa a-s., yaitu kebohongan tentNrg uluhiyah
ketuhanan, yang Isa sendiri terlepas darinya dan
menyerahkan urusannya kepadaTuhannya sedemi-
kian rupa. . .; dan di dalam mengaktriri pelajaran yang
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memaparkan dialog yarrg menakutkan, pada peman-

dangan yang besar itu ... datanslah kesan terakhir
dalam surah ini. Kesan yang menyatakan dan meng-
umumkan kesendirian Allah Yang Mahasuci di
dalam memiliki dan menguasai langit dan bumi
dengan segala isinya, dan kekuasaan-Nya terhadap
segala sesuatu tidak terbatas,

t";i j,t'e';':Jevt;;'ito-ii3\a;14t
"I{cpuny ann Alkhlnh knal ann kngit dan bumi dnn apa

yang ada di dalamnya. Dia Mahakuasa atas segala

sesuatu. " (al-Maa'idah: 120)

Hal itu adalah penuhrp yang serasi dengan per-

soalan besar yang telah timbul kebohongan besar di
seputarnya. Di samping pemandangan besar yang
hanya Allah sendiri yang mengetahui hakikatnya,
yang bersendirian dengan uluhiyahNya, dan ber-
sendirian dengan kekuasaan-Nya Para rasul kembali
kepada-Nya, menyerahkan segala urusan kepada-
Nya, dan Isa bin Maryam juga menyeratrkan umsan-
nya dan urusan kaumnya kepada Dia Yang Maha-

perkasa lagi Mahabijaksana, Yang memiliki kerajaan
langit dan bumi dengan segala isinya, Yang Maha-
kuasa atas segala sesuatu....

Penutup yang serasi dengan surah yang mem-
bicarakan "ad-Din" dan memaparkannya dengan
mencerminkannya di dalam sikap mengikuti syariat
Allah dan menerimanya dari-Nya saja, serta ber-
hukum dan memutuskan hukum dengan apayang
diturunkan-Nya bukan lainnya. . .. Dia adalah Maha-
rhja Yang Memiliki kerajaan langit dan bumi dengan
segala isinya. Dia adalah Maharaja dan Penguasa
yang menetapkan ketetapan,

"Barangsiapa yang tidnk mzmutuslwn hulatm dmgan
ap a y ang diturunlmn Allah, mnkn mnekn itulah orang-
orangyang lcaftr."

Ini adalah sebuah persoalan. . . persoalan uluhiyah
... persoalan tauhid... dan persoalan memuhrskan
hukum dengan apa yang dihrrunkan Allah. Tujuan-
nya agar uluhiyahituhanya hrnggal, dan agar tauhid
termanifestasikan. . .. g
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Pendahuluan
Surah ini adalah surah Makkiyah, AlQur'an

Malifti. Yakni, Al-Qur'an yang masih hrrun kepada
Rasulullah saw. dalam tiga belas tahun, yang di
dalamnya dibicarakan tentang safu persoalan, yang

tidak berubah-rubah, akan tetapi cara pengungkap
annya hampir berulang-ulang. Hal tersebut karena
uslub Al-Qur'an memerlukan pengungkapan de
ngan cara baru, sehingga seakan-akan baru pertama

kali disampaikan.
Al-Qur'an Makki ini menyelesaikan persoalan

utama, persoalan besar, persoalan pokok, dalam
agama baru ini, yakni persoalan akidah, dalam sahr

temautamany4 kefuhanan dan kemanusieatt (ulu-
hiyah dan ubudiah) dan hubungannya sahr sama lain.

Dengan membicarakan persoalan ini, Al-Qur'an
berinteraksi kepada manusia sebagai manusia...
Dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang Arab
yang hidup padazarnan itu dengan seorang Arab
yang hiduppada zaman lain. Demikian juga manusia
bukan Arab yang hidup pada zanan itu atau pada
z,amanlain. Dengan kata lain, tidak terikat dimensi
wakhr.

Persoalan manusiayang tidak berubah. IGrena
yang dibicarakan adalah masalah eksistensi manu-
sia di jagatraya, persoalan masa depanny4 persoalan

hubungannya dengan alam semesta dan dengan
makhluk hidup lainnya, persoalan hubungannya
dengan Sang Pencipta alam semesta ini dan Sang
Pencipta kehidupan. Juga p6rsoalan yang tidak
berubatr-rubah, persoalan eksistensi manusia-

Al-Qur'an Makki ini telah menyingkap rahasia
eksistensi manusia alam semesta dan sekitarnya Ia
menceritakan kepada manusia, siapakah dia? Dari
mana datanguya? Bagaimana ia datang? Mengapa ia
datang? Ke mana iapergr di akhir hayatnya? Siapa-

kah yang mendat4ngkan dia dari ketiadaan dan
misteri? Siapakah yang akan mematikannya dan
bagaimana nasibnya di sana setelah mati?

AlQur'an menuhrkan kepada manusia apakah
gerangan wujud yang ia rasakan dan ia saksikan ini?

Bagaimana hidup yang dia rasakan bahwa di balik-
nya terdapat alam saib yans menunggu dan dia tidak
mengetahuinya? Siapakah yang menciptakan alam
yang penuh dengan misteri ini? Siapakah yang
mengahr dan siapa yang menyetir? Siapakah yang

memperbarui dan mengubah sesuai dengan pen-

dapafirya? Seakan-al€nAlQur'an juga membisikkan
kepada manusia bagaimana cara bersikap kepada
sang Pencipta alam ini. Juga bagaimana cara ber-
sikap kepada alam itu sendiri, dan bagaimana se
orang.harnba harus bersikap kepada Penciptahamba.

Inilah persoalan paling besar yang menantang
umatmanusia dan akan terus menjadi dilemapaling
besar sepanjang masa.

Demikianlah selama tiga belas tahun penuh di.
pergunakan unhrk menegaskan persoalan besar ini.
Ini sebuah dilema yang paling menantang dalam
kehidupan manusia Sementara persoalan lain adalah
persoalan kecil yang berpangkal pada persoalan
tersebut...

Al-Qur'an Malfti tidak beralih dari persoalan
pokok ini ke persoalan lain dalam kehidupan ma-

nusia, kecuali setelah Allah mengetahui bahwa
keterangan ihr sudah orkup dan wajar. Juga sudah
menancap kuat dalam hati sekelompok omng yang

terpilih, yang telah ditenhrkan Allah sebagai peng-

emban dan pelaksana dalam menegakkan sistem
kehidupan akhral yang tersirat dalam agama ini.
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Para aktivis dalaryah dan aktivis penegakan sistem
agama ini dalam kehidupan aktual adalah orang-
orang yang diciptakan untuk berhadapan dengan
fenomena krusial. Yakni, fenomena penentangan
terhadap Al-Qur'an Makki selama 13 tahun, dalam
mernproldamirkan akidah ini. Penyataan proldamasi
tersebut membuat mereka tidak beranjak barang
sejengkal dari sistem kehidupan baru ini sebagai
dasar. Juga tidak mau berkisar barang satu jari dari
afuran yang mengatur masyarakat muslim yang
memeluknya.

Adalah satu hikmah Allah jika persoalan akidah
adalah persoalan yang harus dipikulkan ke pundak
aktivis dakwah sejak hari pertama risalah dikuman-
dangkan. Rasulullah saw. yang memulai langkah
pertamanya berdalavah dengan mengajak manusia
untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Selanjutnya memperkenalkan manusia kepada Rabb
nya yang Haq Mahabenar). Mengajak mereka unhrk
menyembah hanya kepada Allah.

Sebenarny4 dalam pandangan akal manusia yang
sempit tidaklah mungkin akan mudah mendapat
sarnbutan dari orang Arab. Mereka sangat mengerti
arnl<ata llaltTuhan' dan arti kata 'Tiada hrhan selain
Allah" (ka ilanhn illallah) . Mereka mengerti bahwa
ketuhanan (uluhiyah) adalah kekuasaan tertinggi.
Mereka fuham bahwa tauhid ketuhanan (tnuhid, al-
uluhiyah) adalah mengesakan Allah SWTyang ber-
arti berlepas diri dari kekuasaan yang dimiliki oleh
para dukun, pemimpin suku, penguasa, dan peme
rintah, dengan cara mengembalikan semuanya ke
pada Allah...

Mereka memahami bahwa "laa ilaaha illallah
adalah pemberontakan atas kekuasaan bumi, yang
telah merampas salah satu sifat ketuhanan yang
paling utama Pemberontakan atas kondisi yang ber-
dasarkan pada prinsip perampasan ini. Juga mem-
berontak kepada kekuasaan yang berdasarkan atur-
an bukan dariAllah. . . Bukan rahasia bagi orangArab,
karena mereka tahu dengan baik bahasa mereka
sendiri, apa yang terkandung dalam seruan "laa
ilnaln iUnilah" dalam kaitannya dengan kekuasaan
dan dominasi mereka... Oleh karena itu, mereka
menyambut panggilan ini, revolusi ini dengan sam-

butan keras. Mereka memeranginya dalam pepe
rangan yang terkenal oleh orang awam dan orang-
orang pandai.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa seruan
mesti berawal dari poin ini ? Apa rahasianya sehingga
Allah menentukan seruan harus dimulai dengan
menanggung penderitaan yang berat?. Rasulullah

saw. telah diuhrs unhrk menyampaikan risalah Islam,
ketika negeri-negeri Arab yang paling subur dan
paling kaya tidak berada di bawah kekuasaan mereka,
tetapi dikuasai oleh orang{rang non-Arab.

Seluruh wilayah Syam di utara berada dalam ke
kuasaan Romawi. Negeri ini dipimpin oleh pemim-
pin-pemimpin Ara! yang berkolaborasi dengan
Romawi. Seluruh wilayah Yaman di selatan tunduk
di bawah kedaulatan Persia. Negeri ini dipimpin oleh
para penguasa yang hrnduk kepada Persia.. Orang
Arab hanya berkuasa atasHtlaz, Nejed, dikelilingi
oleh padang pasir tandus. Hanya sedikit terdapat
beberapa lembah subur di sana sini.

Muhammad saw. adalah orang yang diberi ke
hormatan oleh tokoh-tokoh Quraisy unhrk meletak-
kan Hajar Aswad. Mereka rela dengan keputusan
yang buat oleh Muhammad saw. sejak 15 tahun lalu.
Sebagai kehrunan Bani Hasyim, nasab yang paling
mulia di kalangan Quraisy, bisa saja beliau mem-
bakar nasionalisme Arab untuk mengumpulkan ka-
bilah-kabilah yang saling bertikai, saling bermusuh-
an, karenawilayahnya sedang dijajah oleh Romawi
dan Persia. Dengan demikian, beliau bisa meng-
angkat panji rasa kebangsaan dan nasionalisme
Arab. Selanjubrya membenhrk jaringan pemikiran
nasionalis yang kuat di seantero Jazirah Arabia-

Sangat mungkin sekali apabila Rasululullah saw
sejak awal yang diserukan nasionalisme, maka
mungkin pemimpinArab dipastikan akan menerima
Tetapi, beliau memilih menderita selama 13 tahun
menentang para penguas a di J aztrah Arabia

Mungkin ada orang yang berkata "Setelah orang
Arab menerima setelah tampukkekuasaan berada
di tangan beliau, setelah kehormatan berada pada

diri beliau, Rasulullah saw. bisa menggrnakannya
unhrk menyampaikan risalah tauhid yang diterima
beliau dari Allah. Kemudian memberantas perbudak-

an dan penindasan manusia atas manusia-"
Akan tetapi, A[ah SWT Yang Maha Mengetahui

dan Mahabijaksana tidak mengarahkan Rasul-Nya
ke jalan seperti itu. Dia mengaratrkan unhrk menen-
tang arus dengan senjata laa il"aahn ilkllah dan
menanggung penderitaan kepada kelompok ke'cil
orangyang telah menerima dakrvah ini.

Mengapa? Allah SWT tidak mau membebani
Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Allah SWT
Maha Mengetahui bahwa bukan jalan seperti itu,
bukan jalan ini yang dapat membebaskan bumi ini
dari tangan para thaghut thaghut Romawi, thaghut
Persia, thaghutfuab, dan seluruh thaghut... Bumi
ini adalah milik Allah, wajib diselamatkan karena
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Allah. Tidak boleh dibebaskan kecuali unhrk mengibar-
kan bendera lan ikahn illalkll Bukanlah jalan yang
benar dengan membebaskan manusia di muka bumi
ini dari thaghut Romawi atau Persia ke thaghut
Arab...

Thaghut adalah thaghut manusia adalah hamba
Allah semata. Tidaklah mungkin menjadi hamba
Allah semata kecuali dengan meninggikan parrji lan
ikaha illnlkh.... laa ilnaha ilkllah seperti yang
dipahami orang Arab yang mengerti maknanya.
Yakni, tidak adapenguaseun kecuali bagiAlatr, ddak
ada syariah kecuali dari Allah, tidak ada kekuasaan
seseorang atas seseoftulg. IGren4 seluruh kekuasa
an adalah di tanganAllah. IGrena nasionalisme yang
dikehendaki Islam adalah nasionalisme akidah, yang
mempersamakan antaraArab, Romawi, Persi4 dan
seluruh nasionalisme di bawah panji Allah.

Inilatr jalannya
Masyarakat Arab yang mengangkut Rasulullah

saw. adalah masyarakatyang paling terpuruk dalam
pemerataan kekayaan dan dalam penegakan keadil-
an. Hanya sedikit orang yang mempunyai modal
perdagangan. Perdagangan dan hartanya berlipat
ganda karena memberlakukan sistem riba. Ke
banyakan orang dalam keadaan melarat dan ke
laparan. Mereka yang mempunyai harta adalah
mereka pula yang mempunyai status sosial. Semen-
tarayang paling banyak adalah orang{rangyang sia-
sia, tidak punya harta dan tidak terhormal

Adalah dalam kemampuan Muhammad saw.
unhrk mengangkat misi sosial, dengan menggalang
kekuatan rakyat unfirk menentang kelompok mapan
dan terhormaL Yakni, dengan tema memperbaiki ke
adaan dan mengembalikan harta si kaya kepada si
miskin.

I(alau Rasulullah saw. pada langkah pertamanya
menyerukan hal ini, maka masyarakat Arab akan
terpecah menjadi dua- Yakni, kelompok mayoritas
yang prodakrvah baru melawan kelompok hartawan
dan kelompok elityang menindas. Hal ini sebagai
ganti memb ela Lan il"aaln iUaUnhyarry pada waktu itu
hanya dibela oleh segelintir manusia-

Mungkin ada orang yang berkata bahwa Nabi
Muhammad saw. setelah banlak orang yang me
nyarnbut seruanny4 setelah berkuas4 mungkin saja
mempergunakan kekuasaarurya unhrk menegakkan
akidah tauhid yang diterima dari Tuhan. Juga untuk
mengarahkan kepada penyembahan manusia ke
padaTuhan, setelah mereka menyembatr kekuasaan.

Akan tetapi, Allah SWTYang MahaMengetahui
lagi Mahabijaksana tidak mengarahkan Nabi saw. ke

arah ini.
Allah SWT Maha Mengetahui bahwa ini bukan

jalan. Allah Maha Mengetahui bahwakeadilan sosial
harus muncul dalam masyarakat dari sebuah konsep
akidah yang menyeluruh, semua dikembalikan ke
padaAllah. Keadilan, pemerataan, dan solidaritas
sosial yang ditentukan Allah haruslah diterima de
ngan kerelaan. Juga harus diterima dalam hati orang
yang berkuasa ataupun yang dikuasai sebagai pelak-

' sanaan sistemyang diridhaiAllah. Dengan kepahrh-
an kepada sistem ini, diharapkan bisa mendapat
kebaikan di dunia dan di akhirat Sehingga tidak ada
hati yang pemih dengan rakus, tidak ada hati yang
penuh dengki. Semua urusan tidak harus dilakukan
dengan pedang dan alat pukul, dengan intimidasi dan
teror. Sehingga hati tidak rusak sebagaimana kita
saksikan dalam masyarakat yang tidak mempunyai
lnn ikalnilkllnlL

Rasulullah saw. diutus tatkala tingkatan-moral di
JazlrahArabia sudah mencapai tingkat yang teren-
dah dalam berbagai dimensi, walaupun masih tersisa
beberapa keutamaan sifat badui. Sistem yang ber-
laku dalam masyarakat adalah seperti yang di.
ungkapkan oleh penyair Ttrhan ibnAbi Salma

"Barangsiapa yang tidak menjaga lingkung-
annya dengan mempergunakan senjatanya dia
akan binas4 dan barangsiapa yang tidak berbuat
zalim kepada manusia, ia akan dizaliml".

Atau dalam sebuah ungkapan populer, "Belalah
saudaramu, baikdia zalim maupun dizafimi."

Minuman keras dan judi adalah tadisi dan ke
banggaan mereka, sebagaimana dilukiskan dalam
syair jahiliah seperti yang dikatakan oleh Tharfah
IbnulAbd,

"IGlau tidak terdapat tiga hal yang menjadi per-
hiasan pemuda
Maka keberadaanmu tak kuhiraukan manakala
batang tubuhku telah tegak
IGrenanya akan datang ldtikan bertubi.tubi
Terhadap minuman hitam kemerah-merahan
Manakala ditambah dengan air."

Pelacuran, dalam berbagai bentuknya, adalah
simbol masyarakat ini, seperti yang diceritakan
Aisyah r.a., "Pernikahan pada masa jahiliah ada
empat macam. Salah satu di antaranya adalah per-
nikahan yang masih dilakukan manusia pada masa
sekarang. Yakni, seorang laki-laki melamar seorang
wanita atau wali wanita ifu, lalu memberinya mahar
kemudian menikahinya

Kedua pernikahan yang dilakukan seorang laki-
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laki, tatkala isterinya telah usai masa nifasnya, ia
menyuruh isterinya untuk disetubuhi oleh seorang
laki-laki. Apabila terjadi kehamilan, maka sang suami
akan melakukan persetubuhan dengannya apabila
suka. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan
kehrunan dari bibitunggul, pernikahan seperti ini
dinamakan nikah istibdha'.

Ketiga adalah penikahan dengan cara beramai-
ramai sekitar sepuluh orang unfuk menyetubuhi se
orang wanita tertentu, semua tanpa kecuali. Apabila
wanita itu hamil dan melahirkan, setelah beberapa
hari, wanitaitu memanggil semua laki-lakiyang telah
menyehrbuhiny4 lalu berkata kepada merek4'Kamu
telah mengetahui apa yang telah kamu semua laku-
kan. Kini, aku telah melahirkan, maka anakini adalah
analanu wahai fulan' Si wanita menyebut nama sese
oftrng yang dia sukai, kemudian anak ihr diikutkan
menjadi anak laki-laki tersebul

Keempal pernikahan dengan banyak lakiJaki. Si
wanita tidak boleh menolak laki-laki mana pun yang
mendatanginya Wanita-wanita seperti ini adalah para
pelacur. Mereka menyematkan tanda-tanda tertenhr
di depan pintu rumahnya Barangsiapa mengingin-
karury4 datanglah lelaki itu kepadanya. Apabilawanita
wanita ifu hamil dan melahirkan, mereka berkumpul
dan memanggil seomng atrli tapaktilas. Kemudian
ahli tapak tadi mengikutkan anak yang dilahirkan
wanita ifu kepada seseorang sesuai dengan pandang-
annya lalu anak tadi dianggap sebagai anaknya dan
lelaki itu tidak bisa menolak." (diriwayatkan al-
Bukhari dalam Kitabun Nikah).

Adalah datam kemampuan Muhammad saw. unhrk
mengumumkan dakrvahnya sebagai dakwah pem-
baruan (reformasi), yang meliputi pembersihan
aktrlak, pembersihan masyarakat pembersihan jiw4
dan pembaharuan tata nilai dan standar. Sudah
barang tenfu beliau saw. akan mendapatkan sam-
butan dari jiwa-jiwa yang masih baik, yang sedang
akan tercemari oleh kotoran masyarakag lalu me
nyambut dakwah pembaharuan ini. Mungkin ada
yang berkata seandainya Rasulullah saw berbuat
demikian pada langkah pertamanya, lalu banyak
orang jiwanya bersih, akhlaknya baik, yang me
nyambut ajakan tersebul sudah barang tentu lebih
mungkin mereka ifu untuk menerima akidah dan
memikulnya, daripada membuat ajakan la ilaha
illalah yang dari awal adalah dakwah kontoversial.

Akan tetapi, Allah SW'I dzatYang Maha Mengeta-
hui lagi Mahabijaksana, tidak mengarahkan Rasu-
lullah ke jalan seperti ini. Allah Maha Mengetahui
bahwa ini bukanlah jalan yang harus ditempuh.

Akhlak tidak akan bisa dibangun kecuali berdasar-
kan akidah. Berdasarkan akidahlah standar di-
rumuskan, nilai ditegakt{an, kekuasan disandarkan
pada nilai dan standar ini. Demikian halnya dengan
wewenang kekuasaan ini dalam menetapkan hu-
kuman bagi merekayang melanggar atau mematuhi
ahrran. I

Sebelum ditegakkannya akidah, seluruh nilai
akan mengambang, demfian juga halnya dengan
alftlak. Tidak ada aturan, tidak adawewenang, tidak
ada hukuman. Ketika akidah tegak, setelah per-
juangan yang berat, akan tegaHah kekuasan yang
berteraskan akidah ini. Karena manusia sudah
mengenal, menyembah, dan mengesakan Allah.

Ketika manusia sudah bebas dari kekuasaan ma-
nusi4 dari kekuasan hawa nafsu, karena lnn ilanltn
illallnhsudah tegak dalam hati, Allah menjadikan
segala sesuahr sesuai dengan kehendak dan rencma
mereka. Bumi mulai steril dari kekuasaan Romawi
dan Persia. Bukan unhrk menegalikan kekuasaan
bangsaArab, tetapi demi tegaknya kekuasaan Allah.
Bumitelah steril dari semuathaghul baik Romawi,
Persi4 danArab. Masyarakattelah steril dari segala
ketidakadilan sosial Tegaldah sistem islami yang adil
karena keadilan Allah, yang berstandar dengan
standar Allah, yang rnengibarkan panji keadilan
sosial atas namaAllah semata yakni panji Islarq tidak
ada nama lain yang digandengkan. Di atas panji itu
tertera kalimat lan ikln ilklklL

Jiwa dan akhlak telah bersih, hati dan ruhani telah
suci, tanpa memerhrkan hukum hudud dan hukum
tn'arymg ditetapkan Allah SWT kecuali beberapa
kasus, karena pengawasan berada di sini, di dalam
dlamir ini. IGrena hasratmendapatridha dan pahala
Allah. Karen4 malu dan takut akan siksaan dan ke
murkaan-Nya telah menggantikan kedudukan pe
ngawasan dan hukuman. Kemanusiaan terangkat di
bawah naungan sistem ini. Moral dan segala aspek
kehidupan, terangkat sampai tingkatan paling tinggr
yang tidakpernah satu peradaban pun sampaipada
tingkatan ini sebelum dan sesudatrrya kecuali dalam
naungan Islam.

Semua bisa terjadi karena mereka yang terlibat
menegakkan agama ini dalam benfuk negara, sis
tem, dan hukum. Mereka telah menegahJ<an agama
ini dalam dlamir mereka dan dalam kehidupan mereka
dalam benhrk akidah, moral, peribadatan, dan peri-
laku. Mereka telah menjanjikan satu janji dalam
menegalJ<an agama ini, tidak boleh dicampuri oleh
kekuasaan atau kemenangan. Batrkan, jangan sam-
pai agama ini di tangan rnereka. Sahr janjiyang tidak
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berkaitan sedikitpun dengan dunia ini, janji satu yaihr
surga kflah yang mereka janjikan dengan jihad yang
berat, ujian yang keras, berdakwa secara terusme
nerus, menentang jahiliah dengan cara yang tidak
disukai para penguasa, di setiap masa dan wakhr,
yalrtu k ilnhn ilklklL

Ketika mereka diuji oleh Allah dan mereka sabar
menghadapinya, ketika tidak ada harapan perolehan
keuntrngan pribadi, ketikaAllah Mengetatrui batrwa
mereka tidak berharap balasan apa pun dalam ke
hidupan ini, sampai-sampai itu hanya berupa keme
nangan Islam atau tegaknya di bumi berkat jihad
mereka ketikatidak ada sedikitpun rasa kebangg,nn
dalam diri mereka berdasarkan ras, kebangsaan,
kenegaraan, keluarg4 atau kesukuan, maka Allah
memufuslsn bahwa merekalahyang pantas menjadi
pengemban amanah yang besar itu. Pengemban
akidah di manaAllahlah satu-sahrnya penguasa hati,
dlamir, perasaan, perilaku, ruh, hartabend4 dan se
galanya

Mereka adalah pengemban amanah kekuasaan
yang dibebankan di atas pundak mereka untuk me
negakkan hukurn-hukum Allah, dan menegakkan
keadilan Allah. Tidak ada hak bagi mereka untuk
mengistimewakan dirinya, kaumnya, bangsanya,
dan keluarganya. Kekuasium yang ada di tangan
mereka adalah milikAllah, milik agamaAllah, dan
milik syariat Allah. Karena, mereka mengetahui
bahwa kekuasaan adalah dari Allah, karunia Allah.

Sistem yang ideal seperti ini tidak akan pernah
secara akhnl terwujud pada level yang setinggi ini
kecuali dengan memulai dahvah dengan permulaan
seperti ini. Dakwah ini hanya bisa ditinsgikan de
ngan sahr-satunya panji, yakni k ilnln ilklklLTidak
akan bisa terangkat kecuali dengan mengibarkan
panji tersebut. Sistem ini tidaklah untuk mening-
gikan kalimah Allah, apabila dakwah ini dimulai
dengan faham kebangsaan (nasionalisme) atau
faham sosialisme, atau dakwah moralisme, atau
mengangkat simbol-simbol lain selain simbol satu-
satuny4 kiklnilklklL

Keharusan bagiJuru Dakwah una* Komitrnen
padaJalan Ini

Demikianlah pesan seluruh Al-Qur'an Makki,
yakni untuk menyatakan " lna ilanhn ill.allnlt'dalam
hati dan akal pikiran. Cara inilah yang ditempuh,
walaupun secara dhahir amat berat, namun tidak
menggunakan anra{ara lain. Mengenai Al-Qur'an

hanya berbicara tentang akidah saja, bukan tentang
perincian sistem yang harus dilalui, bukan ber-
kenaan dengan syariat dan perundang-undangan,
adalah halyang harus diketahui oleh para dai. Adatah
karakteristik agama ini yang menentukan demikian.
Ia adalah sebuah agamayang mendasarkan segala
nya atas kaidatr,ketuhanan yang saba (uluhiyah

wahidah).
Segala sistem dan segala perundang-undangan

bersumber pada pangkal yang besar ini. Ia laksana
sebuah pohon besar rimbun berdaun banyak. Ia
mempunyai tempat naungan karena banyaknya
cabang dan ranting pohon tersebul Maka haruslah
karena adanya akar dan batang yang menghunjam
di kedalaman tanah, dalam ukuran yang sangat luas
yang sebanding dengankeluasan cabang ranting dan

dedaunan di udara
Demikian halnya dengan agama ini. Seluruh

aspek sistemnya akan mencakup seluruh aspek ke
hidupan, akan mencakup sehruh kehidupan manu-
siatua dan muda Bukan hanya akan mengafurke
hidupan manusia di dunia saja tetapi juga di akhirat
kemudian. Bukan hanya akan mengatur alam ke
hidupan yang nampak saja, tetapi juga akan meng-
atur kehidupan yang gaib dan tersembunyi Bukan
hanya mengatur tansaksi keuangan lahiriyah saja
tetapi juga mengahr di kedalaman hati nurani yang

tersembunyi, niat dan motivasi.
Agama ini adalah institusi yang besar, luas, dan

tidak berperbatasan. IGrena itu, sudah sewajarnya
agama ini harusmempunyai akaryang dalam, luas,
dan besar. Ini adalah salah sahr ciri dan ratrasiatabiat
agama ini, bagaimana ia menggariskan manlwjnya
dalam mengokohkan diri dan mengembangkan diri.
Ia menjadikan tema menegakkan akidah dan mengual
kannya. Cakupannya yang universal adalah satu
kemestian bagt perkembangan yang benar; sebagai
jaminan ketahanan dan kekokohan antara cabang
pepohonan di udara. Karena, kekokohan dan ke
dalaman akarnya di dalam bumi.

Manakala akidah "la ilnnh.a ill"allall' ini telah
menghunjam di kedalaman yang cukup, akan tegak
pula sistem yang berpangkal pada "la ilaaha illallah'.
Akan terbukti pula bahwa dia adalah satu-sahrnya
sistem yang dapat diterima dalam jiwa yang telah
mempunyai akidah. Jiwa ini akan pasr, ah pada sistem,
walaupun belum mengetahui secara terperinci, se
belum mengetahui aturan dan perundangan secara
terperinci. Karena pasrah dan menyerah adalah
konsekuensi sebuah keimanan. Dengan logika ini
pula, jiwa-.iiwa akan menerima segala sistem hukum
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dan perundangan Islam dengan suka rela. Tidak
terdetik satu penentangan pun sejak ahran tersebut
dikeluarkan. Tak ada sediki$un rasa enggan untuk
melaksanakan ketika hukum itu diterima.

Demikianlah khamar dilarang, riba diharamkan,
judi dihapuskan, kebiasaan jahiliah tidak diberlaku-
kan, dibatalkan dengan beberapa potong ayat Al-
Qur'an atau beberapa potong kata-kata yang di.
keluarkan Rasulullah. Sementara itu, hukum posistif
berjuang menegakJ<an seluruh perundang-undang-
an, sistem, dan hukumnya dengan senjata, kekuasa-
an, kampanye dan kekuatan media masanya Tetapi,
keberhasilannya tidak melebihi dari ketertiban
semu, sementara kemungkaran dan kemaksiatan
semakin merajalela.

Sisi lain dari agama ini adalah sistemnya yang
begitu lurus. Agama ini adalah sistem pergerakan
yang praktis, hlrun untuk hidup secara realistis,
menghadapi kehidupan ini dengan mengamalksan
titahnya, menetapkan, mengubah, atau mengganti
dasarnya dengan titah ini. Atas dasar ini, Islam tidak
membuat ahrran atau perundangan kecuali unhrk ke
perluan realistis, dalam suatu masyarakat yang
mengakui kedaulatan Allah semata

Islam bukanlah sebuah teori yang berbicara ber-
dasarkan kemungkinan-kemungkinan. Islam adalalt
sistemyang berinteraksi dengan realitas. I(arena ihr,
pertama-tama haruslah berdiri sebuah komunitas
muslim, yang mengakui akidah "ln ilaaln illnllnlt'
dan kekuasaan hanyalah milik Allah. Masyarakat
yang menolak unfuk mengakui kedaulatan selain
kedaulatan Allah, dan komunitas yang menolak se
gala kondisi yang tidak sesuai dengan kaidah ini.

Manakala wujud masyarakat seperti ini, kehidup
arnya akan realistis. Mereka akan memerlukan ada
nya sistem dan ahran. Pada waktu ihrlah agama ini
segera mengambil perannya unfuk menetapkan
sistem dan perundangan kepada masyarakatyang
memang pada dasarnya pahrh pada sistem dan atur-
an. Mereka akan menolak segala sistem dan per-
undangan lainnya.

Masyarakat yang percaya kepada akidah ini
haruslah mempunyai kekuasaan yang dapat men-
jamin terlaksananya sistem dan perundangan ini
dalam masyarakat, sehingga sistem dan perundang-
an tersebut berwibawa dan serius.

Masyarakat Islam di Mekah tidak mempunyai
kekuasaan atas dirinya dan Mereka
tidak mempunyai kehidupan independen yang
mereka ahrr sendiri dengan melaksanakan sistem
dan perundanganAllah. Atas alasan inilah mengapa

kiranya Allah tidak menurunkan sistem dan per-
undang-undangan pada masa tersebul Allah hanya
menurunkan akidah dan manusia-manusia yang
tercipta dari akidah ini. Setelah merekamempunyai
sebuah negara di Madinah yang mempunyai ke
kuasaan, barulah syariat dan perundang-undangan
dihrunkan. Sehingga menjadilah sistem yang me
ngendalikan semua liebufuhan praktis dalam masy:r-
rakat yang jaminan pelaksanaannya ditanggung
negara-

Allah tidak menurunkan sistem dan perundangan
di Mekah, yang dapat disimpan secara lengkap,
manakala negara telah berdiri di Madinah, bisa
dilaksanakan. Ini bukanlah tabiat agama ini. Islam
amat lebih realistis dan lebih serius daripada hal
tersebut. Islam tidak membuat prediksi suatu per-
masalahan kemudian membuat prediksi solusinya-
Islam memberi arahan berdasarkan skala dan rea-
litas permasalahan lalu merumuskan solusi khusus.

Ada masyarakat yang menghendaki agar Islam
merumuskan suatu sistem dan perundang-undang-
an, tidak sahr pun masyarakat di muka bumi ini yang
menegaskan bertatrkim hanya kepada syariat Allah,
menolak segala perundangan yang bukan dariAllah,
sementara mereka sendiri mempunyai kekuasaan
untukmenegakkan dan melaksanakarurya. . .. Mereka
yang menghendaki Islam demikian adalah mereka
yang tidak mengetahui karakteristik agama ini, tidak
mengetahui bagaimana cara Islam berbuat sebagai-
mana dikehendaki Allah.

Mereka menginginkan perubahan karakteristik,
m.anltnj, dan sejarah agar bisa mirip dengan sistem
konvensional buatan manusia. Mereka berusaha
mempercepat dengan mengatur langkah-langkah
tertentu untuk memenuhi ambisi pribadi yang se
benarnya sedang mengalami kekalahan spiritual
menghadapi sistem konvensional buatan manusia
Mereka ini menginginkan adanyarumusan hipotetik
yang dipakai unhrk menghadapi suahr masa depan
yang tidak wujud. Allah menghendaki agama ini
seperti yang Dia kehendaki, yakni sebuah akidah
yang memenuhi hati, kekuasaannya mengontrol hati
mrrani, akidatr yang muafturya tidak ada ketundukan
melainkan kepada AUah, ddak menerima per-
undang-undangan melainkan dari Allah. Setelah
wujud manusia dengan akidah seperti ini, ketika
mereka memiliki kekuasaan dalam masyarakatny4
maka barulah perundang-undangan dibuat untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan realistis dalam
kehidupan mereka-

Wajib basi para dai untuk memahami bahwa
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ketika mereka mengajak numusia unfuk menegak-

kan kembali agama ini, wajib bagi mereka untuk
mengajak kepada akidah yang benar, walaupun
mereka mengaku sebagai orang Islam, dan alite
kdah)ran sebagai orang muslim. Para du waiib
mengajari mereka bahwa agama Islam pertama-tama

harus meng alr'ti : ln ilanlw illallnh dalaffi arti yang

sebenarnya. Yakni, mengembalikan kekuasaan dalam

segala hal kepada Allah, mengusir mereka yang
melanggar kekuasaan Allah karena mereka me
ngakukan hak ini kepada diri mereka Pengakuan
dalam hati dan dalam perasaan, pengakuan dalam
berbagai kondisi.

Persoalan ini hendaknya dijadikan asas dalavah
Islam kepada seluruh manusi4 sebagaimana ia di-

serukan untuk pertama kalinya. Dal$/ah yang di-
laksanakan oleh AlQur'an Makki selama 13 tahun.

Apabila agam4 dengan maftrum yang orisinil ini,
bisa masuk dalam sekelompok manusi4 kelompok
inilahyang nantinya akan bisa melaksanakan sistem
Islam dalam semua aspek kehidupan sosialnya. IGrena
kelompok ini telah berikrar kepada diri mereka
bahwa mereka akan menjalankan kehidupan ber-
dasarkan pada prinsip ini; dan dalam hidup, mereka
hanya mengakui hukum Allah saja.

IGtika masyarakat ini benar-benar tegak, mulailah
dibentangkan dasar-dasar sistem Islam. Mulailah
diundangkan perundang-undangan yang dibuhrh-
kan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam
suahr kerangka sistem Islam yang global. Inilah tata

tertib yang benar dalam sistem islami yang praktis,

realistis, dan sungguh-sungsuh.
Mungkin banyak diantara aldivis yang hrlus, yang

tergesa-gesa, yang tidak sempat merenungkan
karakteristikagama ini, karakteristik sistem Rabbani-
ny4 yang berdasarkan hilanah Yang Matn Mengeta
hui dan Mahabijaksana. Mungkin mereka mem-
bayangkan batrwa membentangkan dasardasar sis
tem Islam, bahkan mungkin perundang-unganan

Islam akan memudatrkan jalan dalsvah dan menjadi
daya tarikbagi manusia unhrk masuk Islam.

Ini adalah obsesi yang terbenhrk oleh ketergesa-
gesaan. Mereka ini adalah seperti orang yang me
ngusulkan agar hendaknya dakwah Rasulullah saw.

pertama kali harus di bawah bendera nasionalisme,
masyarakat, atau moralitas untuk membuka dan
mempermudah jalan.

Jiwa ini haruslah pertamatama dimurnihan unhrk
Allah, harus diikrarkan untuk hanya beribadah
kepada Allah, dengan hanya menerima perundang-

undangannya saj4 menolak segala perundang-un-

danganyanglahir dari selainAllah. kri adalahprinsip,
sebelum beranjak ke hal yang bersifut teknis.

Hasrat harus keluar dari keinginan unhrk secara
iktrlas beribadah kepada Allah, membebaskan diri
dari selain kekr,rasaan-Nya. Bukan karena sistem
yang ada itu lebih jelek daripada sistem Islam dalam
segi operasionalini dan itu.

SistemAllah adalah sistemyang baik secara inter-
nal karena berasal dari perundang-undangan Allah.

. TidaHah perundang-undangan manusia akan dapat
disamakan dengan perundang-undangan Allah.
Tetapi, cara seperti ini bukanlah kaidah berdat<\Matl.

Kaidah berdalnvah bahwa menerima perundang-
undangan Allah semata dan menolak selainnya
adalah Islam ihr sendiri. Barangsiapayang mencintai
Islam maka ia telah menjawab masalah ini, tidak
perlu lagi mendorong unhrk menerangkan ke
istimewaan dan keutamaan sistem ini. Ini adalah
konsekuensi iman.

Manhaj Al-Qpr'an Makld dalam Membenahi
Akidah

Demikianlah, kita harus menerangkan bagai-
mana Al-Qur'an Makki telah menanamkan akidalt
selama 13 tahun. AlQur'an tidaHah membentang-
kannya dalam bentuk teori, atau kefuhanan, atau
dalam bentuk perdebatan kata-kata seperti yang
dilakukan di kemudian hari oleh apa yang dikenal
dengan nama"IlmuTauhid" atau "Ilmu I(alam".

Tidak, Al-Qur'an telah berkomunikasi dengan
fitrah manusia'sebagai manusia, beserta benda-
benda yang ada di sekelilingnya. Al-Qur'an telah
menyelamatkan fitrah manusia dari fumpukan
sampah. Al-Qur'an telah menyelamatkan sistem
penerimaan fitrah yang telah berkarat dan tidak
berfungsi. Al-Qur'an telah membuka pintu masuk
fitrah unhrk menerima pesan dan melaksanakan
pesan itu. Surah yang ada di hadapan kita ini adalah
contoh lengkap dari sistem iniyang akan segera kita
bicarakan karakteristiknya sebentar lagi.

Ini secara umum. Sedangkan yang bersifat khu-
sus, Al-Qur'an telah memasuki peperangan yang
sungguh-sungguh. AlQur'an telah memasuki pepe-

rangan melawan karatyang menghentikan fungsi
fitratryang ada dalam dirimanusia secara sungguh-
sungguh. Teori bukanlah cara yang tepat dipakai
pada waktu sekarang. Akan tetapi, dalam benhrk
berhadaphadapan langsung, menghadapi lawan,
halangan, halangan psikologis, dan kendalakendala
dalam diri manusia secara realistis. Sementara
sistem perdebatan yang merupakan produk masa-



Juz W: Bagian Akhir ol-Maa'idah E l\rmulaan al-An'aam (s65) Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an III

masa kemudian, yakni ilmu tauhid, bukanlah bentuk
yang cocok untuk melakukan hal itu.

AlQur'an menghadapi kondisi realistis manusia
dengan segala atributnya secara utuh. Al-Qur'an
menghadapi eksistensi manusia secara utuh. Ilmu
teologi bukanlah ilmu yang cocok. Karena akidah
Islam, walaupun ia akidah tetapi akidah yang meng-
gambarkan sistem kehidupan realistis, praktis, dan
mudah dilaksanakan. Tidak terpojok dalam sudut
yang sempit sebagaimana dalam teori ketuhanan.

Al-Qur'an, yang sedang membangun akidah
dalam hati jamaah, melakukan perlawanan besar-
besaran terhadap jatriliah di sekitarnya Al-Qur'an
melakukan perzmg besar-besaran terhadap peng-
aruh-pengaruh psikologis, dan moral jahiliah. Dalam
situasi ini nampaklah pembangunan akidah yang
bukan dalam bentuk teori, ilmu ketuhanan, dan
perdebatan ilmu kalam. Tetapi, dalam bentuk pem-
binaan dan pergerakan yang langsung menyenhrh
kehidupan, yang ditampilkan oleh kelompok muslim
sendiri. Pertumbuhan konsep akidah, dan perilaku
kelompok muslim sendiri sesuai dengan konsep ini.
Sebagai gerakan yang melawan dan menentang
kejahiliahan, pertumbuhan ini seiring dan sejalan
dengan perkembangan akidah. lni sistem Islam
sebagai penerjemah karakteristik agama ini.

Adalah pentingparaaktivis dakwah Islam untuk
mengetahui karakteristik dan metode pergerakan
sebagaimana kami terangkan. Agar mereka jelas
bahwa tahapan pembangunan akidatr selama berada
di Mekah adalah sebagaimanakami sebutkan. Tidak
terpisah dari tahap pembentukan yang sesungguh-
nya dalam harakah Islam. Bukan tahap peluncuran
dan pengkajian teori, tetapi tahap penegakan prinsip
akidah, prinsip kelompok, prinslp pergerakan, dan
eksistensinya secara bersama-sama Inilah cara yang
benar apabila kita harus menegakkannya kembali.

Penegakan akidah haruslah memakan waktu
lama, program-prograrnnya harus dilaksanakan
dengan pelan-pelan dan mendasar. Tlatrap penegakan

akidah jangan sampai diganti dengan tahap pelturcur-

an ide dan pengkajian teori akidah. Tetapi, tahap
pelaksanaan akidah dalam bentuk hidup, hidup
dalam pribadi-pribadi, hidup dalam kebersamaan
perkembangan kelompok, hidup dalam gerakan
realistis dalam menghadapi jatriliatr, dan hidup dalam
hati sanubari melawan jahiliah.

Adalah suahr kesalahan besar apabila diulmr de
ngan standar pergerakan Islam, bila teori meng-
kristal dalam bentuk teori murni untuk dikaji, untuk
dijadikan ilmu pengetahuan budaya. Bahkan ia

sangat berbahaya
Al-Qur'an menghabiskan wakhr selama 13 tahun

bukanlah karena Islam dihrunkan unhrk pertama
kali, sekali-kali tidak. Apabila Allah menghendaki,
maka bisa sajaAllah menurunkanAlQur'an ini semua
sekaligus. Kemudian para sahabat disuruh mem-
pelajarinya selama 1,3 tahun lebih atau kurang, se
hingga mereka dapat menyerap "teori Islam".

Akan tetapi, Allah SWT menghendaki hal yang
berbeda. Allah menghendaki adanya metode pe
laksanaan dengan cara tertenhr. Allatr menghendaki
pembangunan jamaah, pembangunan gerakan, dan
penegakan akidah secara serentak bersamasama.
A[ah ingin membangun gerakan, jamaah, ber-
dasarkan akidah. Allah ingin membangun akidah
dengan jamaah dan pergerakan. Allah meng-
inginkan akidah benar-benar hidup, realitas jamaah

dan gerakannya adalah benar-benar cerminan aki-
dafr. Allah SWT mengetahui bahwa pembinaan
pribaditidaklah cukup dalam satuhari sahr malam.
Pembinaan ifu harus memakanwaktu yang panjang
sepanjang pribadi-pribadi dan kelompok. Sehingga
apabila membenhrkan akidah telah matang, matang
pulalah kemunculan jamaah,

Inilatr karakteristik agama ini, sebagaimana dapat
disarikan dari metode AlQur'an Maftil{i. Ifita harus
mengetahui karakteristik ini, dan tidak berusaha
unhrk mengubahnyauntukkepentingan sesaatyang
terburu-buru karena berhadapan dengan ramainya
teori-teori positif yang beraneka ragam. Perlu di.
carnkan bahwa dengan cara yang seperti inilah umat
Islam diciptakan untuk pertama kali, dan dengan
metode inilah umat Islam akan bangkit kembali
sebagaimana pada priode pertama dahuln.

Harus diketahui kesalahan dan bahaya setiap
upaya unhrk mengubah akidah lslam yang dinamis
ini, menjadi "teori' unhrk dikaji. Afau unhrkpengeta
huan budaya hanya karena kita berhadapan dengan
teori-teori buatan manusia yang tidak produktit

Akidah Islam haruslah tercerrnin dalam jiwajiwa
yang hidup, dalam gerakan yang realistis, dalam
gerakan yang bergumul dengan kejahiliatran di
sekelilingnya Juga kejatriliatran yang terhunjam kuat
dalam pribadi-pribadi penganutnya- Karena mereka
adalah orang{rang jahiliah sebelum masuk akidah
Islam dalam diri mereka- Dalam bentuk demikian,
kejahiliahan sangat memenuhi akal, pikiran, dan hati
dengan kualitas yang sangat dalam dan meng-
hunjam.

Konsep ketuhanan, alam semesta, kehidupan,
dan manusia dalam Islam bukan saja konsep yang
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sempurna tetapi juga konsep yang positif realistis.
Artinya, menolak secara alami konsep pengetahuan
murni. Karena hal ini bertentangan dengan karak-
teristik dan tujuan Islam. Konsep ini secara alami juga
harus tercermin dalam pribadi-pribadi, sistem yang
hidup, dan gerakan yang realistis. Pembenhrkannya
pun harus tumbuh bersama-sama pribadi-pribadi,
sistem, dan gerakan yang sungguh-sungguh hidup.
Sehingga teorinya dan praktik tumbuh bersama-
sama tidak terpisah dalam benhrk teori.

Setiap adanya perkembangan teori harus di-
dahului oleh aplikasi praktis, adalah sangat ber-
bahaya dan satu kesalahan kalau tidak demikian.
Terutama kalau diukur dengan karakbristih hrjuan,
dan komposisi internal agama ini.

Allah SwTberfirman,

'Dan Al-@tian itu telnh kami turunkan furryan
bnangsur-angnr agar knmu mnntaralnrntya pnlnlun-
lahan lupada manusia dan Kami menurunkannya
bagian fumi bagian."

"Berangsur-angsuf' mengandung maksud ter-
tentu, demikian juga dengan 'bagian demi bagian".
Yakni, agar komposisipembenhrkanyangterdiri dari
akidah dalam bentuk "sistem yang hidup dinamis"
bukan dalam bentuk teori ilmu pengetahuan.

Aktivis agama ini seharusnya mengerti sungguh-
sungguh bahwaagamaini adalah agamayang ber-
sifat Rabbani (kehrtranan). Maka hendaknya sistem
kerja dan metode pergerakannya bersifut Rabbani
juga serasi dengan karakteristiknya TidaHah mung-
kin memisahkan hakekat agama ini dengan sistem
kerjanya-

Mereka juga harus mengerti bahwa agama ini
diturunkan unhrk mengubah konsep keyakinan.
Sebagai konsekuensinya, agama ini harus meng-
ubah realitas kehidupan, mengubah polapikir, pola
gerakan, yang berpangkalkan perubahan dalam
keyakinan. Islam diturunkan untuk menegakkan
akidah ketika menegalden masyarakal Islam di.
hrunkanuntukmenciptakan polapikirinternalyang
berimbang dengan konsep akidah dan realitas ke
hidupan. Tidak ada pemisah antara pola berpikir
l*iusus dengan konsep ahdah, semua adalah satu
ikatan.

Apabila kita mengetahui sistem kerjanya sebagai-
mana telah kami terangkan, maka hendaklah kita
mengetahui bahwa sistemini adalah sistem orisinil,
bukan sistem priodrk, bukan sistem yang bergan-
tung kepada miliu. Juga bukan sistem yang tercipta
berdasarkan perkembangan generasi Islam per-

tama kri adalah sistemyang harus ditegakkan unhrk
menegakkan agama ini.

Tugas Islam bukan hanya mengubah akidah
keyakinan manusia saja. Tapi juga bertugas unhrk
mengubah pola berpikir manusi4 bagaimana sikap
manusia untuk menerima konsep dan realita. Demi-
kianlah sistem Rabbani, berbeda sekali dengan sis
tem manusia yang terbatas dan tidak produktif,

Kita tidak kuasa untuk sampai kepada konsep
' Rabbani dan kehidupan Rabani kecuali dengan pola

pikir Rabbani juga Suatu sistemyang dikehendaki
Allah unhrkmenjadi hrmpuan pola berpikir manusia
agar mereka tidak salah konsep dan pembentukan.

Begitu kita menghendaki agar Islam menjadi
sebuah teori murni unhrk pengkajian, maka berarti
kita telah keluar dari karakteristik ketuhanannya
dalam pembentukan dan dalam pola berpikir. Berarti
juga kita memaksa Islam unhrkhrndukpadapemikir-
an manusia, seolaholah sistem Tuhan lebih rendah
dari sistem manusia Seakan-akan kitaingin mening-
katkan diri dengan sistem Allah dalam konsep dan
pergerakan agar dapat sama dan mengimbangi
sistem manusia.

Masalah ini dari aspek tersebut sangatlah ber-
bahaya dan mematikan.

Sebenarny4 fungsi mnnhnjPabbani adalah mem-
berikan kita sistem berpikir tersendiri bebas dari
campuran sistem berpikir jahiliah yang tersebar di
muka bumi, yang memberikan tekanan kepada akal
kita {an meresap dalam kebudayaan kita. Apabila
kita mau menerima dan memahami agama ini de
ngan sistem berpikir jahiliah yang dominan dan
asing, makaberartikita sudah menggugurkan frngsi
nya yang semestinya difunaikan unhrk keselamatan
umat manusia Dengan demikian, berarti kita sudah
tidak memberi kesempatan kepada diri kita untuk
membebaskan diri dari tekanan-tekanan sistem
jatriliah dewasa ini, kesempatan membebaskan akal
kita dari pengaruh jahiliah.

Masalah ini dari aspek tersebut sangaflah ber-
bahaya dan mematikan.

Sebenarnya sistem pola pikir dan pola gerakan
dalam penegakan agama Islam tidak kalah penting
dari sistern akidah dan sistem kehidupan, bahkan
tidak bisa dipisahkan. Walaupun terbetik dalam hati
kita unhrk memprioritaskan persepsi tersebut dalam
benhrk teori, harus diingat bahwa teori tidak akan
dapat menciptakan Islam sebagai gerakan dan
realitas sosial. Harus diingat pula bahwa penawaran
Islam dalam bentuk teori tidak akan berarti apa-apa
kecuali bila dilakukan oleh mereka yang aktif dalasr
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gerakan Islam praktis. Ringkas kata, penawaran
Islam dalam bentuk teori tidak semanjur dalam ben-

tukpraktik
Saya ulangi sekali lagi, konsep akidah harus ter-

cermin secara langsung dalam kumpulan gerakan.

Kumpulan pergerakan ini haruslah sebagai per-

cerminan yang benar dan aplikasi konsep akidah
yang sebenarnya

Saya ulangi sekali lagi, beginilah sistem alamiah
Islam yang Rabbani. Inilatr sistemyang paling tinggi,
paling tegas, paling mujarab, dan paling sesuai de
ngan fitratr manusia dibandingkan denganperumus
an teori secara lengkap dan independen yang di.
tawarkan kepada manusia dalam bentuk teori murni,
sebelum mereka terlibat langsung dalam gerakan
praktis. Juga sebelum mereka mengaplikasikan teori
tersebut langkah demi langkah.

Apabila teori ini benar, maka lebih benar lagi
dalam hal memprioritaskan dasardasar suahr sistem
yang dicerminkan oleh sistem Islam.

Kejatriliahan yang ada di sekitar kita bukan hanya
menekan perasaan para aktivis Isl4nr".sehingga mern
buat program yang tergesagesa Tetapi, kejahiliatnn
juga kadang-kadang secara sengaja menyudutkan
mereka seperti dengan bertanya-tany4 lruna prog-

ftm-program dari sistem yang kalian kampanyekan?

Mana studi kelayakan dari program dan proyek ihr?

Dalam hal ini, mereka sengaja memaksa unfuk
tergesa-gesa dalam membuat rensma kerja Pada

aktrirnya, merekamelanggartahapan-tahapan pene
gakan akidah. Mereka mengubah sistem yang ber-
karakteristik Rabbani menjadi manusiawi, di mana
teori mengkristal dalam gerakan, sistem berkem-
bang seiring dengan perkembangan penerapannya-

Menjadi kewajiban aktivis dakwah untuk tidak
terpengaruh oleh manuver dan provokasi. Menjadi
kewajiban mereka unhrk menolak sistem asing dalam
gerakan agamamereka Kewajiban mereka meng-
anggap remeh oftmg{rang yang tidak mempunyai
keyakinan.

Adalah menjadi kewajiban juga bagi mereka unhrk
mengungkap provokasiyang memojokkan. Kewajib
an mereka juga untuk bergerak sesuai dengan
sistemyang ada dalam agama- lni adalatr rahasia dan

sumberkekuatan Islam.
Sistem dalam Islam adalah sama dengan hakekat

Islam ihr sendiri, tidak ada pemisahan di antaranya.

Setiap sistem asing tidak akan mampu mewujudkan
Islam. Sistem Barat mungkin bisa mewujudkan cita-

cita kemasyarakatan di Barat, tetapi tidak akan bisa
diterapkan dalammasyarakatkitayang Rabbani. Karena

komihnen kepada sistem adalah seperti komitrnen
kepada akidah, komitrnen kepada gerakan Islam.
Bukan gerakan Islam generasi pertama seperti yang
disangkakan orang.

Inilah kata-kata saya yang teralilrir. Saya berharap
uraian tentang karakteristik AlQur'an Makki, ten-
tang karakteristik sistem Rabani yang tercermin di
dalamnya, saya harap sudah cukup. Para aktivis
hendaldah mengetahui karakteristik sistem merek4
rfiempercayainya, mantap dengannya. Juga me.
ngetatrui bahwa apayang ada di tangan aktivis ini
adalah paling baik, mereka adalah paling tinggr,
"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk
kepada yang lebih benar." Mahabenar Allah atas
segalafirman-Nya

Selanjutnya kita masuk dalam surah.

Keistimewaan Surah Ini
Surah ini, sebagai surah MaliJ<iyah pertamayang

kita masuki dalamzhilal ini, adalah contoh lengkap
dari surah makkiyah yang karakteristiknya telah kita
uraikan dalam lembaran lahi. Surah ini mencermin-
kan karakteristih sistem, keistimewaan, topik utam4
dan cara penyampaiaq dalam Al-Qur'an, yang ke
semuanya sama dan sejalan, walaupun ada sedikit
identitas yang dipertatrankan. Ia selaras dengan gaya

penyampaian seluruh surah dalam AlQur'an.
Setiap surah mempunyai identitas, tanda-tanda,

poros, metode penyampaian, tem4 dan target-target
tersendiri. Setiap surah mempunyai bentuk, bayang-

bayang, dan iklim yang membayanginya- Juga mem-
punyai ungkapan lf,rusus yang diulangdangi yang
semuanya berkenaan dengan satu topik yang ber-
dekatan. Bukanlah tema yang mencerminkan iden-
titas sebuah surah, tetapi gejala-gejala dan karak-
teristiknyayang hhas.

Walaupun demikian, surah ini menguraikan
temannya dengan carayang unik Setiap gejal4 se
tiap kasus, dan setiap penampilannya, mencermin-
kan suafu 'keindahan yang membanggakan" perasa-

an keindahan yang terpendam dalam jiwa yang
dikuatkan dengan perasaan, tapi membanggakan.
Iantunannya, pemandangannya, dan kesan yang
ditimbulkannya adalah membanggakan.

Memang benar, sungguh ihrlah yang saya rasa-

kan dalam jiwa dan perasaanku tatkala saya meng-
ikuti penuhrran, pemandangan, dan lantunan yang

disampaikan surah ini. Saya tidak akan mengira ada

orang yang tidak mendapatkan kesan seperti yang
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saya dapati ketika membaca surah ini. Keindahan ini
sungguh sampai pada batas kebanggaan. Sehitgga
hati tidak mampu melanjutkannya kecuali dalam
suasana keindahan dan kebanggaan.

Surah ini secara globalnya mengetengahkan
hakikat ketuhanan, yang disampaikan di alam se
mesta dan kehidupan, di alam jiwa dan perasaan, di
belantara dunia nyata ini dan di belantara alam yang
tersembunyi. Juga disampaikan di alam penciptaan
semesta, alam penciptaan kehidupan, dan alam
penciptaan manusia Surah ini disampaikan di alam
siklus kematian oftmgorang terdahulu yang drganti-
kan oleh sildus kehidupan berikutrrya. Surah ini juga
disampaikan di alam kesucian fitrah yang sedang
menghadapi alam semesta, menggeluti peristiwa-
peristiw4 menggeluti kenilanatan dan kesengsara-
an. Surah ini juga disampaikan di dunia kema-
harajaan Tuhan atas kehidupan manusia yang ter-
batas. Kemaharajaan Tuhan atas keadaan praktis
yang akan datang dan yang tidak boleh terlupakan.
Surah ini disampaikan di alam kejadian hari kiamat,
hari menghadapnya seluruh manusia kepada sang
Pencipta-

Tbma sentral surah ini dari awal sampai akhir
adalatr akidatr, dengan segala komposisi dan potensi.
nya. Surah ini mengambil kesamaan dalam jiwa
manusia dan membawanya berputar-putar di alam
semesta di belakang sumber dan arahan akidah baik
yang terang maupunyang tersembunyi ke jagat raya
yang besar ini.

Surah ini berkeliling bersama jiwa manusia
mengitari kemaharajaan langit dan bumi menembus
kegelapan dan cahaya, mengintai matahari, bulan,
dan bintang. Menembus di taman-taman yang ter-
hatt par, di airyang turun dan mengalir di dalamnya
dan berhenti sejenak di rerunhrhan umatyang telatr
dihancurkan. Kemudian berenang bersama jiwa
manusia di kegelapan darat dan lautan, menye
berangi rahasia alam ghaib dan ruh, menyeberangi
kehidupan yang keluar dari kematian dan kematian
yang keluar dari kehidupan. Juga mengarungi alam
biji-bijian yang terhampar di kegelapan bumi, air
mani yang terteteskan di dalam rahim. Kemudian
menerjangi ombak untuk bertemu dengan jin dan
rnanusia, burung dan binatang buas, umat yang
terdahulu dan umatyang terakfiir, orangorang mati
dan orangorang yang masih hidup. Juga menembus
para penjaga ruh pada wakhr siang atau malam.

Ini adalah kerumunan alam semesta yang me
madati sudut-sudut ruh dan sendi-sendi perasaan.

Ini adalah senhrhan-sentuhan baru yang meng-

hidupkan, yang dapat membangkitkan alam perasa-

an dan alam lhayal. Setiap pengulangan adalah baru
dan berdenyut, seolaholah jiwa baru pertama kali
menerimanya, seolaholah perasaan manusia tidak
mengetahui sebelumnya.

l-anhrnannya yang bersarnbung-sarnbung seperti
ini laksana aliransungai atau ombak di lautan yang
berkejar-kejaran. Setiap kali ombak hampir sampai
ke tepian disusul oleh ombak dan gelombang be.

' rikutnya bergandengan dengan yang pertama,
bersambung-sambungan.

Setiap gelombang yang saling berkejaran ini bisa
sampai pada tingkat "keindahan dan kebanggaan"
seperti yang kita sebutkan, dengan terahrnya sistem
pengungkapan dalam berbagai pemandangan se
bagaimana akan kita terangkan, membawa sudut-
sudut jiwa ke dalam keindahan dan kebanggaan, dan
kehidupan yang mengalir. Juga lantunan musik yang
indah, ekspresi jiwa yang unik, yang berkerumun
mengehrk ruhani kita dari semua pintu dan jendela.

Kami sangat yakin bahwa kita tidak akan mampu
melanhrnkan surah ini ke dalam hati mana pun ke
cuali dengan cara membiarkan surah ini sendiri
menyeruahJ<an lanhrnan internalnya ke dalam hati.
Kita dengan gaya pengungkapan manusiawi dan
penuturan manusiawi tidak akan sampai ke tingkatan
itu barang sedikit. Tetapi, semata-mata berupaya
untuk menjembatani antara mereka yang tersisikan
dari Al-Qur'an ini, karena jauhnya mereka dari ke
hidupan dalam suasanaAlQur'an, dengan AlQur'an
sendiri.

Kehidupan dalam miliuAl-Qur'an bukan berarti
semata-mata mempelajariAlQur'an, membaca, dan
mengkaji ilmu yang ada di dalamnya- Ini bukaniah
miliuAl-Qur'anyang kami maksudkan. Yang kami
maksudkan dengan kehidupan dalam miliu Al-Qur'an
adalah kehidupan manusia dalam iklim, kondisi,
gerakan, penderitaan, konflik, dan segala obsesinya
sebagaimana wakhr AlQur'an di hrunkan. Tujuan-
nya agar kehidupan manusia berkonfrontasi dengan
jatriliah yang membelantara di muka bumi sekarang,
dalam hati, kondisi, pikiranny4 dan gerakannya. Ia
hendaklah menciptakan Islam dalam dirinya dan
orang lain, senantiasa dalam konfrontasi dengan
jahiliah dengan segala konsep, kecenderungan,
tradisi, dan kondisi realistisnya. Diarahkan untuk
menghadapi segala tekananny4 agresiny4 dan pem-

berontakannya melawan akidah Rabbani, melawan
sistem Rabbani. Diaralrkan juga kepada penerimaan-

nya kepada sistem akidah ini, setelah perjuangan,
perlawanan, dan ketabahan.
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Ini adalah suaszula Al-Qur'an di mana manusia
bisa hidup dengan perasaanAlQur'an. Dalam suasana

seperti inilah Al-Qur'an diturunkan. Dengan tan-

tangan seperti ini pula ia diperjuangkan. Mereka
yang tidak hidup dalam suasana seperti ini adalah
merekayang tersingkirkan dariAlQur'an walaupun

mereka tenggelam dalam pengajian, pembacaan,

dan penelaahan ilmu-ilmunya
Upaya yang kita keluarkan unhrk menjembatani

aktivisaktivis yang iKrlas dengan Al-Qur'an, tidak
akan mempunyai hasil ap*apa kecuali setelah
mereka melewati jembatan ini, sehingga sampai di
kawasan lain. Mereka sendiri harus berusaha hidup
dalam suasana AlQur'an secara sungguh-sungguh
yang teraplikasikan dalam perbuatan dan pergerak-

an. Pada wakhr ihr saja mereka akan merasakan Al-

Qur'an ini. Mereka akan menikrnati karunia yang

diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya

Surah ini memecatrkan masalah akidah pokok,

masalahTuhan dan hamba memecahkan dengan

memperkenalkan manusia kepadaTuhannya- Siapa

dirinya? Kehidupan ini bersumber dari mana?

Apakah rahasia di balik alam semesta? Siapakah

manusia itu? Siapa yang mendatangkan dirinya di
alam semesta ini? Siapakah yang menciptakan?
Siapakah yang memberi makan? Siapa yang me
nanggung mereka? Siapakah yang memulai kemu-
dian mengembalikan mereka? Untuk apa mereka
tercipta? Sampai kapan? Bagaimanaujung-ujungnya?
Kehidupan yang menyeruak di sana sini, siapakah
yang menyebarkan dari kegersangan ini? Siapayang
menurunkan air dari langlt, menciptakan pemuda

menghidupkan biji-bijian, bulan, bintang, waktu
subuh yang terang, malam yang gelap gulita? Siapa
pula yang menciptakan planet-planetyang berotasi,

siapa yang berada di balik ini semua? Berita dan

misteri apa di balik itu semua? Bangsa-bangsa? Dan
masa-masa kehadirannya? Yang datang dan pergi,

hancur dan berganti, siapa yang menggantinya?

Siapa yang menghancurkannya? Mengapa drganti-

nya? Mengapa mereka ada yang hidup pada masa

kehancuran bangsa? Setelah datang silih berganti,

setelah kematian dan kehidupan, ke mana mereka ??

Demikianlah surah ini berkeliling dalam hati
manusia dengan wacana dan mas4 dalam kedalam-

an gua ini. Bahkan, surah ini berjalan lebih lanjut
dengan gaya Makkfahnya sebagaimanatelah kami
uraikan di halaman lalu. Bukanlah tujuannya mem-

buat konsep sebuah teori tentang akidah, bukan pula

bermaksud unhrk membuat konsep berdebatan ten-

tang ketuhanan yang memenuhi benak dan pikiran.

Tetapi, hrjuannya adalah memperkenalkan manusia
kepada Rabb mereka secara benar. Agar dengan
pengenalan ini manusia sampai kepada penyem-

bahan kepada Rabb mereka yang sesungguhnya.
Penyembahan perasaan dan jiwa merek4 penyem-

bahan usaha dan gerakan mereka, penyembahan

tiadisi dan upacara merek4 dan penyembahan praktis

mereka kepada kemaharajaan tunggal. Kema-
harajaanAllah tiadakemaharajaan selainnya dilangit
danbumi.

Arah suzh ini jelas mengarah padatargettertenhr

dari awal hingga alihirnya Allah adalah Sang Pen-

cipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Penguas4 Sang

Mahakuasa Sang Pemenang, Sang Penguasa Allatr
adalah zatYang Maha Mengetahui yang gaib dan

misterius. Allah zat yang membalikkan hati dan
pengelihatan sebagaimana membalitkan siang dan

malam. Allah adalah zatyang mengendalikan ke
hidupan manusi4 selain-Nya tidak ada yang berhak
melarang dan memerintah, tidak berhak membuat
undang-undang atau ahrrair, tidak berhak meng-

halalkan dan menghararnkan.
Semua ini adalah hakhakTuhan. Tidak ada yang

boleh melakukanhalyang sama selainAllah. IGrena
selain Allah tidak menciptakan, ddak memberi
rez,el<s., tidak menghidupkan dan tidak mematikan,
tidak membahayakan dan tidak memberi manfnt
tidak memberi dan tidak menolak, tidak berkuasa
atas diri sendiri, apalagr menguasai orang lain di
duria ataupun di alfiirat Gayapengungkapan suratr

ini mengarah kepada masalah-masalah ini dengan
serangkaian argumentasi dalam pemandangan dan

lantunan yang penuh keindahan dan kebanggaan,
yang mengerumuni hati dengan tekanan-tekanan
yang amat mengarah, dari seluruh celah dan pinhr

masuk
Masalah besar yang ditangani surah ini adalah

masalah kehrhanan dan kemanusiaan di langit dan

bumi, di lautannyayang luas, di belantaranyayang

rimbun. Tetapi, kejadian yang bersamaan dengan

kehidupan umatlslam padamasa ihr adalah muna-

sabah pelaksanaan dan penerapan undang-undang

semesta yang komprehensif. Yakni, apa yang di-

lakukan oleh ken jahiliah mengenai wewenang

unhrk menghalalkan dan menghararnkan binatang

sembelihan untuk dikonsumsi, wewenang menen-

fukan upacara-upacara naz'ar, Wnyembelian, pane
nan, dan upacara kelahiran anak-anak, sebagaimana
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dibincangkan di akhir surah ini,

' Mala malmnlnh b inatang-binatnng (y ang hnkl) y ang
disebut rwma AlLah ketikn mmyembelilarya, jikn lamu
buiman l"po.do ayat-ayat-Nya. Mmgapa kamu tidnk
mau memakan (binatang-binatang yang halal) yarry
disebut nama Allah ketikn menyembelihnya, padnhnl
sesungguhnya Allnh tclah mmj elnslan knpadn lamu apa
yangdilararn*nn-Nyaatnsmu,fu ataliapayangtapalsa
lnmu m.emalmnnya. Sesungguhnya lubanyalmn (dnri
mnnusin) b mm - b mar hmdak mml esatlan (orang lnn)
dengan lmwa nafsu mneka tanpa p ngetahuan. Sesung-
gilary a Tfuhnnmu, Dialnh yang lzbih mmgetahui orang-
orang yang mclnmpau batas. Tinggallanlalt dosa yang
nnmpak dnn yang tersembunyi. Sesungguhnya nrang-
nrang yang mmgrjalean dnsa, lelnk almn dibni pem-
balnan (padn lnri kAmd), disebablcan apa yang mnela
tekh kajalan. Janganlah lcamu memaknn binatang-
binatang y ang tidn k disebut namn Allah lutlla meny em-
belihnya. Sesungguhnya, perbuatan yang semacam itu
annkh natu ktfasilmn. Sesungguhnya, setnn itu mem-
bisikkan lopo.do lwwan-lawannla agar merelea mem-
bannh lmmu Jila lamu mmuruti mnekn, sesungguhny a
lmmu tentul"ah menjadi nrang-nrang musyriE." (al-
An'aam:118-Ul)

'D an m.erelil mempmmtukknn bagi Alln h satu bagian
dnri tanamnn dnn tnn"ak yang tzlnh dicipnlwn Allah
lnlu mnelm bnlatn sesuai dzngan pnsanglwan merel<a,

Tni untukAllnlt dnn ini untuk bnhala-bnhnln kami',
maka saji-sajian yang diperuntukkan bagr berhnLa-
bnlula muela tidnk sampai lcepada Allnh; dnn saji-
sajian yang dipnuntuk:lan bagi Allnh, mala sajinn itu
sampai lczpada bnhnln-bnhala mneka. Am.at tntruklatt
lwtenpan mneka. D nnikianlah pemimpin-pemimpin
mnelw telnh mtnj adililn lub any alwn dari arang- orang
yang musyrik itu memandang baik membunuh annkl
annk mnela untuk mnnbirmsaknn mne/a dan untuk
mengaburknn bagi mereka agaman)a. Kalnu Allnh
menghendaki" niscaya merelw tidak mengerjakannya.
Makn tinggallanlnh mnelm dnn apa y ang mnelm adn-
adnlrnn. Mnela mzngatalwn, "Inilnh binatang ternak
dnn ta-nnman yang dilnrang; tidnk bolzh memalannya,
kecuali orang y arg knmi kzhmdnki ", mmurut anggaj an
mcrelrn. Adn binatnng tnnnk y ang dilnramlwn mmung-
ganginya dnn binntang ternak yang mereka tidak
menyebut nam"a Allnh di waktu menyembelihnya, se-
matn- mata msmb uat- buat kedustnnn ter hadnp Alkh.
I{e lak Alhh alan membalas mnela ttrhndnp ap a y ang
selalu mtrela adn-adakan. Dan mnelw mengatalmn,
'Apa yang dakm pmfi binarang tnrak ini adnlah khunn
untuk prin lmmi dan dilnramlan atas wanita lcami'.

Jilrn yang dalnm pnut itu dilahirknn mnti, mnkn pria
dnn wanila samn-samn bolzh mmnlanny a. I{ckk Alkh
alan membalas mneka terhadnp ketetapan mereka.

Alkh Mahnb ij aks ana lngi lukhn M enge ta-
hui. Sesungguhnyo ntgilah mang-nrang yang mtmbunuh
arak-annk mnelm karmn lebodnhm lagi tidnk mmgeta-
hui, dnn mnelatmmgh.alamkan apa yang Alkh tekh
reaekilmn leepadn mnelu dntgat sernntn-mnta mmgadn-
adnlan tnhndap Alkh. Sesurrygulaty a msrelw telnh sesat' dm ttdnl:lah mnela mendnpat petur{uk. " (aI- Atf aannrr:

136-140)

Munasabah ayat ini dalam hubungarurya dengan
kondisi kehidupan umat Islam dewasa ini, yang di.
kelilingi jahiliah, adalah tercermin dalam menangani
masalah besar. Yakni, masalah ketuhanan dan
kemanusiaan, seperti ditangani oleh surah mak-
kiyah lainnya. Sedangkan, Al-Qur'an Madaniyah
menangani masalah perundang-undangan.

Kerumunan gencar yang disuguhkan surah ini
dalam menghadapi kejahiliahan, menghadapi hukum
penyembelihan binatang ternalr, yang semestinya
menjadi hak ayat-ayat Madaniyah adalah pengaitan
semua undang-undang.tersebut dengan akidah.
Sehingg4 masalah penyembelihan binatang ternak
dannaznr adalah masuk dalam kawasan keimanan
atau kekafiran, kawan jahiliah dan Islam. Kerumun-
an ini seperti yang akan kita uraikan dengan contoh-
contohnya dalam pengenalan singkat surah ini, yang
akan menampakkan hakekat perlawanan secara
terperinci dalain teks-teks setelah itu. Juga akan
memberi kesan dalam benak kita bagaimana hakikat
karakteristik agama ini.

Semua komponen sekecil apa pun dalam ke-
hidupan manusia harus funduk secara mutlak ke
pada kemahakuasaan Allah secara langsung, yang
tercermin dalam undang-undangnya. Apabila tidak
demikian, maka bisa dianggap sebagai keluar dari
Islam yang pada fase berikutnya akan keluar dari ke
mahakuasaan Allah yang muflak di bagian kecil itu.

Kerumunan ini juga menunjuklian betapa pentine
nya dalam Islam untuk membebaskan kehidupan ini
dari kekuasaan manusia dalam segala bentuknya,
mulia atau hina, besar atau kecil, karena terkait
dengan pesan sentral agama ini. Yakni, kemaha-
kuasaan Allah v.ang Mahamuflak, yang tercermin
dalam ketuhanannya di bumi dan di jagat raya yang
tidak ada sekuhr bagi-Nya.

Penuturan surah ini berakhir dengan aktivitas
ritual jahiliah yang berkaitan dengan binatang ter-
nak, buah-buahan dan nazar, danpunya anakyang
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berkaitan dengan kedua hal tersebut di mana surah
ini ditutup dengan komentar yang beragam. Ada
yang langsung untuk menggambarkan betapa
remeh dan memendam konflik internal dalam
praktik ritual ini. Ada juga komentar yang meng-
kaitkan antara wewenang manusia untuk meng-
hararnkan dan menghalalkan dengan sentral akidah.

Juga untuk menegaskan bahwa menaati perintah
Allah dalam masalatr ini adalah jalanyang lurus (a*-
shiratlml murtaqim) yang mengeluarkan dari Islam
bagi siapayang tidak mengikutinya. . . sebagaimana
tercantum di bawah ini setelah menerangkan ayat-

ayatritual jahiliah,

'Dan Dialnh lorg mmjadilwn lubun-lebun yang
berjunjung dan yang tidak berjunjung pohon larm4,
tanam-tanaman yang bnmncam-macam buahnya,

zgitun, dan fulima y ang snupa (b ntuk dnn w amnrty a)
dnn tidnk satna (rasony a). Malanlah dnri knlatya (y ang

bnmncam-macam itu) bik dia berbuah, dan tunai-
Imnlah lwknya di hari memztik h^tlryo (dmgan di-
leeluarlmn alatnya); dan jarganl.ah knmu bulebih-
lebihnn. Sesunguhnya Allah tidak rnenyukni orang-

orang y arry bnlzbih-lzbihan. Di antara binnnng tmak
itu adn yang dijadilen untuk pengangkutan dnn ada

yang untuk dismtbelih. Malffinlnh dnri reryki yang teLah

dibnilwn Allah kcpadnrnu, dnn j anganlah knmu mnry-
ikuti langkah-lorgl*h setan. Sesungguhrrya, setan itu
musuh yang nyata bagimu. (Yaitu) dtlapan binntang
yang berpasangan, sepasarg dari dnmba dan sepasang

dnri knmbirg. Kanlanl.ah, 'Apalnh dua yang jantan
y ang diharamlan Allnh atauknht dua y ang betinn, atnu-
M y ot S o.do dalnm lmndangan daa betinnny a ?' Tuang-

lanlnh knpadaku dengan budasar pmgetahuan jika
lamu memnng nralg-orangyry bmar. Dan sepasang

dmi unta dmt sepasang dmi lnnbu. I{atakarilah,'Aqaknh
dua yang jantan yang dilwramlmn atauknh dua yang
betinn, ataulwh y ang ada dalam landungan dua betin^a-

nya. Apduh lamu menyalesilwn di waktu All"ah me-

nztnplan ini bagimu ? Mala sinpakah y ang kbih alim
dnri.pada orang-orang yang membuat-buat dusta tn-
hadap AIInh untuk menyaatlan mnnusin tanpa pmgetn-

huan ?' Saungguhny a, Allah tidnk membni p etuni uk
lepadn mang- nang y arry alim. Katnknilah Tfunnlnh
alu pnolzh dnlam walryu yang diwalryulwn lcepadnlw,

senatu yang dilnramlwn bagi uangyang hmdak me'
m.alwnnya,leccuali lwhu malunan itu banglai, atau

dnrah y ang mmgalir, atau daging babi-lmrmn s esung-

guhnl a sanua itu lator -atau binntarry y arg dismtb elih

atas nam.a selain Allah. Bararrysiapa yng dalam
lua^dnnntnpalsasedmgdiatidnkrcnghryir*,nnnyadnn

tidak (puk) melampaui batas, malu sesungquhnya

Tultnn:rnu MaJn Pmgampun lngi Mala Pny ay ang'. D an
kepada orang-orang Yahudi, Kami haramknn segala

binnnng y ang bukula ; dnn dnri sapi dnn dornb a. Kami
hnramlan atas mnelm lmak dari kndua birnnng itu,
selnin bnnk yang mclzlat di punggung lwduanya atau
yng di pnut b aar dnn uns atnu y arry bammpur dmgan
tulang. Dernikianlnh lfumi hukum mnelu disebablan
Iedurhnlwnn m.ereka; dnn sesurggulurya lfumi adnlnh
Mahabennr. Maka jilw mneln mmdustakan knmu,
Iranlwrilnh Tuhnnmu mernpunyai rahmat yang luas;
dan silsanya tidak dapat dtnlak dari kaum yang
b ndosa.' Orang- orang y ang mnnp as elatuknn Tuhan,

aknn mergatalan, Jika Allah mengfundnki, niscaya

lami dan b apak-bapak lwmi tidnk mnnpers ekutulan-
Nya dan tidnk (puln) knmi mengharamkan barang
sesuatu apa pun.' Demikian pulnlnh orang-zrangyang
s eb elum mnela telnh rcndustnknn (para rasul) sampai

mnela mnasalun silsaan Knmi. Katnlilnlnh,'Adnl@h
lamu m.empunyai sesuntu pgngetahuan sehingga dnpat
knmu mmgemulukannya Inpodo Kami?'Knmu tidak
mrngikuti luatali pnsanglnnn belnkn, dnn lwmu tidnk
lain hanya berdusta.' Kntaknnlah Allah mcmpunyai

hujj ah y angj elas lngi lilat; nnka jiln Di.a mmghmdnki,
pasti Diamemberi petunjuk lepadn lmmu snnuanya.'

Knnlanlnh, 'Bawalah kzmnri saksi-salsi kamu yang
dapat mnnpasaksilmn bahna Allnh telah mmgh.aram-

lan (nwlnnnn y ang lamu) hnramlan ini. Jiln mnela
mempnsalxiknn, maka janganlah kamu ikut (puln)
mmj adi salesi b ns amn mnela. Janganlnh lamu mmg-

ikuti hnwa rnSu orang- orang yang mmdustnknn ay at-
ay at l{nmi, dan wang- mang y ang tidnk bniman lepada
lcehidupan akhirat, sedang merelea mempersekutulwn

Tithnn mnelm. Kanlanlnh, 'Maril.ah kubacaknn apa

yang diharamknn atas knmu oleh Tuhanmu, yaitu:
janganlah lwnu mempuselatuknn sesuatu dmgan Dia,
berbuat baiklnh tsrlwdnp fudua orang ibu bapak, dnn
janganlnh lumu mernbunuh anak-annk lmmu larm.a
nlcut fumiskinan. Knmi alcon mtnberi reryki lapadnmu

dnn lupada mnekn.Janganlnh knmu madekati per'
buatan-pnbuatan yang kQi, baik yang tampak di
antnranya mnupun y ang tersunbunyi. Janganl,ah lwmu
mernbunuh jiwa yang dihnramlan Allnh (munbunuh-

nya) melainknn dzngan sesuatu (sebab) yang benar.'

Demikian itu yang dipninnhlan oleh Tuhanmu le-
padamu supaya kamu memnhnmi(nya). Janganlah
lwmu fulati lwrtn anak y atim, ktaali d"engan cara I ang

lzbih bumanfaat, hinga sampai i.a drwasa. Sunpurna-
Iwrilalt nknran d"an tim,barryan dengon adil. I(nmi tidnk
mmilwllan bebon lupada saemarg ruIainlnn seladm



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an lll ( 373 ) luz Wl:'Bagian Akhir al-Maa'idah E lbrmulaanal-An'aam

lusanggupannya. Apabik lnmu berleata, makn hmdnk-
lnh kamu bulnku adil lundatipun dia adnlah lcrabat
(mu), dan penuhilah janji AIkh. Yang demikian itu
dipninnhlcan Allah trepadamu agar lamu ingat, dan
bahwa (y ang Kami perintahkan) ini adakh j al"an- Ku
yang lurus, rnaka ikutilah dia. Janganlah lnmu
mengilatti j alnn-j alan (y ang lnnl, karen"a j alan-j alan
itu menceraiberaikan karnu dari jalan-Nya" Yang

demikian itu diperintahftnn Allah kepadamu agar
lamu butalala. " (aI- An' aam: 141- 153)

Menurut hemat kami, masalah parsial yang ber-
kaitan dengan penghararnan dan penghalalan bina-
tang ternak, dNtnazar binatang ternak dan buah-
buahan, danber naz,ax bagi anak-anak mereka yang
biasa dalam tradisi jahiliah, dikaitkan dengan pe
nuturan masalah besar, yakni petunjuk dan ke
sesatan. Mengikuti sistem Allah atau mengikuti
langkah-langkah setan, rahmatAllah atau siksa-Nya
dengan kesaksian keesaanAllah atau keadilan selain-
Nya, dengan mengikuti jalan-Nya yang lurus atau
tidak mengikutinya, dan dengan memakai peng-
ungkapan yang sama yang dipakai unfuk mene
rangkan masalah ini secara lengkap.

Kami juga berpendapat bahwa ayat-ayahrya
penuh dengan muatan satu tema, yaitu peman-
dangan penciptaan, menghidupkan, di kebun-kebun
yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Pe
mandangan penciptaan pohon korma dan tanaman
yang berwarna warni, penciptaan zaifun dan delima
yang sama atau tidak samabenfuknya

Ini adalah pemandangan sarnayang meqgerumuni
penuhran surah seluruhny4 yaitu penufuran masa-

lah akidah secara lengkap. Ini semua menunjull<an
beginilah karakteristik dan pandangan agama ini
tentang kekuasan, perundang-undangan dalam hal
yang banyak dan sedikit

Surah Ini Surah Makkiyah
Di dalam beberapa riwayat dari Ibnu Abbas,

Asma', Jabir, Anas bin Malik, dan Abdullah bin
Mas'ud ra disebutkan bahwa surah ini adalah surah
Makkiyah, diturunkan di Mekah, dan ia diturunkan
sekaligus satu surah penuh (tidak diselingi surah
lain).

Dan di dalam riwayat-riwayat ini tidak terdapat
keteranganyang pasti tentang taritft (tanggal, bulan,
dan tahun) turunnya surah ini, dan temanya juga
tidak menqnjukkan batas wakhr turunnya sebagai

periode Mekatr. . .. IGmudian, dilihat dari tata urutan
surah-surah AlQur'an, ia terletak sesudah surah al-

Hijr dan merupakan surah yang ke55. Namun kita

-sebagaimana sudah kami jelaskan sebelumnya
padawaktu mengenallian surah al-Baqarah-dengan
informasi.informasi ini tidak dapat menetapkan
tanggalyang pastipengenai tanggal hrrimnya surah
ini. Maka yang perlu diperhatikan menurut mereka

-biasanya-di dalam menenhrkan tata urutan seperti
, ini adalah masa turururya bagian-bagian permulaan
surah bukan keseluruhannya. Boleh jadi terdapat
bagian-bagian depan surah turun sesudah bagian-
bagian akhir, karenayang perlu diperhatikan dalam
tata urutan adalah bagiarbagian permulaan surah . . . .

Adapun surah al-An'aam, maka secara keseluruh-
an ia hrun sekaligus. Akan tetapi, kita tidak dapat
mernastikan tanggal hrrunnya. Hanya saja kita dapat
menguatkan pendapatyahg mengatakan bahwa ia
turun sesudah tahun-tahun pertama kerasulan,
,.rungkfi t^hun kelima atau keenam.... Kami tidak
berani menetapkan lebih dari nomor urutannya.
Kemudian atas keluasan tema yang dikandungnya
dan paparannya yang luas seperti itu, yang me-
nunjukkan bahwa dahvahdan dialog ihr terjadi ter-
hadap kaum musyrikin. lamanya masa menghadapi
mereka dan demikian panjangnya mereka men-
dustakan Rasulullah saw., maka diperlukan paparan
yang panjang lebar mengenai persoalan-persoalan

akidah seperti ini, sebagaimana juga diperlukan
penghiburan terhadap hati Rasulullah saw. dalam
menghadapi halangan, tantangan, dan pendustaan

kaum musyrikin dalam rentang waktu yang demi-
kianpanjang.

Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas dan Qatadah
disebutkan bahwa surah ini secara keseluruhan
adalah Makkiyah, kecuali dua ayat sajayang hrun
di Madinah. Firman Allah Ta' a74

'Dan merekn tidak menghormnti Allnh dengan pmg-
hnnnnnn y ang s anestiny a di kal.a mnela b aknn, Allah
tidnk mmurunknn sesuatupun kzpadn mnnus'i.a.' Kata-
knn@'Siapaknh y ang mmurunlan kitnb (Iaurar) y ang

dibawa oleh Musa sebagai cahaya dnn petunluk bagi
m.anus'in. Knmu jadiknn kital itu lembaran-lembaran

lrzrtru yang bercnatberai. Knmu pnliltntkan (sebaginn-

nya) dnn lumu sanbunyikan sebaginn besarnya, padnltal
tekh diQarlun lepa"dnmu apa yang kamu dnn bapak-
bapak kamu tidak mengetahui (nya)?' Kataknnlah,
Alkhlnh (y an{ mmurunknnny a).' Kemudian (s a ud.ah

kamu rnenyampaikan Al-Qrian kepadn mereka),

bimlanlnh mcrelw bernwin-Twin dal.am ltcsesannnya. "'
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Apa yang tersebut pad a ayat 91 hrun mengenai
Malik bin Shaif dan Ka'ab bin Asyraf, dua orang
Yahudi.

Dan firman-Nya pada ayat 141yang berbunyi,

'D an Dialah yang mmj adiknn lczbun- kzbun y arry bn-
junjung dan yang tidnk bnjurlung pohnn lonna, tnnam'
tannmnn y ang bnmncam-mmam buahny a, aitun dnn
delimn yang snupa (bmtuk dnn warnnnya), dnn tidnk
samn (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bn-
macom-tnacam itu) biln dia bnbuah, dnn tunailanlnh
hokryo di h"ari m.emrtik h^ilrryo (dnryan dikzluarknn

ulatnya); dnn janganlah knmu bulzbih-lebihan. Se-

sunguhnya, Alhh tidak menyulai nrang-zrang yang
bnlebih-lzbilnn."

Ayatiniturun mengenaiTsabitbin Qais Syammas
al-Anshari. Ibnu Juraij dan al-Mawardi berkata,
'Turun mengenai Mu'adz binJabal."

Riwayat mengenai ayat pertama ifu masih serba
mungkin. Karena, dalam ayat tersebut disebutkan
kitab yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya
dan pehrnjuk bagi manusia dan ditujukan kepada
kaum Yahudi di dalam firman Nlilt, "Knmu jadilan
kitnb itu ltmbaran-lembaran lwttu y ong bercnai-bnai.
I{nmu perlilwtlwn (sebagianny a) dnn lannu sanburyikan

sebagian baarnya. . .. "Meskipun terdapat beberapa
riwayat lain dari Mujahid dan Ibnu Abbas bahwa
yang mengatakan, "Allah ddak menurunkan sesuafu
pun (kitab)" adalah orang{rang musyrik Mekah,
dan ayatihr hrun di Mekah. Dan adanyateks ayaf

'Ihtnknnlnh Sinpakah yang mmurunlmn kitatr (lnurat)

yang dibawa olzh Musa sebagai mlnya dnn pehtr{uk bagt

manusia. Knmu jadilnn kitnb itu lnnbaran-lembman
lcertns yang bncnai-bnaL Kamu pnklntlwn (sebaginn-

nya) dan lwmu sembunyilmn sebagian besarnya...,"

Maka teks ini merupakan informasi mengenai
kaum Yahudi, dan bukan sebagai lif,rithab (titah)
kepada mereka, dan konteks ayat semuanya me
ngenai kaum musyrikin. Ibnu Jarir menguatkan
riwayatini dan menganggap baikbacaan ini. Dengan
demikian, ayat ini adalah Makftiyah.

Adapun ayat kedua, maka konteksnya tidak
mungkin menunjukkannya sebagai ayat Madaniyah,
karena tanpa ayat ini konteks ayat akan terputus
antara yang sebelumnya dan yang sesudahnya,
dalam makna dan ungkapannya. Padahal pem-
bicaraan secara berkesinambungan membicarakan
penciptaan Allah terhadap kebun-kebun yang ber-
junjung (dan tidak berjunjung), dan tentang pen-

ciptaan-Nya terhadap binatang ternak sebagai peng-

angkutan dan untuk disembelih yang disebutkan
dalam ayatberikutnya
' D an di antnra b inntnng tnnak itu ada y ang dij adilwn
untuk pengangkutan dan adn yang untuk disembelih.

Mal(nnlnh drri reryki y ang telah dib erilwn Allah fup od"-
mu, dnn janganlah l<nmu mngikuti lnngluh-kngknh
setnn. Sesungguhnya,xetan itu musuh yang nyatn bagi-

mu."(al-An-aamz t42)

, Kemudian ayat berikutnya melengkapi pem-
bicaraan tentang binatang ternakyang sudah dimulai
pembahasannya sebelum membicarakan ayat ten-
tang buah-buahan itu, yang keduanya dikumpulkan
dalam satu tema- Hal ini sebagaimana yang sudah
kita bicarakan dalam paragraph sebelumnya yang
secara l*rusus membicarakan masalah pengharam-
an, penghalalan, dan naz,ar.

Yang menjadikan sebagian orang menganggap
nya sebagai ayat Madaniyah ialah apa yang disebut-
kan dalamfirmanAllah,

' Malsnlah dnri buahny a (yt ang b nm"acam-mnmm itu)
bila dia bnbuah dnn tunniknnkh haknya pal,a hnri
mnnztik hnsilnya...."

Mereka menganggap perintah ini sebagai pe
rintah zakat, sedangkan zakat ittt belum ditetapkan
ukuran dan batasnya pada tanaman dan buah-
buahan kecuati di Madinah. Akan tetapi, penetapan

maknanya sebagai <pknt dalam ayat ini belumlah
pasti. IGrqna, terdapat beberapa riwayat di dalam
menafsirkan ayat ini yang mengatakan bahwa yang

dimaksudkan adalah sedeftah, atau memberi makan
dengannya kepada orang yang melewatinya pada
hari memanen atau memetikbuahnya, atau mem-
berikan kepada kerabat mereka Sedangkan, keten-
tuan zal<atbaru ditetapkan sesudah itu dengan se
persepuluh (10%) atau seperduapuluh (5%)..., dan
dengan demikian ayat ini adalah Makkiyah.

AtsTsa'labi berkata "Surah al-An'aam ini adalah
MaliJ<iyah, kecuali enam ayat yang turun di
Madinalr, yaihr i' .. - " u1';i'frij'1iY ; " hnggaakhir tiga

ayat, dan ayal " ....-p1y'P4ait(,'331\tas
hingga ali*rir tiga ayal

Ayat-ayatyang pertama telah kami jelaskan ke
Makkiyah-annya, karena ayatkedua danketiga sama
penerapannya dengan ayat pertama. Sedangkan
kelompok ayat kedua maka tidak terdapat riwayat
dari sahabat atau tabilnyang mengatakannya sebagai

ayat-ayat Madaniyah, dan temanya pun tidak me
nunjukkan sebagai ayat Madaniyah. Ia membicara-
kan tentang pola pandang jahiliah, dan berkaitan
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dengan masalah pengharaman, penghalalan, dan

nazat yang telah dibicarakan di muka secara ber-

urutan. Oleh karena itu, kami cenderung mengang-
gapnya sebagai ayat MalJ<iyah juga.

Di dalam mushhaf al-Amiri disebutkan bahwa

ay at" 20, 23, 91, 92, ll4, | 41, l5l, 152, dan 1 53 adalah

Madaniyah. Telah kami bicarakan ayat 91, 92,141,
dan 151-153, dan pada ayat20,23, dan 114 tidak
terdapat indikasi yang menimbulkan dugaan sebagai

ayat Madaniyah, kecuali penyebutanAlrli Kitab pada-

nya- Ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan

keMadaniyah-annya, karena penyebutan Ahli Kitab

ihr juga terdapat di dalam surah-surah Makkiyah.
Oleh karena ifu, kami cenderung membawa

riwayat-riwayat yang mutlak ini menashkan bahwa

surah ini turun sekaligus (seluruhnya) di Mekah
dalam satu malam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas

dan Asma- binti Yazid, dan dalam riwayatfuma diri-

wayatkan secara terbatas dengan peristiwa yang

mengiringinya sebagai berikut,
Su$an atsTsauri berkata dari Laits dari Syahr bin

Hausyab dariAsma' bintiYazid, ia berkata'Surah al-

An'aam turun kepada Nabi saw. dengan sekaligus

dan ketika itu aku sedang memegang kendali unta

Nabi saw., yang karena beratnya hampir-hampir
punggung unta itu patah."'

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas diriwayatkan
oleh ath:Thabrani, katanya telah diceritakan kepada

mereka oleh Ali bin Abdul Adz, dat', Haiiaj bin
Minhal, dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Aid,
danYusuf bin Mahran, dari ibnuAbbas, iaberkata,
"Suratl al-An'aam furun di Mekah pada suatt malam

dengan sekaligus dan ada tujuh puluh ribu malaikat
yang membaca tasbih di sekitarnya-"

Kedua riwayat ini lebih kuat daripada pendapat-

pendapatyang mengatakan bahwa beberapa ayatnya

adalah Madaniyah, ditambah lagi dengan uraian
tema sebagaimana yang telah kami kemukakan.

Padakenyataannya, konteks surah ini yang demi-

kian integral, saling menguatkan antarayabrya- Dari
pancarannya, mengesankan di dalam hati batrwa ia

merupakan sebuah sungai yang memancar, atau

sebuah aliran yang mengalir, dengan tiada peng-

halang dan tiada pemisah. Bangunan-bangunannya
sendiri membenarkan keuhrhan riwayat-riwayat ini,

atau minimal menguatkannYa-

Tbma Surah d-rJ"d;
Adapun tema pokok surah ini dan kepribadian

umumnya telah kami kemukakan secara global di

awal pembahasan. Akan tetapi, kami rasa perlu mem-

berikan sedikit perincian unhrk memerkenalkannya-

Abu Bakar bin Mardawaih meriwayatkan dengan

isnadnya dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah

saw. bersabda, 'Surah al-An'aam turun dikawal oleh

serombongan malaikatyang memenuhi timur dan

baral Mereka beramai-ramai mengrcapkan tasbih,

dan bumi pun befgemuruh.'Rasulullah saw. meng-

ucapkan,'Subhaanallnhil Azhiim, Subhaannllahil

. Azhiim."'
Parade dan kegemuruhan ini tampakjelas bayang-

annya di dalam surah ini. Karena surah ini sendiri
merupakan sebuah konvoi, konvoi jiwa dan konvoi

alam semesta. Ia merupakan kemasan berbagai

sikap, pemandangan, isyaral dan kesan. Ia-sebagai-

mana kami katakan sebelumnya-dengzrn susunan-

nya yang saling mendukung menyerupai peman-

dangan-pemandangan, sikapsikap, isyarat-isyaral

dan kesan-kesan bagaikan muara sungai dengan

riak-riak gelombangnya yang susul-meqrusul. Satu

gelombang hampir-hampir belum sampai ke dasar

tiba-tiba disusul oleh gelombang berikutnya, yang

membuat jaringan bersamanya, di aliran yang ber-

kesinambungan dan terus memancar.

Tema pokok yang dibicarakannya pun berke
sinambungan. Sehingga, tidak mungkin surah ini
dibagi menjadi beberapa segmen, yang masing-

masing segmen membicarakan sebuah subtema.

Akan tetapi, surah ini adalah gelombang-gelombang

... dan setiap gelombang serasi dengan yang se
belumnya dan sesudahnya, dan saling melengkapi.

Oleh karena itu, kami tidak akan berusaha me
maparkan tema-tema yang dikandung surah ini
dalam perkenalan (pengantar) ini. Kami hanya akan

mengemukakan beberapa contoh gelombang-ge

lombang yang susul-menyusul ini.
Surah ini dimulai dengan menghadapi orang-

orang musyrik yang mengambil tuhan-tuhan lain
selain Allah, padahal pehrnjuk-petunjuk tauhid tam-

pak di hadapan mereka dan meliputi mereka, serta

terlihat jelas di alam semesta dan di dalam diri
mereka. . .. Dimulai dengan menghadapkan kepada

mereka hakikat Uuhiyah 'ketuhanan Allah'yang
tampak jelas dalam sentuhan-sentuhan luas yang

meliputi seluruh alam semesta, dan meliputiwujud
mereka secara keseluruhan.... Dimulai dengan

memberikan fua macam senfuhan dengan melukis
kan lapangan wujud yang besar dengan sangat dalam

dan luas,
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"segaln puji bugi Allah Yang telnh mmciptalan kngit
dnn bumi, dan mmgadnknn gelnp dnn terang MIInun

nrang-orang yo"g furt, mempnsekutulmn (sesuatu)

hryan Tilhan merela. Dialnlt Yang mmciptnlan lmmu

dnri tmnh, sesudnh itu ditentul@nnya ajal (Lanatian-

mu), dan ann Wi ruatu ajal yang ditentul@n (untuk

babangkit) y arg ada pada sN- Ny a (y ang Dia sndirikh
mmgetahuinya), kemudian knmu masih ragu-ragu
(tmtang bnbangkit itu). Dan Dialnh Ailnh (Yang

disembah) baik di langit maupun di bumi. Dia me-

ngetnhui apa y ang knmu rahasinlan dnn apa y ang larnu
hhirlan dnn mzngenhui (puln) ap a y ang lamu usala-
lwn."(al-An'aam: 1-3)

Tiga ayat yang merangkum seluruh wuiud alam
semesta dalam ayat pertama, merangkum seluruh
wujud manusia dalam ayat kedua, kemudian pe
lipuhn uluhiyah terlndapkeduanya dalam ayatketiga

Oh, alangkah menakjubkannya! Alangkah indah-
nya! Alangkatr kompleksnya! Alangkah lengkapnya!

Di depan wujud semesta yang menjadi saksi
keesaan Sang Maha Pencipt4 di depan wujud insani
yang menjadi saksi terhadap pengahrran-Nya, dan di
depan uluhiyahyang berkuasa terhadap langit dan
bumi, dan yang mengetahui segala yang rahasia,
segalayang tampab dan segala usaha ini, tampaldah
kemusyrikan orang-orang musyrik dan keraguan
orang{rang yang ragu-ragu. Hal ini sangat meng-
herankan dan sangat ganjil, yang tidak punya tempat
di alam semesta, tidak punya tempat dalam fikah
jiwa dan tidak purya sandaran dalam hati dan pikiran!

Gelombang berikutrya dimulai dengan memapar-

l<an sikap orangorang yang mendustakan ayat-ayat

Allah yang membentang di alam dan kehidupan. Di
samping memaparkan sikap yang aneh dan ganjil ini,

datanglah ancaman, digelarlah puing-puing orang-
orang terdahulu, dan tampaklah kekuasaan yang
perkasa yang dihrnjuki oleh puing-puing kehancuran
ini. Mak4 tampaHah keganjilan dan kemungkaran
sikap keras kepalaparapelaku kemungkaran ini di
hadapan kebenaran yang nyata Tirnpak batrwa yang

mengurangi para pelaku kemungkaran ini bukan

dalil, tetapi kejujuran niat dan keterbukaan hati
terhadap dalil,

'Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tillnn
sarnpai kepada rnerelu, melainlan mueka selalu
b np aling darip adnny a (mmdustalwnny a). S esungguh-

nya mnela telnh mmdustalmn yary hak (Al,@ti an)
tatknln sampai lupodn mneka mnltn lalnk alrnn sotnpai
lepadn mnela (kznyatnan dari) brin-berita yang selala

mnela pnolnk-olnklan. Apaknh mnela tidak mnnpn-
fratiltan bnapa banyalmya gmnasi-gntnasi yang telnh

I{arni binnsalwn sebelum m.erekn, poda}nl (gmnasi itu),
telnh Kami tegultL,an leedudulwn merelm di muka bumi,

yaitu lrnteguhnn yang belum pnnah l(nmi bnilwn
lupadamu. I{ami curohlan huj an y arry bbat atas msrel@

dan Kami jadilwn sungai-sungai mengalir di bawah
mcrelu. IGrnudian Komi binnsalwn mnekn knrma dnsa

merela smdiri, dan Kami ciptakan sesudah mnekn
gennasi yang lain. Kalnu Kami turunlan lupadamu
tulisan di atas lsrtns, Lalu mnelw dnpat mnnegangnya

dmgan tmryan mnelca smdiri, tmtul,ah warg-arang y ang

Itafr itu bnlata, 'Ini tidnk lnin hnrryal"ah sihir yang
ny ata.' Dan mnelca bnkaln, Mngapa tidak diturunJan
ktpadnnya (Muhammad) senratlg malnilut?' Kal^au

Knmi turunlun (ltepadnnya) sborang mnlnilwt, tenlu se -

lesailah urusan itu, kernudian mmelu tidak diberi
tmgguh (sedikitpun). Dan knlnu l(nrnijadilunraml itu
(dar i) makilut, tentulah Kami j adilan dia b aupa lakl-
laki dnn (j ila l{nmi j adikm dia bmpa laki-Iaki), Knni
pun alnn jadilan mnelu tetap ragu sebagaimnnn kini
merelm ragu. Sunggu.h telah dipnol.ok-olnkknn bebnapa

rasul sebelum karnu, malu htrunlah lwpoda arang- arang

yang mmremoohlan di antara mnelm balnsan ( azg.b)

ohk- olnlran mnela. Katalran@ B nj alnnlah di mulw
bumi, kemudian pnlwtilunlnh bagaimnnn lesudnhnn

orang- orang y ang mmdustnlan itu. "' (aI- An-aam: .4-

11)

Dari sini dimulailah gelombang ketiga di dalam
memperkenalkan hakikat Uluhiyala yang tampak
jelas dalam kepemilikan Allah SWT terhadap segala

sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan segala yang

ada pada waktu malam dan siang. Tampak pada ke
beradaan-Nya sebagai Pemberi rer,elt, yang mem-
beri mal<afl dan tidak diberi makan. Yang oleh karena
itu maka Diaadalah MahaPelindung dan tidakada
pelindung selain Dia.IGrena itu, wajib bagi setiap
muslim menyerahkan dirinya kepada-Nya saja- Dia
lah yang akan menyiksa hrkang-tukang maksiat di
aktrirat nanti. Dialah yang berkuasa memberi mu-
dharat dan kebaikan. Dia berkuasa atas segala se
suatr. Dia berkuasa terhadap hamba-hamba-Nya
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Dia Mahabiiaksana lagi Mahawaspada.
Gelombang ini mencapaipuncaknya setelah me

ngemukakan semua ancaman ini, dengan memberi-
kan kesaksian dan pemisahan antara Rasulullah saw
dan kaum itu. Juga memberi peringatan kepada
mereka dan membebaskan diri dari kemusyrikan
mereka. Ialu memproklamirkan tauhid di dalam
menghadapi merek4 dengan nada suarayang tinggr,
jelas, dan pasti,
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"Katalwnl.ah, 'Kepunyann siapalmh apa yang adn di
langit dnn di bumi?' Kntalnnkh, 'I(cpunyaan Alhlh.'
Din telnh mmztaplmn atas diri-Nya lwih sayarry. Dia
sungguh-sungguh alwn menghimpun knmu padn lnri
kiamnt yang tidnk ada leeraguan tnlndapnya. Aorg-
mang y ang mmgilfln diriny a mtrekn itu tidnk berimfit.
Kepunyaan Allahlah wgaln yang adn padn malnm dnn

siang hnri. Dinkh Yang Maltn Mmd.mgar lngi Mahn
Mmgetahui. I{ntaknnlnh, Apalwh aknn aku jadiknn
pelindung selain dnri Allah yarg menladikan lnngit dnn

bumi, padnhnl Dia mmtbni mnlmn dnn tidak diberi
mnlan ?' Katalmnlah,'Sesunguhnya aku dipninnh
npay a alat mmj adi orang y ang p ertnmn s elnli mm1 nah
dii (lupana Allnh), dnn jangan seluli-kali lamu masuk

golongan wang-orong musyik.' Kalnlmnlah,'Saungguh-

nya alcu tnkut alan azpb h.ari yang besar (utri kiamat),
jikn aku mendurhakai Tith"anku,' Barangsiapa yang
dijauhknn aab dnripadnnya padn hmi itu, maka sung-

guh Alkh tel.ah munbsrilcan rahmnt lupa"d"anya. Itulnh
lubnunhtrgan yang nyataJilw Allnlt nminpalun walu
Iemudltmatan lepadnmu, mnla tidnk adn y ang meng'

hilanglmnnya melpinkan Dia sendiri. Dan jika Dia
mmdnnnglnn lubailan kzpadnmu, makn DiaMaln-
kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialnhyangberkuasa atm

. s elalian hnmba- hnmba- Ny a. Dialnh Yang Malabij ak'
sana lagi Mahn Mengetahui. Katalcanlnh, 'Siapaknh

yang ltbih lant pnsalcriannya ?' Ifutakankth., Alhilt. Dia
menjadi saksi antara aku dnn knmu. Al-Qtian ini
diwahyulan fupannh supop dengannya alu mmtbni
peringatan leepadamu dan lupada orang-zrang lang
sampai AL@ti an (lepadnnya). Apakah sesunguhnya

lmmu mmgalati bahwa adn nhnn-tulanyanglnin di
samping Allah?' Katalmnlah, Aku tidak mmgalwi.'
Katalanlnh, 'Sesungguhnya Dia adnl"ah Tuhan Yang

Maln F,sa dan snungguhnya alw bwlzpas dtri dnrl apa

yang lamu pawlwtulmn (dngan Allnh). "' (aI-An' aamz
12-le)

Kemudian dimulailah gelombang keempat yang

membicarakan pengetahuan kaum Ahli Kitab ter-
hadap kitab baru yang didustakan oleh kaum
musyrikin, dan menyifati kemusyrikan ini sebagai
kezaliman yang paling zalim. Juga menghentikan
kaum musyrikin di depan pemandangan mereka
pada hari pengumpulan manusia ketika mereka
ditanya tentang.sekuhr-sekutu mereka. hlu yang

dipersekutukan itu menolak penyekutuan kaum
musyrikin itu dan dengan demikian terkuaklah ke
bohongan mereka.

Dilukiskan keadaan mereka dan persiapan-per-

siapan fitiah merekayang tersia-sia, yang tidak dapat

memetikkesan-kesan keimanan dan tidak mau me
responnya. Hati mereka tertutup sehingga tidak
dapat mengetahui petunjuk-petunjuk iman, dan

mereka menuduh Al-Qur'an ini sebagai dongeng
orangorang lmno. Juga mengatakan kepada mereka
bahwa sesungguhnya mereka membinasakan diri
mereka sendiri dengan mencegah orang lain dari
petunjuk dan menjauhi petunjuk ihr.

Setelah itu gelombang keempatini juga melukis-
kan keadaan mereka ketika mereka dihadapkan ke
neraka sambil berkata, "Alangkah baiknya kalau
kami dikembalikan lagi ke dunia, dan kami tidaklagi
mendustakan ayat-ayatTuhan kami, dan kami men-
jadi orangorang yang beriman." lalu gelombang ini
membawa mereka kembali ke dunia ketika mereka
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mengingkari kebangkitan pada hari kiamat dan
mengingkari bahwa mereka akan dikembalikan.

Kemudian lukisan ini diakhiri dengan menggam-
barkan keadaan mereka sewaktu dihadapkan ke
pada Tuhan mereka, ketika mereka ditanya dan
dimintai pertanggungiawaban tentang pengingkar-

annya itu, sedang mereka memikul dosadosa
mereka di punggung mereka. Gelombang ini di-
sudahi dengan menetapkan adanya kerugian bagi
oftrng{fttng yang mendustakan pertemuan dengan
Allah. Juga menunjulilkan rendahnya nilai kehidupan
dunia dibandingkan dengan negeri aI*rirat yang
disediakan bagi orangorang yang bertakrva
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"Orang-orang yang telah Kami berilan kinb lcepadn-

nya, mnelm mrngmnlrrya (Multnmmad) sepnti merelu
mengenal anak-anakny a sendiri. Orang- orang yang
merugilan dirinya, merelea itu tidakberiman (lnpono

Allilh). Siapaknh yang lebih aniaya daripada orang

yang membuat-buat suatu kedustaan tnfudnp All"ah,

atau mendustakan r ay at- ay at- Ny a ? S esungguhny a
orang-nrang yang aniaya itu tidak mendapat lce'

beruntungan. Dan (ingatlah), h.ari yang di waktu itu
Kami mmghimpun muelm snnuanya lwmudian Knmi
bnkata lupada nrang-orang muryrik, 'Di manakah
sembahnn-s anbdan lcamu y ang dnhulu lamu lanlwn
(sekutu-sekutu Kami)_?' Kemudian tiadalah fitnah
mneka" lrccuali mengatalmn, Dnni Allah, Tilhnn lami,
tiadalah kami mempusekutukan Alkh.' Lihatlah,
bagaimnna mnelw telnh bn dusta tnfunnp diri m.erela

sendiri dan hilanglah daripada mereka sembah.an-

sembahan yang dahulu merelw ada-adalan. Dan di
antara rnnela adn nang y ang mmdtngarknn (bacann)

mu, padnlnl Knmi telah meletakJrnn tutupan di atas

lnti mnela (sehingga mnela finnb mernnhnminy a dnn
(Kami lctakkan) sumbatan di telinganya.Jika pun
mnelw melihnt segala tarda (krbmaran), mtrela tetnp

tidnk mnu berimnn ktpfuryo'. Sehingga apabiln mnelu
donW ktpadamu untuk membantahmu, zrang-zrang

kafr itu bnlata, Al-@ian ini tidnk lnin hnnyalnh

dnngmgan warry- nong dahula.' Maelw mclmang (wong

lnin) mendmgarlmn Al,@ian dan msreka sendiri

mmj auhlwn diri dnrip adany a. Mnelm hnny alnh mnn-
binasalmn diri msreka sendiri, sed.ang mnekn tidak
rcny anmi. Donjila lamu (Muhnnmnd) rnelihnt kztiln
merelrn dihadaplwn le nualw, lalu mneln bnknta,
'Kiranla kami diltcmbalikan (L* dunin) dnn tidnk mm-
dustalan ayat-ayat Tilhan lnmi, snta mmjadi orang-

nrang yang beriman,' (tentulah knmu melihat suatu
p eristiwa yang ntmglwrulnn). frtapi (seb mamy a) telnh

nyata bagi mnelw lejahann yang mnelrn dahulu selnlu

meny anbunyilunnya. Sekironya mneka dilwnbalilwn kt
dunin" bnrulah merelw ksnbali ktpada apa yang merelw

tclahdilmangmengnjal'annya.Serunggufu yamtrelmitu
adalnh pendusta-perdusta belnkn. Dan tentu merekn

alwn mmgatalwn (pul^a),'Hidup lany alnh fuhidupan
kitn di dunia saja, dan kin sekali-lnli tidak almn
dibangkitlwn.' S e andainy a lcamu mclilwt lcztila m.erelil

dihndnplwn l"Podo Tiilnnnya (tenailnh lamu melihat
puistiwa yang mengharulwn). Berfrman Allah
'Bulmnkah (lebangkitnn) ini bmm ?' Mnekn nwf anab,

'sungguh benar, demi. Tulmn lumi: Brfrman Allah,
'Karena itu rasalanl.ah a<pb ini, disebabkan lwmu
menginsl@ri (nya).' Sungguh tclah rugilah uang-nrang

yang mend.usnlan prtemuan mnelm fungan Tilhnn.
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Sehingga apabiln kiamat dnnng lup adn mnela dengan

tiba-tiba, mneka bsrkntq Aln nglilh baarny a penryesalnn

leami terh"adap lulalnian kami tentang kiamat itu!,'
sambil merel(n memilal dnsa-dnsa di atns punggungtry a.

Ingatlah, arnatlnh buruk apa yang mereka pikul itu.
Tiadnlnh lcehidupan dunia ini, sel"ain dnri mnin-m"ain
dnn smda gurau belnlm. Sunguh lampung akhirat itu
lebih baik bagi orarry-orarg yang bertakwa. Makn
tidnklrnh lamu rnemnhnminya ?" (al-Maidah | 20-32)

Kemudian dimulai gelombang leelima dengan
memfokuskan pembicaraan kepada Rasulullah saw.

untuk menghibur dan menghilangkan kesedihan
hati beliau karena merekamendustakan beliau dan
mendustakan apa yang beliau bawa kepada mereka
dari sisiAllah. Dibuaflah contoh untuk beliau pada

rasul-rasul terdahulu yang bersabar ketika didusta-
kan dan disakiti sehingga datang pertolonganAllah
kepadamerek4
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"Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwa apa yang
maela lanlmn itu menyedihkan hntimu, (janganlah
lamu bnsedih hnti), lwrmn mtrelw sebmnnya bulan
mmdustalmn lamu, tetapi orang-nrangyang <alim itu
mmginglwri ayat-ayat Alhh. Sesungguhnya telnh dt
dusnlan (puln) ranl-rasul sebelum lwmu, tztnpi mnekn
sabar tnhndap pendusta.an dan pmganiayann (yang

dila*ulnn) terhadnp mnela, sampai dntang pntolnngan
Knmi lupadn m.erelil. nk ann seorang pun yang dnpat
mmguboh lwlimat-lalimnt (j anjij anli) Allah. Saung-
guhnya tnlnh dnrnng kzpadmnu wbaginn dmi bnita rasul.
rasul itu. Dan jilw papalingan mnelu (darimu) tnasa
amnt bnat bagimu, maln jila knmu dnpat mernbuat

lnbang di bumi atau tangga lcz ktryit lalu lumu dapat

mendnrnngkan mulgji.ur kzpadn mnekn" (mnlrn bunrlnh).

Kalau Allnh mmghm"dnki tentu saja Allnh meriadilun
mtrelm sanua dnlnn pennluk, sebab itu janganhh lwmu
seknli-knli termasuk zrang-zrang yang jahil. Hanya
nrang-zrang )ang men"dengar sajalah yang mtmatuhi
(seruan Alkrh), dan orang-orang yang mati (tntinya),
alan dibangkitlan olzh Allnh lcrnudinn l<epada- Ny alnh
merelm dileernbalilwn " (al-An-aam: 33-36)

Demikianlah perjalanan surah ini gelombang
demi gelombang dengan begitu terahr sebagaimana
contohcontoh yang kami paparkan, yang barangkali
ia melukiskan karakter surah ini sebagaimana ia
melukiskan temanya. . .. Ada beberapa gelombang
yang puncaknya lebih tinggi daripada deretan
gelombang yang telah kami paparkan, sebagaimana
pancarannya pada sebagian aliran lebih deras dan
lebih tinggi tekanannya. Akan tetapi, kami tidak
dapat memaparkan seluruh surah ini dalam per-

kenalan singkat ini, dan dalam paragraf berikut akan
sedikit diperinci.

***

Sistematika Kandungan Surah lni
Telah dijelaskan di muka bahwa surah ini mem-

bicarakan tema pokoknya dengan lukisan yang unih
karena pada setiap kilasan, etiap pandangan, dan
setiap pemandangan keindahannya yang cemerlang
mencapai tingkatan yang memikat jiwa dan pe-

rasaan. Juga menyilaukan jiwa ketika ia mengikuti
pemandangan-pemandangan, kesan-kesan, dan
isyarat-isyaratnyi . . ..

Sekarang kita tinggalkan beberapa nash dari
surah ini yang menggambarkan hakikat ini dengan
uslub Qur'ani. Karena bagaimanapun dilakukan
identifikasi dan penjelasan tentang sifat-sifat, niscaya
ia tidak akan mampu mentransfer hakikat ini ke
dalam hati manusia.

Penetapan hakikat uluhi ala pengenalan manusia
terhadap Tuhannya Yang Mahabenar, dan peng-
hambaan mereka kepada-Nya saja adalah merupa-
kan tema pokok surah ini. Oleh karena itu, marilah
kita dengarkan penetapan konteks Qur'ani terhadap
hakikat ini dalam berbagai terminal.

Pada terminal pemberian kesaksian dan pemilah-
an, yang tampakhakikatrrya di dalamhatiyang ber-
iman kepadany4 ketika ia berhadapan dengan orang-
oftmg yang menentangnya, dan ketika ia melaksana-
kannya dengan penuh kemantapan dan keyakinan,

#';' 6.,'i () + gi'-r,$; i|i ;l:Ft 3
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"Kanlrnnlal4 'AQokoh alwn aku jadiknn pelindung se-

lain dnri Allnh y ang mmjadiknn langit dan bumi, padn-
htl Dia melntrd mnkan dnn tidnk diberi malan ?' I{nn-
I(nnlnh'S esungguhny a aku diprinnh mpay a aku mm-
jadi orangyangpertana selal:i mmynah diri (kzpann

Allnh), dan jangan selali-knli lwmu masuk golorryan

nrang- mang musyrik.' Kataleanlnl4'Sesungguhny a alnt
tnlcut alwn a<ab lari yang besm (nri kiamat), jilw aku
mzndurlnlai Iilhanku.' Bararrysiap a y ang dij auhlmn
aznb daripannnya padn hmi itu, makn sungguh Allnh
telah membnilwn rahmnt lepadnnya. Dan itulnh lw-
b mtntungan y ang ny an. Jikn Allnh mmimpalan suaht
lwmudlwratan kzpadamu, malta ttdak adn yng meng-

hilmglannya mclainluan Dia smdiri. Danjila Din mm-
dntnnglcan l@b aikan ktpadamu, mala Dia Mahnkuasa
atns turp -tiap sauafu. Dialnh yang berlatnsa atas selalimt
h^amb a - hnnb a- Ny a. D an D i alnh Yong Malwb ij alcsann

l".gt Moh" Mengetahui. Kankanl"ah; 'Siapalmh yang
lebih kuat pnsakiannya?' Katal@nlnh, Allah. Dia
mer{adi salcri antnra aku dnn lamu. Al,@tianini di-
walryulan fupadaku supaya dengannya alw membni
pningatan lrcpadamu dnn kepadn orang-orarry yarg
sarnpai Al- Qri an (kzpafunf a). A@@h s esunguhny a
lamu mmgakui bahwa adn, tulmn-tuhnnyarylnin di
samping Allnh?' Knnknnlnh, Aku tidak mengakui.'
Kanlrnnlah, 'Sesunguhnya Dia adalah Tuhan Yang

Mala F,sa. Sesunggultnya alat bnltpas diri dari apa yong
lmrnu pusekuhrlnn (fungan Allah)."(al-An'aam: 14-

1e)

Pada terminal ancaman, di sifu tampakkekuasaan
Allahyang meliputi semuahamba-Nya, fifah men-

jadi hansparan di depannya dan timbunan-timbunan
berguguran. Semuanya menuju kepada Tuhannya
Yang Mahabenar dan melupakan hrhan-hrhan palsu,
di depan suasana yang menakutkan, di depan puing-
puing orangorang yang mendustakan,

;Ahai$iSl\:i$t\o1{1i;J:9
6i{4,6i.it6;*1*.$Ku{oi"sfi'i
ffrftffi i*,'Kteu't'jti'/'(c,olijy3&i
'rlF6:&;(Lr6i7Yrt-6fr'AFL7A$L
"&fi fr #;\E:,i(Jft fii6tt'i,it'9,
ffi g,<r jL:l11t4Ybqtifi i7S
,*1,p36;*i6ffi -/)H"t1\#
g'b,:tJi6ftsrit'$$f;,W(lf 5
*'trsEiltI,;:f*i1i;,rtil!!+
&$*';r'{fi''#KraovS:JS
*t!i.,p&g;&Yu'WKyS

$s;d;liiliiJy-Jitiz,f"i;i+i""a.
"I{nla}rnnlnh, Tnansknilnh lepadnla i lla dnnng silcsa-

an Allah kzpadnrru, atnu dntang lupadnmu lnri kinmnl,
apalah lrnmu meny ffu (tuhan) selnin Allnh; jiln lamu
orang- orarg yang b enm !' (Tid.ak), tetnp i hnny a Dialnh
y ang lmmu smt, mnlm Din menghilanglfln bolmy a I ary
lurenanya ltamu bndoa krpadn-Nya, jika Dia mmg-
lundnhi, dnn lamu tinggallwn snntralnn-sernbolwn yang
lmmu selafiulmn (dmgan Alkh). Sesungguhnya Kami
tel.ah mengutus (rasul-rasul) l"pod" umnt-umat yang
sebelum kamu. Knnudian Karni silcsa mnela dutgan
(rnnirnpaknn) kzsmgsmann dnn kenulmatan" supary
mereka b enn lhnn (fupann Ailah) d.engan tunduk mcrm-
dnhkan diri. Makn mengapa mneln tidak memohon
(lupada Alkh) dmgan hrnduk mcrurdnlilun diri ketila
danng sikant l{ami lepadn mnelcg bahJan hnti mnela
talnh nvti adi lcras dtn setan pun menmnp alknn kzpadn

merela lebagwan apa y ang selnla mnekn larj alant. Mala
tatlal.a mnelm mckpalan pningatan y ang telnh diberi-
kan lupada mnela, Knmi pun membulaknn semua
pinru-pintu ktsenangan untuk mnekn. Sehingga, op a.bik
msreka bngembira dnryan apa yang telnh dibnilwn lcc-

A z tz.2
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pada merekn, Kami si/csa mereka dmgan sekznlong-
l*ryong, maka letil(n itu merelm tndiam bnputus asa.

Maka orarry- orang y ang alim itu dimumahkan samp ai
L,e akar-aknrrya. Segaln puji bagi Allnh, Tilh,an semzsta

alnm. Knnlanlnh Tuangkankh kzpadala jika Allnh
mmmbut pmdengman dnn pmglilmtan snta mmutup
h.atimu, siapalnh tuhnn selnin Allnh yang kuasa me-

nguntralilrnnnya kzpadnmu ?' PnhntilrnnhlL bagaimnnn

Kami bnlali-kali mnnpalilntlmn tmdn-tandn lebesm-

an (Karni), lumudian mneka tetap berpaling (l"So).
Kankmlnh Tnanglanlah klpadnln, j ilffi dnnng silcsa-

an Allah leepadamu dengan seltnnyong-larryong atau
tnang-tsrangan, makn adalnh y arry dibirnsalnn (Allnh)
selnindnimang-orangyngqglim?"'(al-An'aam:4G
u)

Pada terminal pengenalan terhadap peliputan
Allah terhadap segalayang gaib dan rahasia jiwa dan
usia manusia, di samping kekuasaan-Nya di darat
dan di laut, siang dan malam, dunia dan akhirat,
kehidupan dan kematian,

'Dan podn sisi Allnhlnh kunci-kurvi sunua yang gaib;
nk adn yarry mmgetahuinya kzcuali Din sendiri, dnn Dia
mmgetnhui a|a yang di d"aratan dnn di lnutan. Tiadn
selulni dnun pun yang gugur mel"ainknn Din mntgeta-
huinya (p"k). Tidnk jatuh sebutir biji pun dal"am kz-
gelnpan bumi dnn tidnk sesuatu yang basah atau yang
knin& melninJmn tzrtulis dnlnm kitai yarg nyata (Inuh
MahM). Dialahyangmenidurlan knmu di malnm
lwri dnn Din mengetahui ap a y ang knmu knj aknn pain
siang lnri. Kemudian Din m.embangunknn lwmu padn
sinng hnri untuk disunpurnaknn umur (mu) yang telnh

ditmtuknn, lemudian lcep adn Allnh-lah lmmu kemb ak,
lnlu Dia m.emb rinhulnn lrcpadnmu ap a y ang dnhulu
knmu leerjakan. Dialah yang mempunyai lukuasaan
tertingi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya
lup adnmu mnlnilat-mnkilwt p mj aga. Sehingga, apa-
biln dnnng fumatian l"podo salnh seorang di antnra
la.mu, ia diwafotknn olzh malaikat-mnlailtnt Knmi, dnn
malniknt-m.alnilat Kami itu tidnk mclalailnn kat aj ib -

anny a. Kemudian mnela (hnmb a Allnh) dilcembalilmn
lupada Alkl4 Patguasa merelm yang sebmmrrya. Ifun-
huilnlr b ahw a wgala hukum (padn lmri itu) kzpuny aan-
Nya. Dialnh Pembuat pnhitungan yangPalrnS apat."
(al-An'aam: 59-62)

Pada terminal kesaksian fitrah, dan keberpe
tunjukannya sendiri kepadaTuhannya Yang Maha-
benar, dengan semata-mata keterbukaannya unhrk
merespons dalildalil petunjuk dan pengaraharFpe
ngarahannya di hamparan alam semesta, yang ber-
bicara kepada fitrah dengan bahasa pemahaman

terhadap kesan yang dalam di lubuknya,

ei^$,er,A id?,:t t Jt^+t\tr6 |\j #
bty63 6:K' & #,# i,6;;,i 6{J

#u.rru:ok;,6'{Gef aiaKv
3\3 j\Ifr\,:s#ef (,J!i*i{G6s
t i6 366;6'3t t;W$ atT 6:S
;;$.e6r4.i"j+ideJ6,'StT:Si;;
-$6 

$(i6 36,'*;g ;::ri r:-6i t'#l
&;f;Aryej4;*t-iuJsrffi76
5{'i i': +:v;et,u e iy,# i i+ i at
36,idj,€sr&q.t:r,<-guiii,s
"r6f-i("1i;:Si,*:Giii'lc,t- j&i
{i,t+r{'',f*q,AV;;lAJit,
{;-Hju36:::+Stsr%.fr"ffi -p,3:;dq'|,K'A"ts3 j,6

t;;t:&"tq'*\gi".Alftitft "
f.il'edA jlL,As-ytfi-tr7vi-qi

t6i^*&
'Dan (ingatl"ah) di waktu lbrahim bnknta kepada

bEahrya Aaar,'Partnskah knmu mmjadilnn bnhnln-
buh"al"a wbagai tuhnn-tuhnn? Sennggularya alat mzlihnt
kamu dan kaummu dalam lusesatan yang nyata.'
D emikianlnh Kami pnlihntlmn kepada lhrahim tnnda-
nnda lceagungan (Kami yang terdapat) di kngit dnn
bumi, dnn (Ifumi mempukhatkannya) agar Ihrahim itu
ternmsuk nrang-orang |ang yakin. I{etikn malnm telnh

menjadi gelap, dia melihnt sebuah bintang (lnlu) dia
berknta, 'Inilnh Tithnnku.' Titapi tatknl"a bintang itu
tmggelnm dia berknta, 'Saya tidak suka lwpad,a yang
tenggelnm.' Kemudi.an tntknln din mtlihnt bul"an tubit
din berlan, 'Inil"ah Tuhnnku.'Titapi setel"ah bulnn itu
brbmnm dia bnknn,'Sesungularya jila Tilhnnku tidnk
membui petunjuk lupadaku, pastilah aku termasuk
nrang-orang yang sesat.' Kemudi.an ntknln din melihnt
mntalari terbit, din bnlmta, 'Inilnh Tilhnnku, ini yang
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lzbih besar.' Malw tntlilln mntnhnri itu tul^ah terbenam,

di^a berlan, 'Hai laumla+ seflinggullnya alw bulzpas dlrl
dnri apa yang knmu pnsekutulmn. Sesungguhnya alat

mmgladnp liln dirilat kcp adn Tfuh.an y ang mentipnlan
lnngit dnn bumi dmgan cennnunglepadn agam"ayang

benar, d.an aku buknnlnh term.osuk orang-zrang yang
mffirp erseleutuliln Tuhan.' D an din dibantah ol"eh lwum-
ny a. Dia b n lwta, Apakth lilmu hmdnk mm.bannhku
tentang Allnh, padnlnl sesunguhnya Alkh telnh mem-

bni p auni uk lepadnla. Aku tidnk talilt l@padn (mnk-
p etnla dnr i) s anb ahnn+ unb altnn y arry lamu p n s elwtu'
lnn dmgon Alkh lecuali di kala Tirhnnku mmghmnnki

sesuatu (dnri mnl"apeta.lta) itu. Pengetnhuan Tuhnnku

mzliputi wgal^a saualu. Mala apalwh kamu tidnk dapar

mmgambil pelaj aran (dnripadnnya) ? Bagaimarn ala
nlat fup adn s anb ahnnt mtb alwn y arg lamu p n s e latu-
lan (dmgan AIkh), padnhal kamu tidnk nlatt mmp n-
s e lwtulan AIInh dmgan s mib alnnt nnb olan y ang Allnh
sendiri tid.ak menurunlmn hujjah kepadamu untuk
mmtp nwkutuknn- Ny a. Malm mannlah di antara dua

golnngan itu y ang lzbih bnhnk mmdnpat leamnnan (dnri

nwlnpetal(n), jilw lwmu mmgenhui ?' Orang-mang yary
bnimnn dan tidnk rnmcampuradultAan imnn mnekn

daryan lealiman (syirik), mnelm itulnh orang-orang

y ang mmdnpat kcamnnnn dnn mnela itu adnlnh mang--nrangyangmmdapatpaunjuk."(al-IvlaidahtT4-82)

Pada terminal pemandangan kehidupan yzulg

berdenyut dalam berbagai potongan dan macamnya
pada pemandangan pagi dan petang, pemandangan

bintang-gemintang dan kegelapan-kegelapan di darat

dan di lauf pemandangan air hujan yang lebaf
tanam-tanaman yang tumbuh dan berkembang, dan

buah-buahan yang ranum... yang pada semua itu
tampak jelas kemahaesaan Sang Maha Pencipta
tanpa sekufu bagi-Nya, Kreator yang tiada yang

menyamai-Nya- Tampak pula kekeliruan anggapan
yang mengatakan Dia punya sekuhr dan anak, suafu

anggapan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat
dan hati nuani,

"sesunguhnya Allah mmumbuhlun butir tumbuh-

tumbuhnn dan biji buah-buahnn. Dia mmgeluarlmn

y ang hidup dari y ang mnti dan mmgeluarlan y ang mati
dnri yang hidup. (Yang memiliki sifatsifuA dernikian

inLth Alkh, malu mengap a lwmu mask bnpaling? Dia
menyingsinglwn pagt dan menjadilan malnm untuk
buistirahat, dan (menjadilwn) mntahnri dan bulan
untuk pnhitungan. Itul.ah kzbntuan AIIalt Yang Malw-
perkasa lagi Mala Mmgetnhui. Dialah y ang merladilan
bintang- bintang bagimu, agar lamu menj adilanny a
petunjuk dalnm lugel.apan di darat dan di laut. Se'

sungguhnya Kami telah menjelnslmn tnndn-tanda l(e-

besaran (Kami) lupadn zrang-orang yang mmgetahui.
Dialah y ang mmcipnknn knmu dnri seorang diri, mnla
(bagmu) adn nnpat tetap dan tunpat simpanan. Se-

sungguhnya telnh Kami j elnlnn tnndn-nn d"a lebaaran
Kami lepadn ararry-orong yarry mmgetahui. Diahh yang
mmuntnJan air luqan'dni kngit, lnk Karni tumbuhlun
d.engan air itu segaln mncam tumhuh-tumbuhnn. Kami
luluarlwn dari tumbuh-tumbuhnn itu tanam.an yarry
mmghijau, Knrni leluarkan dnri tannm,an |ang mtng-

hijau itu butir yang banyak; dnn dmi nlayang kurma
mmgurai tanglili-tnngkni yang mmjul.ai, dnn kcbun-

lubun anggur, dnn (I{nmi leeluarlan puln) aitun dnn

dzlima yong smpa dmr yang tidak smtpa. Pahntilnnlnh
buahnya di wakn polwnnya bnbua)4 dnn (pnlntilan
pukkh) lcematangannya. Sesunguhnya pada yang
dnnikian itu adn tnnda-tandn (lelwasann Allnh) bag,

orang-arang yang bnimnn, Maelw (uang- mang muqik)
mmj adilan j in itu s ekutu b agi Ailth, padnlnl Allnhbh
yang mmciptaknn jin-jin itu, dan mnela m.unbolnng
(fungon mmgatakan), AIkh nwmpuny ai arnk lnhi- kki
d.an wanita', tanpa (badnsm) ilrnu pmgetnhuan. MaJn-
suci AIlnJr dan Malwtinggi dsri sifat-ifat yang mnelu
b erilwn. Din Puuiptn kngit dm bumi. Bagaimnnn Din
mnnpunyai annk padnlml Din tidnk mernpunyai istri.
Dia mentiptalmn wgaln sesualu; dnn Di"a mengetnhui

segaln sesuaht. (Yang manikki stfot- tifor y ag) dnnikinn
itu ialnh Allnh Tulnn lwmu; tidnk odn Tuhnn (yang

buhnk disem.bah) selnin Dia; Pmcipta segaln sesuatu,

mnla sembahlnh Dia. Dia adalnh Pemelihnra segaln

sesuatu. Dia tidnk dipat dimpai olzh pmglihnnn m.ata,

sed"ang Dia dnpat melih.at segala penglihatan itu dnn

Dialnh YangMaltnltnlus lngi Mahn Mengetahui." (aI-
An-aam:95-103)

Dan teralhir, pada terminal doa dan ibadah, dan

kembali kepadaAllah Yang Matn Esa saja yang tiada

sekutu bagr-Nya memurnikan shalat dan ibadah
hanya untuk-Nya, menyerahkan kehidupan dan
kematian kepada-Nya, ddak mau bahkan meng-
anggap mungkar mencari hrhan selain Allah sebagai

Tuhan segala sesuatu. Juga mengembalikan semua
urusan dunia ini kepada-Nya, dalam urusan ke
kuasaan dan ujian, dan di akhirat dalam urusan per-

hihrngan dan pembalasan arnal, yang dengan ibadatt
yang llrusyu' dan penuh kepasrahan kepada Allah
inilah dituhrp surah ini,

"Kntalmnlah, 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki nl"eh

Tulwnku lupann j alnn yang lurus, (y arn) agamn yang

berwr; agafluz Ihrahim yang lurus; dnn Ibrahim itu
bulunlah tnmasuk urarry-orang yang rnusyrik.' Katn-

1,
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lanlnlt"'Serungulmya shnlntku, ibadntku, hifuplw, dnn

matiku hnnyalnh untuk Allnh, Tuhan sernesta alanx,

tia.dn sekutu bagr-Nya; d.an dmikinn itul"ah yang di-
puintnhlwn lupadnku dan aku adnlnh orangyangper-
tama-tama nutryerahknn diri (L,epada Alkh).' Knta-
lanlah,'Apaluh aku almn mmcari Tith.an s elnin Allah,
pannlal Din adnlah Tithan bagi wgaln sesuatu. Mnl,lah
senrang membuat dosa melainknn leemudhnratannya
kembali l&padn dirirrya sndiri; dnr semarryyang badnm

tidnk altan manikul dosa orang Lain. Kemudian leepadn

Tuhnnmulnh lmrnu kernbali, dnn almn diberitnknn-Nya
lrzpadnmu afa yry lamu prrselisihlmn.' Dialnh yarry
mmj adilan lnmu pmguasa-pmguasa di bumi dan Din
mminggilan sebaginn lamu atas sebagian (yanglnin)
bebnapa dtrajat, untuk mmgujimu tentang apa yng
dibnilwn-1,{ya kpadnrnu, Senngguhnya Iillnnmu antat
apat silcsann-Nyo dan sesungguhnya Dia Malw Pmg-
ampun lngi Mahn Pmyayang. "(al-An'aam: 161-f 65)

Keenam contohyang karnipilih ini hanya sekedar
contoh untuk melukiskan batas-batas "keindahan
yang cemerlang" dalam rangkaian surah ini, dalam
semua terminalny4 semua pemandanganny4 semua
kesannya, dan semua isyarat dan pefunjuknya. . ..

Sudah kami katakan di muka bahwa susunan
surah ini begitu indah dan cerah dalam setiap pe
mandangan dan terminalnya, yang begitu serasi
metode pelukisannya terhadap pemandangan-pe
mandangan dan terminal-terminal atau poeposnya-
Kami berjanji untuk menjelaskan apa yang kami
maksud dengan keserasian ini.

Akan tetapi, di sini kami tidak akan memaparkan
melainkan beberapa contoh saja sambil menunggu
pemaparan terperinci terhadap nash-nashnya setelah
mengemukakan perkenalan secara ringkas ini.
Dalam memaparkan keserasian ini kami cukupkan
dengan mengemukakan tiga macam saja yang
tampakmenonjol dalam rangkaian surah ini.

Surah ini melukiskan pemandangan-pemandang-

an dan terminalterminal itu dengan beraneka rnaczttn,

tetapi integral. Pada setiap pemandangan atau ter-
minal, seakan-akan ia membawa pendengar unfuk
berhenti di depan pemandangan yang membentang
dan agar ia merenungkannya dalam-dalam... Al-
Qur'an menghentikannya di depan pemandangan ihr
dengan gerakan yang seakan-akan lafal-lafalnya
menunjuldran fi sikny4 sebagaimana ia melukiskan
seolaholah pemandangan-pemandangan itu dipe

nuhi dengan manusia-manusia yang sedang diber-
hentikan di sana, yang keberadaannya terlihat oleh
si pendengar. AlQur'an memposisikarurya sebagai
orang lain (orang ketiga) untuk menyaksikan dan
memikirkan mereka.

Dalam melukiskan pemandangan hari kiamat dan
pemandangan ketika manusia menghadapi ke
matian, AlQur' an mengatakan,

'Dan jika knmu (Mulnmmad) mekhnt kztiknmnela' dihndnplrnn lu nnalw,lnlu mnelu bnlata, 'Kiranya
lami dilumbaliknn (kz dunia) dnn tidnk mmfinnlan
ayat-ayat Til,ha.n lmmi, snta mmjadi nrang-orangyang
beriman,' (tattulnh lcamu melilwt suatu peristiwa yang
menghnrulmn). " (al-An'aam: 27)

"Dan seandainya kamu melihat ketika mercka di-
hndnpkan lupadn Tulwnnya (tentulah lamu melilrat
paistiwa yarg maghantlan). Berfrmnn Allnh'Bulan-
lcnh (fubangkinn) ini b mar ?' Mnela mmj aut ab,'Sung
guhbntar,dminlwtkami.'BerfvrnnnAlhh,'Kmmn
itu, rasalanlnh azpb ini, disebabknn lamu mmginglari
(ny a). "' (aI- An'aam: 30)

' Alangkah daluy ahry a wkirany a knrnu melilat di w aldu
mong- arong y ang zplim (bnhnd dnlarn tpltmnn-telwnnn
salcralul maut, sednngpara mnlnilut manulatl dengan

tanganny a, (sambil bnkan)'I{eluarlunl,ah nyantarnu.'
Di lwri ini lamu dibalm dnryan silcsann yang sangat

mnghinnlan, larnm kamu selnlu mmganlmn tnltndnp
AIkh (pnkatann) yangtidnkbmar d.an (lwrm"a) lamu
selalu mmyomboJtglan diri tnhodnp ayat-ayat- Nya.
Sesunggularya lamu dnnrg lupadn Kami sutdiri-smdiri
sebagaimnnn knmu Kami ciptakan padn rnul.anya.

Kamu tinggalknn di bel"aknngmu (di dunia) aPa yang
telnh Kami kurniaknn kzpadnmu. Kami tinda melih"at

besertamu pmtbni syafaat yang lwmu angap bahwa
mnelrn itu selatu*elwtu Tilh"an di antara knmu" Sung-

guh telah ttrputuslnh (pntaltan) antnra lamu dnn telalt
lnryap dmipadn lamu apa yang dahuk lumu angap
(sebagai sekutu Allnh)" (al-An'aam: 93-94)

'Dan (ingatlnh), hmi yng di waktu itu Kami mmg-
himpunmneka sernuanya lennudian Kami bnlwn lce-

pada orang-zrang musyrik, 'Di man"akah sembahnn-

sembaltnn lamu yang dnhula lamu kanlan (selam-
sekutu Kami)?' Kemudian tiadalah ft*h merekn,

leecuali mnryatnlwn, D emi Allnh Tulan lam| tiadnlnh
lmmi mempnsekutulmn All"ah.' Lihntlnh, bagaimana
mnela telnh bsrdustn terhtnnp diri mnela sm"diri dnn
hiknglnh dnripadn. mnela sembalnn-sembahnn y ang
dnhulu msrekn adn- adalan." (al-An'aam z 22-2a)
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Pada posisi-posisi ancaman dengan azab Allah
yang keras dan hukuman-Nyaterhadap orang{rang
yang mendustakan, dengan kekuasaan-Nya yang tak
dapat ditolak, mereka diberhentikan di depan
siksaan ini seakan-akan mereka sedang menyaksi.
karurya dengan mata kepala

"Katalrnnlah,'Iirangknnlnh lupadnku jika datang
silsann Alkh kepadnmu, ata44 dnnng leepadnmu hnri
kiam.at, apalnh Immu meny €ru (tuhnn) selnin Alkh; jilw
lmmu orang-nrang yng bmnr!' (ndnk) tetapi hnnya
Dialah yang karnu snu, m.aka Dia mmghilnrryknn
bahnya yang lmreruInla lamu badna lupada- Nya, jikn
Dia menghendaki, dan lwrnu tinggalkan sembahan'
snnbahnn yarg kamu sekutulmn (fungan Allah)." (al-
An'aam: 40-41)

"Kntalanlnh, Ibranglnnlnh lupanaku j ika Allnh mm-
cabut pendengaran dnn penglihatan serta menutup
hntimu, siapalah tuhnn selain Allnh yang kuasa me-

ngembalilflnrrya lezpadmnu ?' Pnltntilmnhh, bagaimnna

Knmi b er knli - lwli m.emp nliltntknn nndn- tnndn leeb a m -

an (Kami)lemudian mnela tetnp berpaling (jugo).
Knnkanlnh, Taanglanlnh lupadnlw, i ika dorang ilrsa'
an All.ah lupadamu dengan seknnyong-lanyong atau
tnang-tnangan, nnkn annlrnh y ong dibinasolan (Alkh)
selnin dnri mang-ararg y ang zglirn ?'' (al-An'aam: 4G
u)

Di dalam menggambarkan kondisi kesesatan
setelah petr:njuh dair melepasftan kebenaran setelatr
tertunjuki kepada kebenaran itu, surah ini melukis
kan suahr pemandangan personifikasi, seakan-akan
sebagai seseoftmg yang pendengar sedang berdiri
di hadapannya dengan memperhatikan dan me
renungkannya, meskipun di dalam lafalnya tidak
terdapat perintah untuk memperhatikan atau isyarat
untuk merenungkan,

'I{nnlanlnh, 'Apol*h kin alwn men}ffu selnin dnri-
pada AlLah, sesuatu yang titak d"apat mmd"atanglan
leemnnfannn l"pono kitn dan finnk (puk) mm.dnnng-
lan kemudlmrann lczpadn kita. (Apalah) kin alan di -

kembakknt kz belnl,nng sewdnh Allnh memt ni penr{uk
leepadn kln, seperti orangyang tdah disaatlan olzh setan

di pesawangan yang mmakutkan; dal"am luadnan
bingung dia mempunyai knwan-kawan )ang me-

manggilny a lepadn j alan y arry lurus (duryan mengata-

lan), Maril"ah ikuti knmi! "' (aI- An'aam: 7l)

Surah ini jugamenghentikan pendengardi depan
pemandangan buah-buahan yang ranum di dalam
kebun-kebun yang mencerminkan adanya kehidup
an padanya, dan tampak padanya tangan Allah yang

kreatif menciptakan beraneka macam sesuaht dan
buah-buahan,

'Dialnh yang mnturunkmt air hujan dnri lnngit, lnlu
lmmi tumbuhkan dtngan air itu segaln mncam tum,buh-

htmbuhan. Mala Knni lukmknn dnri nmhuh-tumluh-
an itu tanamnnyangmenghijau. Kami luluarknn dari
tnnamnn y ang mntghiJau itu hutir y atg b anyah dnn dni
mny arry lwrma mngurai tnnglwi - tmgkai y arg mn{ uki,
dnn lubun-lubun anggur, dnn (Kami lulumlan puln)

<aitun dan dzlima yang smtpa dnn yang tidnk smtpa.
Perhatilnrilnh bunlarya di walnt pohnmrya babuah, dnn
(p erhatiknn pukkh) lccmatanganny a. S esunguhny a

Pada yary demikinn itu adn tnntn-tnnda (lukuasaan

Alkh) b agi mang- mang yang b nimnn. " (al-An'aam:
ee)

Demikianlah setiap pemandangan dan terminal
dalam surah ini, yang menampaliil{an keserasian ini
yang sudatr menjadi tabiat umumnya.

Warna lain dari benhrk-benhrk keserasian ini juga
berhubungan dengan terminal-terminal penyaksian ....

Pemandangan-pemandangan hari kiamat dalam
surah ini dibentangkan seakan-akan dalam posisi
unhrk memberikan kesaksian terhadap kekeliruan
kepercayaan dan pandangan hidup orang{rang
musyrik dan orangorang yang mendustakan ayat-

ayatAllah. Juga untukmempopulerkan merek4 dan
mengarahkan pandangan kepada posisi-posisi ini . . ..

Sudah dibeberkan beberapa contoh di muka . . . yang
masing-masing diawali dengan perkataan, 'Dan
seandninya lamu mzlihnt ...."

Hal ini bertemu juga dengan posisi kesaksian
terhadap akidah dan syariah....

Pada permulaan surah, ketika membicarakan
masalah akidah dalam cakupannya yumg menye
luruh, dikemukakanlatr butir ini,

6f 5{"r?;iq^;;'*iiarit?,t#sir6'ai3
;rt'{31'b'3;:fi i4d;'.t.triti6Jr
'u:4;r.f):3;.r1i66;s3131:JS7A+r

*3fj
"I(atalmnlnh'Siapalrah yang lzbih lwat pnsakinnnya ?'
Katnl@rfuh Allnh. Dia mmjadi sal"ri antara aku dnn
Iamu. Al-fuf an ini diwahyukan kepadaku supaya

dengannya aku membni pningatan leepadamu dan
l"pod" nrang- urang I ang s ampai Al- @ti an (lcepofu-

nya). Apakah saun ggulaty a lmmu mmgalwi balw a ada

tuhnn-tuhnn y arg lnin di somp@ Allnh ?' I{oraknnfu
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Alw tilnk mmgalati.' Knnkanlnl;'S esungguhny a Dia
adnlnh Tuhnn YangMaln F.sa dan sesunguhnya alat
bnlep as dirl dnri ap a y ang lwmu p ers elwhrlan (dengan

Allnh). "' (aI- Aln-aam: 19)

Sehingga ketika tiba pada konteks khusus dalam
surah ini, yang berkaitan dengan akidah dalam
masalah pengharaman dan penghalalan, dikemuka-
kanlah pemandangan lain, dan diajak untuk me
nyaksikan masalatr lf,rusus ini, seperti menyaksilan
persoalan umum ifu. Tujuannyaunhrkmenunjukkan
bahwa keduanya adalah sama temanya, dan unfuk
menunjukkan keserasian yang menjadi karakter
umum pengungkapan AIQu1' x1.a

'Katalunhh, 'Bawalah ltenari salsi*aksi lwmu yang
dnpat mmprsalxiknn bahwa Allnh telah mmglnram-
lnn (nmlarnn y ang knrnu) lnramJcan ini.'Jikn mnelca

munpmsalesilmn, maka janganlnh lamu ikut (puln)
mmj ati salcsi b nsamn mne lm. Janganlnh lwmu mzrg-
ikuti hnw a nafsu orang- orang y ang m"endustalnn ay at-
ayat Kami, dnn wang-orang yang tidak briman lepada
kehidupan akhirat, sedang mnelw memp ersekutulan
Iithan mcreka. "(al-An'aam: 150)

Warna ketigd'dari warna-warna keserasian ihr
ialah keserasian ungkapan di dalam menetapkan
tem4 dan tercermin di dalam pengulangan kalimat-
kalimat itu sendiri untuk menunjukkan bahwa ia
mengungkapkan sebuah hakikat dalam benhrkyang
bermacam-macam. Hal ini terlihat misalnya dalam
pengungkapan kalimat pada awal surah mengenai
orang-orang kafir ketika mempersekutukan Allah
dengan lain-Ny4 bahwa mereka mempersekufirkan
Tuhan mereka Kemudian pada bagian-bagian aktrir
surah juga dikemukakan kalimatyang mengungkap
kan tentang orang-orang yang membuat syariat
untuk dirinya sendiri, bahwa mereka juga memper-
sekutukan Tuhan mereka, sebagaimana contoh
berikut,

"t:,f 
t:fl;;,tr;j.iii + r.At * 

" 
i,i ;y33r

i,<'h-);.ii'5si-,i::*;3U
"Segala puji bagi AUnh Yang telah mmciptnlwn kngit
dnn bumi, dnn rcngadnkan gelap dnn tnang rurmun
nrarg-uratg yang kafa mempusekutuknn (sesuatu)

dzngan Tithan mnelu. "(al-An-a^am: 1)

'Kataknnlnh,'Baw alnh kernmi saksi'salxi lamu y ang
dnpat mmtp m alcilmn b ahw as any a Allnh telah mcng-

Inramknn (nmlmrnn yang lmmu) hnramlan ini.'Jikn
mnelu mempnsalesiknrt, mnlw janganlnh lmmu ikut
(puk) mrnjadi salsi bnsamn mnelw.Janganlnh lamu
mzngilflrti hawa nnSu orang-zrang yang mendusnknn
ayat-ayat l{ami, Qan marrg-nrangyang tidnk bnim"an
lcepada lcehidupan akhirat, sedang merekn mempn-
selanulan Tuhan maeka. " (al-An-aam: 150)

Dalam ayat pertama dikatakan bahwa mereka
ya'diluuna birabbihim'mempersekufukan Tuhan
mereka'karena mereka musyrik, dan pada ayat
kedua mereka juga ya'diluuna bi rabbihimkarena
mereka mempersekutukan Allah pula, yang ke
musyrikannya ini tercermin pada pengakuan hak
uluhiyah di dalam membuat syariat (peraturan) . . ..

Nah, untuk inilatr pehrnjuk temanya, juga keindahan
ungkapannya-

Demikian juiga pengulangan kata shiratl4yang
mengungkapkan tentang Islam secara global. Ia juga
sebagai pengungkapan terhadap masalah tasyri'
seperti contoh di bawah ini,

,ii;il:,rl:":e"d,4-*JXr6a
37#.64(;W,:;i4ia4.ir*i.J
6)i&,;$ix'i|A-1LL']at4
65ftW43Lyer:i;,9,<,t-95

$, "tF'i+A.+li
"B arangsiap a y ary Allah mmghmdnki alwn mrml ni-
kan lepadnnya petunjuk, niscaya Dia mel"apangkan
dadnnya urrtuk (nwmeluk agatnn) Islnm. Dan barang-
siapa yang dikzhmdaki Allnh kzsesarnnrryo niscaya Allnh
mmjadilan dndanya saak lngi sempit, seolnh-olnh in
se dnng rcndahi le kngit. B egitulnh AIInlt mmimpalan
silcsa lepada wang-umg yary tidnk brimm. Dan inilnh

j alnn Tuhnnmu ; (j alnn) y ang lurus. Sesungguhny a Kami
tulnh mmj elnlan ay at-ay at (I{ami) lepana arang- arang
yrq mengambil pelajaran." (al-An'aam : 125-126)

Setelah membicarakan binatang ternak dan
tanam-tanaman dan masalah halal dan haram pada
pada ujung surah sebagaimana disebutkan pada
pengantar perkenalan surah ini, Al-Qur'an me
ngatakan,

4 Silakan baca kitab"At-Tashuiirut-Fanniy ft-@dari'pasal "At-Tanaasuq", terbitan Darusy-S1uruq.
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'JJlJi\\,4:ilT;+rU*J"ht:t;i\i
'41-r{r-/,{,:it:A4i&&'{;s

&tfi
"d.an bahw a (y ang lfumi p erinnltlwn) ini adal"ahj al^an-

Ku yang lurus, malw ikutilnh dia; dnn janganhh lamu
mtngikutij alanj alnn (yang lazn1, kmmaj almjalm in
mmsraibnailan knmu dnri j alnn- Ny a. Yang demikian

itu diperintahkan Allah kepadamu agar knmu ber-

talapa." (al-An'aam: 153)

Ayatini menunjukkan bahwa masalah ini adalah
masalah akidah dan bahwa komitmen terhadap
akidah ini berarti berjalan di jalan yang lurus, jalan

Allah, sedang berpaling atau melakukan penyim-

pangan dalam akidah berarti menyimpang dari jalan

Allah ini.... Dengan demikian, ini juga persoalan

iman atau kafir, jahiliah atau Islam... sebagaimana

sudah kami jelaskan di muka.
Sampai di sini kami cukupkan perkenalan sfugkat

ini, untuk selanjubrya kita hadapi nash-nash surah
dalam susunan Alpur'an dengan pertolongan
Allah.... Sesuai dengan karakter surah, maka kami
akan memaparkannya gelombang demi gelombang,

bukan pelajaran demi pelajaran sebagaimana yang

biasa kami lakukan di dalam menafsirkan surah-
surah Madaniyah. Maka metode pemaparan seperti
ini lebih dekat kepada karakter surah, dan lebih
mudah untuk menampakkan keserasian antara
surah ini dengan bayang-bayangnya g
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Ada perasaan yang berbeda ketika saya membacaTafsir
Fi Zhilalil Qur'an. Kata-kata yang digunakan oleh al-
Ustadz Sayyid Outhb begitn indah dan menyentuh hati
sehingga menyemangati saya untuk berislam serta
memperjuangkannya. Sungguh merupakan suatu buku
tafsir yang wajib dibaca oleh setiap muslim agar hi-
dupnya menemukan arah sebagaimana yang Allah
tunjukkan. (Prof. K.H. AIi Yafie)

Kelebihan buku tafsir ini adalah menggabungkan antara
tafsir bir ra'gi dan tafsir bil ma'fsur. Kombinasi yang
menjadikan buku tafsir ini memiliki hujjah yang kuat.
Selain itu, bahasanya yang indah begitu menyentuh hati
dan menggelorakan semangat jiwa untuk mengamalkan
ajaran-ajaran lslam sekaligus memperjuangkannya.
(Dn K.H. Didin Hafidhuddin)

Sesuai dengan sosok pribadi dan kualitas penulisnya,
tafsir ini kaya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggelorakan semangat dan idealisme perjuangan
menegakkan Al-Our'an di bawah naungan Al-Our'an.
Para pembaca akan mendapatkan dua hal sekaligus,
yaitu wawasan dan semangat perjuangan.
(Dn K.H. Miftah Faridl)

Sudah seharusnya setiap umat lslam membaca buku
tafsir ini. Isinya yang mendalam dengan kandungan
hujjah yang kuat, serta bahasd yang menyentuh hati,
menjadikan buku ini layak untuk dijadikan referensi
panduan hidup menuju arah yang diridhai Allah swt..
(Prof. Dn Din Syamsudin)
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