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PETIOITITAII PEilEflETT

Segala puja dan puji hanya bagi Anah swt. yang
telah memberikan rahma! nikmat, dan karunia-
Nya kepada kami sehingga dapat menghadirkan
brlnr Tafir Fi Zhiklil-qi an: Di Bawah Naungan
Al- @i ankarya al-Ustadz asy-Syatrid Sayyid Quttrt
rahimahullai. Shalawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. be
serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang
mengikutinya sampai hari kiamat

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam
mengomentari karya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid
Quthb ini, gelan sublnnallahl(arena,buku ini dihrlis
dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dengan
kandungan huiiah yang kuat sehingga m:rmpu
menggugah nurani iman orangorangyang 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 itu, sekaligus seorang
pemikir besar, konseptor pergerakan Islam yang
ulung, mujahid di jalan dakwah, dan seorang
syuhada. Kesemuanya itu ia dapati berkat interaksi-
nya yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an
hingga sampai akhir hayatnya pun ia rela mati di
atas tiang ganfungan demi membela kebenaran
Ilahi yang diyakininya.

Mengingat Tafsir Fi Zhilalil-qian: Di Bawah
Naungan Al- @i an addahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa saska yang tinggl, kami ber-
usaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indo
nesia dengan baik agar nuansa ruhani yang ter-

dapat dalam buku aslinya dapat tetap terjaga se.
hingga kita tetap mendapatkan nuansa itu dalam
buku terjemahan ini. I(ami berharap, Tafiir Fi
Zhilnlil-@i an: DiBawah NaunganAl-foi anyang
kami terjemahkan lengkap 30 juz-yang Anda
pegang saat ini adalah jilid VI-, dapat menjadi
referensi dan siap di rumah Anda untuk selalu men-
jadi teman hidupAnda dalam mengarungi samudra
kehidupan.

Urrtaian-untaian pembahasan di dalam mfiir Fi
Zhilalil- @i an: Di Bawah Naurryan Al. @tt an adalah
untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur'ani
sehingga ketika seseorang membacany4 seolah-
olah ia sedang berhadapan langsung dengan Allah
swt". Hal inilah yang membuat-insya Allah*orang-
orang yang membaca merasa berada di bawah
naungan Al-Qur'an, suatu perasaan yang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayyid euthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan Fi
Zhiklil-qi an: Di Bawah Naurgan Al- Qui an

Kami hadirkan buku ini ke tengah Airda agar
Anda juga dapat merasakan nikmatnya hidup di
bawah naungan AlQur'an. IGren4 tiada yang lebih
berharga dan berarti dalam hidup seorang hamba
selain dapat berinteraksi dengan Yang Men-
ciptakannya melalui kalam-Nya, yakni Aleur'an. Ia
merupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallahu a'lnm bish+hnwab.
B i llnhit - tnuf q w al - hiday ah.

Penerbit
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Taftir Fi ThilalilQut' anVI (ts) Juz Xl: Bagian Akhir atlaubah danllnus

IilTJATAil SAfrIAII ilTflIfl
fiAflAil Af-TAUnf,II

-'4(fi'l'j*t
Dengan Menyebut Na^rna Allah Ya^ng Maha
Pemurah lagi Mafra PenYaYang

Pendahuluan
Juz ini terdiri dari bagian aktrir surah at:Taubah

dan surah Yunus. Pertama-tama akan kita teruskan

lanjutan surah at:Taubatr- Sedangkan, surah Yunus

"ta" 
tit" muat secara keseluruhan dalam juz ini

pula, insyaAllatr.

Pada'Wkel0 telah dipaparkan beberapa poin

yang menguak karakter surah atrTaubah beserta

sihrasi dan kondisi saat dihrunkannya surah ter-

sebut Jwa dipaparkan urgensi penjelasan tentang

tata hubungan yang sudah final antara masyarakat

muslim dengan masyarakat lain, beserta urgensi

penlelasan tentang tabiat manhaj harakah Islam'

Surah ini adalatr surah Madaniah, yang ter-

masuk bagian-basian AlQur'an yang dihrunkan
pada masa-masa belakangan-meskipun bukan

bagian yang terakhir sekali dari Al-Qur'an. Bagian

ini-memuat hukum-hukum yang final mengenai

hubungan antara umat Islam dengan umat-umat

lain di dunia Ia jwa memuat bagaimana menyusun

masyarakat Islam ihr sendiri, menentukan nilai dan

nonnanya, menenhrkan perahrran bagi masing'

masing kelompok dan tingkatan, dan mengidentiF
kasi realitas masyarakat ini secara keseluruhan.

Juga mengidentifikasi realitas masing-masing ke
lompok dan kelasnya dengan identifikasi yang

cermat dan dengan gambaranyang jelas.

Surah ini jrya memiliki urgensi kfiusus di dalam

menjelaskan tabtat manlwj gerakan Islam beserta

tahapan-tahapan dan langkatriangkahnya, ketika
menengok kembali hukum-hukum finalnya yang

bersinggungan dengan hukum-hukum tahapannya
yang tertera dalam beberapa surah sebelumnya.

Dengan menengok kembali kepada hukum-hukum
pada tahap sebelumnya ini, mengungkapkan betapa

fleksibelnya manhaj ini-sekaligus sejauh mana

kepastiannya. Tanpa menoleh ke belakang seperti

ini, niscaya akan kabur gambaran-garnbaran, hukum-

hukum, dan kaidah-kaidah tru, sebagaimana terjadi

kalau ada beberapa ayat menetapkan hukum-
hukum tahapan lantas dianggap sudah final. Ke-

mudian ayat-ayatyang mengandung hukum-hukum
yang fnal ditafsirkan dan ditahrilkan sesuai dengan

itut 
"--ttut 

um tahapan itu. Khususnya mengenai
jihad Islam, dan hubungan masyarakat muslim

dengan masyarakat lain....

Sudah kami paparkan pula di dalam mengantar-

kan suratr ini pada beberapa segnennya (dengan

kesahran tema, nuans4 dan kondisinya) yang

masing-masing segmen disertai penletasan tentang

hukurFhukum final mengenai tema tersebul
Segnm pntam.a menjelaskan hukum-hukum

hubungan-final antara kaum muslimin dengan

kaum musyrikin di Jazirah Arab. Segmm lud'ua

menjelaskan hukum-hukum final mengenai hu-

bungan kaum muslimin denganAtrli Kitab secara

umum. Segwm lutigamengumumkan onrng{rang
yang merisa keberatan unhrk mengikuti seruan

untuk bersrap sedia mengikuti Perang Tabuk.

Yakni, perang melawan kaum Atrli Kitab yans

sudatr terkonsentasi di ujung-uiung kawasanArab

untuk menghabisi Islam dan kaum muslimin'

IGmudian segmn laenparmenguak sikap dan



Jttz XI: Bagian Akhir at:faubah dan trtnus (14) Taftir Fi Zhilalil-Qur'an W

tindakan kaum munafik di tengah-tengah masya-
rakat muslim. Lalu, mengidentifikasi kejiwaan dan
tindakan mereka serta sikap mereka dalam Perang
Tabuk dan sebelumnya, pada waktu perang dan
masa-masa berikutrya. Juga menguak hakikat niat
mereka, tipu daya mereka, dan alasan-alasan
mereka untuk tidak turut berperang. Bahkan,
menguak alasan mereka menyebarkan kelemahan,
fitnah, dan perpecahan di kalangan barisan muslim;
menyakiti Rasulullah; dan melepaskan diri dari
barisan kaum muslimin. Penguakan ini juga diiringi
dengan peringatan kepada kaum mukminin agar
waspada terhadap ulah kaum munafik, membatasi
hubungan dengan mereka, mengadakan garis pe-
misah dan membedakannya dengan mengindentifi-
kasi sifat-sifat dan tindakan-tindakannya.

Keempat segmen ini telah dipaparkan secara
global di dalam juz ke-10, kecuali pembicaraan
tentang orang-orang yang tidak turut dalam
peperangan, dan tentang konsekuensi tidak turut
berperang itu.

Ayat terakhir juz sepuluh itu adalah,

' Tiada dos a ("antaran tidnk pergi b erj ilad) atas orang-
orang y ang lmmh, atas orang- orang y arry mkit, dan atar
lrang-orang yang tidak memperoleh apa yang alan
mereka naJkahkan, apabila mereka berlaku ikhlns
lepada Alkh dan Rasul-Nya. Tidak adajalnn sedikit
pun untuk mmyaln^ltlan mang-mang yang bnbuat baik.
Allnh Mahn Pengampun lngi Maha Penyayang. Tiada
(pula dosa) atas orang-orang yng apabila mereka
datang lupadamu, supay kamu memberi mereka
lun^dnraan, Ialu knmu bnlmta, Aku tidnk mempnobh
kat"dnrann untuk membawamu.' Lalu, mneka lamb ali,
sedang mata merekn bncucaran air mata larena lce-

sedihnn, hntaran merekn tidnk mempnohh apa yang
akan mere la rnfwhlan. " (at-Taubah: 91-92)

Sedangkan, kelengkapannya yang menjadi per-
mulaan juz sebelas ini adalah firmarr Allah,

"S esunggu hny a j alnn (untuk meny ahhkan) hany alnh
tnlndap yratg-orang )ang mtminta i<in leepadamu,
padahal mereka itu orang-orang kaya. Merelm rela
berada bersama-sama orang-orang yang tidak ikut
bnp nang. Dan, Allah tclah mntgurci nwti lwti nnefu
maka mereka tidak mengetahui (akibat perbuatan
mere la). Mere la (orang- orang mnwfk) mettgmtu ka-
lwn uatrnya lwpadamu, apabiln kamu telnh lcenbali
kepada merekn (dari medan pnang). Katakanlnh,

Janganlah kamu mengemuknlan uatr. Kami tidnk
percaya lagi lupadamu, (larmn) sesungguhnya Alhh
telah memberitahukan lupada kami beritamu yang
s-ebmarnya. Allah serta Rasul-Nya aknn melihat pi-
le_ryaanmu. Kemudian kamu dikembalikan lcepida
Yang Mengetahui yang gaib dnn yang nyan, lnli Dia
memberitaknn lwpadnmu apa yang tehh lwmu lerja-
lmn.' Kelnk merelw frkan bnsumpah lupadnmu dzngan
nnma All"ah, apabiln kamu lumbali lupada mnika,
supay_a kamu b np alirry dari mnelw. Malil, hnpaling-
lah dari mereka. Karena, sesunguhnya mieka iln
qqkh najis dan tempat mnelmJahanutm; sebagai
bqlnsay atas apa yang telnh mnela knlok"o. *tcritil
akan-bersumpah kepadnmu agar lwmi ridha kzpadn
mere(a. Tetg.Pi, jika sekiranya kamu ridha lupada
merelm, mnla senngguhny a Allah tidak ridlw fip*to
orang-orangyangfasikitu."(atlaubah:98-g6)

Ini adalah informasi Allah kepada Nabi.Nya saw.
mengenai kondisi kaum munafik yang tidak turut
pergi berperang, dan argumentasi mereka ketika
melihat Nabi dan kaum mukminin yang tulus itu
kembali dari medan'perang dengan selamat.
Pengarahan Allah kepada beliau dan kaum muk-
minin adalah untuk memberikan jawaban (konter)
terhadap argumentasi kaum munafik itu, dan
bagaimana menyikapi mereka-

Setelah itu d t^*:;m tuhmndalam surah
ini. Sebagai tindak lanjutnya ialah bagaimana me
nyusun masyarakat pada waktu itu (sejak pem-
bebasan kota Mekah hingga Perang Tabuk) dan
darinya kita mengetatrui bahwa di samping gene
rasi as-Saabiguaz (terdahulu) yang terdiri dari kaum
Muhajirin dan Anshar terdapat kelompok-kelom-
pok lain. Yaitu, orangorang Arab dusun (yang di
antaranya ada yang tulus dan ada yang munafik)
dan orangorang munafik Madinah. Ada pula
kelompok lain yang menqrmpur aduk perbuatan
yang baik dan yang buruk serta tidak sempurna
watak Islamnya, dan belum melebur dalam bejana
Islam secara sempurna. Ada pula kelompok ma-
syarakat yang tidak diketahui jati dirinya, yang
urusannya terserah kepada Allah sesuai dengan
pengetahuan-Nya tentang hakikat dan kecen-
derungan mereka Ada pula oftmg{nrng yang suka
melakukan pertemuan-pertemuan secara tersem-
bunyi atas nama lslam. Tetapi, mereka mengafur
berbagai tipu daya, dan melakukan hubungan
dengan musuh-musuh Islam di luar forum.
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Nash-nash Al-Qur'an membicarakan seluruh
kelompok ini secara singkat, dan menetapkan

bagaimana mereka harus diperlakukan dalam

masyarakat Islam. Juga memberikan pengarahan

kepada Rasulullah saw. dan kaum muslimin yang

muklilis, bagaimana cara bergaul dengan masing-

masing kelompok seperti yang tersebut dalam

surah at:TbubahayatgT-gg, 100, 101, 102-103, 106,

dan 107-108.

Akankami jelaskan siapayang dimaksud dengan

masing-masing golongan itu, pada wal*u mem-

bahas nash-nash ini secara terperinci nanti.

segmen leenarn*;; teralf,rir surah ini
berisl ketetapan tentang tabiat tanggung jawab

islami terhadapAllah atas jihad di jalan-Nya karak-

ter jihad ini, batasbatasqri4 dan ahrannya beserta

kewajiban penduduk Madinah dan sekitarnya yang

terdiri dari orang-orang Arab kampung.... Juga
memuat ketetapan tentang keharusan melakukan
pemisatran total antarakaum muslimin dan kaum

taitnty" berdasarkan akidah sernata. Dimuat pula

penegakan hubungan antara mereka dengan kaum

iai.r at"t jAinatt ini, bukan lairurya karenamereka
(golongan nonmuslim) itu juga keluarga dan

kerabat mereka (kaum muslimin) itrt.

Kemudian, segmen ini juga mer{elaskan tempat

kembali (akiba$ yang akan diperoleh orangorang
yang tidak hrut berperang tetapi mereka bukan

orang munafik dan bukan pulaorangyang meng-

adakan persekongkolan jatrat Di samping ihr, di-

sebutkan jugakeadaan sebagian kaum munafik dan

sikap mereka terhadap perintah-perintatr Al-

Qur an.... Misalnya yang disebutkan dalam surah

at:Taubah ayat 111, 11$114, 117-118, L2UL22,123,

LZ+L25,danl27.
Aktrirnya surah ini ditrUrp dengan memaparkan

siht Rasuhrllatr. Suratr ini memberikan pengaratnn

kepada beliau agar bertawakal kepada Tuhannya

semata, dan merasa cukup dengan jaminan-Ny4

"Scsungguhnya telnh damg lupalnmu seurang 
-rasul

dnri launnut smd.iri, berat tsrasa olzhnya pmdnita-
anmu, sangal mnsingtnlan (ktimmnn dnn kzselnmnt-

an) bagirru, amat belns knsihan-lngi pet-tyayang y-
hndab- arans- orang mukmin. Jilu mnelu b erp ali'ng

fdn i W^nian), ia)w tatalanlnh" 'CukuplnhAllnh

fusil*, tifuk ada tulwn sehin Dia' Hany a lepadn- lfi a
of, bnn olwt dan Dia annhh Thlnn yang m'emiliki

Aoy yory ogung. "' (at{aubah: 128-f29)

Setelah pemaparan sepintas kilas ini, kami akan

berusaha menjelaskannya secara terperinci. Hanya

Allahlah tempat memohon pertolongan.

F,zsi#r5.;,JLJ+at.y*
ilr,l'*',A,;iie6Kit;g'X$
H'6#F;'r-&lfi :t{;iib.fi

Sesungguhnya jalan (unttrk menyalatrkan)
hanydafr terhadap orangorang yang meminta
izin ftspadanru, padahal mereka itu orang'
orang ka1"a. Mereka rela berada bersarnsa'na
orang-orang yang 6dah ilnrt berperang. Da,n'

eUafr teUfr mengunci rnati had merekat rtal<a
rnereka tidak mengetahui (akibat perbuatan
mereka). (93) Mereka (orang-orang munafik)
mengemukakan uzurnya kepadanru' apabila
karru telah kembali kepada mereka (dari
medan perang). Kaakadafu langanlatt kanru
mengemukakan uzur. I(ami tidah percaya lagi
kepJdamu, (karcna) sesungguhnya Allah telah
memberitahulran kepada ka^rri berita,rru yang
sebenarnya. Allah serta Rasul-Nya akan
melihat pekerjaanmu. Kemudian kamu
dikembaliLan kepada Yang Mengetahui yang

gaib datt yang nyata- Lalu, Dia memberitakan
fepadauri apa yang telah kamu kerjakan' (94)

Kelak mereka akan bersurnpah kepadamu
dengan nanna Altab apabila ftembali
kepada mereka, suPaya kanru berpaling dari
mereka. Makq berpalinglatr dari mereka'
Karena, sesungguhnyamereka ihr addah najis

1

\;:rV$3j'gtOSt$(4Yr
;iJi * 6?fS 6t 6g"r&tiir "F tF
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dan tempat mer€kaJalunnarn; sebagai balasan
atas apa yang telah mereka kerjakan. (95)
Mereka akan bersumpah kepadamu agar
kamu ridha kepada mereka. Tbtapi, jika se-
kiranya kamu ridha kepada merekan maka
sesungguhnya Alafi tidak ridha kepada onang-
orang yang fasik itu. (96)

Apologi Orang-Orang Kaya dan l\fiampu unhrk
fidalc T[rrut Berpera^ng

F,as3t4.<r"1i&Wfiy*
iy:fr i'*rq)-Gai(1jK6;V,XJ

tsfr;S;ir'*;i,1..

"S esuryuhnl a j alnn (untuk meny alahlwn) lwny alnh
tfihndnp orang-orang yang rneminta wn lcepaiamu,
padnlwl mneka itu orang-orang kaya. Mieka rela
berada bersamn-sama nrang-orang yang tidak ikut
bnpnang. Daq Allah tekh nmgurci mati lnti mereka
makn mneka tidak mengetahui (akibat perbuatan
mnelu)." (at-Taubah: 93)

Tidak ada dosa dan kesalahan atas orang-orang
lemah, orang{rurng sakif dan orang{ftmg miskin
yang tidak memperoleh sesuafir untuk mereka
nafl<ahkan. Rasul pun tidak memperoleh biaya
untuk memberikan kendaraan kepada mereka
untuk pergr ke medan perang. Mereka tidak ber-
dosa dan tidak bersalah kalau tidak pergi ber-
perang.Sesungguhnya dosa dan kesalahan itu
hanyalah atas orangorang yang meminta izin ke
pada Rasulullatr untuk tidak nrut berperang, pada
hal mereka kaya dan mampu pergi berperang-tidak
ada uzur yang sebenarnya. Dosa dan kesalahan ifu
hanyalah atas orang-orang yang mampu, tetapi
mereka rela duduk di rumah seperti oftmg{rang
lainyang tinegal di rumah saja.

Mereka itulah yang bakal disiksa karena tidak
mau berangkat berperang, dan karena meminta izin
untuk tinggal di rumah. Hal itu disebabkan mereka
mundur karena takut dan merasa keberatan.
Mereka tidak menunaikan hakAllah atas merek4
padahal Allahlah 1ang telah memberikan kekayaan
dan kemampuan kepada mereka. Mereka tidak
menunaikan hak Islam, padahal Islam telah me
lindungi dan memuliakan mereka. Mereka tidak
menunaikan hak maslarakat tempat mereka hidup,
padahal masyarakat telah memuliakan mereka dan
menjamin keamanan mereka. Oleh karena itu,

Allah memilihkan sifut ini unhrk merek4
"...Maelw reh berada bnmm.a-samn urang-orang yng
tidnkikutbnpnang...." -

Cita-cita mereka telah runfuh, tekad mereka
telah melemah, dan mereka rela hidup bersama-
sama,dengan kaum wanita, anak-anak, dan orang-
orang lemah yang tidak turut berperang karena
ketidakmampuan memikul hrgastugas jihad.

'...Allah telnh mergunci mati hati mneka, maka
merelm tidnk mengetahui (akibat perbuatan meieka)."

Allah telah menutup jendela perasaan dan
pengetahuan mereka. Dia telatr menjadikan tersia-
siakannya instrumen unfuk menerima dan mema-
hami. IGren4 mereka telatr merelakan kebodohan
dan kedunguan untuk diri merek4 dan terhalang
unhrk melakukan aktivitas yang hidup dan cekatan.
Tidaklah seseorang lebih mengutamakan kese
lamatan yang hina dan kesantaian yang bodoh,
kecuali orang yang jiwanya kosong dari motif-motif
unfuk mengetatrui, merasakan, mengalami, dan
mengerti, melebihi kekosongan motivasi untuk
eksis, tampil, dan merasakan realitas kehidupan.
Kebebalan yang mendorongnya bersantaisantai itu
adalatr karena tertutupnyajendela hati dan perasa-
an, tertuhrpnya kalbu dan akalnya

Sesungguhnya bergerak Oeraktivitas) adalatr
pertanda kehidupan, sekaligus sebagai penggerak
kehidupan. Menghadapi bahaya itu akan mem-
bangkitkan semangatyang tersembunyi dalam jiwa
dan mengobarkan potensi akal, memperkuat ang-
gota badan, menguak potensi-potensi tersembunyi
yang baru mencuat ke permukaan ketika diperlu-
kan, han melatih potensi manusia unhrk melakukan
aktivitas dan menjadikannya sensitif dan tanggap....
Semuaitu adalah jenisjenis ilmu, pengetahuan, dan
keterbukaan jendelajendelanya. Semuanya ter-
halang bagi oftmg{ftrng yang mencari kesantaian,
kesenangan, kebodohan, dan keselamatan fisik.

Ayat-ayat ini menjelaskin kondisi orurng{rang
kaya dan mampu berjihad, tetapi mereka relatinggal
bersama ofimg{rang yang tidak turut berperang.

Sesungguhnya di balik kecintaan kepada ke
hinaan dan mengutamakan keselamatan fisik ifu
terdapat citacita yang rendah, jiwa yang hina ke
inginan yang melenceng, menghindar dari risiko,
dan tidakberani bertindak secara bansparan,

dtg.,ra{{gy6i;-^;
' Merela (orang- mang mumfk) mmgcnrukalun u4n-
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nya lcepadnmu apabih lamu tel.ah lurnbali lupada
m.creka (dmi medan perang)...."

Ini adalah pemberitahukan dari Allah kepada
Rasul-Nya dan kaum mukminin yang hrlus tentang
apa yang akan tedadi pada orang{rang munafik
yang tidak turut berperang, sesudah peperangan
selesai dan Rasulullatr serta kaum muslimin telah
pulang dari medan perang. Hal ini menunjukkan
bahwa ayat-ayat ini hrun pada walidr Nabi saw. dan
kaum muslimin kembali dari PerangTabuk dan
belum sampai di Madinah.

Mereka mengemukakan u rnya kepadamu
tentang ketidakturutsertaan mereka dalam pepe-

rangan. Hal ini mereka lakukan karena mereka
merasamalu dengan tersingkapnya tindakan mereka
yang tercela ini dengan terunglrap4ra sebabsebab
yang sebenarnya. Yaifu, kelemahan iman, lebih
mementingkan keselamatan fisik, dan takut me
lakukan jihad.

{if{Lt'i H G i Jti r_fr<j s .

":2,'41io
FJ"

"...Knlakanlnh Janganlnh lamu mmganuknlwn u4n,
lumi tidak pomya lai lepananu, ltarerw sesu/W-

guhnya Alkh tclnh mmbnitahulcan lupadn larni
b eritamu y ang s cb mntny a.... "'

Ifutakanlah, "Kemukakanlatl uzur dan alasan
kamu sebanyak mungkin. Toh kami tidak akan per-
cayakepadamu lagi" kamitidak akan membenar-
kanmu, dan kami tidak akan mempercayai per-
nyataan keislamanmu sebagaimana yang sudah
kami lakukan pada masamasa sebelumnya lGrena
Allah telah menyingkapkan kepada kami hakikat
kamu yang sebenarrya dan apa yang tersembunyi
dalam hati kamu. Allah telatr menceritakan kepada
kami motivasi kamu yang sebenfftry?, dan telah
memberitahukan kepada kami keadaan kamu yang
sebenarnya. Mak4 kami tidak akan member-
lakukan kamu menurut sikap lahirinu sebagaimana
yang kamilakukan terhadap kamu selama ini."

Ungkapan kalimat tentang tidak membenarkan,
tidak percaya, dan tidak merasa tenang di dalam
firman Allab" 'I(tnti tidnk pacaya lagi lwpadnmu,"
memiliki ftunjuk yang khusus. IGrena iman itu
adalah membenarkan, percay4 dan merasa tenang.
Membenarkan dengan perkataan" mempercayai de
ngan akal, dan merasa tenang dan mantap dengan

hati. Iman adalatr kepercayaan seorang mukrnin

kepadaTuhanny4 dan saling mempercayai antara-
sesama mukmin. Ungkapan AlQur'an ini senan-
tiasa memiliki pertunjuk dan isyarat tersendiri.

I(atakanlah,'Janganlatr kamu mengemukakan
uzur, karena tidak ada gunanya dan tidak ada
artinya perkataanmu ifu. Akan tetapi, berbuatlah.
IGreha perbuatanmu akan membuktikan ucirpan-
mu. IGlau tidak, maka perkataan itu tidak dapat
dipercaya"

A-{;r{t:i$ia*:
"...Dan Allah dm Rasul-Nya alun nelilnt pabuatan-
mu...."

Tidak ada kesamaran bagi Allah terhadap semua
perbuatan dengan niatyang tersembunyi di bela-
kangnya Rasulullatr akan menimbang perkataan-
mu dengan perbuatanmu. Berdasarkan hd itulatl
kamu akan diberlakukan di dalam masyarakat
muslim.

Bagaimanapun keadaannya, urusan ini tidak
akan berhenti dengan apa yang terjadi dalam
kehidupan dunia ini saja Di balik itu ada hisab dan
pembalasan, berdasarkan pengetahuanAllah yang
mutlak terhadap segala yang tampak dan yang
tersembunyi,

r,;iAil96bj{}?
i'tj;tK''

'...Kemudian lamu dilernbalilwn lupada Yang Me-
ngetalwi yttg gaib dnn yng nyatn. Lalu, Dia mmt-
beritalun lupadnmu apa yang ulah lamu krj alun. "
(at-ttaubah: Sn)

Perkara gaib ialatr perkara yang tidak diketatrui
manusi4 sedang perlrara yang nyata ialatr perkara
yang dapat disaksikan dan diketatrui manusia Allah
mengetahui yang gaib dan yang nyata dalam
pengertiannya seperti ihr, dan dalam arti fiang lebih
kompleks dan lebih besar. Allatr mengetahui apa
yang ada di alam nyata dan apa yang ada di balik
alamgaib.

Dalam firman Allah kepada orang{rang yang
menjadi sasaran pembicaraan,'LaI;u Din mtmfurita-
lmn lupadamu apa yang telah lumu lerjalwn...,"
terdapat isyarat yang dimaksud. Maka mereka
mengetahui apayang telah mereka kerjakan. Akan
tetapi, Allah lebih mengetatrui hal itu daripada
mereka, sehingga Dia akan memberitatrukannya
kepadamereka
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Betapa banyak motif yang mendorong sess
orang unfuk melakrkan suahr perbuatan, tetapi dia
sendiri tidak mengetahui apa yang mendorongnya
ifu, sedang Allah lebih mengetahuinya- Banyak per-
buatan yang pelakunya sendiri tidak tahu bagat
mana hasilnya nanti, sedang Allah mengetahuinya.
Dan yang dimaksud-sudah tentu-adalatr memberi-
tahukan hasilny4 yakni hisab dan pembalasan yang
tepat terhadap perbuatanaerbuatan ihr. Akan tetapi
hasil ini tidak disebutkan secara fansparan di
dalam nash tersebut, melainkan hanya sekadar
menginformasikan tetapi mengandung isyarat
seperti yang dijelaskan di muka.

1;*& l4I Hii {sY ;a1 j{;, t }w
Wtsi;;yJt j,*rfrtr\;-it#

to'*s.6(+q
'Kelnk merelm alw.n bersurnpah kepodamu fungan
rwma Allah, apabik lnmu kembali fupann mnela,
supaya lnmu berpaling dnri mqelsa. Malw, hu-

Nirylfr dari mnelw. I{arena, snunguhnya mcrekn

itu analah nqiis dan ttmpat maclaJalwrmam; sebagai

balnsan atar apa lary telah mzreka knjakan." (at-
Tiaubah:95)

Ini adalah pemberitahuan yang lain dari Allah
kepada Nabi-Nya mengenai apa yang bakal terjadi
pada kaum munafik ketika Nabi saw. dan kaum
muslimin yang mukhlis itu kembali dari medan
perang dengan selamat sejahtera- Padatral, kaum
munafik mengira bahwa Nabi dan kaum muslimin
ini tidak akan pulang kembali setelah berhadapan
dengan tentara Romawi.

Allatr mengetahui dan memberitahukan kepada
Nabi-Nya bahwa kaum munafik itu akan menb
perkuat alasannya untuk tidak turut berperang
dengan bersumpah dengan nama Allah. Tujuan
sumpah mereka supaya kaum muslimin tidak mem-
permasalahkan dan mau memaafl<an ketidak-
ikutsertaan mereka untuk berperang itu.

Kemudian Allatr memberikan pengarahan ke-
pada Nabi saw. supaya berpaling dari mereka.
Tetapi, bukan berarti memaafl<an dan berlapang
dada kepada mereka, melainkan dalam arti meng-
abaikan dan menjauhi mereka, karena mereka ifu
kotor dan harus dijauhi,

"-Jl{alu, bnpalinglah dari mnekn. I{armn, sesungguh-

nya mnela itu nnjis...."

Inilah personikasi (penjasadan) terhadap kotor-
an yang bersifrt immateri- Tubuh mereka sebenar-
nyatidaknajis dan kotor, tetapiyang najis dan kotor
adalah roh dan amalan mereka- Namun, lukisan
yang bersifat personifikasi itu memberikan kesan
lebih terhadap keburukan dan kebusukan merek4
dan rnengundangrasa jijik dan rnuak, menunjuk-
kan sangat hina dan tercelanya perbuatan mereka

Orangorangyang hanya duduk di rumah karena
lebih mementingkan keselamatan daripada jihad-
padahal mereka mampu melakukannya{i kalang-
an masyarakat pejuang... adalah suatu tindakan
najis dan kotor. Hal itu tidak dapat diragukan.... Itu
adalah tindakan kotor yang melumuri roh, dan
kotoran yang mengganggu perasaa& seperti bang-
kai bus-uk di tengatr-tengah orang banyak, yang
sangat mengganggu dan menyakitkan.

"...Tanpat moelwJahanrum" sebagai balnsan aras apa
yang telnh mcrelm knj almn. "

Mereka mengira bahwa kelakuan mereka tidak
furut berperang, bersantai-santai di rumah, me
metik keselamatan dan kesenangan, dan menjaga
kesejahteraan dan harta benda... itu merupakan
keselamatan. Akan tetapi pada hakikahya, mereka
itu merupakan kotoran di dunia dan telatr menyia-
nyiakan nasib mereka sendiri di alirhiral Maka,
merekamerugi dengan segalawarna dan bentuk-
nya.... Siapakah gerangan yang lebih benar per-
kataannya daripada Allah?

Kemudian diinformasikanjuga tentang apayang
akan teriadi pada orangorang yang tidak hrut
perang ihr setelah para mujahid pulang dari medan
perang,

6F'&1$J3"F#1#J1'H6;,9-

'Mnelu alwn bersumpah kzpadamu agar lnmu ridhn
kepadn mnelrn. ntupi, jika sekiranya lwmu ridha
lupodo rnnelea, ma}a saunguhnya Ailnh tidah ridln
l"pod" CIrang-orang langfasik iar. "(at-Taubah: 96)

Mula-mula mereka meminta kepada kaum mu*
limin agar tidak mempermasalahkan tindakan
merek4 dan supaya berlapang dada dan memaaf-
kan mereka- Kemudian meningkatlagi dengan me
minta kepada kaum muslimin agar merelakan
mereka dan memberi jaminan keselamatan bagi
mereka di dalam masyarakat muslim. Juga me
minta agar kaum muslimin memberlakukan mereka
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sesuai dengan kenyaban lahiriah keislarnan mereka,

tidak rnemerangi merek4 dan tidak bertindak
keras kepada mereka sebagaimana yang dipe
rintahkan Anah dalam surah ini-yang telah lnenen-

tukan batasbatas hubungan yang final antara kaum
nmslimin dan kaum munafk.

Akan tetapi, Allah menetapkan batrwamereka
telah menyimpar,rg dari agama Allah dengan tidak
turutnya rnereka berperang, yang didiorong oleh
kernunafikan. Allah menetapkan bah'wa Dia tidak
meridhai orarg'+rang rrang frsih walaugm mereka
bersurnpatr dan mengernulcakan trzur unfirk men-

dapatkan keridhaan kaum muslimin.... Apayang
ditetapkam Allatr tentang mereka ihl merupakan
tmkum yang pasti. Keridhaan manusiameskipun
merekan'nrsHrnJahm hal initidak almn mengubdr
kernurkmr Allatr atas r,nereka dan tidak akar ber-
guna sdikit pun. Jalan untuk mendapatkan ke
ridfiaan ASah hanyahh dengan bertobat kepada
Nya kembali dari kefrsiloan ini, dan kembali kepada

agarrn Allah yarg hrrus,
Der,nikianlah Allatr menyingkapkan hakikat

oftrng{rang yans tidak turutber,perar,g, tanpa ada

uzur yang benar, di kalangan rnasyamkatmuslinr.
Dia menetapkan keptrhrsan final rnengenaihubrmg-

an antara katrm muslirnin dan Ahli Kitah Sr.rrah ini
merupakan hukum yang fnd.

W;Stelrr;tairluSS'r4ffi

G:t:ryUx'rrw;;:34
3,;r!'trq<it"pV;rl,,rJ1v|5ii1

"A53"trr!4\&W;T-fir6A?rW

,GJy3|'i?{if &W"{fii;t

$;*o:5,!{EJ.rr('.;}:"49iffi3.ii;6

lYla6j6itv'g'aj;iKa"ren
i*:*Kvlpl;.getj7#:fi"q8i
6-qf ttrur{r{,,>.r41;;3i6,rr\t
'fu 

,efrFi';ifi 4L;l(6,fi (t-uj51

6i,SJ#(-^&i'VW$St:;'ttit$:
iJ U6ftt e ;.t} 3r:3 r33 *-,3s 9
iXx;,J<,;+r-,:6t*b( j;6?i3$
k6<A.e3tO*YSil"tKr,
h6.";6";rl%{n SVtsF&

'Orang-oraarg Arab Badu! itr lebih sangat ke-
karffran dan kexrunafiIcamrya'dan lebih wqiar
tidak rnengeta;llui hu&unr..huhun yang ditunur
kan Allah kepada R*suI'Nya. Atlalx Maha
I\fiengeaftui lrgi ltlahabiiaksaaa- (97) IX antara
ofang:orang Afab Badui ibr ada ofang yang
memandang apa yang dilrailkahkaranya (di
jalan AIIah) sebagai suanr kerugiart dan dia
meaanti-nanti marabahaya meni'mpamu;
merekalah yang akan difitrPa marabatrraya-
Allah I\fiaha ltfiendengar lagi ltfalia Mengeta-
hui. (9S) Di antara orang.orang Arab Bafrti

iJ(t{itrt';trfi5iri,It*:Jiltqr:5
'iKfrWi'&{i'i3:iFy*#
7'JraAtysfri'lrr{5';9g{
vf li<;KF'b:;rtgt;xat'

zzz4.,
I rt .-rl

e$r*f^ii'ftU*.+ffi
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itu" ada orangyimgberiman kepada Allah dan
hari kemudian, dan memandang apa yang
dinafkahtcannya (di jalan Allah) ihr" sebagai
jalan mendekatkannya kepada AUah dan se-
bagai jala^n untuk memperoleh doa Rasul. Ke-
tahuilah, sesungguhnya nafl<ah ihr adalatr suatu
jalan bagi mereka unhrk mendekatkan diri
(kepada Allah). Kelak Allah a*an memastrldran
mereka ke dalam rahmat (surga)-Nya- Sesung-
guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (99) Orang-orang yang terdahulu
lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara
orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-
orang yang mengikuti mereka dengan bait
Allah ridha kepada mereka dan mereka pun
ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi
mereka surga-surga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnyal mereka kekal didalamnya
selama-lamanya. Itulah kemenangan yang
besar. (100) Di antara orang-orangArab Badui
yang di sekelilingmu ihr, ada orang-orang mu-
nafik; dar, (i"Sa) di anta^ra penduduk lVladinah.
Mereka keterlalua"n dalam kemunafikannya.
Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka,
(tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka.
Nanti mereka akan Kami siksa dua kali" ke-
mudian mereka akan dikembalikan kepada
azab yang besar. (101) Dan (ada pula) orang-
orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka,
mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang
baik dengan pekerjaan lain yang buruk.
Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka.
Sesungguhnya Allah IVIaha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (102) Ambillah zakat dari
sebagian harta mereka- Dengan zal<atihr kamu
membersihkan dan menyucikan mereka, dan
mendoalah untuk mereka- Sesungguhnya doa
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (103) Tidakkah mereka mengeta-
hui bahwa Allah menerima tobat dari hamba-
hamba-Nya dan menerima zaisi\ dan bahwa
Allah Matra Penerima tobat lagi Matra Penya-
yang? (l0 ) Dan katakanlah, tsekerjalah ka"mu,
maka Allah dan Rasul-Nya sefta orang-orang
mukmin akan melihat pekerjaanmu ihr, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Alhfr) Yang
Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata-
Lalu, diberitakan-Nya kepada kamu apa yang
telah kamu kerjakan.' (105) Dan ada (puta)
orang-orang lain yang ditangguhkan sampai

ada keputusan Allah. Adakalanya Allah al€rr
mengazab mereka dan adakalanyaAllah a"kan
menerima toba.t mereka. Allah MafE Mengeta-
hui lagi Mahabijaksana. (106) Dan (di antara
orang-orang munafik itu) ada orang-orang
yang mendirikan masjid unhrk menimbullran
kemudharatan b"d" orang-orang mukmin),
unhrk kekaliran dan untuk memecah-belah
antara orairg-orang mukmin serta menunggu
kedata^nga"n orang-orang yang telah meme-
rangi Atlah dan Rasul-Nya sejak dahulu.Mereka
sesungguhnya bersurnpalro'Kami tidalc meng-
hendaki selain kebaikan.' Allah menjadi sal<si
bahwa sesunguhnya mereka itu adatah pen-
dusta (dalam sumpahnya). (107) Janganlah
kamu bershalat dalam masjid ifir selama-lama-
nya- Sesungguhnya masjid ya^ng didirikan atas
dasa^r talnrya (Masjid Quba), sejalc hari pertama
adalah lebih pahrt kamu bershalat di dalam-
nya- Di dalamnya ada orang-orangyangingin
membersihkan diri. Alah menyukai orang-
orangyangbersih. (108) Maka, apakah orang-
orangyangmendirikan masjidnya di atas dasar
talnra kepada Allah dan keridhaa"n-(Nya) itu
yang bai\ ataukah orang-orang yang men-
dirikan bangunannya di tepi jurang yang runhrh,
lalu bangunannya itu jatuh bersama*ama de-
ngan dia ke dalam nerakaJahannam? Allah
tidak memberikan petunjuk kepada orang-
orang yang zalim. (109) Bangunan-bangunan
yang mereka dirikan ihr senantiasa menjadi
pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali
bila hati mereka itu telah hancur. Allah I\,Iaha
Mengetahui lagi Matrabijaksana-" (110)

Pengantar
Pelajaran ini secara garis besar ialah tentang

bagaimana cara menyusun masyarakat muslim
pada saat Perang Tabuk. Masyarakat yang meng-
gambarkan berbagai macam golongan dan tingkat
keimanan mereka waktu ifu, di samping sifat-sifat
dan amalan-amalannya yang menjadi ciri khususnya.

Telah kami jelaskan pada juz sepuluh dalam
pengantarnya mengenai sebabsebab historis yang
menimbulkan stratifikasi iman yang beraneka
macam di kalangan masyarakat muslim Madinah.
Maka, kami beranikan diri untuk memberikan
penjelasan rinci dalam poin-poin terakhir ini untuk
mendatangkan gambaran mengenai sihrasi dan
kondisi yang menyebabkan sbatifikasi atau klasifi-
kasi dalam sebuah masyarakat itu,
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G,tL+UxrV::AiW4
3q!'2;-t\,A(t4$- jl6e\Fi\
?,iV;<irjF;\qM$l4r$'6e-v
ty-;:;rillvrffi ,g*-,y";4
"Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat leelafiran
dnn kemunaflwnnya, dan lzbih wajar tidnk rnengen-

hui hukum-hukum yang diturunkan Allah lupada
Rasul- Ny a. Allah Maha Mmgenhui lngi Mahabij ak-
sarn. Di antnra nrang-oratgArab Badui itu, adn orang

yang memnndang apa yng dinnJkahknnnya (di jalan
Alkh) sebagai suatu lerugian dan dia mmanti-nnnti
marabahnya mmimpamu; mnekalah yarry alwn di-
timpa marabalny a. Allnh Mala Mud.engar lagi Maha
Mmgetahui. Di antara orang-orang Arab Badui itu,
ada orangyangberiman lupadaAllah dnn hari kzmu-

diaU dan memandang apa yang dinaflmhlannya (di
j alm Alkh) itu, sebagai j alnn mmddwtlanny a lepadn
Allnh dnn sebagaijahn untukmempnolzh doa Rnsul.

Iktnhuilah saungguhny a naflnh itu adalnh suatu j al.an

bagi mnekn untuk mendekntlun diri (lnpdo Alhh).
Ikkk Allnh al@n memnsuklun mnelu kz dnlam rahmnt

(surga) - Ny a. S es ungu hny a All^ah Mala Pengampun

lngi Maha Penyay ang. " (at-Tbubah: 97-99)

Paparan ini dimulai dengan menyebutkan golong-

an Arab Badui. Beberapa kabilah dari mereka
berdomisili di sekitar Madinah, dan merekabanyak
berperan untuk menghancurkan Darul Islam di
Madinah-sebelum mereka memeluk Islam. Setelah

memeluk Islam, mereka secara umum terpilah
menjadi dua golongan yang disebutkan sifut-sifat

mereka di dalam ayat-aYat ini.
Pembicaraan tentang mereka dimulai dengan

menetapkan kaidah umum tentang watak bangsa

Arab Badui,

"Orang-orang Arab Badui itu lcbih wngat lukafran
dan kemunafikannya, dan lcbih waiar tidnk mengetn'

hui hukum-hukum yang diturunknn Allah kepada

Rasul-Nya. Allah Mahn Mertgetahui lAi Mahabijak-
sann." (atlaabah: 97)

Penyebutan secara umum ini memberikan sifat
tetap yang berhubungan dengan kaum Badui dan
kebaduian. Maka, kaum Badui itu lebih sangat
kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar
tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan
Allah kepada Rasul-Nya.

Kewajaran tidak mengetahui apayang dihrun-

kan Allah kepada Rasul-Nya ini dipicu oleh kondisi
kehidupan mereka dan watak merekayang keras.
Orang yang jauh dari pengetahuan dan dari hukum
dan kepekaan, maka nilai-nilai kebendaan itu men-
jadi dominan-meskipun iman dapat meluruskan
watak ini, dapat meninggikan martabat mereka dari
nilai-nilai seperti itu, dan menghubungkan mereka
dengan ufukyang cemerlafrg dan tinggi di atas yang

terindra.
Tbrdapat banyak riwayat mengenai kekerasan

bangsa Arab Badui ini. Di antaranya ialah apa yang
dikemukakan Ibnu lGtsir di dalam tafsirnya.

"Al-Amasy berkata dari Ibrahim, katanya, 'Se
orang Arab Badui datang kepada Zaid bin Shauhan
ketika dia sedang bercakapcakap dengan para

sahabatnya sedang tangannya terluka dalam Perang
Nahawand. Ialu, orang Arab Badui itu berkata,
'Sungguh pembicaraanmu menarik perhatianku,
dan tanganmu meragukan al<u.'Zatd menjawab,
'Apa yang engkau ragukan dari tanganku? Ini
tangan kiri.' Orang itu berkat4 'Demi Allah, aku
tidak tahu, apakah naereka akan memotong yang
kanan atau yang l<ir..'Zatd bin Shauhan berkata,
'Benarlah Allah dan Rasul-Nya'Orang-orang Arab
Badui ilu lzbih sangat lulwfiran dan lcenurafilwnnya,
dnn hbih wajar tidak mmgetahui hularm-hulwm yang
diturunkan Allalt fupana Rasul- Ny a.... "

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa telah di-
ceritakan kepadanya oleh Abdur Rahman bin
Mahdi, dari Sufan, dari Abu Musa dari Wahab bin
Munabbih, dari lbnu Abbas, dari Rasulullah, beliau
bersabda

"J:, ,'f*1b, et ,/, , C t'tlt'f* ay
{ #i ouL:t;it

Barargsiapa y ang budnmffili di kalangan Aratr Badui,
akan berwatak kuas; ba:rangsiapa yang mengikuti
buruan, alwn l"alni ; dan b arangsiapa yng danng Iu -

padn pnguasa, akan trfitnnh.'

Karena watak orang Badui begitu kasar dan
keras, maka Allah tidak mengutus Rasul dari
kalangan mereka. Tetapi, Dia hanya mengutus
Rasul dari penduduk kota, sebagaimana firman
AllahTa'ala,

'Knmi tidakrungutus sebelum lumu, melninlan mang

laki-lnki yng Kami berilwn wahJu kepadanya di
arrtara penduduk negni...." (Yusuf: 109)

Ketika seorang Badui memberi hadiah kepada

\
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"...Sikap suku Quraisy yang keras kepala itu
menjadi penghalang yang kuat untuk merajut ke
satuan Islam di JazkahArab. IGum Quraisy me
rupakan pemilik kalimat tertinggi di Jazirah Arab
dalam urusan agama, melebihi urusan ekonomi
dan politik. Maka, sikap mereka terhadap agarna
yang baru ini, yang demikian keras, menyebabkan
bangsaArab di seluruh penjuru tidak mau meme
luk agama ini, atau minimal menyebabkan mereka
ragu-ragu dan menunggu-nmggu sehingga perang

antara suku Quraisy dan Nabi yang notabene putra

Quraisy selesai.... Ketika Nabi dan kaum muslimin
menundukkan kaum Quraisy (setelah peristiwa
futhu Mekatr), suku Hawazin dan suku Tsaqif di
Thaf, tiga kabilatr Yahudi yang kuat di Madinah

Oani Qainuqa'dan bani Nadhir dideportasi ke
Syam, dan bani Quraizhah dihancurkan), dan
Ktraibar telah menyerah, maka yang demikian itu
sebagai pengumuman masukqra manusia ke dalam
agama Allah secara berbondong-bondong. Se
hingga menyebarlah Islam secara merata diJuirah
Arab selama setahun inr.

Hanya saja perluasan ufuk kawasan Islam ini
mengembalikan semua keinginan dan fenomena
yang dulu muncul di masyarakat sesudah men-
dapatkemenangan dalam Perang Badar. Padahal,

masyarakat hampir terbebas darinya karena peng-

aruh tarbiah yang jauh jangkauannya, yang terus
mempengaruhi, selama fujuh tahun sesudah
Perang Badar. Seandainya masyarakat Madinah
secara keseluruhan tidak mengalami perubahan
secara mendasar karena akidah ini, dan tidak ada-

nya fondasi yang kokoh bagi masyarakat ini, nis
caya akan terjadi bencana besar dengan berkem-
bangnya Islam yang besitu cepat di Jazirah Arab.

TEtapi, Allatr yang mengatur dan memelihara
urusan ini, telah menyiapkan segolongan besar
manusia dari angkatan terdepan yang terdiri dari
kaum Muhajirin dan Anshar untuk menjadi pilar
yang kokoh bagi agama ini setelatr mengalami
perkembangan yang relatif luas bersama dengan
kemenangan yang diperoleh dalam Perang Badar.

Sebagaimana Allah juga telah menyiapkan masya-

rakat Madinatr secara keseluruhan untuk menjadi
pilaryang kokoh setelah mendapatkan kemenang-
an yang sangat cepat bersamaan dengan dibebas
kannya kota Mekah. Allah lebih mengetahui di
mana Dia harus mengamanatkan risalah-Nya.

Yang petama kali tampak dari fenomena ihr ialah
padawakhr Perang Hunainyang disebutkan dalam

suratr at:Taubah ini,

'Sesunguhnya Alkh ulnh menohng lwmu (hai para
mukninin) di neilnn pepemngan yang bary olv ikn (ingat-

lah) peperargan Hurui4 yaitu di waktu lamu menjadi
congknk larma bany alny a j umlahmu. Mala, j umlnh
yang banyak itu tidak membni mntfaat kepadamu
sedikit pun, dnn bumi yang luas itu telnh tnasa sempil
ohhmu,leanudian. ftamu Inri lu behlmngdmgan bn'
arai - b erai. Kemudian AIIah menurunlean luwwryan
ktpada Rasul- Ny a dnn lnpodo urang- urang y ang ber -

iman, dnn Allah mmurunJun baln tennra y ang lmmu
tiada melilntny a. Allah mmimpala n bauaw lic|ana
nrang- orattg lang lwfr, dnn danikianlnh p tmbalasan
lepadn mang-nang yng kafir." (at-Tbubah z 25-26)

Di antara sebabyang jelas mengenaikekalatran
ini pada mulanya adalah karena dua ribu orang
"merdeka" yang telah masuk Islam keluar bersama
10 ribu tentara Madinah yang telah berhasil mem-
bebaskan kota Mekatr. Maka keberadaan dua ribu
orang ini bersama 10 ribu orang yang laiir menjadi
penyebab ketidakseimbangan barisan pasukan
Islam-ditambah dengan faktor kedatangan suku
Hawazin yang tiba-tiba saja. Hd itu disebabkan
tidak semua tentara dari fondasi yang kokoh dan
tulus yang telah sempurna pendidikan dan pem-

binaannya dalam masayang panjang antara Perang
Badar dan fathu Mekah.

Fenomena menyakitkan sebagai tabiat per-

luasan wilayah yang demikian cepat dan masuk
Islamnya manusia-manusia baru dengan tingkatan
iman dan kedisiplinan yang masih labil ini, juga

tampak di tengali-tengah Perang Tabuk.... tnilah
fenomena-fenomena yang dibicarakan surah at-

Taubatr dan yang dikehendaki dalam keterangan-
keterangan panjang dan terperinci sertabermacam-
maqlm metodenya, yang telatr kami isyaratkan di
dalam beberapa kutipan yang tercermin dalam tiap
tiap segmen surall"

Berangkat dari penjelasan global ini, dapatlah
kita lanjutkan kajian terhadap pelajaran ini secara
terperinci.

Menalitas Arab Badui

tfr i.1i:elr,6rairluiil+ri,tr
at'&ry'Kr'!lj;i{'f'i$Y;'il-
Tytti6,gitqsi,:,sL3:tvff$i
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(j3tryux'():Aii;$4
\;1;t;j\,Afti&,-U-lJeffir
't; 
jfl;<itj;r;\+,M6f '^4,."4',t".;_v,

ty-;:f*Ktlvwc6v445;t)
"Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat luknfran
d^an kemunnfkanrry a, dan bbih w aj ar tidak merryeta-

hui hukum-hukum yang diturunknn Allah kepada
Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijak-
sann. Di antara orang-orangArab Badui itu, ad,a orang

lang mem.and"ang apa yang dinaftahlwnnya (di jalnn
Alkh) sebagai suatu lurugiart dan dia mmanti-nanti
marabahaya mmimpamu; mneknla.h yang almn di-
timpa mnrabahny a. Allah Mahn Madmgar lngi Mahn
Mmgetahui. Di antara orang-orang Arab Badui itu,
ada orangyangbuim.an lupadaAllnlt dan hari lcemu-

dian, dnn mcmandnng apa yang dinnfknhlnnnya (di
j alnn AIkh) itu, s ebagai j alnn menfulatkanny a ktpada
Allah dan sebagaijalnn untukmrmpuolth doa Rasul.
Kenhuilah, saanguhnya rwflwh itu adnlnh suatu jalnn
bagi maelm untuk mendelwtkan diri (lnpono Albh).
Ikkk Allnlt al(an memnsukJan mmkn lu dalnm ralmat
(surga)-Nya. Saungguhnya Alhh Malm Pengampun

lngi Mahn Ptry qory." (at-Tbubah: 97-99)

Paparan ini dimulai dengan menyebutkan golong-

an Arab Badui. Beberapa kabilah dari mereka
berdomisili di sekitar Madinah, dan mereka banyak
berperan untuk menghancurkan Darul Islam di
Madinah-sebelum mereka memeluk Islam. Setelah

memeluk Islam, mereka secara umum terpilah
menjadi dua golongan yang disebutkan sifat-sifut
mereka di dalam ayat-ayat ini.

Pembicaraan tentang mereka dimulai dengan
menetapkan kaidah umum tentang watak bangsa
Arab Badui,

"Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat leekafran

dnn lemurnfilannya, dan lcbih wajar tidnk m"engeta-

hui hukum-hukum yang diturunlan Allah kepada
Rnsul-Nya. All"ah Mah"a Mengetahui lngi Mahabijak-
sara." (atlaubah: 97)

Penyebutan secara umum ini memberikan sifat
tetap yang berhubungan dengan kaum Badui dan
kebaduian. Maka, kaum Badui itu lebih sangat
kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar
tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan
Allah kepada Rasul-Nya.

Kewajaran tidak mengetahui apa yang diturun-

kan Allah kepada Rasul-Nya ini dipicu oleh kondisi
kehidupan mereka dan watak mereka yang keras.
Orang yang jauh dari pengetahuan dan dari hukum
dan kepekaan, rnaka nilai-nilai kebendaan ifu men-
jadi dominan-meskipun iman dapat meluruskan
watak ini, dapat meninggikan martabat mereka dari
nilai-nilai seperti ilu, dan menghubungkan mereka
dengan ufuk yang cemerlalrg dan tinggi di atas yang
terindra.

Tbrdapat banyak riwayat mengenai kekerasan
bangsaArab Badui ini. Di antaranyaialatr apayang
dikemukakan Ibnu Iktsir di dalam tafsirnya

"Al-Amasy berkata dari Ibrahim, katanya, 'Se
orang Arab Badui datang kep adaZaidbnShauhan
ketika dia sedang bercakapcakap dengan para
sahabatnya, sedaqg tangannya terluka dalam Perang
Nahawand. Ialu, orang Arab Badui itu berkata,
'Sungguh pembicaraanmu menarik perhatianku,
dan tanganmu meragukan aku.' Zud menjawab,
'Apa yang engkau ragukan dari tanganku? Ini
tangan kiri.' Orang itu berkat4 'Demi Allah, aku
tidak tahu, apakah mereka akan memotong yang
kanan atau yang l<ir..'Zafi bin Shauhan berkata,
'Benarlah Allah dan Rasul-Ny4'Orang-orang Arab
Bafiii itu lzbih sangat lulufiran dnn lwnurafilwnny a,
d^an lzbih waj ar tidnk nmgetahui hulwm-hukum y ang
diturunlwn Alkh Inponn Rasul- Nya....'

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa telah di-
ceritakan kepadanya oleh Abdur Rahman bin
Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Musa dari Wahab bin
Munabbih, dari IbnuAbbas, dari Rasulullatr, beliau
bersabd4

{ 4i outu;ft
'Bararryiapa y ang b odnrn$li di kalnngan Aral Badil,
akan bnwatak luras; barangsiapa yang mengikuti
buruan, akan l"alai; dnn barangsiapa yang danng kz-

padn p mguasa, aknn tnftnah.'

Karena watak orang Badui begitu kasar dan
keras, maka Allah tidak mengutus Rasul dari
kalangan mereka. Tbtapi, Dia hanya mengutus
Rasul dari penduduk kota, sebagaimana firman
AllatrTa'ala

'I{ami tidnk mmgutus sebelum lamu, mchinkan ffarg
lnki-laki yang Kami bnilun wahyu leepadanla di
antara pmduduk ncgai...." (Yusuf: 109)

Ketika seorang Badui memberi hadiah kepada
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Rasulullah, beliau membalasnya beberapa kali lipat
sehingga dia merasa puas. Beliau bersabda,

Aku bnleingiran tidnk mennima ludinh lucuali dnri
orang @raisy, orangTia4if, orangAmlnr, ata.u nrang
Datts.' I{armamcrela berdnmisili di lun-lcnta (Mekah
Thaif, Madinah, dnn Yarnan), dan mneka itu hbih
lwlus alrhlaknya dnripada orang-lrang Badui yang
watnknya bras.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa telah di-
ceritakan kepadanya oleh Abu Bakar bin Abu
Syaibah danAbu Ifuraib dariAbu Usarnah dan Ibnu
Numair, dari Hisyam, dari ayahnya, dariAisyah, dia
berkata, 'Beberapa orang Badui datang kepada
Rasulullah, lalu berkata"Apakah Anda mau men-
cium anak-anak Anda?' Beliau menjawab, Ya.'
Mereka berkata,"Demi Allah, kami tidak pernatr
mencium mereka' Rasulullah bersabda'Apa yang
dapat alm lakukan kalau Allatr telah mencabut rasa
kasih sayang dari kalian?"

Banyak sekali riwayat yang menginformasikan
watak bangsa Arab Badui yang keras dan kasar,
hingga setelah masuk Islam sekalipun. Maka,
pantaslatr kalau mereka ihr sangat keras kekafiran
dan kemunafkannya, dan lebih pantas tidak me
ngetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah
kepada Rasul-Nya. Hal itu dikarenakan lamanya
mereka dicetak dengan kekerasan oleh lingkungan
Badui ketika mereka menguasai orang lain, dengan
kemunafkan ketika mereka dikuasai orang lain,
dan dengan sikap permusuhan dan tidak taat
hukum disebabkan lingkungan kebaduiannya itu.

'.. Allnh Mahn Mengetnhui lagi Malubij alcsam.'

Maha Mengetahui tentang keadaan hamba-
harnba-Nya tabiatmerek4 dan sifut-sifrt mereka
Mahabijaksana di dalam membagi-bagikan l<aruni4
ke}rhususan-kelirhususan, dan potensi.potensi; dan
membagi-bagi suku, bangs4 dan lingkungan.

Sesudah memberikan keterangan tentang sifut
yang pokok dan umum bagi orang Arab Badui,
maka datanglah pengelompokan sesuai dengan
koreksi-koreksi yang dilalrukan oleh iman di dalam
jiwa. Pengelompokan ini juga sesuai perbedaan
yang ditimbulkan oleh hati yang disepuh dengan
iman itu dan yang masih tetap dalam kekafran dan
kemunafikan, yang tercermin dalam realitas mas)4b
rakat muslim pada waktu itu,

Di antma mang-mangArab Badui iht, adn orangyang
mzmandang apa yang din$knlililnnya (dijalnn Allnh)
wbagai suatu lwugian dnn dia m.etunti-ranti m"ara-

bahaya menimpamu; mnelalah yang akan ditimpa
marabahaya. Alkh Maha Mendengar kgi Malw
Mmge tnhui." (at-Tbubah: 98)

Disebutkannye golongan munafik dari mereka
sebelum disebutkannya golongan yang beriman,
adalah untuk menyambung pembatrasan tentang
kaum munafik Madinah yang sudatr dibicarakan
dalam segmen sebelumnya Juga untuk menyam-
bung nuansa pembicaraan tentang kaum munafk
yang ini dan yang itu.

'Di antara mang-mangArab Badui iht, adn orangyng
rumnndangapayangdin$V,ahlannya(di jalmAllah)
sebagai suatu lwugian....'

Ia terpaksa menafl<atrkan hartanya sebagai pents

bayaran zal<at, dan unfuk mendanai peperangan-
peperangan kaum muslimin. Juga unfuk menam-
pak-nampakkan Islamnya agar dapat menikmati
kesenangan hidup di'dalam masyarakat muslim,
dan untuk melunaliikan hati kaum muslimin yang
sedang berkuasa rhlazirahArab pada waktu itu.
Akan tetapi, dia menganggap apa yang dinaflGh-
kannya itu sebagai suafu kerugian yang ia hrnaikan
dengan perasiun terpaksa, bukan karena hendak
menolong para pejuang yang sedang berperang.

Juga bukan karena menginginkan kemenangan
Islam dan kaum muslimin.

'...Dandinrcnnnii-runtimarabalwyammimpamu....'

Dia menanti-nanti kapan marabatraya menimpa
kaum muslimin, dan mengharapkan agar kaum
muslimin tidak dapat pulang dari medan perang!

'.. Merelulnh y ang alwn ditinpa mmabalny a....'

Sealmn-akan marabahaya itu memiliki putaran
yang akan menimpa mereka dan tak dapat di.
hindari, dan mengelilingi mereka sehingga tak
dapat ditolak Ini termasuk gaya bahasa personifi-

kasi, melukiskan hal-hal yang immaterial sebagai

sesuatu yang bertubuh, yang memperdalam kesan
makna dan menghidupkannya "l
"'AIInh MnJu Mendengar lagi Mala Maqetahui."

Penyebutan sifit mendengar dan mengetahui di
sini sangat relerran dengan nuansa penantian mara

1 Uhat pasal at:fakhayyulul Hissi wal-Jismi di dalan kitab at-Tlzshwiimt Fanniy ffiur'an,terbitan Darusy-Syuruq.
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bahaya oleh musuh-musuh kaum muslimin, dan

kemunafikan yang disembunyikan dalam ketiak
mereka dan dibungkus dengan amalan-amalan

lahir. Allah mendengar apa yang mereka katakan

dan mengetahui apa yang mereka nyatakan dan

mereka sembunyikan.
Ada kelompok lain yang hatinya disentuh oleh

keindahan iman,

'Di antnra orang'mangAratr Badui itu, adn orangyang

beriman lcepada Allah dan hnri kemudian, dan me-

mnndnng ipa yang dirnflrahlunnya (di jalnn AIkh)
itu, wbagai jalan mmdzkatkannya kepadn Allnh dan

sebagai j alnn untuk mnnpnolzh doa Rnsul' I{ctnhuilah
saung;ulrrya rwlkah itu adnlnh suatu jakn bagt lnnelw
untu(mmdelatlan diri (fupofu AIkh). Itulnk Alhh
alwn memnsuklun merelm lu dnlam rahm'at (surga)-

Nya. Sesungguhnya Allah Malw Pmgampun lngi Mahn

P*yq orrg. " (atjlbubah: 99)

Nah, iman kepada Allah dan hari akhir itulah
yang mendorong hati golongan ini untuk beriniak,
tidak takut kepada manusi4 tidak merayu golongan

yang menang, dan tidak memperhitungkan unfung

dan rugi di dunia.
Golongan yang beriman kepadaAllah dan hari

akhir ini memberikan infrk unhrk mendekatkan diri
kepadaAllah, dan mencari doa Rasul Pasalnya doa

Rasul itu menunjukkan bahwa beliau rela, dan

diterimanya oleh Allah doa yang dipanjatkan oleh

Rasulullah untuk orang{rang yang memberikan

infak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan

mencari keridhaan-NYa.
I(arena itu, dengan serta-merta kalimat berikut-

nya menetapkan bahwa infuk mereka diterima di

sisiAllah,

"...Ketahuilnh sesunguhnya nafluh itu adnhh suatu

jatnn bagi merelu untuk mendelcatltan diri (leepadn

AIInh)....'

Diinformasikan kepada mereka akan akibat baik
yang dijanjikan oleh Allah,

'...Kehk AIInh alun memasukknn'rnnelca lu dahtn
rahmat (surga) - Ny a... "

Al-Qur'an menampilkan ratrmat itu sebagai benda

konkret seolatrolah berupa tempat yang menanr-
ptrng mereka, Ini merupakan kebalikan dari "tem-

pat yang menyedihkan" bagr golongan yang hin,
yang menganggap infakitu sebagai suahr kerugian
dan menanti-nantikan marabahaya bagi orang-
orang yang beriman.

"... Sesungulmy a Allnh Maln Pengampun lngi Malu
Pmyayarry."

Allah menerima tobat, menerima infrk, meng-

ampuni dosa, dan menyayangi orang{rang yang

mencari rahmat....

I t*t

As-Saabiquun al-Awwaluun
Sesudah mengemukakan pembagian kelompok-

kelompok bangsa Arab Badui secara global, maka
disebutkanlah klasifikasi masyarakat secara ke
seluruhan, baik masyarakat kota maupun desa di-
tinjau dari kaca mata iman, menjadi empatkelom-
pok. Yaitn, L. .* - Saabiquun al-Aww aluun' golongan

terdepan dan terkemuka yang terdiri dari kaum
Muhajirin dan Anshar. 2. Golongan munafik yang

durhaka baik dari warga Madinah maupun dari
kalangan Badui. 3. Golongan yang mencampur
adukkebaikan dengan kejahatan 4.Golongan yang

ditangguhkan status hukumnya, sehingga Allah
yang memutuskannya.

;t-trt{j'irrtrvrir1'I';\\<W15
':1fii\Fir'rf xiat#y, j#I
Y,i:Wi.+ys#*irf 3,s;99?
,6*i<;K;#rtgg;tia:'
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I
I
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"Orang-mang yang terdahulu lagi yang pertama-tamlt
(masuk hkm) di antara orarg-nrang Muhajirin dnn
Aruhar serta orang-orang yang mengikuti merelil dr-
ngan baik, Allah ridha lupadn. mnelm dnn muelw pun
ridlw lupada Allnh. Alkh menyediaknn bagi mneka
surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dnhmnya;
mereka kekal di dalamnya selama-hmanya. Itulah
leem.enangan Jang besar. Di antara arang-orang Arab
Badui yang di sekzlilingmu itu, adn orang-orarg mu-
mfb dan (jrya) di annrapmdudukMadinah. Mnela
luterlaluan dahm lemurrufkanny a. I{amu .(Mulam -
mad) tidnk mmgetahui mue lm, (tetapi) Kamilah y ang
magetnhui mnelw. Narrti merela alean Kami silcsa dua
lrnli, lernudian mtrekn aknn diknnbalilan lepada azan

yang besar. Dan (ada puln) mang-orang Lain yang
mengakui dosa-dosa mereka, mneka mencampur-
baurknn pekrjaan yarg baik dzngan peknjaan hin
yang buruk. Mudah-mudnlmn Allah menzrima tobat
mneka. Sesungguhnya Allah Malw Pmgampun lagt
Maln Pmy ay ang. Ambillnh alat dari s eb agian lmrta
mneka. Dmgan gknt itu ltamu membersihlmn dan
mmyuciknn mtrekn, dan rnen"dnalnh urrtuk mnelm. S e -
nngguhny a doa lwnu itu (mni adi) lwnttnarnan jiwa
bagi mueka, Allnh Maha Mendengar lagi Malu
Mengetahui. Tidakknh mereka mengctahui bahwa
Allnh mawima tobat dari lmmba-hnmba-Nya dnn
menerima zakat, dan bahwa Allah Matn Pinnima
ta bar lagi fuIalw Pmyayang ? Dan katnkanlnh B eknja-
lah kamu, malw Allah dan Rnsul-Nya snta orang-
orang mukmin almn melihat pekerjaanmu itu, dan
knmu alan diknnbaliknn lwpadn (Alkh) YarryMmgetn-
hui alwn yng gaib dnn y ang ny ata. Inlu, diberinlwn-
Nya lupadn knnu apayangtelnh luntu lenjalun.'Dan
odn (pula) orong- mang lain y ang dinngguhkan sampai
ada leputusan All.ah. Ada luhnya Allnh alwn mmg-
azgb mnelw dnn adn lnlanya Allnh almn menerirna
tnbat m.ereka. Allah Mahn Mmgetnhui lagi Malubij ak-
sarw. " (atltaubah: f 00- 106)

Tampaklah bahwa ayat-ayat ini turun setelah
pulang dari PerangTabuk, dan setelatr kaum mu-
nafk yang tidak turut berperangmengemukakan
uzurnya. Juga setelah kaum mukmin yang tidak
furut berperang mengemukakan uzurnya, baik
yang mengemukakan uzur dengan jujur dan meng-
ikatkan dirinya di tiang masjid sehingga dilepaskan
oleh Rasulullah maupun orang yang tidak me-
ngemukakan uzur sama sekali dengan mengharap
Allah akan menerima tobatnya karena kejujuran-
nya. Mereka ini ada tiga orang yang tidak turut
berperang, dan tidak ditetapkan status hukum apa

pun atas mereka sehingga mereka bertobat kepada
Allah dan Allah menerima tobat mereka.

Mereka semua mencerminkan berbagai kelom-
pok manusia dalam menghadapi dahvah Islam di
JaztrahArab setelah usainya Perang Tlbuk Allah
menyingkapkan kondisi medan dahn'atr dan orang
yang ada di sary kepada Rasulullah dan orang-
orangf mukmin yang mukhlis bersama beliau.
Penyingkapan akhir dan total ini terjadi ketika
sudah mendekati ujung perjalanan tahap pertama
agama ini, di negerinya yang pertama. Yakni, se
belum bertolak ke seluruh penjuru dunia dengan
memproldamasikan batrwa ubudiah dan kehrndukan
itu hanya kepada Allah saja, dan membebaskan
manusia di dunia ini dari beribadah kepada para
hamba dalam bentuk apa pun.

Ketika bertolak, harakah Islamiah harus me
ngetahui kondisi medan perang dan kondisi orang-
orang yang ada di sana. Pengungkapan kondisi ini
merupakan suatu keharusan bagi mereka dalam
setiap langkah. Sehingga, para pelaku harakah
mengetahui di mana mereka harus meletakkan
kakinya pada setiap langkah perjalanannya.

"Uang-orang yang terdahulu lagi y ang pntama-tamn
(rnnsuk Islnn) di antara mang-mangMuhajirin dan
Aruhar snta orang-orang yang mengikuti mereka
dcngan bailc" Alkh ridlu kepala mnela dan mnela
pun ridhn lcepada Alkh. Allah menyediakan bagi
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di
dnlmnnya; mnela kzkal di dnlmnrrya sehma-lamanya.
Itulah lzmennngan larry besar." (atlaubah: 100)

IGum muslimim as- Sanbiquun al-Awwaluun int
ada tiga kelompoh yaihr "as- Sanbipun al-,4uwaluun
dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Anshal dan
orang{rang yang mengikuti mereka dengan baik
yang membangun pilar utama masyarakat muslim
di Jaziratr Arab sesudatr fithu Mekah, sebagaimana
sudah kami paparkan pada juz sepuluh dalam
pengantar surah ini. Pilar inilah yang mengendali-
kan masyarakat ini dalam menghadapi kesulitan
dan kesenangan. Dan, ujian yang berupa kese
nangan jauh lebih sulit dan lebih berbahaya dari-
pada ujian yang berupa kesulitan.

Golongan Muhajirin as- Saabiquun al-Awwaluury
kami cenderung berpendapat bahwa mereka ada-
lah orang-orang yang berhijrah sebelum Perang
Badar, demikian pula as - Saabiquun al-Awwaluun



Juz XI: Bagian Akhir at-Taubah dan Ynnts (26 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur.an VI

dar-i golongan Anshar. Sedangkan, orang-orang
yang mengikuti mereka dengan baik (pada walfir
PerangTabuk), maka mereka adalah orang-orang
yang mengikuti jalan mereka, beriman seperti
mereka, mendapat ujian seperti mereka sesudah
ihr, dan mencapai tingkat keimanan seperti mereka.
Meskipun para pendahulu mereka mengalami
masa-masa yang lebih sulit.

Terdapat beberapa pendapat mengenai as-

Saabiquun al-Awualuun dari kaum Muhajirin dan
Anshar ini. Ada yang berpendapat bahwa mereka
adalah orang-orang yang telah berhijrah dan yang

memberi pertolongan kepada kaum Muhajirin se-

belum pecahnya Perang Badar. Ada yang mengata-
kan bahwa mereka adalah orang{rang yang meng-
alami praktik shalat dengan menghadap ke dua
arah kiblat (yakni sudah melaksanakan shalat pada

waktu arah kiblatnya Baitul Maqdis dan Ka'bah).
Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para
peserta Perang Badar. Ada yang berpendapat
bahwa mereka adalah orang-orang yang berhijrah
(dari Mekah ke Madinah) dan mereka yang me-
nolong para Muhajirin sebelum terjadinya perda-

maian Hudaibiah. Dan, ada yang berpendapat
bahwa mereka adalah orang{rang yang turut serta
dalam Bai'atur-Ridhwan. Namun, setelah kami
cermati tahaptahap pembinaan masyarakat muslim
beserta tingkat-tingkat keimanannya, maka kami
berpendapat bahwa pendapatyang kami kemuka-
kan merupakan pendapat terkuat. 'Wallahu a'hm.

Ada baiknya kami ulang di sini beberapa para-

graf yang telah kami kemukakan padaiuz sepuluh

tentang tahaptahap pembinaan masyarakat muslim
dan tingkat-tingkat keimanan mereka. Namun, de
ngan paparan yang lebih baik lagi di sini daripada
yang terdapatpadaln di muka, supaya hakikat ini
dekat dengan ldasifikasi akhir terhadap masyarakat

muslim di dalam ayat-ayatyang kita hadapi di sini,
"Harakah Islamiah telah lahir di Mekah pada saat

masih melarat. Maka, kejahiliahan yang tercermin
pada kaum Quraisy hampir tidak merasakan bahaya

sebenarnya yang dipicu oleh'seiuan Laa ilnaha

ilkllnh wa anna Muhammadan R.asulull"alt Kaum

Quraisy juga tidak menyadari bahaya yang dipicu
revolusi terhadap semua penguasa bumi yang tidak
bertumpu pada kekuasaan Allah, dan tidak menyadari

pembangkangan yang optimal terhadap semua

thaghut dan lari darinya menuju kepada Allah.
Selanjutnya, mereka tidak menyadari bahaya

yang serius dari akumulasi gerakan anggota baru
yang ditumbuhkan oleh dalnvah ini di bawah pim-

pinan Rasulullah saw.. Pergerakan yang sejak awal
tunduk kepada Allah dan Rasulullah. Pergerakan
yang menentang serta membangkang terhadap
kepemimpinan jahiliah yang tercermin pada kaum
Quraisy dan peraturan-perafuran yang dominan di
kalangan jahiliah ini.

Jahiliah hampiqtidak menyadari bahaya ini dan

itu, hingga mereka tersulut untuk memerangi dak-
wah yang baru itu dengan sengit... terhadap kum-
pulan yang baru itu, dan terhadap kepemimpinan
yang baru itu. Sehingga, mereka menghalangi
semua jalan dakwah itu dengan berbagai macam
gangguan, tipu daya, fitnah, dan rekayasa.

Kaum jahiliah menggalang persatuan untuk me-

lindungi diri dari bahaya yang mengancam eksis-

tensinya, dengan segala cara untuk menghindarkan
bahaya maut dari dirinya. lnilah perasaan yang tidak
dapat dihindari setiap kali ada seruan untuk
mengakui ru bu b i1ry a h Nlahterhadap alam seme sta,

di kalangan masyarakat jahiliah yang didasarkan
pada pengaku an rububiyyaihamba kepada sesama

hamba. Inilah perasaan yang tak dapat dihindari
setiap kali dakwah yang baru itu tercermin dalam
masyarakat pergerakan yang baru, yang mengikuti
gerakan kepemimpinan yang baru, dan meng-
hadapi masyarakat jahiliah kuno vis a vis.

Pada wakhr itu setiap anggota masyarakat Islam
yang baru menghadapi gangguan dan fitnah de-

ngan segalajenisnya, hingga sering dengan pertum-
pahan darah.... Padawakhr itu tidak adayang berani
mengemukakan persaksian bahwa tidak ada tuhan
kecuali Allah dan Muharnmad adalah utusan Allah,
dan bergabung ke dalam masyarakat Islam yang

baru lahir, serta tunduk kepada kepemimpinan
yang baru, kecuali orang yang menazarkan dirinya
kepadaAllah. Tidak ada yang berani kecuali mereka
yang siap menghadapi gangguan, fitnah, kelaparan,

diasingkan, disiksa, dan kematian dalam benfuknya
yang paling mengerikan sekalipun.

Dengan demikian, tersusunlah pilaryang kokoh
bagi Islam yang terdiri dari unsur-unsur (orang-

orang) yang tangguh di kalangan masyarakatArab.

Adapun unsur-unsur (orangorang) yang tidak mampu

menahan tekanan-tekanan ini, maka mereka mudah
terfitnah dari agamanya dan kembali kepada ke-
jahiliahan pada kali lain. Akan tetapi, jenis ini sedikit,
karena semua urusannya sudah terkenal dan sudah
diketahui sebelumnya. Maka, tidak ada yang berani
pindah dari kejatriliahan kepada Islam dan melewati
jalan yang berduri, membahayakan, dan menakut-
kan, melainkan manusia-manusia pilihan dan
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istimewa serta unik pembinaannya.
Demikian pula Allah memilih golongan ar-

Saabiquun' golongan terdepan"dari kaum Muhajirin
yang unik dan jarang padanannya, unhrk menjadi
tiang penyangga yang kokoh bagi agama ini di
Mekah. Kemudian menjadi pilar yang kokoh bagi
agama ini sesudah itu di Madinah bersama as-

Saabiquundari kaum Anshar; meskipun pada awal-
nya mereka belum disepuh dengannya sebagai-
mana kaum Muhajirin telah disepuh dengannya.
Namun, baiat mereka kepada Rasulullah (Baiahrl
Aqabah) telah menunjukkan bahwa mereka me-
rupakan unsur yang memiliki tabiat dasar yang
sesuai dengan tabiat agama ini....

Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, 'Teldh
berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi dan
lainnya bahwa telah berkataAbdullah bin Rawahah
r.a. kepada Rasulullah (pada malam Baiatul Aqa-
bah), 'Syaratkanlah untuk Tuhanmu menurut ke-
hendakmu.' Rasul menjawab,'Aku mensyaratkan
unhrkTuhanku, yaitu agar kamu beribadah kepada-
Nya dan jangan mempersekutukan-Nya dengan
sesuafu pun; dan aku syaratkan unhrkku agar kamu
melindungi aku sebagaimana kamu melindungi
dirimu dan hartamu.' Mereka berkata,'Maka, apa-

kah yang akan kami peroleh apabila kami lakukan
hal itu?' Beliau menjawab, 'Surga' Mereka berkata,
'Beruntunglah jual beli ini. I(ami tidak akan mem-
batalkan jual beli ini, dan tidak akan meminta di"
batalkan.'

Orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah
dengan baiat ini, dan tidak menantikan kecuali
surga, percaya penuh dengan jual beli ini. Kemu-
dian mereka mengumumkan bahwa mereka tidak
akan menarik kembali baiat itu dan Rasulullah pun
tidak akan menariknya kembali. Mereka mengeta-
hui bahwa mereka tidak berbaiat atas perkara yang
remeh. Bahkan, mereka yakin bahwa kaum Quraisy
ada di belakang mereka, seluruh bangsa Arab akan
melempari mereka, dan mereka tidak akan dapat
hidup damai bersama kaum jahiliah yang me-
masang tali di sekitar mereka &t|'aztrah Arab, dan
di hadapan mereka di Madinah....

Dengan demikian, kaum Anshar ifu sudah me
ngetahui dengan keyakinanyang jelas akan beban
dan konsekuensi baiat ini. Mereka juga mengetahui
bahwa mereka tidak diberi janji apa pun dengan
baiat ini dalam urusan kehidupan dunia-hingga
tidak ada janji pertolongan dan kemenangan-dan
mereka tidak dijanjikan apa pun kecuali surga.
Sejauh itulah pengertian mereka terhadap masalah

ini, dan sejauh itu pula keinginan mereka terhadap
surga itu. Maka, pantaslah kalau rnereka bersama
golongan as-Saabiquun dari kalangan Muhajirin
menjadi pilar yang kokoh bagi masyarakat muslim
pada masa-masa awal di Madinah.

Akan tetapi, masyarakat Madinah tidak selama-
nya tulus dan ber,sih seperti ini. Islam telah eksis
dan berkembang di Madinah. Namun, banyak orang,
sebagian besar adalah mereka yang punya ke-
dudukan di kalangan kaumnya, yang merasa perlu
untuk memerangi kaumnya demi menjaga ke-
dudukan mereka di masyarakat. Sehingga, ketika
terjadi Perang Badar, pembesar mereka yakni
Abdullah bin Ubay bin Salul berkata 'lni adalah per-

kara yang dihadapi.' Ia berpura-pura masuk Islam.
Banyak di antara mereka yang ikut arus, lantas
masuk Islam dengan ikut-ikutan-meskipun tidak
munafik. Akan tetapi, mereka sesudah itu belum
juga mengerti tentang Islam dan belum berwatak
dengan watak Islam, yang menimbulkan keretakan
dalam masyarakat Madinah, disebabkan oleh
perbedaan tingkat keimanan mereka.

Di sini manhaj pendidikan AlQur'an memainkan
peranan yang unik, di bawah kepemimpinan Rasu-
lullah, dengan kerjanya sedemikian rupa terhadap
unsur-unsur masyarakat yang baru. Manhaj tarbiah
bekerja menata dan mensinkronkan antarunsur
masyarakat yang berbeda-beda tingkatan akidah,
akhlak, dan perilakunya di dalamhrbuh masyarakat
yang baru lahir ini.

Ketika kami mengkaji surah-surah Madaniah
dengan urutan turunnya, maka kami melihat kerja
besar yang dicuratrkan unfuk mengawinkan unsur-
unsur yang beraneka macam dalam masyarakat
muslim itu. lebih-lebih karena unsur-unsur ini men-
jadi unsur bangunan masyarakat meskipun sikap
kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya demikian
keras dan sikap kaum Yahudi dan sekutu-sekutu-
nya demikian buruk terhadap unsur-unsur baru
dalam masyarakat baru ini. Kebutuhan untuk
mengawinkan dan mensinergikan antarunsur ini
terus berlanjut, tidak boleh berhenti, dan tidak
boleh dilupakan sedetik pun.

Meskipun demikian, sewaktu-wakhr-khususnya
pada saat genting-masih ada saja kelemahan, ke
munafikan, keraguan, dan kebakhilan untuk ber-
juang dengan jiwa dan harta, dan ketakutan meng-
hadapi bahaya.... Khususnya disebabkan oleh tidak
jelasnya akidah padahal akidah inilah yang
menentukan hubungan antara seorang muslim
dengan kerabatnya yang masih jahiliah. Nash-nash
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Al-Qur'an dalam surah-surah yang beruntun ini
mengungkapkan kepada kita tentang sifat-sifat yang
oleh Al-Qur'an diobati dengan menggunakan ber-
macam-macam metode Rabbaninya yang unik.

Eksistensi masyarakat muslim di Madinah se
cara umum begihr sehat, karena berbasis pada pilar
yang kokoh dan bersih. Yaitu, golongan 'as-Saa-

biquun al-Awwaluun' dankalangan Muhajirin dan
Anshar. Kedua kalangan ini begitu teguh, kokoh,
dan solid di dalam menghadapi semua kondisi,
fenomena, dan kegoncangan yang kadang-kadang
terjadi. Mereka siap menghadapi risiko yang ka-

dang-kadang timbul dari sebagian unsur masya-
rakat yang belum matang pembinaan dan penata-

annya.
Sedikit demi sedikit unsur-unsur masyarakat ini

menjadi dekat hubungannya, menjadi bersih, dan

sinergis dengan kaidah (golongan as - Sanbiquun al-
Aww aluun) tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit
jumlah orang-orang yang lemah hatinya, orang-
orang munafik, orang-orang yang ragu, orang-
orang yang takut, dan orang-orang yang belum
matang pembinaan akidahnya, yang unsur akidah
ini menjadi dasar hubungan antara yang sahr de
ngan yang lain. Sehingga, dalam masa-masa men-
dekati persitiwa fathu Mekah, masyarakat muslim
hampir sempurna jalinan hubungannya dengan
kaidahnya yang kokoh dan hrlus itu. Secara umum
mereka hampir layak menjadi contoh keberhasilan
tarbiah rabbaniah yang unik.

Memang, di dalam suafu masyarakat itu senan-

tiasa ada perbedaan-perbedaan tingkatan yang
ditimbulkan oleh gerakan akidah itu sendiri. Se-

hingga, ada kelompok-kelompok mukminin yang
istimewa, maju, dan mantap dalam menghadapi
berbagai macam ujian di dalam aktivitasnya.... Ada
kelompok as - Sanbi4uun al-Awwaluun dari kalangan
Muhajirin dan Anshar, ada peserta Perang Badar;

ada peserta Baiatur Ridhwan di Hudaibiah. Lalu,
ada nash umum yzmg menyebutkan keistimewaan
orang-orang yang memberikan nafl<ah dan ber-
perang sebelum futhu Mekah. Kemudian datanglah
nash-nash Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabawi, dan

aturan-aturan praktis dalam masyarakat muslim
yang menegaskan adanya peringkat-peringkat ma-

nusia yang ditimbulkan oleh gerakan akidah....
Akan tetapi, perbedaan peringkat dengankadar

keimanan yang ditimbulkan oleh harakah islamiah
ini tidak menjadi penghalang kedekatan di antara
mereka yang berbeda tingkat keimanannya itu,
untuk menjalin kesatuan masyarakat Madinah

mendekati masa fathu Mekah. Juga untuk menepis
keguncangan dalam barisan, simbol-simbol kele-
mahan dan keraguan, kebakhilan berjuang dengan
harta dan jiwa, ketikdakjelasan akidah, dan kemu-
nafikan dari masyarakat tersebul Sehingga, dapat
dikatakan bahwa secara umum masyarakat Madinah
merupakan kaidat) atau fondasi Islam.

Betapapun, fatliu Mekah pada tahun 8 Hijriah,
dan dampaknya di mana telah menyerah suku
Hawazin dan suku Tsaqif di Thaif (yang merupakan
dua kekuatan besar lain sesudah suku Qurais9
berulang kembali dan banyak orang yang masuk
Islam secara berbondong-bondong meskipun ber-
beda-beda tingkat keimanannya. Ada di antara
mereka yang merasa benci kepada Islam (yaitu
kaum munafik), ada yang masuk Islam dengan
merasa terpaksa, dan ada yang hatinya perlu di-
jinakkan karena belum tercetak dengan hakikat
Islam yang esensial dan belum dimasuki roh atau

spirit Islam yang sebenarnya...."
Dari kutipan-kutipan ini jelaslah bagi kita posisi

golongan as - S aab i q u un al - Aw w aluun dankalmtgart
Muhajirin dan Anshar, dan orangorang yang meng-
ikuti mereka dengan baik, yang menyampaikan
merekake tingkatan imanyang tinggi dan tahan uji
dalam pergerakan. Kita ketahui pula peranan mereka
di dalam membangun Islam dan menerjemah-
kannya di dalam realitas yang selalu mengesankan
di dalam sejarah manusia, sebagaimana kita ketahui
hakikat firman Allah mengenai mereka,

'..Allnh ridha keliada muelu, dnn merekn pun ridhn
lupadn Allah...."

Keridhaan Allah kepada mereka adalah ke-
ridhaan yang diikuti dengan pahala. Keridhaan
Allah itu sendiri merupakan ganjaran yang paling
tinggi dan paling mulia. Dan, keridhaan mereka
kepada Allah ialah ketenteraman hati mereka ter-
hadap Allah, kepercayaan kepada takdir-Nya, ber-
prasangka baik kepada qadha-Nya, bersyrkur atas

nikmat-Nya, dan bersabar atas ujian-Nya.... Akan
tetapi, ungkapan ridha di sini dan di sana mene-
barkan nuansa keridhaan yang menyeluruh dan
melimpah, yang saling menyambut, antara Allah
dengan golongan hamba pilihan-Nya ini. Karena
tingginya kedudukan hamba-hamba pilihan ini,
sehingga mereka saling meridhai dengan Tuhan
mereka, Tuhan Yang Mahatinggi, sedangkan mereka
adalah hamba dan makhluk-Nya....

Inilah keadaan, situasi, dan nuansa yang kata-
kata manusia tidak dapat mengungkapkannya.
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Akan tetapi, dapat dirasakan, dimengerti, dan di.
ketahui dari celahcelah nashAl-Qur'an dengan ruh
yang penuh kesadaran, hati yang terbuka, dan
perasaan yang sensitif.

Begitulah keadaan mereka bersama Tuhannya,
'Allnh ridha kepada mereka, dan mereka pun ridhn
kepada-Nya. " Di sana, di akhirat sana, mereka
sedang dinantikan oleh tanda-tanda keridhaan
Tuhan':lni, 'Allnh menyedinkan bagi mueka surga-
surga yng mntgalir sungai -sungai di dnlamnya, mnela
lelral di dnkmnya selnmn-hmnnya. Itulah kemmang-
an yng besar."

Nah, kemenangan bevryang mana lagi sesudah
itu?

Golorigan Munafik Badui dan Madinatr
Itulah suatu kelompok masyarakat dengan pe

ringkatnyayang seperti itu, dan sebaliknya adapula
kelompok dengan peringkahrya sendiri,

7r:r*tui;*:,=6*iGK;t14
& w &-53 :;t'AA7't a@i !p\f-

t*rLJYaj:;.rv-cY
'Di antara orang-orang Arab Badui yang di seluliling'
mu itu, adn orang-orangmurnfk; dnn (juga) di antara
penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam ke-
munafi kkanny a. Kamu (Mulmrnmad) tidak mengeta -

hui mnelu, (tenp i) Kamilnh y ang mengetahui mere ka.
Nanti muela alwn Kami sika dua knli, leemudian

rnerelrn alwn dilsmbalikan lupadn a.zab yang besar."
(at{bubah:101)

Di muka telah dibicarakan dan diungkap tentang
kaum munafik secara umum, baik munafik Madi-
nah maupun munafik Badui. Tetapi, pembicaraan

di sini adalah tentang golongan khusus dari kaum
munafik. Golongan yang cerdi\ dan keterlaluan
dalam kemunafikannya, keras kepala dan pem-
bangkang. Akan tetapi, keadaannya yang sebenar-
nya sangat samar bagi Rasulullah, dengan segala
firasat dan pengalamannya. Bagaimana hal itu terjadi?

Allah mengatakan bahwa golongan munafik
jenis ini ada yang dari warga Madinah dan ada yang
dari kaum Badui yang di sekitar Madinah. Akan
tetapi, Allah menenangkan Rasulullah dan kaum
mukminin dari tipu daya golongan ini yang samar
dan pintar, sebagaimana Dia mengancam golongan

munafik ini bahwa Allah tidak akan membiarkan
mereka. Karenanya, Dia akan mengazab mereka
dengan azab berlipat ganda di dunia dan di alfiirat,

"*Kamn (Muhammad) tidak mengetahui mereka,
(taapi) kamilah lang mengetahui mereka. Nanti
merekn akan Kami silcsa dua luli, kzmudian merelm

alan dilumballkan lcepada a.zab yang besar."

Azab dua kali itu adalah di dunia. Takwil yang
paling dekat terhadap hal ini ialah azab yang berupa
keguncangan hati mereka karena khawatir jati diri
mereka diungkap di kalangan masyarakat muslim.
lugaazab ketika menghadapi kematianyang pada

waktu itu malaikat menanyai roh mereka dan me-
mukul muka dan punggung mereka. Ata\ azab
yang berupa penyesalan-penyesalan yang menimpa
mereka karena kaum muslimin mendapat perto-
longan dan kemenangan. Atau, az,abyang berupa
ketakutan akan tersingkapnya kemunafikan mereka,
dan ketika mereka diperintahkan melakukan jihad
yang berat Allatr lebih mengetahui apa sebenarnya
yang Dia maksudkan....

Kaum Muslimin yangBerdosa da^n Ajakan ke-
pada Mereka untuk Meraih Ketinggian

Di antara dua tingkatan yang saling kontadiksi
itu, terdapat dua tingkatan yang berada di antara
keduanya. Pertama adalah,

try" fu W e .j'4\ |'i;i'o tT r u

eS+"9(iti.r,kGdtiJx,J;':fi'J
trG$\6i:i\S:;, $; t ESi +gG'Kl
l*-A56'\)cJv.6 j:ja\bgrre;;

E,'tj:i'{qffi
'Dan (ada puln) orang-orang lnin yarry merryakui dosa-

dosa mereka. Mereka mencampurbaurkan pelurjaan
yang baik dengan pelurjaan lnin yang buruk. Mudah-
mudalun All"ah menerima tobat mnekn. Sesungguhnya

Allah Malua Pmgampun l.agi Maha Penyayang. Ambil-
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lah almt dnri sebagian harta mnekn. Dengan 4knt itu
kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan
mendoalah untuk merelm. Sesungguhnya doa lamu itu
(menjadi) ketentnamnn j iw a bagi muekn. Allnh Mahn
Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tidaklmh merekn

mengetahui bahwa Allnh menerim.a tobat dari hnmba-

hamba-Nya dan menerima lakat, dan bahwa Allnh
Malta Penerima tobat lagi Maha Penyayang? Dan
kanlanlnh, B e knj alah lamu, makn Allalt dan Rnsul-

Nya serta orang-orangrnukmin akan melilut pekerja-

anmu itu. Kamu akan dilcembalikan kepada (Alkh)
Yang Mengetahui akan y ang gaib dan y ang ny ata. Lalu,
dibnitakan-Nya kepada kamu apa yang telah knnzu

ktrj akan. "' (at{bubah: 102- 105)

Perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk melaku-
kan tindakan tertentu terhadap kelornpok ini men-
jadi dalil bahwa yang dimaksudkan itu adalah ke
lompok tertentu. Dan, perintah itu diberikan ke:
pada Rasulullah, seperti yang tampak pada ayat
tersebut.

Diriwayatkan bahwa ayat-ayat tersebut dihrun-
kan berkaitan dengan suatu kelompok tertentu,
yang tak ikut serta bersama Rasulullah dalam
Perang Tabuk. Namun, mereka kemudian merasa-

kan kesalahan dan dosa mereka itu. Sehingga,
mereka mengakui dosa mereka itu, dan berikutnya
mereka mengharapkan tobat dan ampunan dari
Allah. Mereka itu tak ikut serta dalam periuilgffi,
dan tindakan itu berarti keburukan. Kemudian
mereka menyesal dan bertobat, dan ini adalah
tindakan yang baik.

Abu Ja'far bin Jarir ath:Thabari mengatakan
bahwa ia diberikan riwayat dari Husain ibnul-Faraj,
dariAbu Mu'adz, dari Ubaid bin Salman, bahwa
adhDhahhak berkata tentang firman Nlah, 'Dan
(ana puk) orang-orang lain yang mmgakui dosa-dosa

mereka. Mereka mencampurbaurknn pekrj aan y ang

baik dmgan pekerj aan lain y ang buruk, " bahwa ayat
ini diturunkan berkenaan denganAbu Ilbabah dan

sahabat-sahabatnya, yang tak ikut serta bersama
Rasulullah dalam PerangTabuk. '

Kata adh-Dhahhak, "Ketika Rasulullah pulang
daripeperangan dan sudah dekatke Madinah, saat

itu Abu Lubabah dan teman-temannya merasa
menyesal atas ketidakikutsertaan mereka. Dan,
mereka berkata'Alangkah bersalahnya kami. Kami
enakenak di rumah, menikmati makan-minum
yang banyak, dan ditemani istri, sementara Nabi
Allah sedang berjihad dan kesulitan!Oleh karena
itu, demi Allah, kami akan ikat diri kami ke tiang

masjid, dan tidak akan membuka ikatan kami itu
hingga Nabi Allah sendiri yang membukakan dan
mengampuni kami!' Maka, mereka pun mengikat
diri mereka ke tiang masjid. Namun, hanya tiga
orang dari mereka yang tak ikut mengikat diri
mereka ke tiang masjid.

Ketika Rasulullah berjalan pulang dari perang,

beliau lewat di masjid tersebut dan melihat mereka!
Maka, beliau bertanya tentang apa yang sedang
terjadi terhadap mereka itu. Seseorang pun berkata,
'Mereka adalah Abu l,nbabah dan teman-temannya,
yang tak ikut serta berperang bersama engkau.
Kemudian mereka menyesal atas perbuatan mereka
dan selanjutnya mereka melakukan perbuatan se-

perti yang engkau lihat itu. Mereka berjanji kepada
Allah bahwa mereka tak akan melepaskan diri
mereka dari ikatan itu hingga engkau sendiri yang
membebaskan mereka!' Mendengar penjelasan itu,
Rasulullah bersabda, 'Saya tak akan membebaskan
mereka hingga saya mendapat perintah dari Allah
untuk rnembebaskan mereka. Saya tak akan
mengampuni mereka hingga Allah mengampuni
mereka, karena mereka tak ikut serta dalam per-
juangan kaum muslimin!' Kemudian Allah menu-
runkan ayat,

'D an (ada pul.a) orang- orang lnin y ang mengakui dns a-
dosa mneka. Mereka mencampurbaurkan peknjaan
y ang baik dengan pelerj aan lain y ang buruk. Mudah-
mudah"an Allah rnmsrima tobat mnekn.'

I{ata'asaa' mudah-mudahan' dalam ayat tersebut,
karena dinisbahkan kepada Allah, maka maknanya
menjadi pasti'. Oleh karena itu, maka Nabi saw.

melepaskan dan mengampuni mereka."
Ada beberapa riwayat lain mengenai ayat itu. Di

antaranya adalah bahwa ayat ini berkenaan dengan
Abu llbabah saja, karena tindakannya pada saat
perang melawan Yahudi bani Quraizhatr. Yakni, dia
mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan
disembelih oleh kaum muslimin, dengan memberi
isyarat ke lehernya! Namun, kemungkinan ini jauh,

karena apa hubungan ayat-ayat ini dengan yang
teriadi pada bani Quraizhah?

Demikian juga ada riwayat yang mengatakan
bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-
orang Arab Badui. Ibnu Jarir ath:Thabari memberi
komentar atas riwayat-riwayat ini, dan berkata,
"Perkataan yang paling dekat kepada kebenaran
dari sekian riwayat tersebut adalah perkataan yang

mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada
orang-orang yang mengakui kesalahan mereka
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ketika mereka tak ikut perang dan berjihad ber-
sama Rasulullah memerangi pasukan Romawi,
ketika sampai di Tabuk. Orang-orang yang di-
maksud itu adalah sekelompok orang, di antaranya
adalah Abu Lubabah. Kami katakan bahwa pen-

dapat itu'paling dekat dengan kebenaran', karena
Allah sendiri berfirman,'Dan (adn puln) orang-orang

l"ain yang mengakui dosa-dosa merelm. "Di sihr Allah
memberitakan tentang pengakuan sekelompok
orang tentang dosa dan kesalahan mereka Sedang-
kan, orang yang mengakui kesalahan dan dosanya,
dan mengikat dirinya di tiang masjid dalam kasus
pengepuangan terhadap Yahudi bani Quraizhah,
hanyalah Abu l,ubabah seorang.

Jika yang mengakui dosa-dosa dan kesalahan
mereka itu adalah sekelompok orang, maka di-
ketahuilah bahwa sekelompok orang yang dimak-
sud itu bukan satu orang. Jelaslah bahwa yang
dijelaskan ihr adalah sekelompok orang. Tidak ada

sekelompok orang yang melakukan perbuatan itu,
seperti yang diriwayatkan oleh ahli sejarah dan
disepakati oleh para penafsir, kecuali kelompok
orang yang tak ikut serta dalam Perang Tabuk.
Benar perkataan kami, ketika kami katakan bahwa
'di antara mereka itu adalah Abu l,ubabah', karena
adanya kesepakatan dalil dari para ahli tafsir tentang
hal itu."

Ketika Allah menjelaskan sifat kelompok ini,
yang tak ikut perang bersama Rasul dan selanjutnya
mereka menyesal dan bertobat, maka Allah me-
ngomentari hal itu,

"...Mudah-mudahnn Allah menerima tobat mere kn.

Sesungguhnya Allnh Maha Pengampun lagi Maha
Peny ayang." (at-Tlaubah: 102)

Dan seperti yang dikatakan oleh IbnuJarir ath-
Thabari bahwa kata 'asaa 'mudah-mudahan' jika
dinisbahkan kepadaAllah bermakna'pasti'. I{arena
hal itu adalah harapan dari pihak yang mengabul-
kan harapanitu, yaitu Allah! Sem€ntara pengakuan

atas dosa dalam bentuk seperti ini, dan merasakan
penyesalan seperti ihr, menjadi bukti hidupnya hati
dan sensitifrrya perasaan omng tersebul Oleh karena

itu, tobatnya diharapkan unhik diterima dan ampun-

an dari Allah Yang Maha Pengampun dan Maha
Penyayang bagi mereka menjadi arnat jelas dinanti-

kan. BerikutrryaAllah menerima tobat dan meng-
ampuni mereka.

Kemudian Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

'Ambillah <aknt dari sebagian lnrta mnekn. Dengan

alat itu lmmu membnsihJan dnn merryucilan mmlm,
dnn mm.dnalnh untuk mnela. Sesungguhny a dna lamu
itu (rwnjadi) futptnam.an jiwa bagi mnekn. All^ah

Maha Mendengar lagi Mah.a Mengetahui." (at-
Thubah: 103)

Sensitivitas perasaan hati mereka itulah yang
menumbuhkan perasaan penyesalan dan tobat
dalam hati mereka Sehingga, mereka pantas unhrk
mendapatkan penenangan, diberikan kesempatan,
dan dibukakan pinfu harapan. Mereka pantas men-
dapat semua itu meskipun Rasulullah berpendapat
harus diambil tindakan tegas terhadap mereka
sehingga datanglah perintah Allatr tentang mereka

IbnuJarir ath:Thabari dari Muhammad bin Sa'ad,

dari bapaknya dari pamannya, dari Ibnu Abbas,
bahwa dia berkata, "Ketika Rasulullah membebas
kanAbu l,ubabah dan duaz sahabatnya, makaAbu
l,ubabah dan dua sahabatnya datang membawa
harta mereka unhrk menemui Rasulullah. Mereka
berkata, 'Ambil sebagian dari harta kami dan se-

dekahkanlah bagi kami, serta doakanlah kami.'
Mereka juga berkata, 'Mintakanlah ampunan bagi
kami, dan bersihkanlah kami.'

Mendapati hal itu, Rasulullah bersabda,'Saya
tidak akan mengambil sedikit pun dari harta kalian
itu hingga saya.diperintahkan oleh Allah.' Maka,
Allah kemudian menurunkan ayat, Ambill.ah rulwl
dari sebagian harta merelm, dengan akat itu kamu
mnnbnsihkan dan mml ucilcan m.erela, dnn mmdnalnh
untuk mnelu. Sesungguhnya doa lamu itu (menjadi)

lutenteram.an jiwa bagt merela.'
Setelah itu Rasulullah memintakan ampunan

bagi mereka dari dosa-dosa yang telah mereka
perbuat. Ketika turun ayat tersebut, maka Rasu-
lullah mengambil sebagian dari hartamereka dan
menyedekahkannya atas nama mereka."

Seperti itulah Allah memberikan anugerah
ampunan bagi mereka karena Dia mengetahui
kebaikan niat mereka dan ketulusan tobat mereka.
Maka, Allah memerintahkan Rasulullah untuk
mengambil sebagian dari harta mereka untuk di.
sedekahkan atas nama mereka, dan rnendoakan
mereka. Karena dengan mengambil sedekah dai

*V;*:;f1.d;31.Jxi;s

2 Satu ri*ayat mengatakan mereka tiga orang, satu riwayat lain mengatakan tujuh orang, dan satu riwayat lainnya mengatakan sepuluh orang

upi tiga orang dari rnereka itu tidak mengikat diri mereka.
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mereka, akan membuat mereka kembali merasa-
kan keanggotaan mereka secarautuh dalam kaum
muslimin. Mereka hrrut serta dalam kewajibanny4
menanggung bebannya, dan mereka tak diusir atau
dicampakkan darinya. Kesukarelaan mereka mem-
berikan sedekah itu, menjadi pembersih dan pe-

nyuci bagi mereka. Doa Rasulullah bagi mereka
menjadi ketenangan dan ketenteraman bagi mereka.

'Allah Mahn Mendengar lngi Maha Mengetahui"'

Dia mendengar doa manusia dan mengetahui
apayang ada dalam hati mereka. Dia memuhrskan
perkara sesuai dengan apa yang Dia dengar dan
ketahui, dengan keputusan 7-atYang Maha Men-
dengar dan Maha Mengetahui. Dia semata yang
dapat memutuskan perkara hamba-hamba-Nya,
menerima tobat mereka, dan mengambil sedekah
mereka..Sedangkan, Rasulullah sebagai pelaksana
yang menjalankan apa yang diperintahkan Rabb
nya, dan tidak membuat-buat sesuatu dari inspirasi
beliau sendiri. Dan untuk menegaskan hakikat ini,
Allah berfirman pada ayat berikutnya,

"TidnkJmh moelm mengetahui bahwa Allnh mcntrima
tobat d.ari hamba-hamba-Nya dan mmerimn zaknt,
dan bahua Allah Mahn Penerima tobat lagi Maha
Peny ay ang ?" (at-Taubah: 104)

Ini adalah pertanyaan konfirmasi yang bermakna,
"Ketahuilah bahwa Allah yang menerima tobat,
Dialah yang mengambil sedekah, dan Dialah yang
mengampuni dan mengasihi hamba-hamba-Nya.
Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang menjadi
wewenang dan hak seseorang selain-Nya."

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Nabi saw. ketika
menolak unhrk membuka ikatan orangorang yang
mengikat diri mereka sendirike tiang masjid, juga

ketika beliau tak mengambil sedekah mereka sam-
paiAllah membebaskan mereka dan mengizinkan
Rasulullatr melepaskan ikatan mereka, ifu semua
beliau lakukan untuk menegaskan bahwa semua
tindakan beliau itu bukanlah berdasarkan keinginan
pribadi beliau. Tapi, semata kehendak Allah. Nabi
Muhammad melakukan apayang beliau lakukan itu
semua dengan perintah Allah."

Pada akhirnya, pembicaraan ditujukan kepada
orang{rang yang tak ikut berperang, dan kemu-
dian bertobat,

' Dan kanknnl"ah,'B e lurj alnh knmu, m"alw AIhh dan

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin aknn melih^at

peknjaanmu itu. Kamu aknn dikembaliknn lcepada

(Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang

nyata. Lalu, dibnitalan-Nya lupada lmmu apayang
telnh knmu lurj akan." (at-Taubah: 105)

Hal itu karena manhaj Islami adalah manhaj
akidah dan amal yang menjadi bukti akidah itu.
Tanda kesungguhan tobat mereka itu berarti
adalah amal yang tampak-yang dilihat oleh Allah,
Rasul-Nya, dan karm mukminin. Sedangkan, di
akhiraf mereka diserahkan kepada Allah Yang
Maha Mengetahui apa yang gaib dan yang tak
terlihat, yang mengetahui apa yang dikerjakan oleh
anggota tubuh dan yang tersimpan dalam hati.

Penyesalan dan tobatbukanlah akhir dari segala-

nya. Namun, berikutnya ada amal yang mengikuti
penyesalan dan tobat itu. Maka, amal itulah yang
membenarkan atau mendustai perasaan-perasaan

kejiwaannya, memperdalamnya, atau malah meng-
hancurkannya setelah sebelumnya mencapai ke-
beningannya!

Islam adalah manhajkehidupan yang realistis,
yang tak cukup sekadar perasaan dan niat saja,

selama tidak berubah menjadi gerakan nyata. Niat
yang baik mempunyai tempat tersendiri, namun ia
sendiri tidak menjadi gantungan hukum atau

balasan. Tapi, ia dihitung bersama dengan amal
perbuatan, sehingga niat itu menjadi penentu nilai
amal perbuatan. Inilah makna hadits, "Segaln amnl
pnbuatan ditmtulmn nil,ainya oleh niat."Amal per-

buatan itu juga diperhatikan, tak sekadar niat!

Orang-Orang yang fidak Ikut Perang dan
Menungu Kepuhrsan Hukum Alhfi

Kelompok teraltrir adalah kelompok yang belum
diberikan keputusan stafus mereka, dan masalah
mereka telah diserahkan kepada Rabb mereka,

&J.L(r$"r#!^;-v\-;itf,{ai,tai}6
$&:$xr,

' D an adn (pula) orang- orarry lnin y ang dinngguhlan
s o.nrpai adn leputusan All.ah. Adn knkny a Allnh alnn
mengaa.b m.erela dan adn lwlnnyaAllah akanrnmz-
rima to bat mselw. Allnh Mala Mmgetnlrui lagi Maha-

b ij alc ann." (at{buba}r: 106)

Mereka adalatr kelompok teralf,rir dari kalangan
orang-orang yang tak ikut serta dalam Perang
Tabuk-selain orang-orang munafik, yang mem-
punyai uzur, dan orang-orang yang bersalah dan
telah tobat Mereka adalah kelompok terakhir yang



Tdfsir Fi Zhilalil-Qur' au VI (33 ) Juz XI: Bagian Akhir at:faubah-dan Yunus

hingga turunnya ayat ini, sama sekali belum di-
puhrskan status hukum mereka.

Perkara mereka diserahkan keputusannya ke-
pada Allah, yang belum mereka dan manusia ke-
tahui tentang hukum itu. Diriwayatkan bahwa ayat
ini dihrunkan kepada tiga orang yang tak ikut serta
dalam perang, artinya untuk menjelaskan tobat
mereka dan pemufu san hukum dalam status mereka-
Mereka adalah Miararah ibnur-Rabi', Ka'ab bin
Malik, dan Hilal bin Umayyah, yang tidak ikut serta
dalam Perang Tabuk karena malas dan lebih me-
milih santai daripada mengarungi bahaya dan panas
perjalanan PerangTabuk tersebut! Kemudian mereka
mempunyai kasus dengan Rasulullah, seperti akan
dijelaskan nanti dalam tafsir surah ini, pada subjudul
berikutnya.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dengan
sanadnya dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan bahwa
ketika turun ayat irn, 'Ambillnh rulcat dari sebagian

h.arta mnela, dengan ukat itu knmu membersihlwn
dan menyucikan mereka," Rasulullah kemudian
mengambil sebagian dari harta mereka, yaitu harta
Abu Lubabah dan dua sahabatnya. Kemudian
beliau menyedekahkannya atas nama mereka.
Tinsgailah tiga orang yang berbeda sikap dengan
Abu Lubabah, yang tak mengikat diri mereka.
Tentang mereka belum diputuskan sama sekali,
demikian juga tobat untuk mereka belum diberi-
kan. Sehingga, mereka merasa sempit dan tak
mampu berbuat apa-apa Mereka itulah yang dikata-
kan Allah dalam firman-Nya,

'Dan ada (pula) orang-orang lnin yang dinngguhlan
sampai ada keputusan Allah. Adnlalanya Allnh alan
mengalab mneka dan adnlalnnya Allnh akan mene-

rimn tobat mnelca. Allnh Maln Mengetnhui lagi Maln-
b ij alcsana. " (at-Taubah: 106)

Mendengar ayat tersebut, orang berkomentar,
"Berarti mereka telah celaka!" Karena di situ tidak
dijelaskan tentang pengampunan bagi mereka.
Sementara yang lain berkata, "Semoga Allah meng-
ampuni mereka!" Pasalnya, mereka menyerahkan
keputusan bagi mereka itu kepada Allah. Hingga
Allah menurunkan ayatll7 surah at-taubah, ",Se-

sungguhnya Alkh tehh menerima tobat Nabi, orang-
orang Mulajirin dnn orang-orang Archnr, yang meng-

ikuti Nabi dalnm mnsa kzsulinn (yrutrtmereka yang
pergi bersama beliau ke Syam) setelnh lt"ati segol.ong-

an dari merelm hampir berpaling. Kemudian Allah
menerima tobat merekn itu. Sesungguhnya Allnh Mahn
Pengasih lngi Mahn Penyayang lvpada merelea."

Kemudian Allah berfirman,

"Dan terhadap tiga orang yang dinnguhlan (pene-

rimaan tobat) mueka.... " (at{bubah: 118)

Maksudnya adalah orang{rang yang perkara-
nya ditangguhkan dan diserahkan kepada keputus-
an A[ah,
"...Hingga apabilfi bumi telah menjadi sempit bagi

mereka, pannful bumi itu luas dnn jiwa merekn pun
telah sempit (pula terasa) oleh mueka, snta mereka

telah mmgetahui bahwa tidak ada tempat lari dari
(sika) Allnh, mel.ainlmn lepada- Nya saja. Kemudian
Allah mmnimn tobat mnekn agm merekn tetap dnlnm
tnbatnya. Sesungguhnya Allnhlnh Yang Mala Pennimn
tobat lagi Mahn Penyayang."(at{hubah: 118)

(Seperti itu pula ath-Thabari meriwayatkan
dengan sanadnya dari Ikrimah dari Mujahid. Dan,
dari adh-Dhahhak dari Qatadah. Juga dari Ibnu
Ishaq) Dan, riwayat ini adalah yang paling kuat.
Wallahu A'hm

Karena perkara mereka ditangguhkan, maka
saya memilih untuk rhenangguhkan pembicaraan
tentang mereka hingga datang wakfunya nanti.
InsyaAllah.

Masjid Dhirar *r;; Iftirninal orang-
Orang Munafik

<;8*;;rfi*r6b\:r;\iliOlv
'Lp,tii{i:K\1rc;;ticr$<r_wi5i

SLSJ#ti*x;Y"iPrlJ$;;t"o-r,;:41

;i u,;;li t" ;-.J 3rai33 ou{ $:e't'Xt;"J<r jlY;*-bffi J:;;;
3:4<433t6#\3-4xV
)i4 JAi; JT e*:, ;f O.s,t &

E

,sit{i'\i/;iirfu .e,'r{rA,,ul$t1i$t
?.,r1 6 t\ Xt i$ \VS i <r*irii';li
t e:+{i'i5 ;i3}r'8 J i *,}; o
' D an (di antara lrang- orang munnf k itu) ada lrang-
rrang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan
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kemudharatan (pada lrang-orang mukmin), untuk
kekafiran dan untuk memecah-belah antara zrang-
,rang muhin sertn menunggu ledntangan orang-hrang

yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak
dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, 'Kami tidnk
mmghmdnki sel"ain kebaikan.' Dan Alln h mmjadi saksi

bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta
(dalnm sumpahnya). Janganlnh lamu bnslmlat dnlnm
masjid itu selnm.a-lnmnnya. Sesungguhnya masjid yang
didiriknn atas d.asar talata (Maslid @bo), sejak lari
pertama adnkh lebih patut kamu bnshalat di dnlam-
nya. Di dalnmnya adn zrang-orang yang ingin membn-
sihkan diri. Allnh mmyulwi zrang-nrang yang bersih.

Malm, apaknh orang- oiang yang imd;r;kin -^ita"y"
di atns drnar tafu;a lupadnAllnh dnn leridhnnn-Nya)
itu yang baik, ataulah orang-orang yang mendirikan
bangunannya di tepi jurarry yang runtuh, lnlu bangun-
annya itu jatuh bersama-sama dengan dia lee dalnm
nerakaJahnnnam ? Allnh tidak mtmberiknn petunjuk
kepada lrang- zrang I ang zalim. Bangun"an-bangururn

yang merekn dirilwn itu smantiasa mmjadi panglnl
keraguan dalam hati mnekn, leecuali bil"a hnti muekn
itu telah hnncur. AlhhMaln Mmgetahui l"agi Mahn-
bij alcsann. " (at{bubah: 107- I 10)

Kisah tentang Masjid Dhirar adalah kisah yang
menonjol dalam Perang Tabuk. Oleh karena itu,
orang{rang yang membangun Masjid Dhirar itu
dibidik secara tersendiri, dibandingkan kalangan
munafikin yang lain. Dan tentang mereka dicerita-
kan secara tersendiri, setelah selesai menjelaskan
secara umum tentang kelompok-kelompok manu-
sia dalam masyarakat muslim ketika itu.

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sebab
hrunnya ayat-ayat ini adalah bahwa di Madinah ada
seorang dari suku l{'nzraj yang menjadi pendeta
dan bernamaAbu 'Amir, sebelum datangnya Rasu-

lullah ke Madinah. Dia telah memeluk Nasrani pada

masa jahiliah. Dia telah mempelajari ilmu Ahli
Kitab, melaksanakan ritus Nasrani pada masa
jahiliah, dan dia memiliki kehormatan yang besar
ditengah suku Ktrazraj. Kemudianketika Nabi saw.

datangberhijrah ke Madinah, dan kaummuslimin
semuanya bersatu di bawah pimpinan beliau,
agama Islam tampil mulia, dan diberikan keme-
nangan oleh Allah pada Perang Badar, maka Abu
'Amir menampaLiJ<an jati dirinya dengan menunjuk-
kan permusuhan secara terbuka terhadap Islam.

Ia kemudian lari kepada kalangan kafr Mekah,
yaitu suku Quraisyyang musyrik. Ia memprovokasi
mereka untuk memerangi Rasulullah. Kemudian

mereka bersepakat bersama beberapa suku Arab,
untuk menyerang Madinah pada Perang Uhud.
Maka, terjadilah apa yang terjadi terhadap kaum
muslimin pada perang tersebut, yang menjadi
cobaan bagi kalangan beriman.

Abu Amir sendiri pada saat itu menggali lubang-
lubang di antara dr13 pasukan. Rasulullah kemudian
terperosok di salali sahr lubang ihr. Sehingga beliau
terluka, wajah beliau terluka, gigi geraham kanan
bagran bawah beliau patah, dan kepala beliau ter-
luka pula. Pada saat pertama duel antara dua pasu-

kan, Abu Amir mendatangi kaumnya dari kalangan
Anshar, berbicara kepada mereka dan membujuk
mereka untuk membela dan bersekutu dengannya.
Namun, ketika mereka mendengar ucapannya itu,
mereka sege r aberkata. "Allah tidak akan memberi-
kan ketenangan kepadamu, wahai fusik, musuhAllah!"
Mereka pun mencerca dan memusuhinya. Sehingga,
Abu Amir merasa tak berdaya dan segera mening-
galkan mereka sambil berkata, "Demi tuhan, kaum-
ku telah tertimpa keburukan setelah kutinggalkan!"

Sebelum ia lari ke Mekah, Rasulullah telah
mengajak dia untuk masuk ke agama Allah. Beliau
juga membacakan Al-Qur'an kepadanya. Namun,
dia menolak unfuk masuk Islam dan memberontak
Oleh karena itu, Rasulullah mendoakan atasnya
bahwa diaakan mati ditempatjauh dalamkeadaan
terusir, sehingga dia tertimpa doa Rasulullah ini.
IGrena ketika selesai Perang Uhud, dan dia melihat
bagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah
makin berjaya dan diterima manusia, maka dia lari
ke Kaisar Heraklius di Romawi untuk meminta
bantuannya memerangi Rasulullah. HeraHius ke
mudian memberinya janji, menyambutnya dan
memberinya tempat di kerajaan Romawi.

Kemudian Abu Amir segera bergerak menprati
sekelompok dari sukunya dari kalangan Anshar
yang munafik dan masih ragu-ragu. Ia memberi
mereka janji. Juga memberi gambaran kepada
mereka bahwa ia akan datang dengan tentara leng-
kap untuk memerangi Rasulullah dan mengalahkan
beliau, untuk kemudian merebut kedudukannya
dari Rasulullah. Ia juga memerintahkan mereka
unhrk menyiapkan tempat tersembunyi bagi utusan-
nya dan tempat bertukar informasi, juga menjadi
tempat baginya ketika ia datang ke Madinah nanti-
nya. Oleh karena ifu, mereka segera membangun
masjid di sebelah Masjid Qubaa', yang mereka
dirikan dengan megah dan kual Mereka selesaikan
pembangunannya sebelum Rasulullah berangkat
keTabuk.
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Setelah itu mereka mendatangi Rasulullah unhrk
bershalat di masjid mereka. Sehingga, nantinya
mereka bisa beralasan dengan shalatnya beliau di
masjid itu berarti pengakuan dan dukungan Rasu-

lullah atas masjid itu. Mereka juga mengatakan
bahwa mereka membangun masjid itu untuk
kalangan lemah dari mereka dan bagi orang{rang
sakit pada saat malam musim dingin! Namun, Allah
menjaga Nabi-Nya saw. untuk tidak shalat di tempat
itu. Beliau bersabda, "Kami sedang dalam perjalan-
an. Namun, jika kami kembali, insya Allah kami
baru bisa memenuhi permintaan untuk shalat di
masjidmu."

Kemudian ketika Nabi saw. kembali pulang dari
PerangTabuk, dan saat itu beliau dalam perjalanan
sejauh satu hari atau beberapa hari dari tempat itu,
datanglah Malaikat Jibril yang membawa kabar
tentang Masjid Dhirar dan rencana para pem-

bangunnya yang bertujuan untuk kekafiran dan
memecah-belah jamaah kaum mukminin di masjid
mereka (Masjid Qubaa) yang dibangun pertama
kali di atas dasar ketakwaan. Oleh karena iht, Rasu-

lullah segera mengutus orang untuk menghancur-
kan masjid itu sebelumbeliau pulangke Madinah.
(Seperti itulah Ibnu Katsir meriwayatkan dengan
sanadnya dari Ibnu Abbas, dari Said bin Jubair,
Mujahir,'Urwah ibnuzZlbatr, dan Qatadah) .

Ini adalah Masjid Dhirar yang Allah perintahkan
Rasul-Nya untuk tidak shalat di tempat itu. Sebalik-
nya, beliau diperintahkan shalatdi masjid pertama,
yaihr Masjid Qubaa', yang didirikan di atas ketakwa-
an sejak pertama, yang berisi orang-orang yang
senang bersuci.

"...Allah menyukai orang-orang yang bersih...." (at-
Taubah: 108)

Masjid ini, yaitu Masjid Dhirar, yang didirikan
pada masa Rasulullah sebagai pusat penipuan ter-
hadap Islam dan kaum muslimin, mereka dirikan
semata untuk merusak kaum muslimin. Juga
menyebarkan kekafir-an kepada Allah, menjadi tabir
penutup orang-orang yang ingin berbuatjahat ter-
hadap kaum muslimin yang bergerak di kegelapan,
dantempatkerja sama musuh-musuh agama Islam
untuk memeranginya di bawah tabir agama ini
sendiri.

Masjid seperti ini masih didirikan dalam pel-
bagai bentuknya yang sesuai dengan meningkahrya
sarana-sarana kotor yang digunakan oleh musuh-
musuh agama ini. Misalnya, menggunakan bentuk
kegiatan yang tampilan luarnya untuk membela

Islam. Namun, isinya adalah untuk memusuhi Islam,
atau merusak, mengambangnya dan membuat
ketidakjelasan bagi agama ini! Bisa juga berbentuk
lembaga yang membawa slogan-slogan agama
Islam yang menjadi tameng bagi mereka untuk
memerangi agama ini! Bisa pula berwujud organi-
sasi, buku, dan kajian yang berbicara tentang Islam
untuk membius [,rang-orang yang gelisah yang
melihat Islam sedang disembelih dan digilas. Ke
mudian mereka itu dibius oleh buku-buku dan
kajian ini yang mengatakan bahwa Islam dalam
keadaan baik, tak ada yang perlu ditakutkan dan
dikhawatirkan! Juga yang menggunakan pelbagai
bentuk dan wujud lainnya.

Karena banyaknya bentuk Masjid Dhirar ini,
maka kita harus menyingkapnya, menurunkan
slogan yang menipu yang mereka gunakan, dan
menjelaskan hakikatnya kepada manusia dan apa
yang tersembunyi di belakangnya. Kita memiliki
teladan dalam menyingkap Masjid Dhirar ini pada

masa Rasulullah, dengan penjelasan yang kuat dan
jelas itu,

"Dan (di antara zrang-lrargmurufikitu) adn urang-

zrang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan
kemudharatan (pada zrang-orang mukmin), untuk
keknfiran, dan untuk memecah-belah antara lrang-
orang mukmin sntn mmunggu kzdatangan orang-nrang

yang telah memerangi AIIah dan Rasul-Nya sejak

dahulu. Merelm sesungguhnya bnsumpah, 'Kami tidak
menghmdnki s el^ain ltcb ailun.' D an Allah menj adi saksi

bahwa .sesunguhnya mereka itu adal.ah pendusta
(dnlnm s ump ahny a). Janganlah lcamu b n s lnl,at dnlnm
masj id itu selamn-l"amanya. Sesungguhny a masjid y ang

didirilan atas dnsar tnkwa (Magid @rba), sejak Inri
pertama annkh lebih patut knmu brshalnt di dnlam-
ny a. D i dnlnmny a ad.a orang- or ang y ang ingin mnnb n -

sihkan diri. Allah menyulmi orang-orang yang bersih.

Maka, apa*nh orang-nrang yang mmdirilan masj tnnya

di atns d.asar talat a lup adn Allnh dan knidh.ann- (Ny a)
itu yang baik, ataulah orang-orang yng men"dirikan

bangunannya di tepi jurang yang runtuh, l"alu bangun-
annya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam
nerakaJahnnnnm ? Allnh tidak memberikan p e tunj uk
kepada lrang-orang y ang zalim. Bangun"an-bangurum

yang merelu diriknn itu senantiasa menjadi pangknl
keraguan dalnm hati mereka, kecuali bik hnti muekn
itu telnh hnncur. Alkh Mahn Mengetahui l"agi Maha-
bij alsana." (at-Taubah: 107- I l0)

Redaksi Al-Qur'an yang unik menggambalkan
bagi kita bentuk yang penuh dengan dinamika,
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yang menjelaskan nasib alitrir setiap Masjid Dhirar
yang didirikan di samping masjid takwa, dan yang
dikehendaki dengan Masjid Dhirar itu. Juga menying-
kap alf,rir setiap usaha menipu yans di belakangnya
tersembunyi niat buruk, sambil menenangkan ofturg-
orangyang bekerja dan bersuci diri dari setiap tipu
daya yang ditujukan bagi mereka-secanggih apa
pun mereka itu menampilkan dirinya dalam pakaian

sebagai orang{rang pembawa perbaikan,

'Malm, apalwh orarg- orang I ang mmdirikan masj id-
nya di atas dnsar takwa lupada Llkh dnn lwidhnan-
(Irlya) itu yang baik, ataukalt orang-orangyang men-

dirilwn bangtrannya di tepi jurangyarryruntuh, lalu
bangurwnnya itu jatuh bnsama-sam.a dzngan din ke

dalam nerakaJahnnnnm? Allah tidnk memberikan
petunjuk lupada orang-orang yang ztlim." (at-
Tbubah: 109)

Marilah kita perhatikan sebentar bangunan
masjid tahva vang tinggi teeuh, dan kukuh. Setelah
itu kita perhatikan ke segi yang lain! Maka, kita
akan melihat gerakan yang cepat dan tergesa-gesa
dalam membangun Masjid Dhirar. Ia berdiri di tepi
jurang yang rentan, berdiri di tepi tebing yang
hampir runtutr, dan berdiri di atas tanah yang rapuh
siap unhrkrunhrh. Sehingga kita melihatnyaketika
iamulai oleng, tergelincir, dan ambruk! Iaruntuh!
la tenggelam tertelan tanah! Ada lubang yang
menelannya! Alangkatr mengerikannya! hbang itu
ternyata neraka Jahannam.

'...Allah tidnk memberiknn petur{uk fupodn nrang-

orang yang ulim. " (at-Taubah: 109)

Mereka adalah orangorang kafir yang musyrik,
yang mendirikan bangunan ini unfuk merusak
agamaini!

Ini adalah pemandangan yang menalliubkan,
yang penuh dengan gerakan yang dinamis, yang
digambarkan dan digeraliftan oleh beberapal<atd
Hal itu untuk memberi ketenangan bagi para pem-
bawa dalffah kebenaran tentang nasib dalorah
mereka, dalam menghadapi propaganda tipu daya,
kekafiran dan kemunafikan! Juga untuk menenang-
kan para pembangun masjid di atas ketakwaan
setiap kali mereka menghadapi para pembangun
untuk tujuan tipu daya dan merusak!

Kemudian dipaparkan pemandangan lain yang
digambarkan oleh redaksi Al-Qur'an yang unik
tentang pengaruh Masjid Shirar pada jiwa para
pendirinya yang jahat, dan semua pendiri Masjid
Dhirar,

"Bangunan-bangunan ytg mnekn dirilan itu senan-
tiasa menjadi panglnl keraguan dalnm lnti mnekn,
leecuali biln lnti mnelmitu telnh Inncur. AllnhMalw
MergetahuilngiMalnbijakarn."(atlaubah:f f 0)

Tbbing yang rentan itu telah runtuh. Ia runtuh
bersama bangun m dhhmyangdidirikan di atasnya.
Ia runhrh bersamdrya ke nerakaJahannam yang
menjadi tempat paling buruk! Namun, puing-puing
bangunan itu masih tetap ada dalam hati parapen-
dirinya. Dalam hati mereka masih terdapat "kera-
guan," kegelisahan dan kebingungan. Hal itu akan
terus bercokol dalam hati mereka Hati mereka tak
mungkin mendapatkan ketenangan, keteguhan,
dan kedamaian. Kecuali, jika hati itu juga runtuh
dan jatuh dari dada mereka!

Gambaran bangunan yang runtuh adalah gam-
baran keraguan, kebimbangan, dan ketidaktenang-
an. Ia adalah bentuk material, dan ini adalah bentuk
perasaan. Keduanya bertemu dalam lembaran seni
yang menakjubkan, yang dilukiskan oleh redaksi
Al-Qur'an yang unik. Keduanya bertemu dalam
realita manusia yang terus terulang di sepanjang
z:rrnan. Para pembuat tipu daya akan terus guncang
akidahnva bingung hatinya sertatak mendapatkan
ketenangan dan kedamaian. Ia terus berada dalam
kegelisahan dan keraguan tanpa pernah merasakan
ketenangan dan kedamaian.

Ini adalah kemukjizatan yang menggambarkan
realitas kejiwaan dengan kanvas keindahan seni,
dalam kesesuaian.seperti ini. Yakni, dengan kese
derhanaan dalam pengungkapan dan penggambar-
an sekaligus.

Setelatr itu semu4 masih ada hikmatr manhaj Al-
Qur'an dalam menyingkapkan Masjid Dhirar dan
para pendiriny4 dalam mengHasifkasikan masya-
rakat ke tingkatan-tingkatan keimanan yang jelas.

Juga dalam menyingkapkan jalan bagi harakah
Islamiah, dan menggariskan medan yang menjadi
tempat harakah inibergerak dari segala sisinya

AlQur'anul-Karim mengurusi bagaimana me
mimpin masyarakat muslim, bagaimana memberi
pengaratran kepada mereka, bagaimana mengajar-
kan merek4 dan bagaimana menyiapkan mereka
untuk memikul misi mereka yang besar. Al-Qur'an
initak mungkin dipahami kecuali oleh orangyang
mempelajarinya dalam bidang harakiahnya yang
besar. Juga tak dapat dipahami oleh orangorang
yang bergerak bersamanya seperti gerakan yang
besar dalam bidang seperti ini.
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"Sesungguhnya Allah telah membeli dari
orang-orang mukmin, diri dan harta mereka
dengan memberikan surga unhrk mereka.
Mereka berperang pada jalan Allah; lalu
merka membunuh atau terbunuh. (ftu tetatr
menjadi)janji ya,ng benar dari Allah di ddam
Tburat, Lrjrl aan Al-Qur'an (selain) daripada
Allah? I\faka, bergembiralah dengan jual beli
yang telah karru latarkan itl, dan itulatr ke-
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menangan yang besar. (rrr) Mereka itu adalah
orang-orang yang bertobat yang beribadah,
yang memuji (Altah), yang melawa! yang ruku,
yang sujudr /ang menyuruh berbuat makruf
dan mencegah berbuat mungkar, dan yang
memelihara hukum-hukum Allah. Dan, gem-
birakanlah orang-orang mukmin itu. (112)
Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-
orang yang beriman memintakan ampun
(kepada Allah) bagi orang-orang musyrik,
walaupun orang-orang musyrik itu adalah
kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka
bahwa orang-orang musyrik itu, adalah peng-
huni nerakaJahannarn- (113) Permintaan :unpun
dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya"
tidak lain hanyalah karena suatu janji yang
telah diikrarkannya kepada bapaknya itu.
Thtkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya
itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim ber-
lepas diri daripadanya Sesungguhnya Ibrahim
adalah seorang yang sangat lembut hatinya
lagi penyantun. (114) Allah sekali-kali tidak
akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah
memberi petunjuk kepada mereka hingga
dijelaskan-Nya kepada mereka apa yangharus
mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu. ( I 15) Sesungguhnya
kepunyaan Allahlah kerajaan larrgt dan bumi.
Dia menghidupkan dan mematikan. Dan, se-
kali-kali tidak ada pelindung dan penolong
bagimu selain Allah. (116) Sesungguhnya Allah
telah menerima tobat Nabi, orang-orang
Muhajirin, dan orang-orang Anshar, yang
mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah
hati segolongan dari mereka hampir berpaling,
kemudian Allah menerima tobat mereka itu.
Sesungguhnya Allah Matra Pengasih lagiMaha
Penyayang kepada mereka, (117) dan terhadap
tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan
tobat) mereka, hingga apabila bumi telah
menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi
itu luas dan jiwa mereka pun telalr sempit (pula
terasa) oleh mereka, serta mereka telah
mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari
(siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja.
Kemudian Allah menerima tobat mereka agar
mereka tetap dalam tobabnya. Sesungguhnya
Afhhlah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha
Penyayang. (118) Hai orang-orang yang ber-
iman, bertakwalah kepada Allah, dan hendak-
lah karnu bersama orang-orang yang benar.

(119) Tidaklah sepatutnya bagi penduduk
Madinah dan orang-orang Arab Badui yang
berdiam di sekitar mereka, tidak turut
menyertai Rasulullah h""g berperang) dan
tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai
diri mereka daripada mencintai diri Rasul.
Yang demikian itu ialah karena mereka tidak
ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan
pada jalan Allah. Dan, tidak (p"1") menginjak
suahr tempat yang membangkitkan amarah
orang-orang kafir, dan tidak menimpakan
suatu bencana kepada musuh, melainkan
dituliskanlah bagi mereka dengan yang demi-
kian itu suahr amal saleh. SesungguhnyaAllah
tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang
berbuat bailq (120) dan mereka tiada menaf-
kahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak
(p"la) yang besar dan tidak melintasi suahr
lembah, melainkan dituliskan bagi mereka
(a-al saleh pula), karena Allah akan memberi
balasan kepada mereka (dengan balasan) yang
lebih baik dari apa yang telah mereka kerja-
kan. (121) Tidak sepatutrya bagi orang-orang
yang mukmin itu pergr semu:rnya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap
golongan di antara mereka beberapa orang
untuk memperdalam pengetahuan mereka
tentangagama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kem-
bali kepadanya, supaya mereka ihr dapat men-
jaga dirinya- (122) Hai orang-orang yang ber-
iman, perangilah orang-orang kalir yang di
sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka me-
nemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah
bahwa Allah beserta or:rng-orang yang ber-
takwa. (123) Apabila diturunkan suafir surah,
maka di antara mereka (orang-orang muna"fik)
ada yang berkatar'Siapakah di antara kamu
yang bertambah imannya dengan (turunnya)
surah iniP Adapun orang-orang yang beriman,
maka surah ini menambah imannya, sedang
mereka merasa gembira. (124) Dan adapun
orang-orang yang di dalam hati mereka ada
penyakit maka dengan suratr ihr bertambah
kekafiran merekq di samping keka.firannya
(yang telah ada) dan mereka mati dalam keada-
an kafir. (125) Dan tidakkah mereka (orang-
orang munafik) memperhatikan bahwa
mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun,
kemudian mereka tidak (iuga) bertobat dan
tidak (pula) mengambil pengajaran? (126) Dan
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apabila diturunkan sahr surah sebagian meneka
memandang kepada sebagian yanglain (sam-

bil berkata), 'Adakah seorang dari (orang-
orang muslimin) yang melihat kamuP Sesudah
itu mereka pun pergi. Allah telah memaling-
kan hati mereka disebabkan mereka adalah
kaum yang tidak mengerti. (127) Sesungguhnya
telah datang kepadamu seorang rasul dari
kaummu sendiri, berat terasa olehnya pen-
deritaanmu, sangat menginginkan (keimanan
dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan
lagr penyayang terhadap orang-orang mukrnin.
(128)Jika mereka berpaling (dari keimanan),
maka katakanlah, 'Cukuplah Atlah bagrku;
ddak ada Tlrhan selain Dia. flanya kepada-
Nya aku bertawakal dan Dia adalah Ttrhan
yang memiliki Arsy yang agung."' (129)

Pengantar
Potongan terakhir dari surah at:Taubah ini atau

pelajaran terakhir dalam surah ini, masih mem-
bicarakan hukum-hukum terakhir tentang sifat
hubungan arttma masyarakat muslim dengan lain-
nya. Dimulai dengan pendefinisian hubungan antara

individu muslim dengan Rabbnya, pendefinisian
sifat "Islam" yang dideldarasikannya; juga penjelas-

an tentang beban-beban agama ini, dan manhaj
harakah Islam dalam bidang-bidangnya yang banyak.

Masuk Islam adalah suatu transaksi antara dua
pihak yang berbaial Allah bertindak sebagai pihak
pembeli, sedangkan individu mukmin bertindak
sebagai penjual. Ia adalah baiat antara hamba yang
mukmin dengan Allah. Setelah bait itu sang muk-
min tidak lagi menyisakan sesuatu dalam dirinya
dan hartanya yang ia khususkan unhrk selain Allah.

Si mukrnin berjihad di jalan-Nya untuk memuliakan
kalimat Allah, dan agama ini menjadi milik Allah
semata- Dalam transaksi itu, individu mukmin telah
menjual dirinya dan hartanya kepadaAllah dengan
balasan hargayang pasti dan diketahui, yaitu surga.

Ia adalah harga yang tak dapat dibandingkan de-

ngan barang, narnun ia adalah artugerah dan pem-

berian Allah,

"Saungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang

mulonin, diri dan harta merelu dzngan memberiknn

surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan
Alkh; lnk mneka mcmbunuh atau tnbunuh. (tu telah

menj adi) j anj i y ang b enar dari Allah di dalnm Taurat,

Inj il, dan Al- @i an. Dan sinpakah yang lebih mene-

pati janjinya (selain) daripada Allah? Maka, ber-

gunbiralnh dmgan jual beli yang telah kamu I'akukan

itu, dan itulnh kemenangan yang besar. "(at-Taubah:
1l 1)

Orangorangyang telah berbaiat dan mengada-
kan transaksi ini, adalah orang{rang yang terpilih,
yang memiliki sifat-sifat istimewa. Di antaranya
yang khusus bagi dirinya sendiri dalam berinteraksi
secara langsung dengan Allah dalam perasaan dan

melakukan ritus. Di antaranya ada yang khusus
berkaitan dengan beban-benan baiat ini di leher
mereka. Yaitu, berusaha bukan untuk diri mereka,
tapi untuk membumikan agama Allah di muka
bumi, seperti mengajak kepada kebaikan, men-
cegah kemungkaran, dan menjalankan hudud Allah
bagi diri maupun kepada orang lain,

'Mereka itu adalah zrang-lrang yang bntobat, yang
b erib adnh, y ang memuji (AAaD, y ang melnwat, yang
ruku, yang sujud, yangmenyuruh bnbuat malcruf dan
mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara

hukum-hukum Allnh. Dan gembiralanhh orang-orang

mukmin itu." (at{ia'obah: 112)

Ayat-ayatberikutirya dalam redaksi surah ini
memutuskan ikatan antara orang{rang beriman
yang telah berbaiat dan bertransaksi ini, dengan
seluruh orang yang tidak masuk bersama mereka
dalam baiat dan transaksi ini, meskipun keluarga
dekat mereka. Karena saat itu arah mereka sudah
berbeda, dan akhir perjalanan mereka juga sudah
berbeda. Orang-orang yang melakukan fansaksi
ini adalah para calon penghuni surga, sedangkan
orang-orangyang tak bertransaksi seperti ini men-
jadi penghuni neraka. Tidak ada pertemuan di
dunia juga di akhirat antara para penghuni surga
dengan penghuni neraka. Dengan demikian, ke-
dekatan hubungan darah dan nasab tidakmencipta-
kan suatu ikatan, dan tidak dapat menjadi jembatan

antara penghuni surga dengan penghuni neraka,

"Tiadnlah sepatutnya bagi Nabi dan orang-lranglang
beriman memintaknn ampun (kepada Alkh) bagi

orang- orang musyriN walnupun lrang- nrang musyrik

itu adalah lnum kerabat(nya), sesudah jelas bagi

merekn bahwa orang-orang musyrik itu adalnh pmg-
huni rurakaJalnnnnm. Permintann ampun d.ari llrahim

ftepanaAllnh) untuk bapaknya, tidak lain hanyal"ah

karena suatu janji yang telnh diikrarlmnnya ktpada
bapalcnya itu. Tatkak jelns bagi lhrahim bahwa bapak-

nya itu adnlnhmusuhAllnh malil lhraltim brrlzpas diri
darip adany a. Sesunguhny a lbrahim annkh se zrang

yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." (at-
Taubah: 113-114)
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lnyalitas orang beriman harus dikhususkan
hanya kepada Allah. Kepada-Nyalah dia melakukan
transaksi, dan di atas dasar loyalitas yang integral
ini berdirilah seluruh kaitan dan ikatan. Ini adalah
penjelasan dari Allah bagi kaum mukminin, yang
memutuskan semua ketidakjelasan dan menjaga
dari segala kesesatan. Cukuplah bagi orang-orang
beriman naungan dan pertolongan Allah bagi mereka.
Di situ mereka tak membutuhkan segala sesuahr
selain-Nya, karena Dia adalah Maharaja, yang tak
ada satu makhluk pun berkuasa selain-Nya,

'Dan Allnh seknli-lali tid"ak aknn menyesatkan suatu
knum, sesudah Alkh memberi petunjuk kepadn merela
hingga dijelnkan-Nya kepada merekn apa yang hnrus.

merela jauhi. Sesungguhnya Allah Mahn Mengetahui
segaln sesuatu. Sesungguhnya lupunyaan Allahlnh ke-
rajaan l"angit dan bumi. Dia menghiduplan d.an me-

matiknil Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan
penol.ong bagimu selnin Allnh. "(at{bubah: 115-1 16)

Karena seperti inilah sifat baiat itu, maka tindak-
an ragu-ragu serta tak ikut serta dalam perjuangan
di jalan Allah menjadi satu pelanggaran yang besar.
Namun, Allah memberikan ampunan bagi siapa
yang Dia ketahui mempunyai niat yang benar dan
tekad yang teguh setelah dia ragu-ragu dan tak ikut
serta dalam perjuangan. Allah memberikan ampun-
an kepada mereka sebagai benhrk kasih sayang dan
anugerah dari-Nya,

"Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi,
orang-orang Muhajirin dan orang-orang Aruhnr, yang
mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati
segolongan dari mereka hnmpir berpaling lumudian
AlLah menerima tobat merekn itu. Sesungguhnya Allah
Mafut Pengasih l"agi Maha Penyayang kepadn merelm,

dnn terh"adap tiga orangyang ditnngguhknn (putnima-
an tobat) merekn, hingga apabila bumi telnh menjadi
sempit bagi merekn, padnlnl bumi itu luas dan jiua
mneknpun tel"ah sempit (puk terasa) olehmueka, suta
muekn telnh nungetahui bahwa tidak adn tempat lnri
dari (siksa) Allnh, melninknn lupada-Nyasaja. Kemu-
dian Alkh menerima tobat nterelu agar mereka tetap

dal"am tobatnya. Sesungguhnya Alkhkh Yang Maha
Penerinn tobat lagi Mahn Penyayang. "(at-Taubah:
l17-ll8)

Setelah itu diberikan penjelasan pasti tentang
beban-beban baiat yang harus dipikul oleh pen-

duduk Nlaclinah dan kalangan suku fuab Badui di
sckcliling N{adinah. Yaitu, mereka yang dekat de-
Irgart Rasulullah yang kernudian menjadi elemen

dasar masyarakat Islam, dan pusat pergerakan
Islam. Juga kecaman terhadap orang yang tak ikut
serta dalam perjuangan; beserta penjelasan tentang
harga transaksi ini dalam setiap langkah dan setiap
gerakan, dalam beban-beban baiat,

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan
lrang-lrang Arab Badui yang berdiam di sekitar
mereka, tidak turut menyertai Rnsulull,alt (pergi ber-
perang) dnn tidak patut (puk) bagi merela lebih men-
cintai diri mnela dnripada mencintai diri Rasul. Yarry
demikian itu ial"ah karena mneka tidak ditimpa ke-
h.ausan, leepayahan, dnn lulnparan pada jal"an-Altnh.
Dan, tidak (puln) menginl ak suatu tempat y ang mem-
bangkitknn amnrah zratg-orang lafr, dan tidnk me-
nimpalmn sesuatu bencana lupada musuh, melninlan
dituliskanl"ah bagi merekn fungan yang demikian itu
suatu amnl saleh. Sesungguhnya Alkh tidnk menyia-
nyiakan palula orang-orang yang berbuat baik, dan
mne lm tiadn mmafahknn suatu rnflah y ang lecil dnn
tidak (puk) yang besar dan tidak melintasi suatu
lembah, mel^a,inlan ditulislwn bagi mzrelm (amal salzh

Pula), karena Allah akin memberi balnsan kepada
muekn (dengan balnsan) yang bbih baik dnri apa yang
telnh muelm lurj aknn." (at{bubah : 120-l2L)

Bersama dorongan yang mendalam unfuk ber-
jihad ini terdapat penjelasan tentang batasan-batas
an perintah untuk berjuang. Wilayah Islam telah
meluas dan jumlah mereka telah bertambah banyak
Sehingga, memungkinl:-m jika sebagian pergi ber-
jihad dan sebagian mengkhususkan diri untuk
memperdalam agama. Sementara ifu , sebagian lagi
tetap bekerja untuk memenuhi kepentingan masya-
rakat umum seperti memenuhi kebutuhan pokok
mereka dan melanjutkan pembangunan. Pada
akhirnya semua usaha itu akan bertemu dalam satu
tujuan,

"Tidnk sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu
p ergi s emuany a (kz me dnn p oarg) Matgapa tidok pffgi
dnri tiapaiap golnngan di antara mnelw bebnapa mang
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
agam.a dnn untuk membni peringatan lupada knumnya
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya
mneluitudnpatmmjagadiinya."(at+aubatr:UZ)

Pada ayat berikutnya terdapat penjelasan tentang
jalan gerakan jihad setelah Jazirah Arab secara
keseluruhan telah menjadi pusat Islam dan pusat
pergerakannya. Dan, jadilah garisnya mengarah
untuk memerangi kaum musyrikin secara ke-
seluruhan sehingga tak ada lagifitnah, dan agama
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seluruhnya menjadi milik Allah. Demikian juga me-

merangi Ahli Kitab secara keseluruhan, sehingga
mereka memberikan jizyah dalam keadaan terhina

"Hai orang- orang yang bniman, perangilnh orang-zrang

lufr y ang di s e kinr lumu itu, dan hndnk:lnh mn e ka me'

nnnui lelwasan dmipdarru, dnn kztahilnh balwa Allnh
besatn mang-orang yng bertalaw. "(at{bubah: 123)

Setelah penjelasan detail ini tentang sifat baiat,

tuntutan, konsekuensi, dan garis gerakannya,

redaksi Al-Qur'an kemudian menampilkan peman-

dangan dua lapis yang menggambarkan sikap
orang-orang munafik terhadap Al-Qur'an yang
diturunkan dengan kandungan sugesti-sugesti
keimanan hati, juga beban-beban dan kewajiban
amaliah. Sambil mencela kaum munafikin yang tak
juga tercerahkan dengan penjelasan dan ayat-ayat

Allah,.dan tak juga mengambil pelajaran dari
peringatan dan musibah,

'Apabiln diturunlean suatu surah, maka di antara
mereka (orang-orang munafik) ad.a yang berkata,

'siapaknh di antara kamu yang bertambah im.annya

dengan (turunnya) surah ini?' Adapun lrang-lrang
yang beriman, m.a,lm surah ini menambah im.anrrya,

sedang mueka nuftrsa gembira. Dan adapun zrang-

orangyarry di dnlnm lnti muelm adn penyakit, mala
dengan surah itu bertarnbah kelwfiran mereka, di
samping kzlufrannya (yang telah adn) dan merekn

mati dalam keadaan kafir. Dan tidakknh mereka

(orang- orang murafk) mempnlntilan bahwa mnelw
diuji seknli atau dua kali setiap tahun, lcemudian

mnela tidnk (juga) butobat dnn tidak (puln) meng-

ambilpagajaran? Dan, apabil.a diturunlmn satu surah

sebagian maeka mmandang lupada sebaginn yang lnin
(sambil brlwn), Adnl(nh seorang dari (orang-orang

muslimin) yang melihnt kamu?' Sesudah itu mnekn
pun pergi. Allnh telnh memalirrylmn lwti merelcn

disebabkan mcrelw adnhh laum y ang tidnk rnengnti. "
(at{bubahz 124-127)

Pelajaran dan surah ini ditutup dengan dua ayat
yang menggambarkan sifat Rasulullah yang ber-
keinginan keras membawa kebaikan bagi kaum
beriman, serta kasih sayang beliau yang melimpah
kepada mereka Juga pengarahan kepada Nabi saw
untuk hanya berpegang kepada Allah semata, dan

tak terpengaruh oleh orang{rang yang menyim-
pang dan menolak menerima hidayah,

"sesungguhnya telnh datary ktpadnmu seorang rasul
dnri kaummu sendii, baat terasa olehnyapmdnitann-
mu, sangat mmginginlun (leeimnnnn dnn kzs elnmntan)

bagimu, amat bekn kasilt"an logt pt loyorg terhadnp

rrang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari
kzimnnnn), mnlw lnnlanlnh,' Cukup kh AUah bagilat
tidnk ada tulnn selain Dia. Hanya kzpadn-Nya aku
bertawaknl dnn Di"a adnlnh Tulnn y ang memiliki Arsy

y ang agung. "" (at-Taubah: 128- 129)

Semoga dengan penjelasan general atas kan-
dungan potongan terakhirdari surah at:Taubah ini,
kita dapat melihat betapa ia terfokuskan pada jihad;
pemisahan secara total dengan dasar akidah; ber-
gerak dengan agama ini di atas muka bumi untuk
menjalankan hudud Allah dan menjaganya. Atau
dengan kata lain, untuk meuuj udlan lwkimiah Nlah
bagi hamba-hamba-Nya dan melenyapkan seluruh
lukimiahhasil rampasan yang melanggar!

Semoga melalui penjelasan general terhadap
hakikat ini pula, terlihaflah sejauh mana kerancuan
dan tanda-tanda kekalahan yang menguasai para
penafsir ayat-ayat Allah dan syariat Allah pada

zarnan ini. I(arena, mereka berusaha keras unfuk
membatasi jihad Islam pada sekadar menjaga suahr
wilayah "Negara Islani"! Sementara kalimat-kalimat
Allah memerintahkan tanpa tedeng-aling untuk
melakukan serangan terus-menerus atas orang-
orang kafiryang memimpin Negara Islam ini, dan
menyebut bahwa mereka adalah orangorang yang
melakukan agresi! Ikrena agresi yang sebenarnya
tercermin dalam perampasan mereka atas uluhiah
Allah, menyembah diri mereka sendiri dan meng-
hambakan orangorang kepada diri mereka, bukan
kepada Allah. Iriilah agresi yang harus dijadikan
sasaran jihad kaum muslimin dengan sebenar-
benarnya jihad!

Cukuplah kami berikan pendahuluan yang gene
ral ini terhadap pelajaran terakhir dari surah ini,
untuk kemudian kita cermati nash-nashnya secara
detail.

Konsekuensi-Konsekuensi Baiat kepada Allah

4$i#a';.35i4+ti,a:;i'"oy-*
tffii;'[We5 jrl,;-t^tAiQ:61,

Vyirry:;trr,J_k*d6?,i-ni
'bfu'*67ii:+lt'.,JJ7'_rl;#f ;
t 6,3j;6 1; lt i;r,,s ji'l{;.



Juz Xl: Bogian Akhir at:faubah dan lfunus (42 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an W

<,;;A\613;A6A;4(<r#i
e Ft&rxi i <Diya\ t:'i ;-Jti
7;.:tJ.1")+rL(:Hi&3i66

g;<*:'5\t?i
"Sesungguhnya Allnh tel"ah membeli dari orang-orang
mukmin, diri dnn harta mereln dengan membniknn
surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan
Allnh; klu mnela membunuh atau terbunuh. (hu tekh
menj adi) j anj i y ang b ernr dnri Allnh di dalam Taurat,

Injil, dan Al-@i an. Dan siapakah yang lebih me-

nepati janjinya (selarn) daripada Allah? Makn, ber-

gembiralnh dmgan jual beli yang telah knmu lnkuknn
itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu
adakrh orang- orang I ang bertobat, y ang bnibadnla yang

memuji (Allnh), yang melnwat, yang ruku, yang sujud,

yangmenyuruh berbuat m"akruf dan mencegah bnbuat
mungkar dnn y ang memelihnra hukum-hukum Allnh.
Dan gembiraknnlah lrang-lrang mukmin itu." (at-
Taubah: 111-112)

Nash ini telah saya baca sebelumnya dan telah
saya dengar tak terhitung berapa kali banyaknya
saat saya menghafal dan mempelajari Al-Qur'an.
Setelah itu dalam rentang waktu lebih dari se-

perempat abad, nash ini (ketika saya kaji dalam
tatstr Fi Zhilnlil @i an'rn) saya rasakan sepertinya
saya menangkap pernahaman baru yang belum
pernah saya dapat dalam kontak dengannya, se-

lama berkali-kali yang tak terhitung jumlahnya itu,
sepanjang rentang waktu ifu !

Ia adalah nash yang menakutkan! Karena ia
menyingkapkan hakikat hubungan yang mengikat
kaum mukminin dengan Allah. Juga tentang haki-
kat baiat yang mereka berikan dengan keislaman
mereka sepanjang hidup. Maka, siapa yang berbaiat
dengan baiat ini dan memenuhi konsekuensinya,
berarti dia adalah seorang mukmin yang sebenar-

nya yang memenuhi karakteristik sebagai "muk-
min", dan pada dirinya terwu;iud hakikat keimanan.
Sedangkan jika tidak, maka baiabrya ihr mernbutuh-
kan bukti dan pencermatan lebih lanjut!

Hakikat baiat ini adalah bahwaAllah menerima
secara bulat jiwa dan harta kaum mukminin.
Sehingga, jiwa dan harta itu sama sekali tak rnenjadi
milik mereka lagi. Mereka tak l-agi dapat menyisa-
kan sesuatu darinya untuk tak diinfakkan di jalan-

Nya. Mereka tak lagi memiliki pilihan untuk mem-
berikan atau menahan. Sama sekali tidak. Karena

ini adalah transaksi jual beli, yang berarti pem-
belinya berhak unhrk berbuat apa pun atas apa yang
dibelinya ihr, seperti yang telah disepakati. Semen-
tara si penjual tak merniliki kuasa apa-ap:a, selain
berjalan di jalan yang telah ditetapkan, tak menyim-
pang dan memilih-milih, tak mendiskusikan atau
mendebatnya, jog3 tak mengatakan kecuali ke'
taatan, berainal, dan menyerahkannya kepada
Allah. Sedangkan, harganya adalah surga. Jalan
yang harus dilewati itu adalah jihad, terbunuh
dalam jihad, dan berperang. Akhir perjalanannya
adalah kemenangan atau syahid,

"Sesungguhnya Allah telnh mcmbeli dari orang-orang

muhnin, diri dnn hmn mnekn dzngan memberikan
surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan
Allnh; lnlu merekn membunuh atau terbunuh...." (at-
Taubah: 111)

Siapa yang berbaiat seperti ini, siapa yang me-

lakukan transaksi ini, dan siapa yang menyetujui
harga ini, serta menepati semua syaratnya, maka
dia berarti seorang mukmin. Karena kaum muk-
minin adalah orang.orimg yang Allah beli diri dan
harta mereka, dan mereka pun menjualnya kepada
Allah. Merupakan sahr ratunatAllah, yang menjadi'
kan harga bagi transaksi ini. Sedangkan, jika tidak,
maka Dialah sebenarnya pemberi jiwa dan harta itu,
dan Dia pula pemilik jiwa dan harta ihr. Namun, Dia
memberikan kemuliaan kepada orang-oraqg, se.
hingga menjadikannya memiliki kehendak. Allah
memberikan kepadanya kesernpatan untuk me
lakukan transaksi dan menjalankannya Allah mem-
berikan kemuliaan kepadanya dengan meng-
ikatnya dengan transaksi dan janji-Nya. Kemudian
pemenuharmya atas bansaksi dan janjinya itu dinilai
sebagai ukuran ke hamba-hambanyayang mulia.
Sedangkan, pelanggarannya atas transaksi dan
janjinya sebagai ukuran kemerosotannya menuju
dunia hewan, dan hewan yang paling buruk.

"Sesungguhnya binatarry fuakihluk) yang paling buruk
di sisi Alkh ialah orang-areng yang lwfir, karena
mereka itu tidnk beriman. (Yaitu) nrang-orang yang
lum;u telah mtngambil pnjanjian dwi mnelm, sesudnh

itu mnela mngkltianati janjinya pann setiap knliryU
dan mereka tiddk takut (akibat-akibatnya)." (aI-
Anfaal: 55-56)

juga menjadikan ukuran dalam penghitungan
amal perbuatan dan pemberian balasannya terletak
pada apakah dia memenuhi atau melanggar tran-
saksi dan janjinya itu.
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Ini adalah baiat yang menakutkan, namun ia
terletak pada setiap tengkuk orang yang beriman-
yang tak jatuh darinya kecuali dengan iatuhnya
keimanannya. Oleh karena itulah, saya merasakan
kengerian itu saat saya menulis katakata ini,

"Sesungguhnya Allnh telah membeli dari orang-orang

mukm[n, diri dan harta mereka dengan membnikan
surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan
All"ah; lnlu mnelu membunuh atau terbunuh...."(at-
Taubah: 111)

Kami memohon bantuan-Mu, yaAllah! Karena
transaksi ini amat menakutkan. Sernentara orang-
orang yang mengklaim diri mereka "kaum mus-
limin" di Timur dan Barat, mereka berpangku
tangan. Mereka tak berjihad untuk mewujudkan
uluhiah Allah di atas muka bumi, dan tidak me-
musuhi parathagutyang telah merampas hak-hak
rububiyy ah dan keistimewaannya dalam kehidupan
orang-orang. Mereka juga tak membunuh dan
terbunuh di jalan Allah. Juga tak berjihad dalam
perjuangan selain berperang!

Kata-kata ini menggedor pendengaran para pen-

dengarnya dari generasi pertama Islam era Rasu-

lullah. Sehingga, hal itu segera berubah dengan
cepat dalam hati orang beriman menjadi realitas
dalam kehidupan mereka, bukan sekadar makna-
makna yang mereka tanam dalam otak mereka atau

mereka rasakan semata dalam perasaan mereka.
Namun, mereka menerimanya untuk kemudian
dilaksanakan. Dengan mengubaturya menjadi hara
kah yang terprogram, bukan sekadar bentuk yang
terkhayalkan. Seperti itulah yang dipahami oleh
Abdullah bin Rawahah r.a dalam BaiatAqabah kedua.

Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi dan lainnya
mengatakan bahwa Abdullah bin Rawahah r.a.

berkata kepada Rasulullah (pada malam Baiat
Aqabah), "Berikanlah syarat bagi Rabbmu dan
dirimu seperti yang engkau kehendaki.' Rasulullatt
bersabda,"',Say a mmsyaratkan bagi Rnbbku bahwa

lmlian mmyanbah- Nya drn tidnk menyekutuknn- Nya
dzngan sesuatu. Dan saya syaratlari bagi diriku bahwa

kalian membelaku fungan jiwa dan hnrn kalian."
Abdullah bin Rawatratr kembali berkata, "Apa yang

kami dapatkan jika kami memenuhi semua syarat
tersebut?" Rasulullah menjawab, "Surga." Abdullah
bin Rawahah berkata, "Ini jual beli yang meing-

untungkan. Kami tak akan mundur dan tak me-

nerirna jika ini dibatalkan."3
Mereka menjadikannya sebagai transaksi yang

berlangsung dan berlaku di antara dua pihakyang
saling berbaiat. Selesai sudah, transaksi berjalan,
dan tak ada jalan unhrk membatalkarurya, "Kami tak
akart mundur dar;tak menerima jika ini dibatalkan."
Transaksi ini sud'ah berlangsung, tanpa ada pilihan
untuk mengoreksi atau rnengubatrrya. Sedangkan,
surga adalah harga yang sudah terpegang, bukan
yang masih berupa janji! Bukankah janji itu dari
Allah? Bukankah Allah yang membeli? Bukankah
Dia yang menjanjikan harga beli itu? Maka, ia rnen-
jadi janji yang berlaku di seluruh Kitab Suci-Nya,

"...(Itu telah menjadi) janji yang bmar dnri Alkh di
dalnm Taurat, Injil, dnn AI- @i an.... " (at{buba}r:
r 11)

"...Dan siapakah yang lebih runepati janjinya (sekin)

daripadn A1kh....2" (at{bubah: 11 1)

Benar, siapa yang lebih memenuhi janjinya di-
bandingkan Allah?

Jihad di jalan Allatr adalah baiat yang telah di-
tetapkan pada leher setiap mukmin secara mutlak,
sejak zaman para rasul dan sejak ada agama Allah.
Ia adalah sunnah Allah yang terus berjalan, yang

tanpanya, maka kehidupan ini tak dapat berlang-
sung dengan lurus; dan dengan meninggalkannya,
maka kehidupan ini tidak akan menjadi baik,

"...Seandainya Allah tidak menolak (kganasan)
sebagian orang-mang dmgan sebagian yang lain, pasti
rusaklah bumi ini...." (al-Baqarah: 251)

"... Sekiranya Allnh tiadn mnnlnk (lugannsan) sebagian

orarg-mangdengan sebagian yang lnin, tentulnh telnh
dirob o hlan bi ara - biara Nasrani, gn ej a - gn ej a, r umah -

rumah ibodat orangYahudi, dan masjid-mesjd yang
di dalnmny a b any ak dis ebut nama Allah.... " (al-Haii :

40)

Kebenaran harus terus bergerak di jalannya.

Sementara kebatilan harus berhenti di jalan!

Bahkan, kebenaran ifu harus mengambil jalan itu.
Karena agama Allah harus terus bergerak mem-
bebaskan orang-orang dari penghambaan kepada
sesama hamba dan mengembalikan mereka ke-
pada penyembahan Allah semata. Kebenaran harus
menghentikan gerak thagut di jalan, bahkan ia

3 Dahm satu riwayat, "Kemudian turunlah ayat 111 surah at-Taubah, 'Sesungguhnya Allah telah membeli dari orangorang mukmin, diri dan

harta mereka dengan memberikan surga unhrk mereka.- Namun, kami menilai jauh kemungkinannya jika ayat tersebut dinrrunkan ketika itu. Karena

pada saat itu peperangan belum lagi diwajibkan. Ayat ini benar termasuk ayat Madaniah, namun ia sesuai dengan isi baiat umum itu.
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harus memotong jalannya itu. Agama Allah harus
bergerak di atas bumi seluruhnya untuk mem-
bebaskan orang-orang seluruhnya.

Kebenaran itu harus terus bergerak dijalannya,
dan kebatilan tidak boleh menyimpangkannya dari
jalan itu! Selama di atas muka bumi ada kekafiran,
kebatilan, dan penyembahan kepada selain Allah,
yang menghinakan kemuliaan manusia, maka jihad
di jalan Allah itu terus berlaku, dan baiat di leher
setiap mukmin itu menuntutnya untuk dipenuhi.
Karena jika ia tak memenuhinya, maka ia tak lagi
berstafus sebagai orang yang beriman. Hal ini
sesuai dengan hadits Nabi saw.,

"Barangsiapa yang mati namun belum sempat ber-
perang di jalan All"ah, dan tak pern"ah dalnm dirrnya
ada keinginan untuk bnperang di jalnn Alhh, maka
ia mati dal.am satu bagian dari kemunnflmn. " (HR
Ahmad Muslinr, Abu Dawu4 dan an-Nasii)

'Makn, bugembiral"ah dengan jual beli yng telah kamu
lakuknn itu, dan itulnh lumenangan Jang besar." (at-
Taubah: f11)

Bergembiralah dengan mengikhlaskan diri dan
harta kamu untuk Allah, dan mengambil surga
sebagai ganti dan harganya, seperti yang dijanjikan
Allah. Apa yang hilang setelah itu? Apa kerugian
yang didapati oleh seorang mukmin yang menye
rahkan dirinya dan hartanya kepada Allah dan
menggantinya dengan surga? Demi Allah, dia tak
kehilangan dan mengalami kerugian apa pun.
Karena dirinya pasti akan mati juga, dan hartanya
juga akan binasa pula. Baik pemiliknya menginfak-
kannya di jalan Allah maupun di jalan selainnya!
Sementara surga adalah suatu keuntungan. Ke-
untungan tanpa risiko pada hakikatnya dan tanpa
kerugian! Sedangkan, harganya adalah sesuatu
yang pasti akan lenyap, baik di'jalan ini maupun
jalan itu!

Uhatlah kemuliaan manusia ketika ia hidup untuk
Allah. Ia menang untuk memuliakan kalimatAllah,
membumikan agama-Nya, dan rnembebaskan hamba-

haniba-Nya dad penyembahan yang menghinakan
kepada selain-Nya. Dan, ia menjadi saksi jika syahid
di jalan-Nya, untuk membedkan saksi bagi agama
Allzrlr b:rhwa baginya agamaAllah ini lebih baik dari
patla kehidupan. Ia merasakan pada setiap gerak

dan langkahnya bahwa ia lebih kuat dari ikatan-
ikatan bumi dan lebih tinggi dari bobot bumi ini.
Keimanan itu akan menolongnya dari kepedihan
dan akidah menolongnya untuk hidup.

Ini saja sudah safu keuntungan. Yaitu, keuntung-
an mewujudkan kemanusiaan orang{rang yang tak
dapat diwujudkan secara utuh kecuali dengan
membebaskannya dari beban kehidupan, bantuan
keimanan itu dalam menghadapi kepedihan, dan
bantuan akidah itu dalam kehidupan. Jika kemu-
dian semua itu ditambah dengan surga, maka ini
benar-benar jual-beli yang membawa kepada
kegembiraan. Karena, ia adalah kemenangan yang
tak diragukan dan diperdebatkan lagi,

"...Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah
kamu l"aluknn itu, d.an itulah lemmangan yang besar."
(at-Taubatr: lll)

Kemudian kita cermati sebentar firman Allah
dalam ayat ini,

"...(Itu telnh menjadi) janji yang bmar dnri AIkh di
dalam Taurat, Injil, dnn Al-Qi an...."(at-Taubah:
111)

Janji Allah bagi para mujahidin di jalan Allah,
dalamAl-Qur'an amat jelas, dikenal luas, pasti, dan
sering diulang-ulang. Sehingga hal itu tak menyisa-
kan keraguan tentang orisinalitas unsur jihad di
jalan Allah dalam sifat manhaj Rabbani ini; dengan
melihatnya sebagai wasilah yang cocok untuk
realitas manusia sepanjang masa selama kejahiliah-
an tak terwujud dalam teori yang dapat dilawan
dengan teori, tapi sudah terbumikan dalam seke
lompok orangyang terorganisasi dan aktlf. Mereka
menghalangi orang{rang unfuk bergabung secara
fisik dengan masyarakat Islam yang terbebaskan
dari penyembahan kepada thagut, dengan me-
nyembah Allah semata.

Oleh karena itu, Islam dalam kegiatannya di atas
muka bumi, untuk mewujudkan deHarasi umum-
nya bagr pembebasan manusia, pastilah akan ber-
benturan dengan kekuatan material yang menjaga
masyarakat-masyarakat jahiliah. Kekuatan jahiliah
yang pada gilirannya akan berusaha unfuk mem-
berangus harakah kebangkitan Islam, dan meme
rangi usaha pembebasannya. Tujuan mereka ada-
lah untuk mempertahankan agar manusia tetap ber-
ada dalam penghambaan kepada sesamamanusia!

Sedangkan, tentang janji Allah bagi para muja-
hidin dalamTaurat dan Injil, ini memerlukan pen-
jelasan. KarenaTaurat dan Injilyang saat ini berada
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di tangan orang Yahudi dan Nasrani tidak mungkin
dapat dikatakan bahwa keduanya itulah yang di.
turunkan Allah kepada Nabi Musa dan Isa! Hingga
orang Yahudi dan Nasrani sendiri tidak membantah
bahwa naskah asli keduakitab tersebuttak ada lagi.
Sedangkan, yang ada di tangan kita saat ini adalah
naskah yang ditulis lama setelah hilangnya naskah
asli tersebut. Sehingga, hilanglah mayoritas isi
kedua kitab itu, dan yang tersisa hanyalah apa-apa
yang masih tersimpan dalam ingatan orang yang
mengingatnya. Dan itu hanya sedikit saja, yang
kemudian diberikan tambahan yang banyak!

Meskipun demikian, dalam kitab-kitab Pnj anj ian
Lama masih ada isyarat-isyarat untuk berjihad,
mendorong orang Yahudi untuk memerangi musuh-
musuh paganis mereka, untuk membela Tuhan
mereka dan agama serta ibadah-Nya! Perintah
seperti itu masih ada meskipun penyimpangan-
penyimpangan dalam kitab tersebut telah mendis
torsi gambaran mereka tentang Allah dan tentang
jihad di jalan-Nya.

Sedangkan, dalam Injil-Injil yang ada di tangan
kalangan Nasrani saat ini, maka tidak ada sebutan
ataupun isyarat kepada jihad. Namun, kita amat
membutuhkan perubahan pemahaman yang ada
saat ini tentang Nasrani. Karena pemahaman-
pemahaman yang ada saat ini terlahir dari Injil-Injil
yang tak bersumber (berdasarkan pengakuan para
peneliti Nasrani sendiri!) padahal sebelumnya ber-
dasarkan persaksian Allah seperti yang terdapat
dalam Kitab Suci-Nya yang terjaga, yang tak
mengandung kebatilan sedikit pun.

Allah menegaskan dalam Kitab Suci.Nya yang
terjaga bahwa janji-Nya untuk memberikan surga
bagi siapa yang berjuang di jalan Allah sehingga
mereka membunuh musuh dan terbunuh, adalah
sesuatu yang telah dijelaskan dalam Taurat, Injil,
dan Al-Qur'an. Dengan demikian, ini adalah per-
kataan akhir tentang hal ini yang setelahnya tak ada
lagi perkataan lain!

Karena jihad di jalanAllah adalah baiatyang telah
diikatkan ke leher setiap orangberiman. Semua
mukmin secara mutlak. Sejak para rasul dan sejak
adanya agamaAllah.

Jihad di jalan Allah tak sekadar keinginan untuk
berperang saja. Namun, ia adalah puncak yang
berdiri di atas dasar keimanan yang tercermin
dalam perasaan, ritus, akhlak, dan amal ibadah.
Kaum mukminin yang melakukan baiat kepada
Allah, dan yang dalam diri mereka tercermin
hakikat keimanan ihr, mereka adalah orang-orang

yang pada diri mereka terwujudkan sifat-sifat ke-
imanan yang orisinal,

' Msrekn itu adnlnh orang-nrang yang bntobat, y ang bn -

iba.dat, yang memuji (Allah), yang melnwat, yang ruku,
yang sujud, lang menluruh berbuat makruf dan men-

cegah bn buat mungknr, dan y ang memelihara hukum-
hukum Allnh.... " (at-Taubah: I 12)

"Orang- orang y ang bertobat ", drimereka adalah
orang-orang yang kembali kepada Allah sambil
meminta ampunan atas dosamereka. Tobatadalah
perasaan menyesal atas perbuatan yang lalu, ber-
tawajuh kepada Allah pada usia yang masih ada, me
nahan diri dari dosa, dan beramal saleh mewujud-
kan tobat, demikian juga dengan meninggalkan
dosa. Maka, tobatitu adalah penyucian, pembersih-
an, penyerahan diri kepadaAllah, dan kesalehan.

Orang "y ang bnibadnh" adalahyang menghadap
kepada Allah semata dalam beribadah dan me-
nyembah, sebagai pengakuan atas rububiyyahNya.
Sifatini tertanam dalam jiwamereka, dengan diter-
jemahkan oleh ritus.ritus yang mereka lakukan.
Juga diterjemahkan oleh tawajuh mereka kepada
Allah semata dengan segala amal ibadah, ucapan,
ketaatan, dan mengikuti ajaran-Nya. Ia adalah peng-

akuan atas uluhiah, dan rububiyyai kepada Allah
dalam bentuk praktikal dan realistis.

Orang "yang memuji (Allnh) ", yuitmereka yang
hatinya penuh dengan pengakuan nikmat yang
diberikan Allah, dan fidahnya selalu memberikan
pujian kepada Allah pada waktu senang maupun
sulil Pada saat senang, adalah untuk bersyukur atas
kenikmatan ymg zaht. Sedangkan, dalam kesulit-
an adalah unhrk memuji Allah atas rahmat-Nyayang
terkandung dalam cobaan itu. Pujian kepadaAllah
bukanlah pujian pada kesenangan saja, namun juga
pujian bagi.Nya pada saat kesulitan, ketika hati
orang yang beriman menyadari bahwa Allah Yang
Maha Penyayang dan Mahaadil tak mungkin mem-
beri cobaan kepada orang yang beriman, kecuali
untuk kebaikan yang Dia ketahui, sejauh apa pun
hal itu tersembunyi dari pengetahuan sang hamba.

Orang "yang melawat'lTentang hal ini ada per-
bedaan riwayat penafsiran. Ada yang mengatakan
bahwa mereka adalah orang-orang yang berhijrah.
Adayang mengatakan bahwa mereka adalah para
mujahid. Ada yang mengatakan bahwa mereka
adalah orang-orang yang pergi jauh unfu k mencari
ilmu. Dan, ada yang mengatakan bahwa mereka
adalah orang-orang yang berpuasa. Kami cende-
rung untuk mengatakan bahwa mereka yang di.
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maksud itu adalah orang-orang yang menafakuri
ciptaan Allah dan sunnah-sunnah-Nya, seperti yang

diungkapkan untuk orang seperti mereka dalam
ayat lain,

"Saungguhnya dnlnm peruiptann lnngit dnn bumi, dan

silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-
tanda bagi lrang-orangyang berakal, (yaituS rrang-
nrang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
atau dnlnm kead"onn bnbaring dnn mnela memikirknn
tentang penciptaan lnngit dan bumi (snqa berkan),
'Ya Tuhan knmi, tiadalah Engkau menciptaknn ini
dengan sia- sia. M ahn u ci Englmu....'"' {A I i Imran :

le0-1er)

Sifat ini amat cocok di sini, dengan nuansa se-

telah tobat, ibadah, dan puja-puji kepada Allah.
Maka bersama tobat, ibadah, dan pujian kepada
Allah, di{akukanlah tadabbur atas malaku, Allah
dalam bentuk seperti ini, yang berakhir kepada
kembalinya diri kepada Allah, memahami hikmah-
Nya dalam penciptaan-Nya, dan memahami kebe
naran yang di atasnya makhluk berdiri. Tidak
semata unhrk mencapai pemahaman ini, dan meng-
habiskan usia untuk sekadar merenung dan meng-
ambil ibrah. Namun, unhrk membangun kehidupan
dan memakmurkannya setelah itu, di atas dasar
pemahaman ini.

Orang "yang ruku, yang sujud",yuftmereka yang

mendirikan shalat dan berdiri dalam shalat. Se-

hingga, hal itu seakan menjadi sifat permanen
mereka, dan seakan-akan ruku dan sujud ifu men-
jadi karakter pembeda bagi mereka dibandingkan
orang-orang yang lain.

Orang "yang mmyuruh berbuat ma'ruf d.an men'
cegah berbuat munkar". Ketika masyarakat Islam
berdiri, dengan diatur oleh syariat Allah, dan ber-
agama hanya kepada Allah, maka dilakukanlah
zullzu- ma'ruf dan nahi munkar dalam masyarakat
ini; dengan mencermati kesalahan dan penyim-
pangan dari manhaj Allah dan syariat-Nya. Namun,
ketika di atas muka bumi tidak ada masyarakat
muslim yang menyerahkan hakimtah mereka ke
padaAllah semata, maka amarma'ruf saatifu harus
diarahkan pertama kepada amar nla'ruf yang

terbesar. Yaitu, mengakui uluhiah Allah semata dan

mewujudkan masyarakat muslim. Sedangkan, nahi
munkar harus diarahkan pertama kepada nahi
rnungk:r yang terbesar'. Yaitu, hukum thagut dan
lurengh:rnrbakan manusia kepada selain Allah
dcugan jalan menghukumi mereka bukan dengan
sv:u'iat Allah.

Orangorang yang beriman kepada Nabi Muham-
mad saw, merekaberhijrah dan berjihad terutama
untuk mendirikan Negara Islam yang berhukum
dengan syariat Allah, dan mendirikan masyarakat
muslim yang dihukumi dengan syariat ini. Saat
tr-rjuan itu telah terwujud, maka mereka melakukan
amar ma'ruf dan 4ahi munkar dalam perkara-
perkara cabang yairg berkaitan dengan masalah
ketaatan dan kemaksiatan.

Tenaga mereka tak mereka curahkan sedikit
pun, sebelum berdirinya Negara Islam dan masya-
rakat muslim, unfuk perkara-perkara cabang yang
tak ada sebelum berdirinya pokokyang utama ini!
Pemahaman amar ma'ruf dan nahi munkar harus
dipahami sesuai dengan hrntutan realita. Sehingga,
tak dimulai dengan ma'ruf yang cabang dan mun-
karyang cabang sebelum selesai dari ma'ruf yang
terbesar dan munkar yang terbesar, seperti yang
terjadi pertama kali pada saat didirikannya masya-
rakat muslim!

"Dan yang memelihara hukum-hukum Allah".
Yaitu, dengan menjalankan hudud Allah bagi diri
dan manusia. Sambil melawan oring y:ulg menyia-
nyiakan dan memusuhinya. Namun, hal ini seperti
masalah amar ma'ruf nahi munkar, yang hanya
dapat dilaksanakan dalam masyarakat muslim saja.

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang diahr
oleh syariatAllah semata dalam seluruh urusannya,
dan yang hanya mengakui Allah sebagai pemilik
uluhiah, rububiyyah, hnkimiah dan syariat. Sambil
menolak kekuasaan thagutyang tercermin dalam
semua syariat yang tak mendapatkan izin Allah.
Seluruh usaha harus dicurahkan terutama unfuk
mendirikan masyarakat ini. Dan ketika ini berdiri,
maka saat itu tersedia tempat bagi orang-orang
yang memelihara hukum-hukum Allah di dalam-
nya. Seperti yang terjadi pertama kali, ketika di.
dirikannya masyarakat muslim!

Inilah masyarakat beriman yang dibaiat Allah
untuk mendapatkan surga, dan Dia membeli dari
mereka jiwa dan harta mereka, agar mereka ber-
jalan bersama sururah Allah yang berlangsung sejak
ada agama Allah, rasul-rasul-Nya, dan risalah-risa-
lah-Nya. Yaihr, berperang di jalan Allah untuk me
muliakan kalimatAllah, membunuh musuh-musuh
Allah yang melawan Allah, atau menjadi syahid
dalarn peperangan yang tak pernah berhenti antara
kebenaran (Islam) dengan kebatilan (ahiliah).

Kehidupan bukanlah senda gurau dan main-
main. Hidup bukan sekadar makan-minum, seperti
hewan, atau sekadar senang-senang. Kehidupan
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bukanlah mencari selamat tapi dalam kehinaan,
ketenangan dalam kebodohan, serta menerima
kedamaian yang murah. Namun, hidup adalah ber-
juang di jalan kebenaran, berjihad di jalan kebaikan,
berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, atau

menjadi syahid dalam perjuangan itu. Kemudian
mendapatkan surga dan keridhaan Allah.

Inilah kehidupan yang dildaim oleh orang{rang
yang beriman kepada Allah,
"Hai orang-rrang yang beriman, penuhilah seruan

Allah dan sffuan Rasul apabil"a Rnsul menynu knmu

kepada suatu yangmemberi kehidupan lupadn kamu

.... "(al-Anfaal: 24)

MahabenarAllah dan benarlah Rasulullah. .

Kaum Mukminin tak Memintakan Ampunan
bagi Kaum Kalir

Orang-orang beriman yang dari mereka Allah
membeli jiwa dan harta mereka dengan balasan
surga, adalah umat tersendiri. Akidah mereka ter-
hadap Allah merupakan tali pengikat dan penyatu

satu-satunya di antara mereka. Surah at:Taubah ini,
yang menjelaskan hubungan-hubungan terakhir
antara kaum muslimin dengan selainnya, menun-
taskan penjelasannya tentang hubungan-hubungan
yang tak berdiri di atas ikatan ini. Tbrutama setelah
terjadinya kerentanan yang diakibatkan oleh ada-

nya peluasan horizontal secara masif dalam masya-

rakat Islam setelah Fathu Mekah. Juga masuknya

banyak orang yang belum tercetak dengan cetakan

Islam secara berbondong-bondong ke dalam Islam,

sedang hubungan-hubungan kekerabatan masih
terlalu berakar dalam kehidupan mereka.

Ayat-ayat berikutnya memutuskan antara kaum
mukminin yang telah berbaiat dan orang-orang
yang tak berbaiat bersama mereka-meskipun
mereka itu adalah kerabat dekat mereka-setelah
arah jalan mereka berbeda, dan akhir perjalanan

mereka di dunia dan akhirat jugp berbeda,
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"Tiadal"ah sepatutnya bagi Nabi dan rrang-orangyang
beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi

zrang- nrang musyrik, walaupun nrang- nrang musyrik

itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi

merelu bahwa orang-nrang musyrik itu adnlnh pmg-
huni neraka Jahannam. Permintaan ampun dari
Ibrahim (kepada Alkh) untuk bapaknya, tidak lain
hnnyalnh lwrena suatu janji yang telnh diikrarfunnya
lupada bapaknya itu. mtknkjelns bagi Ibrahim bahwa

bapaknya itu adal"ah musuh Allnh, maka lbrahim ber-

lepas dirl daripadnnya. Sesunguhnya lbrahim adalnh

serrang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.

Allnh sekali-knli tidak aknn mmyesatlan suatu knum,

sesudah Allnh memb eri petunjuk lupadn merelu hingga

dijelnslrnn-Nya lepada mereka apa yang harus merekn

jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu. S nungguhny a lupuny aan Alkhkh kuaj aan

lnngit dan bumi. Dia menghidupknn dan mematiknn.

Dan, sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong

bagimu selnin Allnh." (at-Taubah: 113-1 16)

Tampaknya beberapa orang dari kaum muslimin
memintakan ampunan bagi orang{rang fua mereka
yang musyrik, dan meminta kepada Rasulullah agar

beliau memintakan ampunan bagi mereka itu.
Maka, turunlah ayat-ayat ini yang menegaskan
bahwapermintaan seperti itu menandakan adanya
sisa keterikatan dengan kedekatan hubungan
darah, dalam selain hubungan dengan Allah. Karena
itu, Nabi saw. dan orang-orang yang beriman
hendaknya tak melakukan permohonan ampunan
seperti itu. Karena hubungan dengan mereka
sudah terputus sama sekali, sehingga mereka tak
ada kaitan lagi. Sedangkan, tentang bagaimana
dapat dipastikan bahwa mereka itu adalah para
penghuni neraka, menurut pendapat yang terkuat,
hal itu adalah dengan kematian mereka dalam
kemusyrikan dan terputusnya harapan mereka
mendapatkan hidayah kepada keimanan.

Akidah adalah ikatan terbesaryangdi dalamnya
bertemulah seluruh hubungan dan ikatan kemanu-
siaan. Sehingga, jika ikatan akidah terputus, maka
terputus pulalah seluruh ikatan yang lain dari akar-

nya. Maka, tak ada pertemuan hubungan setelah itu
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dalam kenasaban dan perkawinan. Juga tak ada
pertemuan hubungan setelah itu dalarn kesukuan
dan kesatuan tanah air. Pilihan yang ada adalah
beriman kepadaAllah yang berarti ikatan terbesar
menjadi tersambung, atatt, tak beriman dengan
konsekuensi tak ada hubungan yang dapat dilaku-
kan antara seorang manusia dengan manusia lain.a

"Permintaan ampun dari lbrahim (kepada Alkh)
untuk bapaknya, tidak lnin lanyalah lmrmn suatu jaQi
yarrytclalt diilcrarkannya fupadn bapa*nya itu. Tatlaln
yla bagi Ibrahim bahwa bapakrrya itu adalnh musuh

Allnh, malw lbrahim berlepas diri daripadnnya. Se-

sungguhnya lhrahim adnlah seorangyang mngat bnbut
lutinya lagi pmyantun. "(at-Taubah: 11 )

Kita tak dapat mencontoh Nabi Ibrahim yang
memintakan ampunan bagi orang fuanya. IGrena
permin(aan Nabi Ibrahim bagi orang tuanya itu
disebabkan janjinya bagi orang tuanya untuk me
mintakan ampun baginya kepada Allah, dengan
harapan Dia memberinya hidayah. Yaitu, ketika
Nabi Ibrahim berkata kepadanya,

"... S emoga lu selamatan dilimp ahkan lepadnmu, aku
akan meminta ampun bagimu lnpodo Tuhnnku. Se-

sungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Aku aknn
menj auhkan diri dnripadamu dnn dari ap a y ang lumu
snu selain Allah. Aku alun bndoa kepadn Tillwnku,
mudnlt-mudalwn alat tidnk aknn le cal a dmgan bndna
krpada Tulnnku." (Maryam: U-48)

Ketika orang tuanya mati dalam kemusyrikan,
dan Nabi Ibrahim a.s. melihat bahwa orang tuanya
adalah musuh Allah yang tak dapat diharapkan lagi
untuk mendapatkan hidayah, maka ia'berlepas diri
darinya" dan memufuskan hubungan dengannya.

"...Sesungguhny a lbrahim adalnh senrarg lang sangat

hmbut hatinya lagi pmlantun. " (at-Taubah: I 14)

Dia sering bertadharu kepada Allah, dan lembut
lagi penyantun terhadap orang yang menganiaya-
nya. Orang tuanya telah menyakiti dia, namun dia
tetap bersikap santun terhadapnya. Kemudian ia
mendapati bahwa orang tuanya'adalah musuh
Allah, maka, ia berlepas diri darinya dan kembali
bertadharu kepada Allah.

Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa ke'
tika dua ayat ini diturunkan, maka orang-orang
yang pernah memintakan ampunan bagi orang-
orang hra merekayang musyrik menjadi takutjika

mereka telah tersesat karena mereka telah me-
nyalahi perintah Allah dalam masalah ini. Karena
ifu, diturunkanlah ayat berikutnya unfuk mene-
nangkan mereka dari segi ini, dan menetapkan
kaidah Islam bahwa tidak ada ancaman siksaan atas
pelanggaran yang belum diafur stafus hukumnya
oleh nash. Juga tidak ada kesalahan tanpa didahului
penjelasan stafus hukum perbuatan tersebut,

' AllnJt s e knl:i - fuli tidnk al@ mmy aatlan suatu Imum,

sesudnh Allnh mnnbni petunjuk kzpadn mnela hingga

dijelaslnn-Nya lupadn mnelu apa yang h"arus muelw
jauhi. Sesunguhnya Allah Mahn Mmgetahui segala

sesuatu." (at{bubah: 1 15)

Allah tidak menghakimi seseorang kecuali atas
sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah agar
mereka menjauhinya berhati-hati terhadapnya, dan
tidak melakukannya. Bukanlah sikap Allah meng-
hilangkan petunjuk suatu kaum setelah Dia mem-
berikan hidayah kepada mereka, dan menyebut
mereka sesat semata karena suatu perbuatan, se
lama perbuatan itu adalah sesuatu yang belum
pernah Allah larang sebelumnya. Karena manusia
memiliki keterbatasan sementara Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu. Dan, dari-Nyalah pen-
jelasan pengajaran ihr.

Allatr menjadikan agama ini mudah, tidak sulit
Dia menjelaskan apa yang Dia larang dengan pen-
jelasan yang jelas, sebagaimana Dia juga men-
jelaskan apa yang Dia perintahkan dengan pen-
jelasan yang jelas pula. Dia berdiam diri atas
beberapa hal dengan tak memberikan penjelasan
atasnyabukan karena lupa tapi larena hikmatr dan
tujuan memudahkan-sambil melarang untuk ber-
tanya tentang apa y:ulg Dia berdiam diri atasnya,
untuk menghindari agar pertanyaan ifu membawa
kepada penyusahan jika dijawab. Oleh karena itu,
tak ada seorang pun yang berhak mengharamkan
sesuatu yangAllah berdiam diri tentangnya, dan tak
dapat melarang sesuahr yang tak dlelaskan Allah.
Hal ini untuk mewujudkan rahmat A[ah bagi
hamba-hamba-Nya.

Pada pengujung ayat-ayat ini, dan dalam nuansa
dahvah untuk membebaskan diri dari hubungan
darah dan nasab, setelah membebaskan diri dari
ikatan jiwa dan harta, Allah menegaskan bahwa
pihak yang melindungi dan menolong adalah Allah
semata. Dialah Penguasa langit dan bumi, juga

I
I

4 Uhat srbludul "Nasionalisme Muslirn dan Akidahuya" dalam buku Ma'alimfi ath-Thari.q, cet. Darusy-Syuruq.
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penguasa kematian dan kehidupan.

"S esungquhny a kepurry aan Allahkh keraj aan langit
dan bumi. Dia menghidupkan dnn mematilun. Dan,
sekali-lnli tidnk ad,a pelindung dan penolong bagimu
selain Allah. " (at-Thubah: 1 16)

Harta dan jiwa, langit dan bumi, kehidupan dan
kematian, perlindungan dan pertolongan, semua-
nya berada dalam kekuasaan Allah, tanpa ada
sekutu bagi selain-Nya. Dengan hubungan kepada
Allah semata, makacukuplah sudah.

Penegasan yang berulang-ulang ini, dan pemu-
fusan yang pasti atas hubungan-hubungan keke
rabatan ini menunjukkan apa yang dirasakan oleh
sebagian jiwa rnanusia, berupa kekacauan dan ke-
bingungan rnemberikan prioritasnya antara ikatan-
ikatan yang ada dalam lingkungan kehiduparrny4
dengan ikatan akidah yang baru. Sehingga, diper-
lukan sikap tegas yang terakhir ini, dalam surah
yang berisi keputusan akhir tentang semua hu-
bungan masyarakat muslim dengan sekelilingnya.
Hingga istigfar (meminta ampunan) bagi orang-
orang yang mati dalam kemusyrikan, mendapatkan
sikap tegas di sini. Hal itu untuk membersihkan hati
dari semua ikatan, kecuali ikatan akidah itu.

Persatuan di atas ikatan akidah semata adalah
kaidah harakah Islamiah. Iaadalatr salah sahr pokok
dari dasar-dasar akidah dan tashawuzr. Sebagai-
mana ia juga satu pokok dari dasardasar harakah
dan bergerak. Inilahyang dijelaskan oleh surah ini
dengan tegas dan diulang-trlangnya pula.

Ampunan Allah bagi Kaum Mukminin yang
tak Ikut Berperang

Karena seperti itulah sifat baiat itu, maka ke-
takikutsertaan dalam berjihad bagi orang-orang
yang mampu adalah suatu perkara yang amat di
cela. Sikap ragu-ragu serta tak ikut berperang ada-
lah suatu fenomena yang harus diperhatikan dan
dicermati. Dalam ayat-ayat beriktrt dijelaskan se-
jauh mana anr.lgerah Allah dan rahmat-Nya bagi
kaum mukminin ketika Dia tak mernbenazab atas
sikap ragu-ragu dan ketakikutsertaan sebagian
orang beriman yang ikhlas ke dalam medan perang,
dan rnemberikan ampunan atas mereka atas ke-
salahanyang kecil rnaupun yang besar dari mereka.
Juga Allah menjelaskan tentang nasib tiga orang
yang tak ikut serta dalam perang dengan tanpa
memberikan keputusan hukum bagi rnereka. Se-

hingga, turunlah keputusan hukum ini setelah
selang beberapawaktu,
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bi"u?Yr;,L+{AiAtaidiOi\
3fi 4 fry' i"$ aG 13 AU q.;,t;f'
,3rit:s1-7v W 4$ r!!i g, $ :+
W ;i*,1 4 6ri, z l',e,H-ii ge
'i;e,44$Aiiiit$tAL&<rJ

$to:tr+i7rj;i1"t,y
"Sesungguhnya Allah telah menerima tohat Nabi,
orang- or ang Mahnj irin dnn omng- orang Arclnr, y ang
mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, sctelah hati
segolongan dari mnelw ho*pi, berpal,rng ksmudian
Alhh mennimn tobat merelu itu. Sesurryguhnya Allah
Maln Pengasih kgi Maha Pmyayang lupada tnneka,
dnn tmhadnp tiga mang y ang dinngguhlan (p erwima-
an tobat) muekn, hingga apabiln burni tehh mmjadi
sempit bagi rnnekn, pannhal bumi itu luas dan jiwa
rnnekn pun tzlah sanpit (pula tuma) olth moek4 snta
muekn telahmmgenhui baJtwa tidnkada tempat lnri
dnri (sil6a) Allnh melainkan lwpadn- Ny a saja. Kmu-
dian Allnh mmerim.a tobat rnerelm agar muelm tunp
dalam tobatnya. Sesungguhnya Alkhlnh Yang Maha
Pennima tobat lagi Maln Peny ay ang." (at-Taubah:
r17-118)

Ampunan Allah bagi Nabi saw. dipaharni dengan
kembali kepada kejadian-kejadian perang secara
umum. Tampaknya hal ini berkaitan dengan apa
yang telah difirrnankan oleh Allah tentang Nabi.
Nya,

"sanoga Allah mcmanfknnmu. Mmgapa kamu mem-
beri kin l"pono merela (untuk tidnk pngt buperang)
sebelum jelns bagimu orarlg-nratg lang benar (dakrn
luuatrannya) dan sebelum lumu ketahui orang-orang
y ang budustaZ' (at{auba}r: 43)

Yaitu, ketika sekelcrnpok orang yang rnern-
punyai kemampuan meminta izin kepada Nabi saw,
untuk tak ikut berperang, dengan alasan-alasan
yang dibualbuat, dan Nabi saw. memberikan izin
kepad.a mereka. Allah mengampuni Nabi saw.
dalarn ijtihad beliau ini sambil rnengingatkan bahwa
yang lebih utama bagi beliau adalah bersikap
cermat dan mempelaiari dahulu. Sehingga, dapat
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diketahui siapa yang benar-benar dalam alasannya

dan siapa yang dusta dalam beralasan!
Ampunan Alah bagi kalangan Muhajirin dan

Anshar ditunjukkan oleh nash yang ada di depan
kita tentang seluk-beluknya, yaitu dalam firman
Allah,

"...yangmmgikuti Nabi dalnm masa lusulitan, setehh

hnii segolongan dnri mnelm hampir bnpaling....'(at-
Taubah: 117 )

Di antara mereka ada yang merasa berat untuk
keluar berperang. Narnun, kemudian berketetapan
hati dan ikut dalam pasukan perang, seperti akan
kami jelaskan nanti. Sebagian lagr mendengarkan
perkataan orang{rang munafik yang takut meng-
hadapi pasukan Romawi! Namun, Allah kemudian
meneguhkan hati mereka dan merekapun segera
berangkat perang setelah sebelumnya ragu-ragu.

Di sini kami rasa perlu menjelaskan kondisi dan

seluk-beluk yang menyelimuti peperangan itu.
Sehingga, kita dapat merasakan nuansanya seperti
yang dikatakan oleh Allah bahwa saat itu adalah
"masa kesulitan". Dengan demikian, kita dapat
memahami emosi dan dinamika yang menyertai-
nya (dan hal ini kami sarikan dari Sirah lbnu Hisyanl
l<ttAb Imtaaul Asmaakarya al-Maqnzi, al- Bidayah

wan Nihayahkarya Ibnu Katsir dan Thfsir lbnu
Katsir).

Ketika turun flrman Allatr surah at-taubah ayat

29,'Pnangilah uong-orarry | ang tilak brimnn kzpada

Allah dan tidnk (puk) lupadn hnri kzmudinn, mnela
tidak mmglmramknn ap a y ang telnh dih"aramlmn olzh

Allah dan Rnsul-Nya, dan tidak beragarna dtngan

agamn y ang b mar (agamn Allnh), (y aitu orang-or ang)

yang diberllnn Alkinb fupada mnekn, sampai mnekn
'membayar 

jiqah dtngan patuh sednng mneka dnlam

keadaan tunduk", Rasulullah memerintahkan ke-
pada para sahabat beliau untuk bersiap memerangi
Romawi (dapat dilihat bahwa pertempuran dengan
Romawi lebih dahulu dari turunnya ayat-ayat ini
dalam perang Mu'tah, perkara yang terakhir ini
datang unfuk menegaskan raneangan yang per-

manen dan tetap di al*rir ayatyang diturunkan dari
Al-Qur'an). Perintah berperang itu terjadi pada

masa kesulitan orang{r:mg, sangat panas, keke-
ringan, sedang musim buah-buahan, dan orang-
orang senang berteduh di bawah rindang pohon

dan menikmati buatrnya Sehingga, mereka enggan

beranjak dari situasi dan waktu yang mereka se
dang nikmati itu.

Rasulullah ketika keluar unhrk berperang jarang

sekali beliau memberitahukan sasaran perang ke
pada pasukan beliau. Sering beliau mengatakan
tujuan yang selainnya dari yang dituju sebenarnya,
kecuali pada saat berencana melakukan Perang
Tabuk. Maka, ketika itu beliau menjelaskan hrjuan-
nya dengan definitifkepada orangorang, karena
jauhnya perjalanan,,kondisi yang sulit, dan banyak-
nya musuh yang menanti. Sehingga, diharapkan
dengan pemberitahuan itu, maka pasukan Islam
bisa mempersiapkan diri mereka. Oleh karena ihr,
beliau memerintahkan mereka unfuk bersiap dan
memberitahukan dengan jelas bahwa sasaran
mereka adalah pasukan Romawi.

Kemudian beberapa orang munafik meminta
izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut serta dalam
peperangan ini karena takut terkena fitnah wanita-
wanita Romawi! Nabi saw. pun mengizinkan
mereka! Maka, ketika itu turunlah teguran Allah
bagi Nabi-Nya yang memberikanizinitlu, sambil
memberikan ampunan atas ijithad beliau tersebut,

"Smtoga Alhh memaaflanmu. Mmgapa lanru mem-

bni ifin Inpodo mnekn (untuk tid'ak pugt bnpnang),
sebelum jelns bagimu nrang-orarg yang bennr (dnlnm

luuurannya) dnn sebelum lamu lunhui orang-orang

y ang budusta?" (at-Taubah: 4l)

Sekelompok orang munafik berkata satu sama
lain, 'Jangan pergi pada musim panas ini (yang

disebabkan tak mau berjihad, ragu terhadap ke-
benaran, dan mendustai Rasulullah)." Maka, Allah
menurunkan firman-Nya tentang mereka,

"--fuIuelra. berlata, Janganlah knmu buanglwt (pngt

bnpnang) dakm panas terik ini.' Kntnlunlnh,'Api nnakn

Jahannam itu libih sangat panas(nya)', jila mneka
mengenhui. Makn, lundaklnh mnelw tertawa wdikit
dan menangis banyak, sebagai pembal'asan dnri apa

yang selnluhuetta lurjalun. " (at{bubafr: 81-82)

Allah memberitahukan Rasulullah bahwa bebe
rapa orang dari kalangan munafikin berkumpul di
rumah Suwailim, seorang Yahudi, unfuk mengen-
durkan semangat orang-orang yang hendak ikut
Rasulullah dalam PerangTabuk. Maka, Nabi saw.

menguhrs Thalhah bin Llbaidullah bersama bebe
rapa orang temannya dan memerintahkan mereka
untuk membakar rumah Suwailim. Thalhah pun
menjalankan perintah tersebul Ketika ihr Dhahhak
bin Khalifah berusaha meloloskan diri dari bela-
kang rumah, sehingga kakinya patah. Demikian
juga teman-temannya, sehingga mereka bisa me
loloskan diri. Setelah itu DhahhakbertobaL



Tofsir Fi Zhilalil-Qur'an Vl (st ) Juz Xl: Bagian Akhir at:foubah dan Yunus

Kemudian Rasulullah segera bersiap melakukan
perjalanan, dan memerintahkan orang-orung untuk
menyiapkan diri dan bersegera. Juga mengimbau
kepada orang kaya untuk turut mengeluarkan biaya
dan membantu mujahidin yang tak memiliki ken-
daraan. Maka, beberapa orang kaya segera meme
nuhi imbauan tersebut dengan mengharapkan
balasan dari Allah. Di antara orang-orang kaya yang

turut mengeluarkan biaya ihr, terdepannya adalah
Utsman bin Affan r.a.. Ia mengeluarkan biaya yang

besar, yang tak ada yang menyamainya. Ibnu
Hisyam, seoftmg yang saya percaya menyampaikan
riwayaf mengatakan bahwa Utsman mengeluarkan
biaya sebanyak seribu dinar bagi pasukan yang
miskin dalam Perang Tabuk. Melihat perbuatan
Utsman itu, Rasulullah berdoa baginya, 'Ya Allah,
ridhailah Utsman karena saya ridha kepadanya."

Abdullah bin Atrmad dalam Mus n"ad ay ahny a de
ngan sanadnya dariAbdurrahman bin Habbab as
Sulami mengatakan bahwa Rasulullah berpidato
dan mengimbau orang-orang unfuk membantu per-

bekalan pasukan yang miskin. Maka, Utsman bin
Affan segera menyambuf "Saya bersedia menyum-
bangkan seratus ekor unta dengan segala perbe
kalannya." Kemudian Nabi saw. turun ke satu
tangga mimbar dan kembali mengimbau orang-
orang unfuk menyumbang persiapan perang ini.
Utsman kembali menyambut seruan ini dan ber-
kata, "Saya akan menyiapkan serafus ekoruntalagi
dengan segala perbekalannya." Kemudian Rasu-
lullah bersabda sambil menggerakkan tangan
beliau seperti ini (Abdush-Shamad mengeluarkan
tangannya seperti orang yang merasa takjub),
"Utsm.an tak mendapat aruamnn dosa lagi, apa pun
yang in pnbuaL setelnh hmi ini."

Hadits itu diriwayatkan juga oleh Baihaqi dari
jalan periwayatan Amru bin Marzuq dari Sakan bin
Mughirah, dan dia berkata, "Utsman menyambut
seruan itu tiga kali, dan dia sanggup menyiapkan
tiga ratus unta dengan segala perbekalannya."

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Yahya
binAbi Katsir, dari Sa'id dari Qatidah danlbnuAbi
Hatim, dari Hakam bin Abban, dari Ilrimah dengan
lafal berbeda-beda bahwa Rasulullah mengimbau
untuk bersedekah (pada Perang Tabuk) kemudian
Abdurrahman bin Auf datang dengan empat ribu
dirham. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah,
harta sayaberjumlah delapan ribu. Saya mengeluar-
kan untuk sedekah setengahnya dan memegang
setengahnya." Mendengar ifu , Rasulullah bersabda,
"Semoga Allah memberkahi bagimu pada harta

yang engkau pegang dan yang engkau sedekah-
kan." Sementara Abu 'Uqail datang membawa se-

dekah satu sha kurma dan ia berkata, "\Mahai Rasu-

lullah, saya mendapatkan dua sha'kurma. Maka,
satu kurma saya berikan kepada Rabbku dan satu
sha' lagi untuk keluargaku." Periwayat berkata,
"Melihat hal itu, grangorang munafik mencelanya.
Mereka berkata tsedekah yang diberikan oleh Ibnu
Auf ihrhanya karena riya (pamer) saja.' Mereka juga

berkata, 'Bukankah Allah dan Rasulullah kaya se
hingga tak membutuhkan sedekah sebanyak cuma
safu sha'dari orang ini?"'

Kemudian beberapa orang dari kaum muslimin
datang kepada Rasulullah sarnbil menangis. Mereka
itu berjunrlah tujuh orang dari kalangan Anshar dan
lainnya. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk
dibanfu keperluan kendaraan dan perbekalan mereka
sehingga mereka bisa ikut berperang, karena
mereka orang miskin. Rasulullah menjawab, "Saya

tak memiliki kendaraan dan biaya untuk keperluan
kalian." Setelah itu mereka pamit sambil air mata
mereka berlinangan karena tak mendapatkan biaya
untuk ikut berperang.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Ibnu Yamin bin
Umar bin Ka'ab an-Nadhri bertemu dengan Abu
laila Abdurrahman bin Ka'ab dan Abdullah bin
Mughaffal (dari kelompok tujuh orang yang me-
nangis) yang keduanya sedang menangis. Maka, ia
bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua me
nangis?" Ia menjawab, "Kami datang menemui
Rasulullah untuk meminta kendaraan dan bekal
agar kdmi dapat ikut berperang. Namun, kami
dapati beliau tak memiliki perbekalan yang kami
pinta itu. Sementara, kami juga tak memiliki biaya
unfuk keluar berperang bersama beliau." Men-
dengar hal ihr, maka ia memberikan unta yang biasa
ia gunakan untuk mengairi ladangnya. Sehingga,
keduanya dapat menggunakannya untuk ber-
perang. Dia juga memberi mereka bekal kurma,
dan keduanya kemudian berangkat bersama Rasu-

lullah.
Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq menambatrkan

keterangan, "Sedangkan'Ilbah bin Ziad (salah se
orang dari tujuh orang yang menangis itu) keluar
pada malam harinya, dan dia shalat malam ihr dalam
jumlah yang banyak. Kemudian ia menangis dan
berdoa, Ya Allah, Engkau telah memerintahkan
untuk berjihad dan mendorong jihad. Tapi, Engkau
tak berikan aku bekal yang dapat aku gunakan
untuk berjihad. Juga Engkau tak jadikan di tangan
Rasulullah bekal untukku berjihad. Karena itu, saya
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bersedekah kepada semua muslim dengan semua
aniaya dari mereka yang menimpaku, baik dalam
harta, tubuh, maupun nama baik saya.'Setelah itu
ia shalat shubuh bersama orang{rang yang lain.
Ketika itu, Rasulullah bertanya, 'Mana orang yang
bersedekah pada malam hari ini?'Tapi, tak ada yang

bangun mengaku! Kemudian beliau bertanya lagi,
'Mana orang yang bersedekah? Berdirilah.' Maka,
'Ilbah bin Ziad pun berdiri dan memberitahukan
beliau tentang hal itu. Mendengar hal itu Rasulullah
bersabda,"Bergembiralah, demi Allah yangiiwaku
berada dalam kekuasaan-Nya, sedekahmu telah
dihrlis sebagai zakat yang diterima Allatr.'

Kemudian Rasulullah bergerak bersama pasuk-

an beliau. Jurnlah mereka hampir tiga puluh ribu
o!'ang dari pnduduk Madinah dan dari kabilah-
kabilah Arab tsadui di sekeliling Madinah. Ketika
itr* beberapa orang dari kaum muslimin terlambat
mencanangkan niatnya untuk ikut serta dalam
perans ini" namun tanpa disertai keraguan terhadap
agunl Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik,
Mirarah ibnur-Rabi', Hilal bin Umayyah (mereka
bertiga itulah yang ceritanya akan dibeberkan
dengan detail), Abu Ktraitsamah dan Umar bin
Wahb alJurnhi. Kemudian Rasulullah menghenti-
kan pasukan di daeratrTsaniatr al-Wada' sementara
Abdullah bin Ubay-pemimpin orang{rang rnu-
nafik-menghentikan pasukan di tempat yang hbih
rendatr dari itu. flbnu Ishaq berkata 'Mereka itu,
sepertiyang mereka Haim, bukan pasukan yang
paling hmah." Nartun, orangsrang yang lain
rnengatakan bahwa orang-orang yang benar-benar
tak ikut serta dalarn perang ifu kurang dari seratus
orang.)

Rasulullah bergerak melanjutkan perjalanan,

serrcntaraAbdullah bin tlbay beserta orang-orang
munafik dan ragu-ragu yang bersamanya tak ikut
bergeralc Sehingga mereka tak ikut serta dalam
rombongan perang Rasulullah. Kemudian Rasu-

lullah melanjutkan perjalanan, dan ketika itu ada

or:mg yang menyingkir dari rombongan Sehingga
or:ulgoftmg berkata,'\Mahai Rasulullatr, si fulan tak
ikut serta dalam rombongan-' Rmulullah menjawab,
'Biarkanlatr dia. Jika padanya terdapat kebaikan,
maka Allatr akan gabunekan dia dengan kalian.
Sedangkan jikatidak seperti itu, makaAllah telah
rnembebaskan kalian darinya.' Sehingga ada yang
mengatakan, lMahai Rasulullah, Abu Dzar ingin
mundur dari pasukan dan untanyatampak melaln-
batjalannya' Rasulullah bersabd4'Birkan dia. Jika
padanya ada kebaikan, makaAllah akan gabungkan

dia dengan kalian. Sedangkan jika tidak seperti itu,
maka Allah telah membebaskan kalian darinya.'
Abu Dzar terus berusaha menggerakkan untanya.
Namun, ketjka ia dapati untanya amat lambat jalan-

ny4 nnka ia segera mengambil bekalnya dan mem-
bawanya di punggungnya. Selanjutnya dia meng-
ikuti jejak-jejak perjalanan Rasulullah dengan ber-
jalan kaki.

Sementara itu, Rasulullah telah berhenti untuk
istirahat sebentar. Ketika ifu , seseorang dari kaum
muslimin yang bertugas menjaga berkata,"\Mahai
Rasulullah, ada orang yang terlihat berjalan sen-
dirian kemari.' Mendengar itu Rasulullah bersaMa
'Semoga dia Abu Dzar.'Ketika orung makin me-
musatkan penglihatan mereka kepada orang yang
terlihat sedang berjalan mendekat di keiauhan itu,
rnereka berkata,'\Matrai Rasulullah, dia adalah Abu
D zar.' Mendengar itu Rasulullah bersabda,'Se-
moga Allah mengasihi Abu Dz,ur. Dia berjalan sen-
dirian" meninggal sendirian, dan dibangkitkan sen-
dirian.'

Kemradian Abu Khaitsamah, setelah Rasulullatr
berjalan bersama pasukan beberapa hari lamanya,
kernbali kepada keluarganya pada suatu hariyang
parlas. Ketika sampai di rumah, ia mendapati dua
istrinya sedang berada di tempat bersantai di ke
bunnya, dan masing-masing sudah menyiapkan
ternpat bersantai yang nyarnan. Mereka berdua
juga sudah mendinginkan air dan menyiapkar'r
makanan hrrt bag) Abu Khal'tsamah. Ketika Abu
Khaitsamatr mastd< ke pintu tempat bersantai dan
ia melihat kedua istinya dan apa yang mereka ber-
dua telah siapkan baginya" ia berkata, 'Rasulullah

sedang berada di bawah terik matahari, diterpa
angin dan diserang panas, sementaraAbu Khait-
samatr berada di naungan yang sejuk, makanan
yang sudah siag danwanita cilrtilq dinrmratrnya?
Ini tidak adil!' Kemudian ia berkata,'Derni Allah,
sayatidak akan masuk ke tenrpat bersantai kalian
hingga saya mengejar Rasuhrllah dan bergabung
kembali bersama beliau. Karena itu, siapkanlah
perbekalan saya'Kedua istrinya itu ptm segera me
laksanakan permintaannya

Kemudian ia segera berangkatmenuju ke tem-
pat pasukan Rasulullah. Sehingga, ia dapat me
ngejarnya ketika Rasulullah dan pasukan sudah
mulai sampai di Tabuk. Dalam perjalanan, Abu
Khaitsamah ditemui oleh Umair bin Wahb alJumhi,
yang juga ingin bertenru dengan Rasulullah, se-

hingga keduanya kemudian berjalan bersama.
Ketika keduanya dekat ke Tabnrk, Abu Ktraitsamatr
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berkata kepada Umair bin Wahb,"Saya mempunyai
dosa, karena itu jangan berpisah dengan saya
hingga saya bertemu Rasulullah.' Umair pun meng-
iyakannya. Sehingga, ketika Abu Khaitsamah
sudah dekat ke tempat Rasulullah, dan ketika itu
Rasulullah sedang turun ke Tabuk, ada orang yang
berkata,'Ada seorang penunggang kuda yang se
dang berjalan ke sini.'Rasulullah bersabda, 'Semoga

dia adalah Abu Khaitsamah.' Kemudian para sahabat
berkata, Wahai Rasulullah, demi Allah, orang yang
sedang kemari itu benar Abu Ktraitsamah.' Setelah
ia turun dari kendaraan, ia segera menjumpai Rasu-

lullah dan mengucapkan salam kepada beliau. Ke
mudian Rasulullah bersabda kepadanya,'Seperti
itulah engkau, Abu Khaitsamah!'Kemudian dia
menyampaikan ceritanya kepada Rasulullah Setelah
mendengar ceritanya itu, Rasulullah bersabda,
'Bagus.' Beliau pun mendoakan kebaikan baginya."

Ibnu Ishaq berkata, "Sekelompok orang munafk
seperti Wadi'ahh bin Tsabit saudara bani Amru bin
Auf, dan seorang lelaki dari Asyja', sekutu bani
Salamah, yang dikenal dengan Mukhsyan bin
Humair (bnu Hisyam berkata, ia dipanggil Mukh-
syaa') berkata safu sama lain,"Apakah menurufonu
berperang dengan pasukan Romawi sama dengan
peperangan sesama orangArab? DemiTuhan, kita
besok akan diikat di tambang, untuk memperingat-
kan dan membuat takut kaum mukminin." Mukh-
syan bin Humair berkata, 'Demi Tuhan, saya se-
nang jika saya diadili dan diputuskan bagi masing-
masing kita mendapat hukum cambuk seratus kali,
dan saya berharap semoga Allah menurunkan ke
terangan dalam Al-Qur'an tentang ucapan kalian
ini.'

Sementatra ihr, Rasulullah berkata kepada Ammar
bin Yasir,'Temuilah orangorang ini, karena mereka
telah membuat kesalahan. Kemudian tanyakanlah
tentang apa yang telah mereka ucapkan. Jika mereka
mengingkari, katakanlah, kalian telah mengatakan
begini dan begifu.'Ammar pun segera berangkat
menemui mereka, dan menyampaikan perintah
Rasulullah itu. Maka, mereka pun mendatangi
Rasulullah untuk meminta ampunan kepada beliau.
Rasulullah duduk di atas unta beliau, dan Wadi'ah
berkata sambil memegang tali unta beliau,'Wahai
Rasulullah, apa yang kami katakan itu semata senda
gurau dan main-main.'Oleh karena ifu, kemudian
Allah menurunkan ayat,

'Jilw lwmu nny aknn lupadn mnela (tmnng apa y ang
mnekn l"akukan itu), tentulah mereka, alan meniawab,

'Sesungguhnya knmi hanyalah be:rsenda gurau dan
bermain-main saja.' Katakanlah,Apakah dengan
Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rnsul-Nya kamu selalu
bno lok- olo k ?"' (at{bubah: 65)

Mukhsyan bin Humair berkata, Wahai Rasu-
lullah, telah rusaklah nama saya dan nama qang
tua saya!' Di antar€ orang yang diberikan ampunan
padaayatini adalah Mukhsyan bin Humair. Ia ke
mudian diberi nama Abdurrahman. Ia telah me-
minta kepada Allah agar ia terbunuh sebagai
syahid, yang tak diketahui tempatnya. Maka ia pun
terbunuh pada Perang Yamamah, dan orang tak
pernah menemukan jasadnya.

Ibnu llhai'ah dariAbiAswad dari Urwah ibnuz-
Zubak mengatakan bahwa ketika Rasulullah ber-
jalan pulang dari Tabuk, sekelompok orang mu-
nafik berkeinginan untuk membunuh beliau, dan
men&rmpakk:In beliau dari puncak bukitAqabah di
jalan yang dilewati. Kemudian beliau mendapat
berita dari Allah tentang mereka itu. Maka, beliau
memerjntahkan orangorang untuk bergerak dari
lembah Tabuk, sementara beliau naik ke Aqabah.
Ketika beliau naik ke bukit, orangorang munafik
yang menutup muka mereka itu juga turut naik.
Rasulullah memerintahkan Ammar bin Yasir dan
Hldzufah ibnul-Yaman untuk berjalan bersama
beliau. Ammar memegang tali kendali unta, se-
mentara Hudzaifah menggiringnya.

Ketika mereka berjalan, mereka mendengar
orang{rang munafik itu telah mengepung mereka.
Menyadari hal itu, maka Rasulullah menjadi marah,
sehingga Hudzaifah bisa melihat kemarahan beliau
itu. Maka, Hudzaifah membalik kepada mereka
sambil memegang tongkat melengkungnya, dan
menghadapi muka hewan kendaraan mereka de
ngan tongkat melengkungnya di tangan. Ketika
mereka melihat Hudzaifah, mereka menyangka
bahwa rencana buruk mereka telah terbongkar.
Karenaitu, mereka segeramelarikan diri dan kem-
bali bergabung dengan rombongan. Kemudian
Hudzaifah menemui Rasululah dan beliau meme
rintahkan mereka berdua untuk bergerak cepat
hingga melewati Aqabah, dan berdiri menunggu
rombongan lewat.

Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa-
kah engkau mengetahui orang{rang itu?'Ia men-
jawab, 'Saya tak mengenal orangorangnya, karena
yang saya lihat cuma hewan kendaraan mereka
dalam kegelapan yang menyelimuti mereka.' Rasu-
lullah kembali bertanya, Apakah kalian berdua
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tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang itu?' Ke-

duanya menjawab, Tidak.' Maka, Rasulullah mem-

beritahukan keduanya tentang rencana mereka itu.

Beliau juga menyebut siapa saja mereka itu, dan

meminta keduanya agar menyembunyikan hal itu.

Keduanya kemudian bertanya, Wahai Rasulullah,

apakah engkau menyuruh kami untuk membunuh
mereka?'Beliau menjawab, Tidak, karena saya

khawatir nanti orang akan mengatakan bahwa
Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya
sendiri."'

Ibnu Katsir berkata dalam al-Bidayah wan

Nihayala "Ibnu Ishaq menyebutkisah ini. Namun,
ia mengatakan bahwa Nabi hanya memberitahukan
narna-nama mereka kepada Hudzaifah ibnul-Yaman

saja. Ini lebih tepat. Wallahu A'lam"
Sedangkan, kesulitan yang dihadapi oleh kaum

muslimin dalam Perang Tabuk itu, ada beberapa

riwayat tentang hal itu. Ibnu Katsir berkata dalam

tafsirnya bahwa "Mujahid dan beberapa orang ber-

kata bahwa ayat 1 17 surah at:Thub ahfui,'Sesungguh-

nya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-trang
Muhajirin dan orang-orang Anshnr, yang mengikuti

Nabi d.alnm mna lusulitan, setelnh hnti segol'ongan dnri
mnekn hampir berpahng, kemudian Allnh mmerima

tobat merelca itu. Suungguhnya Allnh Maha Pengasih

lagi Maha Penyayang kepada mereka', diturunkan
dalam PerangTabuk. Yaitu, ketika mereka berjalan

ke tempat itu dalam kondisi kesulitan, di tahun ke
keringan, panas sekali, dan sulitmendapatkan bekal

dan air."
Qatadah mengatakan bahwa mereka keluar ke

Syam-Tabuk, dalam kondisi cuaca yang sangat
panas dan sulit. Maka, mereka merasakan kelelah-

an dan kesulitan yang sangat. Sehingga, ada

mengatakan bahwa ada dua orang yang membagr

satu kurma untuk berdua. Sekelompok yang lain
memanfaatkan satu kurma, satu orang meminum
sari kurmanya, dan orang berikutnya juga demi-
kian. Karena itulah, Allah menerima tobat mereka,

dan memerintahkan mereka untuk pulang dari
perang mereka.

Ibnu Jarir ath:Thabari meriwayatkan dengan

sanadnya yang bersambung ke Abdullah bin Abbas

bahwa ketika dikatakan kepada Umar ibnul-
Ktraththab tentang kondisi sulit itu, Umar ibnul-
Ktraththab menjawab, "Kami berjalan bersama
Rasulullah ke Tabuk. I(ami kemudian berhenti di
suatu tempat, dan merasakan kehausan yang

demikian berat, sehingga kami merasakan leher
kami seperti akan putus. Hingga jika seseorang

mencari air, maka ia tak kembali hingga ia merasa-

kan lehernya seperti akan puhrs karena haus. Ada
orang yang menyembelih untanya untuk kemudian
memeras kotorannya dan meminum airnya, dan
menyisakan hatinya."

Ibnu Jarir ath:Thabari berkata tentang tafsir
firmanAllah, I
"Sesungguhnya Allah telnh menerima tobat Nabi,
orang-orang Muhnjirin dan orang-orang Ansh.ar, yang

mmgilcuti Nabi dnlnm mnsa lusulitnn...."(at{buba}r:
tt7)

Kata athrThabari, maksudnya adalah kesulitan
berupa biaya, fubuh, perbekalan, dan kekurangan air.

"...Setelah hati segolongan dari merekn hampir ber-

paling...." (at-Taubah: 117)

Artinya, berpaling dari kebenaran, dan ragu pada

agama Rasulullah, dan meragukan apayang mereka

rasakan, berupa kesulitan dan kecapaian dalam
perjalanan dan perang mereka.

"...Kemudian All"ah mmerima tobat merelw itu. " (at-
Taubah:117)

Kemudian Allah memberikan mereka rezel<t

berupa kesadaran hati untuk bertobat kepada Rabb

mereka dan kembali kepada keteguhan dalam

beragama. Demikian tafsir ath':Thabari.

"...Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang lupad.a merelu." (at{bubah: 117)

Pembeberan furi barangkali dapat menggambar-
kan bagi kita saat ini bagaimana kondisi "kesulitan"
itu. Ayat tersebut juga memberikan secercah gam-

baran bagi kita tentang situasi yang dirasakan oleh
masyarat muslim pada masa itu. Padanya menjadi
jelaslah perbedaan tingkatan-tingkatan keimanan;

antara kelompok yang yakin sekali, kelompok yang

segera goyah keimanannya di bawah bayang-

bayang kesulitan, kelompokyang enggan dan tak
ikut serta dalam perjuangan-tanpa disertai kera-
guan keimanarr, kelompok munafik yang sedang,

kelompok munafik yang berlebihan, dan kelompok
munafik yang mempunyai tujuan jahat. Sehingga,
memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi
umum stultur organisme masyarakat pada masa

itu, juga menggambarkan tentang beratnya pepe
rangan yang menjadi ujian dan penyingkap kadar
keimanan orang-orang. Barangkali hal itu telah
Allah takdirkan sebagai saringan, penyingkap, dan
pembeda mutu keimanan masing-masing orang.
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Inilah kesulitan yang karenanya beberapa orang
menghindar untuk ikut serta dalam perjuangan.

Mayoritas mereka adalah dari kalangan munafik,
yang telah disebutkan sebelumnya. Dari kalangan
mukminin yang tak ikut serta bukan karena ragu
terhadap agama juga bukan karena kemunafikan,
tapi semata karena malas dan memilih untuk santai
di Madinah yang sejuk. Mereka itu ada dua ke-
lompok. Satu kelompok telah diputuskan perkara-

nya sebelumnya, yaifu merekayang mencampur-
kan perbuatan baik dengan perbuatan buruk, dan
mengakui perbuatan mereka. Dan, sekelompok
lagi adalah,

"...Ditanguhkan sampai ada kzputusan Allah; ada

lwlnny a Allah almn mmgaznb mnela dnn ada knlnny a
Allnh aknn menerim.a tobat merelu.... "(at-Taubah:
r06)

Mereka adalah tiga orang yang dibiarkan tanpa
keputusan hukum atas perkara mereka Kepufu san

atas mereka itu diserahkan kepada Allah. Di sini
terdapat penjelasan detail tentang keadaan mereka
setelah keputusan hukum mereka ditangguhkan.

Sebelum kami mengatakan sesuatu tentang
mereka itu dalam menafsirkan nash yang meng-
gambarkan kondisi mereka ini, dan sebelum kami
berikan gambaran artistik-mukiizat yang dilukiskan
oleh redaksional yang menggambarkan mereka
dan kondisi mereka, kami berikan kesempatan
kepada seseorang dari mereka berbicara tentang
apa yang terjadi. Dia adalah Ka'ab bin Malik r.a..

Ahmad, Bukf,rari, dan Muslim meriwayatkan dari
jalan periwayatan az-Zuhn bahwa ia diberitakan
oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin
MalikbahwaAbdullah bin Ka'ab bin Malik-dan ia
adalah penuntun Ka'ab, dari sekian anaknya ketika
ia buta-berkata, "Saya mendengar Ka'ab bin Malik
menceritakan kisahnya ketika ia tak ikut serta
bersama Rasulullah dalam Perang Tabuk. Ka'ab
berkata, 'Saya tak pernah absen dari peperangan

Rasulullah kecuali pada Perang Tabuk. Saya tak
ikut juga dalam Perang Badar,'namun tak ada

seorang pun yang dikecam ketika tak ikut dalam
Perang Badar itu. Ketika itu Rasulullah dan kaum
muslimin keluar dengan tujuan untuk menyerang
suatu suku, bukan Quraisy. Tapi, Allah kemudian
mempertemukan antara mereka dengan musuh
mereka yang sebenarnya (yaitu Quraisy) tanpa
persiapan.

Saya ikut bersama Rasulullah, pada malam
Aqabah, ketika kami berbaiat untuk masuk Islam.

Saya tak begitu menyesal ketika tak ikut Perang
Badar, meskipun perang itu lebih diingat orang dan
lebih masyhur. Sedangkan, keadaan saya ketika
saya tak ikut serta bersama Rasulullah dalam
Perang Tabuk, saya tak lebih kuat dan lebih ber-
punya daripada ketika saya tak ikut perang itu.
Sebelumnya sayg tak dapat memiliki dua hewan
tunggdngan, tapi saat ifu saya punya. Rasulullah
jarang sekali memberitahukan tujuan perang yang

sebenarnya ketika berangkat perang, kecuali pada

saat perang itu. Itu beliau lakukan ketika cuaca
sangat panas, perjalanan yang hendak ditempuh
amat jauh, dan akan menghadapi musuh yang
sangat banyak. Sehingga, kaum muslimin segera
bergerak untuk menyiapkan diri menghadapi
musuh yang kuat itu. Beliau juga memberitahukan
mereka tentang tujuan yang akan mereka tuju.
Sedangkan, kaum muslimin yang berjuang ber-
sama Rasulullah, sering sekali tak ada catatarr
khusus pada Rasulullah tentang pasukan perang
beliau itu.'

IG'ab berkata, 'Ketika orang tak ingin ikut perang
pada saat itu, seringkali karena ia menyangka
bahwa bahwa Rasulullah tak akan menyadari ten-

tang ketidakikutsertaannya, selama tak ada wahyu
dari Allah yang memberitahukan beliau. Rasulullah
melakukan peperangan itu ketika buah-buahan
sedang musimnya pepohonan sedang teduh-teduh-
nya, dan saya amat menyenangi itu. Kemudian
Rasulullah bersama kaum muslimin menyiapkan
diri untuk perang. Saya melakukan persiapan juga

bersama mereka, tapi saya kembali pulang tanpa
melakukan sesuatu. Kemudian saya berkata ke-
pada diri saya, 'Saya bisa melakukan itu jika saya
mau.' Hal itu terus terbersit dalam diri saya, semen-
tara orangorang telah merampungkan persiapannya.

Kemudian Rasulullah pun berangkat bersama
kaum muslimin, sementara saya masih juga belum
menyiapkan apa-apa. Sayamasih juga santai, hingga
kaum muslimin sudah berjalan jauh ke medan
perang. Kemudian saya ingin pergi juga dan
mengejar mereka. Seandainya saya saat itu segera
menjalankan keinginan itu, tapi saya kemudian tak
mampu. Saya kemudian keluar dari rumah dan
berkeliling Madinah, setelah berangkatnya Rasu-

lullah. Dan yang menyedihkan saya, orang yang
seperti saya, yang tak ikut perang, ternyata hanya
orang yang tenggelam dalam kemunafikan dan
seseorang yang sedang dalam keadaan uzur.

Saat itu Rasulullah belum bertanya tentang saya,

hingga beliau sampai Tabuk. Maka, ketika beliau
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duduk bersama kaum muslimin di Tabuk, beliau
bertanya 'Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin
Malik?'Seseorang dari bani Salamah menjawab,
lMahai Rasulullah, dia tak berangkat karena tak
mau meninggalkan rumahnya yang sejuk dan
iskinya.'Mendengar hal itu Mu'adz binJabal ber-
kata kepadanya, 'Buruk sekali yang engkau ucap
kan itu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tak
pernah mendapati darinya kecuali kebaikan.l Ke-
mudian Rasulullah terdiam.'

I(a'ab bin Malik berkata, 'Ketika saya mendengar
Rasulullah sudah mulai berjalan pulang dariTabuk,
saya jadi kebingungan. Dalam hati terdetik untuk
berdusta kepada beliau, dan saya berpikir bagai-
mana caranya unhrk membebaskan diri dari kemur-
kaan beliau besok? Saya mencari jawabannya ke
pada semua orangyang punyapikiran matang dari
kalangan keluarga saya. Ketika ada yang mengata-
kan bahwa Rasulullah sudah hampir sampai, maka
saat itu keinginan berbuat batil dalam diri saya
menjadi hilang, mengingat saya tak dapat berbuat
apa pun unfuk menyelamatkan diri dari kemarahan
beliau. Oleh karena itu, saya berketetapan hati
untuk berkata jujur.

Rasulullah pun tiba. Menurut kebiasaan beliau,
jika datang dari perjalanan, beliau pertama datang
ke masjid untuk shalat dua rakaat dan kemudian
duduk menemui orangorang. Ketika itulah, orang-
orang yang tak ikut serta dalam parang mendatangi
beliau sambil membuat alasan dan janji:ianji. Mereka
ihr berjumlah lebih dari delapan puluh orang. Maka
Rasululah menerima pernyataan mereka ihr, mem-
baiat mereka, dan memintakan ampunan bagi
mereka, sambil menyerahkan urusan hati mereka
kepadaAllah.

Hingga datanglah waktunya bagr saya untuk
mendatangi beliau. Ketika saya mengucapkan
salam kepada beliau, beliau tersenyum kepada saya

dengan senyuman orang yang marah. Kemudian
beliau berkata kepada saya, 'Kemarilah.' Saya pun
datang mendekat dan duduk di hadapan beliau.
Kemudian beliau bertanya,"Apayailg membuahnu
tak ikut serta dalam perang? Bukankah engkau
sudah membeli hewan kendaraanmu?' Saya men-
jawab, Wahai Rasulullah, seandainya saya duduk
menjumpai orang lain dari penduduk dunia ini,
niscaya saya bisa keluar dari kemarahannya dengan
memberikan alasan, karena saya mempunyai ke
mampuan retorika. Namun saya melihat, seandai-
nya saat ini saya berkata kepada engkau dengan
perkataan dusta unhrk membuat engkau tak marah

kepada saya, namun pastilah Allah akan meme-
rintahkan kepada engkau untuk marah kepada
saya. Sedangkan, jika saya berkata jujur sesuai
dengan apayang adapada diri saya, maka dengan
itu saya mengharapkan kemurahan Allah. Demi
Allah, saya tak memiliki alasan untuk tak ikut ber-
perang. Demi Allal,r, saya tak pernah lebih kuat dan
lebih berpunya dibandingkan saat saya tak ikut
perang dengan engkau saat itu!' Mendengar peng-
akuannya itu, Rasulullah bersabda, 'Orang ini ber-
kata benar. Berdirilah hingga Allah memberi ke
puhrsan bagimu.'Maka, saya pun berdiri mening-
galkan majelis beliau.

Setelah ifu, beberapa orang dari bani Salamah
segera menemui saya dan mengikuti saya. Kemu-
dian mereka berkata kepada saya,"Demi Allah,
kami tak mendapati engkau pernah berbuat ke-
salahan sebelum ini, tapi saat ini engkau tak mampu
membuat alasan kepada Allah seperti orang-orang
lain yang tak ikut perang itu. Padahal, dosamu itu
dapat dihapus dengan permintaan ampunan (istigh-

far) oleh Rasulullah.'Mereka terus mendorong
saya seperti itu, hingga saya hampir ingin kembali
kepada Rasulullah dan berkata dusta kepada beliau.

Kemudian saya bertanya kepada mereka, 'Apakah

ada orang lain yang berkata seadanya seperti saya?'

Mereka menjawab, Ada. Ada dua orang yang ber-
l<ataapaadanya sepertimu ifu, dan jawaban Rasu-

lullah kepada mereka juga sama dengan jawaban

beliau kepadamu.' Saya bertany4 'Siapakah mereka
berdua ihr?' Mereka menjawab,'Keduanya adalah

Mirarah ibnur-Rabi'serta Hilal bin Umayyah al-

Waqifi.'Mereka menyebut dua 6rang saleh yang
pernah ikut Perang Badar, yang menjadi contoh
bagi mereka Oleh karena ihr, saya tetap memegang
sikap say4 ketika orangorang menyebut dua orang
itu bersikap sama dengan saya.'

IG'ab berkata,'Rasulullah melarang oftmg-oftlrlg
untuk berbicara kepada kami, fua orang dari orang-

orang yang tak ikut perang. Maka, orang{ftmg pun

menghindar untuk berinteraksi dengan kami.
Sehingga membuat saya mendapati bumi ini terasa

asing, seperti bukan bumi yang selama ini saya

tahu. Kami merasakan hal itu selama lima puluh
malam. Sedangkan kedua teman saya, maka ke-
duanya memilih untuk mendekam diri di rumah.
Sementara saya sendiri, saya adalah orang yang
paling kuat mentalnya dan tebal muka. Sehingga,
sayatak segan-segan untukkeluarrumah dan ikut
shalat bersama kaum muslimin, juga pergi ke pasar,

meskipun tak ada seorang pun yang mau berbicara
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dengan saya. Saya juga mendatangi Rasulullah dan
mengucapkan salam kepada beliau, ketika beliau
berada di majelis beliau setelah shalat.

Saya bergumam dalam diri saya, Apakah beliau
menggerakkan kedua bibir beliau untuk membalas
salam atau tidak?'Kemudian saya shalat dekat
beliau dan mencuricuri pandang kepada beliau.
Ketika saya sedang shalat, beliau memandang ke
pada saya. Sedangkan, ketika saya menengok ke
pada beliau, beliau segera membuang muka dari
saya. Hal itu berlangsung cukup lama, hingga saya
pernah mendatangi kebun Abu Qatadah-dia adalah
anak paman saya dan orang yang paling saya se
nangl. Saya pun mengucapkan salam kepadanya.
Tapi, demi Allah, dia sama sekali tak membalas
salam saya. Kemudian saya berkata kepadanya,
WahaiAbu Qatadah, sayaimbau engkau atasnama
Allah..Apakah engkau mengetahui bahwa saya
mencintai Allah dan Rasul-Nya?'Tapi, dia hanya
terdiam. Saya pun kembali dan menegur dia lagi.
Tf,pi, dia tetap diam. Kemudian ketika saya kembali
dan menegur dia lagi. Dia berkata'Allah dan Rasul-
Nya lebih tahu.'Mendengar itu, kedua mata saya
pun bercucuran air mata, dan saya pun segera ber-
balik hingga saya meninggalkan kebunnya.

Ketika saya sedang berjalan di pasar Madinah,
tiba-tiba ada seorang Nabatean dari Syam, yang
biasa membawa bahan makanan dari Syam dan
menjualnya di Madinah. Dia berkata, 'Siapa yang
bisa menunjukkan saya ke IG'ab bin Malik?' Maka,
serentak orang-orang menunjuk kepada saya. Ke
mudian dia datang kepada saya dan memberikan
surah dari Raja Ghassan. Saya adalah orang yang
pandai baca-bilis, sehingga saya segera membaca
surah tersebut, dan isinya berbunyi, 'Kami men-
dengar bahwa sahabatrnu telah tak mengacuhkan-
mu, sementara Allah tidak membuatmu menjadi
orang terhina dan buangan. Karena ifu, datanglah
ke kerajaan kami untuk kami lindungi kamu.'
Ketika saya membaca surah itu, saya bergumam,
'lni juga salah sahr musibah.'Oleh karena itu, surat
itu segera saya robek dan sayabiikar di tungku.

Kemudian ketika lewat empat puluh malam dari
lima puluh, saya dapati uhrsan dari Rasulullah
datang kepadaku dan berkata,"Rasulullah meme
rintahkanmu untuk menjauhi isbimu.'Saya ber-
tanya, 'Saya ceraikan atau bagaimana?'Dia men-
jawab,'Cukup dijauhkan saja dan tak mendekati-
nya.' Kepada kedua sahabat saya juga disampaikan
pesan seperti ihr. Karena ifu , saya segera menyam-
paikan kepada istri saya, 'Pergilah kepada keluarga-

mu, dan tinggallah di sana sehingga Allah me-
mutuskan perkara ini.'

Sementara itu, istri Hilal bin Umayyah meru
datangi Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah,
Hilal adalah seorang lelaki tua yang sudah lemah,
dan dia tak memiliki pembantu, apakah engkau
melarang saya untuk melayaninya?' Beliau men-
jawabl Tidak, tipi dia hendaknya jangztn men-
dekatimu.' Ia menjawab, 'Demi Allah, dia sama se.
kali tak mencoba melakukan sesuafu, dan demi
Allah, dia terus menangis semenjak pertama per-
kara ini hingga saatini.'

Kemudian beberapa orang keluargaku berkata
kepadaku,'Cobalah engkau meminta izin kepada
Rasulullah bagi isbimu untuk melayanimu! IGrena
beliau telah mengizinkan istri Hilal unhrk melayani
Hilal' Saya menjawab, 'Demi Allah, saya tak akan
meminta izin kepada Rasulullah seperti itu, karena
saya tak tahu apa yang akan beliau katakan jika saya
meminta izin beliau mengingat saya adalah orang
yang masih muda.'

Kami terus sepenti itu selama sepuluh hari,
sehingga lengkaplah sudah lima puluh hari dari
semenjak orang{rang dilarang berbicara kepada
kami. Kemudian saya shalat shubuh pada hari
kelima puluh di bagian atas rumah kami. Ketika
saya seperti ifu, dan merasakan seperti yang di-
katakan dalam Al-Qur'an bahwa jiwa ini terasa
sesak dan bumi ini sudah terasa gersang, tiba-tiba
saya mendengar teriakan yang amat keras yang
mengatakan,'FIai Ka'ab, bergembiralah.' Maka,
saya pun segera bersujud, dan tahulah saya bahwa
masalah saya sudah mendapatkan pemecahannya
dari Allah. Rasulullah mengumumkan tentang
ampunan Ailah bagi kami ketika beliau shalat
subuh. Maka, orang-orang pun mendatangi kami
untuk memberikan kabar gembira kepada kami,
demikian juga kepada kedua orang sahabatku. Ada
orang yang berlari dengan kudanya unfuk mene
muiku, juga yang berlari ke arahku dan yang me
nerialiJ<an dengan suaranya untuk menyampaikan
berita ini. Suara itu lebih cepat sampai kepadaku
dibandingkan kuda

Oleh karena itu, ketika datang orangyang mem-
berikan berita gembira itu dengan suaranya yang
keras, maka saya segera lepaskan dua potong baju
saya dan saya kenakan keduanya kepadanya se-
bagai balasan atas berita gembiranya ihr. Padahal,
demi Allah saya tak memiliki selain kedua baju ihr.
Kemudian saya meminjam dua potong baju dan
mengenakannya, lalu saya berlari menemui Rasu-
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lullah. Orangorang pun datang kepada saya dengan
berbondong-bondong, dan mengrcapkan selamat
atas ampunan Allah yang diberikan kepadaku. Ke
mudian saya masuk masjid, dan di situ saya dapati
Rasulullah sedang duduk di masjid dengan dike-
lilingi oleh orangorang. Melihat kedatangan saya,

Thalhah bin Abu Llbaid segera barlgun dan menya-
lami serta mengucapkan selamat kepada saya.

Demi Allah, tak ada seorang pun dari Muhajirin
yang bangun kepada saya, selainnya. (Periwayat

mengatakan bahwa karena ifu, Ka'ab tak pernah
melupakan perbuatan baik Thalhah ini.).'

Ka'ab r.a. berkata,"Ketika saya mengucapkan
salam kepada Rasulullah, saya lihat wajah beliau
bersinar gembira" Beliau bersabd4'Bergembiralalt
dengan kebaikan yang paling besar yang pernah
diberikan kepadamu semenjak engkau dilahirkan
ibumu.'Saya bertanya'Apakah itu darimu wahai
Rasulullah ataukah dari Allah?' Beliau menjawab,
Tidak, ia datang dari Allah.' Adalah Rasulullah jika
bergembira, maka wajatr beliau bersinar sehingga

terlihat seperti bulan purnama, dan kami dapat

melihat hal itu. Ketika saya duduk di hadapan

beliau, sayaberkata, Wahai Rasulullah, salah sahr

wujud tobat saya, maka saya berikan seluruh harta
saya sebagai sedekah bagi Allah dan Rasulullah.'
Beliau menjawab,'Peganglah sebagian hartamu,
karena ia baik bagimu.' Maka, saya memegang
harta yang berasal dari pembagian rampasan

Perang Klraibar.
Kemudian saya berkata Watrai Rasulullah, Allah

telah menyelamatkan saya karena kejujuran. IGrena
itu, sebagai bukti tobat saya adalah saya tidak akan

berkata kecuali perkataan yang benar dan jujur
selama hidup saya' Demi Allah, setahu saya tidak
ada seseorang pun dari kaum muslimin yang diuji
dengan perkataan jujur semenjak saya mengatakan
hal itu kepada Rasulullah yang lebih baik dari yang

diujikan Allah kepadaku. Demi Allah, saya tidak
pernah sengaja berdusta semenjak saya mengata-
kan hal itu kepada Rasulullah hingga saat ini. Saya

berharap semoga Allah menjaga saya seperti itu
hingga akhir usia saya. Allah menurunkan firman-
Nya,

"Saangyhny a Allah tzlnh mennimn tobat Na.bi, orang-

orarry Muhnj irin dnn orang- orang Au lu.r, y ang mzng'

ikuti Nabi dnl.am masa lusulinn, setelah lwti segolnng-

an dari mereka hnmpir berpaling kemudian Allah
mmnimn tobat mnelw itu. Sesunguhnya Allnh Maha

Pengasih lngi Maha Penyayng kepada mnelm, dan

tsrlndnp tiga orang yang dinngguhlmn (pewrimann

tobat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi
sempit bagi merekn, pannhnl bumi itu luas dan jiwa
mnelra pun telah snnpit (puln terasa) oleh muelu, snta
merelu telnh mmgetahui bahwa tidnk adn tempat hri
dnri 6iksa) Allnh, melainknn kepada-Nya saja.

Ikmudian Allnh menzrima tobat rnnelu agar mnela
tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allnhlah Yang

Mala Pennimn tnbal lagi Mahn Pnryay arg. Hai mang-

orang yang berim.an, butalapalah lnpodo Allnh, dan

hendaklah lamu bnsamn urang-nrang yang bennr."'
(atiPaubah: 1U-119)

I(a'ab berkata, 'Demi Allah, tidak ada nikmat
Allah, setelah Dia menunjuliil<an saya kepada Islam,
yang lebih besar bagiku daripada nikmat-Nya yang

menunjukkan saya untuk berkata jujur kepada
Rasulullah. IGrena jika saat itu saya mendustakan
beliau, niscaya saya akan binasa seperti binasanya

orang-orang yang mendustakan beliau. IGrena
Allah berfirman kepada orang-orang yang men-

dustakan-Nya ketika turun wahyu dengan perkata-

anyang amatburuk,

'Kelak mereka akan birsumpah kepadarnu fungan

nama Allah, apabiln lwmu lumbali lupada merelea,

supaya lumu bnpaling dnri mnela. Malw, bnpgling-

lah dari merekn. Karena, sesunguhnya mneka itu
adalah najis dnn tempat mneluJahnnrutm; sebagai

balaan atas apa yang telnh merelca l*iofu". Mnekn
alan bnsumpah lupadnmu, agar lamu rinhn kzpann

mereka. ntapi jil@ sekiranya kamu ridlw leepada

mneka, maLa sisurgulmya Allah tidnk ridhn l"podo
oratg-nrangyangfasileitu."(atlaubah:95-96)

Inilah kisah tiga orang yang tak ikut serta dalam
perang bersama Rasulullah, seperti yang dicerita-

kan oleh salatr seorang dari mereka yaitu IG'ab bin
Malik Dalam setiap paragraf dalam cerita tersebut
terdapat pelajaran, dan di dalamnya terdapat gam-

baran yang jelas karal<ternya tentang fondasi yang

solid bagi masyarakat Islam, keteguhan bangunan,

kebersihan unsur-unsurny4 dan kejelasan tashnw-

wur-nyaterhadap makna jamaah, beban dal$ tah,

nilai perintah, dan urgensi ketaatan.
Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya ini tak

ikut bersama rombongan perang Rasulullah pada

masa sulil Mereka dilanda oleh kelemahan manu-
siawi yang senang berteduh dan santai di tempat
nyaman. Sehingga, mereka memilih untuk tetap
tinggal daripada ikut perang bersama Rasulullah
dalam keadaan panas, sulit, perjalanan jauh, dan
kelelahan. Namun tak lama setelah Rasulullah
berangkat, IG'ab segera merasakan kesalahan
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perbuatannya itu, yang ia dapati di sekelilingnya.
Hal ifu seperti perkataannya, "Saya kemudian

keluar dari rumah dan berkeliling Madinah, setelah
berangkabrya Rasulullah. Dan yang menyedihkan
say4 ol'ang yang seperti saya, yang tak ikut perang,
ternyata hanya orang yang tenggelam dalam ke-
munafikan, dan seseorang yang sedang dalam ke
adaan tJzttr." Orang yang dalam keadaan untr ada-

lah orang yang memang diberikan izin oleh Allah
untuk tak ikut perang, seperti orang-orang lemah,
orang sakit, dan orang-orang yang tak memiliki
biaya unhrk ikut perang.

Kesulitan tak menghalangi kaum muslimin unhrk
memenuhi panggilan Rasulullah untuk melakukan
peperanganyang jauh dan sulit Tidak adayang tak
memenuhi panggilan ifu, kecuali orang yang ter-
cela, diragukan agamanya, muna.fik, atau orang-
orang.lematr yang diberikan izin oleh Allah untuk
tak ikut serta. Sedangl<an, fnndnsi solid knum mus-

limin, mala mueka mempunyai rohyang lzbih kuat
dari leesulinn itu, dan lzbih teguh dari segaln beban

rintangan.
Ini pelajaran pntamn.
Pe laj aran ke dua adalah lu tahr aan Ketakwaan

ihrlah yang mendorong orang yang bersalah untuk
berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Se-

hingga, mereka menyerahkan urusan mereka se-
telah ihr kepada Allah, seperti kata-kata Ka'ab, "Saya
menjawab,'\Mahai Rasulullah, seandainya saya
duduk menjumpai orang lain dari penduduk dunia
ini, niscaya saya bisa keluar dari kemarahannya
dengan memberikan alasan, karena saya mem-
punyai kemampuan retorika. Namun saya melihat,
seandainya saat ini saya berkata kepada engkau
dengan perkataan dusta untuk membuat engkau
tak marah kepada saya, namun pastilah Allah akan
memerintahkan engkau unhrk marah kepada saya.

Sedangkan, jika saya berkata jujur sesuai dengan
apayang ada pada diri saya, maka dengan itu saya
mengharapkan kemurahan Allah. Demi Allah, saya
tak memiliki alasan untuk tak ikut perang. Demi
Allah, saya tak pernah lebih,kuat dan lebih ber-
punya dibandingkan saat saya tak ikut perang de
ngan engkau saat itu!"

Kesadaran terhadap Allah selalu hadir dalam
dhamir orang beriman yang bersalah. Maka, meski-
pun ia amat ingin mendapatkan keridhaan Rasu-
lullah, namun muraqabah Allah pada dirinya lebih
kuat dan ketakwaan kepada Allah lebih mendalam,
sehingga harapannya kepadaAllah lebih kuat.

Seperti dikatakan oleh Ka'ab, "Rasulullah me-

larang orang-orang untuk berbicara kepada kami,
tiga orang dari orangorang yang tak ikut perang.
Maka, orang-orang pun menghindar untuk ber-
interaksi dengan kami, sehingga membuat saya
mendapati bumi ini terasa asing, seperti bukan
bumi yang selama ini saya tahu. I(ami merasakan
hal itu selama lima puluh malam. Sedangkan kedua
temari saya, malta keduanya memilih unfuk men-
dekam diri di rumah. Sementara saya sendiri, saya
adalah orang yang paling kuat mentalnya dan tebal
muka Sehingga saya tak segan-segan unfukkeluar
rumah dan ikut shalat bersama kaum muslimin,
juga pergi ke pasar, meskipun tak ada seorang pun
yang mau berbicara dengan saya. Saya juga men-
datangi Rasulu[ah dan mengucapkan salam kepada
beliau, ketika beliau berada di majelis beliau setelah
shalat. Saya bergumam dalam diri saya,"Apakah
beliau menggerakkan kedua bibir beliau untuk
membalas salam atau tidak?'Kemudian saya shalat
dekat beliau dan mencuri-curi pandang kepada
beliau. Ketika saya sedang shalat, beliau me.
mandang kepada saya. Sedangkan ketika saya
menengok kepada beliau, beliau segera membuang
muak dari saya.

Hal itu berlangsung cukup lama, hingga saya
pernah mendatangi kebun Abu Qatadah-dia adalah
anak paman saya dan orang yang paling saya se-
nangr. Saya pun mengucapkan salam kepadanya.
Tapi, demi Allah, dia sama sekali tak membalas
salam saya. Kemudian saya berkata kepadanya,
Wahai Abu Qatadah, saya imbau engkau atas nama
Allah, apakah engkau mengetahui bahwa saya
mencintai Allah dan Rasul-Nya?'Tapi, dia hanya
terdiam. Saya pun kembali dan menegur dia lagi.
Thpi, dia tetap diam. Kemudian ketika saya kembali
dan menegur dia lagi, dia berkata,'Allah dan Rasul-
Nya lebih tahu.' Mendengar itu, kedua mata saya
pun bercucuran air mata, dan saya pun segera
berbalik hingga saya meninggalkan kebunnya."

Seperti itulah. Seperti itulah ketaatan dalam
kaum muslimin-meskipun pernah terjadi keren-
tanan setelah Fathu Mekah, dan gangguan pada
saat kesulitan. Rasulullah melarang orang-orang
untuk berbicara kepada tiga orang itu. Maka, tidak
ada maktrluk yang membuka mulubrya satu kalimat
bagi mereka, tidak ada makhluk yang memberikan
perhatian kepada Ka'ab, dan tidak ada pula yang
berinteraksi dengan Ka'ab. Bahkan, anak paman-
nya, dan orang yang paling disenanginya, telah me-
nutup pinhr baginya, tak membalas salamnya, dan
tak menjawab pertanyaannya. Ketika ia menjawab
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nya setelah ia memburu jawabalrnya, makajawaban-

nya sama sekali tak menenangkannya dan tak
membuat puas hatinya, karena ia hanya menjawab
dengan berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."

IG'ab dalam pengajarannya ihr berusaha melihat
gerakan dari dua bibir Rasulullah. Ia mencuri pan-

dang kepada Rasulullah dengan harapan ia melihat
Rasulullah memandangnya, yang membangkitkan
harapan baginya, dan menenangkannya bahwa ia
taktirputus dari pohon itu, dan tak menjadi dahan
yang kering dan rontok!

Ketika ia dalam keadaan tercampakkan, dan tak
ada seorang makhluk pun dari kaumnya yang
mengucapkan sesuahr kepadanya, datanglah surat
dari Raja Ghasaan kepadanya, dan menjanjikan
baginya kemuliaan, penghormataan, keagungan,
dan pangkat. Namun dengan satu gerakan, ia telah
berpaling dari itu semua. Ia segera menctmpakkan
surat itu ke dalam api, serta melihat itu sebagai
bagran dari cobaan baginya, dan ia memilih untuk
terus bersabar.

Embargo ini terus berlangsung, dan berkem-
bang hingga istrinya pun tak boleh didekati. Se-

hingga, ia menjadi seseorang yang sendirian, ter-

campakkan dari semua orang, tergantung antara

bumi dan langit Ia pun malu untuk meminta ke-

ringanan Fasulullah untuk membiarkan istrinya
melayaninya karena ia tak tahu bagaimana jawaban

Rasulullah nanti.
lni satu lembaran. Sedangkan, lembaran lain

adalah lembaran kabar gembira. Yaitu, kabar gem-

bira diterimanya tobat mereka. IGbar gembira di.
terimanya mereka untuk kembali ke dalam barisan
Islam. Kabar gembira pengampunan mereka dari
dosa. Dan, kabar gembira pembangkitan dan kem-
bali kepada kehidupan. Seperti perkataan l{dab,
"Ketika saya seperti ifu, dan merasakan seperti
yang dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa jiwa ini
terasa sesak dan bumi ini sudah terasa gersang,

tiba-tiba saya rnendengar teriakan yang amat keras
yang rnengatakan, "Hai Ka'ab, bergembiralah.'
Maka, saya pun segera bersujud; dan tahulah saya

batrwa masalah saya sudah mendapatkan pemecah-

annya dari Allah. Rasulullah mengumumkan ten-

tang ampunan Allah bagi kami ketika beliau shalat

subuh."
Seperti ihrlah kejadian-kejadian dihhat dan dinilai

dalam masyarakat ini. Dan, seperti ibr pula tobat
yang diterima, disambut, dan diagungkan. Pem-
bawa berita gembira menggenjot kudanya untuk
menyampaikan berita itu, dan orang yang mendaki

bukit meneriakkan berita gembira itu dengan suara-

nya sehingga lebih cepat sampai berita itu kepada-

nya Ucapan selamat sertapenyambutan atas hal itu
menjadi sesuatu yang tak terlupakan oleh orang
yang sebelumnyatercampakftan, yang saat ini telah
dikembalikan kepada jamaah dan bersambung
kembali dengan ikatannya.

Ia pada saat itu edalah seperti yang disabdakan
oleh Rasulullah, "Bergembiralah dengan kebaikan
yang paling besar yang pernah diberikan kepada-

mu semenjak engkau dilahirkan ibumu." Hal ini
diucapkan oleh Rasulullah dengan wajah bersinar
gembira, sepertiyang diceritakan oleh IG'ab. Hati
yang besar dan penuh kasih sayang ini penuh
dengan kegembiraan, ketikaAllah menerima tobat
tiga orang dari sahabat beliau dan mengembalikan
mereka kepada jamaah beliau.

Seperti ihrlah kisah tiga orang yang tak ikut serta
dalam perang bersama Rasulullah dan kemudian
Allah mengampuni mereka Inilah sebagian pelajar-

an yang dapat dipetik dari petunjuk-petunjuknya
yang jelas atas kehidupan kaum muslimin, dan atas

nilai-nilai yang menjadi cara hidupnya.
Kisah itu, seperti yang diceritakan oleh salah

seorang pelakunya, mendekatkan kepada kita
makna ayat

".. Hingga apatriln bumi telah mmjadi sempit bagi mnelw,

padn lwl bumi itu luas dnnjiwa mnela pun telnh smtpit
(pula tnasa) oleh mnekn, s nta mnelm telnh mrngetaltui

bahwa tidak ada tenrpat lari dari (siksa) Allah,
mel^ainlwn kzpada' Ny a saj a...." (at{bubah: 1 18)

"Bumi telah menjadi sempit bagi rnneka, padahal

bumi itu hns." lgatr<ahbumi ihr? Ia mempunyai nilai
dengan orang-orang yang ada di situ. Ia menjadi
istimewa dengan nilai-nilai yang tersebar di situ.

Dan, ia menjadi eksis dengan ikatan dan hubungan
di antara penghuninya. Ungkapan ini amat tepat
dalam pengertian realitasnya di atas kebenarannya
dalam keindahan seniny4 yang melukiskan bumi
ini menjadi sempit bagr tiga orang yang tak ikut
perang itu. Ujungnya menjadi pendek, ruangnya
menjadi kecil, dan mereka merasakan kesulitan dan

kesempitan darinya.
'Dan jiwa mzrelw pun telnh sempit (puln terasa)

akh merel@."Seakan-akan fubuh mereka menjadi
tempatyang saat ini menjadi sempit dan tak dapat
menampung jiwa mereka, sehingga menekan dan
menghimpit jiwa mereka.

"Serta mereka telah mengetahuibahwa tidak
ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan ke-
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pada-Nya saja." Tidak ada tempat lari dari Allah bagi
seseorzulg, karena Dialah yang menguasai seluruh
bumi dan langit. Namun, penyebutan hakikat itu
dalam nuansa yang menekan ini, menambah pe-

mandangan ini menjadi lebih menekan, membuat
putus harapan, dan menghimpit. Tak ada jalan

keluar darinya kecuali dengan berserah kepada
Allah, yang membebaskan segenap kesulitan.

Kemudian datanglah pembebasan itu,

"...Kemudian Allah menerima tobat mereka agar

merela tetap dnlnm tobatnya. Sesungguhnya Allahkh
YangMaltnPennimntobatlagiMahnPenyayang."(at-
Taubah: 118)

Allah menerima tobat mereka dari dosa yang

khusus ini, agar mereka bertobat secara umum atas

segalaperbuatan salah merekayang lalu, dan agar
mereka kembali kepada Allah secara utuh dalam
segala apayang akan datang. Pembenaran ini ada

dalam perkataan Ka'ab,'Wahai Rasulullah, salah

satu wujud tobat saya, maka saya berikan seluruh
harta saya sebagai sedekah bagi Allah dan Rasu-

lullah." Beliau menjawab, "Peganglah sebagian
hartamu, karena ia baik bagimu." Maka, Ka'ab
memegang harta yang berasal dari pembagian
rampasan Perang Ktraibar. Kemudian ia berkata,
'Wahai Rasulullah, Allah telah menyelamatkan saya

karena kejujuran. Karena itu, sebagai bukti tobat
saya adalah saya tidak akan berkata kecuali per-

kataan yang benar dan jujur selama hidup saya."
Ka'ab pernah berkata, "Demi Allah, setahu saya
tidak ada seseorang pun darikaum muslimin yang
diuji dengan perkataan jujur sejak saya mengatakan
hal itu kepada Rasulullahyang lebih baik dariyang
diujikan Allah kepadaku. Demi Allah, saya tidak
pernah sengaja berdusta sejak saya mengatakan hal
itu kepada Rasulullah hingga saat ini. Saya berharap
semogaAllah menjaga saya seperti itu hingga at*rir
usia saya."

Kami tak dapat meneruskan lebih ini, dalam
buku Fz Zhilalil Qi an ini, bersama kisah yang
penuh sugesti, dan bersama ungkapan Al-Qur'an
yang unik tentangnya. Maka, kami rasa cukup se
perti ini, sesuai dengan taufik yang diberikan Allah.

Ajarkan untrk Bersedekah dan Dorongan rmurk
Berjihad

Dalam nuansakisah ampunan atas orang-orang
yang ragu-ragu dan orang yang tak ikut serta dalam

perang, dan dalam nuansa unsur kejujuran yang

tampak dalam kisah tiga orang yang tak ikut
perang; datanglah seruan bagi orangorang yang

beriman seluruhnya untuk bertalmra kepada Allah.

Juga seruan agar bersamaorang{rangyang benar
dalam keimanan mereka, dari kalangan yang paling

dahulu masuk Islam. Namun, terdapat juga ke-
caman atas ketakikutsertaan penduduk Madinah
dan orangorangArab Badui di sekitarnya, sambil
memberikan janji akan balasan yang besar bagi
para mujahidin,

<-.$)Aitil$n\)8vvoJifu
eti-ii'iA;:;)-;;:is!\5\11t
-\-* S "oStiP;;{ 5 4U ; e:;r:tl
3-;zs;%tjiuse+;Sii'(+;
'r61i 9 ;tL;, 5r6-'ii ;i'i "p _6 o.) J-w-y<tjb- )-r#r,*rz

Ui33.r-i:"K*y54:i:KJrydi3L,:*5391;Ui33 . r,4 4# N )i; u sj 65-'

4. 4^;!.{: .F i". !l?J i^ -A{ 271 .4 ,t6;t+1j&'"*lq'#.t^51
e&SV1')54i:!Ji39Ji;7;:r;i

$ lgl 1j\1\1';,4^l)#-l
"Hai orang- orang yang bnimnn, bertalcu)alnh lepadn
Allnh, dnn hmdnldah lmmu bnsamn nrang-lrang yang

bernr. Tidaklnh'sepatutnya bagi penduduk Madirmh
d.an orang-orang Arab Badui yang bndiam di sekinr
mereka, tidak turut menyntai Rnsulullah (pngr ber-

perang) dnn tidak patut (pula) bagi muelca lebih men-

cintni diri mnelm dnripadn mencintai diri Rnsul. Yang

dzmikian itu ialnh larena merela tidak ditimpa ke-

hausan, ktpayahan, dnn lulnparan pada jalnn Allah.
nkk @uk) menginj ak suatu tempat y ang rum.b angkit-
lun amnrah orang- orang lmfr, dnn tidnk menimpalmn

suatu beruara lupadn musuh, mtlninlun ditulislflnlah
bagi mnela dmgan yng fumikinn itu suatu amnl sahh.

Sesungguhny a Allah tidak meny ia-ny iakan pahala
nrang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada
mnnflahltan suatu nafluh y ang lu cil dnn tidnk (puk)
yargbesar dan tidakmtlintasi suatu lnnbah rulninlan
ditulislcan bagi mnela (amal salzh puln). Karmn, Allah
alan mnnberi balaan kepadn mne la (dmgan balnsan)

yang lebih baik dari apa yang telnh merelu krj akan. "
(at{bubah: 119-121)

Penduduk Madinah adalah merekayang meng-
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adopsi dallvah dan harakah ini, mereka adalah
penduduknya yang terdekat. Mereka adalah orang
yang menerima, memberi tempat, dan berbaiat ke
pada Rasulullah. Mereka itulah yang terus menjadi
fondasi solid bagi agama ini dalam masyarakat
I aztrah Arab seluruhnya. Demikian juga kabilah-
kabilah yang berada di seputar Madinah telah me
meluk Islam, dan terus menjadi garis luar peng-
aman bagi fondasi utama ini. Mereka itu tidak boleh
tak ikut serta dari peperangan Rasulullah dan
mereka tak boleh mementingkan diri mereka
dibandingkan diri Rasulullah ketika beliau keluar
berjuang dalam kondisi panas atau dingin. Dalam
kesulitan maupun kesenangan. Dalam kaya mau-
pun miskin. Untuk menanggung beban dan kon-
sekuensi dakwah ini, maka penduduk Madinah dan
orang{rang Badui di sekeliling mereka tak boleh
mencari alasan unhrk tak ikut serta bersama Rasu-

lullah. Mereka pun tak boleh memilih keselamatan
dan kesenangan diri mereka sementara Rasulullah
berangkat berjuang.

Oleh karena itu, mereka diserukan untuk ber-
takwa kepada Allah, dan selalu bersama orang-
orang yang benar, yang tak ikut mencari uzur unhrk
tak ikut serta bersama Rasulullah. Diri mereka tak
ada pikiran untuk tak ikut serta, dan keimanan
mereka tak tergoyahkan meskipun dalam kesulit-
an. Karena mereka adalah kelompok terpilih dari
kalangan pertama dan terdahrrlu masuk Islam,

"Hai orang-orang yang beriman, bertalalalnh lupon"
Allnh, dnn hendnklnh lilmu bersamn zrarg-urarg yang
b ernr. " (atlaubatr: I f 9)

Kemudian setelah seruan ini, redaksi Al-Qur'an
mencela landasan ketakikutsertaan orang-orang
dari peperangan Rasulullah,

'"fidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan
orang-lrang Arab Badui yng berdiam di sekitar
merekn, tidak turut menlertai Rnsulullah (pergi ber-
perang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih
mencintai diri mereka daripada mencintai diri
Rnsul...." (at{bubah: 120)

Dalam redaksi tersebut terdapat kecaman ter-
sembunyi. Tidak ada celaan bagi seseorang yang
menjadi sahabat Rasulullah, yang lebih menyakit-
kan daripada dikatakan bahwa dia lebih mencintai
dirinya sendiri dibandirtgkan diri Rasulullah, pada-

hal dia bersama beliau dan menjadi sahabatnya!
Ini aclalah isyarat mengenai semua pembawa

clakwah Islam dalam scluruh generasi. Maka,

tidaklah patut bagi seorang mukmin untuk men-
cintai dirinya sendiri sehingga menghindar untuk
menanggung beban yang pernah ditanggung diri
Rasulullah dalam membawa dakwah ini. Padahal,
dia mengklaim dirinya adalah pembawa dakwah,
dan mencontoh Rasulullah dalam berdakwah!

Ini adalah kewajiban yang didorong rasa malu
kepada Rasulullahiapalagi karena adanya perintah
dari Allah. Namun demikian, balasan atas hal ini
amat besar sekali!

"...Yang demikian itu ialnh lwrmn mnelw tidnk ditimpa
kzhnusan, lttpayalma d.an kzlnparan padnj alan Allah.
nkk @uk) mmginj ak suatu tanpat y ang mzmbargkit
kan amnrah orang- orang lwfr, dnn tidnk mmimp almn
sesuatu bencana lupada musuh, melainkan ditulis-
knnlalt bagi merekn dengan yang dzmikian itu suatu
am"al saleh. Sesungguhnya Allnlt tidnk maryia-nyinknn
pahnk lrang-lrangyang berbuat baik, dan mereka

tiada mennflahlan suatu nafkahyangkzcil dnn tidnk
(puk) yang besar dnn tidak melintasi suatu lembah,
melninlrnn ditulislnn bagi mnelw (amal sakh pul"a).

Karena, Allah alan membni balnsan lupadn mnekn
(dengan balnan) yang lzbih baik dai apa yang tehh
mnekn knjalan." (at{bubah: 120-tt1)

Setiap kehausan yang dirasakan akan men-
dapatkan balasan pahala, setiap kepayahan akan
mendapat balasan, setiap kelaparan mendapatkan
balasan, setiap langkah yang membangkitkan
amarah orang{rang kafir mendapatkan balasan,
dan setiap serangan terhadap musuh akan men-
dapatkan balasai pahala, yang akan dituliskan
sebagai arnal saleh bagi mujahid itu. Dia akan dilihat
sebagai kelompok muhsinin, dan pahala mereka di
sisi Allah tak akan sia-sia.

Setiap nafl<ah kecil dan besar mendapatkan
pahala. Setiap langkah untuk menempuh lembah
mendapatkan pahala. Yaifu, patrala sebagai sesuafu
perbuatan yang paling baikyang pernah dikerjakan
mujahid dalam kehidupan.

Ketahuilah, demiAllah, Allah akan memberikan
anugerah dan balasan yang besar bagi kita. Allah
amat bermurah dalam memberikan pahala. Hal itu
adalah salah satu pendorong yang membuat
mereka malu untuk tak mau menanggung sedikit
dari apa yang ditanggung oleh Rasulullah, berupa
kesulitan dan kepedihan. Di jalan dakwah yang s:utt
ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita, setelah
Rasulullah!
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Biaya untuk Pergi Berjihad
Tampaknya turunnyaAl-Qur'an dalam surah ini

dengan isi keqrman atas orang-orang yang tak ikut
perang, dan ancaman terhadap perbuatan tersebut

-terutama bagi penduduk Madinah dan orang-
orang Arab Badui di sekitar Madinah-membuat
manusia berdesakan di Madinah untuk menunggu
segala perintah Rasulullah, terutama mereka yang

berasal dari kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Hal
itu memerlukan penjelasan tentang batas-batas
perang umum karena luas wilayah Negara lslam
telah meluas. Sehingga,Iazkah Arab secara ke-

seluruhan atau hampir seluruhnya memeluk Islam,
dan banyaknya bilangan orangorang yang bersiap
unhrk jihad. Bilangan mereka mencapai sekitar tiga
puluh ribu orang. Bilangan sebanyak itu belum
pernah dicapai sebelumnya, dalam safu pun dari
peperangan yang dimasuki oleh kaum muslimin.

IGrenanya, saat ini sudah wakfunya unhrk mem-
bagi energi yang tersedia untuk berjihad, mem-
bangun negeri, perdagangan,dan lainnya dari urus-
an-urusan kehidupan yang perlu dilakukan oleh
umat yang baru lahir ini. Hal itu berbeda dengan
kebutuhan-kebuhrhan kesukuan yang sederhana,
dan kebuhrhan masyarakat kabilah zaman lampau.
Ayat berikut pun diturunkan untuk menjelaskan
batasbatas ini dengan jelas,

,{;;g*'ira64.5;n1ft<,K:,#
;i;;'tiAjrr;t\c\ j3t'Jt:s;I"&ut

&<,i:.,4;{i^4W,sv
"Tidnk s ep atutry a bry orang- orang ! ang mukmin itu
pngi sanuany a (kc mzdnn pnang). Mmgapa tidnk p ngi
dari t np -tnp gohngan di artnra mnelm b ebuapa mang

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang

agamn dm. untuk mmttrni pningatan lupadn lmumnya

apabila mereka telah leembali kepadanya, supayg

itnelrn itu dnpat menjaga dirirrya. "(at{aubatr: 122)

Ada beberapa riwayat tentang penafsiran ayat ini,

dan penetapan kelompok yang bertugas unhrk
memperdalam agama dan nantinya memberi pe-

ringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada
mereka. Menurut pilihan kami, dalam penafsiran

ayat ini, tidak sepatutnya semua orang mukmin
pergi ke medan perang. Namun unhrk kepentingan
itu, ada sekelompok tersendiri-secara bergilirdn
antara yang berperang dengan yang tetap berdiam
diri-yang bertugas memperdalam agama, ber-

perang, pergi berdakrvah, berjihad, menggerald<an

harakah akidah agama ini, dan memberi peringatan

orang-orang lain dari kaumnya ketika kembali
kepada mereka.

Penafsiran yang kami pilih-yang mempunyai
dasar dari penafsiran Ibnu Abbas r.a.-dan dari
penafsiran Hasan al-Bashri, pilihan Ibnu Jarir ath-

Thabari, serta peirdapat Ibnu lbtsir, adalah bahwa
agama ini adalah "manhaj haraki", yang tak dapat
dipahami kecuali oleh orangyang berharakah de
ngannya. Oleh karena itu, orangorang yang keluar
untuk berjihad memperjuangkan agama ini adalah
orang{rang yang potensial untuk memahaminya,
karena ia telah menyingkap banyak rahasia dan
makna agama ini. Juga mendapatkan penglihatan

secara langsung atas ayat-ayatnya dan impelemen-
tasi praksisnya pada saat ia mengusung harakah
agamaini.

Sedangkan, orang{rang yang berdiam di dalam
negeri, mereka itulah yang membuhrhkan pen-
jelasan dari orangorang yang telah berharakah de
ngan agarna ini. IGrena, mereka tak me
apa yang telah disaksikan oleh orang{rang yang
berjuang keluar, tak memahami seperti pema-

haman mereka, dan tak mencapai rahasia-rahasia
agama ini seperti yang dicapai oleh orangorang
yang berharakah. Terutama jika keluarnya ber-
samanya Rasulullah. Keluar bersama beliau itu
sec:lra umum amat mendekatkan orang unhrk me
mahami dan menguasai pengertian agama ini.

Barangkali penafsiran ini berbeda secara dia-

metral dengan yang diduga secara elementer
pertama kali oleh banyak orang batrwa orang{rang
yang tak ikut perang, tak berjihad, dan tak ber-
harakah itulah yang menjadi orang-orang yang
mengk*rususkan dirinya unfirk mendalami agama-

nya! Tapi ini hanya ilusi saja dan tak sesuai dengan
sifat agama ini. Ifurena harakah adalah pokok
agama ini. Sehingga, yang dapat memahaminya
hanya orang{rang yang berharakah dengannya,
berjuang untuk membumikannya dalam realitas
manusi4 dan memenangkannya atas kejatriliahan,
dengan harakah amaliah.

Pengalaman mengatakan bahwa orang{rang
yang tak terlibat dalam harakah agama ini maka
mereka tak mendalami agama ini; sejauh apa pun
ia mencurahkan wakhr untuk mempelajarinya dari
buku-buku dengan pengkajian yang dingin! Sinar-
sinar penyingkap dalam agama ini hanya tampak
bagi orangorang yang berharakah dengan harakah
jihadiah, unhrk membumikannya dalam kehidupan
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m:rnusia. Sementara, hal itu tak tampak bagi orang-
orang yang tenggelarn dalam buku-buku dan hanya
berinteraksi dengan kerta-kertas!

Pendalaman terhadap agama ini tak terjadi
kecuali di tanah harakah. Pemahaman itu tak di-
ambil dari seorang pakar yang hanya duduk saja
ketika harakah menjadi kewajiban. Orang-orang
yang hanya bercengkerama dengan buku-buku dan
kertas pada zaman sekarang ini, unhrk menyim-
pulkan hukum-hukum fiqih "yang memperbaharui"
fiqih Islam atau "mengembangkannya"-seperti
yang dikatakan oleh para orientalis-salibis!-tapi jauh
dari harakahyang bertujuan untuk membebaskan
manusia dari penghambaan kepada sesama manu-
sia, mereka itu sebenarnya tak memahami sifat
agama ini. Karenanya, tak dapat menyimpulkan
fiqih agama ini!

Karena fiqih Islam merupakan anak dari hara-
kah Islam. Asamaadaterlebih dahulu, baru kemu-
dian fiqih. Bukan sebaliknya. Yang diwujudkan
terlebih dahulu adalah beragama kepadaAllah se
mata, dan masyarakat yang berketetapan untuk
beragama kepada Allah semata. Kemudian masya-
rakat ini mulai menjalankan kehidupan secaranyata
sesuai dengan prinsipprinsip umum syariat, di
samping hukum-hukum parsial yang datang dalam
pokok syarial Saat ia menjalankan kehidupan nyata
dalam naungan keberagamaannya kepada Allah
semata, dan menerima petunjuk dari syariat-Nya
semata, untuk mewujudkan keberagamaannya ifu
secara nyata, maka datanglah baginya masalah-
masalah parsial dengan berkembangnya kondisi
realita dalam kehidupannya. Baru sinilah dimulai
penyimpulan hukum-hukum fiqih, dan dimulailah
tumbuhnya fiqih Islam.

Harakah dengan agama inilah yang melahirkan
fiqih itu. Harakah dengan agama ini pula yang
mewujudkan perturnbuhannya. Sama sekali bukan
fiqih hasil penyimpulan dari kertas-kertas yang
dingin, yang jauh dari panasnya kehidupan realistis!
Oleh karena itu, para fuqaha yang mendalami
agama ini, pemahaman mereka ihr datang dari hara-
kah mereka dengan agama ini, dan dari harakah
mereka bersama kehidupan realistis masyarakat
muslim yang hidup dengan agama ini, berjihad di
jalannya, dan berinteraksi dengan fiqih yang baru
lahir ini yang disebabkan dinamika kehidupan yang
realistis.

Sedangkan pada saat ini, "Maka apa?" Mana
masyarakat muslim yang berketetapan untuk hanya
beragama kepada Allah sernata, yang menolak

untuk beragama kepada seseorang dari manusia,
dan yang menolak dengan nyata semua aturan
hukumyang tidak datang dari sumber syariat satu-
satunya ini?

Tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim
bahwa masyarakat muslim ini sudah berdiri dan
ada! Karenanya, muslim yang mengetahui Islam
dan memahdmi mdnhaj dan sejarahnya, tidak akan
berusaha untuk mengembangkan fiqih Islam, atau
"memperbaruinya" atau "mengembangkannya"
dalam lingkup masyarakatyang secara mendasar
tak mengakui batrwa fiqih inilah sahr-sahmya aturan
hukum yang mengahr kehidupan mereka. Namun,
muslim yang serius, pertama mencurahkan usaha-
nya untuk mewujudkan keberagamaan kepada
Allah semata; mewujudkan prinsip bahwa tidak ada
kekuatan hukum kecuali milikAllah, dan tak ada
pengafuran hukum atau undang-undang kecuali
jika bersumber dari syariat-Nya semata, sebagai
wujud dari keberagamaan itu.

Merupakan suatu karikatur kosong yang tak
sesuai dengan keseriusan agama ini, jika orang-
orang menyibulftan dirinya untuk menumbuhkan
fiqih Islam, atau "memperbaruinya", atau "me-
ngembangkannya" dalam masyarakat yang tak
berinteraksi dengan fiqih ini dan kehidupannya tak
berpedoman dengannya. Juga suatu kebodohan
yang nyata atas sifatagama ini, jikaiaberpendapat
bahwa ia dapat memahami agama ini sambil duduk
berdiam diri saj4 hanya berinteraksi dengan buku-
buku dan kertas.yang dingin sja, dan menyim-
pulkan fiqih dari hrmpukan fiqih yang beku! Fiqih
tak disimpulkan dari syariat kecuali dalam per-
jalanan kehidupan yang memancar, dan bersama
harakah dengan agama ini dalam kehidupan nyata-

Keberagamaan kepada Allah sematalah yang
melahirkan masyarakat muslim, dan masyarakat
muslim itulah yang melahirkan "fiqih Islam". Tertib
nya harus seperti ini. Harus ada terlebih dahulu
masyarakat muslim yang timbul dari keberagama-
an kepada Allah semata, yang bertekad untuk
mengaplikasikan syariat-Nya semata. Setelah itu
lahirlah fiqih Islam yang menjadi penjelas bagi
masyarakat yang lahir ini, bukannya "sudah siapf'
dan tercetak sebelumnya! Karena semua,hukum
fiqih pada dasarnya adalah pengaplikasian syariat
general bagi kasus realistis, yang mempunyai bobot
tertentu, bentuk tertentu, dan kondisi tertentu.

Kondisi.kondisi ini dibentuk oleh dinamika
kehidupan, dalam kerangka Islam, bukannya jauh
darinya. Karenanya, fiqih itu menjadi "penjelas



Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an VI (6s) Juz XI: Bagiott Akhir atlaubah dan Ytmus

detail" syariat general Islam atas ahrran langsung
kepada setiap kasus di atas "bangunannya". Sedang-
kan, hukum-hukum "yang sudah siap" di dalam
kitab-kitab fiqih, telah "menjelaskan secara detail"
sebelumnya tentang kondisi-kondisi tertentu pada
saat berlangsungnya kehidupan Islam di atas dasar
penghukuman syariat Islami secara nyata. Pada
saat itu ia tak lagi "belum siap" dan dingin! Tapi, saat
itu ia bersifut hidup dan penuh dinamika. IGrena itu,
kita saat ini harus "membuat penjelasan detail"
seperti itu bagi kondisi dan kasus-kasus baru.
Namun, sebelum itu harus ada masyarakat yang
berketetapan untuk tak beragama kecuali kepada
Allah semata dalam syariat-syariat-Nya, dan tak
memberi aturan hukum kecuali dari syariatAllah
semata, bukan selainnya.

Dalam situasi seperti ini terjadilah usaha yang
serius dan produktrf, yang sesuai dengan ke-
seriusan agama ini. Di sini terjadilah jihad yang
membukakan mata hati, dan memungkinkan pen-
dalaman agama secara benar. Sementara jika tidak
seperti itu, maka fiqih itu hanya menjadi karikatur
yang ditolak oleh sifat agama ini, dan hanya akan
menjadi alasan untuk lari dari kewajiban berjihad
secara nyata di bawah alasan "pembaruan fiqih
Islam" atau "pengembangannya"! Satu pelarian
yang seharusnya diakui sebagai kelemahan dan
kekurangan; dan meminta ampunan kepadaAllah
atas ketidakikutsertaan dan berdiam diri bersama
orang-orang yang tidak ikut serta berjuang dan
hanyaberdiam di rumah saja!

Shategi Jihad dalam Memerangi Musuh
Tbrdekat Lebih Dahulu

Setelah itu datang ayat yang menggariskan
strategi harakah jihadiah dan lingkupnya juga.

Keduanya adalah strategi dan lingkup yang pada-

nya Rasulullah berjalan, demikian juga para lfialifah
beliau setelahnya secara umum. Tidak ada yang
menyimpang dari garis tersebut kecuali beberapa
kasus yang memang memerlukan sikap tersendiri,

,(4t3,;#fi4ji\ j$r'fi criiq,V.

&<rtlte';ii,:"b\r;-;6g&:'4;
"Hai orang-orang )ang beriman, perangilah zrang-
orang kafr yang di sekitar lmmu itu, dan hmdnklnh
muela mmtrnui lukerasan dnripadamu, dan leetahui-

lah bahwa Allah beserta orang-nrangyang bertakwa."
(at-Thubah:123 )

Sedangkan strategi harakah jihad yang di-
tunjukkan dalam firman Allah, "Hai orang-orang

lang beriman, perangilah zrang-zrang kafir yang di
sekitnr lmmu itu", maka hal ini telah dilaksanakan
melalui penaklufian oleh Islam, yang menghadapi
beberapa kalangan yang berada di sekitar Darul
Islam, sedikit demi sedikit. Maka, ketika Jaztah
Arab masuk Islam, maka dilakukanlah Perang
Tabuk di pengujung negeri Romawi. Kemudian
pergerakan pasukan Islam mencapai Romawi dan
Persia, dan tak membiarkan kantong-kantong
kekuatan yang dapat menganczurnya

Selanjutnya disatukanlah wilayah Islam ini, dan
disambunglah batasbatasnya. Ketika itu terlihatlah
betapa besar dan luasnya Darul Islam, yang mele-
bar dan memanjang ke segenap penjuru, yang
saling berhubungan. Kemudian kelemahan pada-
nya tak terjadi kecuali setelah ia dipecah-belah, di-
buat batas-batas buatan di antara mereka berdasar-
kan dasar kerajaan atau atas dasar kebangsaan! Ini
merupakan stategi musuh-musuh agama ini unfuk
menggoyahkan kekuatannya sekuat mereka, dan
mereka masih terus berusaha.

Bangsa-bangsa ini, yang dijadikan oleh Islam
sebagai "umat yang safu " di Darul Islam, akan terus
bersambungan perbatasannya-di belakang per-
bedaan ras, bahasa, keturunan, dan warna kulit-
dan akan terus lemah tak dipandang musuh, ke-
cuali jika ia kembali kepada agama dan benderanya
yang sahr. Juga kecuali dengan mengikuti langkah
Rasulullah dan mengetahui rahasia-rahasia kepe
mimpinan Rabbaniah, yang menjamin kemenang-
an, kemuliaan, dan kekuasaan baginya.

Kita cermati sekali lagi firman Allah,

"Hai orang-orang yang bniman, perangilah zrang-
orang knfir lang di sekitar kamu itu, dan hendnklnh
merekn menemui keknasan dnripadamu, d.an ketahui-
lnh bahwa Allnh besnta lrang-orang lang bertakwa. "
(at-Taubahz LZ3 )

Maka, di sihr kita dapati perintah untuk meme.
rangi orangorang kafir yang berada di sekitar kaum
muslimin. Di situ tidak dikatakan bahwa orang-
orang kafir itu memusuhi kaum muslimin dan
negara mereka. Kita memahami bahwa ini adalah
perintah yang terakhir. Adapun yang menjadikan
starting p oint agan:a ini adalah dasar yang darinya
tumbuh prinsip jihad, bukan semata "memper-
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tahankan diri", seperti dalam hukum-hukum tem-
porer pada saat pertama kali mendirikan Negara
Islam di Madinah.

Sementara beberapa orang yang berbicara saat

ini tentang hubungan internasional dalam Islam,
hukum-hukum jihad dalam Islam, dan beberapa
orang yang menafsirkan ayat-ayat jihad dalam Al-

Qur'an, mereka itu berusaha mencarikan pengikat
maknabagi nash penutup dan terakhirini dari nash-

nash temporer sebelumnya. Sehingga, mereka
mengikat maknanya dengan terjadinya agresi atau

takut mengalami agresi! Padahal nash Al-Qur'an ihr

sendiri bersifat mutlak, karena ia nash yang ter-
akhir! Kita terbiasa ketika mendapati penjelasan Al-

Qur'an tentang hukum-hukum, bahwa ia selalu
cermat dalam setiap tempaf dan tidak mengalihkan
dari satu tempat ke tempat lain. Sebaliknya, ia me
milih kata tertentu, dan menuliskan batasan,
pengecualian, ikatan, dan pengli*rususan pada nash
itu sendiri-jika memang ada batasan, pengecualian,

ikatan, atau pengkhususan.
Pada pendahuluan tafsir surah ini di juz kese-

puluh, dan pada pengantar ayat-ayat perang ter-
hadap kaum musyrikin dan perang terhadap Ahli
Kitab, kami telah jelaskan tentang pengertian nash,

hukum-hukum temporer, dan hukum-hukum ter-
akhir, sesuai dengan sifat manhaj harakah Islam. Se
hingga, cukuplah yang telah kami jelaskan di sana.

Namun, orang{rang yang saat ini menulis ten-
tang hubungan internasional dalam Islam, tentang
hukum jihad dalam Islam, dan orang-orang yang
menafsirkan ayat-ayat yang mengandung hukum
ini, mereka merasa berlebihan dan keberatan jika
inilah hukum-hukum Islam! Juga keberatan dengan
penafsiran bahwaAllah telah memerintahkan orang-

orang yang beriman untuk memerangi orang{rang
kafir di sekitar mereka, dan terus memerangi orang-

orang kafir di sekitar mereka selama masih ada

orang kafir di sekeliling mereka! Mereka merasa
berlebihan dan keberatan jika perintah Ilahi itu
seperti ini. Sehingga, mereka segera mencari ikat-
an-ikatan bagi nash-nash yang mutlak, dan mereka
mendapati ikatan-ikatan itu pada nash-nash tem-
porer sebelumnya!

Kita mengetahui mengapa mereka merasa ke-
beratan dengan perintah ini dan merasa berlebihan
atas hukum seperti ini.

Mereka lupa bahwa jihad dalam Islam adalah
jihad di jalan Allah. Jihad untuk mewujudkan
uluhiah Allah di atas muka bumi, dan nrengusir para

thagut yang merampas kekuasaan Allah. Jihad

untuk membebaskan manusia dari penyembahan
kepada selain Allah, dan dari fitnahnya dengan ke-

kuatan dari keberagamaan kepada Allah semata,

dan bergerak dari penyembahan kepada sesama

manusia.

"...Supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu
s em.ata-mata untuk d.llah.... " (at-Anfaal: 39)

Ia bukanlah jihad untuk memenangkan suatu
ideologi manusia atas ideologi lain yang sejenis
dengannya. Namun, ia adalah jihad untuk meme
nangkan manhaj Allah atas ideologi-ideologi hamba!

Bukan jihad untuk memenangkan kekuasaan suahr

kaum atau kekuasaan kaum yang lain. Namun, ia
adalah jihad untuk memenangkan kekuasaan Allah
atas kekuasaan hamba! Bukan jihad untuk men-
dirikan kerajaan bagi hamba. Namun, ia adalah
jihad untuk mendirikan kerajaan Allah di muka
bumi. Oleh karena ifu, ia harus bergerak di "muka
bumi" seluruhnya, unhrk membebaskan "manusia"
seluruhnya. Tanpa pembedaan antara yang berada
di dalam batasbatas teritorial Negara Islam dengan
yang berada di luarnya. Karena semuanya adalah
"bumi" yang ditempati oleh "manusia" dan semua-

nya terdapat thagut-thagut yang menghambakan
manusia kepada sesama manusia!

Ketika mereka melupakan hakikat ini, tentu
mereka merasa keberatan jika ada manhaj yang
bergerak untuk menyapu seluruh ideologi yang
lain, dan ada safu umat yang bergerak untuk me
nundukkan seluruh bangsa. Baginya hal ini tak
patut! Seandainya perintahnya bukan seperti itu,
(tentu lain sikap mereka). Manhaj Islam tidak ada
kemiripannya dengan sistem-sistem manusia pada

saat ini, sambil kemungkinan hidup koeksistensi
bersamanya! Karena pada saat ini semua sistem
yang ada adalah sistem buatan manusia. Tidak ada

seorang pun darinyayang dapatberkata bahwa dia
sajalah yang berhak unhrk hidup!

Tapi, kondisinya tidak seperti itu dalam sistem
Ilahi yang menghadapi sistem-sistem manusiawi,
ketika sistem tersebut menghapuskan semua sis-

tem manupia itu dan menghancurkannya Sehingga
ia dapat membebaskan manusia seluruhnya dari
kehinaan penghambaan kepada sesama manusia.
Kemudian mengangkat manusia seluruhnya ke-
pada kemuliaan penghambaan kepadaAllah semata

tanpa sekutu!
Mereka juga merasa keberatan dan melihabrya

berlebihan, karena mereka sedang menghadapi
serangan salibis yang teratur, keji, dan penuh tipu
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daya. Kaum salib yang mengatakan kepada mereka
bahwa akidah Islam tersebar dengan pedang, dan
jihad adalah pemaksaan orang lain untuk memeluk
akidah Islam, serta melanggar hak kebebasan ber-
akidah!

Masalahnya bukan seperti itu. Islam berdiri di
atas kaidah,

' Tldnk adn palcann untuk (memasuki) agama (Iskm)
Sesungguhnya telah jeln jalan yang benar daripada
jalan yang sesat...." (al-Baqarah: 256)

Tapi, mengapa harus berjihad dengan pedang,
dan mengapa Allah membefi jiwa dan harta mereka
dengan harga surga? Jihad ini adalah perkara lain
selain paksaan beragama. Bahkan, ia adalah per-
kara yang bertentangan sama sekali dengan paksa-

an beragama. Karenajihad itu dilakukan untuk
menjamin kebebasan beragama! Karena Islam
sebagai deklarasi umum untuk membebaskan
manusia di muka bumi dari penghambaan kepada
sesama manusia.

Islam selalu menghadapi thagut-thagut di muka
bumi yang menundukkan manusia kepada sesama
manusia. Juga selalu menghadapi sistem-sistem
yang berdiri di atas dasar penundukan manusia
kepada sesama manusia;yang dijaga dengan ke-
kuatan negara atau kekuatan terorganisir dalam
salah satu bentuknya. Islam menghadapi sistem-
sistem yang menghalangi orang{rang di dalamnya
untuk mendengar dakwah Islam. Juga meng-
halangi orang lain untuk memeluk akidah Islam jika
mereka hendak memilih akidah itu. Atau, juga
memfitnah mereka dengan pelbagai macam cara.
Hal ini merupakan pelanggaran atas kebebasan
beragama dalam bentuknya yang paling buruk.

Dari sini, Islam bergerak dengan pedang untuk
menghancurkan sistem-sistem itu dan membinasa-
kan kekuatan yang menjaganya. Kemudian apa?

Kemudian membiarkan manusia bebas secara
benar-benar untuk memilih akidah yang mereka
inginkan. Jika merpka mau, maka mereka dapat
masuk Islam. Kemudian mereka rirendapatkan hak-
hak sebagaimana kaum muslimin yang lain, mem-
punyai kewajiban sebagaimana kaum muslimin
yang lain, dan mereka menjadi saudara seagama
bagi orang-orang terdahulu yang masuk Islam
sebelum mereka!

Namun, jika mereka mau, mereka bisa tetap
mempertahankan kepercayaan mereka, dan mem-
b ay ar jizy ah sebagai ungkapan pengakuan mereka
bagi kebebasan dakwah Islam bergerak di antara

mereka tanpa halangan. Juga sebagai keikutsertaan
mereka dalam membiaya kebuhrhan Negara Islam
yang menjaga mereka dari agresi orangorang yang
belum menyerah. Sementaraifu , orang{rang yang
sudah lanjut usia, lemah, dan sakit mendapatkan
jaminan negara, sama seperti yang diberikan ke
padakaum muslimin.

Islam tidak niemaksa seseorang untuk meng-
ubah agamanya.Tidakseperti Pasukan Salib di se-

panjang sejarah yang menyembelih, membunuh,
dan membinasakan bangsa-bangsa secara total-
seperti bangsaAndalus dahulu dan bangsaZanzibar
saat ini-unfuk memaksa mereka memeluk Kristen.
Terkadang mereka tak menerima hingga mereka
memeluk Kristen, sehingga pasukan ini mem-
binasakan mereka semata karena mereka kaum
muslimin. Atau, hanya karena mereka memeluk
aliran Kristen lain yang berbeda dengan aliran
gereja resmi. Misalnya adalah matinya dua belas
ribu Kristen Mesir, sebagai korban dalam bentuk
keji, dengan dibakar hiduphidup di atas api pem-

bakaran karena perbedaan mereka pada masalah
parsial akidah dengan gereja Romawi yang ber-
kaitan dengan timbulnya Ruhul Qudus dari Bapak
saja, atau dari Bapak dan Anak secara bersamaan!
Atau, berkaitan dengan apakah Almasih memiliki
sifat ketuhaan saja, ataukah sifat ketuhanan dan
kemanusiaan. Juga parsial-parsial akidah sam-
pingan lainnya!

Dan terakhir, gambaran bergeraknya mujahidin
di muka bumi untuk menghadapi orangorang kafir
yang berada di sekitar kaum muslimin membuat
takut orang-orang yang jiwanya terkalahkan pada

zaman sekarang ini, juga membuat mereka meng-
anggapnya berlebihan. Karena mereka melihat
secara realita siapa yang berada di sekeliling mereka
dan bebanyang harus ditanggung dengan kewajib
an ini, sehingga mereka pun merasa gentar. Ia me
mang menggetarkan! Apakah mereka yang me-
miliki nama Islam, yang menjadi bangsa lemah atau
yang berkemampuan terbatas, yang akan bergerak
di muka bumi untuk menghadap bangsa-bangsa
dunia seluruhnya dan memeranginya, 'bupaya
jangan adnftnah dan supaya agama itu sematn-mata
untuk Allah"? Ini adalah perkara yang tak ter-
bayangkan secara logika. Tidak mungkin ini adalah
benar-benar perintah Allah!

Namun, mereka semua lupa untuk melihat
kapan perintah ini diberikan? Dan, dalam situasi
seperti apa? Perintah ini diberikan setelah Islam
memiliki negara yang berhukum dengan hukum
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Allah. Sebelum itu seluruhnya, adalah sekelompok
muslim yang membaiat dirinya kepada Allah de-

ngan baiatyang sebenarnya. Sehingga, Allah menc
long mereka dari hari ke hari, dari satu perang ke
perang yang lain, dan dari satu fase ke fase lain.

Zaman sekarang kembali berputar seperti ke-
adaannya pada saatAllah mengufus Nabi Muham-
mad saw. untuk mengajak manusia bersyahadat
bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa
Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau
dan beberapa orang beriman bersama beliau ber-
juang hingga berdirilah Negara Islam di Madinah.
Perintah untuk berperang telah melewati fasefase
dan hukum-hukum yang terus meningkat, hingga
sampai pada benhrk terakhir itu.

Dan antara orang saat ini dengan bentuk terakhir
itu adalah dengan memulai dari bersyahadat bahwa
tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad
adalah utusan-Nya. Kemudian nantinya mereka
akan sampai pada bentuk terakhir ini, dengan izin
Allah. Ketika itu mereka tak lagi menjadi buih ini,
yang diperebutkan oleh pelbagai aliran, metodo
logi, dan kepentingan, yang mengusung bendera
kebangsaan, nasionalisme, dan rasialisme. Namun,
mereka akan menjadi sekelompok muslim yang
satu yang mengangkat bendera tidak ada tuhan
selain Allah. Mereka tidak mengangkat bendera
dan slogan lain bersamanya. Juga tak mengambil
aliran atau metodologi hasil ciptaan manusia di
bumi. Namun, ia bergerak atas nama Allah dan
dengan berkah Allah.

Orang tidak dapat memahami hukum-hukum
agama ini, ketika mereka masih berada dalam
situasi yang lemah ini! Yang dapat memahami
hukum-hukum agama ini hanyalah orang-orang
yang berjihad dalam harakah yang bertujuan untuk
mewujudkan uluhiah Allah semata di muka bumi
dan memerangi uluhiah thagut-thagut!

Pemahaman atas agama ini tak boleh diambil
dari orang-orang yang tak berjuang, yang hanya
berinteraksi dengan buku dan kertas-kertas dingin!
Karena fiqih agama ini adalah fiqih kehidupan,
harakah, dan dinamika. Sementara menghafal teks
kitabkitab, dan berinteraksi dengan nash-nash di
luar harakah tak akan mengantarkan seseorang
kepada pemahaman atas agama ini, dan ia tak akan
bisa memahaminya kapan pun!

Dan terakhir, kondisi yang menyertai turunnya
firman Allah, "Hai orang-lrang yang beriman, pe-
rangiLah orang-orang knfr yang di sekinr knmu itu, dan
henda klah mere ka menemui ke kerasan darip adamu,

dan kaahuilah, bahwa Allah beserta zrang-zrangyang
bn talaua", menunjukkan bahwa kelompok pertama
yang dimaksud itu adalah orang-orang Romawi.
Mereka adalah Ahli Kitab. Namun, dalam surah ini
sudah dijelaskan tentang kekafiran akidah dan
perbuatan mereka. Karena dalam akidah mereka
terdapat penyimpapSan, dan dalam realitas ke-
hidupan merbka berhukum dengan hukum-hukum
manusia.

Pencermatan ini perlu dilakukan ketika ber-
interaksi dengannya untuk memahami manhaj
agama ini dalam bersikap terhadap Atrli Kitab, yang

telah menyimpang dari Kitab mereka, dan ber-
hukum dengan hukum-hukum buatan tokoh-tokoh
agama mereka! Ini adalah kaidahyang mencakup
semuaAhli Kitabyang berhukum secara sukarela
dengan hukum-hukum buatan manusia, padahal di
hadapan mereka ada syariatAllah dan Kitab Suci.
Nya, kapan pun dan di mana pun!

Kemudian Allah memerintahkan kaum mus-
limin untuk memerangi orang-orang kafir yang
berada di sekitar mereka, dan memberikan keke-
rasan kepada mereka. I-alu, Allah melanjutkan
perintah ini dengan firman-Nya, 'Allnh besnta zrang-

orangyang butahta."
Redaksi ini memiliki makna tersendiri. Ketak-

waan ini adalah ketalcraan yang orang-orangnya
dicintai oleh Allah. Ia adalah ketakwaan yang ber-
gerak di muka bumi unfuk memerangi orang{rang
kafir yang berada di sekitar mereka; dan meme-
rangi mereka dengan "keras", atau tanpa ragu-ragu,
supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu
semata-mata untuk Allah.

Namun, kita harus mengetahui dan manusia
seluruhnya harus mengetahui bahwa ia adalah
kekerasan hanya atas orang-orzng yang memang
seharusnya diperangi-dan dalam batasan etika-
etika umum agama ini. Bukan kekerasan mutlak
tanpa batasan dan etika!

Ia adalah peperangan yang sebelumnya dida-
hului oleh pengumuman dan pemberian pilihan
antara menerima Islam, membayar jiryah, atau
berperang. Dan, didahului dengan pembatalan
perjanjian damai, jika sebelumnya ada perjanjian
damai-jika khawatir terjadi pengkhianatan. (Se-

dangkan, hukum-hukum terakhir menetapkan
bahwa perjanjian damai itu hanya bagi ahlid<

fuimmahyang menerima damai dengan Islam dan

mau membayar jiryah; dan tak memberikan per-
janjian damai ini pada kondisi lain, kecuali ketika
kaum muslimin dalam keadaan lemah, yang

A
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menyebabkan hukum yang dipakai dalam kondisi
sep€rti mereka itu adalah hukum fase peralihan
[hukum temporer] yang rnengatur hal ini dalam
kondisi seperti kondisi mereka).

Dan inilah seluruh etikaperangitu, di antaranya
wasiat Rasulullah, Buraidah r.a. mengatakan bahwa
jika Rasulullah rnenunjuk amiratas sebuah pasukan
Islam, beliau memhrinya wasiat untuk bertakwa
kepadaAllah, demikian juga bagr kaum muslimin
bersama beliau. Kemudian beliau bersabda,

"Berpoanglah atas nama Allah, dan di jalan Allah.
Pnangihh orarry y ang lwfir brlwdnp Alkh. Pnanglnh,
tapi jangan lulian curang jangan khianat, jangan
mer us ak nwy at, dmt j angan rne mb unu h aruk lu cil. Jifu
mgkau bntrrnu musuhmu dari kalangan musyrikin,
a1allnlt nnelw lu@da tlga hnl.Jika merelu mmnimn-
nya, malrn terirnalah ita dari mueka dan janganlnh
engkau prangl mnekn. Ajaklah merelw kepadn Islam.

Jika merelrn mmnimanya, rnaka terimalah itu dan
janganlch perangi mnekn. Kemudian alaklah mereka
brplnfuh dmt rugara nwrelw Iu rugni para Mulajirin.
Beritakanlnh ktpna merela bahwa jika mnelu me-
lakuknn hal itu,mnka merekn mendnpatkan hak-hak
y arry didnpatknn oleh para Mulmjirin fun mempuny ai
krutajiban sepnti mcrelw pula- Sedang!(an jil@ merelm
tak mau berpindah dari negara mneka itw, maka
Mtnknnlah krpna merekn balwa tlrisisi mnekn kdil@
itu scprti orarg-orangArab Badai mudim yang bagi
rncrelra bnhku hukumAllahyangbnhka bagi laum
beriman, tapi mereka tak mendapatkan ghanimah
(rampasan p€ra/.g) danfai sedikit pun. Keanli jifu
merekn turut brjihad hsrntna kaum muslimin. Dan

fika merelra ntmolak pulq rnaf(a pintalah jiqah kpdo
merekn. I{enadian jilu mereka metnenuhinyo tuima-
Iah itu dari mtreka dan janganlah perangi merckn.
Namun jilw mneka menalnkpul4 maka mtreka tak
nemiliki pilihm rnneka, dm perangilah mneka.' fflF.
Mudir\ Abtr Dawu4 dan Tinnidzi)

Dalam hadits riwayat Bukhari dan MusEm di
sebutkan batrwa Ibnu Umar r.a. mendapati seorang
wanita terbunuh dalar,n salah safu peperangan
Rasulullah, maka Rasu,lullah metrarang unfuk
membunuh wanita dan anak-anak.

Nabi savr. mengutus Muadz bin Jabal r.a. ke
Yaman sebagai pengajar, dan wasiat beliau ke
padanya adalah,

'Engkau akanmmdanngi knumAhli K;tab. Ajaklah
mnelm untuk busalsi bahwe tidnk afu tulnn selain
Allah, dan bahwa saya adnlah utasan Altah. Jika
mereknntmmuhi ajakanrnu itu, maAn Minhukanhh

merela bahwa Allah telah mewajiblun lepadn mueka
lima waktu shalnt sehari semalam.Jika mueka me-
naatimu dalam hnl itu, maka bnitahulwnlah fupada
mereka bahwa Allah telah mewajiblun ukat atas
mnelw yarry diambil dmi orang-orang laya mnekn dan
diberikan kepada zrang-orang miskin mereka. Jika
mereka menaatimu dalam masalah itu, maka hati-
hatilah tcrhadap amanah harta mnelw. Takuthh
turhannp doa orangyarry diaalirni, karena antara doa
itu dengan Allah nk adn penglmhng."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya
dari seorang lelaki dari sukuJuhainah, bahwa Rasu-
lullah bersabda,

"Barangkali knlian alean rnemerangi suatu kaum,
lumudian kalian ,nenang atas ffiereka. Setelak itu
merekn mnnbayar jizyah atas diri mselu dnn arwk-
anak mereka, dan mmlca pun budamai fungenmu.
Maka, janganhh lalian puangi mereka setclah itu,
larmn hal itu tak boleh bagi kalian."

Irbaadh bin Sa'iah berkata, "IGmi datang ber-
sama Rasulullah dankaum muslimin ke benteng
Khaibar. Penguasa benteng Khaibar adalah se-
orang yang sombong dan keras kepala. Kemudian
ia menghadap Rasulullatr dan berkata,

'Kalian boleh menyembelih kuda kami, me-
makan hmil pepohonan kami, dan memuhrl wanita-
wanita kamil Mendengar hal itu, Rasuluffah marah
dan memerintahkan, "Hai IbnuAu{ kendarailah
kudamu, dan beritalrukanldr ke@a mang-orang
batrwa surga hadya bagi orang yang kriman. Ke-
mudian berkumpuflah untuk sfralat" Maka, mereka
pun berkumpul, dan Nabi shalat bersama mereka.
Seteldl itu Rasulullah bersabda,

'Bmanglulinanti aln orang dari knlianyng duduk
santai di kursirya sanlil mmyangka bahua Allah tak
menglwranlan sanmtu kz atali yang tn dapet ddam Al-
W an! Ihtehxrikh balwa saya telalt manhri rusilwt,
ulah memshakaa dnn telnh melarary hfmg bebnap
perkara, rnaka lnl itu stntumya scpoti AI-@i an afau
lebih. Alkth tak matglwhllan katian untuk nasuk kt
rumn h-rumnlt AhIi Kitab kecueli dcrryen iain. fuga tak
menglwtatkan kalian membunuh lwlangan wanita
mereka, dan memakan hasil tanaman mcreka, jika
mnela telah mmgeluarkan kasajibafl nereka.''

Ditaporkan kepada beliau dalam satu pepe-
rangan bahwa ada anak kecil yang h.u'ut terbunuh
dari kalangar! rnusuh. Mengetahui hal itu, beliau
merasa amat sedih. Kemudian ada sdrabat yang
bertanya, 'Apa yang membuatmu sedih, wahai
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Rasulullah, padahal mereka itu hanyalah anak-anak

orang musyrik." Mendengar ihr Rasulullah marah

dan bersabd a, "Mnekn itu bbih baik dari knlian, knrenn

mereka masih dalam keadaan fitrah, atau mereka

buknnlah annk-anak orangmusyrik- Oleh Karena itu,

janganlah lwlian pnrnh samn seknli membunuh anak-
- 

anak. Jangan selali-luli membunuh annk- anak. "
Perintah Nabi saw. inilah yang menjadi pegangan

para khilafah setelah beliau. Malik meriwayatkan
bahwaAbu Bakar r.a berkata, "Kalian akan mene
mukan orang-orang yang mengatakan bahwa
mereka mengurung diri mereka untuk Tuhan,
maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka
perbuat itu. Kemudian jangan kalian bunuh wanita,

anak-anak, dan orang hla renta."
Zaid bin Wahb mengatakan bahwa mereka me

nerima surah dari Umaribnul-Khaththabr.a. dan di

dalamnia tertulis, 'Janganlah kalian curang dalam

rampasan perang, jangan berkhianat, jangarl mem-

bunuh anak kecil, dan takutlah kepadaAllah dalam

memperlakukan para petani." Di antara wasiatnya

adalah,'Janganlah kalian membunuh orang tua,

wanita, dan anak-anak. Hindarilah untuk membunuh

mereka saat terjadi perang, dan saat menyerang'"
Seperti ihrlah ajaran-ajaran Islam menggariskan

secara umum dan jelas tentang tingkatan manhaj

Islam dalam memerangi musuh-musuhnya, dalam

adabnya yang tinggi, dan dalam tindakannya men-
jadi kemuliaan orang{rang. Juga dalam membatasi

hanya memerangi kekuatan material yang meng-

halangi orang-orang untuk keluar dari penyem-

batran kepada seuma orang{rang, ke menyembah

Allah semata. Dalam bertindak lembut hingga
terhadap musuh-musuhnya. Sedangkan kekerasan,

maka ia adalah ketegasan dalam berperang dan

melawan musuh-bukan kekasaran terhadap anak-

anak, orang tua, orang lemah, dan orang-orang
yang tak memerangi sama sekali. Juga bukan
merusakmayat musuh sepertiyang dilakukan oleh

kalangan barbar yang menamakan diri mereka

sebagai orang modern padazmrnn sekarang'
Islam meneandung cukup ajarah untuk menjaga

orang-orang yang tak berperang, dan untuk meng-

hormati kemanusiaan tentara musuh. Ini adalah

perintah yang amat penting bagi kaum yang dipe
rintahkan untuk berlaku kasih sayang dan lembut

secara pasti dan diulang-ulang. Sehingga, harus

dikecualikan ketika perang, sesuai dengan funtutan
perang, tanpa keinginan untuk menyiksa, merusak
mayat, dan menyakiti.

Cara Orang Munalik Menerima Ayat-Ayat
Allah

Sebelum menutup surah yang berbicara panjang

tentang orang{rang munafik, datang ayat-ayat yang

menggambarkan cara orang{rang munafik dalam

menerima ayat-ayatAllah, dan dalam menerima
beban-beban akid4h ini, yang mereka tampalftan
secara dusta. Di Sampingnya adalah gambaran

orang-orang yang beriman dan bagaimana mereka
menerima Al-Qur' an ini,

"r*t\"H3frSE;;Jjl1yi
;ujifiifrts;iff;riv(41rttr'?*t,
t:;) fr i6 -9j,.* ]i eat\W&"
t11J&c;ee'VY:4t5t
'i-;::trifr2cSLc6;'3;6
JjrYsv&crHX"isi<,;';35
# C,Ui;.,t1 e:. SV+r; 3i;;
:i,i' ";.Sfi f+\e $xt 111j6 i

s
'Dan apabiln diturunlwn suatu surah, mnlu di antara

mereka (orang-orang rnunafik) ada yang berkata,

'siapaknh di antaTa kamu yang bntambah imnnnya

dengan (turunnya) surah ini?' Adnpun orang-orang

yang beriman, m.aka surah ini menambah imannya,

sedang merela merosa gernbira. Dan adapun 0ran8-

orang yang di dalam lwti mnela adn penyakit, mnlu
dengan surah itu butambah kelwfran mereka, di
samping lulafrannya (yang tehh ada) dan mereka

mati dalam lwadaan kafir. Dan tidaklilh mereka

(orang- orang munnfk) munpuhatilan bahwa merela

diuji sekali atau dua lwli setiap tahun, lumudian
merekn tidak (juga) bertnbat dan tidak (puln) meng-

ambil pmgajaran? Dan apabila diturunlan satu surah

sebagian merelil rnemandang lepada sebaginn yang lnin
(sambil bnknta), 'Adnl(nh seorang dnri (orang-orang

muslimin) yang melihat lumu? Sesudah itu mnelu
pun pergu Ailah telnh memalinglun hati mneka di-
sebabknn merela adalnh luum yang tidak mengerti'"
(at{hubahz 124-127)

Pertanyaan pada ayat pertama, "Siapakah di
antara lamu yang bntnmbah imannya dmgan (turun-

nya) surah ini?", adalah pertanyaan orang yang

I
{
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ragu-ragu. Hal itu tak diucapkan kecuali oleh orang
yang tak merasakan getar surah ini yang diturun-
kan dalam hatinya. Karena jika tidak, niscaya ia
akan berbicara tentang pengaruh-pengaruhnya
dalam dirinya, bukannya malah bertanya kepada
orang lain. Ia pada waktu yang sama membawa
aroma merendahkan derajat surah yang difurun-
kan dan meragukan pengaruh surah ini dalam hati!

Oleh karena itu, datanglah jawaban yang tegas
dariAllah,

".. Adnpun zrang-zrang yang berimnn, mala surah ini
mennmbah im.annya, sedang merel@ rnerasa gembira.
Dan a"dapun orang-orangyang di dalnm hnti merelm

adn perryakit, mala dengan surah itu bertambah lw-
lrnfran mnelw, di samptng fukafrannya (yang telah
ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir." (at-
Thubalr: 124-125)

Sedangkan, orang-orang yang beriman, maka
bukti-bukti keimanan yang ada pada mereka men-
jadi bertambah lagi, sehingga bertambahlah ke
imanan mereka Maka, bergembiralah hati mereka
dengan berzikir kepada Rabb mereka, kegembira-
an yang menambah keimanan mereka. Mereka
merasakan perhatian Rabb mereka terhadap merek4
yang menurunkan ayat-ayat-Nya kepada mereka
sehingga bertambahlah keimanan mereka. Se-
dangkan, orang-orimg yang dalam hatinya terdapat
penyakit, yang dalam hatinya terdapat kotoran
kemunafikan, maka bertambatrlah kotoran mereka
ihr, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini adalatr
berita yang benar dari Allah, dan keputusan yang
pasti dari-Nya.

Sebelum redaksi surah ini membeb,erkan bentuk
kedua cara mereka menghadapi ayat-ayatAllah,
redaksi ini memberikan pertanyaan yang meng-
ingkari kondisi orang-orang munafik yang tak
mengambil pelajaran dari cobaan, dan tak ter-
sadarkan oleh ujian,

' D on tidalrluh mnelu (mang- arang munafk) mnnp n-
hatilan balw a mnela diuj i selali atnu dm lwli wtiap
tahun" kemudinn mnelm tidnk (jug) bntobat dnn tidnk
(puln) mmgambil pengaj aran ? " (atlaubah: 126)

Ujian ihr adalatr berbentuk penyingkapan rahasia
mereka, atau dengan menolong kaum muslimin
atas mereka, atau selain kedua benhrk tersebul Hal
ihr terus terjadi dan terulang pada masa Rasulullah,
sementara orang{rang munafik itu terus diuji tapi
mereka tak juga bertobat!

Sedangkan gambaran yang hidup, atau gambar-

an yang bergerak, maka itu dilukiskan oleh ayat
yang terakhir, dalam pita yang bergerak dengan
amat halus,

"Dan apabil.a diturunknn satu surah sebagi.an merelu
memandang kepada sebagian yang l"ain (sambil ber-
knn), Adakah seorang dnri (orang-orang muslimin)
yang melihat knma?'Sesudnh itu mnelu pun pngt.
Allah telah memalingkan hati mereka disebablmn
mereka adalah kaum yang tidak mengerti.' (at-
Taubah:127)

Ketika membaca ayat ini, kita segera terbayang-
kan gambaran orang-orang munafik itu, ketika
surah dariAl-Qur'an sudah diturunkan. Maka, ke-
tika ifu mereka saling memandang dan mendengus
penuh keraguan, 'Adakah seorang dari (orang-
orang muslimin) yang melihat kamu?"

Kemudian mereka terlupakan oleh kesibukan
mereka dari memperhatikan kaum beriman. Ketika
itu mereka bergerak perlahan untuk beranjak
pulang, "Sesudnh itu mneka pun pngi."

Kemudian mereka diikuti oleh mata Allah yang
tak pernah lalai, dan memberikan predikat yang
jelas kepada mereka, 'All.ah telah memnlinglmn hnti
merekn!"

Allah memalingkannya dari petunjuk karena
mereka pantas unfuk tetap berada dalam kesesataq
dan kebingungan, 'Disebablan mnekn a"dnla.h knum
yngtidakmmgerti."

Mereka telah mematikan hati mereka dari tugas-
nya, dan mereka memang pantas mendapatkan
nasib seperti itu!

Ini adalah gambar.n yang sempurna dan penuh
dengan gerak, yang digoreskan oleh beberapa kata
saja. Tapi, ia tampak seakan-akan gambaran yang
hidup terlihatmata!

Sifat-Sifat Rasul yang Penyaya^trg
dan Pengaduan Beliau kepada Allah

Surah ini dituhrp dengan dua ayat, yang dikata-
kan sebagian ulama bahwa kedua ayat itu adalah
Makkiah, dan ada pula yang mengatakan keduanya
adalah ayat Madaniah. I(ami mengambil pendapat
yang teral*rir, yang kami lihatkesesuaiannya dalam
beberapa tempat terpisah dari pelajaran ini dan
dalam nuansa surah secara umum. Salah safu ayat
berbicara tentang hubungan antara Rasulullah dan
kaum beliau, dan tentang keinginan beliau yang
besar agar mereka beriman, juga sifat kasih sayang
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beliau kepada mereka. Kesesuaiannya tampak dalam

beban-beban yang diberikan kepada umat yang

beriman dalam membela Rasulullah, dalnvah beliau,

memerangi musuh beliau, dan menanggung ke-

sulitan dan kecapaian.
Ayat kedua berisi pengarahan bagi Rasulullah

agar hanya berpegang pada Rabbnya semata ketika
melihat ada orang yang berpaling dari dalnvahnya,
karena Allahlah yang menjaga, menolong, dan
mencukupi segala urusannya,

,f 12--xi8 '^,i;, ?:( LT)

<l";dtr45;i;*r+4;
6i'1fi <'," : ffi\i'i "! # U' :;
&#refi!;t;u;rt;;Jy
"sesungguhnya telnh datang lepadamu seorang rasul

dari knummu sendiri, bnat tuasa olzhnya pmderitann-

mu, s angat menginginlan (luimnnan dan lees elamatan)

bagirnu, amat belns kasihnn lngi penyayang tnhadap

orang-urang mukmin. Jika mereka berpaling (dari
lceimnnnn), mnka lnnlanlnh,' Cukupkh Allnh bagiku ;
tidnk ada tuhnn selain Dia. Hanya lupada-Nya aku

bertauaknl dan Dia adnlah Tuhnn yang memiliki Arsy

yang agung."" (at-Taubah: 128-129)

Altah tidak mengatakan 'Tasul dari kalian"dan
Dia nrengatakan, "dari lwummu sendiri'i Ungkapan
ini lebih sensitil lebih dalam hubungannya, dan
lebih menunjukkan ikatan yang mengaitkan mereka
Karena beliau adalah bagian dari diri mereka yang

bersambung dengan mereka dengan hubungan
jiwa dengan jiwa, sehingga hubungan ini lebih
dalam dan lebih sensitif.

"Buat tnasa olehnya pendtritaanmu. "

Terasa berat olehnya ketika melihat penderitaan

dan kesulitan kalian.

"... Sangat ntrnginginkan (keimannn dan luselnmatan)

bagimu...." (at-Taubah: 128)

Beliau tidak menceburkan kalian ke dalam ke
binasaan, dan tak rnenjerumuskan kalian ke dalam
jurang, ketika beliau memerintahkan kalian untuk
beriihad dan menanggungkesulitan. Hal itu beliau

lakukan bukan karena beliau mengznggap kalian
tak berguna, juga bukan karena dorongan kekeras-
an hatinva. Tapi, hal itu merupakalt ungkapan kasih
sayarlg beliau dalanr salah satu bentuknya. Yaitu,
kasih sayang beliau atas kalian dari kehinaan dan

kelemahan, kasih sayang beliau atas kalian dari
dosa dan kesalahan. Juga;keinginan keras beliau
atas kalian untuk mendapatkan kemuliaan mem-
bawa dakwah, mendapatkan keridhaanAllah, dan
surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang
bertahwa.

Kemudian redakpi ini beralih kepada Rasulullah,
dan menjelaskan cara menghadapi orangorang
yang berpaling dari beliau. Kemudian meng-
hubungkan beliau dengan kekuatan yang me-
lindungi dan mencukupi beliau,

'Jilw muelu bnpaling (dari keimnnnn), mnlu lun-
lrnnkh' CulaQldr Alkh basileu ; tidn* a.dn tulnn selain

Dia. Harrya kepada-Nya aku bertautaknl dan Dia
adalnh Tuhnn yang maniliki Arsy yang agung."" (aE

Taubah: f29)

Kepada-Nyalah berakhir segala kekuatan, ke-
kuasaan, keagungan, dan kemuliaan. Dia men-
cukupi siapa yang berlari kepada-Nya dan yang
memberikan loyalitasnya kepada-Nya.

Ini adalah penutup surah perang dan jihad. Yaitu,
bersandar hanya kepada Allah semata, berpegang
kepada Allatr semata" dan meminta kekuatan hanya
kepadaAll.atr.

"...dan Dia adalah Tfuhan yang memiliki Arry yarry
ogtng." (at-Taubah: 129)

Penuhrp Surah at-Thubah
Surah yang muhkamah ini mengandung pen-

jelasan hukum-hukum terakhir tentang hubungan-
hubungan tetap antara masyarakat muslim dan se
luruh masyarakat di sekitarnya. Karenaifu, harus
kembali kepada nash-nashnya yang terakhir, de-

ngan melihatnya sebagai kalimat penutup tentang
hubungan-hubungan itu. Juga agar kembali kepada
hukum-hukum yang dengan melihatnya sebagai
hukunr-hukum penufup secara mutlak, seperti
yang ditunftrkkan oleh nash-nash surah ini. Juga
agar nash-nash dan hukum-hukum penutupinitak
dibatasi oleh nash-nash dan hukum yang datang
sebelumnya-yaitu yang kami namakan sebagai
hukunr-hukum temporer atau peralihan. Kami
mendasari penamaan itu dengan, pertama,mem'
pertimbangkan urutan hrrunnya ayat-ayat- Kcdua,

dengan perjalanan kejadian dalam harakah Islamiah,
dan menangkap sifat manhaj Islam dalam harakah
ini. Sifat ini telah kami jelaskan dalam pendahuluan

surah ini, juga ketika menafsirkan ayat-ayatnya.

Ir
F
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Inilah manhaj yang tak diketahui kecuali oleh
orang{rang yang berharakah dengan agarna ini,
dengan harakah jihadiah untuk mewujudkan ke-
beradaannya dalam realitas kehidupan. Juga de-
ngan mengembalikan manusia kep ada Rububiyyah
Allah semata, dan mengeluarkan mereka dari
penyembahan kepada sesama manusia!

Ada jarak yang luas antara fiqih harakah dengan
fiqih kertas-kertas! Karena fiqih kertaskertas me-
lupakan harakah dan dinamikanya dari pertimbang-
annya, karena ia tak menjalankan dan tak merasa-
kannya! Sedangkan, fiqih harakah melihat agama
ini ketika menghadapi kejahiliahan, langkah demi
langkah, fase demi fase, dan sikap demi sikap. Dia
melihat itu ketika dia menyimpulkan hukurh-
hukumnya dalam menghadapi realitas yang ber-
gerak. Sehingga, hukum itu hadir dalam bentuk
yang sesuai dengan realitas ini dan menjadi
lnkiminh atasnya, juga terus diperbaharui dengan
terbaruinya realitas ihr!

Terakhir, hukum-hukum penutup yang datang

dalam surah yang terakhir ini, ia datang ketika
realitas masyarakat muslim dan realitas kejahiliah-
an di sekitarnya seperti itu. Keduanya meniscaya-
kan diambilkan langkah-langkah itu dan dilaksana
kannya hukum-hukum itu. Sedangkan, ketika rea-
litas masyarakatmuslim dan realitas kejahiliahan di
sekitarnya menqntut hukum-hukum yang lain,
berupa hukum temporer atau peralihnn, maka pada
surah-surah sebelumnya ada nash-naSh dan hukum-
hukum temporer atau peralihan tersebul

Ketika masyarakat muslim telah diwujudkan
kembali dan bergerak, maka ia boleh menjalankan
hukum-hukum temporer atau peralihan pada saat
itu. Namun, ia harus mengetahui batrwa ini adalah
hukum-hukum temporer atau peralihan. Dan, ia
harus berusaha unfuk mencapai aktrir dalam meng-
aplikasikan hukurphukum teral<*riryang mengatur
hubungan-hubungan terakhir antaranya dengan
seluruh masyarakat yang lairt.

Allahlah Yang memberikan taufik, dan Dialah
tempat meminta pertolongan. t
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fiAflAfl TAIIAS
nllarunfian ill mefian

Jaman iltal: l0g

;i1i"i;jt$-__tt,
Dengin menyebut nanna Altah Yang Matra
Pemurah lagi Maha Penyayang

Pendahulua.n
Kita kembali lagi menelusuri kehidupan ber-

sama ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Mekah,
dengan nuansanya yang khusus, bayang-bayang-
nya, realitasnya, dan arahan-arahannya- Kita kem-
bali setelah kita hidup beberapa lama di bawah
naungan Al-Qur'an bersama dua surah Madani,
yaitu surah al-Anfaal dan at-Taubah.

Al-Qur'an Malftiah (yang dihrunkan di Mekah),
meskipun ia bagian dari Al-Qur'an, tetapi ia adalah
sama bagian-bagian lainnya mengenai keistimewa-
an Al-Qur'an secra umum. Dalam perbedaannya
dengan semua perkataan yang lain yang tidak
mengandung cetakan Rabbani yang unik dan
mengagumkan, baik dalam tema maupun pe-

nyampaiannya, adalah sama.S

Akan tetapi, di samping kesamaan ihr, ia mem-
punyai nuansakhusus dan perasaan tertenfuyang
menjadi tema asasinya yang teringkaskan dalam
beberapa masalah. Misalnya hakikat uluhiah, haki-
kat ubudiah, hakikat hubungan antara keduanya,
mengenalkan manusia kepatla'Tuhannya Yang
Mahabenar, menjauhkan segala sesuafu yang akan
masuk dan mengotori akidahyang suci dan benar,
dan mengembalikan manusia kepada jalan Tuhan-
nya Yang Mahabenar yang berhak ditunduki dan
dipahrhi karena ketuhanan-Nya. Juga karena metode

pemaparan temanya yang khas, yaitu metode yang
inspiratif, mendalam, dan sangat mengesankan.
Metode yang menghimpun semua keunikan peng-
ungkapan sejak bentuk kata hingga kesan-kesan
tematis seperti yang telah kami jelaskan sebelum-
nya dalam surah al-An'aam6 dan akan kami himpun
kembali di sini insyaAllah.

Kami telah menyelesaikan penafsiran (dalam

a<h-Zhikl lr;rt) surah-surah MalJ<iah pada surah al-

An'aam dan surah al-Araaf secara berurutan dalam
susunan mushhaf-meskipun tidak beruntun dalam
urutan turunnya. Kemudian datanglah surah al-
Anfaal dan surah at:Taubah dengan nuansanya,
karakteristiknya, dan tema-tema Madaniahnya
yang khusus.

Maka, sekarang kita kembali lagi kepada surah-
surah Makkiah, yaitu suratr Yunus dan suratr Huud
yang letaknya berurutan dalam mushaf dan dalam
urutan turunnya juga.... Yang mengherankan,
dalam kedua surah ini dan kedua suratr di muka itu
terdapat banyak kesamaan dalam temanya dan
dalam metode pemaparannya.

Surah al-An'aam memuat hakikat akidah dan
menghadapi kejahiliahan dengannya. Juga mem-
persalahkan kejahiliahan ini baik mengenai akidah-
nya, pola pikirnya, peribadatranny4 maupun amalan-
nya. Sementara surah al-Araaf memaparkan gerak
akidah ini di mukabumi dan kisahnyamenghadapi
kejahiliahan di dalam perputaran sejarah. Demikian
jugayang kita jumpai dalam surah Yunus dan surah
Huud ini.

5 Uhat Mukadimah tafsir ini pada juz pertama dengan judul "Fi Zhilaalil-Qur'an," dan lihat juga pendahuluan surah Ali Imran, juz tiga.
6 Lihat pendahuluan surah al-An'aam pada juz tujuh, dan pendahuluan surah al-Araaf pada juz delapan.
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Dalam kedua surah ini kita menjumpai banyak
persamaan dengan kedua surah di muka baik
mengenai temanya maupun metode pamaparan-

nya. Hanya saja surah al-An'aam berbeda dengan
surah Yunus mengenai tinggi dan besarnya per-

soalan yang dihadapi, cepat dan kuatrya denyrtnya,
sinarnya yang kuat dalam menggambarkan dan
gerakannya. Sedanskan, surah Yunus berjalan de
ngan irama yang tenang, nada yang lembut, dan
kehalusan yang penuh ketenangan pula. Adapun
surah Huud, maka sangat banyak kesamaannya
dengan surah al-Araaf, baik mengenai temanya,
metode pemaparannya, iramany4 maupun nadanya

Kemudian masing-masing surah memiliki ke-
pribadian yang khusus dan ciriciri yang istimewa.

Tema Sentral Surah Yunus
Tema sental surah Yunus ini adalah tema umum

Al-Qur'an surah-surah Makkiah sebagaimana sudah
dijelaskan dalam paragraf terdahulu.

Surah ini berisi kandungan-kandungannya se-

suai dengan metodenyayang ldrusus, yang mem-
batasi kepribadian dan ciri+irinya. Sedang kami
tidak mampu, di dalam prolog ini, kecuali sekadar
menyimpulkan kandungannya itu satu per satu
secara global. Sehingga sampailah pada penjelasan-

nya yang terperinci pada waktu membicarakan
nash-nash Qur'annya.

Kandungan surah ini adalah sebagai berikut
1. Menghadapi sikap dan pandangan kaum musyri-

kin Mekah terhadap hakikat wahp yang di-
turunkan kepada Rasulullah dan terhadap Al-

Qur'an sendiri sebagai konsekuensinya. Maka,
surah Yunus ini menegaskan kepada mereka
bahwa wahyu itu bukan sesuatu yang meng-
herankan, dan Al-Qur'an ini sama sekali bukan
kebohongan yang dibuat-buat oleh selain Allah.
Lihat surah Yunus ayat 1, 15, 16, 17,37, dan 38.

2. Menghadapi tuntutan material merekayang luar
biasa, selain Al-Qur'an, dan permintaan mereka
agar disegerakannya ancaman yang mereka
dengar. Kemudian Al-Qur'an menegaskan bahwa
ayat (tanda pokok) agama Islam ini adalah Al-

Qur'an ifu sendiri, yang mengandung keterang-
an yang menunjukkan keunikannya yang dapat
melemahkan setiap orang yang menantangnya
Al-Q ur' an menj elaskan bahwa ay at-ay at (tanda-

tanda kekuasaan) itu ada di tangan Allah sendiri
dan menurut kehendak-Nya. Dijelaskan pula

bahwa pelaksanzurl ancaman pembalasan kepada
mereka itu berkaitan dengan waktu tertentu
yang ditentukan oleh Allah, sedang Nabi saw.

sendiri tidak memiliki kekuasaan sedikit pun
terhadap masalah ini, karenabeliau hanya salah

seorang hambaAllah saja. Dalam hal ini terdapat
sisi pengenalan ,kepada mereka terhadap Tuhan
mereka Yang Mahabenar, hakikat uluhiah dan
hakikat ubudiah. Lihat surah Yunus ayat 13, 14,
20,dan47-5t.

3. Menghadapi kerancuan gambaran mereka ter-
hadap hakikat uluhiah dan hakikat ubudiah yang

dibicarakan Rasulullah kepada mereka. lalu,
mereka mendustakan wahyu atau meragukan-
nya, dan meminta Qur'an yang lain. Atau, me
minta sesuahr yang luar biasa untuk menetapkan
kebenarannya kepada mereka. Sementara itu,
mereka sendiri kebingungan di dalam menyem-
bah berhala-berhala yang tidak dapat memberi
mudharat dan manfaat kepada mereka, dengan
anggapan bahwa berhala-berhala ifu akan men-
jadi penolong mereka di hadapan Allah, sebagai-
mana mereka menganggapAllah memiliki putra
tanpa berdasarkan ilmu dan keterangan yang jelas.

Maka, surah Yunus ini menetapkan kepada
mereka sifat-sifatTuhan Yang Mahabenar dan
bekas-bekas kekuasaan-Nya di sekitar mereka
Yaitu, pada keberadaan dan diri mereka sendiri,
fenomena-fenomena alam yang bolak-balik pada

mereka, keadaan dan permohonan fitrah serta
jiwa mereka kepadaTuharurya Yang Mahabenar
ketika menghadapi bahaya yang tidak dapat
ditolak kecuali oleh Allah.

Inilah premis mayoryang mencakup berbagai
macam kerangka surah ini, yzulg memunculkan
semua kandungannya yang lain sebagai cabang-

nya. Lihat surah Yunus ayat 36,18,22-24,3I,32,
3436, 55, 56, 66, 67, dan &70.

4. Menggambarkan kepada mereka akan kehadir-
an dan kesaksianAllah terhadap segala sesuatu
yang ada sangkut-pautnya dengan manusia,
segala niat dan amal perbuatannya. Hal ini akan
menimbulkan perasaan takut, berhati-hati, dan
kesadaran dalam hati. Misalnya, dalam frman-
Nyapada surah ini ayat6l.

5. Demikian pula hati mereka selalu mendengar
bisikan bahwa azab Allah dapat saja datang setiap

saat, agar mereka keluar dari kemewahan dan

kesenangan yang meninabobokan. Juga agar
tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan di
sekitarnya sehingga mereka merasa aman saja
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terhadap azab Nla}: yang dapat saja datang
dengan tiba-tiba lihat surahYunus ayat24, 50,

dan 51.

6. Menghadapi kelalaian dan kepuasan mereka
dengan kehidupan dunia hingga melupakan
akhirat dan mendustakan pertemuan dengan
Allatr. Mereka diingatkan dari kesenangan yang
menipu dan dari kerugian di dataran rendah ke
hidupanyang mereka sukai. Dan, diberitahukan
kepada mereka bahwa kehidupan dunia ini
hanyalah untukujran, sedang di akhirat nanti ada

balasan.
Kemudian dibawanya mereka untuk me

nyaksikan pemandangan hari kiamat, kttusus-
nya yang berhubungan dengan berpisahnya
para sekutu dari penyembah-penyembahnya,
lantas mereka menghadap kepada Allah.

IGmudian diterangkan kepada mereka bahwa
pada hari kftrmat nanti tidak ada tebusan, sebesar

apa pun tebusan itu. Lihat suratr Yunus ayat 7-10,

13, 14, 2t27, 2&30, 45, dan 54.

7. Kemudian menghadapi konSekuensi atau tindak
lanjut dari kerancuan mereka di dalam meng-
garnbarkan uluhiatr, tindak laniut dari pendusta-

an mereka terhadap kebangkitan dari kubur dan
hari al<hirat, serta tindak lanjut dari pendustaan

mereka terhadap watlyu dan peringatan Allah.
Misalnya, bertolaknya mereka di dalam ke
hidupan praltis mereka yang berusaha meram-
pas hakprerogatifkehrhanan di dalam membuat
perah.ran hidup; menghalalkan dan meng-
haramkan dalam urusan perekonomian dan per-
gaulan, sesuai dengan gambarzn merek4 keber-
halaan mereka dan kepercayaan mereka kepada
sekutu-sekutu (sembahan-sembahan selain Allah).
lni merupakan persoalan terbesar yang meng-
iringi persoalan kepercayaan dan bersumber
darinya- Iihat surah Yunus ayat 59@.

Kesan-Kesa"n yang Ditimbulkan
Surah ini (di dalam menyampaikan hakikat-

hakikat kandungannya, memantapkannya mem-
perdalamny4 dan menarikhati dan pikiran kepada-

nya) menghimpun berbagai mzrcam hal yang me
ngesankan dan inspiratif, yanghanya dapat dilaku-
kan oleh Al-Qur'an saja di dalam menyampaikan
tema dan kalimat pengungkapannya. Kesan-kesan
ini (sesuai dengan kedalaman, daya hidup, dan
geraknya) sesuai dengan kepribadian dan karakter

surah yang telah kita bicarakan pada poin pertama.
Berikut ini beberapa contoh yang kami kemuka

kan secara global, dan nanti akan kita paparkan
secara terperinci di dalam pembahasan.
1. Surah ini menghimpun berbagai pernandangan

tentang alam semesta dengan fenomena-feno
menanya Penpndanganyang memberikan kesan
kepada fitrah inanusia terhadap hakikat uluhiah
(ketuhanan), yang menunjuldcan pengahran
yang sangat bijaksana Juga menunjukkan ada
nya tujuan tertentu di dalam penciptaan dan
pengaturan alam ini. Selain itu, juga menunjuk
kan kecocokannya bagi kehidupan dan maknuk
hidup, bagi kehidupan manusia dan pemenuhan
kebuhrhannya di dalam kehidupannya ini.

Persoalan uluhiah yang dipaparkan Al{ur'an
dalam lukisan yang hidup, realistis, dan inspiratif
dan tidak dipaparkan dengan menggunakan
metode debat falsafi dan logika pikiran. Allatr
yang menciptakan alam dan manusia ini me
ngetahui bahwa antara fitrah manusia dengan
pemandangan alam dan rahasia-rahasianya ini
terdapat bahasayang bisa dimengerti olehnm
Juga terdapat kesan saling menjawab (reaksi)
yang lebih dalam daripada logika pikiran yang
dingrn dan kosong. Fitah ini cukup diarahkan
kepada pemandangan-pemandangan alam se
mesta ini dengan ratrasia-ratrasianya, dan ditarik
untuk membangkitlran potensi yang ada pada-

nya unhrk menghadapi dan menerimanya Dan,
padawaktu itu ia akan bergeralg terbuka, me
nerima, dan menyambutnya.

Oleh karena itu, di dalam AlQur'an ini banyak
didapati kalimat untuk menggugah fitratr manu-
sia ini dengan menggunakan bahasa pema-
haman. Berikut ini beberapa contoh pembicara
an mendalamyang mengesankan ini.

"Saunggulmya Tillnn lmmu a.dalah Allnh yang
mmciptalwn langit dan burni dalnm ennm hari,
fumudian Dia bustmayam di atas Arsy untuk
mengatur segah urusan. Tiadn seorang pun yang
ncnberisyafantlecualisendahadniain-Nya.fir)
yang dcrnikian itulnh AIIah, Tulan lramu, mnln
sernbalilah Dia. Mala, apaknh lmmu tidnk mmg-
amb il p elaj a7a2.2"' (Yunust 3)

'Dialnh yrry mmj adilwn natahwri bqsirur dnn

bulan bercahaya dnn ditenplan-Nya man<ilah-
man<ilah (tempat- tempat) bagi P erj alnnan buhn
itu, sapaya lamu mmgetalrui bilangan nlwn dnn
perhitungan (waldu). Allah finnk mmciqtnlan y ang
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demikian itu melainknn dengan lnk. Diammjelas-
lan tanda-tanfu (leebesaran- I$a) ktpada oreng-
orarg yarw mengetahui. sesunguhnya pada pn-
tukarun mal,am dan siang itu dan apa apa yang
dicipnlan Atkh di kngit dnn di bumi, bmar - betwr

terdapat nnda-tanda (lukuasann-I'Iya) bagt orang-

orang jang banlaoa. " Svwsz 5-6)

"Katakanlah'Siapalwh y ang mtmbni reaeki k'
padamu dai langit dnn bumi, atau siapakahyang
kaasa (meneipta}an) padngaran dan pnglihntnn,
dan siapaluh yang mengeluarlmn yang hidup dari
yang mati dan yang mmgelumknn yang mati dni
yang hidup, dan siapakah jcng mengatur segah
urusan ?' Malw, mereka akan metjawah,'Allah.'
Maka, Iatalmnlah, Mmgapa lwmu tidak bntalao a
(kzpada- Uya) ?' Makn (ht yng fumikian) itulah
Allnh, Thlwn lamu yangsebmnrnya. Maka, tidnk
ada seiudah kebenaran itu melainkan kesesatan.

Mala, bagaimanakah lnmu dipakngknn (dnri lee-

bennran) ?" Svnvs: 31-32)

'Diahh yng rnenjadikan malnm bagi knmu
supaya lwmu bnistirahat padanya dan (menjadi-

lun) siang tuang b aderarg (sup ay a lamu mmmri
lar unia Allnh). S e sungguhnl a p adn yrry dzrnikian

itu tudapat nndn-nnda (kekuasaan Alkh) bagi

nrang-nrang yarry men"dtngar. " (Yunus: 67)

"Katakanlah, 'Pnhatikanlah apa yang ada di
lnngit dnn di bumi. Tidnldnh berm"anfant nnda kt -

kuasaan Allah dan rasul-rasul yang membui pe-
ringatan bagi orang-orang yang tidak buiman."'
(Yunus:101)

2. Menghimpun bermacam-macam pemandangan

mengenai peristiwa-peristiwa dan pengalaman
yang mereka saksikan dan mereka alami dalam
kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi, semua
pemandangan ihr mereka lalui saja dengan me
lupakan petunjuknya tentang adanya pengahrran

dan penataan, adanya pengafuran dan pember-

lakuan.
Kalimat-kalimat Al-Qur' an menampilkan ke

pada mereka pemandangan-pemandangan yang

berupa peristiwa-peristiwa kehidupan yang rea-

listis yang mereka alami. Hal ini sebagaimana
cermin yang dipasang untuk orang yang lupa
terhadap dirinya, kemudian dia dapat melihat di
dalamnya bagaimana keadaan dirinya yang
sebenarnya.

Berikut ini beberapa contoh dari manhaj Al-

Qur'an yang unik ini.

'Upabila manus'ia ditimpa bahay dia bndoa
Iwpadn Kami dalnm fuadaan babaring duduk, anu
badiri. TAtupi, setelah l(ami hilnngknn bahaTa itu
d,arinya, dia (bnbali) melalui (jalannya yang
wsat), seohh-otnh dia tidak penah bndaa lnpodo
Kami untak (naryhilangkan) bahay yang me-
nimponya. Begilufoh orang-qrang I ang melampaui
batas itu menmdang baik apa yang sehlu merela
knjakan."(Yuaust 12)

'Dan apabila Kami merasakan hpada manusia
suatu ralmwt semdah (dnt@Wxla) balwya mar.imp a
mereka, tiha-tiba mneka rnernpunyai tipu daya
dalnm (mmmtang) tardn-tanda lulansaan Kami.
Katakanhh, AIInh lebih apat pembalasannya atas
tipu daya itu.' Scsunguhtrya malaikat-malaiknt
Kami menulis tipu dayamu. Dialah Ifuhan yang
mmj adilanmu dnpat brj alm di dardnu ftnlay ar)
di lnutan. Sehinga, apabila knmu bnadn di dnlnm
bahtera, dan melunatrlah bahtera itu membawa
orang-orang yatg ada di dnlnmrrya dzngan tiupan
angin yang baik, dnn mnelm bngunbira knrerurnya,

dannglah angin badhi. Apabila gelombang dari
segenap penjuru menimpanya, dan mnelm yakin
bahwa merelm telnh tdupung (bahaya), malw
mnela b n do a kzpada Ailnh dzngan mmgil:hlnlun
ketaatan leepadn-Ny a semata-matn. (Mueka ber -

Iwta),'S esungguhny a j ilw Engluu meny elnmntlan
lwmi dnri balaya ini, pastilnh lami aknn tumnsuk
zrang-nrarg yarry bnsyukur.' Mala, tatkaln Allnh
meny elnmatlcan mzrelu, tiba -tib a muelm membuat
lwalimnn di mukn bumi tanpa (alnsan) yangbenar.
Hai m.anusin, s esungguhnya (benmnn) Iceakmanmu
alwn menimpa dirimu smdiri. (Hasil lualimanrnu)
itu lnnyalah lunilvnatnn hidup duninwi, ltcmudinn
lepadn Kamihh lcembalimu,lnlu Kami lmbarlmn
kepadamu apa yang telah knmu ktrjakan."
(Yunus:21-23)

3. Menghimpun kejahrhan dan kebinasuran orang-
orang terdahulu yang mendustakan ayat-ayat
Allah. Sekali tempo dipaparkan dalam bentuk
pemberitaan; dan sekali tempo dipaparkan dalam
benhrk kisah bersama sebagian rasul. Semuanya
dapat dijumpai ketika membentangkan pem:uF
dangan mengenai kehancuran orang{rang yang

mendustakan ayat-ayat dan rasul-rasul Allah.
Diancamnya mereka dengan kejadian seperti
yang menimpa orang{ftmg sebelum mereka ihr,
supaya mereka tidak tertipu oleh kehidupan
dunia. Karena kehidupan dunia itu hanya dalam
waktu sekejap untuk menerima ujian. Atau,
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seperti waktu sesaat pada siang hari bagi ma-
nusia unfuk saling berkenalan. Kemudian mereka
kembali ke negeri tempat kediaman yang abadi,
yang berupa siksa (neraka) atau kenikmatan
(surga).

"Sesunguhnya Kami telnlt membinasalan um.at-

umat yang_sebelum knmu ketika mereka berbuat
kezpliman.t Padahal, rasul-rasul merelu telah
datnry kzpann mnekn dzngan mtmbawa leetnang-

an-keterangan yang nyata, tetapi mzrelu selali-lali
tidak hzndnk beriman. D emikimlnh Kami m.anb eri
pernbalasan lupadn orang-orang lang berbuat dnsa.

I(mudian Kami j adikan lwmu pmggantilengganti
(mereka) di mulw bumi sesudah mnelu, supgya
I{arni mznQerlutilwn bagaimnra lumu ber buat. "
(Yunus: U|-14)

'Dan bacalanlnh kzpadn m,erelu buitn pmting
tentnng Nuh padn waktu din bnknn kepadn lwum-
nya, 'Hai laumku, jila bnat terasa olehmu tinggal
(b 6s an aku) dnn p ningatanlu (kepadamu) dmgan
ayat-ayat Alhh, makn lupadn Allahkh aku ber-
tanalal. I{arenn itu, buhtlwnlnh kzputwanmu dnn
(kumpullunhh) sekutu-sekutumu (untuk mem-

bhusalunku) Kemudi.an j anganlnh luputusanmu
itu diralusinlun, lnlu lakulurinh t€r hrnnp diiku.
Dan, janganlah knmu mzmberi nngguh lupadaku.

Jilw kamu bnpaling (daripningatanku), aku tidnk
mminta upah sedikit pun dnrimu. Upah*u tidak
hin Innyal,ak dnri AIkh behla, dnn aku disuruh
supaya aku tennasuk gol,ongan orang-urang yang
bassrah diri (Le\fu- l$a).' Laht m.srel@ nmdustn-
lun Nuh, maka Kami seLamntlan dia dnn orang-
orang yang bersamanya di dnlam bahtera. Kami
jadiknn mseka itu pemegang lukuasaan, dnn Knmi
hngel^arnlan orang-orang y ang mmdustalwn ayat-

ayat Kami. Malw, pnlntilanhh bagaimana lu-
sudnlan orang- orang yflg dibni pningatan iht. "'
(Yunus:7L-73)

"Kemudian sesudnh rasul-rasul itu, I{ami utus
Musa dan Harun lezpadn Fir'aun dnn pemula-pe-
muka laumnya, dzngan (mimbawa) tnnda-tandn
(mukj iat) I(ami, mnkn mnelu maryunbonglan dii
dnn mnela adnlnh orang-nranglang budosa. Dan
tntluln telnh danng kcpodo mnekn lezbcnaran dnri
sN Kami, mnelw bnknta,'Sesanguhnya ini adnkh
ihir yang nyata.' Musa bnkata, Apakah kamu

m.engatalan terh^adap lubenaran waktu ia donog
lup adnmu, sihirlah ini ? PadnlnL, alili-alili sihir itu
tidnklnh mendnpat ltemcnnngan"' (Yunvsz 74-77)

Mengenai akftir kisah Musa, Allah berfirman,

'Dan Kami memungkinlmn bani Israzl melintasi

Iaut, lalu mnelw diikuti Firhun dnn baln tmtara'
nya, Iurena frzndak menganiaya dan menindas
(mhe lw). S e hhryga lutika Fir hun itu telnh lwmpir
tenggelam, berkatalah dia, 'Saya Pqcaya bahwa
tidnk adn tulwn mehinlun tulwn yang dipncayai
olzh bani Isracl, dan my a tmrnsuk oratg- nrang yang
b merah diri (lepana Ailah).',4paluh selarang (b aru
lamu pncaya) pad.alnl sesunggulatya knmu telnh
durlwka sejak dahulu, dnn knmu tnmasuk orang-

orang yang bnbuat kcrusaknn. Malm, padn luri ini
Knmi sehmatkan badanmu supaya knmu dapat
menjadi pelnjaran bagi orang-lrang yang datang
sesudahmu, dan sesungguhnya fubanyalan dari
m.anusia lengah dnri tanda-tanda leekuasaan

I{amL"(Yvnvs: 90-92)

' Mneka tidak i*orrgu -r*ngu lcecuati (k4 o.di-

an- lujadian) | ang samo fungan kej adian- kzj adinn
(yang menimpa) orang-orang yng terdahulu se-

belum nnelu. I{ntaknnlnh 'Ma}n tungguhh, se-

sunguhnya aku pun tnmnsuk orang'orang yang
menunggu bersamn lumu.' Kemudian Kami se-

lnmntlmn rasul-rasul Kami dan oratg-orang yarg
bnirnan. Demikianlah menjadi kewajiban lfumi
mtnyelnm.atkan urang-orang yatry buim.an."
(Yunus: 102-103)

4. Menghimpun berbagai pemandangan tentang
kiamat, dipaparkannya akibat buruk yang di-
terima orang-orang yang mendustakan dan
akibat baik yans diterima oleh orang{rang yang
beriman, dengan pemaparan yang hidup, meng-
gelitih dan memberikan kesan yang mendalam
didalam jiwa.

Maka, dipaparkanlah masalah ini di samping
memaparkan kebinasaan dan kehancuran orang-
orang yang suka berbuat dosa dan keselamatan
orang{ftmg mukmin di dunia. Dengan demikian,
terpaparlatr dua lembarkehidupan di dua negeri.

Jadi, mereka berada di dalam lingkaran yang
mereka tidak dapat lari dan tidak dapat lepas
darinya.

7 Yang dimaksud dengan berbuat kezaliman di sini adalah melakukan kemusyrikan sebagaimana yang kamu (kaum musyrikin) perbuat. Dan,

kemusyrikan inr merupakan kezaliman yang paling buruk sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah di dalam menedemahkan firman Allah, "lnnasy

syirka lazhulmun'azhiim'Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besaC."
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"Bagi orang-orangyangberbuat baik adn pahnla

yangterbaik (surga) dnn tambahnnnya. Dan, mukn

merekn tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pul"a)

kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, merekn

kekal di dalamnya. Dan, orang-lrang )ang me'

ngerjalran kjah.ann (mendapat) bal'asan yang se-

timpal dnn mereln ditutupi kehinaan. Tidak ada

bagi mereka seorang pelindung pun dari (a<at)

Allnlt, sealan-almn mula mnelca ditutupi kepmgan-

lrepingan malam yang gelnp gulita. Mnela itulah
penghuni neraka, mereka kekal di dal'amnya."
(Yunus:26-n)

"(Ingatlnh) suatu hnri (lutiltn itu) Kami mmgum-

pulknn mnelm semuany a, lemudian Kami bnkan
kpada nrarg- nrang y ang memp nsekutuknn Tith.an,

iletnplnh lnmu dnn selafiu-sekutumu di tanpat itu.'
InJu Kami pisahlmn m.erela, dan bnlatnlnh sekutu-

sekuti mereka,"Kamu sekal;-kalt tidak pernah

menyembah knmi. Cukuplah Alkh meniadi salcsi

antara lrnmi dan lcamu bahwa kami tidnk tahu'
menahu tentang penyembah.an lnmu (kepada

lami).' Di temp at itu eannag Mal6y ar) tiap - tiap

diri merasakan pembalasaii dari apa yang telah

dikerjaknnnya dahulu dan merelu dileembalikan

kpadn Allah Pelindung mcrelm yang sebmnrnya,

dan bnyaplah dnri m.erelm apa yang m.erela adn-

adalmn." (Yunus: 2S-30)

'Dan lalnu setiap dii y ang ulim itu mempuny ai
segala yang ada di bumi ini, tentu dia menebus

dirinya dengan itu, dan muelm mmyembunyilmn

pmyesahnny a lcetilca muekn mmyaksilan azg'b itu.

Dan, telnh dib ri leputusan di anlnra mnela dzngan

a.dil, s edang mn elw tidnk dianiay a. " (Y rtrnlrtsz 5 1)

5. Surah ini juga berisi tantangan kepada kaum
musyrikin yang mendustakan wahyr, agar

mereka membuatsatu ayat s4iayang sepertiAl-
Qur'an. Kemudian setelah menyeru dan menan-
tang mereka, Rasul diarahkan untuk mening-
galkan mereka dan menjauhi tempat kembali
mereka, yaihr tempat kembali orangorang yang

mendustakan ayat-ayatAllah ddn orang-orang
zalim pada masa sebelum mereka. Juga agar

Rasul menempuh jalan hidupnya yang lurus
dengan tidak usah menghiraukan mereka.

Tantangan yang dilanjutkan dengan pemi-

sahan diri dari mereka dan menempuh jalan

yang luhur seperti ini, dapat menimbulkan kesan

di dalam hati mereka bahwa Nabi saw. ini adalah

orang yang yakin dan percaya kepada kebenaran
yang ada padanya dan yakin dan percaya kepada

Tuhannya yang melindunginya. Hal ini tenhrnya
dapat menggetarkan hati dan menggoncangkan
kekerasan kepala mereka,

'Tidaklah mungkin Al-Qian ini dibuat oleh

selnin Allah, tetapi (Al-qti an itu) membennrknn

kitab-kitab yang seb&tmnya dan menjelnskan

hukum-hukum yug telnh ditetaplmnnya; tidnk adn

keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan

smtesta aLam. Anu (patutknh) mneka mntgalnlan,
Muhnmmad mnnbuat-buatny a.' Katnlanlnh' (fu|'au

benar yang kamu lmtaknn itu), maka cobalah

datnnglan sebuah nrah seumpamnnya dmt Panggrl-
lah siapa-siapa Jang dapat kamu panggil (untuk

membuatnya) wlnin Allah, jika lamu aang-lrang
yang benar.' Bahkan yang sebenamya, mereka

mendustalan apa |arry merelm belum mengetahui-

ny a dzngan s empurna p adalml belam dnnng l"p od"
merelw p mj el,asanny a. D emikianlah orang-orang

yang sebelum mneln mmdrcnlwn (Rnsul). Mala,
perlatilanlah bagaimnna akibat nrang-nrartg y ang

zglim itu. "' (Y vrus: 37-3 9)

"Katalilnlah, 'Hai manus'ia, jika kamu masih

dnl.am knagu-raguan tentang agamnku, mnka (kz-

tahuilnh) ala tidnk menyembah yang knmu sanbah

selain Allah. Tetapi, aku menyembah All'ah yang
alwn mematilan lamu, dan ala telnh dipsrintah
supaya termasuk nrang-orang lang berirnan. Dan
(aku telnh dipuintah), 'Hadaplmnlah mukamu
kzpadn agamn dzngan tulus dnn ikliln, janganlnh

lrnmu tmmtisuk arang-orang yang musyrik.Jangan-

Lah lamu mmyembah apa-apa yang tidak m.embni

manfaat dnn tidak (puln) mcmbni rnudlarat lu'
padnmu sehin Allah. wbab, jiln lamu bnbuat (y ang

demikinn) itu, m.alw sesungguhnya lmmu termnsuk

nrang-orang lang znlim.' Jil(n Allnh mmimpalan
suatu kemudharatan kepadamu, mala tidnk adn

yang dnpat menghilnnglannya selnin Dia. Dan, jilca
AIkh mmgfundnki leebailnn bagi knmu, mnla nk
adn yarq dnpat mnrolak kurnia- Nya. Dia membni-

lan lebaikan itu lcepada siapa yang dileehendnki-

Nya di antara hnmba-hnmba-Nya, dnn Dial"h Yrg
Mah"a Pengampun lngi Mahn Penyayang. Kata'
knnlnh, 'Hai manusia, sesunguhnya telnh dnnng
lupadnmu lwbennran (AI-@ian) dari Tillwnmu.

Sebab itu, barangsinpa yarry mendapat petuniuk,

mala sesungguhnya (petunjuk itu) untuk lwbailan
dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang sesat, m'ala

sesungguhnya lusesatannya itu mmrelnknlan diri-
nya sendiri. Dan, aku bulmnlnh seorang peniaga

terhndnp dirimu.' Ikutilnh apa yang diwahryulan
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lepadamu, dan bersabarlah hingga Allnh memberi
keputusan, dan Dia adalah hakim yang sebaik-
baiknya." (Yunus: 104-109)

Dengan pemisahan diri ini, maka ditutuplah
surah ini. Disudahi pula hal-hal mengesankan yang
telah kami kemukakan beberapa buah contoh
metode Al-Qur'an yang unik di dalam berbicara
kepada hati dan jiwa manusia, yang contohcontoh
dalam surah ini hanya sebagian saja dari sekian ayat
yang amat banyak.

Hubungan Surah Inidengan Surah yangThrtrn
Sebelumnya

Surah ini turun sesudah surah al-Israa'. Di sini
ditampilkan bantahan kaum musyrikin seputar ke
benaran wahyu, dan seputar Al-Qur'an. Dihadapi.
nya mereka dengan menyingkap kebodohan mereka
dalam berakidah, mengungkapkair kejahiliahan
mereka, dan membeberkan konfadiksi mereka
yang amat jelas. Yaitu, kontradiksi antara keper-
cayaan mereka dengan anggapan mereka. Keper-
cayaan bahwaAllah adalah Pencipta seluruh makh-
luk, Yang Memberi rezel<r, Yang Menghidupkan
dan Mematikan, Yang Mengatur segala sesuatu,
dan Yang Mahakuasa atas segala sesuatu merupa-
kan akar-akar agamahanif Ibrahim dan Musayang
masih tersisa. Kepercayaan ini sangat konkadiktif
dengan anggapan mereka bahwaAllah mempunyai
anak. Mereka menganggap para malaikat itu se-

bagai anak wanita Allah, dan mereka anggap se-

bagai pemberi syafaat di sisi Allah, serta mereka
sembah patung-patungnya sesuai dengan keper-
cayaan mereka ifu.

Kemudian dari akidah yang kacau-balau ini
timbullah pengaruh di dalam kehidupan mereka.
Yang tampak pertama-tama ialah apa yang dilaku-
kan oleh para dukun dan pemimpin-pemimpin
mereka dengan mengharamkan dan menghalalkan
buah-buahan dan binatang terndk. Juga menjadi.
kannya sebagian untukAllah dan sebagian untuk
berhala-berhala mereka.

Ketika itu mereka memusuhi pembawa Al-
Qur'an demi mempertahankan akidah mereka
yang amburadul dan kejahiliahan mereka yang
centang perenang dengan mendustakan Rasulullah
berkenaan dengan kenabian dan wahyu yang di-
turunkan dariTuhan beliau. Mereka menganggap
beliau sebagai tukang sihir. Mereka menuntut

kepada beliau agar mendatangkan hal-hal yang luar
biasa untuk menunjukkan bahwaAllah memang
telah memberi wahyu kepada beliau.

Di dalam menuntut hal-hal yang luar biasa itu
mereka lakukan tindakan yang macam-macam
sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an surah
al-Israa', !
"Sesungguhnya Kami telnh mengulnng'ulnng lnpodo
manusia dalam Al-@ian ini tiapiiap m.acam pe-
rumpam.aan, tetapi lubanyakan mnnusia tidnk mmyu-
kai kecuali menginglari(nya). Dan mnekn. berkata,
'Kami seknli-lmli tidnk pnmya kzpalnmu hingga kamu
mem.anmrlmn mata air dari bumi untuk knmi. Atau
knmu mempunyai sebuah fubun kurma dan angur,
lnlu kamu alirknn sungai-sungai di celnh lebun yang
dnas aliranny a. Anu knmu j atuhlmn hngit b nkzping-
luptng atas kami sebagaimana lamu latalwn, atau
kamu danngkan Allnh dnn malailwt-malailmt ber-
h"adnpanmula dmgan knrni. Atnu knmu rnempunyai
sebuah rum.ah dari emns, atau lamu nnik ls laryit.
Dan kami seknli-knli tidak alan mempercayai lce-

nnilmnmu itu hingqa kbmu turunkan atns lami s ebuah

kinb yang lami bara.' Katalanl"ah,'Ma"hasuci Tuhnn-
ku, bukanlmh aku ini hanya senrang manusia yang
menjadi rasul?' Dan, tidak ada sesuatu yrg meng-

hnlnngi m.anusia untuk bnimnn tatlaln dntang patnjuk
lupadanya, lucuali pnlmtann mnelw, Adnknh Alloh
mengutus seorang manusia menjadi rasul?"' (al-
Israa-: 89-94)

Dia berfirman dalam surah Yunus,

"Maelu berlatn, Mmgapa tidak diturunlan kzpadn-
nya (Muhammad) suatu leeterangan (mukjiznt) dari
Tithnnnya ?' Maka knnlunl"ah,'Sesungguhnya yang
ghnib itu lwpunyaanAllnh; sebab itu tunggu (sajalnh)

olehmu, sesunguhnya aku bnsam.a knmu tnmasuk
orang- lrang yarg m.enunggu. "' (Yunus: 20)

Demikian pula mereka menunhrtkepada Rasu-
lullah agar mendatangkan Al-Qur'an yang selain ini,
yang tidak mengusik berhala-berhala mereka,
akidah mereka, dan kejahiliatran mereka Jika demi-
kian, maka mereka mau menerima dan mengimani-
nya. Hal ini diungkapkan olehAllah dalamfirman-
Nya,

"Dan apabila dibacakan lepadn merekn ayt-ayt
Kami y ang nyata, orang-orang yang tidak mengharap -

knn pntemuan fungan Kami bnlata, 'Datarrykanl^ah

Al-@ian yng lain d.ari ini atau gantilah dia.'"
(Yunus: 15)

Dan, sebagai jawaban atas kelaliman ini ialah,
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"Katakanlah,'Tidaklah patut bagiku menglgantinya

dari pilak diriku sendiri. Aku tid,ak merryikuti lucuali
apa yng diwahyulmn leepadaku. Sesungguhnya aku
takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari
yang besar (kinmat).' I(ataknnhh,'Jilw Allah meng-

hendnki, nis cay a alru tidnk membamknnny a kepadnmu

dan Allnh tidnk (pula) membnitahukanrrya lnpodo-
mu.' Sesunguhnya aku telnh tinggal busamamu b eb e -

rapa lama sebelumnya. Maka, apakah kamu tidak
memikirlunny a ? Siap alnh yng lzbih zplim dnr ip ada

nrang J arg mmgann- adnkan kzdustnan ter hnnnp AUnh

atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya

tidnklah bmntung lrang-orang yang berbuat dlsa."'
(Yunus: 15-17)

Turunlah surah Yunus dalam nuansa seperti ini.
Kelihatannya konteksnya adalah satu, yaitu meng-
hadapi suatu peristiwa yang berkesinambungan,
sehingga sulit untuk dibagi-bagi dalam sektor-
sektor yang berbeda-beda. Hal ini menafikan
riwayat yang dipakai oleh para peneliti mushhaf al-

Amiri yang mengatakan bahwaayat4O,94,95, dan
96 adalah Madaniah.

Ayat-ayat ini saling berkaitan dalam konteks ini,
bahkan sebagiannya tidak bisa dilepaskan sama
sekali. Keterkaitan konteks surah ini dapat dijumpai
antara permulaan dan penufupnya. Maka, di dalam
permulaannya terdapat firman Allah,

'Alif laam raa. Inilah ayat-ayat Al-Qrian yang
mmganfung hihnnh. Patutleah menj adi kzhnonnn bagi

m.anusia bahwa Kami mewahyulan lczpada seorang

lnki- lnki di antara mnelw, Bnikh p ningatnn kzpadn

manusia dan ganbirakanlnh orang-orang yang brimmt
balwa mnela mempunyai leeduduknn yang tingi di
siiTitlwnmnelm.'Uang-oranglwfvberkan,'Sesung-
guhnya orang ini (MuhnnunaQ berar-benar adalnh
tulwng sihir y ang nyata."' (Yunus: 1-2)

Dan, pada bagian penutup Allah berfirman,

'Dan ikutihh apa yang diwalryulwn kzpadnmu, dnn
b ns ab arlnh hingga Allnh mtmb ni leputus an, dan D ia
adal.ah Hakim yang wadil-adilnya. "(Yunus: 109)

Maka, pembicaraan tentang persoalan wahyu
terdapat pada permulaan dan akhir surah, sebagai-

mana temanya juga saling berhubungan antara
bagran permulaan dan bagian akf,rir.

Demikianlah tampak hubungan antara kesan-
kesan yang berbeda-beda dalam surah ini. Misal-
nya, mengenai penolakan terhadap permintaan
mereka agar disegerakan datangnya azab, dandi-
takuttakutinya mereka bahwa azab itu dapat datang

dengan tiba-tiba, sedangkan waktu itu keimanan
dan tobat mereka sudah tidak berguna lagi. Setelah
ihr datanglah cerita-cerita dalam surah ini yang
menggambarkan pemandangan itu sendiri dalam
membicarakan kejatuhan umat-umat yang telah
lalu.

Di dalam menoQk permintaan mereka itu Allah
berfirman,

"Muela mmgatalan,'Bilaknh (dnnngnya) ancafiurn
itu j iln memnng lcarnu orang- lratg yng bmar ?' Knn-
kanlah,'Aku tidak berkuasa mendatangkan kemu-
dlnratan dnn tidnk (puln) knn"anfantan fupann dirllu
melninkan apa yang dikehendaki Allah.' Tiap-tiap
umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal
merelm, mnla merelm tidak dapat mmgundurknnnya
barang sesaat pun dan tidak (pul"a) mendahulu-
lan (ny a). Kataknnlah, Tnanglmnlnh kzpadnku, j ilw
dntang lapada lwmu sekaLinn silxann-Nya padn waktu
malam atau pada waktu siang hnri, apakah zrang-

nrang yarg bndosa itu minta disegeraknn juga?' I{e-
mud'ian, apaleoh setclnlr trj aninya (a<str ) itu lc/nudian
lamu baru mempucayainya? Apalmh selmrang (baru

lumu mempucayainya) panahnl sebelumnya lmmu
selahu meminla supaya disegeralan? Kunudian dililrn-
kan kepada orang-lrang ytg zalim (musyrik) itu,
'Rnsalanhh olehmu silcann yang lcelnl. Kamu tidnk
dibni balnsan melainlun dengan apa yang tehlt lwmu
bj okor."' (Yunus : 48-52)

Pada pengujung kisah Musa dalam surah ini
datanglah pemandangan ini, seolaholah sebagai
realisasi dari ancaman tersebul

"Kami m,emungkinlun Bani Israel melinktsi laut, lnlu
mnekn diiluti olzh Fir'aun dan bala nttmany a, larnn
hendak mmganiay a dan mmindn (mnela). S ehingga,

lutila Fir'aun itu telah hnmpir tenggelam bulnnlah
dia, 'Say percaya bafuia tidnk adn Tuhan melninlmn

Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya

termasuk orang-orang yang bnsnah diri (kepadn

Allah).' Apalnh selarang (bon lwmu pnmya) padnlwl
sesungguhnya Inmu telah durhnlm sejak dnhulu, dan
Iamu termnsuk orang-mary yry bnbuat knusaknn.
Makn, pada hnri ini Kami selnmntkan badnnmu

supay lamu dnpat mmj adi pekj man bagi mang- orang

yang dntang sesudahmu, dnn sesunggulatya lubanyalun
mnnusia lzngah dnri tanda-tandn lczkuasann Kami."
(Yunus:90-92)

Kemudian di tengah-tengah surah di antara
penolakan itu dan kisah ini, dikemukakanlah
pemandangan-pemandangan yang mengejutkan
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dengan dihukumnya orang-orang yang mendusta-
kan ihr oleh Allah, sedang mereka tidak meng-
harapkannya dan tidak mengetahuinya. Maka,
terlukislah sebuah nuansa yang saling mengisi
yang tampak padanya hubungan antara peman-

dangan-pemandangan ini, tema-temanya, dan me
todenya secara bersamaan.

Demikian pula di dalam menampilkan cerita
kaum musyrikin beserta sikapnya terhadap Rasu-

lullah pada awal surah ini,

"Orang-orang lmfir bnlata, 'Saunguhnya orang ini
(Muhnmmad) berar-bmnr adalah tukang sihir yang
nyan."'(Yvnvsz 2)

Kemudian di dalam mengisahkan sikap Fir'aun
dan pengikut-pengikutnya terhadap Nabi Musa as.,
suratr ini menceritakan,

'Dan tgtlcaln telah dntnng lubennran dari sisi l{am|
merela berlwta, 'Saungultnya ini ad,alah sihir yang
nyata."'(Yrolr,lrtsz 76)

Dan, surah ini dinamakan dengair surah Yunus
sementara kisah Yunus di dalamnya hanya sepintas
kilas saja sebagai berikut.
'Dan mzngapa tidak ada (penduduk) suatu latn yang
beriman, lalu imnnny a itu bnmnnfant kzpadnnya sekin
Iaum Yunus ? Tatluln mnela (laum Yunus itu) ber-

iman, Kami hiknglan dnri mqelea azl.b yangneng-
hinnkan dahm luhidupan dunia, d"an Kani beri
lrzsenangan lupadn mneka sampai kzpana waktu yang
tntentu."Svmts.98)

Namun begifu, kisatrYunus ini merupakan safu-
satunya contoh yang jelas bagi kaum yang mau
menyadarkan dirinya sebelum kedatangan azab
dengan tiba-tiba lalu mereka kembali (bertobat)
kepada Tuhan mereka sedangkan kesempatan
masih luas" Mereka sendiri di dalam sejarah
dah^'ah orang{rang yang beriman adalah ter-
masuksejumlah orang yang dulunya mendustakan.
Mak4 dihilangkanlah dari mereka azab yang di
ancamkan Rasul mereka sebelum terjadi dan me
nimpa mereka, sebagai sunnah Allatr yang berlalm
terhadap orang{rang yang terus-menerus men-
dustakan-Nya.

Demikianlah kita jumpai perhubungan dan
saling keterkaitan dengan segala warnanya dalam
susunan redaksional surah ini dari awal hingga
aktrirnya Hubungan yang menjadikannya sebuah
kesahran yang saling melengkapi dan saling ber-
jalin sebagaimana sudah kami kemukakan.

Khatimah
Dari petikan beberapa nash surah ini sebagai-

mana disebutkan di muka dan di dalam prolog ini,
nyatalah bahwa persoalan asasi yang menjadi
sandaran seluruh susunan redaksinya ialah per-

soalan uluhiah (ketuhanan) dan ubudiah, pen-
jelasan hakikatnya, dan penjelasan tentang kon-
sekuetrsi.konsek{iensi hakikat ini dalam kehidupan
manusia Sedangkan, persoalan-persoalan lain yang

dipaparkan oleh surah ini seperti soal wahyu, per-
soalan akhirat, dan persoalan risalah-risalah ter-
dahulu itu adalah dalam rangka menjelaskan
hakikat terbesar ini, untuk memperdalamnya, dan
memperluas area pehrnjuknya. Juga untuk men-
jelaskan tuntutan-hrntutan atau konsekuensinya
dalam kehidupan manusi4 kepercayaanny4 ibadah-
nya, danamalannya.

Dan kenyataannya, persoalan terbesar ini me
rupakan persoalan AlQur'an secara keseluruhan,
khususnya Qur'an Mat<kiyyah. Maka, penjelasan
tentang uluhiah yang sebenarnya, menerangkan
keistimewaan-keistimewaannya dalam pemelihara-
an, pengafuran, dan kedaulatan, penjelasan tentang
ubudiah dan batas-batasnya yang tidak boleh di.
lampaui, mengajak manusia untuk beribadah ke
pada Tuhannya Yang Mahabenar, dan memper-
kenalkan kepada mereka tentang Rububiyyala
pengafuran dan pengurusan alam semesta, serta
kedaulatan hanya milik-Nya saja..., maka semua ini
merupakan tema pokok Al-Qur'an secara kese
luruhan. Apa yang ada di belakang itu semua
hanyalah sebagai penjelasan terhadap tuntutan-
tuntutan atau konsekuensi hakikat terbesar ini
dalam semua aspek kehidupan manusia.

I{alau dipikirkan dalamdalam, maka hakikat
terbesar ini patut diielaskan, karena ia merupakan
tema AlQur' an. Unhrk ihr, sudah selayaknya Allah
menguhrs semua rasul dan menurunkankitab*itab
suci.Ny4

ni.iix*tej,s$);eavea::tu5
t P-t:-':;tffJY

"Tilaklnh lfumi mngutus seorang rasul pun sebelum

knmu melninknn Kami wahyukan lupdanya balw:a
tida* adn Tulun (yang ber lnk diibannhi) lucuali Aku,
maka sembahlah olehmu se*alian alun Aka." {al-
Anbiyaa-:25)

Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak akan
lurus kecuali apabila telah lurushakikat inidi dalam
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itikad dan pemikiranmereka, dan lurus puladalam
kehidupan dan realitas mereka.

Pertama-tama tidak akan lurus alam tempat
mereka hidup dan bergaul dengan segala sesuatu-
nya dan makhluk hidupnya. Sedangkan, mereka
menggambarkan hakikat uluhiah dan ubudiah itu
begitu amburadul. Sehingga, mereka memper-
tuhankan benda-benda dan makhluk-maktrluk hidup.
Bahkan, mereka mempertuhankan khayalan dan
dugaandugaan mereka. Mereka suruh diri mereka
menyembah tuhan-tuhan buatan mereka ifu dengan
cara yang menggelikan narnun membahayakan.
Mereka persembahkan untuk tuhan-tuhan mereka
ihr, berdasarkan bisikan dukun-dukun dan orang-
orang yang memanfaatkan anggapan-anggapan
(kepercayaan) orang awampada semuamasa dan
semua tempat, hasil jerih payah mereka yang
merupakan rezel<r yang diberikan Allah kepada
mereka. Bahkan, mereka persembahkan pula se.
gala sesuafu yang sangat mereka cintai termasuk
nyawa mereka sendiri pada waktu-waktu tertentu.

Sembahan-sembahan mereka itu hanyalah
benda-benda atau makhluk-makhluk hidup yang
tidak mempunyai daya dan kekuatan, tidak ber-
kuasa memberikan kemudharatan dan kernan-
faatan kepada mereka Kehidupan mereka gonqmg,
tidak stabil. Mereka hidup di antara kesedihan dan
keluh kesah terhadap bendabenda dan makhluk-
makhluk hidup ini. Tetapi, mereka mendekatkan
diri kepada makhluk-makhluk yang sama seperti
mereka itu. Mereka menyembah kepadanya seperti
menyembahAllah.

Kondisi mereka ini seperti digambarkan Allah
dalam firman-Nya,

"Mnelw memperuntuklwn bryi Allah satu bogian dmi
tanaman dhn trnnk y mg tekh dicipnlean Allnh- hlu,
mnekn berkata sesuai fungan pusangkam mnela, 'Ini
untuk Allnh dan ini untuk berhala-berhala kami.'
Makn, saj i *ajian y ang dip eruntukkfun bagi b erhala-
bnlnla mneka tidak sampai kcpada Allnh; fon saji-
sajianya:rry diperuntwkknn hqi Alkh.malu sajian itu
sarnpai lrzpadn balwla-bsrhnln mrrekn, Amnt buruklnh
lceUnpan ntncka itu. Dan, demikianlah pcmimpin-
pemimpin rnnelu tekh rnmladikan krbanyalwn dnri
ffang-nrang musyrik itu mzmandarry baik me.rnbunuh

anak-anak merelra wrtuk memhirwsalean mereka dan
untuk mengaburkan bagi rnneka agarnfrnla. Kalau
Atrlah mmghzndaki, niscaya mne lw tidnk mngqialeen-

nya. Malm, tingqalknnlnh mnelm dan apa yang muekn
ada-adaknn. Mereka mengatakan,'Inilah binatang
terrmk dan tanaman yang dilarang tidak bobh me-
maltnnnya kecuali nrang yang lami kehendaki', me-
nurut anggapan mnekn. D an, ada binntarry trnn k y ang
dihnramlan mmurryganginy a dm binntnng ternnk y ang
mereAn tidak menyebut nama Allah pada waktu
meny emb elihny a, stmata- m.ata membuat kedustaan
terhadap Allah. Kelak Allah akan membal.as muelm
terhadap apa yang selalu rnereka ada-adakan. Dan
muela mmgatakan, 'Apa yang dalnm perut binntang
ternak ini adnlah khusus untuk pria kami dan
diharamknn atas w anita lwmi.' Dan jikn, y ang dnlam
puut itu dil"ahirkan mnti, mala prn dnn wanitn sama-
sama bobh mernnkanny a. Kekk Alkh aknn membalns
mnela tnhafup lrztztnpan mnela. Saungguhrrya Allalt
Mahnbij alrsana lngi Mahn Mengetahui. Sesungguhny a
rugilah lrang-orang yang membunuh anak-anak
mnelu larena leebodolwn lagi ttdak mengetahui, dnn
merela menglnramlan apa y ang telah Allnh reakilmn
k"pon" muelw dnryan sem.atn-mnta mnngada-adnlan
turhnnnp Allah. Sesungguhnya mereltn telnh saat dan
tidnldeh mnekn mmdnpat petuniuk.' a (al-An'aam:
136-140)

Demikianlah beberapa contoh bagaimana mereka
mengada-adakan ubudiah untuk selain Allah, baik
dengan harta maupun anak-anak yang dipersem-
bahkan untuk makhluk-makhluk Allah, baik ter-
hadap bnda-benda mati maupun makhlmk hidup,
yang Allah sama sekali tidak menurunkan ke
terangan untuknyl

Begitu pula tidak akan lurus kehidupan manusia
antara yang sebagian terhadap sebagian yang lain
tanpa lurusnya hakikat uluhiah dan hakikat ubudiah
dalam itikad dan pemikiran mereka, dalam ke-
hidrrpan dan realitas mereka.

Sesungguhnya kemanusiaan manusia dan ke
rnuliaan serta kemerdekaannya yang hakiki dan
sempurna tidak hungkin terwujud di bawah
bayang-bayang itikad atau suatu tatanan yang tidak
mengesakan Allah dalam rububiyy ah pemelilnraan,
dan kekuasaan Juga dalam tahnan yang tidakmen-

iadikan untuk-Nya saja hak perlindungan terhadap
kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, dalam
urusan yang tersembunyi dan yang terang:terang-
an. Juga tidak mengakui hanya untuk-Nya saja hak
nrcmbuat syariat, perafuran, perintah, dan ke
dauhtan dalam semua aspek kehidupan manusia

8 Periksalah penafsiran ayat-ayat in dalan tatstr azh-Zhilol juz 8.
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Kenyataan hidup manusia dalam perputaran
sejarah menetapkan dan membenarkan hakikat ini.
Maka, tidaklah suatu kali manusia menyimpang
dari kepatuhan kepada Allah saja dan patuh kepada
selain Allah, dalam itikad dan syiar-syiarnya mau-
pun dalam mengikuti hukum-hukum dan peratur-
an-peraturannya, melainkan mengakibatkan mereka
kehilangan kemusiaan, kemuliaan, dan kemerdekaan!

Penafsiran Islam terhadap sejarah, mengembali-
kan orang-orang yang dikuasai kepada thaghut-
thaghut dan kekuasaan thaghut-thaghut itu atas
mereka kepada faktor yang asasi. Yaihr, kedurhaka-
an orang-orangyang dikuasai (ralrya$ itu kepada
agamaAllah yang mengesakan Allah dalam uluhiah
(ketuhanan dengan keberhakannya untuk di-
ibadahi), yang kemudian mengesakan-Nya dalam
rub ub iyy ahkefl:hanan sebagai pencipta, pemelihara,
pengahrr, dan penguasa alam semesta', dalam masa-

lah kekuasaan, pengahrran, dan kedaulatan. Maka,
Allah berfirman mengenai Fir'aun dan kaumnya,

"Fir'aun bnseru l"pono knumnya (snaya) bnlmta,'
'Hai knumku, buknnlah lrtrajann Mesir ini lupunyatn-
ku, dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di
bawahku, maka apakah kamu tidak melihat(nya)?
Buknnkah aku kbih baik dnripadn orangyang hina ini
y ang hnmpir tidnk dnpat mmj elnlan (per latannny a) ?

Mmgapa tidnk dipaluilan lupadanya gel^ang dnri anas
atau malnikat datarry bersama-sama dia untuk
mengiringknnnya?' Maka, Fir'aun mempengaruhi
lmumnya (dengan pmlwtnan itu) Inlu mereka patuh
kzpadnnya. Knrenn sesungguhrrya rnnela adnlnh laum
y arg fasik. "' (az-Zuldrruuf: 5l- 5 4)

Maka, dikembalikanlah bahwa kesewenang-
wenangan Fir'aun terhadap mereka ifu disebabkan
oleh kondisi mereka yang fasik (durhaka). Tidak-
lah seorang penguasa tiran berlaku sewenang-
wenang kepada kaumnya kalau mereka benar-
benar beriman kepada Allah dan mentauhidkan-
Nya, tidak tunduk patuh kepada selain-Nya dengan
memperhrhankannya sebagai pemegang kekuasa-
an dan kedaulatan.

Sungeuh telatr terjadi bahwa orang-orang yang
menyimpang dari beragarnahanya untukAllatr saja
mereka rnemberikan kekuasaan kepada suatu
golongan unhrk menerapkan hukum atas mereka
dengan selain syariat-Nya. Akibahrya, mereka ter-
perosok ke dalam bencana ubudiah fueribadatan/

penghambaan diri) kepada selain Allah. Suatu
ubudiah yang memakan kemanusiaan, kemuliaan,
dan kemerdekaan mereka, meskipun benfuk pera-
furan dan perundang-undangan mereka berbeda-
beda, yang mereka kira dapat menjamin dan melin-
dungi kemanusiaan, kemerdekaan, dan kehor-
matan mereka.

Bangsa Eropatehh lari menjauhi Allah pada saat
mereka juga lari dari gereja penguasa tiran dengan
mengatasnamakan agama yang palsu.g Mereka
memberontak kepada Allah sewakhr mereka mem-
berontak kepada gereja yang mengabaikan nilai-
nilai kemanusiaan dengan amukannyayang keras
dan lalim. Kemudian masyarakat mengira bahwa
mereka akan dapat menemukan kemanusiaan, ke
merdekaan, kemuliaan, dan kemaslahatan mereka
dibawah naungan sistem demokrasi. Merekagan-
tungkan semua harapan mereka kepada kebebasan
dan jaminan yang diberikan oleh undang-undang,
ketetapan-ketetapan parlemen, kebebasan pers,
jaminan pengadilan, dan pemerintahan berdasar-
kan perolehan suaraterbanyak dalam pemilihan
umum dan lain-lain persoalan yang berhubungan
dengan peraturan dan perundang-undangan ifu.

Akan tetapi, bagaimanakah akibahrya? Akibat-
nya ialah munculnya kezaliman sistem "kapita-
lisme" yang mengabaikan semua iaminan yang
diberikan oleh segenap peraturan dan perundang-
undangan tadi yang jadinya hanya tinggal slogan
atau khayalan semata-mata Dan, jatuhlah gglongan
mayoritas ralryat jelata ke dalarr,r penghambaan diri
yang hina kepada golongan minoritas yang zalim
yang punya modal. Maka, merekalah yang me-
nguasai parlemen, yang menenfukan perahrran dan
perundang-undangan, kebebasan pers, dan sernua
jaminan yang oleh masyarakat dikira akan melin-
dungi kemanusiaan, kemerdekaan, dan harkat
mereka, dengan menjauhkan diri dariAllah

Setelah itu segolongan manusia di sana lari dari
sistem individual yang dizalimi oleh golongan
"kapitalis" kepada sistem kolektif (sosialis). Akan
tetapi, apakah yang mereka lakukan?

Mereka mengganti keberagarnaan (kepatuhan)

kepada golongan "kapitalis" dengan kepatuhan ke
pada golongan proletar (ralryatjelata) . Atau, mereka
mengganti kepatuhan mereka kepada golongan
pemilik modal dan perusahaan-perusatraan dengan
kepatuhan kepada pemerintah. Akan tetapi, ter-

9 Periksalah pasal "al-Fisham an-Nakd' dalarnbuku al-Mustaqbal E Hodzad Din,lerbitan Darusy Syuruq.
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nyata mereka lebih berbahaya daripada golongan
kapitalis.

Dalam kondisi apa pun, dalam situasi bagai.
manapun, dan dalam setiap tatanan di mana ma-
nusia harus tunduk dan merendahkan diri kepada
manusia lain, maka mereka seratrkan harta dan jiwa
mereka sebagai pajak yang berat, yang mereka
serahkan untuk tuhan-tuhan yang bermacam-
macam dalam berbagai keadaan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia itu
pasti melakukan ubudiah (penghambaan). Kalau
bukan ubudiah kepada Allah saja, tentu kepada
selain Allah.... Ubudiah hanya kepada Allah saja
akan menjadikan manusia sebagai orang yang
merdek4 mulia, dan terhormat Sedangkan, ubudiatr
kepada selain Allah akan memakan kemanusiaan
manusia, kemuliaan, kemerdekaan, dan kehormaL
an mereka. Kemudian memakan harta mereka, dan
pada akhirnya memakan kemaslahatan material
mereka.

Oleh karenaitu, persoalan uluhiah dan ubudiah
ini mendapatkan perhatian yang besar di dalam
risalah-risalah Allah dan kitabkitab suci-Nya Surah
ini merupakan contoh dari perhatian itu. Ia meru-
pakan persoalan yang tidak berhubungan dengan
penyembalr-penyembah berhala pada zamarr
jahiliah yang kuno. Tetapi, ia berhubungan dengan
manusia seluruhnya pada setiap zaman dan tempal
dan berkaitan dengan kejahiliahan secara keselu-
ruhan-jahiliah pada zaman prasejarah, jahiliah
zaman sejarah, jahiliah abad duapuluh, dan semua
kejahiliahan yang ditegakkan atas prinsip penyem-
bahan manusia kepada sesama manusia.l0

Oleh karena itu, inti semua risalah dan kitab suci
ialah menetapkan keuluhiahan dankerububryoh^
Allah,

"Kami tidnk rungutus seorang rasul pun sebelummu
mchinkan Knmi walryukan lupadnnya bahwa tidnk
adn Tulmn (yang lnk) mehinkan Aku, m.aJa sembah-
Inh olehmu sekalian alan Aku." (al-Anbiyaa': 25)

Di dalam menutup surah yang sedhng kita hadapi
ini, Allah berfirman,

"I{atnkantal\ 'Hai manusi.a, jika tamu masih dahm
keragu-raguan tentang agamaku, nnla (ketahuilnh)
aku tidnk mnyembah yang knmu sembah selain Allah.
Titapi, aku menyembah Alkh yang aknn mematikan

lrnmu, dnn aku telnh dipffinrah supaya tmnasuk orang-
orang yang berimnn.' Dan (aku telnh dipnintahknn)
'Had"apkanlah mulmmu kzpadn aganm fungan lurus
dan ik:hlls, dnnjanganlnh l<nmu tnm.asuk orang-orang

yang musyrik.Janganhh knmu menyembah apa-apa
y ang tidnk munb ni mnnfant dnn tidnk (puk) mnnbili
mudharat lupadamu selain Allah. Sebab, jilm lwmu
bnbuat (y ang demikian) itu, mnla sesungguhny a knmu
termasuk orang-orang yang <alim.'Jika Allah me-
nimpaknn suatu la/nudharatan fupadnmu, mnlm tidnk
ada y ang dapat rnenghilnngkanny a kc cuali D ia. D au
j ilw Ailnh Mnghatnnki lubailan bagi lamu, mnla tak
adn yang dnpat mmolnk kumia- Nya. Dia m.emberilmn

lvbaiknn itu lcepada siapa yarry difuhendnki-Nya di
antara hamba-hnmba-Nya, dnn Diakh Yang Mahn
Pengampun l4 Mol* Penyayang. Kanknnlnh'Hai
manusia, sesunguhnya telah danng lupadamu ke-
bmaran (Al-@i an) dai Tillwuna. Sebab itu, barang-

siapa yang mendapat petunjuk, maka sesunguhnya
(petunjuk itu) untuk lubailnn dirinya sendiri. Dan
b arangs iap a y ang s e s at, mnlca s a unggu hny a ke s e s atan -
nya itu mmnlnknlmn dirinya smdiri. Aku bulanlah
seorang pniaga tnhadnp dirimu.' Dan iktuilnh apa
y ang diu alry ulan lupadnmu, dnn b usabarlnh hhgga
AIkh mtmb d leputusan" dnn D ia adnlah Hakim yang
sebaik-baikny a. " (Yunus: 104- 109)
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birakanlah orang-orang yang beriman bahwa
mereka mempunyai kedudukan yang tinggi
di sisi Tlrhan mereka.' Orang-orang kafir ber-
kata" 'Sesungguhnya orang ini (Muhammad)
benar-benar adalah tukang sihir yang nyata-'
(2) Sezunguhnya Ttrhan kamu ialah Allah yang
menciptakan langit dan burni dalam enam hari,
kemudian Dia bersemayam di atas Arsy untuk
mengahrr segala urusan. fiada seorang pun
yang akan memberi syafaat kecuali sesudah
ada izin-Nyu (7at) yangdemikian itulah Allah,
Thhan kamu maka sembalrlah Dia- Apakah
kamu tidak mengambil pelajaran?(3) Ilanya
kepada-Nyalah kamu semuanya akan kembali;
sebagai janji yang benar daripada Allah:
Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk
pada permulaannya kemudian mengulanginya
(menghidupkannya) kembali (sesudah
berbangkit), agar Dia memberi pembalasan
kepada orang-oriang yang beriman dan yang
mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan,
untuk orang-orang kafir disediakan minuman
yang panas dan azab yang pedih disebabkan
kekaliran mereka- (4)'Dialah ya"ng menjadikan
matatrari bersinar dan bulan bercahaya dan
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-
tempat) bagi perjalanan bulan ihr, supaya kamu
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan
(waktu). Allah tidak menciptakan yang
demikian itu melainkan dengan hak. Dia
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya)
kepada orang yang mengetahui. (5) Sesung-
guhnya pada perhrkaran malam dan siang ihr
dan pada apa yang diciptakan Allah di langit
darr di bumi, benar-benar terdapat tanda-ta^nda
(kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang ber-
takwa. (6) Sesungguhnya orang-orang yang
tidak mengharapkan (tidak percaya akan)
pertemuan dengan Kami, dan merasa puas
dengan kehidupan dunia serta merasa ten-
teram dengan kehidupan itu dan orang-orang
yang melalaikan ayat-ayat Kanii, (7) mereka
ihr tempatnya ialah neraka, disebabkan apa
yang selalu mereka kerjakan. (8) Sesungguhnya
or:rng-orang yang beriman dan mengerjakan
amal-amal saleh" mereka diberi pehrnjuk oleh
T[rhan karena keimanannya, di bawah mereka
mengalir sungai-sungai di dalam surga yang
penuh kenikmatan. (9) Doa mereka di dalam-
nya ialah,'Subahaanakall dan salam
penghormatan mereka d&r'Salam.' Penuhrp

doa mereka ialalro'Alhamdulillahi Rabbil'aala-
miin.' (10) Dan kalau Allah menyegerakan
kejahatan bagi manusia seperti permintaan
mereka unhrk menyegerakan kebaikan, pasti-
lah dialftiri umur mereka- IvIaftA Kamibiaxlffi
orang-orang yang tidak mengharap pertemuan
dengan Kami bergelimang di dalam kesesatan
mereka. (Il)'Dari apabila manusia ditimpa
bahaya' .lia berdoa kepada Kami dalam ke-
adaan berbaring, duduh atau berdiri. Tbtapi,
setelah Kami hilangkan bahaya ihr darinya,
dia (kembali) melalui (ialannya yang sesat),

seolah-olatr Dia tidak pernah berdoa kepada
Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang
telah menimpanya. Begihrlah orang-orang
yang melampaui batas itr mema^ndang baik
apa yang selalu mereka kerja}an. (12) Sesung-
guhnya I(ami telah membinasa^kan umat-umat
yang sebelum kamu ketika mereka berbuat
kezaliman. Padatral, rasul-rasul mereka telah
datang kepada mereka dengan membawa
keterangan-keterangan yang nyata, tetapi
mereka sekali-kali tidak hendak beriman.
Demikianlah Kami memberi balasan kepada
oriurg-orang yang berbuat dosa- (13) Kemudian
Kami jadikan kamu pengganti-pengganti
(mereka) di muka bumi sesudah mereka,
supaya Kami memperhatikan bagaimana
kamu berbual (1a) Dan apabila dibacakan
kepada mereka ayat-ayat I(ami yang nyata,
orang-or,rng yang tidak mengharapkan per-
temuan dengan Kami berkatar'Datangkanlah
Al-Qur'an yang lain dari ini atau gantilah dia-'
Katakanlah, 'Tidaklah pahrt bagiku meng-
gantinya dari pihak dirilu sendiri. Aku ddak
mengikuti kecuali apa yang diwahyukan ke-
padaku. Sesungguhnya aku takut jika men-
durhakai Thhanku kepada siksa hari yang
besar (kiamat).' (15) Ibtakanhfr, Jika Alhfi
menghendali, niscaya aku ddatc a^kan mem-
bacakannya unhrkmu dan Allah tidak (pula)
memberitahukan kepadamu.' Sesungguhnya
aku telah tinggal beberapa lama sebelumnya.
IvIaka, apatrah kamu tidak memikirka.nnya? (16)

Siapakah yang lebih zalim daripada orang
yang mengada-adakan kedustaan kepada
Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Se-
sungguhnya, tiadalah berunhrng orang-orang
yang berbuat dosa- (17) Dan mereka menyem-
bah selain dari Allah apa yang tidak dapat
mendatangkan kemudharatan kepada mereka
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dan tidak (p"la) kemanfaatan, dan mereka
berkatan'Mereka itu adalah pemberi syafaat
kepada kami di sisi Allah.'Katakanlah, "Ap&-
kah kamu mengabarkan kepada Allah apa
yang tidak diketahui-Nya di tangit dan tidak
(p"1") di bumiP Mahasuci Allah dan IVIaha-
tinggi dari apa yang mereka sekutukan (itu).
(18) Manusia dahulunya adalah satu uma! ke-
mudian mereka berselisilr. Kalau tidaklah suaur
ketetapan yangtelah ada daxi Ttrhanmu dahulu,
pastilah telah diberi keputusan di antara
mereka tentang apa yang perselisihkan itu. (19)

Dan mereka berkatar'Mengapa tidak dihrun-
kan kepadanya (Muharnmad) suatr keterangan
(mukjirat) dari ThhannyaP Maka katakanlah,
'Sesungguhnya yang gaib ihr kepunyaan Allah.
Sebab itu, tunggu sajalatr olehmu, sesung-
guhnya aku bersama kamu termasuk orang-
orang yang menunggu.' (20)'Dan apabila IGmi
merasakan kepada manusia suatu rahmat
sezudah (datangnya) bahaya menimpa mereka,
tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam
(menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami.
Katakanhb'Allah lebih cepat pembalasannya
(atas tipu daya itu).' Sesunguhnya malaikat-
malaikat Kami menulis tipu dayamu. (21)

Diatah Tbhan yang menjadikan kamu dapat
berjalan di daratan, (berlayar) di lautan.
Sehingga apabila kamu berada di dalam
bahtera, maka meluncurlah bahtera ihr mem-
bawa orang-orang yang ada di dalamnya de-
ngan tiupan angin ya"ng baik da.n mereka ber-
gembira karenanya, datanglah ansn badai.
Dan apabila gelombang dari segala penjuru
menimpa"nya dan mereka yakin bahwa mereka
telah terkepung (bahaya), maka merekaberdoa
kepada Allah dengan mengikhlaska"n ketaata^n
kepada-Nya semata-mata- (Mereka berkata),
'Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan
kami daxi bahaya ini, pastilah kami aka"n ter-
masuk orang-ora"ng yang bersyukur.' Q2) Maka,
tatkala Allah menyelamatkan niereka, tiba-tiba
mereka membuat kezaliman di muka bumi
tanpa (alasan) ya.ng benar. IIai manusia, sesung-
guhnya bencama kezalima^nmu ihr akan me-
nimpa dirimu sendiri. (Hasil kezalimanmu) inr
hanyalah kenikmata"n hidup duniawi kemu-
dian kepada Kamilah kembalimu" lalu Ifumi
kabarkan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan. (23)'Sesungguhnya perumpannaan
kehidupan duniawi itu ada{ah seperti air

(hujan) yang Kami hrrunkan dari langig talu
tumbuhlah dengan suburnya karena air itu
tanam-tanaman bumi di antaranya ada yang
dimakarl manusia dan binatang temalc Hingga
apabila bumi ihr telah sempurna keindahannya
dan memakai perhiasannya, dan pemilik-pe-
miliknya mengiga bahwa mereka pasti me-
nguasainya, Ub'a-tiba datanglah kepadanya
azab Kami pada waltr malam atau siang. LaIu,
Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana
tanaman-taniunan yang sudah disabig seakan-
akan belum pernah hrmbuh kemarin. Demi-
kianlah Kami menjelaskan tanda-tanda ke-
kuasaann (Kam| kepada orang-orang yang
berpikir. (2a) Allah menyeru (manusia) ke
Darussalam (surga) dan menunjuki ora^ngyang
dikehendaki-Nya kepada jalan yang lunrs.'n (25)

Kesahran Kandungan Surah lni
Surah ini secara keseluruhan merupakan satu

kesahran yang integral, yang sulit dipisah-pisahkan
ke dalarn beberapa sqmen.

Keadaannya yang khusus ini sama dengan ke
adaan surah al-An'aam yang sudah dibicarakan
pada juz tujuh-di samping mengemukakan ke-
pribadian dan tabiat khusus masing-masing surah.
Maka, ia memancar dalam gelombang-gelombang
secara berturut-furut, menanamkan haLhal yang
mengesankan ke dalam hati manusi4 dan berbicara
kepadanya dengan iramayang beraneka macam. Ia
berbicara dari keheranan terhadap sikap kaum
musyrikin di dalam menghadapi wahyu dan Al-
Qur'an kepada membentangkan pemandangan-
pemandangan alam yang menampakkan dengan
jelas keuluhiahan Allah... hinnga membentangkan
pemandangan hari kiamal I ^lu, memaparkan ber-
bagai macamkeadaan dan sikap manusiadi dalam
menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada

diri mereka. Iantas membentangkan puing-puing
kehancuran bangsa-bangsa terdahulu... hingga ke
bagian terakhir dari tematemayang diisyaratkan di
muka yang menjadi kandungan surah ini

Kalau surah ini boleh dibagi ke dalambeberapa
segmen, maka lebih dari separo bagian pertama
dianggap sebagai satu potongan yang memancar-
kan gelombang-gelombang yang berturut-turut.
Kemudian datanglah kisah surah Nuh-dan se-

sudahnya secara ringkas-kisah Mus4 dan isyarat
kepada kisah Nabi Yunus. Maka, tersusunlah satu
potongan yang lain. Setelah itu datanglah irama
terakhir dalam surah ini, sehingga tersusunlah
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bagran yang terakhir.
Memperhatikan tabiat surah ini, maka kami

akan mencoba memaparkannya gelombang demi
gelombang. Atau, sejumlah gelombang yang saling
berhubungan, sebagaimana hal ini sudah menjadi
tabiatnya yang istimewa.

Waltyo dan Dasar-Dasar Kebena^ra^nnya
Pelajaran yang pertamaantara lain dimulai de

ngan tiga buah huruf ini, 'Alif l"aam ra.a."Seperti
halnya surah al-Baqarah, suratrAli Imran, dan surah
al-Araaf yang dimulai dengan huruf-huruf yang
telah kami kemukakan pendapat yang kami pilih di
dalam menafsirkannya. Huruf-huruf ini berke-
dudukan sebagai mubtada'bagi khabarnya yang

berbunyi, $!iJ<ii
Redaksi berikutnya memaparkan sejumlah hal

yang menampakkan hikmah yang diisyaratkan di
dalam menyifati Al-Kitab (Al-Qur'an), seperti di-
furunkarurya wahyu kepada Rasulullah untuk mem-
beri peringatan kepada manusia dan untuk meng-
gembirakan orang-orang mukmin, dan jawaban

terhadap orang-orang yang menentang bahwa
Allah memberi wahyu kepada manusia. Bahkan,
hingga masalah penciptaan langit dan bumi serta
pengafuran segala urusan di dalamnya. Juga masa-
lah penciptaan matahari yang bersinar (memancar-

kan sinar dari dirinya sendiri) dan bulan bercahaya
(memanhrlkan kembali sinar yang diterimanya dari
matahari), dan penenhran marzilah-marzilah (tem-

pat-tempat) perjalanan bulan agar manusia me-

ngetahui bilangan tahun dan perhitungan wakhr ...

sampai kepada pergantian siang dan malam dengan
segala kebijaksanaan dan pengahrrannya ....

Setelah menampilkan ayat-ayatkauniyah (yang

berkenaan dengan alam semesta) ini dilanjutkan
dengan membicarakan orang-orang yang melalai-
kannya. Yaihr, orangorang yang tidak mengharap
kan pertemuan dengan Allah Pengatur segala se
suatu. Kemudian dibicarakanlah'tentang tempat
kembali yang amat buruk yang sudah menanti
orang-orang yang lalai itu, dan di sisi lain kenik-
matan abadi (surga) sedang menantikan kedatang-
an orang-orang yang beriman. Kemudian dicatat
pulalah hikmah ditundanya pemberian tempat
kembali itu hingga hari yang dijanjikan, dan tidak
disegerakannya kejelekan bagi manusia sebagai-

mana mereka meminta disegerakannya kebaikan
di dunia ini. Seandainya kejelekan untuk mereka ihr

disegerakan sebagaimana mereka meminta dise-
gerakannya kebaikan, niscaya habislah kesem-
patan mereka dan mereka disiksa tanpa ditunda-
tunda lagi.

Oleh karena itu, lantas diterangkanlah tabiat
manusia di dalam menghadapi kejelekan dan ke
baikan, bagaimanp mereka menunduk-nunduk
merendahkan diri'kepada Allah manakala ditimpa
penderitaan, dan melupakan-Nya ketika penderita-
annya sudah dihilangkan Allah. Kemudian dibicara-
kan pula bagaimana kebandelan mereka di dalam
melihat kejadian yang menimpa orang-orang se-

belum mereka, tanpa mengambil pelajaran sedikit-
pun terhadap generasi-generasi terdahulu yang
menempuh jalan hidup seperti mereka dan mereka
temui puing-puing rerunfu hannya

Meskipun puing-puing kehancuran bangsa-
bangsa terdahulu itu begitu jelas bagi bangsa Arab
yang diseru oleh Rasulullah, namun orang{rang
yang mendustakan itu tetap saja meminta Rasu-

lullah untuk mendatangkan AlQur'an yang lain dari
Al-Qur'an ini atau menggantikan sebagiannya.
Sedang, mereka tidak memikirkan dan tidak mau
tahu batrwaAl-Qur'an ihr diturunkan dari sisiAllah,
dan dia (Al-Qur'an) ihr mengandung hikmah yang
tetap sehingga ia tidak dapat diganti.

Selanjutuiya mereka meminta hal-hal yang luar
biasa dengan tidak lagi mau memperhatikan ayat-

ayat Allah yang begitu jelas di dalam Al-Qur'an.
Mereka melupakan ayat-ayat-Nya (tanda-tanda ke
kuasaan-Nya) yang luar biasa di dalam susunan dan
keterahrran alam semesta-

Kemudian pembicaraan kembali lagi kepada
karakter manusia di dalam menghadapi rahmat dan
kemudharatan (penderitaan). Dan, ditarnpilkanlah
contoh hidup dari karakter ini dalam suatu peman-

dangan yang menarik, bergerak, dan mengesan-
kan. Yaihr, ketika naikbahtera (perahu, kapal) pada

wattu bahtera itu berlayar pada masa-masa per-
mulaannya dengan ditiup angin yang baih kemu-
dian diterpa badai dan dihempas gelombang dari
segenap penjuru.

Ditampilkan pula pemandangan lain tentang
kehidupan dunia yang menlpu ini beserta kilauan
dan kegemerlapannya yang akan sirna dalam wakht
sekejap, sedang pecinta-pecintanya lupa terhadap
tempat kembalinya yang amat menakutkan dan
mengerikan....

Demikianlah, narnun Allah terus menyeru ma-

nusia ke Darussalam (negeri kesejahteraan), negeri
kehidupan yang aman tenteram, negeri yang tidak
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ada rasa takut sediki@un bagi orang yang menik-
matinya ketika ia menginginkan,

'Demikianhh Kami menjeLaskan tanda-tanda kt-
kuasaan kami kepada orang-lrang yang bnpikir."
(Yunus:24)

Dan, mereka mengerti tentans hikmah Allah di
dalam menciptakan dan mengahr alam semesta ini.

*r;i,sil!;-r*tujt
'Alif lanm ran. Inilnh ayat-ayat Al-@i an yarg me-

ngandung hikmah. "(Yunus: 1)

Dari huruf-huruf seperti ini tersusunlah ayat-ayat
Al-Qur'an al-Hakim, yang mereka mengingkari
bahwa Allatr telah mewahyukannya kepada Rasul.

Huruf-huruf ini semua sudah ada di tangan
mereka, namun mereka tidak dapat menyusun
dengannya satu ayat saja yang seperti ayat-ayat Al-
Qur'an. Namun, hal ini tidak juga menjadikan
mereka mau memikirkan dan mau mengerti bahwa
wahyu ifu merupakan pemisahan jalan antara
mereka dengan Rasul. Dan, kalau tidak ada wahyu
ini, niscayajalan kehidupan ini akan nnndeg seperti
mereka yang tidak dapat membuat satu ayat pun
dengan huruf-huruf yang diberikan kepada semua
manusia.

*t-Ji.#u.(g
"Inilnh ay at- ay at Al- @ri an yang mengandung hilcnnh. "

Al-Hakim" yang mengandung hikmah, yang
bijaksana, yang berbicara kepada manusia sesuai
dengan nalurinya, dan memaparkan dalam surah
ini sisi.sisinya yang benar senantiasa, yang dapat
kita jumpai realitasnya pada setiap generasi.

Yang bijalcsara yang mengingatkan orang-orang
yang lalai agar merenungkan ayat-ayat Allah dalam
hamparan dan susunan alam semesta, di langit dan
di bumi, pada matahari dan bulan, irada malam dan
siang hari, pada puing-puing rerunfuhan generasi
terdahulu, pada kisah-kisah para rasul dengan
merek4 dan pada indikasi.indikasi yang menunjuk-
kan kekuasaan-Nya baik yang tersembunyi mau-
pun yang tampak di alam wujud ini.

Keheranan Orang IGfir dan Misi Pokok
W"hyu

";vt:i:J#)t3Jffi1Jta;ng^;gi
J6 6 3*,2+ i:i fr <JV(6_ii ;5j

gUTi66(,1tr;44Ji
"Patutkah metjadi kehnanan bagi manusia bahwa
I{ami matnlryuknn tzpada seorang laki-hhi di antara
mneka, 'Bnihh pningatan lupadn mnnusia dnn gan-
biralcanlah orang-aroilg yang bniman bahwa mnekn
mempunyai kedudulmn yang tingi di sisi Tilhan
mereka.' Orang-mang lmfir bukata,'Sesungguhnya
orang ini (Muhammad) benar-benar adalnh tuknng
sihir yangnyata."" Svnusz 2)

Sebuah pertanyaan yang menunjukkan peng-
ingkaran, yang menganggap aneh terhadap ke-
heranan orangorang terhadap hakikatwahyu yang
sudatr sering diturunkan Allah sejak adanya rasul-
rasul.

Pertanyaan abadi yang selalu dihadapi setiap
rasul ialah, "Apakah Allatr mengutus manusia se
bagai rasul?" Dan yang menjadi sumber timbulnya
pertanyaan ini ialah ketidaktahuan akan nilai ma-
nusia Ketidaktahuan manusia sendiri terhadap nilai
manusia sebagaimana yang tergambar dalam benak
mereka. Mereka menganggap terlalu berlebihan
seorang manusia menjadi ufusan Allah. mereka
menganggap tidak mungkin Allah berhubungan
dengan seorang manusia, dengan jalan wahyu, dan
menugaskannya untuk memberi petunjuk kepada
manusia.

Mereka menantikan Allah mengutus malaikat
atau maktrluk lain yang lebih tinggi derajahrya dari-
pada manusia di sisi Allah. Tetapi, mereka tidak
memperhatikan bagaimana Allah memuliakan
makhluk (manusia) ini, dan di antara pemuliaan
Allah terhadapnya ialah dia layak untuk mengem-
ban tugas risalah, dan memilih di antara mereka
siapayang layak melakukan hubungan khusus ini
dengan-Nya.

Demikianlah kesamaran orangorang kafr yang
mendustakan rasul pada zaman Rasulullah dan ke
samaran orang-orang yang serupa mereka pada
generasi-generasi terdahulu. Adapun pada zarnan
modern sekarang ini, maka sebagian orang juga
mempunyai kesamaran lain yans tidak kalah rancu-
nya dari itu. Mereka bertanya-tanya, "Bagaimana
mungkin terjadi hubungan antara seorang manusia

***
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yang bersifat material ini dengan Allah berbeda
dengan tabiat segala sesuatu yang diciptakan-Nya
danyang tidak ada sesuatu punyang sama seperti
Dia?"

Ini adalah pertanyaan yang tidakberhak ditanya
kan kecuali oleh orang yang sudatr mumpuni ilmu-
nya tentang hakikatAllah dan tabiat Zat Ilahiah-Nya
sebagaimana sudah mumErni pengetahuannyaten-

tang segala keistimewaan yane diberikan Allah
kepada manusia Padahal tidak ada seorang pun
yang berani mengklaim demikian kalau dia rnasih

menghormati akalnya dan mengetahui batas-batas

kemampuan pikirannya- Apalagi di balik pencapai-

an ilmu dan pengetatruan ini senantiasa ada ufuk
yang tidak diketahui sesudah setiap kali adayang
diketahui.

IGlau begitu, maka pada diri manusia ini ter-
dapat potensipotensi yang tidak dimengerti dan

diketahui kecuali oleh Allah. Dan, Allahlah yang

lebih mengetatrui sekiranya Dia menjadikan risa
lah-Nya pada manusiayang memiliki potensi untuk
mengemban risdah ini. Potensi ini kadang-kadang
tidak diketahui oleh manusia bahkan tidak diketa-

hui oleh yang bersangkutan sendiri sebelum dia
menjadi rasul. Akan tetapi Allahlah yang meniup
kan ke dalam diri manusia ini dari ruh-Nya yang

mengerti tentang apa yang terkumpul padanya

semua sarang, semua bangunan, dan semua maktF
luk Allah berkuasa menjadikan seseorang unhrk
melakukan hubungan khusus ini dengan c:ra yang

tidah diketahui kecuali oleh orang yang merasa-
kannyadan diberinya

Beberapa orang atrli tafsir modern berusatra me
netapkan adanya wahyu dengan menggunakan
pendekatan ilmiah, tetapi kami tidak mengakui
metode ini secara mendasar. I(arena ilmu ifu menr
punyai lapangan, yaitu lapangan yang dikuasai de
ngan perangkat-perangkatnya- Ilmu itu juga menr
punyai ufuk (wilayatr), yaitu wilayah yang dapat

diungkapkan dan dideteksinya Akan tetapi, ilmu
pengetatruan itu sendiri tidak menyatakan batrwa

dia mengerti secara haldki tentani ruh. Mak4 ruh
itu tidak termasuk di dalam kerangka kerja ilmu
pengetatruan. I(aren4 ruh ihr bukan sesuatuyang
dapat dilakukan percobaan dan pengujian material
yang perangkatnya dimiliki oleh ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, ilmu yang mengikuti prinsip
prinsip ilrniah tidaklah memasuki lapangan ruh.

Adapun apa yang disebut dengan "Ilmu-llmu
Ruhaniah", maka itu adalah usaha-usaha yang di
baliknya diliputi dengan keraguan dan kesangsian
tentang hakikat dan tujuannya.ll Tidak ada jalan

unhrk mengetahuinya secara meyakinkan dalar-n

lapangan ini kecuali berdasarkan sumber yang
meyakinkan seperji AlQur'an dan al-Hadits dalam
batas-batas yang ilikemukakannya dengan tidak
menambah dan mengubah serta menganalogi-
kannya lGrena menambah, mengubah, dan meng-
analogikan itu adalahkerjaakal Sedangkan, akal di
sini bukan lapangannya, dan ia tidak mempunyai
perangkat untuk mengetahuinya, sebab ia tidak
dibekali dengan perangkatkerja di lapangan ini.

"Patutknh menjadi lelurarun bagi mnnusia bahna
Ifumi. mao ahyulwn lupadn snrang lnki- hhi di annra
mneka, 'Berilah pdngatan lcepadn rnanusia dan

gembirakanlah oratg' oratg bniman bahw a rnnelw
mempunlai kedudulcan jang tiryi di sisi Tilh.a.n

mnelu.."(Yunus: 2)

Inilah inti wahyu, yaitu memperingatkan ruru-
sia akan akibat penentangannya terhadap agama
Allah, dan menggembirakan orarrgorang yang ber-
iman akan balasan ketaatannya Ini mengandung
keterangan tentang tugastugas yang wajib diikuti
dan penjelasan tentang laranganJarangan yang
wajib dijauhi. Inilah indzsr' Wringatadt' dan tab sy ir
'penggembiraan' dengan konsekuensi.konsekuen-
sinya secara garis besar.

Peringatan itu ditujukan kepada manusia secara

keseluruhan, karena semua manusia itu mem-
butuhkan tablig, penjelasan, dan peringatan. Se
dangkan, berita gembira itu hanya untuk orang-
orangyang beriman saja Yaitu, digembirakannya
mereka di sini dengan ketenangan dan keman-
tapan. Dan, itulah makna-makna yang diberikan
oleh perkataan "sh'id4"Vang menjadi mudhaf bagi
'qadnnf , di balik ind<pr 'peringatan' dan'nklrutif
'menakut-nakuti'.

@rdamu shidqinkakiAangkah kebenaran, kedu-
dukan yang tinggt' ialatr kedudukan yang mantap,
kokoh, meyakinkan, ddak goyah, dan tidak gon-

cang di dalam udara peringatan dan di bawah bayang-

bayang ketakutan, dan pada saat-saat luka... "Ke
dudukanyang tingsi di sisiTuhan-Nya' ... di hadirat
yang menjadikan jiwa muknin tenang tenteram,
ketika hati dan kaki oranglain bergoncanggonsng.

u Periksalah makalah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Muhammad Husein dengan ju&i ar-Ruhiyyattl Hadibah Hqiqatuha ua Ahdafuha

(Spiritudisme Modern: Hakikat dan Sasarannya).
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HikmahAllah begitu jelas padawaktu Dia mem-
berikan wahyu kepada salah seorang dari mereka.
Seorang manusia yang kenal mereka dan mereka
kenal dengarxrya, yang semestinya mereka merasa
tenteram kepadanya, saling menerima dan saling
memberi, dengan tidak memaksa-maksakan diri,
tidak merasaberat, dan tidak merasa tertekan.
Sedangkan, hikmahnya mengutus para rasul lebih
jelas lagi, karena manusia dengan tabiatnya itu
disiapkan untuk kebaikan dan kejelekan, dan akal-
nya itu merupakan alat untuk membedakan. Akan
tetapi, akal ini membutuhkan timbangan akurat
yang menjadi tempat kembalinya manakala dia
menghadapi kegelapan dan kesamaran-kesarnarz[r,
dan ketika dia ditarik oleh berbagai arus dan
syahwat. Juga terpengaruh oleh berbagai faktor
yang menimpa tubuh dan sarafrrya serta pembawa-
an tubuhnya, sehingga kadang-kadang kondisi
pikirannya pun mengalami perubahan.

Oleh karena itu, dia membutuhkan timbangan
akurat yang tidak terpengaruh oleh apa pun, untuk
menjadi tempat kembali dan bertumpu pada pe-

tunjuknya, serta kembali kepada kebenaran atas
petunjuknya. Timbangan yang mantap dan adil ini
ialah petunjuk dan syariatAllah.

Hal ini sudah tentu menghendaki bahwa agama
Allah ini memiliki hakikatyang tetap yang menjadi
tempat kembalinya akal manusia dengan seluruh
pemahamannya, dan mengacukannya pada tim-
bangan yang mantap ini. Dengan demikian, dike
tahuilah mana yang benar dan mana yang salah.

Pendapat yang mengatakan bahwa agama Allah
itu selamanya adalah "pemahaman manusia ter-
hadap agama Allah" yang oleh karenanya "prinsip
prinsipnya terus mengalami perkembangan" ada-

lah pendapat yang bertentangan dengan kaidah
pokok dalam agamaAllah (yaihr kemantapan haki-
kat dan timbangannya) terhadap bahaya pencairan,
goyangan, dan perkembangan yang terus terjadi
bersamaan dengan pemahaman manusia Padahal,
tidak ada timbangan yang mantap yang menjadi
acuan pemahaman manusia.

Tidak jauh jarak antara pendapat ini dengan pen-

dapat yang mengatakan bahwa agama itu buatan
manusia. Maka, kesimpulan aldrirnya adalah sam4
tetapi permukaan yang licin itu sangat memb ahaya-
kan sehingga sulit untuk mencapai tujuan. Sedang-
kan, manhajnya secara umum mengharuskan ke-
hati-hatian yang ekstra terhadapnya dan terhadap
hasil-hasilnya yang dekat dan yang jauh.

Sudah demikian jelasnya persoalan wahyu ini,

namun orangorang kafir menganggapnya sebagai
sesuatu yang mengherankan (aneh),

"Orang-orang knfr berknn, 'Sesungguhnya mang ini
(Muhammad) bennr-benar adalah tuknng sihir yang
nyata."(Yvnusz 2)

Nabi Muhammad saw. dikatakan sebagai tukang
sihir, karena apa)mg beliau ucapkan (Al-Qur'an)
itr mu'jk'luar biasa dan tidak dapat ditandingi'.
Akan tetapi, yang lebih tepat bagi mereka (kalau
mereka mau merenungkan) ialah mengucapkan,
"Dia adalah seor:mg nabi yang telah diberi wahyu,
karena apa yang dikatakannya (Al-Qur'an) itu
' mu'jk" I{arena sihir itu tidak mengandung hakikat
t<auirivafr yang besar, tidak berisi manhaj dan
gerakan hidup, dan tidak berisi pengarahan dan
perafuran-peraturan unfuk menegakkan masya-
rakat yang tinggr dan menjadi acuan bagi tatanan
yang unik.

Mereka mengacaukan wahyu dengan sihir,
karena agama mereka campur aduk antara sihir
dengan keberhalaan. Jidak pernah jelas bagi mereka
apa yang begitu jelas bagi seorang muslim di dalam
memahami hakikat agamaAllah, sehingga selamat-
lah si muslim dari keberhalaan, mistik, dan dongeng-
dongengnya.

Beberapa *""-"".;; tentans
Kekuasaan Afhh

i t6 "* e 6't 5 o. fai'iL 6 tix't K"iy
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'Sesungguhnya Tuhan lamu adal"ah Allnh yang men-

ciptnknnlnngit danbumi dnl.am en'am hari, kamudian

Dia bersemayam di atas Arsy untuk mengatur segah

urusan. Tiada seorang pun yang alan memberi syafaat

lucuali sesudah ada izin-Nya. (Zat) Tang dernikian

itulnh Alkh Titlnn knmu, mala sembahlnh Dia. Makn,

apakah lmmu tidak mengambil pelajaran? Hanya
leepada- Nyakh lmmu semuanya aknn kembali; sebagai

janji yang benar daripada Allah. Sesunguhnya Allah
menciptalwn makhluk p ada p ermulnanny a lesmudian

mengtlnnginya (menghidupltanny a) kembali (sesudah

berbangkit), agar Dia memberi balnsan untuk orang

y atry brimnn dnn y ang mmgerj alun amnl salzh dzngan

adil. Dan untuk orang- ararry lwfv disedialun minumnn

dari air yang Panas dnn a<pb yang pedih disebablan

lelnfiran moe kn. Dialnh y ang menj adilmn m.atahnr i
bnsirnr dnn huhn bucahnya. Ditetaplnn-Nya ntan-

<ilnh-man<ilnh (tmpat-tzmpat) bogt perj alnn"an bulan

itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan
perhitungan (waktu). Allnh tidak menciptaknn yang
-drmikian 

itu melainlan duryan hak. Dia menielnsknn

tanda-tanda (lubesaran- Nya) bagi zrang-orang yarg
bertakwa. Sesungguhnya pada pntularan siang dnn

malam itu dan pada apa yang diciptakan Allah di
lnngit dan dibumi, bennr-benar terdnpat nnda-tanda
(ktkuasaan- Nyo) ba.gt nrang-orang yang bertakwa. "'
(Yunus:3-6)

Inilah persoalan pokok yang paling besar dalam

masalah akidah, yaitu masalah' Rububiyyah'Ke'
tuhanan'... lantas persoalan uluhiah yang bukan
tempatnya unfuk diingkari oleh orangorang mu-

syrik. Pasalnya, mereka sudah mengakui adanya
Allah karena fitrah manusia tidak dapat menghindar
dari keyakinan akan adanya'luhan bagi alam

semesta ini kecuali dalam kondisi.kondisi tertentu
yang jarang terjadi di mana dia menyimpang sejauh-
jauhnya. Akan tetapi, mereka mempersekutukan
Allah dengan tuhan-tuhan yang mereka persem-

batrkan peribadatan, mungkin dengan maksud agar

sekutu-sekutu itu mendekatkan mereka kepada
Allah lebih dekat lagi. Atau, menjadi pemberi sya-

faatbagi mereka di sisiAllah sebagaimana mereka
selalu berusaha memberikan hak-hak ketuhanan
kepadanya. [alu, mereka syariatkanlah untuk diri
mereka apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah.

Al-Qur'anul-Karim tidak masuk ke dalam bing-

kai perdebatan pikiran hampa dalam persoalan

Rubub iyy ah deur uluhiah-sebagaimana yang terjadi
sesudah itu karena pengaruh logika Yunani dan
filsafat Grik. Al-Qur'an hanya menyentuh logika

fitrah yangjelas, lapang, dan langsung pada sasaran:

"Sesungguhnya Allahkh yang mencipnkan lnngit dan

bumi fungan s egala isiny a ; mmciptalan mnnh"ari b n -

cahny a dnn bulnn b ersinnr snta mznetap knn mnn<ilnh-

man<ilnh bulnry dan mmmtulan pergantinn siang dnn

m.alam."

Semua feiromeiia yang tampak jelas ini sangat
menyentuh perasaan dan menyadarkan hati kalau
yang bersangkutan mau membuka dan merenung-
kannya dengan penuh perhatian.... Sesungguhnya
Allah yang telah menciptakan dan mengatur semua
inilah yang pantas menjadi Tuhan di mana manusia
tunduk melakukan ubudiah kepada-Nya dengan
tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun
dari makhluk-Nya. Bukanlah logikayang hidup dan

realistis tidak perlu memeras otak dan di balik ana
logi-analogi tidak perlu mencari perdebatan yang
dingin dan kering yang ditelan begitu saja oleh
pikiran, tidak menghangatkan hati, dan tidak meng-
aktifl<an perasaan?

Sesungguhnya alap yang besar ini, dengan
langit dan buminya, matahari dan bulanny4 malam
dan siangnya, segala sesuatu yang ada di langit dan
di bumi, bangsa-bangsa dan kebiasaan mereka,
tumbuh-hrmbuhan, unggas, dan semua jenis bina-
tangnya, semuanya berjalan sesuai dengan sunnah
Allah.

Malamyang eelap gulita dan hening sepi kecuali
rayapan pikiran dan bayangan-bayangan. Fajar yang

merekah memeeah kegelapan malam bagaikan
senyum si kecil yang kegirangan. Dengan per-
gerakan ini kemudian fajar pun menyingsing, maka
merayaplah kegiatan hidup dan maKrluk-makhluk
hidup. Bayang-bayang yang oleh orang yang me
mandangnya dikira diam padahal ia terus me
rambat dengan sangat halus. Burung-burung yang

bernyanyi dan berkicau serta melompat-lompat
yang tidak hanya berada dalam satu keadaan. Tum-
buh-tumbuhan yang terus tumbuh menuju perkem-

bangan dan kehidupannya Semua makhlukyang
senantiasa datang dan pergi. Rahim-rahim tempat
mengandung bayl dan kuburan-kuburan yang
menelan manusia. Dan, kehidupan yang terus ber-
jalan padajalannya sesuai dengan apa yang dike
hendaki Allah....

Semua itu, baik yang berupa gambar-gambar
dan bayang-bayangan, yang terhampar dan yang

berbentuk, gerakan-gerakan dan keadaan-keadaan,

datang dan pergi, kerusakan dan keterbaruan,
kelayuan dan pertumbuhan, kelahiran dan ke-

I
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matian, dan gerakan yang terus.menerus pada aftlm
yang besar ini yang tak pernatr berhenti sedetik pun
baik pada waktu malam maupun pada wahtu siang
.... menarik dan menggelitik setiap orang untuk
memikirkan dan merenungkannya, ketika hatinya
sadar dan terbuka untuk menyaksikan ayat-ayat
(tandatanda kekuasaan) Allah yang tersebar pada

semua fenomena alam dan segala penjurunya. Al-
Qur'anul-Karim sengaja membangunkan hati dan
pikiran untukmemikirkan dan merenungkan sim-
bol-simbol dan tanda-tanda kekuasaan Allah ini.

"Sesungguhnya Tithan kamu iahh Allah yang men-
ciptalan kngit dnn bumi dnlam aam lai."

Sesungguhnya Tuhanmu yang berhak terhadap
Rububiyyahdan ibadah ialah Yang Maha Pencipta
ini. Tuhan Yang telah menciptakan langit dan bumi,
yang menciptakannya dengan ketenhran, hikmah,
pengafuran tertentu,

'Dalnm mnm hmi."

Sesuai dengana hikmah dan kebijaksanaan-Nya
unfuk menyempurnakan susunan, kejadian, dan
kelengkapannya sesuai yang dikehendaki oleh-Nya.

Kami tidak akan turut campur dalam masalah
pembatasan enam masa ini. IGrena ia tidak disebut-
kan di sini agar kita memfokuskan pembahasan
mengenai pembatasan waktu dan macamnya.
Penyebutannya di sini adalah untuk menjelaskan
hikrnatr penenhran dan pengahran terhadap makh-
luk sesuai dengan tujuan penciptaan itu sendiri, dan
disiapkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan
tersebuL...

Bagaimanapun juga, lsmam hari (rrusa)itume
rupakan urusiul gaib, yang tidak ada acuan untuk
mengetahuinya kecuali sumber ini saja. Oleh
karena itu, kita harus berhenti padanya dan tidak
boleh melampauinya. Tujuan disebutkannya di sini
adalah sebagai isyarat yang menunjukkan hikmah
pengaturan dan penataan serta undang-undang
yang menjadi acuan perjalanan alam semesta dari
permulaan hingga akhirnya.

e;gSag"'i
"Kemudian Dia bnsem"ayam di atas Arsy,"

Bnsemnyam di atas Arasyinmerupakan kiasan
tentang posisi kekuasaan yang tinggi, mantap, dan
mendalam, dengan menggunakan bahasa yang
dapat dipahami oleh manusia dan dapat menggam-
barkan makna-makna ini, melalui metodeAlQur'an

di dalam menggambarkan sesuatu (sebagaimana
kami uraikan dalam pasal 'AtIaklryiilul Hissiy wat-
Thjsiim" dalam krtzb At-Tashwiirul Fanniy fl-
@i an).

Dan perkataan tsummakemudian' di sini bukan
untuk menunjukkan tenggang wakhr, tetapi untuk
menunjukkan kejauhan yang bersifut maknawi
(immaterial) . M{ka,' masa (wahu) disini tidak ada
bayangannya, dan tidak ada suatu keadaan dan
kondisi pun yang tanpa kepunyaan Allah, lantas dia
ada begitu saja. Maka, Allah Mahasuci dari ke-
baharuan dan dari segala sesuatu yang berhubung-
an denganwaktu dan tempat.

Oleh karena itu, kami menetapkan bahwa
tsummn di sinadalah untuk menunjukkan kejauhan
yang bersifat maknawi. Kami percaya bahwa ke-
mampuan logika tidaklah dapat melampuai batas
batasnya di dalam menghukumi dan memastikan
sesuatu. Karena kita bersandar kepada kaidah
umum di dalam menyucikanAllatr dari semuakon-
disi dan situasi, dan darifuntutanzaman dan tempaL

"(Dia) mzngatur segala urusan."

Allah menentukan segala permulaan dan ke-
sudahannya, menyrsun keadaan-keadaan dan kon-
sekuen-konsekuensinya, menertibkan pendahu-
luan-pendahuluan dan hasil-hasilnya, dan memilih
peraturan untuk mengatur langkang-langkahnya,
perkembangan-perkembangannya, dan tempat
kembalinya fadinya bagaimana).

"Tiada seorang pun yang alwn membni syafant lwatali
sesudnh ada ilin-Nya."

Segala urusan adalah milik-Nya, dan semua ke
tentuan terpulang kepada-Nya. Tiada pemberi
syafaat yang dapat mendekatkan orang lain kepada
Allah lebih dekat lagi. Tidak ada seseorang yang
dapat memberi syafaat kepada orang lain kecuali
setelah diizinkan-Ny4 sesuai dengan ketenhran dan
afuran-Nya, dan keberhakan yang bersangkutan
terhadap syafaat karena iman dan amal salehnya,
bukan semata-mata karena bertawasul (berpe-
rantara) dengan orang-orang yang dapat memberi
syafaat. Hal ini bertentangan dengan anggapan
mereka bahwa malaikat-malaikat yang mereka
sembah patung-patungnya itu memiliki syafaat
yang tidak akan ditolak di sisiAllah.

Itulah Allah Yang Maha Pencipta, Yang Maha
Mengatur, Yang Maha Menghakimi, Yang tidak ada
seoftmg pun yang dapat memberikan syafaat di sisi.
Nya kecuali dengan izin-Nya.
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"D emikian ihilah All"ah, Tulun kamu, maka sembah-

lah Dia!'
Ihrlah Allah yang paling berhak untuk disembah.

Karena ihr, beribadatrlah kepada-Nya, karena hanya
Dialah yang berhak untuk ditunduki dengan
sepenuh hati, bukan yang lain-Nya.

'Maka, apaknh kamu tidak mmgambil pelajaran?"
(Yunus:3)

Masalah ini demikian tegas dan jelas. Sehingga,
tidak diperlukan hal-hal lain lagi kecuali lcesadaran

terhadap hakikatyang sudah terkenal ini.
Kita berhenti sebentar di hadapan firman Allah

setelah memaparkan dalildalil uluhiah-Nya di langit
dan di bumi:

'Demikian itulahAllah, Tuhan kamu, maka sembah-

Iah Dia!'
Sudah kami katakan batrwa persoalan uluhiatr itu

bukanlah menjadi sasaran pengingkaran kaum
musyrikin, karena mereka sudah mengakui bahwa
Allah adalah Matra Pencipta, Maha Pemberi rezeki,
Yang menghidupkan, Yang mematikan, Yang
mengatur, Yang memberlakukan, dan Yang ber-
kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi, pengakuan
ini tidak diikuti dengan konsekuensi'konsekuensi-
nya. Maka, di antara kosekuensi pengakuan akan
uluhiah Allah ialah mengakui Rububiyyahuntuk-
Nya saja di dalam kehidupan mereka. Sedangkan,
Rububiyah ini terimplementasikan di dalam ke
beragamaan mereka kepada-Nya saja. Sehingga,
tidak melakukan segala macam bentuk peribadatan

kecuali hanya kepadaNya, dan mereka tidak meng-
hukumkan semua urusan mereka keorali kepada-

$va saja. trnilah rnakna firman Allah, ';iiL^:j;
:t't4,' "6"Hi 'Yang demikian itulah, Atlnh, Tuhan

lumu, rhakn sembahlnh Dia."
Maka, ibadahadalah ubudialu yaitu dainuunah

'keberagamaan', yakni kepatuhan dan ketaatan
yang disertai dengan mengesakan Allah dalam
semua kekhususan ini, karena semua ini merupaka
konsekuensi pengakuan akan uluhiah Allah.

Dalam seluruh kejahiliahan, lapangan uluhiah
mengalarni distonsi (penyimpangan/pemutarbalik-
an). Orangprang mengira bahwa pengakuan uluhiah
itu sendiri adalah iman di mana jika seseorang
sudah mengakui bahwa Allah adalah llnh mereka,
berarti nrereka sudah sampai ke puncak, tanpa
nrereka penuhi konsekuensi-kosekuensi uluhiah ini
yang berupa Rububiyah.. Yakni, keberagamaan
(ketundukan clan kepatuhan mutlak) kepada Allah

saja sebagai Rabb mereka yang tidak ada Rabb
selain Dia, dan sebagai Penguasa mereka yang
tidak ada kekuasaan bagi seorang pun kecuali
dengan kekuasaan-Nya.

Makna ibadahjuga mengalami kesurutan di
kalangan jahiliah sehingga dibatasi pada syiar-syiar
saja. Orang-orang mengira bahwa apabila mereka
sudah melaksanakhn sylar-sylar untuk Allah saja,

berarti merbka telah beribadah kepada Allah
semata. Sementara perkataan ibadah itu sendiri
merupakan pecahan dari kata 'abad4sedang 'abada

mula-mula memberikan makn a dnana wa kihadhah
"tunduk dan patuh'. Syiar-syiar itu tidak lain hanya-
lah sebuah lambang dari lambang-lambangketun-
dukan dan kepatuhan yang belum mencakup
semua hakikat ketundukan serta belum meliputi
seluruh lambangnya.

Jahiliah itu bukan suatu masa dan fase tertenhr.
Tetapi, jahiliah adalah distorsi makna uluhiah
seperti pada contoh ini dan distorsi makna ibadah.
Distorsi ini membawa manusia kepada kemusyri-
kan, sedang mereka mengira bahwa mereka men-
jalankan agama Allah. Hal ini sebagaimana yang
terjadi sekarang di seluruh negaradi duni4 meski-
pun penduduknya memakai nama-nama muslim
dan menunaikan sylar-syrar ibadah kepada Allah,
namun rabb-rabb mereka bukanlah Allah. IGrena
rabb mereka adalah orangyang memerintatr mereka
dengan kekuasaannya dan perundang-undangan-
nya, yang mereka tunduk patuhi segala perintah
dan larangannya, tlan mereka ikuti semua syariat
(undang-undang dan perafuran)nya. Dengan demi-
kian, berarti mereka menyembahnya sebagaimana
sabda Rasulullah,

{ .,fl .r4r? u: "J.#u 
b

"Lalu rnne kn rcngikuti pendztn-pmfun ilu (nengenoi

ap a yng dilwlallwn dnn dihnramlannya). Mala, y arg
demikian itu berarti menyembah mneka.'([IR at-
Tirmidzi dari hadie Adi bin Hatirn)

Untuk mempertegas makna ibadah yang di.
rnaksud, maka dalam surah Yunus ini sendiri A[ah
berfirman,

"Katalanlah, illrarrylcanhh lupadaku tentang rezeki

yng diturunkan Allnh kzpadamu, lalu knmu j adiknn
se bagianny a lnram dan (sebagianny a) lnlnl.' Knnknn-
[ah,'Apalilh Alkh tekh rnembnikan iztn kpadamu
(tentang ini) atau knmu mengada-adaknn saja ter-

hadap Allah?"' (Yunw: 59)

I
t
I
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P ada zaman sekarang ini kita tidak bisa berpisah
sedikit pun dari perilaku jahiliah, yaitu mereka yang

diseru olehAllah,

"(Dut) yang demikian itulah Allah, Tithan kamu,

maka sembahlnh Dia. Maka, apakah kamu tidak
mmgamb il p elnj aran ? " ({vnws: 3)

Sembahlah Dia, dan janganlah kamu memper-
sekutukan sesuatu pun dengan-Nya. Karenakamu
akan kembali kepada-Nya, dan kelak kamu akan
dihisab oleh-Nya. Dialah yang akan memberi pem-

balasan kepada orang-orang mukmin dan orang-
orang kafir,

"Hanya kepadn-Nyalnh kamu aknn kzmbali, sebagai

janji yang bernr dnri Allah." (Yunus: 4)

Hanya kepada-Nya saja, bukan kepada sekutu-
sekutu dan pembela-pembela (menurut dugaanmu
itu).

Diatelah menjanjikan hal itu dan Diatidakakan
menyelisihi janji. Maka, dibangkitkannya manusia
dari kubur merupakan tindak lanjut penciptaannya,

"Sesunguhnya Allah menciptalwn makhluk pada p er -

muhannya kzmudian mengulaogtnlo (nunghinupknn-

nya) lumbali (sesudnh bnbangkit), agar Dia memberi
puntralnsan lupadn orang-mang y ang bnimnn dnn yang
mcngnjalan amal saleh d.engan adil. Dan untuk mang-

orang lrnfir dkediaknn rninumnn air yang panas dan
a<ab yang pedih disebabkan kekafnan mereka."
(Yunus:4)

Keadilan dalam pembalasan merupakan salah
satu tujuan penciptaan dan pengembalian (peng-
hidupan kembali) itu,

'Agar Dia membni pembalnsan leepadn zrang-zrang
y ang b nimnn dan y ang mmgerj alan amnl salc h dmgan
odil.'

Kenikmatan tanpa hambatan dan kelezatan yang
tanpa efek samping merupakan salah satu tujuan
penciptaan manusia dan pengembaliannya sesudah
berbangkit. Ini merupakan puncak kesempurnaan
manusia yang tidak mungkirt dbpat dicapai oleh
potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan
(yakni sebagai manusia biasa) tidak mungkin dapat
mencapai hal ini di muka bumi dan dalam ke-
hidupan dunia yang penuh dengan pergolakan dan
kotoran ini, yang kelezatannya pun tidak pernah
sunyi dari tersedak (keterhalangan) dan efek

samping. Kalau dalam kehidupan dunia ini tidak
didapati kecuali hanya merasakan tentang puncak
kenikmatanny4 maka hal ini adalah masih merupa-
kan kekurangan danjauh dari kesempurnaan.

Di dunia ini manusia tidak mungkin dapat men-
capai tingkat tertinggi yang diperuntukkan buat-
nya. Yaihr, terlepas dari kekurangan dan kelemahan
dengan segala aldbatnya kesenangan tanpa diliputi
kekacauan, kegamangan, kekhawatiran, kegon-
cangan, dan efek-efek samping. Semua ini dapat
dicapai dan diperoleh di dalam surgasebagaimana
telah diterangkan oleh Al-Qur'an akan kenikmatan-
nyayang sempurna dan menyeluruh.

IGrena itu, tak dapat tidak bahwa di antara tujuan
diciptakan dan dihidupkannya kembali manusia
adalah unfuk menyampaikan orang-orang yang
telah mengikuti petunjuk dan mengikuti aturan
hidup yang benar dan lurus ini ke tingkat ke-
manusiaan yang paling tinggr.

Adapun orang-orang kafir, karena mereka me-
nyelisihi undang-undang Allah dan tidak menem-
puh jalan kemanusiaan yang sempurna, bahkan
menjauhinya, maka konsekuensinya (sesuai de-
ngan perahran yang tidak pernah berubah) mereka
tidak mencapai tingkat kesempurnaan, karena
mereka menjauhi undang-undang kesempurnaan.
Dan, akibat penyimpangannya ialah sebagaimana
yang dialami oleh orang sakit karena tidak meng-
hiraukan undang-undang kesehatan hrbuh. Akibat-
nya, dia sakit dan lemah. Mereka (yang menyim-
pang dari tatanan llahi) mengalami kejatuhan dan
keterbelakangan, dan tidak merasakan kelezatan. 12

' D an untuk uarry- orang knfir disedialmn minumnn air
yangpanns dnn a<ab yangpedih disebabkan leelafran
rnerel@."

Setelah memaparkan tanda-tanda kekuasaan
Allah di dalam menciptakan langit dan bumi hingga
seruan untuk beribadah kepada Allah saja, yang
merupakan tempat kembalinya semua makhluk
dan yang akan menghisab mereka...., maka pem-
bicaraan kembali kepada ayat-ayat kauniyah beri-
kutnya mengenai keberadaannya yang besar di
langit dan di bumi,

'Dialnh yang menjadilan mntahnri bnsinar dnn bulan
bercahay a, dan diunpkan- Ny a man<ilah-man<ilah
(tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya
kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan

12 Demikianlah tafsir al-Manarkarya Sawid Rasyid Ridha rahimahullah
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(waktu). Ailnh tidak menciptakan yang dnmikian itu
mehinlan dengan hak. D ia menj elns knn tanda- nnda
(kebenaran-Nya) lcepada lrang-zrang yang me-

ngenhui."(Yvntsz 5)

Ini adalah dua buah pemandangan dari peman-

dangan-pemandangan alam yang kita lupakan
karena selalu menyertai kita, dan kehilangan ke-
sannya dalam hati karena terus berulang-ulang.
Bagaimana tidak begitu, manusia ifu selalu me-
nyaksikan setiap kali matahari dan bulan terbit dan
terbenam.

Kedua pemandangan ini selalu bersahabat de
ngan kita dan peristiwanya selalu berulang-ulang.
Al-Qur'an hendak mengembalikan kita kepadanya
agar timbul rasa keseriusan dalam hati kita, dan
unhrk menghidupkan sensitivitas (kepekaan) dalam
hati kita, supaya pikiran kita tidak beku karena
berulang-ulangnya peristiwa yang kita saksikan,
dan agar mengingat hikmah penciptaannya, karak-
ternya, dan pengaturannya yang rapi,

'Dialnh yang mmjadilun matnhmi bersinnr", yang

memancarkan sinar dari dalam dirinya.
'Dan menj adilwn bulnn b ncalmy a", yang menian-

tulkan cahaya (dari matahari).

'Dan menetaplan man<ilah-man<ilah (tempat-tem-

pat) bagi psrjalnnnn bulnn itu."

Setiap malam Dia menempatkan bulan itu pada

suatu manzilah dalam suafu keadaan tertentu
sebagaimana yang kita saksikan tanpa memerlukan
ilmu falak yang hanya bisa dimengerti oleh para

ahlinya saja.

"supaya lamu mmgetahui bilnngan tahun dan pn-
hitungan (waktu).'

Perhihrngan waktu itu senantiasa mengacu pada

matahari dan bulan bagi seluruh manusia.
Nah, apakah semuaini sia-sia?Apakah semuaini

batil? Apakah semua ini kontroversial? Tidak,
semua itu tidak terdapat dalam tatanan ini, dalam
keterafuran ini, dan dalam kecermatan yans tidak
pernah berselisih satu gerakan puir.

Seluruh ciptaan Allah dengan keteraturannya ini
tidaklah sia-sia, tidak batil, dan tidak berbenturan,
sesuai dengan ungkapan firman-Nya,

'Allnh tidnk msttiptalan y ang dnnikinn itu m"el"ainlmn

dengan lwk."

Al-haq'kebenaran' itulah standarnya, al-hnq
ihrlah perangkahrya, al-lnq ibiahtujuarmy4 dan al-
haqitu pulalah yang tetap, kuat, dan mendalam.

Petunjuk-petunjukyang tersaksikan ini begihr jelas,

tegar, dan abadi,

'Dia menj elrukan tandn-tan"da (knkuasaan- Nya) lee'

padn orang- orang y ang mengetahui. "

Pemandangan-pemandangan yang ditampilkan
di sini memerlukan pengertian untuk mengetahui
pengaturan yang tersembunyi di balik pemandang-
an-pemandangan tersebul

Dari penciptaan langit dan bumi, penciptaan
matahari bersinar dan bulan bercahaya, muncullah
fenomena malam dan siang. Sebuah fenomena
yang dapat menimbulkan inspirasi bagi orang yang

mau membuka hatinya untuk merenungkan pe-

mandangan dan fenomena-fenomena alam yang
menakjubkan ini,

"S esungguhny a pada pertularan malam dnn siang itu
dan pada apa yang diciptalan Alkh di kngit dan di
bumi, bennr-bmar tudapat tandn4anda (kekuasaan-

Ny a) b agi nrarry- orang y ang b n talao a. " (Yunus: 6)

Pergantian malam dan siang yang terus bergilir,
begifu pula pergantian panjang pendeknya, semua
ifu merupakan pemandangan yang dapat disaksi.
kan, yang menambah sensitifrrya perasaan. Semua

itu tidak lain adalah pada waktu jiwa menyadarinya
dan perasaan tergoncang ketika menyaksikan
benda-benda langit itu terbit dan tenggelam. Pada

waktu terbit dan terbenam itu ia berhenti dan ber-
ada dalam kondisi sebagai seorang manusia yang

baru di alam ini. Ia melihat semua fenomenayang
baru dengan mata terbuka dan perasaan yang
sensitif. Itulah saat-saat yang menimbulkan ke
hidupan yang sempurna dan sebenarnya, dan meng-

hilangkan sifat kebekuan yang kontra dengan
potensi penerimaan dan kepositivan....

'Dan pada apa yang diciptalun Allah di kngit dan di
bumi."

IGlau seseorang mau berhenti sebentar untuk
memperhatikan "apayang diciptakan Allah di langit
dan di bumi" dan merenungkan suatu himpunan
yang tidak dapat dihitung macam dan jenisnya,

situasi dan keadaannya, model dan bentuknya...,
niscaya akan penuhlah bejananya dengan sesuatu
yang mencukupi bagi seluruh hidupnya, dan men-
jadikannya suka memikirkan dan merenungkan
segala yang dijumpainya dalam kehidupan.

Biarkanlah penciptaan pengaturan langit dan
bumi dengan keadaannya yang mengagumkan ifu .

Karena, ke sanalah hati dapat diarahkan dengan
isyarat yang cepat, kemudian dibiarkannya ber-
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senang-senang menikmatinya.
Pada semua itu,

"Ibrdnpat tanda-tanda (ekuasaan- Ny a) bagi zrang-

orang yang bntakwa."

Hati mereka merasakan kesan khusus ini, yaitu
perasaan talnvayang membiarkan hati ini sensitif.
Sehingga, cepat terkesan oleh hamparan kekuasa-
an dan lambang-lambang keindahan serta keluar-
biasaan penciptaan yang dipampangkan unhrk di-
lihat dan didengar.

Demikian manhaj Al-Qur'an di dalam berbicara
kepada fitrah manusia dengan ayaCayatAllah pada
alam semestayang terbentang di sekitar manusia
di alam ini. Adapunyang diketahui olehAllah ada-

lah bahwa antara ayat-ayat kauniyah dengan fibah
manusia ini terdapat bahasa yang dapat dipahami
dan isyarat-isyarat yang dapat didengar.

Al-Qur'an tidak mempergunakan metode per-
debatan yang biasa dipergunakan oleh kalangan
ahli ilmu kalam dan ahli filsafat. Karena, Allah
mengetahui bahwa metode ini tidak akan dapat
sampai ke dalam hati, tidak melampaui logika pikir-
an yang dingin, tidak mendorong untuk bergerak,
dan tidak membawa pembangunan hidup. Paling-
paling hanya berkutat pada gerakan pikiran yang
dingin yang akan lenyap di udara.

Akan tetapi, petunjuk-petunjuk yang dikemuka-
kan olehAl-Qur'an dengan metodenya ini merupa-
kan petunjuk terkuatyang dapat memuaskan hati
dan akal sekaiigus-dan ini merupakan keistimewa-
annya. Karena keberadaan alam sendiri, kemudian
gerakannya yang teratur dan perubahan-perubah-
annya yang mengikuti aturan-aturan yang jelas
pengaruhnya (hingga sebelum diketahui oleh ma-
nusia ihr sendiri)... semua itu tidak dapat ditafsirkan
tanpa membayangkan adanya kekuatan yang
mengatur.

Orangorang yang memban-tah hakikat ini tidak
dapat mengemukakan dalil logika untuk meng-
gantikan kedudukannya- Mereka tidak lebih hanya
mengatakan, "Alam ini terjadi dengan undang-
undangnya, dan keberadaannya tidak memerlukan
alasan-alasan, sedang keberadaannya itu sudah
mengandung aturan-aturannya itu." Kalau ini
kalimat yang dapat dipahami atau dipikirkan, maka
ya demikian itulah!

Perkataan ini ditujukan kepada orang-orang

Eropa yang lari dari Allah, karena bagi mereka ber-
lari dari gereja adalah berlari dariAllah. Kemudian
dikatakanlah yang demikian itu di sini dan di sana,

karena ini merupakan cara untuk melepaskan diri
dari konsekuensi pengakuan terhadap uluhiah
Allah. Hal itu disebabkan kaum musyrikin jahiliah
dulu kebanyakag mengakui adanyaAllah. Kemu-
dian mereka mdnentang RububiyahNya sebagai-
mana yang kita lihat pada jahiliah Arabiah yang
menjadi sasaran Al-Qur'an pertama kali.

Keterangan Al-Qur'an membatasi mereka de-
ngan logika dan kepercayaan mereka pada adanya
Allah dengan sifat-sifat-Nya, dan menuntut mereka
sebagai konsekuensi logisnya untuk menjadikan
Allah satu-satunya sebagai Rabb mereka, lantas
mereka tunduk pahrh kepada-Nya dengan melak-
sanakan syiar-syiar dan syariat-Nya. Sedangkan,
jahiliah abad dua puluh ingin terlepas dari beban
logikayang berat ini dengan tindakan awal berlari
dari uluhiah.

Anehnya, di negara-negara yang disebut "Negara
Islam" sendiri larislah semua sarana baik yang
terang maupun yang tersembunyi untuk berlari
secara memalukan dari apa yang disebut "ilmu" dan
"ilmiah". Mereka mengatakan bahwa urusan gaib
itu tidak ada tempatnya dalam teori ilmiah, dan di
antara perkara gaib itu ialah segala sesuatu yang
berhubungan dengan nahiah.

Dari keterbelakangannya ini, maka orangorang
berusaha untuk lari dari Allah. Mereka tidak takut
kepada Allah. Mereka hanya takut kepada manusia-
Karena itu, mereka lakukanlah upaya-upaya ini.

Petunjuk adanya alam itu sendiri, kemudian
gerakannya yang teratur dan rapi mengepung
orang{rang yang berlari dari Allah di sini dan di
sana. Fitrah manusia sendiri secara keseluruhan
(baik dalam aspek hati, pikiran, maupun perasaan)

menghadapi petunjuk ini dan menyambutnya.
Manhaj Qur'ani ini senantiasa berbicara kepada
fitrah manusia secara keseluruhan, berbicara ke
padanya dengan jalan yang paling pendek, paling
lapang, dan paling dalam.

Pembalasan terhadap Pengingkaran
dan Penerimaan Wahyo

Orangorang yang melihat semua ini lalu tidak
mengharapkan bertemu Allah, tidak mengerti
bahwa di antara konsekuensi aturan yang rapi ini
ialah bahwa di sana ada akhirat, dan melewati ayat-
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ayat ini semua dengan melalaikannya begitu saja,

.... maka mereka itu tidak akan dapat menempuh
jalan kemanusiaan yang sempurna dan tidak akan
sampai ke surga yang dijanjikan kepada orang-
orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya surga
itu hanya diperuntukkan buat orang-orang yang
beriman dan beramal saleh, yang kini sudah lepas
dari kepayahan dunia dan kehinaannya untuk
menyucikan Allah dan memuji-Nya dalam kese-
nzmgan yang abadi,

66Cli,Ai;:jr*ri.5ts::tOj\iL
H,u4-i$i,1*W-V&'&oi5q
tFcQisi\y$6$11jLLq)uf
e-r;t:6*&3;+--ket+a)\\ j'ci
1i#gi{f,*Ae,t}6ii#
e336;{ti';,aiis6.:#;'fiui

$<+j'cttt;
" S e sungguhny a 0r ang- 0r ang y ang ti dnk menghnrap kan
(tidak pucaya akan) pertemuan dmgan Kami, dan
merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa

tentnam dengan luhidupan itu, dnn rratg-orarg yng
melalaikan ayat-ayat Kami, maeka itu tempatnya

ialnh neralcn, disebabkan apa yang wlalu mnelw lcerj a-
kan. Sesunguhnya orang-nrang yang beriman dan

mengerjalcan am.al-amal saleh, mnelw diberi petunjuk

oleh Tilhan mereltn knrena keimanannya, di bawah
mnelw mmgalir sungai-sungai di dalnm surga yang
pmuh kenikmatan. Doa mueka di dalamnya ialah,
'subhaanakallahurnma dan salarn penghormatan

mereka ialah, 'Salam'. Dan penutup doa mereka

odalah Allmmdulillahi Rnbbil'aalnmin." (Yunus:
7-10)

Orangorang yang tidak mau memikirkan batrwa
keteraturan alam yang mengesankan ini tidak
mempunyai Tuhan Yang Maha Pengatur, maka
mereka tidak akan mengerti bahwa akhirat itu
merupakan suatu keharusan bagi ahtran ini, yang
di sanalah akan terwujud keadilan yang sempurn4
dan di sana pula manusia dapat meraih kesem-
purnaannya yang paling tinggi. Oleh karena ihr,
mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan
Allah. Dan, sebagai akibat keterbatasannya itu,
maka mereka hanya berhenti dan terpaku pada

kehidupan duniaini saja dengan segalakelnrrangan
dan kehinaannya, rela dan puas dengan semua itu.
Mereka tidak menganggap jelek terhadap keku-
rangan-kekurangannya, dan tidak mengerti bahwa
dunia ini tidak layak untuk menjadi tujuan akhir
manusia.

Merekakelak a\an meninggalkan dunia ini de
ngan tidak akan m6ndapatkan balasan yang sem-
purna dari kebaikan-kebaikan atau kejelekan-ke-
jelekan yang mereka lakukan. Mereka tidak akan
dapat mencapai kesempurnaan yang disediakan
bagi kemanusiaan mereka.

Berhenti di batas kehidupan dunia dan merasa
rela dengannya, akan menjadikan yang bersang-
kutan terus merosot kedudukannya lGrena, mereka
tidak pernah mengangkat kepalanya ke atas
(kehidupan yang lebih tinggr, yakni akhirat) dan
tidak pernah memandang ke ufuk Mereka hanya
senantiasa menundukkan kepala dan pandangan-
nya ke bumi dengan segala yang ada padanya, de
ngan melalaikan ayat-ayatAllah pada alam semesta
yang menyenfuh kalbu, meningkatkan perasaan,

dan mendorongnya unfuk mencapai ketinggian dan

kesempurnaan.

"Mnela itu tempatnya ialah nnaka disebabkan apa

yang selnlu muela lurjalwn." (Yuntsz 8)

Neraka itu adalah sejelekjelek tempat tingsal
dan seburuk-buruk tempat kembali.

Sedangkan, kelompok yang lain ialah orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal
saleh. Mereka beriman, maka mereka mengerti
bahwa di sana ada sesuahr (kehidupan) yang lebih
tinggr daripada kehidupan dunia ini. Mereka me-
ngerjakan amal-amal saleh sebagai konsekuensi
keimanannya ini, demi melaksanakan perintah
Allah unhrk melakukan amal saleh, dan menantikan
kesenangan di akhirat nanti... yang jalannya adalah
kesalehan-kesalehan itu....

Itulah mereka...

'Merelu dibni petunjuk oleh Tuhan merekn knrena
keim.anannya."

Diberi petunjuk kepada kesalehan-kesalehan
disebabkan keimanan yang selalu menghubungkan
mereka dengan Allah, dan membukakan pandang-

an mereka kepada jalan yang lurus. Juga menunjuk-
kan mereka kepada kebaikan karena pengaruh
sensitivitas hati nurani dan ketalnvaannya Mereka
akan masuk surgayang,
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'Di bawah msrekn mengalir sungai-sungaf. " (Yunus:
e)

Air itu senantiasa dan tak akan berhenti mem-
berikan kesuburan, kepuasan, pertumbuhan, dan
kehidupan.

Apakah yang mereka inginkan di surga ini,
bagaimana pula kesibukan mereka, dan apakah
permintaan mereka yang ingin mereka wujudkan?
Keinginan mereka bukanlah harta dan kedudukan.
Kesibukan mereka bukan menolak gangguan dan
berusaha menggapai kepentingan. Mereka telah
dilindungi dari keburukan semua ihr. Mereka telah
berkecukupan. Mereka tidak memerlukan yang
begitu itu. Mereka telah cukup dengan air yang
dikaruniakan Allah kepada mereka.

Mereka telah meningkat dari kesibukan-ke-
sibukan dan keinginan-keinginan semacam ini.
Puncak kesibukan mereka ialah sebagaimana di-
katakan bahwa "doa" (puja-puji mereka kepada
Allah) ialah menyucikan dan memuji-muji Allah,
yang diselingi dengan ucapan-ucapan selamat di
antara sesama mereka dan antara mereka dengan
malaikat-malaikat Allah,
"Doa mereka di dalamnya ialah, 'Subhaanalm-
Allnhumma', dan salam penghormatan mueka ialah,
'Salam.' Dan penutup doa mereka ialah, Alham-
dulilkahi Rabbil 'anlnmiin "'(Yunus: l0)

Ya, pergr meninggalkan keinginan duniawi dan
kesibukan-kesibukanny4 lepas dari keganasan dan
kebutuhan duniawi, lantas bersenang-senang di
cakrawala keridhaan, tasbih, tahmid, dan salam.
Itulah cakrawala yang sesuai dengan kesempurna-
an manusia.

Setelah itu, Al-Qur'an mengarahkan pembicara-
an kepada tantangan mereka terhadap Rasulullah
dan tuntutan mereka agar beliau segera men-
datangkan siksa yang beliau ancamkan kepada
mereka, dengan dijelaskan kepada mereka bahwa
ditundanya azab tersebut hingga waktu tertenhr itu
merupakan hikmah dan rahmat dari Allah. Digam-
barkannya kepada mereka tentang pemandangan
mereka ketika mereka ditimpa suatu bahay4 maka
lepaslah fitrah mereka dari berbagai tumpukan
pikiran menuju kepada Penciptanya. Tetapi, apabila
bahaya itu sudah hilang, maka orangorang yang
melampaui batas itu kembali kepada kelalaiannya
seperti semula. Diingatkannya mereka dengan

puing-puing kehancuran umat terdahulu yang telah
mereka gantikan. Diisyaratkannya kepada mereka
bahwa mereka bisa mengalami hal seperti itu. Di-
jelaskannya kepada mereka bahwa kehidupan
dunia ini hanyalah untuk diuji, dan sesudah itu akan
memperoleh balasan (di akhira|.

FiAd4'$id-1fiJ-t3"j;W
(w3;.itdr'\3:{i";{<ta\;#
Ai3A{ f, g1 #, <,rU. d:#, e
::i" i; GK6t rJ J r+ 6, J 4r4-(" 61

'4.4:#,ltf KilryJyr*:,ti:ituf
# ni,rA\K.:fr ia; $ <l::|lK
W6tu: .;,{.ry i\:"3 fr #., Wg
-ryr-6gi#(ryFrr;x"#6tK

4$, . .t.nzq-ol;,;S'j+eficiryc
' D an lalnu Allnlt mmy egaalmn lnj alwnn bagi mnnu-
sia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan
lebailan, pastilnh dinkhiri umur mzrelw. Mala, Kami
biarkan nrang-orang yang tidak mengharapkan per-
temuan fungan Kami bngelimarrydi dahm lesesatan
mzrelrn, Apabik manus'in ditimpa bah.aya, dia brndoa
lrepadn Kami dalnm leadann berbaring duduk, atau
berdiri, Tltapi, setelah Kami hilangkan bahaya itu
darinya, dia (kembali) rnelalui (jalnnnya yang sesat),

seol.ah-olnh dia tidnk pmnh bndna kzpada l{ami uiluk
(menghilangkan) bahaya yang telnh menimpanya.
Begitulah orang-zrang yang melarnpaui batas itu
memandang baik apa yang selalu merelca kerjaknn.
Sesungguhnya Kami tel"ah membinasalan umat-umat
yangsebelum lmmu lutika rnnela bnbuat lualiman.
Padnhnl, rasul-rasul mnela tzlnh dntnng lupadn mnela
drngan membawa lutnangan- keterangan y ang ny ata,
tetapi mneka selmli-knli tidn k hendnk bnim"an. Demi-
kianlah Kami rnemberi pembalasan kepadn nrang-
narg yang berbuat dnsa. Ksmudinn lilmi j adilwn lamu
pengganti-pmgg;anti (mneka) di mulw bumi sesudah

mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana
Iwmu bnbual. " (Yunus: ll-14)

Orang-orang musyrik Arab menantang Rasu-
lullah agar segera mendatangkan azab kepada
mereka. Dan, di antara tindakan mereka yang
diceritakanAlQur'an dalam surah ini ialah,
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'Merelm mmgataknn,'Bikkah (danngnya) ancaman
itu jika rnemang kamu orang-orang yang benar?"'
(Yunus:48)

Dan dalam surah lain,

'Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan

(dnnngnya) silca, sebelum merelm meminta kebaikan,
padahal tel"ah terjadi bermacam-mncam contoh silca
sebelum merelca." (ar-Ra'd: 6)

Sebagaimana Al-Qur'an juga menceritakan tin-
dakan mereka lagi,

' D an (ingatlah) ktila mer e kn (orartg- orang musynk)

bnkan, 'YaAllnh, jila betul (Al-qtian) ini, diakh
yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah knmi
dmgan batu dari langtt, anu datangknnlah kepada

knmi aab y arry pedih."' (al-Anfaal: 32)

Semu'a ini menunjukJ<an keras kepalanya me-

reka terhadap petunjukAllah. Sedangkan, kebijak-
sanaan Allah menghendaki untuk menunda penyik-

saan mereka. Sehingga, tidaklah ditimpakan ke-
pada mereka azabyangmenghabiskan mereka se
akar-akarnya sebagaimana yang ditimpakan ke-
pada orangorang sebelum mereka yang mendusta-
kan ayat-ayatAllah. IGrenaAllah mengetahui bahwa
banyak dari mereka yang akan memeluk agama
Islam ini, menegakJ<annya dan menyebarkannya di
muka bumi. Hal ini terjadi sesudah fathu Mekah
(pembebasan kota Mekah), suatu hal yang tidak
mereka mengerti. Mereka lancarkan tantangan
karena kebodohannya itu dengan tidak mengetahui
kebaikan yang sebenarnya yang dikehendaki Allah
buat mereka, bukan kebaikan yang mereka minta
disegerakan datangnya sebagaimana mereka meminta
disegerakan datangnya azab.

Allah berfirman kepada mereka di dalam ayat 11

bahwa seandainya Dia menyegerakan kejelekan
buat mereka sebagaimana yang mereka minta,
niscaya habislah umur mereka. Akan tetapi, Allah
membiarkan mereka hidup sesuai dengan ajal yang

ditetapkan untuknya Kemudian diperingatkan-Nya
mereka agar penundaan ini jangan sampai menjadi-
kan mereka lalai terhadap apa yang ada di baliknya.
Maka, orang-orang yang tidak mengharapkan
(tidak mempercayai) pertemuan dengan-Nya itu
berjalan dalam kebutaan hingga datang ajal yang

ditentukan buat mereka.
Seiring dengan pembicaraan tentang sikap

mereka yang meminta disegerakan datangnya
siksa maka dipaparkanlah gambaran kemanusiaan
manusia ketika dia ditimpa bahaya, yang sikap

kemanusiaannya ini justru menyingkap suatu kon-
tradiksi di dalam jiwanya. Yaihr, merintih dan ber-
iba-iba karena ditimpa bahaya itu. Tbtapi, bilaAllah
sudah menghilangkan bahaya atau penderitaannya,
dia kembali seperti semula,

'Apabil.a manusia ditirnpa bahaya, dia bndoa lepadn
Kami dalnm luadam berbaring duduk, atau bndiri.
Tinpi, s etelah Kami hilnnglnn b ahny a itu dnriny a, dia
(krmbali) mmnnpuh (alnnnya y ang wsat), seolnh-olnh

dia tidnk pernah bndoa kepadn Kami untuk (mmg-

hikngkan) baltay a y ang mmimpany a. Begitul.ah mang-

nrang I ang melampaui b atas itu memnndnng b aik ap a

yang sehlu mnekn kujalun." (Ymtsz 12)

Ini adalah sebuah gambaran indah yang melukis
kan unsur manusianya, manusia yang terjadi ber-
ulang-ulang.

Sesungguhnya manusia bersama gelombang
kehidupannya mudah terdorong untuk berbuat
salah dan dosa, menyeleweng dan melampaui
batas, ketika badannya sehat dan kondisinya stabil.
Dan, tidak ada orang'yang menyadari (kecuali
mereka yang dilindungi dan dirahmati Allah) pada

ivaktu sehat dan kuat itu bahwa di sana ada ke-
lemahan dan ketidakberd ayamt. Saat-saat kelapang-
an memang dapat menjadikan seseorang lupa
daratan, dan kondisi kaya itu dapat menjadikan
seseorang suka menyeleweng. Tetapi, manakala dia
ditimpa bahaya, maka dia bersedih dan berkeluh
kesah, banyak berdoa, banyak berharap, merasa
sempit dengan penderitaannya ihr, dan ingin segera

mendapatkan kelapangan.
Tetapi, apabila doanya dikabulkan dan bahaya-

nya dihilangkan, maka ia berjalan melenggang
dengan tidaklagi mau memikirkan dan merenung-
kan. Dia menempuh jalan hidupnya seperti semula
dengan penuh kesombongan dana memperturut-
kan hawa nafsunya.

Susunan kalimat ayat-ayat ini mengemukakan
langkah-langkah pengungkapan dan realisasinya
sejalan dengan kondisi psikologis yang digambar-
kannya, dan contoh kemanusiaan yang ditampil-
kannya. Maka, dilukiskanlah pemandangan saat
ditimpa bahaya di mana mereka terkesan lamban,
stagnan, dan malas,

'Dia budoa l"po.do Knmi dnhm luadnan bnbaring
duduk, atau bndiri."

Ditampilkanlah setiap keadaan, setiap posisi, dan

setiap pemandangan untuk menggambarkan sikap
manusia yang telah berhenti aru$arus pendorong
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di dalam tubuhnya, atau kekayaannya, atau ke-
kuatannya, sebagaimana arus itu berhenti di hadap
an tembok penghalang, lalu ia berhenti atau kem-
bali. Sehingga, apabila tembok penghalang itu
sudah tidak ada, maka "berjalanlah" dia-sebuah
ungkapan yang menggambarkan bahwa dia ter-
dorong, melesat, dan berangkat lagi.... Dia "ber-
jalan" dan tidak berhenti untuk bersyukur, tidak
menoleh lagi untuk berpikir, dan tidak mau me-
renungkan untuk mengambil pelajaran,

'Dia bnlnlu, seaknn-akan tidnk penlah bndna lupadn
Knmi untuk mmghiknglwn balnya yang mznimpanya "

Dia melesat mengikuti arus kehidupan tanpa
kekang, tanpa kendali, dan tanpa peduli apa pun.

Yang sama dengan ini adalah kesadaran mereka
yang hanya ada pada waktu ditimpa bahaya saja.

Sehingga apabila bahaya itu sudah hilang, maka dia
berjalan dan menempuh (alan kesesatannya).
Dengan tabiat yang seperti ini orang-orang yang
melampaui batas itu terus melakukan tindakannya
yang melampaui batas itu, dengan tidak merasa
bahwa mereka berbuat melampaui batas,

"Begitul.ah lrang-lrang yang melampaui batas itu
memnndang baik apa yang sel"alu merekn krjalmn."
(Yunus:12)

Nah, bagaimanakah akibatyang diperoleh orang-
orang yang melampaui batas pada generasi ter-
dahulu?

"Saungguhnya l{nmi tzlnh mm.binnsalan umnt-umat
yang sebelum knmu ketika mcrela bnbuat lwaliman,
Padahal, rasul-rasul mereka telah danng lupadn
mnela dengant membawa kztuangan-luterangan yarry
nyata, tetapi mnelw selali-lali tidak lundnk bniman.
Demikianlah Karni memberi pernbal.asan lwpada
nrang-orarg Jang bnbuat dosa. " (Yunus: 13)

Sikap berlebihan, melampaui batas, dan zalim
(syirik) ini telah membawa mereka kepada ke-
binasaan. Puing-puing reruntuhan mereka masih
dapat dilihat di jazvah Arab, tempat tingal kaum
'Aad, Tsamud, dan negeri kaum l.uth.

Generasi terdahulu itu telah didatangi rasul-rasul
mereka dengan membawa keterangan-keterangan
yang nyata sebagaimana rasul kamu datang ke-
padamu,

'Alrnn tetapi, mereka sekali-lmli tidnk hendak ber-
imnn...."

Karena mereka tidak menempuh jalan iman,
bahkan sebaliknya menempuh jalan kesesatan se

hingga mereka jauh dari iman, maka mereka men-
dapatkan pembalasan sebagai orang-orang yang
berbuat dosa,

"Demikianlnh Kami memberi pembalnsan Isepada

orang- orang J ang b nbuat dosa. "

Setelah ditunjuliftan kepada mereka akibat yang
diterima orangoiang yang suka berbuat dos4 yang
telah didatangi oleh pararasul tetapi tetap tidak mau
beriman, sehingga mereka layak mendapatkan
azab, maka Allah mengingatkan bahwa mereka
(kaum musyrikin Arab) adalah pengganti-peng-
ganti orangorang terdahulu ifu, dan mereka akan
menerima berbagai macam ujian,

"Knnudinn Kami j adikan knmu p ngganti -p engganti
(ntmlw) di mukn huni seflnnh mnekg rupoya l{nmi mnn-
perhatilwn bagaimnna lwmu bnbuat. "(Yunus: 14)

Ini merupakan sentuhan yang kuat kepada hati
manusia, karena dia mengerti bahwa dirinya hanya
menggantikan orang{rang terdahulu, yang dalam
perputarannya nanti dia sendiri akan lepas dari
kekuasaan yang kini dipegangnya itu. Yang tak lain
semuanya ihr hanya beberapa masa saja yang akan
habis, yang dalam masa hidup ini dia akan mene
rima cobaan, diuji dengan kekuasaannya ini, akan
dihisab segala sesuatu yang dikerjakannya, se
sudah dia tinggal sebentar di dunia ini.

Gambaran yang diberikan oleh Islam ke dalam
hati manusia ini lebih memberikan pengertian
tentang hakikat (kebenaran) sehingga dia tidak
dapat ditipu oleh sesuatu punyang hendak mema-
lingkannya darinya.... Dengan demikian, dia akan
selalu memiliki kesadaran, kepekaaan, dan ketak-
waan yang merupakan benteng keamanan baginya
dan bagi masyarakat tempat dia hidup....

Perasaan dan kesadaraan seseorang bahwa diri-
nyaakan selalu diuji dan dibericobaan dengan masa-

masa hidupnya yang ditempuhnya di muka bumi,
dengan segala sesuatu yang dimilikinya, dan dengan
kenikmatan yang diberikan kepadanya, maka ke
sadaran ini akan menjadikannya tidak teperdaya,
tidak tertipu, dan tidak lalai. Juga akan memberikan-
nya perlindungan agar tidak tenggelam di dalam
kesenangan kehidupan duniawi, dan tidak tamak
terhadap kesenangan dan kekayaan yang kelak
akan dimintai pertanggungjawabannya

Kesadaran akan adanya pengawasan yang selalu
memantau dirinya dan yang digambarkan oleh
firman Allah, 'Agar Kami memperlntilmn apa yrg
kamu keryakan", akan menjadikannya berusaha
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keras menjaga dirinya, sangat berhati-hati, sangat
gemar kepada kebajikan, juga selamat dari ujian ini.

Ini merupakan persimpangan jalan antara gam-

baran yang diberikan Islam yang memiliki sentuh-
an yang kuat di dalam hati manusia, dan gambaran
yang sudah keluar dari pengawasan Ilahi dan per-

hitungan ukhrawi. Karena tidak mungkin diper-
temukan dua orang yang satunya hidup dengan
pandangan islaminya, sedang safunya hidup de-

ngan pandangan yang terbatas. Keduanya tidak
mungkin bertemu baik dalam pandangan hidup,
dalam akhlak, maupun dalam harakah (pergerak-

an)nya, sebagaimana tidak mungkinnya bertemu
dua undang-undang kemanusiaan yang masing-
masing bertumpu pada landasan berbeda yang
tidak mungkin bertemu.

Kehidupan dalam Islam adalah kehidupanyang
sempurna landasan dan pilar-pilarnya. Cukup kira-
nya kalau kami sebutkan hakikat pokok ini saja

dalam pandangan Islam dengan segala pengaruh
yang ditimbulkannya dalam kehidupan pribadi dan
jamaah. Oleh karena itu, tidak mungkin tata ke-
hidupan islami ini dicampur aduk dengan tata ke
hidupan yang tidak berlandaskan kebenaran de
ngan segala dampaknya.

Orang yang membayangkan bahwa kehidupan
islami dan tatanan islami dapatdiaduk dengan tata
kehidupan non-Islam, maka mereka tidak mengerti
watak perbedaan yang mendasar antara asas

tempat bertumpunya kehidupan islami dan asas

tempat bertumpunya kehidupan buatan manusia.

Apa yang Mereka;;,
Setelah membicarakan mereka, maka pem-

bicaraan kini beralih dengan menampilkan bebe
rapa contoh tindakan mereka setelah mereka me
nggantikan umat-umat terdahulu. Mereka meng-
gantikan orangorang terdahulu yang suka berbuat
dosa. Nah, apakah yang mereka perbuat?
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'Apabil"a dibacakan lcepadn merekn ayat-ayat Knmi

yang nl ata, orang- zrang yang tidnk mcnghnraplmn pn-
temuan dengan Kami bprkata, 'Datangkanlah Al-
Qian yang lain dari ini atau gantilnh dia!' Kata-
kanlah, "Tidaklah patut bagiku mengantinya dari
pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut lucuali apa

yang diwalryulean kepadnku. Sesunguhnya alat takut
jikn mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang
besar.' Katalwnlah,'Jilm Allnh menghendaki, nismya
aku tidak rnembacaknnnya kepadnmu dnn Ailnh tidak
(puln) memb er ilmnny a kep adamu. S esungguhny a aku
telah tingal bnsamamu beberapa Inma sebelumnya.

Maka, apakah lamu tidnk memikirlmnrrya ?' Sinpalah
yang lzbih zglirn dnripad"a orang-lrang larry mengada-

adaknn kedustann terhannp Allnh atau mendustalan
ay at- ay at- Ny a ? S esunguhny a tiadalah beruntung
orang-orang yng berbuat dnsa. " Dan, mereltn rvnyem-
bah s elain dnri Allah ap a y ang tidnk dnpat mm.dntang-

kan kemudharatan l"pono merelw dnn tidak (puk)
lumnnfaatan, dan mnelm bnknta, Merela itu adnlnh
pembiri syalhat knpada knmi di sisi Allnh.' Kata-
kanlah,'Apalmh Immu rnengabarknn (membnitahu-
lwn) lupadn Allnh apa yang tidnk dilcetnhui- Nya baik
di lnrryit maupun di bumi ?' Malruruci Allnh dnn Mahn-
tin&gi dari apa yang merelw pnsekutukan (itu). Ma'
nusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian
rnueka bnselisih. Knlnu tidnklalt lmrau suatu lnttnP -

an yang telnh ada dnri Tfuhanmu dnhulu, tentulnh telah

dibni keputusan di antnra mereka tentang apa yang
merelm pnselisihkan itu. D an mnelm buknta, Mmg-
ap a tidak diturunkan kep adnny a (Mulnmmad) suatu

letuarryan (mulgj izt t) dari Tilhnnny a ?' Malw lerakm-
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lnh, 'Sesunguhnya yang ghaib itu lupunyaan Alkh.
Sebab itu, tunggu (sajakh) olehmu, sesungguhnya aku
bersamn lmmu furmasuk orang- zrang y ang rnenunggu. " "
(Yunus: L5-20)

Begitulah yang mereka lakukan setelah mereka
menggantikan umat terdahulu, dan begitulah sikap
mereka terhadap Rasul!!!

'Apabiln dibacaknn lupada mereka ayat-ayat Kami
yang nyata, orang-orang yang tidak menghnrapkan
pertemuan dmgan Kami bnkan, Datangknnl"ahAl-

Qi an yarry l"ain dnri ini atau gantil"ah dia!'.'
Ini adalah tuntutan yang aneh, yang tidak mung-

kin muncul dari keseriusan. Tuntutan seperti ini hanya
muncul dari gurauan dan peledekan, dan karena
kejatrilannya terhadap fungsi Al-Qur'an dan urgensi
diturunkarmya. Ini adalah suatu hrnhrtan yang tidak
mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang
tidak percaya akan bertemu dengan Allah!

Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah dustur ke
hidupan yang syamil (engkap), komplil Al-Qur'an
memenuhi semua firnhrtan kemanusiaan dalam ke
hidupan pribadi dan jamaatrrya Juga membimbing
mereka ke jalan kesempurnaan dalam kehidupan
dunia sesuaikemampuan manusia kemudian dalam
kehidupan akhirat yang menjadi puncak citacita.
Barangsiapa yang mengerti Al-Qur'an dengan se-

benarny4 maka tidak akan timbul keinginan untuk
mencari dushr kehidupan selainnya. Bahkan, ddak
akan meminta agr diganti sebagiannya.

Diduga keras bahwa orang-orang yang tidak
mengharapkan pertemuan denganAllah itu meng-
anggap masalah ini adalah soal kemahiran, dan
mereka jadikan ajang perlombaan di pekan-pekan
bangsa Arab pada zaman jahiliah. Maka, Nabi
Muhammad saw. tidak ditugaskan unhrk menjawab
tantangan ifu dan menyusun Qur'anyanglain atau
mengganti bagian-bagian tertentu.

"Katalmnlah,'Tidaklah patut bagiku mengantinya
dnripilwk diriku sendiri. Aku tidnkmengikuti kecuali
apa yang diwahyulmn lupadaful rSuungguhnya aku
takut jila mendurhnkai Tithanku lupada hari yang
besar (kiamnl. "'(Yunus: 15)

Ini bukanlah permainan orang yang suka ber-
main-main dan bukan soal kemahiran pujangga. Al-
Qur'an adalah dustur (undang-undang) yangkom-
plit yang bersumber dari Pengatur seluruh alam
dan Penciptamanusia, sedang Dia MahaMengeta-
hui apa yang menjadikan maslahabrya manusia.
Oleh karena itu, Rasul tidak berwenang untuk

menggantinya dari dirinya sendirinya. Beliau hanya
menyampaikan saja dan mengikuti wahyu yang
diturunkan kepadanya. Setiap bentuk penggantian
terhadapnya berarti suahr pelanggaran yang meng-
akibatkannya akan mendapatkan siksa pada hari
yang besar (kiamat) nanti.

"KatakanLah, Ixka Alkh menghendaki, niscaya aku
tidak membacakannya kepadamu dan Allnh tidak
(pul"a) memb eritahukanny a fupadnmu. S esunguhny a
aku telnh tinggal bnsatnamu bebuapa lnmn sebelum-

nya. Maka, apakah knmu tidak memikirkannya?"'
(Yunus:16)

Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah wahyu dari
Allah, dan aku menyampaikannya kepadamu itu
juga karena diperintahkan oleh-Nya. Seandainya
Allah menghendaki agar aku tidak membaca-
kannya kepadamu, niscaya aku tidak akan mem-
bacakannya. Dan, kalau Allah menghendaki agar
aku tidak memberitahukannya kepadamu, niscaya
aku juga tidak akan memberitahukannya kepada-
mu. Maka, semua urusan ini adalah wewenang
Allah, baik dalam penurunan Al-Qur'an maupun
dalam masalah penyampaiannya kepada manusia.

IGtakanlah hal ini kepada mereka, dan katakan
pula kepada mereka bahwa engkau telah tinggal
bersama mereka beberapa lama sebelum engkau
menjadi rasul, yaitu selama empat puluh tahun.
Akan tetapi, engkau sama sekali tidak pernah mem-
bicarakan Al-Qur'an ini kepada mereka, karena
memang engkau tidak berwenang dan Al-Qur'an
pun belum diwahyukan kepadamu. Dan, seandai-
nya engkau mampu membuat yang sepertinya atau
mengganti sebagiannya maka apakatr yang menye
babkan engkau tidak melalmkannya selama usiamu
itu?

Beritahukanlah kepada mereka bahwaAl-Qur'an
itu adalah wahyu yang engkau tidak mempunyai
wewenang sedikit pun terhadapnya melainkan
hanya menyampaikannya saja. Dan, katakanlah
kepada mereka, 'Tidak patut bagiku untuk meng-
ada-adakan kedustaan terhadap Allah, dan saya
katakan bahwaALQur'an itu diwahyukan kepadaku
dengan benar. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih
zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta
terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah,

'Siapaknh y ang bbih alim dnripa^da orang yary meng-

ad"a-adnknn ludustnan tnhndap Alkh atau mmdusta-
kan ayat-ayat-Nya?'

Aku melarangmu melakukan dosa yang kedua,
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yaitu mendustakan ayat-ayat Allah, sedang aku
tidak melakukan yang pertama dan tidak berdusta
terhadap Allah,

'Sesungguhny a tidaklah beruntung zrang- zrang y ang

berbuat dosa. "'(Yunus: 17)

Ayat-ayat berikutnya masih membeberkan apa
yang mereka lakukan dan yang mereka katakan
setelah mereka menggantikan umat terdahulu di
muka bumi, selain peledekan mereka yang me-
minta dibuatkannya Al-Qur'an yang baru....

"Dan mereka menyembah selain Allah apa yang

tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada
mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka
berkata,

Mereka itulah pemberi syafaat lupada kami di sisi

All,ah.' Kanlanlah,'Apalmh kamu membnitahulmn
kcpada Ailnh apa y ong tidnk dikctnhui- Ny a baik di kngit
maupun di bumi?'Mahasuci Allah dan Mahntinggi
dari apa y ang mnelw prsekutulan 272. " (Yunus: 18)

Nafsu itu apabila sudah menyeleweng, dia tidak
hanya berhenti pada batas tertenhr dalam hal-hal
yang tidak masuk akal atau tidak layak. Berhala-ber-
hala yang mereka sembah itu tidak dapat mem-
berikan kemudharatan ataupun kemanfaatan ke-
pada mereka, namun mereka tetap menganggap
nya dapat memberikan syafaat di sisi Allah,

'Msrekn bulata,'Merelu itu adalah pembni syafaat

fupono fumi di sisi Allnh.' Kanlcanlah, Ap alwh knmu

memberitahukan lcepada Allah apa yang tidak di-
lutahuinya baik di lnngit m"aupun di bumi?"'

Apakah Allatr Yang Mahasuci itu tidak mengeta-
hui bahwa di sana ada orang yang dapat mem-
berikan syafaat di sisi-Nya sebagaimana anggapan-

mu? Apakah kamu mengetahui sesuatu yang tidak
diketahui oleh Allah, dan kamu memberitahukan
kepada-Nya bahwa di langit dan di bumi ada sesuatu
yang tidak diketahui oleh-Nya?

Metode yang bersifat merendahkan ini sangat
tepat di dalam menghadapi orangorang yang ber-
buat yang tidak masuk akal ini, yang kemudian
disudahi dengan menyucikan Allah dari segala
sesuatu yang tidak patut dengan keagungan-Nya,
yang mereka dalarakan itu,

' Mahnuci Allnh dnn Malntinggi dmi ap a y ang mnekn

perselafiuknn " (Yunus: 18)

Sebelum menyudahi pemaparan tentang apa
yang mereka katakan dan mereka perbuat itu,
maka Al-Qur'an memberikan komentar bahwa per-

buatan syirik itu merupakan sesuatu yang datang
kemudian. I(arena, pada asalnya fitrah itu berhrmpu
pada tauhid. Kemudian terjadi perselisihan dan
penyimpangan setelah berlalu beberapa masa,

'Manusia dnhulunya hnnyalnh satu umnt, lumudian
mnela berselisih.'

Kehendak Allali menetapkan untuk memberi
tempo kepada mereka hinggawakhr tertentu. Hal
itu sudah ditetapkan, maka terlaksanalah yang
demikian itu karena adanya suatu hikmah yang
dikehendaki-Nya,

"Kalnu tidaklnh lmrma suatu krtenpan yang telnh adn

dnri Tilhanmu dahulu, pastilah tekh dibui leeputusan

di antara mnekn tentnrg apa y ang mnela pnselisihlwn
ftz."(Yunus: 19)

Sesudah memberikan komentar ini, maka rang-
kaian kalimat berikutnya masih menampilkan
ucapan orang-orang yang menggantikan generasi

terdahulu itu,

'Dan mereka berkata, Mengapa tidak diturunknn
lup adnrry a (Muhammad) suatu lutnangan (mulj iznt)
dari Tithanny a ?' Maka lwnlnnlah,'Sesunguhny a
yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu, tungu
(sajolnh) obhmu, sesungguhnya alw bnsamn knmu ta-
masuk orang-urang yang menunggu. "'(Yunus: 20)

Semua ayatyang tercanfum dalam Al-Qur'an
yang mulia dan sekaligus sebagai muljizat ini masih
belum cukup bagi mereka. Ayat-ayatAllah yang
terbentang dalam susunan dan keteraturan alam
semesta ini pun belum cukup bagi mereka Mereka
meminta sesuatu yang luar biasa seperti yang
terjadi pada rasul-rasul sebelumnya, dengan tidak
mau mengerti tabiat risalah Nabi Muhammad saw.

dan watak kemukjizatannya. Kemukjizatan Al-

Qur'an bukanlah mul<1izat temporal yang habis
bersama berlalunya suatu generasi. Tetapi, ke
mukjizatan AlQur'an ihr abadi yang terus berbicara
kepada hati dan pikiran dari satu generasi ke
generasi berikutnya.

Allah memberikan pengarahan kepada Rasul-

Nya agar menyerahkan urusan ini kepada Allah
yang mengetahui perkara gaib, yang berkuasa
untuk menampilkan atau tidak menampilkan se
suatu yang luar biasa,

'Maka lanlcanlah, 'Sesungguhnya yang gaib itu Iw-
punyaanAllah. Sebab itu, tunggu (sajalah) olelanu, se-

sunguhnya aku bersama lwmu tnmasuk orang'mang

yangmenunggu."'
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Ini adalah jawaban berisi pemberian tangguh,
pemberian ancarnan, dan mengandung penjelasan
mengenai batas-batas ubudiah di sisi uluhiah. IGrena
Nabi Muhammad saw. adalah nabi dan rasul ter-
besar dan termulia. Namun, beliau tidak menguasai
perkara gaib sedikit pun, karena seluruh perkara
gaib itu kepunyaan Allah. Beliau tidak memiliki
kekuasaan sedikit pun terhadap urusan manusia,
maka perkara mereka diserahkan kepada Allah.
Demikianlah dibatasinya posisi ubudiah di sisi
maqam uluhiah, dan dibuatnya garis tegas yang
memisahkan dua macam hakikat yang tidak ada
lagi kesamaran dan keraguan sesudahnya.

sikap dan Perilaku;:".r" pada umumnya
dalam Menghadapi Kesenanga.n dan Kesulitan
Hidup

Setelah memaparkan apa yang dikatakan dan
dilakukan orang-orang yang menggantikan gene
rasi terdahulu itu, maka ayat-ayat berikutnya kem-
bali membicarakan sebagian tabiat manusia ketika
mereka merasakan rahmat setelah ditimpa bahaya
sebelumnya. Hal ini sebagaimana pada ayat-ayat
sebelumnya dibicarakan sikap mereka ketika di.
timpa bahaya kemudian diselamatkan darinya.

Dikemukakannya suahr contoh yang terjadi dalam
kehidupan yang membuktikan hal inr, yang ditampil-
kannya dalam benhrk pemandangan yang mengesan-
kan dengan menggunakan metoda deskriptif,

-cSi,as6L$:fr ;"}Q;"t:)i6i$()
<,;K3ut#<6it;Kd:ir$Vvr
effie3(3Y676r{,c#ui1#
3*c\r*'"eq-,i;;;4e:,rc-;-t_,
V"4.x;6(F'u,k6,tffiiiiv'
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'Apabila Kami merasaknn kepada manusia suatu
rahm.at sesudn h (dnnngnya) bahnya menimpa mnelca,

tiba4iba merekn mzmpunyai tipu daya dahm (me-

nentnng) tnndn-tnndn kzluasann l{arnL Katnknnlnh
Allah ltbih apat ptnbalasanny a (atas tipu do, o in).'
Sesungulmya mnhilwt-mnlnilat Kami mmuli^s tipu
dayamu. Dialnh Iillan yang mmjadilwn larnu dapat
berj alan di dmatan dan ft erlny a) di hutan. Sehin ga
apabiln knmu buada di dalnm bahtera, dnn me-
Lunatrlah baltcrd itu mernbaua orang-orang yang adn
di dalnmnya dntgan tiupan angin yang baik, dan
mnclw bngmtbira lwrmanya, datnnglnh angin badai.
Apab;h gelotnbang dmi segeup pmjuru nmimpanyO
dnn mnekn yakin baluta mrelm telah talecputtg
(fuhaya), mala merela berdna lnpodo Allah d,mgan
mmgikhln slwn ketaatan kpada- Nya semata-mnta

GeraJa bulwta), "Sesunguhnya jikn Englau nwry c-

hmatlan lwi dnri balwya ini, pastilnh lmmi alan
temasuk orang- orang ! arg bnsyulntr.' Malw, tufkala
Allah ncny eln nulkan mneka, tiba-tiba mnela mern-

buat kczpliman di mula burni tanpa (alaan) yang
benar. Hai mnnuda, sesunguhnya (bmcan"a) lu-
zplimanmu alean mmimpa dirimu sendiri. (Hasil lu-
Tplimanmu) itu lunydnh bnilenutan hidup duniaai"
kemudian k"pono Kamilah ktmbalimu, lalu Ifumi
labarlan lupadamu apa y attg tulah kamu knj alun. "
(Yunus:21-23)

Sungguh mengherankan makhluk numusia ini!
Dia tidak mau mengingatAllah kecuali pada saat
dalam kesulitan; dan tidak mau kembali kepada
fitrahnya dan melepaskannya dari debudebu l*ru-
rafat yang mengotorinya kecuali ketika dalam
kesusatran. Apabila sudah dalam keadaan anran, dia
lalai atau malah menyeleweng.

Demikianlah sikap manusia pada umumqr4 ke
cuali orang yang mendapat petrnjuk sehingga
fi0zhnya tetap sehat, hidup, pahrh setiap walidr, dan
senantiasa jernih dengan kejernihan iman

"Apabih l(nmi mnasalun hpada mnnusia suatu
rahmat saadnh (tlanngrya) balaya mmimpa nneka
tiba-tiba merekn mempunyai tipu day dalam (me-

nnrmg) tanda-tandn lukuasann l(ani."

Begitulah yang diperbuat kaum Fu'aun terhadap
Musa Ketika mereka ditimpa azab, mereka me
minta pertolongan kepada Musa dan berjanji tidak
akan mengulangi perbuatan-perbuatannya lagi
Tetapi setelah mereka mendapatkan rahmag mereka
membuat tipu daya terhadap ayat-ayatAllah dan me
natsritt<annta kepada penyimpanganfng jauh dari
maksud ayat ihr sendiri, dan mereka berkah, "IGmi
dibebaskan dari bencana itu karena ini dan ini...."
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Demikian pula yang dilakukan kaum Quraisy.
Ketika mereka ditimpa kekeringan dan mereka
takut binasa, maka datanglah mereka kepada Nabi
Muhammad saw. meminta belas kasihan beliau
supaya mau mendoakan kepadaAllah. lalu, beliau
berdoa kepada Allah, lantas Allah mengabulkannya
dengan menurunkan hujan. Tetapi, kemudian kaum

Quraisy itu melakukan tipu daya terhad ap ayatrayat

Allah dengan segala sepak terjangnya.
Dan yang demikian ini sudah menjadi gejala

umum yang berlaku di kalangan masyarakata ke
cuali orangyang dilindungi oleh imannya.

"Katalanlah, Allah lebih cepat ptmbalnsannya (atas

tipu dnya itu)."'

Allah lebih berkuasa membuat rencana dan
membatalkan tipu dayamu. Tipu dayamu terbuka
dan diketahui di sisi.Nya; dan tipu daya yang ter-
buka itu'sangat mudah dibatalkan,

"S esungguhny a malailmt-malnikat Kami menulislmn

tipu dny amu. " (Yunus: 21)

Tidak ada sesuatu pun yang samar dan terlupa-
kan olehAllah.

Dan mengenai siapa ufusan-utusan (malaikat-

malaikat) Allah itu dan bagaimana mereka me-
nulisnya, maka itu adalah perkara gaib yang kita
sama sekali tidak mengetahuinya kecuali melalui
nash semacam ini. Oleh karena ifu, kita harus me-

nerimanya tanpa menalcwilkannya dan mengotak-
atik lafalnya yang demikian jelas itu.

Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan
pemandangan yang hidup, seakan-akan benar-
benar sedang terjadi dan dilihat oleh mata, diikuti
oleh parasaan, sehingga hati menjadi tunduk.

Hal itu dimulai dengan menetapkan adanya ke
kuasaan yang menguasai gerak dan diam,

' D ialnh Tilhnn y ang mmj adilan kamu dnp at b u"j alnn
di daratan dnn (berl"ayar) di lautan."

Semua ihr adalah karena surah ini secara kese-

luruhan ditampilkan untuk menetapkan adanya
kekuasaan yang berkuasa terhadap alam semesta,
yang tiada sekutu bagi-Nya.

Kemudian kita berada di depan pemandangan
yang dekat,

"Sehingga apabiln lmmu berada di dnlnm bahtna."

Dan,lihatlah bahtera itu bergerak dengan me
nyenangkan,

'Dan nteluncurlah bahtera itu membawa nrang-lrang
y ang atn di dnlnmny a drngan tiupan angin y ang b aik.... "

Inilah perasaan orang{rang yang berada dalam
bahtera itu, sebagaimana yang kita ketahui,

'Dan mnekn bergembira knrenanya."

Ketika mereka dalam kelapangan dan keaman-
an, dan dalam kegembiraan yang menyeluruh, tiba-
tiba mereka dikagetkan oleh sesuatu yang dulu juga

menimpa orangorhng terdahulu yang terlena dan
bergembira ria,

'D atanglnh angin badai... "

Duhai, betapa mengerikannya,

"Dan gelombang dari segenap penjuru menimpa
merekn."

Bahtera terombang-ambing dan mengguncang-
kan orangyang ada di dalamnya. Gelombang me
mukul dan menerpanya hingga seperti bulu di
lautan... dan penumpangnya merasa ketakutan dan
mengira tidak akan dapat lepas dari marabahaya,

'Dan mnela mengira bahwa merekn tel"ah terkepung

ftahaya)." .

Dan, tidak adajalan untuk menyelamatkan diri ....
Dalam keadaan seperti ini saja, dan di tengah

ancaman bahaya yang menakutkan ini, fitrahnya
lari dari segala macam kotoran dan noda yang
menodainya selama ini. Hatinya lari meninggalkan
kotoran-kotoran gambaran yang mereka buat
selama ini. Meluapluaplah fitrahnya yang asli dan
sehat dengan tauhid dan mengikhlaskan ketaatan-

nya kepadaAllah,'tanpa yang lain,

'Merelrn berd.oa Inpod" Allnh dengan mengikhlnkan
funann kpadn-Nya sematn-rnata (snaya berlan),
'Sesungguhnya jila Engknu menyelamatknn knmi dnri
balaya ini, pastilah lcami alan termnsuk zrang-orang

yang bnsyukur. "'(Yunus: 22)

Angin mulai reda, gelombang menjadi tenang, jiwa

mereka pun menjadi tenteram, dan hatinya menjadi
tenang. Bahtera sampai ke pantai dengan aman, para

penumpangnya merasa yakin bahwa mereka masih
hidup, dan kaki mereka sudah menginjak daratan.

Maka, apakah yang mereka lakukan kemudian?

'Malm, tntl(nk AIkh mmy elnmatknn merela, tibaliba
mereka membuat ke<aliman di muka bumi tanpa
(alasan) yang benar."

Hal ini terjadi secara tiba-tiba dan spontanitas.
Inilah sebuah pemandangan yang utuh, tidak

ada satu gerak atau getaran hati yang terluput dari
lukisan ini. Sebuah pemandangan tentang suatu
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peristiwa, tetapi ia adalah pemandangan jiwa se-

kaligus, pemandangan tentang suatu karakter,
pemandangan tentang contoh mengenai golongan

terbesar manusia dalam setiap generasi.

Oleh karena itu, disusulinya ayat ini dengan
peringatan kepada manusia secara keseluruhan,

"Hai manusia, sesunguhny a (b mcana) kezalimanmu

akan menimpa dirimu sendiri."

Baik kezaliman terhadap dirinya secara khusus,
dengan melakukan hal-hal yang membinasakan
dan bergelimang dalam kemaksiatan yang akan
menyebabkan kerugian dan penyesalan, maupun
kezaliman terhadap orang lain, karena manusia itu
adalah satu jiwa. Akan tetapi, orang-orang yang
zalim dan yang meridhai kezalimannya sudah tenhr
akan menerima akibabrya.

Tidak ada ke zahrnanyNrg lebih buruk dan lebih
jelek daripada kezaliman terhadap uluhiah Allah,
dan meramp as rububiy ah, qawamah, dart h"akimi ah

dengan memberikannya kepada manusia yang
notabene adalah hamba-hamba-Nya.

Manusia itu ketika melakukan kezaliman, maka
ia akan merasakan akibatnya dalam kehidupan
dunia ini, sebelum merasakan pembalasannya di
kampung akhirat nanti. Mereka rasakan akibatnya
ini yang berupa kerusakan dalam seluruh ke-
hidupan, yang tidak ada seorang pun yang tidak
terkena dampaknya. Bahkan, dampaknya juga

mengenai kemanusiaan, kehormatan, kemerdeka-
an, dan keutamaan.

Manusia itu ada yang memurnikan ketaatannya
kepada Allah, dan ada pula yang diperbudak oleh
thaghut dan orang-orang yang zalim. Perjuangan
untuk menegakkan uluhiah Allah di bumi dan
rububiyabNya dalam kehidupan manusia, adalah
perjuangan bagi kemanusiaan, kemerdekaan, ke-

muliaan, dan keutamaan. Masing-masing memiliki
makna yang terhormat untuk mengangkat derajat
manusia dari kehinaan yang membelenggu, kotor-
an yang mencemari, dari hal-hal yang merendah-
kan kehormatan, dari hal-hal yang merusak masya-

rakat, dan dari kehidupan yang rendah.

"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) leezaliman

alan mmimpa dirimu s mdiri ; (lnsil lualim.anmu) itu
hnny alnh ltmikmntan duniaw i. "

Tidak lebih dari itu!

"Kemudian lcepada Kamilnh kembalimu, I'alu Kami
lmbarlan kepodnmu apa y ang telnh lmmu kzri akan. "
(Yunus:23)

Yaitu, hisab di akhirat serta pembalasannya, se-

telah sebelumnya menerima kesengsaraan dan
azab dunia.

Nilai Kehidupan dan Kenikmatan Dunia
Bagaimana nifai kenikmatan hidup duniawi dan

apa pula hakikatnya? Rangkaian kalimat berikutnya
menggambarkan hakikat ini dalam pemandangan
yang dilukiskan oleh Al-Qur'an dengan segala
gerak dan kehidupannya, sebagai pemandangan
yang terjadi setiap saaf namun dilalui begitu saja

oleh makhlukhidup dengan tidak disadarinya,

" r.w6 jAib;$ {Sq^i'$ji P('y
EtVfr'fg4Sifi\1i?\;a;fiLq
-tifr 6;#6,-64)iu!:iiq;F,
6;i"'r(^,et\fiW66ii,i$:\i3,

Si,;4t, A et{i j,;i A:K;^i t .

" S e s unggu hny a p er ump amaan l<t hidup an duni aw i i tu
adakh sepnti air (hujan) yang Kami turunknn dnri
lnngit. Lalu, tumbuhlnh dengan suburnla larenn air
itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang
dimnknn mnnusia dnn binntnrry ternnk. Hingga apabiln

bumi itu telnh sempurna luindnhannya, dnn mem"akai

(pula) puhiasannya, dnn pemilik-p emilikny a mengira

baluta mnelm pasti mmguasatnya, tiba-tiba dnnnglah
kepadnnya aa.b l(ami padn waktu malnm atnu siang.

Lalu, Kami j adiknn (tannman- tan am.anny a) hlcsann

tanam-tanaman yang sudah disabit, seaknn-akan

belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami
menj elnsknn tandn-tanda kekuasaan (Kami) kepadn

lrang-lrang lang bnpikir." (Yunus: 24)

Itulah gambaran kehidupan dunia yang tidak ada
yang dimiliki manusia kecuali sekadar merasakan
kenikmatannya saja. Sehingga, mereka merasa
puas dan berhenti di sisinya. Mereka tidak ingin
beralih kepada sesuatu yang lebih mulia dan lebih
kekal.

Inilah dia airyang turun dari langit; dan ini tum-
buh-tumbuhan yang disentuhnya dan bercampur
dengannya lantas tumbuh dan berkembang. Itulah
bumi seolaholah pengantin yang sedang berhias
unhrk duduk di pelaminan. Pemiliknya membangga-

banggakannya, karena mereka mengira bahwa karena
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usahanyalah tanam-tanaman itu berkembang,
dengan kehendaknya ia menjadi indah, dan mereka
adalah pemilik penuh urusan itu, tidak ada yang
dapat mengubahnya dan tidak ada yang menentang
kehendaknya.

Di tengah-tengah kesuburan tanaman yang se
dang mekar ini, di tengah-tengah kegembiraan yang
meluapluap ini, dan di tengah-tengah ketenangan
yang mantap ini,

"Tiba-tiba datanglah kepadanya aaab Kami pada
waktu malnm atau si.ang, lnlu Kami jadiknn (nn"am-

tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah
disabit, seakan-alrnn belum pnnah tumbuh lumnrain."

Hanya sekejap, sekaligus, sekali renggut.... Itu.
lah maksud ungkapan ini, sesudah memaparkan
panjang lebar tentang pemandangan mengenai ke
suburantanam-tanaman, keindahan, dan ketenang-
an pemiliknya.

Inilah kehidupan dunia, yang telah meneng-
gelamkan sebagian manusia, dan menjadikan mercka
mengabaikan akhirabrya karena hendak mendapat-
kan sedikit kesenangan darinya. Inilah kehidupan
dunia. Tidak ada keamanan dan ketenangan pada-
nya, tidak ada ketetapan dan kemantapan, dan
manusia tidak dapat menguasainya kecuali hanya
sekadarnya saja.

Inilah kehidupan dunia,

# *n l9(, o u ; i asli tti $y-\? i,Kt
A

fo

' D an Allnh mmy nu (manusi"a) kt D arussalnrn (surgQ,

dan menunjuki orang yang dikehen"daki-Nya kepada
jalan yang lurus (Islnm). "(Yunus: 25)

Wahai, betapa jauhnyaperbedaan antara negeri
yang dapat saja lenyap dalam sekejap, ketika ia
sudah sempurna keindahannya dan memakai per-
hiasarmya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa
mereka pasti menguasainya, tetapi tiba-tiba ia
menjadi laksana tanam-tanaman yang sudah disabit
dan belum pernah hrmbuh kemarin. Alangkatr jauh-

nya perbedaan antara negeri kehidupan duniawi ini
dengan Dar ussalam (negeri kesejahteraan, surga)
yang Allah menyeru manusia kepadanya, dan
menunjuki orang yang dikehendaki-Nya ke jalan
yang dapat menyampaikannya kepadanya... ketika
mata hatinya telah terbuka, dan dia melihat Darus
salam.
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'Bagr orang-or:rng yang berbuat baik, ada
patrala ya^ng terbaik (r*gr) dan tarnbahannya.
Dan muka mer,eka tidak ditunrpi debu hitam
dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah
penghuni surga, mereka kekal di dalamnya-
(26) Dan orang-orang yang mengerjakan ke-
jahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan
mereka ditutupi kehinaan. fidak ada bagi
mereka seorang pelindung pun dari (aza;b)

A[ab seakan-a^kan muka mereka dinrtupi de-
ngan kepingan-kepingan malam yang gelap
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g"lita- Mereka itulah penghuni neraka; mereka
kekat di dalamnya. (27) (Ingatlah) suatu hari
(ketika itu) Karni mengumpulkan mereka se-

muanya, kemudian Kami berkata kepada
orang-orang yang mempersekutukan (Tirhan),

"Ibtaplah kamu dan sekuhr-sekutrmu di tem-
patnu itu.'Lalu Kami pisatrkan mereka dan
berkatalah sekuhr-sekuhr merekao tKamu se-

kali-kali tidak pernah menyembah kami. (28)

Dan ctrkuplah Allah menjadi saksi a^ntara kami
dengan kamu" batrwa kaJni ddaktahu-menahu
tentang penyembahan kamu (kepada kalrd).'
(29) Di tempat itu (Padang Mahsyar), tiap-tiap
diri merasakan pembalasan dari apa yang
telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikem-
bdikan kepada Alhh Pelindung mereka yang
sebenarnya dan lenyaplah daxi mereka apa
yang mereka ada-adakan. (30) IGtakanlah,
'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu
dari langit dan bumi atau siapakah yang kuasa
(menciptakan) pendengaran dan penglihatan,
dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup
dari yang mati dan mengeluarkan yang mati
dari yang hidup dan siapakah yang mengahrr
segala urusamP Maka mereka akan menjawab,
'Allah.' Maka katakanlah,'Mengapa kamu
tidak bertakwa (kepada-Nya)P (3t) Maka (Zat
yang demikian) itulah AIah Thhan kamu yang
sebenarnyal maka tidak ada sesudah ke-
benaran ihr melainka.n kesesatan- Ivlaka bagai-
manakah kamu dipalingkan (dari kebenaran) ?

(32) Demikianlah telah tetap hukuman T[rhan-
mu terhadap orang-orang yang fasilq karena
sesungguhnya mereka tidak beriman. (33)

Katakanlah"'Apakah di antara sekutu-sekutu-
mu ada yang dapat memulai penciptaan ma}h-
lulg kemudian mengulanginya (menghidup-
kannya) kembaliP Katakanlahr"Allahlah yang
memulai penciptaan makhluk, kemudian
mengulanginya (menghidupkanya) kembali.
Maka, bagaimanakah kamu dipalingkan (ke-
pada menyembah yang selain Allah)f (34)

Katakanlah,'Apakah di antara sekuhr-sekuhr-
mu ada yang menunjuki kepada kebenaranP
Ibtakanlah,"Allahlah yang menunjuki kepada
kebenaran.' Maka, apakah orang-orang yang
menunjuki kepada kebenaran ihr lebih berhak
diikuti ataukah orang yang tidak dapat mem-
beri pehrnjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?
Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagai-
manakah kamu mengambil keputusan? (35)

Dan, kebanyakan mereka tidak mengikuti
kecuali prasangka saja. Sesungguhnya per-
sangkaan itu tidak sedikit pun berguna unhrk
mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjaka^n.
(36) Tidaklah mungkin Al-Q.ur'an ini dibuat
selain Allah. AkaD tetapi 6l-Q*'a"t inr) mem-
benarkan kitab-ftitab 

-ymg 
sJbelumnya dan

menjelaskam hukum-hutium ya.ng telah ditetap-
h*yq tidak ada keraguan di dalamnya, (di-
turunkan) dari Tirhan semesta alam. (37) Atau
(patutkah) mereka mengatakano"Muhammad
membuat-buatnya-' Katakanlahr" (Kalau benar
yang kamu katakan itu), maka cobalah
datangkan sebuah surah seumpatnanya dan
pang$flah siapa-siapa yang dapat kamu pang-
gil (unuk membuairya) selain Allah, jika kamu
orang-orang yang bena"r.' (38) Bahkan yang se-

benarnya, mereka mendustakan apa yang
belum mereka mengetahuinya dengam sem-
purna padahal belum datang kepada mereka
penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang
sebelum mereka telah mendustakan (rasul).
Maku, perhatikanlah bagaimana akibat orang-
orang yang zalim itu (39) Di antara mereka
ada orang-orang yang beriman kepada Al-
Q*'arc dan di antaranya ada (pula) orangorang
yang tidak beriman kepadanya. Ttrhanmu lebih
mengetahui tentang orang-orang yang berbuat
kerusakan. (40) Jika mereka mendustakan
kamu, ma^ka kat&kadab'Bagiku pekerjaanku
dan bagimu pekerjaa^nmu.I(amu berlepas diri
terhadap apa yang aku kerjat<an dan aku pun
berlepas diri terhadap apa yang kamu kerja-
kan.' (41) Dan, di antara mereka ada orang
yang mendengarkanmu. Apakah kamu dapat
menjadikan orang-orang tuli inr mendengar
walaupun mereka tidak menger6. (42) Dan, di
antara mereka ada yang melihat kepadamu.
Apakah dapat kamu memberi pehrnjuk ke-
pada orang-orang yang buta, walaupun mereka
tidak dapat memperhatikan. (43) Sesung-
guhnya Allah tidak berbuat zalim kepada
mamusia sedikitpun, tetapi manusia ihrlah yang
berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri.
( a) Dan (iosatlaf,) a^kan hari (yrrrg di wakar
itu) Allah mengumpulkan merekan (mereka
merasa pada hari iar) seakan-akan mereka tidak
pernah berdiam (di dunia) melainkan ha"nya
sesaat saja di siang hari (di wakhr itu) mereka
saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah
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orang-orang yang mendustakan bertemu de-
ngan Allah dan mereka tidak dapat petunjuk
(a5) Dan jika Kami perlihatkan kepadamu
sebagian dari (siksa) yangKami ancamkan ke-
pada mereka., (tentulah kamu a}an melihabrya)
atau (iika) Kami wafatkan kamu (sebelum itu),
maka kepada Kami jualah mereka kembali,
da^n Allah menjadi saksi atas apa yang mereka
kerjakan. (a6) Tfap-tiap umat mempunyai rasul.
Maka, apabila telah datang rasul mereka, di-
berikanlah keputusan antaxa mereka dengan
adil da^n mereka (sedikit pun) tidak dianiaya-
(47) Mereka mengatakar&'Bilakah (datattgttya)
ancannan ihr, jika memang kamu orang-orang
yang benarP (48) Katakanlah,'Aku tidak kuaSa
mendatangkan kemudharatan dan tidak pula
kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa
yang dikehendaki Allah.' Ttap-tiap umat mem-
punyai ajal. Apabilatelah datangajal merekan
maka mereka tidak dapat mengundurkannya
barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulu-
kan(nya). (49) Katakanlah, 'Terangkan ke-
padaku, jika datang kepada kamu sekalian
siksaan-Nya di walfir malam atau di sianghari
apakah orang-orang yang berdosa ihr minta
disegerakan juga?' (50) Kemudian apakah
setelah terjadinya (azab itu), kemudian kamu
ban mempercayainya? Apakah sekarang (kamu
baru mempercayai), padahal sebelumnya kamu
selalu meminta supaya disegerakan? (51) Ke-
mudian dikatakan kepada orang-orang yang
zdim (musyrik) ihrr'Rasakanlah olehmu siksa-
an yang kekal; kamu tidak diberi balasan me-
lainkan dengan apa yangtelah kamu kerjakan'
(52) Dan mereka menanyakan kepadamu,
'Benarkah (azab ya^trg dijanjikan) ituP Ibtakan-
lalrr'Ya, demi Ttrhanku, sesungguhnyaazab ia
adalah benar da^n kamu sekali-kali tidak bisa
luput (dari padanya).' (53) Dan kalau setiap
diri yangzalim (musyrik) ibr mempunyai segala
apa yang ada di bumi ini, tenhr dia menebus
dirinya dengan itu, dan meieka menyem-
bunyikan penyesalannya ketika mereka telah
menyalsikan azab itu. Dan telah diberi ke-
puhrsan di antara mereka dengan adil, sedang
mereka tidak dianiaya. (5a) Ingatlah, se-
sungguhnya kepunyaan Allah apa yang di
langit dan yang di bumi. Ingatlah, sesung-
guhnyajanji Allah ihr benar, tetapi kebanyakan
mereka tidak mengetahui(nya). (55) Didah
ya^ng menghidupkan dan yang mematikan dan

hanya kepada-Nyalah kamu dikembafilran (56)

Hai manusia, sesungguhnya telatr datang ke-
padamu pelajaran dari Ttrhanmu dan penyem-
buh bagi penyakit-penyakit (y"og berada)
dalam dada dan petunjuk serta rahrnat bagi
orang-orang yang beriman. (57) Katakanlah,
'Dertgan kurnia-Allah dan ratrmat-Nya, hen-
da^klah dengan ihr merekabergembira. Ktrrnia
Allah dan rahmat-Nya adalah lebih baik dari-
pada apa yang mereka kumpulkan.' (58) I(ata-
kanlahr'Terangkanlah kepadaku tentang
rezeki ya"ng diturunkan Allah kepadamr4lalu
kamu jadikan sebagiannya haram dan (se-

bagiannya) halal.' Katakanlatr,'Apakah Allatl
telah memberika^n izin kepadamu (tentang ini)
atau kamu mengada-adakan saja terhadap
AltahP (59) Apakah dugaa^n orangyangmeng-
ada-adakan kebohongan terhadap Allah pada
hari kiamat? Sesungguhnya Allah benarbenar
mempunyai karunia (y"ng dilimpatrkan) atas
manusia, tetapi mereka kebanyakan tidak
mensyukuri-(Nya). .(60) Kamu tidak berada
dalam suatrr keadaan da^n tidak membaca suatr
ayat dari Al-Qur'an dan kamu tidak melalm-
kan suahr pekerjaan, melainkan Kami menjadi
saksi atasmu pada wakar kamu melakukannya.
Tidak luput dari pengetahua^n Thhanmu biar-
pun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di
langiL Ttdak ada yang lebih kecil dan tidak
(p"lr) yang lebih besar dari itu, melainkan
(semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh
Ivlahfuzh). (6t) Ingatlab sesungguhnya wali-wali
Allah itu, ddak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (p"1") mereka bersedih hati.
(62) (Yaitu) orang-orang yang beriman dan
mereka ya"ng selalu bertalnsa. (63) Bagi mereka
berita gembira di dalam kehidupa"n di dunia
dan (dalam kehidupan) di a^khirat Tldak ada
perubahan bagi kalimat-kalimat (ianjijanji)
Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan
yang besar. (61)Janganlah kamu sedih oleh
perkataam mereka. Sesungguhnya kekuasaan
ihr selunrhnya adalah kepunyaar Allah. Dialah
Yang IVIaha Mendengar lagi IVIaha Mengetahui.
(65) Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah
semua yang ada di langit dan semua yang ada
di bumi. Dan ora.ng-orang yang menyeru se-

kutu-sekutu selain Allah, fidaklah mengikuti
(suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti
kecuali prasangka belaka, dan mereka hanya-
lah menduga-doga. (66) Dialah yang menjadi
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kanmalam bagi kamu supayakamu beristirahat
padanya dan (menjadikan) siang terang-ben-
derang (supaya kamu mencari karunia Allah).
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang
yang mendengax. (67) Mereka (orang-orang
Yatrudi dan Nasrani) berkata,'Allah mem-
punyai anak.'Mahasuci Allah. Dialah Yang
Mahakaya, kepunyaa.n-Nya apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tida^k
mempunyai huiiah tenta.ng ini. Pantaskah kamu
mengatakan terhadap Allah apa ya^ng tidak
kamu ketahui? (68) Katalonlat4'Sezungguhnya
orang-orang yang mengada-adafran kebohong-
an terhadap Atlah tidakberunhrng.'(69) (Bagi
mereka) kesenangan (sementara) di dunian
kemudian kepada Kamilah mereka kembali.
Kemudian Kami rasa"kan kepada mereka siksa
yangberal disebabkan kelrafiran mereka-" (70)

Pelajaran ini seluruhnya berisi sentuhan perasa-

an secara berhrut-hrut, yang semuanya berujung
pada satu tujuan. Yakni, mengarahkan fitrah ke-
manusiaan dengan petunjuk-petunjuk tentang ke
esaan Allah, kebenaran Rasul, keyakinan terhadap
hari akhir, dan keadilan di sana.

Sentuhan-senhrhan nurani yang menyentuh jiwa

dari semua kerangkanya dan membawanya ke
kawasan alam semesta, dalam perjalanan panjang

dan menyeluruh, dari bumi ke langit, dari ufuk
semesta alam ke ufukjiwa, dari generasi terdahulu
ke generasi sekarang, dan dari dunia ke akhirat
dalam suafu rangkaian kalimat...

Dalam pelajaran terdahulu juga terdapat sen-

tuhan-sentuhan dan pengembaraan ini, tetapi di
dalam pelajaran ini lebih jelas lagi.... Dari melukis
kan keadaan ketika makhluk dikumpulkan di
Padang Mahsyar terus berlanjut kepada peman-

dangan-pemandangan alam,lalu kepada diri ma-
nusia. I-antas berlanjut kepada tantangan AlQur'an
kepada orang yang mengingkarinya. Kemudian
diperingatkannya mereka terhadap akibat yang
diterima orangorang terdahulu yang mendustakan
agamaAllah.

Dari sana, sepintas kilas diungkapkan keadaan
ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar
dengan pemandangan yang baru. Dilanjutkan de-

ngan ditakut-takutinya manusia akan datangnya
azab yang mendadak dalam bentuk ungkapan yang

menimbulkan perasaan takut dalam hati. Kemudian
digambarkan ilmu Allah yang meliputi yang tidak

ada sesuatu pun yang menandinginya. Diteruskan
dengan menampilkan beberapa tanda kekuasaan
Allah di alam semesta- lalu, diperingatkannya mereka
dengan sesuatu yang bakal menimpa orang-orang
yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah
pada hari hisab nanti....

Itulah sejumlah senhrhan yang mendalam dan
meyakinkan. Jiwa yang sehat dan sensitif tidak
mungkin tidak menyambutrya Juga tidak mungkin
tidak meleleh gumpalan-gumpalan penghalang di
dalamnya diterpa derasnya kesan-kesan dan pe
ngaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari berbagai
hakikatyang nyata dan ditimbulkan darifitrah alarn,

fitrah jiwa, dan tabiat alam semestayang ada....

Sesungguhnya orang{rang kafir itu adalah benar
kalau mereka merasakan bahwa Al-Qur'an itu
membahayakan barisan mereka. Oleh karena itu,
mereka saling mencegah safu sama lain dari
mendengarkan Al-Qur'an karena takut kesan Al-
Qur'an itu akan memalingkan mereka dan meng-
goncangkan hati mereka- Sedangkan, mereka ingin
tetap bertahan dalam kemusyrikan.

Keadaan llfa^nusia di Padang Mahsya"r

&

";";UH3;5.{-'i;c.i6-51Stt#s
G- r\3$ 6rFF- {t:l P'\,AJ- frA'i;
';,su\t;sliw,?9i6,>u4i6
W,yAffi;i{fr ;;5rdrp'6i;i

&lAeqq5ai*'t,a53
"Bagi orang-wang yang bnbuat baik adn palruln y ang
terbaik (surga) dnn tnmbahannya. D an, mulw mcrekn

tidnk ditutupi debu hitam dnn tidak (puln) lehinnnn).
Mnelw itulnh penghuni surga, mnela luknl di dnlnm-
ny a. Orung- orang y ang mzngrj aknn kzj ahann (men-

dapat) balnsan yang setimpal dan mneka ditutupi
kehinaan. Tidak adn bagi mnela seorang pelindung
pun dari (aab) Allah, sealwn-almn muln ditutupi
dzngan kepingan-lupingan malnm yang gelnp gulin.
Mnelw itul"oh p aqhuni nnala ; merelw kzlwl di dnkm-
z1lc." (Yunusz26-27)

Ayat terakhir dalam palajaran yang lalu ialah
firmanAllah,
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'AlLahmmymt (nnnusin) lu Darussalnm (surga), dnn
menunjuki orang yang dilehendaki-Nya ke jalan yang
lurus (Islam). "(Yunus: 25)

Mak4 di sini dijelaskan kaidah-kaidah pembalas-

an bagr orang-orang yang mengikuti petunjuk dan
orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk. Di.
ungkapkannya rahmat dan karunia Allah, serta
keadilan-Nya di dalam memberikan pembalasan
kepada mereka.

Orangorang yang berbuat baik, mereka berbuat
yang baik dalam akidah, dalam amal, dalam me-
ngenal jalanyanglurus, dan dalammemahami un-
dang-undang alam yang dapat mengantarkan mereka
ke Darussalam. Maka, mereka itu akan mendapat-
kan balasan yang sangat baik sesuai dengan ke-
baikan yang mereka lakukan, dan ditambah lagi
dengap karunia Allah yang tiada terbatas,

"Bagi orang- mang y ang b nbuat baik adn pahnlo y ong
terbaik (surga) dan tambalmnnya."

Dan, mereka selamat dari berbagai kesusahan
padahari hasy'wnwmpulan manusia di Padang
Mahsya/, dan dari berbagai macam ketakutan dan
kengerian sebelum diputuskannya urusan makfiluk,

'Dan mukn mereka tidak ditutupi debu dan tidak
(pula) kehinaan."

Al-qatr adalah debu, warna hitam, dan keke-
ruhan karena sedih atau dalam kesempitan. Dan
d<ilkh adalahkebangkrutan, kerendahan, dan ke.
hinaan. Maka, wajah orang-orang yang baik ini
tidak akan ditutupi oleh debudebu hitam dan muka
mereka tidak akan diliputi kehinaan.

Ungkapan ini memberikan kesan bahwa di tem-
pat itu manusia berdesak-desakan, penuh ketakut-
an, penuh kesedihan, dan penuh kehinaan yang
pengaruhnya tampak pada wajah. Maka, selamat
dari ini semua adalah keberuntungan dan karunia
dari Allah yang ditambahkan pada balasan di sana
yang juga masih ditambah-tambah lagi....

'Mnelw" yang memiliki kedudukanyang amat
tinggr ini adalah " p mghuni-p mghuni surga" dengan
segala kenikmatan dan kesenangannya.

'Mnelw lul(al di dahmnya. " (flnusz 26)

'D an orang- orang ) ang mengerj alan lui ahatan. "

Maka, kejahatan dan kejelekan ini pula yang
mereka bawa keluar dari arena kehidupan. Mereka
mendapatkan keadilan Allah, balasan mereka tidak
dilipatgandakan, kejelekannya pun tidak ditambah.
Akan tetapi,

"Balnsan kejahntan yang setimpal, dnn mnelm ditutupi
kehinaan."

Mereka ditutupi dan diliputi kehinaan dan ke-
sedihan.

"Tidnk ada bagi mereka seorang pelindung pun dari
(aztb) Allah."

!
Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun

yang akan melindungi dan menyelamatkan mereka
dari tempat kembali yang telah ditetapkan, sebagai
pelaksanaan dari sunnah dan aturan Allah bagi
orang yang menyimpang dari jalan yang benar,
yang menentang undang-undang-Nya.

Rangkaian ayat berikutnya melukiskan gambar-
an sentimentil terhadap kegelapan jiwa dan kotoran
yang menutup wajah orang yang bersedih dan
dilanda ketakutan itu,

"Sealwn-alwn mula mnekn ditutupi dmgan ktpingan-
lupirryan malam y ang gelap gulin. "

Seakan-akan malam yang gelap gulita itu diambil,
lalu dipotong-potong dan ditutupkan ke wajah-wajah
ini. Seluruh udara ditutup oleh kegelapan malam
yang gulita ditambah dengan rasa takut yang luar
biasa. Tetapi, masih tampak juga kelebat wajah-
wajah yang terhrtup oleh kegelapan malam yang
pekatitu

'Mnekn"yangdijauhkan di dalam kegelapan dan
kehitaman itu adalah "penghuni-penghuni nnakn",
pemilik dan ahlinya.

'Merelu lrzlul di.dalamnya." ffvnlur;z 27)

Akan tetapi, di manakah para sekutu dan pem-

beri syafrat itu? Mengapa sekuhr-sekuhr yang selain
Allah itu tidak melindungi mereka?

Begitulah keadaan mereka pada hari pengum-
pulan yang amat panas,

"A:&k'gAt;u3;if q##;i:
i:r:'66f$u'e:gi3V"#g::fX*:
p;q;K--t#rqt4;,i&g
rj;;";:#rv,*Fk'tli,^t6,#<Ari:A

$ si*i|'ft rF J*, og :a;t; ;'J 3t,

'Qngatlah) suatu hari (kztlkn itu) Knmi mengumpul-
lan mnelw semuanya. Kemudian Knmi bnlwn lwpadn

nrarry-arang lang munpnsekutulmn (Iuhnn), Titnpkh
lnmu dan seleutu-sekutumu itu di tempatmu itu.' Lalu
Knmi pisahlwn merekn, dan bukanlah sekutu*elutu
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mere ka,'Kamu sekali- knli tidak p ernah meny embah

knmi. Dan cukuplnh Allnh mmj adi salai antara lmmi
dengan lumu, bahw a lmmi tidnk tahu -mmnhu tentarry
penyembahan kamu (kepada kami).'Di tempat itu
(Padnng Mal6y ar), tiap-tnp diri mnasaknn punbaln -
an dari apa yang telah dilcerjakannya dahulu dan
merekn difumbalikan kpadn Alkh Pelindung merekn

yang sebenamya dnn lenyaplnh dari merekn aPa yang
merekn adn-adalan." (Yunus: 28-30)

Demikianlah kisah para pemberi syafaat dan
sekutu-sekutu itu pada salah satu pemandangan
hari kiamat. Suahr pemandangan yang hidup dan
lebih mengesankan daripada sekadar informasi
bahwa sekutu-sekutu dan pemberi-pemberi syafaat
itu tidak akan dapat melindungi budak-budaknya
danazab Allah, dan tidak akan dapat melepaskan
dan menyelamatkan mereka.

Mereka dikumpulkan semuanya... orang-orang
kafir dan sekufu-sekutu itu, yang mereka anggap
sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, tetapi Al-Qur'an
menyebutnya "sekufu-sekutu mereka". Penyebut-
an Al-Qur'an demikian ini dari satu segi adalah
untuk mengolok-olok mereka, dan dari segi lain
sebagai isyarat bahwa sekutu-sekutu itu bikinan
mereka sendiri dan tidak pernah sesaat pun men-
jadi sekuhr bagi Allah.

Seluruh mereka, orang-orang kafir dan sekutu-
sekufu itu, mendapatkan perintah,

'frnplnh knmu dnn selatu-sekutumu di tanpatmu itu."

Berhentilah di mana saja kamu berada! Sudah
barang tenfu mereka berhenti di tempat mereka.
Maka, perintah pada hari itu adalah perintah pelak-
sanaan. Kemudian dipisahkan antara mereka de
ngan sekutu-sekutu mereka, dan dihalangilah di
antara mereka di tempat perhentian ifu,

"Lalu Kami pisahlwn merekn."

Pada waktu itu orang-orang kafir tidak berbicara
sama sekali. Tetapi, yang berbicara adalah para
sekutu itu untuk melepaskan diri dari kejahatan.
Yaitu, kejahatan disembah oleh orangorang kafir
itu bersama Allah, atau selain Allah. Mereka me-
nyatakan bahwa mereka tidak tahu-menahu bahwa
mereka disembah oleh orang-orang kafir ifu dan
tidak pula merasakannya. Dengan demikian, mereka
tidak ikut serta dalam dosa dan kejahatan itu, dan
mereka persaksikan kepada Allah saja apa yang
mereka katakan itu,

"Dan berkntalah sekutu-sekutu mereka, 'Kamu selwli-
knli tidak pannh meny embah lwmL" (Yunus: 28)

' Dan cuhtp l"ah Alkh meri oni salcsi antara lumi dnryan
kamu, bahwa kami tidak tahu-menahu tentang
penyembahnn lnmu (ktPfu lami)."(Yunus: 29)

Itulah sekutu-sekutu yang mereka sembah. Itu-
lah mereka makhluk-makhluk lemah yang me
minta kebebasan dari dosa pengikut-pengikutnya.
Mereka menjadikan Allah sebagai saksi satu-satu-
nya, serta meminta diselamatkan dari dosatentang
sesuatu yang mereka tidak turut serta melaku-
kannya.

Pada waktu itu, dan di tempat terbuka ini, tiap
tiap orang merasakan pembalasan dari apa yang
telah dikerjakannya, merasakan akibatnya,

'Di tnnpat itu (Padang Malxyar) tiap+iap diri me-

rasaknn pembalnsan dari apa yang telah diknjaknnnya
dnhulu."

Di sana terbuka pula pandangan mengenaiTuhan
Yang Maha Esa dan Mahabenar, tempat kem-
balinya semua makhluk, dan yang selain Dia adalah
batil,

'Dan mnekn dikembaliknn lnpono Alkh, Pelindung
mer e ka y ang s eb ennrny a. "

Di sana orang-orang musyrik itu tidak mene-
mukan sesuatu pun dari apa yang mereka dahva-
kan, yang mereka sangkakan, dan sembahan-sem-
bahan mereka itu. Semuanya lenyap dari mereka,
dan tidak ada wujudnya sama sekali,

'Dan lenyapkh dari merekn apa yang mereka ada-
adalun."(Yunus: 30)

Demikianlah tampak jelas pemandangan yang
hidup di Padang Mahsyar dengan segala hakikat
dan kenyataannya, dengan segala pengaruh dan
kesannya. Semuanya dipaparkan dengan kalimat-
kalimat yang singkat. Tetapi, menimbulkan kesan
yangjauh di dalam hatiyang tidak dapatdiungkap
kan dengan kata-kata dan diskusi yang panjang.

Kembali kepada Kehidupan di Sini (Dunia)
Dari perjalanan meninjau mahsyar yang di sana

semua yang didakwakan dan kebatilan hilang
lenyap, dan tampak jelas bahwa Pelindung yang
sebenarnya adalah Allah Yang Maha Pelindung
terhadap segala sesuafu, maka pembicaraan ayat-
ayat ini kembali kepada realitas hidup mereka di
sini, di dunia ini. Juga kepada diri mereka sendiri
yang mereka ketahui, dan pemandang:ubpeman-

I
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dangan yang mereka saksikan dalam kehidupan.
Bahkan, kepada pengakuan mereka sendiri bahwa
semua itu adalah urusan Allah dan ciptaan Allah,

&\ A;i -;t,6.tr, WG {.ii;. S S

<-,q:.fr Llj#'\t:"6fr Uii'g:!\i
&3*o,:,Pri'lisli*7.rai;r4)\
lif,-jtfuiiy;; ;f'A-TK.,K,Krlt

&<':;';
"Katakanlah,'Sinpaknh yng memberi reryki knpada-
mu dnri langit dnnbumi, atau siapalmhyangbnlansa
(menciptalmn) pendengaran dan penglihatan, dan
siapalwh yang mmgeluarlnn yang hidup dnri y arry mnti
dan mengeluarlmn yang mati dari yang hidup, dan
siapalwh yang mmgatur segala urusan?' Makn, mnela
almn menjawab, Allnh.' Mala, kntal@nl"ah, Mengapa
lumu tidnk bnnhtt a 1*zpada- Nya) ?' Mala kt yry
demikian) itulnh Allnh, Tilhnn larnu yang sebennrnla.

Maka, tidnk ada sesudah kebenaran itu melainkan
kesesatan. Maka, bagaimannlah karnu dipalingkan
(dnri lubermran) ?"' (Yunus: 31-32)

Telah diterangkan di mukabahwa orang{rang
musyrik Arab itu tidak mengingkari adanya Allah,
dan tidak mengingkari bahwa Dia itu Maha Pen-
cipta, Maha Pemberi rezel<r, dan Maha Pengahrr.
Hanya saja mereka membuat sekufu-sekufu untuk
mendekatkan diri mereka kepada Allah. atau,
mereka mempunyai kepercayaan bahwa sekutu-
sekuhr itu memiliki kekuasaan di samping kekuasa-
an Allah. Mak4 di sinilah Allah menghukum mereka
disebabkan kepercayaan mereka ifu, unfuk mem-
betulkan (dengan jalan menggugah kesadaran dan
logika fitri mereka) bahwa yang demikian itu salah
dan sesal

"Katalwnlah,'Siapalmh y ang membni reryki kepadn-
mu dnri lnngit dnn bumi?"'

Misalnya hujan unhrk menghiciupkan tanah dan
menumbuhkan tanam-tanaman, burung-burung-
nya, ikan, dan binatang-binatang lainnya, dan segala
sesuatu yang mereka hasilkan dari bumi dan
binatang-binatang ternak.

Itu pun jauh lebih luas dan lebih banyak daripada
apa yang mereka ketahui wakhr itu tentang rezeki
dari langit dan bumi. Sedangkan, manusia senan-
tiasa dapat mengungkapkan hal-hal yans baru lagi
setiap kali mereka menggali rezeki dari langit dan

bumi. Semua itu adakalanya mereka pergunakan
untuk kebaikan dan adakalanya untuk kejelekan,
sesuai dengan sehat tidaknya akidah mereka.
Semua itu adalah rezeki Allah yang diperunhrkkan
buat manusia.

Maka, dari permukaan bumi terdapat ber-
macam-mac am r eVeln, dan dari dalamnya juga juga
terdapat bermacdm-mac arn r ezel<t. Dari permuka-
an air terdapat bermacam-macam rezeki, dan dari
dalamnya juga terdapat bermacam-macam rezeki.
Dari cahaya matahari terdapat bermacam-macam
rezeln, dan dari sinar bulan juga terdapat ber-
macam-macam rezel<l Sehingga, dari tanah yang
busuk itu pun dapat ditemukan obat

' Atnu sinp aknh y ang kuas a (mmcip taknn) p endengar -

an dnn penglihntan?"

Yang memberinya kemampuan untuk menunai-
kan hrgas dan fungsinya atau menghalanginya,
yang menjadikannya sehat atau sakit, yang men-
jadikannya dapat berfungsi atau tidak, dan men-
jadikannya dapat mendengar dan melihat sesuatu
yang disukainya atau dibencinya.

Itulah yang dapat mereka mengerti waktu itu
tentang kekuasan menciptakan pendengaran dan
penglihatan. Hal ini akan menahan mereka untuk
memahami apayang ditunjuki oleh pertanyaan dan
pengarahan itu.

Manusia senantiasa berusaha mengungkap
karakter pendengaran dan penglihatan, dan keuni-
kan ciptaanAllah'pada kedua alat iniyang notabene
dapat menambah luasnya pertanyaan tersebut.

Susunan mata dengan sistem saraf dan tata kerja-
nya untuk dapat melihat segala sesuatu yang di.
pandang, atau susunan telinga dengan segala pe
rangkat dan cara kerjanya unhrk menangkap suar4
hal itu saja sudah dapatmemusingkan kepala bila
dibandingkan dengan peralatan buatan manusia
yang dianggapnya sebagai mukjizat ilmu pada
zaman modern ini. Meskipun manusia terheran-
heran dan merasa kagum terhadap sesuafu hasil
ciptaan manusia, namun hal ifu tidak ada apa-apa-

nya bila dibandingkan dengan ciptaan Allah. Namun
demikian, mereka cuek saja terhadap ciptaan-
ciptaanTuhan yang hrar biasa di alam semesta dan
di dalam diri mereka sendiri, seakan-akan mereka
tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya.

"Siapalmh yarry mengeluarlan yang hidup dnri yang
mnti dnn rnmgeluarlnn J arg mati dnri y ang hidup ?"

Mereka menganggap segala sesuafu yang diam
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(tidak bergerak) itu mati, sedang yang dapat ber-
kembang atau bergerak itu sebagai makhluk hidup.
Maka, yang ditunjuki oleh pertanyaan itu terhadap
mereka dapat disaksikan pada keluarnya hrmbuhan
dari biji, dan keluarnya biji dari tumbuhan. Keluar-
nya anak ayam dari telur dan keluarnya telur dari
ayam... dan seterusnya dari pemandangan-peman-

dangan yang dapat disaksikan.
Ini merupakan sesuatu yang mengagumkan

bagi mereka, dan memang mengagumkan. Se-

hingga, sudah diakui bahwa biji-bijian, telur, dan

sebagainya ihr bukan berada dalam benda-benda
mati, melainkan dalam benda-benda hidup, dalam
kehidupan yang tersembunyi dan memang sudah
disiapkan begitu.

Tersembunyinya kehidupan dengan segala
persiapanny4 genetikanya, karakternya, dan tanda-

tandanya sungguh merupakan sesuafu yang amat
ajaib yang diciptakan oleh kekuasaan Allah.

Kalau seseorang mau merenungkan biji-bijian, yang

darinya keluar suatu pohon dan buah kurma, atau

kalau memikirkan sebutir telur atau sel teluryang
darinya keluar anak ayam dan anak manusia, maka
semua itu sudah cukup menjadikan kehidupan ma-

nusia itu tenggelam dalam berpikir dan merenung.
Nah, di manakah gerangan tersembunyinya

bulir di dalam biji (yang ditanam itu)? Di manakah
tersembunyinya dahan dan rantingnya? Di mana-

kah tersembunyinya akar, batang, dan daundaunnya?

Di manakah di dalam biji itu bersembunyi bakal
daging buah dan kulit pohon, batang yang kokoh,
pelepah, dan seratnya? Di manakah tersembunyi-
nya rasa buah ifu, warnanya, baunya, kekeringan
korma, kebasahan, dan setengah basahnya...?

Di bagian manakah pada telur itu terdapat bakal
ayam? Di manakah tersembunyi tulang dan dagrng-

nya, rambut dan bulunya, warna dan cirinya, kokok
dan suaranya...?

Di manakah di dalam selteluritu terdapatwujud
manusia yang ajaib itu? Di manakah tersembunyi
karakternya dan sifat-sifatnya yang turun-temurun
dari para pendahulunya? Di manakah letak pita
suaranya, pandangan matanya, sendi-sendi leher-
nya, susunan sarafrtya, dan sifat-sifat kehrrunan dari
jenis, keluarga, dan orang tuanya? Di mana dan di
manakah tersembunyinya sifat-silat, karakter, dan

ciri-cirinya itu?
Apakah cukup basi kita dengan mengatakan,

"Sesungguhnya alam yang luas membentang ini
tersembunyi di dalam biji-bijian, telur, dan sel telur",
untuk menyudahi keajaiban yang tidak dapati

ditafsirkan dan ditalnvilkan lain kecuali dengan
kekuasaan dan pengaturan Allah?

Manusia terus berusaha mengungkap rahasia
kematian dan kehidupan. Rahasia dikeluarkannya
benda hidup dari benda mati dan mengeluarkan
benda mati dari benda hidup. Rahasia perubahan

unsur-unsur dalaqn tahapan-tahapannya hingga
sampai pada kematian atau kehidupan, yang semua
ifu akan menambah luasnya, dalamnya, dan kom-
plitnya pertanyaan itu setiap hari dan setiap detik.
Sesungguhnya perubahan makanan yang merupa-
kan benda mati dengan dimasak dan dipanaskan
dengan api, hingga menjadi darah yang hidup
dalam tubuh yang hidup, dan perubahan darah
yang hidup (dapat mengalir dalam tubuh) ini men-
jadi benda-benda mati lagi karena pembakaran,
sungguh amat mengagumkan. Kemudian akan se
makin menambah kekaguman setiap kali sese-

orang bertambah pengetahuannya tentang itu, se
telah tersembunyi setiap saat pada waktu malam
dan padawaltu siang.

Kehidupan yang fi{engagumkan yang penuh
misteri yang berhadapan dengan keberadaan ma-
nusia dengan segala tanda dan cirinyamerupakan
pertanyaan yang tak terjawab secara hrntas melain-
kan akan menimbulkan sebuah pengakuanbahwa
di sana adaTuhan yang memberi kehidupan.

' D an siapaknh ) ory mmgatur segala urusan ?"

Mereka tidak mengingkari adanya Allah, atau

mengingkari kekuasaan-Nya dalam urusan-urusan
besar ini. Akan tetapi, penyimpangan fitrahlatr yang
membawa mereka (di samping mengakui adanya
Allah ini) untuk mempersekutukan Allah. Kemu-
dian mereka tujukan syiar-syiar peribadatan kepada
selain Allah, sebagaimana mereka mengikuti syariat-
syariat yang tidak diizinkan oleh Allah.

'Mala lwtalanlah, Mengapa lmmu tidnk bntahta
(ktp ada- Ny a) 2"' (Yunus: 3 L)

Mengapa kamu tidak takut kepada Allah yang
memberimu rezeki dari langit dan bumi, yang ber-
kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan,
yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang
mati dan yang mati dari yang hidup, dan yang meng-
atur segala urusan di alam dunia ini dan alamlain-
nya? Sesungguhnya yang berkuasa terhadap semua
itu adalah Allah, Dialah Tuhan Yang Mahabenar,
bukan lain-Nya

' Mala (hl y ang demikinn) itul.ah Allnh, Tuhan kamu

yang sebenamya."
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Dan yang benar itu hanya satu, tidak berbilang.
Barangsiapa berlebihan, maka dia telah terperosok
ke dalam kebatilan dan tersesatjalannya,

'Maka, tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan
kes esatan. Maka, b agaimanakah kamu dipalingkan
(dari kebenaran) ?" (Yunus: 32)

Mengapa kamu jauh menyimpang dari kebenar-
an, padahal dia begitu jelas di hadapan mata?

IGrena berpaling dari kebenaran yang demikian
jelas yang diakui premis-premisnya (pendahuluan-
nya) oleh kaum musyrikin tetapi diingkari kesim-
pulan logisnya, dan tidak mereka tegakkan konse-
kuensi-konsekuensinya, maka Allah menetapkan di
dalam sunnah-Nya dan undang-undang-Nya bahwa
orang-orangyang durhaka dan menyeleweng dari
logika fitrah yang sehat dan sunnah orang-orang
terdahulu, bukanlah orang yang beriman,

&:'ili5";i1:r,ucjiJti{,39e81,!i
'Demikianlah telah tetap hukum Tilhanmu terlwdnp
orang-orang yang fasik, knrena sesungguhnya merela
tidak beriman. " (Yunus: 33)

Bagihrlah yang sebenarnya, bukan karenaAllah
menghalangi mereka dari iman.

Semua ini merupakan petunjuk-petunjuk-Nya
yang jelas di alam semesta, dan premispremisnya
ada di dalam itikad mereka. Akan tetapi, mereka
menyimpang dari jalan yang menyampaikan ke-
pada keimanan, mengingkari mukadimah-mukadi.
mah (premis-premis) yang ada di tangan mereka.
Mereka palingkan diri mereka dari dalil-dalil yang
dapat disaksikan, dan mereka abaikan logika fiftah
yang lurus.

Kemudian ayat berikutnya kembali membicara-
kan fenomena kekuasaan Allah. Nah, apakah dalam
urusan ini sekutu-sekutu (sembahan-sembahan)

mereka punya andil?

t 5;?,t sS K (i:e *J J ye 1J J g.
'Kata*anlnh, Apaknh di antara sehttu+ekutumu ada

y ang dapat memulni penciptaan mal;hlule, lwnudian
mengulanginy a (mmghidupkannya) kunbali ?' Kan-

knnlnh, Alkhkh y ang memulni pentiptaan m.akhlak,
kemudian mengulanginy a (menghidupknnnya) leem-

bak. Malu, bagaimnnalwh lmmu dipalinglmn (kzpadn

menl embah yang selnin Allah) ?' Kanknnlah,'Apaleah
di antnra selattu-sekutumu adn yang mmunjuki lupadn
kebenaran ?' Katakanlah, Alkhkh y ang menunj uki
lrzpadn luben"aran.' Maka, apalnh orang yang menun-
juki kzpann keberuiran itu lebih bnlnk diikuti ataulmh
orang y ang tidnk dnpat membni petunjuk fuanl:i (bik)
diberi petunjuk? Mengapa lmmu (berbuat fumikian)?
Bagaimanakah kamu mengambil leeputusan?"'
(Yunus:34-35)

Masalah-masalah yang ditanyakan ini (yang
berupa masalah mengembalikan ciptaan dan me-
nunjukkan mereka kepada kebenaran) bukan ter-
masuk menampakkan apa-apa yang dipersaksikan
kepada mereka. Bukan pula yang sudah diterima
oleh kepercayaan mereka seperti pada bagian
pertama. Tbtapi, ditujukannya pertanyaan kepada
mereka di sini adalah unhrk memantapkan apayang
sudah diterima oleh itikad mereka dahulu, yang
merupakan konsekstiensi dari berpikir dan mere
nungkan. Kemudian tidak dituntut jawaban dari
mereka. Karena, jawaban ifu semestinya sudah ada
di dalam jiwa mereka bila disandarkan pada kesim-
pulan yang jelas sesudah mereka menerima muka-
dimahnya,

'I(ntnlcnnldnh,'Apalmh di antma s elwtu*ekutumu adn
yang dapat memulai pencQtann makhluk kernudian
mengulnnginy a (mmghidup kanny a) kernb ali ? "'

Mereka sudah menerima bahwa Allahlah yang
memulai penciptaan mahluk. Tetapi, mereka tidak
mau menerima kalau Allah akan menghidupliannya
kembali, akan membangkitkannya, akan meng-
hisabnya, dan akan memberinya pembalasan....

Akan tetapi, kebijaksanaan Yang Maha Pencipta
dan Maha Pengahr itu tidak sempurna kalau hanya
semata-mata memulai penciptaan makhluk saja.

Kemudian kehidupan makhluk-makhluk ini ber-
kesudahan di dunia ini saja dengan tidak mencapai
kesempurnaan sebagaimana yang sudah ditentukan
untuknya dan tidak menerima pembalasan dari
kebaikan dan kejahatannya, pembalasan dari komit-
mennya menempuh jalan yang lurus atau menyim-
pang darinya. Kehidupan dunia adalah sebuah tahap
an yang minim yang tidak layak bagi Yang Maha
Pencipta dan Maha Pengatur serta Mahabijaksana
kalau hanya menciptakan kehidupan dunia ini saja.

Kehidupan akhirat merupakan suahr keharusan
yang dituntut oleh akidah yang mempercayai ke
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bijaksanaan Yang Maha Pencipta, pengaturan-Nya,

keadilan-Nya, dan rahmat-Nya.
Oleh karena itu, hakikat ini harus dimantapkan

pada mereka. Sedangkan, mereka sudah mengakui
bahwa Allah itu Maha Pencipta. Mereka juga sudah
rnenerima bahwa Allahlah yang mengeluarkan
sesuatu yang hidup dari yang mati. Padahal, ke-
hidupan yang lain itu hampir sama dengan me-
ngeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati yang
sudah mereka terima itu,

"Katakanlah, Allahlah yang memulai penciptaan

makhluk, kemudian mengulnnginy a (menghidupknn-

nya) lcembali."

Sungguh mengherankan kalau mereka berpaling
dari hakikat ini, padahal pada mereka sudah ada

mukadimah-mukadimahnya,

"Maka,'bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada

menyembah yarry sel,ain Allah)?" (Yvnwsz 34)

lantas kamu jauh menyimpang dari kebenaran
menuju kepada kebohongan dan kamu tersesat?

"Katalrnnlah, Apaknh di antara sekutu-sekutumu adn

y ang menunj uki kepada lsbennran ? "'

Dengan menurunkan kitab suci, mengutus rasul,
membuat afuran, membuat syariat, memberi pe-

ringatan dan mengarahkan kepada kebaikan, me
nyingkap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam
semesta dan di dalam diri manusia, menyadarkan
hati yang lalai, dan menggerakkan potensi yang
terabaikan, bukankah ini sebagaimana yang dijanji.
kan kepadamu oleh Allah dari Rasul-Nya yang telah
datang kepadamu dengan membawa semua ini dan

memaparkannya kepadamu agar kamu mendapat
petunjuk kepada kebenaran? Inilah konsekuensi
logis yang bukan hanya apa yang mereka terima
dari masa lalu saja, tetapi kenyataannya ada di
hadapan mereka.

Oleh karena itu, hendaklah Rasul memantapkan-
nya pada mereka dan membawa mereka ke sana,

"Katalrnnlah, Allahlnh yang menunjuki kepada lube-

naran.ttt

Dari sini kemudian muncul keputusan baru,
yang jawabannya sudah sudah terkandung di
dalamnya,

'Apal(nh nrang yang menunjuki kepadn lecbennran itu
lebih berhak diikuti ataukah zrang yang tidnk dapat
memberi petunjuk kecuali (bik) diberi petunjuk?"

Jawaban dari pertanyaan ini sudah dapat dipasti-

kan. Maka, yang menunjuliJcan manusia kepada ke
benaran adalah lebih berhak untuk diikuti, daripada

orang yang tidak dapat memberi petunjuk kepada
dirinya sendiri kecuali jika ia diberi petunjuk oleh
orang lain. Ketentuan ini berlaku, baik yang di-
sembah itu berupa batu, pohon, bintang-bintang,
maupun manusia (termasuk Nabi Isa a.s. yang oleh
orang Nasrani diSebut dengan Yesus). Karena,
sebagai manusia dia membutuhkan petunjukAllah,
padahal dia sudah diutus sebagai pembawa petun-
juk kepada manusia. Kalau Nabi Isa saja demikian,
maka selain Nabi Isa lebih layak berlakunya hakikat
ini,

'Mengapa ltnmu (berbuat demikian) ? Bagaimnrnlmh
kamu mmgambil leeputusan ?"(Yunus: 35)

Apa yang terjadi pada kamu, dan apa pula yang

menimpamu? Bagaimana kamu menenhrkan urus
an, sehingga kamu berpaling dari kebenaran yang

begitu jelas dan terang?
Setelah selesai mengemukakan tanya jawab dan

menetapkan adanya iawaban yang terkandung
dalam kejelasan masalah dan mukadimah-muka-
dimah yang dapat diterima, maka disudahilah pem-

bicaraan ini dengan menetapkan realitas mereka di
dalam memandang, berargumentasi, mengambil
keputusan, dan beritikad. Maka, mereka tidak
mempunyai sandaran yang meyakinan di dalam
menetapkan itikad (kepercayaan), di dalam melaku-
kan peribadatan (kepada berhala), atau di dalam
mengambil keputusan. Mereka juga tidak ber-
sandar kepada hakikat-hakikat yang dapat dikaji
yang dapat menenangkan akal dan fitrah. Mereka
hanya bergantung pada perasaan-perasaan dan
persangkaan-persangkaan belaka, yang memang
sudah menjadi pola hidup mereka, padahal pe-

rasaan, dugaan, dan persangkaan-persangkaan itu
sama sekali tidak berguna untuk mencapai ke-
benaran.

6i'LW;iiiA,t:5'Lf r\a"";(LJL';jsi8:6
aX / 4/./t/ l, (
+ djt'.b-1.,>d,

'Dan kebanyalmn mnelw tidak mengikuti lucuali pr-
sangkaan soja. Sesungguhnya pnsanglman itu tidnk
sedikit pun bngunn untuk mmmpai lubmnran. Snung-

guhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka

lurjalmn."(Yunus:36) :,r-r\.

Mereka menyangka bahwa Allah mempunyai
sekutu-sekutu. Sedarrgkan, mereka tidak dapat

L

r
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membuktikan persangkaan dan dugaannya ini, baik
secara teoretis maupun secara praldis.

Mereka beranggapan bahwa nenek moyang
mereka tidak akan menyembah berhala-berhala ini
seandainya berhala-berhala itu tidak berhak untuk
disembah. Tetapi, mereka tidak mau menguji ke-
benaran khurafat ini dan tidak mau melepaskan
akalnya dari belenggu taklid yang penuh dengan
dugaan-dugaan.

Mereka mengira bahwa Allah tidak memberikan
wahyu kepada seorang pun dari mereka (manusia).
Tetapi, mereka tidak dapat membuktikan mengapa
Allah tidak melakukan hal ini.

Mereka menganggap bahwa Al-Qur'an itu
adalah buatan Nabi Muhammad saw.. Sedangkan,
mereka tidak dapat membuktikan kalau Nabi
Muhammad (sebagai manusia) dapat membuat Al-
Qur'an, sementara mereka sebagai manusia seperti
beliau juga tidak dapat membuabrya....

Demikianlah mereka hidup dalam persangkaan-
persangkaan dan dugaan-dugaan yang sedikit pun
tidak dapat digunakan untuk mencapai kebenaran
buat mereka. HanyaAllah sendirilah yang mengeta-
hui dengan pengetahuan yang pasti akan segala
perbuatan dan tindakan mereka.

Al-Qu"'at Sungguh Luar Biasa
Sebagai pengembangan terhadap komentar di

atas, maka ayat-ayat berikutnya membawa mereka
unfuk melakukan perjalanan baru seputar persoal-
anAl-Qur'an.

Pertam4 ditiadakarurya bayangan ke
dibuatryaAl-Qur'an oleh selainAllah. Kedua, mereka
segera diikat dengan suahr kepuhrsan tentang se
suatu yang tidak mereka ketahui secara meyakin-
kan atau tidak dapat mereka buktikan kebenar-
annya. Kefua, ditetapkannya keadaan mereka dalam
menghadapi Al-Qur'an, dan dimantapkannya Rasu-
lullah atas langkatrrya bagaimanapun nanti jawaban
mereka, atau kalau mereka tiilak memberikan
jawaban. Dan terakhir, dipufu sasakannya golongan
sesat ini dan diisyaratkannya tempat kembali mereka
nanti yang dalam hal ini Allah sama sekali tidak
menzalimi mereka melainkan mereka sendiri yang
pantas mendapatkannya karena kesesatannya,
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"Tidn&ah mungkin fll-fui an ini dibuat oleh selain
Alkh. ntupi, (Al-Qian itu) membenarlan kinb-
kitab y ang sebelumny a d"on mny elnsknn hulwm-hulatm
yarry telnh ditetnpknnnya; tida* adn keraguan di dnlnm-
nya, (diturunkan) dari Tilhan semesta alam. Atau
(patutknh) mneka mmgataknn, 'Muhnmmad mem-
buat-buatnya.' Katalcanlah, '(Kal.au bennr yng lwmu
katakan itu), maka datangkanlah sebuah surah se-

ump amnny a dan' panggillah siap a- siap a yarry dnpat
lmmu panggil (mtuk membuatnya) selnin All"a,h, jilm
lamu orang-orang yang benar.' Bahkan yang sebmar-
nya, mereka mendustalan apa yang mereka belum
mengetahuinya dtngan sempurna padalnl belum
datang kep ada mereka p enj elnsanny a. D emikianlah
urang- zrarg )ang sebelum msrekn mndustakan (rarul).
Makn, perlutiknnlah bagaim.ana akibat orang-orang
y ang alim itu. Di antnra mnela adn nrang- lrang y ang
beriman lupada Al-Qi an, dan di antaranya ada
(pul"a) orang-lrang yang tidak beriman kepadanya.
Tilhnnrnu l.ebih mengetahui tentang lrarg-oratg yatlg
berbuat lrzrusaknn. Jilw mereka mendustakan lumu,
malw lrntakanlnh, 'Bagiku pekerjaanku dan bagimu
pektrjannmu. Kamu bulzpas diri terhndnp apa yarry
aku knjalwn dan aku pun berlzpas diri tnhadnp apa
yanglrnmu lwjalan.'Dan di antara msekn adn orang
yang menfungarknnmu. Apalah knmu dnpat mznjadi=
lwn orang-orang tuli itu menlengar walaupun merelw
tid"ak mengerti? Dan di antara merekn ada orangyang
melihat leepadnmu. Apalah dnpat lmmu memberi pe-
tunj uk lupadn lrang- nrang y ang butn, walnupun mnekn

$;$.ur223b,GWZ;fr6 jil:j*'$rti
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tidnk dnpat memperhntililn ? Sesunguhny a Allnh tidak
bnbuat alim lupitdn mnnusin sedikit pun. Alan tetnpi,

nlanusia itul"ah yang berbuat <plim kepada diri mnekn
sendiri." (Yunus : 37-44)

'TidaHah mungkin Al-Qi an ini dibuat oleh selain

Alkrh."

Al-Qur'an dengan segala keistimewaannya, baik
tema maupun ungkapannya.... dengan kesempurna-
an keteraturannya... dengan kesempurnaan akidah
yang dibawanya dan dalam pengafurannya
terhadap manusia dengan kaidah-kaidahnya... de-

ngan kesempurnaannya dalam melukiskan hakikat
uluhiah... dalam melukiskan tabiat manusia, tabiat
kehidupan, dan tabiat alam semesta ini ... tidaklah
mungkin dibuat oleh selain Allah, karena hanya ada

satu kekuatan yang dapat melakukan semua ini,
yaitu kekuasaan Allah.... Kekuasaan yang meliputi
segala sesuatu sejak yang pertama kali hingga yang

paling aldrir, segala yang tampak dan yang tersem-
bunyi... Manhaj Al-Qur'an juga bersih dari segala
bentuk kelemahan dan kekurangan sebagai akibat
dari kebodohan dan kelemahan....

"Tid"aHnh rnungkin Al-Qti an ini dibuat oleh selain

Allah.'

Sama sekali tidak mungkin Al-Qur'an itu diada-

adakan (dibuat oleh selain Allah). Maka, bukan
pengada-adaan (kebohongan) ini saja yang ditiada-

kan, bahkan kemungkinan adanya kebohongan ini
saja ditiadakan. Metode ini lebih intens dalam me
niadakan dan menjauhkan sesuatu ...

' Alan tttnpi (Al- @i an itu) n mtbmarlan kinb -kitnb

yang sebelumnya."

Terhadap kitab-kitab terdahulu yang dibawa
oleh para rasul, Al-Qur'an membenarkan pokok
akidahnya dan seruannya kepada kebaikan ...

' D an menj elnsltan hukum - hukum y ang teln h ditetnp -

lannya."

Kitab yang dibawa oleh semua rasul dari sisi
Allah, yang prinsipnya sama dan penjelasan-pen-
jelasannya berbeda.... Al-Qur'an ini merinci kitab
Allah dan menjelaskan jalaniialan kebaikanyang di-

bawanya, dan jalan-jalan untuk mentahkik dan me
meliharanya. Maka, akidah terhadap Allah adalah

satu, dan dakwahkepadakebaikan itu juga satu.Akan
tetapi, bentuk kebaikan ini diperinci, dan syariat
yang ditahkik (ditetapkannya) juga terperinci, sesuai

denganperhrmbuhan manusiawaktu ihr dan sesuai
pula dengan perkembangan manusia sesudahnya,

sesudah pikiran mereka semakin matang. Maka, Al-

Qur'an berbicara kepada mereka sebagaimana
berbicara kepada orang-orang yang telah maju
berpikirnya. Al-Qur'an tidak lagi mengedepankan
hal-hal luar biasayang bersifat material yang tidak
ada bagr akal dan pikiran untuk mengkajinya.

'Tidak ada kuaguary di dalnmnya, (diturunknn) dnri
Tuhnn semesta alnni." ffunus: 37)

Untuk menetapkan dan menegaskan lagi ketidak-
mungkinan Al-Qur'an sebagai barang palsu, yaitu
ditegaskan dengan menetapkan sumb ernya,'D ari
Tuh.an semesta alam."

'Anu (patutluh) mneka mengataknn, 'Muhammnd
membuat-buatnya?"'

Setelah ditiadakan kemungkinan dibuatnya Al-

Qur'an oleh selain Allah dan ditetapkannya bahwa
Al-Qur'an itu dariAllah, maka rnereka mengatakan
bahwaAl-Qur'an itu bikinan Nabi Muhammad saw..

Muhammad adalah seorang manusia biasa yang

berbicara dengan bahasa mereka, yang tidak
mengerti terhadap satu huruf pun kecuali seperti
apa yang mereka menger t..,'Alif laam miim... Alif
lnam raa... Alif lanm miim s hand ... dan seterusnya. "
Nah, kalau kemampuan Nabi Muhammad saw. ihr
juga seperti mereka, lantas dianggap sebagai yang

membuatAlQur'an, maka cobalah mereka beserta
orangorang lain yang dipandang mampu membuat
satu surah saja, bukan safu Qur'an secaraufuh,

"Katalanlah, '(Kalnu benar apa yanglwmu Istalan
itu), mala dnnngkanlnh sebuah suralt seumpatwnla
dnn pangillah siapadapa y ang dapat lmmu p anggil
(untuk membuatnya) selnin Allnh jila knmu orang-

orang y arg b enar. "' ff vnusz 38)

Tantangan ini begitu jelas, jelas pula ketidak-
mampuan mereka, dan akan senantiasa demikian-
lah adanya.

Orang-orang yang mengerti ilmu balaghah
(sasfra), dan merasakan keindahan bahasa Al-
Qur'an dan keterafurannya, niscaya mereka akan
mengerti bahwa susunan dan keterafuran kalimat
seperti ini tidak mungkin dapat dibuat oleh manusia.

Demikian pula orangorang yang mempelajari
sosiologi dan prinsipprinsip hukum, serta mem-
pelajari peraturan-peraturan yang dibawa oleh Al-

Qur'an, niscaya mereka akan mengetahui bahwa
dengan memperhatikan tata kemaysrakatan ma-

nusia dan tunhrtan-tunhrtan kehidupan dari semua
seginya beserta kesempatan yang disediakan untuk
menghadapi semua perkembangan dan perubahan
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dengan cara yang mudah dan fleksibel... bahwa
semua itu terlalu besar untuk dijangkau oleh akal
seorang manusia, atau oleh sejurnlah akal pada satu
generasi atau beberapa generasi. Misalnya, mereka
mempelajari jiwa manusia dan sarana-sarana pokok
untuk mempengaruhi dan mengarahkannya.
Kemudian mereka mempelajari sarana-sarana dan
metodemetode Al-Qur'an....

Maka, Al-Qur'an bukan cuma luar biasa l4falnya,
ungkapannya, dan metode penyampaiannya saja.

Akan tetapi, Al-Qur'an merupakan keluarbiasaan
muflak yang dirasakan oleh orang-orang yang
pandai dan mengerti tentang persoalan ini, tentang
peraturan-peraturan, tentang penetapan hukum-
hukum, tentang kejiwaan dan sebagainya....

Orangorang yang mempelajari seni mengung-
kapkan sesuatu dan orang-orang yang memiliki
pengetahuan tentang sastra, niscaya mereka akan
lebih mengetahui dibandingkan dengan orang lain
tentang kemukjizatan Al-Qur'an dalam segi ini.
Orang-orang yang mau memikirkan tentang ke-
masyarakatan, perundang-undangan, kejiwaan, dan
kemanusiaan secara umum, niscaya mereka lebih
banyak mengetahui dibandingkan orang lain
tentang kemukjizatan Al-Qur'an dalam tema-
temanya.

Setelah menjelaskan sedikit tentang kemukjizat-
an Al-Qur'an, hakikat kemukjizatannya dan jang-

kauannya, dan ketidakmampuan melukiskannya
dengan cara manusia, di samping pembahasan
terperinci tentang kemukjizatan ini (dalam batas-
batas kemampuan manusia) yang merupakan
sebuah tema tersendiri bagi kitab ini, maka di sini
kami mencoba unfuk mengemukakan sepintas
kilas tentang persoalan ini....

Cara penyampaian Al-Qur'an sungguh berbeda
dengan cara penyampaian manusia. Ia mempunyai
kekuasaan yang mengagumkan terhadap hati, yang
tidak dimiliki oleh cara penyampaian manusia. Se
hingga mendengar bacaannya saja kadang-kadang
sudah menimbulkan pengaruh di dalam hati orang
yang tidak mengenal bahasa Ardb satu huruf pun.

Ada peristiwa-peristiwa mengagumkan yang
tidak dapat ditafsirkan selain dengan apayang kami
katakan ini, meskipun bukan merupakan kaidah,
namun peristiwanya sendiri memerlukan penafsir-
an dan pencarian sebabmusababnya. Saya tidak
akan mengemukakan contohcontoh yang terjadi
pada orang lain. Saya hanya akan menceritakan
peristiwayang terjadi pada diri saya bersama enam
orang saksi..

Peristiwa itu terjadi sekitar lima belas tahun
silam (sejak Sayyid Quthb menulis tafsir ini). Kami
enam orang muslim naik kapal dari Mesir dengan
mengarungi Iautan Atlantikmenuju ke New York,
bersama seratus dua puluh orang penumpang laki-
laki dan wanita yang semuanya nonmuslim....

Kami hendak melaksanakan shalat jumat di
kapal ihr. Allah niengetahui bahwa untuk menunai-
kan shalat itu sendiri harus mempunyai keberanian
dan kepedulian agama yang besar di hadapan
misionaris yang berusaha melakukan misinya di
kapal bersama kami. Nakhoda kapal (seorang
Inggris) memberikan kemudahan kepada kami
untuk menunaikan shalal Ia memberikan kelong-
garan kepada para awak kapal para juru masak, dan
para pelayannya yang semuanya beragama Islam
untuk menunaikan shalat bersama kami asalkan
tidak ada tugas pada waktu itu. Mereka sangat
bergembira, karena ini merupakan kali pertama
dilaksanakannya shalat Jumat di kapal tersebut.

Saya bertindak sebagai k*ratib dan imam shalat

Jumat itu. Para penumpang yang sebagian besar-
nya orang asing itu duduk berkelompok-kelompok
menyaksikan kami menunaikan shalat. Setelah
menunaikan shalat banyak dari mereka yang
datang kepada kami unhrk mengucapkan selamat
atas kesuksesan kami melakukan tugas suci Dan, ini
merupakan puncak pengetahuan mereka tentang
shalatkami.

Akan tetapi, ada seorang wanita dari rombongan
itu (kemudian.kami ketahui sebagai seorang
Kristen Yugoslavia yang lari dari neraka Tito dan
anak buahnya) yang sangat terkesan, air matanya
menetes dan dia tidak mampu menahan perasaan-
nya. Dia datang kepada kami dengan penuh se-
mangat seraya berkata dalam bahasa Inggris yang
sederhana bahwa dia tidak dapat menahan dirinya
terhadap pengaruh yang dalam dari shalat kami ini
yang khusyu, terafur, dan sentimentil (penuh
perasaan).

Akan tetapi, bukan ini yang kami maksudkan
sebagai kesaksian dalam peristiwa ini, melainkan
perkataanny4 "Bahasa apakah yang dipergunakan
oleh pendetamu dalam ibadahnya itu?" Dia mem-
bayangkan bahwa yang mengerjakan shalat itu
hanya pendeta atau tokoh agama saja seperti halnya
dalam agama Kristen. Kami luruskan kesalah-
pahamannya itu.... Kemudian kami berikan jawab
an. lalu dia berkata, "Sesungguhnya bahasa yang
dipergunakan itu memiliki irama musik yang
mengagumkan, meskipun saya tidak mengerti satu
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huruf pun."
Kemudian yang mengejutkan kami lagi ialah

perkataannya, "Bukan masalah iniyang ingin saya

tanyakan. Yang menggelitik perasaan saya ialah
bahwa di tengah-tengah menyampaikan perkataan-

nya dengan bahasa yang penuh irama ihr, si imam
juga menyampaikan kalimat-kalimat lain yang ber-
beda nuansanya dengan sebelumnya, suatu macam
ungkapan yang lebih banyak irama musiknya dan
lebih dalam kesannya. Kalimat-kalimatnya ini meng-
getarkan hati dan perasaan. Nuansanya lain lagi,
seperti imam ihr dipenuhi dengan ruh kudus (me
nurut istilatr kristianinya) dan sedikit menggugah
pikiran kami." Akhirnya, kami ketahui bahwayang
dimaksudkannya ialah ayat-ayat Al-Qur' an yang
kami bacakan pada wakhr k:hutbah dan shalatJumat

Di samping itu, makayang mengagumkan kami
lagi ialah bahwa kesan seperti itu datang dari
seorang wanita yang sama sekali tidak mengerti
makna perkataan (ayat-ayat Al-Qur'an) yang kami
sampaikan itu.

Ini bukanlah kaidah sebagaimana sudah saya
katakan di muka. Akan tetapi, terjadinya peristiwa
ini dan peristiwa-peristiwa serupa lainnya yang
dialami orang lain menunjukkan bahwa di dalamAl-

Qur'an ini terdapat rahasia lain yang ditangkap oleh
sebagian hati manusia hanya semata-mata men-
dengar ia dibaca. Boleh jadi keimanan wanita ini
kepada agamanya dan pelariannya dari neraka ko
munisme di negerinya telah menjadikan perasaan-

nya begihr sensitif terhadap kalimat-kalimat Allah
secara mengagumkan seperti ini. Akan tetapi, yang
mengagumkan kita lagi ialah berpuluh-puluh ribu
orang dari kalangan awam kita mendengarkan Al-
Qur'an tetapi pikirannya tidak terkehrk sedikit pun,

tetapi hatinya terkesan oleh iramanya (dan ini
termasuk rahasianya). Sedangkan, mereka tidak
banyak terlepas dari sudut pemahamannya ter-
hadap bahasaAl-Qur'an ini daripada tokoh wanita
Yugoslaviaitu.

Saya merasa perlu untuk membicarakan Al-
Qur'an dengan kekuatannya yang tersembunyr dan
mengagumkan ini, sebelum mernbicarakan segi-
segi pengetahuan yang dapat diketahui lebih
banyak daripada orang lain oleh orangorang yang
mempelajari seni pengungkapan dan omng-orang
yang berusaha memikirkan dan merenungkannya
o Penyampaian Al-Qur'an memiliki keistimewaan

dengan pengungkapannya terhadap persoalan-
persoalan besar dalam suahr kemasan yang mus
tahil bagi manusia untuk mengungkapkan tujuan-
tujuannya seperti ini. Karena yang ditunjukinya
lebih luas, pengungkapannya lebih lembut, lebih
indah, dan lebih hidup. Ditambah lagi dengan
susunannya yang mengagumkan antara pefun-
juk dengan ungkapannya, iramanya, bayang-
annya, dan nuansanya. Di samping keindahan
ungkapannya, juga kelembutan petunjuknya
dalam satu wakhr yang sama, di mana satu lafal
tidak dapat menggantikan tempat lafal lainnya,
keindahannya tidak dapat menggantikan kelem-
butanny4 dan kelembutannya tidak dapat meng-
gantikan keindahannya.

Dengan semua itu, dicapailah suahr tingkatan
yang keluarbiasaannya tidak dapat dimengerti
oleh seorang pun sebagaimanayang dimengerti
oleh orang-orang yang berusaha mempelajari
teknis pengungkapan sesuatu secara pral<tis.

IGren4 merekalah yang mengetahui batasbatas
kemampuan manusb dalam lapangan ini.

Dengan demikian, mereka mengetahui de-

ngan jelas bahwa tingkatan ini sudah pasti di atas
jangkauan kemampuan manusia.l3
Dari fenomena ini lahirlah fenomena lain di
dalam penyampaian Al-Qur'an. Yaitu, sebuah
nash mengandung beberapa petunjuk yang ber-
macam-macam dan tersusun secara terafur
dalam nash tersebul Tiaptiap sesuatu yang di.
tunjukinya itu sudatr cukup memadai penjelasan-

nya, dengan tidak mengalami kegoncangan atau
kerancuan di antara segala sesuatu yang difun-
jukinya itu. Tiaptiap persoalan dan tiaptiap haki-
kat mendapatkan arah yang sesuai, di mana di-
kemukakan kesaksian sebuah nash untuk la-
pangan yang bermacam-macam. Setiap kali tam-
pak sebagai sesuatu yang orisinil pada tempat
dikemukakannya kesaksian nash itu, seakan-
akan sebagai tema permulaan bagi lapangan dan
tempat ini.

Inilah fenomena Al-Qur'an yang sangat jelas
yang kiranya sudatr cukup kita mengerti isyarat-
nya. (Iklau pembaca mau kembali mengkaji
poin-poin yang kami sebutkan dalam pengenalan
terhadap surah ini, niscaya akan mengetahui
bahwa sebuah nash dapat mengandung ber-
macam-macam tujuan, dan setiap kali tampak

t3 Masalah ini kami bicarakan dalam pasal tersendiri secara lengkap di dalam kitab at-Tashwiirul Fanni! fil,Qur'an, terbitan Darusy Syuruq.
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orisinalitasnya pada tempatnya secara sem-
purna. Dan, ini hanya sekadar contoh saja).

o Dalam penyampaian Al-Qur'an ini terdapat
karakter yang jelas. Demikian pula kemam-
puannya menghadirkan pemandangan-pemarL
dangan dan mengungkapkan persoalan yang
sedang dihadapi seolaholah pmandangan itu
ada di hadapan mat4 dengan menggunakan cara
yang tidak berlaku secara mutlak pada pem-
bicaraan manusia, dan metode penyampaian
manusia tidak mampu mengikutinya. Karena
dalam hal ini tampak metode manusia itu goyang
dan tidak lurus dengan segala metode penulis
annya. Kalau tidak demikian, maka bagaimana
mungkin manusia dapat mengungkapkan se-
suafu seperti metode penyampaian Al-Qur'an
seperti dalam beberapa tempat ini,

"Dan Kami seberangkan bani Israel melintasi
laut, lnlu merelw diikuti oleh Fir'aun dnn baln ten-
taranya lurena hendak menganinya dnn mmirdas
(nweln) Sehingga, futila Fir'aun itu telnh Immpir
tengelam, berkatalah dia, 'Saya pncaya bahwa
tidnk adn tuhan rnelainkan tuhan yang dipercaya

ol.eh bani lyrael, dnn saya tnnasuk orang-orang yang
bnsnah diri (lupadn AIkh)."' (Yunus: 90)

Sampai di sini kisah ini diceritakan, kemudian
dikomentari secara langsung dengan firman yang
diarahkan kepada pemandangan yang sedang di.
hadapi sekarang,

"Apaluh selurang (baru knmu pncaya), padalwl se-

sungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan
lamu tnm.asuk orang-orang yang bnbuat kerusaltan.
Maka, pada hari ini Kami selamatlwn badanmu
supaya lamu dnpat mn{adi pelnjman bogi mang-orang
yang dnnng sesudnhmu.... "(Yunus: 91-92)

Kemudian disusuli lagi dengan membeberkan
pemandangan yang terus terjadi hingga sekarang
ini (bahkan pada masa-masa selanjubrya),

".. Dan sesunggularya fubanyaknn dnri mnnusia bngalt
dari tandn-tandn lcekuasann -K2. " (Yunru: 92)

"Katalunhh, 'Si.apaknh yang lebih kuat pnsalcsian-
nya ?' Knnlwnlah,"Allnh, Dia menladi saksi antara
aku dnn knmu. Al-@i an ini diwalryulnn ktpadnku
supaya dmgannya aku membni pningatan kepadnmu
dan leepada orarry )ang sampai Al-@i an (l"pofu-
nla)...."' (al-An'aam: 19)

Sampai di sini pengarahan itu disampaikan dan
Rasul menyambutnya- Kemudian secara mengejut-
kan Rasul melontarkan pertanyaan kepada kaum ihr,

".. Apalwh sesungguhnya kamu menyaksiknn odn nlnn-
tuhan lain di sarnpingAllnh....?" (al-.An'aam: 19)

Tiba-tiba Rasul disuruh merespons apayang di.
tanyakannya kepada kaumnya ifu sebelum mereka
memberikan jawaban,

"...Katakanlnlt" Aku tidnk mmgalrui!' Katalunlnh,'
'Sesungguhnya Dirt adnlnh Tilhnn YangMahn Esa dnn
sesunguhnya aku bulepas diri dari apa yang lwrnu
pnsekutulcan (dmgan Alkh). "' (al-An'aam: 19)

Begitulah teAaCtr iltifat pemndahan tema' secra
berulang-ulang seperti dalam ayat-ayat berikul
'Dan (ingatlnh) hnri yang di waletu itu Allnh mmg-
himpun merekn s ernuany a (dnn Alkh b rfrman),'Hai
golongan jin (setan), sesungguhnya lamu telah banyak
(menyesatkan) manusia.' Lalu berlatalah kawan-
kaw an trrela dmi golnngan manusiq Ya TLhan kami,
sesungguhnya sebagian d"ari lami telah mendapat lu-
senangan dari sebagian (yang lain) dan kami telah
sampai lupadn waktu yarry telnh Englau trntulun bagi
lanni.'Allnh berfirmnn, 'Nualm itulnh tempat diam
lumu, s ednrg lamu kekal di dalamny a, kz cuali lwl"au
Allnh mmghmdaki 0 ang ln in).' Sesunguhny a Tillwn-
mu Malwbijaksann lngi Maln Mutgetahui. D emikinn-
lah Kami j adilan s ebagian oratg- orarry y ang <alim itu
mntjadi tenan bagi sebagianyanghin disebablwn apa
yang mnelw usaJnknn. Hai gol.ongan jin dnn manusia,
apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari
golmtgan lwmu smdiri, yang mmyampailan lepadamu
ayahayat-Ku dqn membui peringatan kepadamu
terhadap perternuanmu dengan hari ini? Merelw
bnluta,'Kami mmjadi saksi atas diri knmi sendiri.'
I{ehidupan dunia telah mmipu mnelca, dan mereln
menjadi salcsi atas diri muelw smdiri bahwa merekn

adalah zrang-orang yng kartr. Yang dernikian itu
adnl^ah larma Tfu Innmu tidoklnh mmfi inasalan kota-
latn secara aniaya, wdnngpenduduknya dalam luada-
an lengah. "' (al-An'aam: 128- il|l)

Masih banyak lagi contoh seperti ini di dalam Al-
Qur' an. Dan, uslub ini sama sekali berbeda dengan
uslub buatan manusia- Oleh karena ifu, barangsiapa
yang ingin membantah, cobalah dia membuat
ungkapan seperti itu. Kemudian membuat kalimat-
kalimat yang mudah dipahami dan lurus pe-
ngertiannya, apalagi dengan keindahan bahasanya
yang mengagumkan, dengan kesannya yang men-
dalam, dan keteraturannya yang sempurna!

Inilah sebagian dari sisi kemukjizatan Al-Qur'an
di dalam menyampaikan pesan-pesannya yang
kami himpun secara sepintas lalu. Belum lagi ke
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mukjizatan atau keluarbiasaannya tentang temanya
dan karakter Rabbaninyayang sama sekali berbeda
dengana karakter manusiawi.

Al-Qur'an membicarakan keberadaan manusia
secara menyeluruh, bukan hanya berbicara kepada
otaknya saja, atau hati dan perasaannya saja, atau

indranya saja. Akan tetapi, berbicara kepadanya
secara keseluruhan. Berbicara kepadanya dari
ujung jalan dan diketuknya semua potensinya se
kaligus setiap kali berbicara kepadanya. Dengan
pembicaraannya ini dimunculkannya gambaran-
gambaran dan kesan-kesan terhadap hakikat yang

wujud ini secara keseluruhan, yang tidak ada satu
pun wasilah (cara) buatan manusia sepanjang se
jarahnya yang dapat menimbulkan kesan men-
dalam seperti ini, dengan cakuparurya yang menye
luruh, dengan kelembutan dan kejelasannya, dan

dengan jalan dan uslubnya.
Untuk itu perlu saya kutip di sini beberapa poin

dari bagian kedua kitab Khnshaaishut Taslnwwur w a

Maquumaatuhu untuk membantu menjelaskan
hakikat ini, yang membahas tentang "manhaj A1-

Qur'an dalam memaparkan unsur-unsur konsepsi
Islami" dalam lukisannya yang indah, ufuh, me
nyeluruh, terafur, dan seimbang.

Dan, keistimewaan manhajnya yang paling me
nonjol di dalam memaparkan sesuatu itu ialah
bahwa ia berbeda dengan manhaj-manhaj lain
dalam hd-hal berikut

Pertama Di dalam menampilkan suatu hakikat
(seperti dalam dunia realitas) memperggnakan
uslub yang dapat menyingkap segala sudutnya,
semua sisinya, segala keterkaitannya, dan segala
tuntutan dan konsekuensinya.

Di samping kelengkapannya ini, ia tidak meng-
ikat dan melipat hakikat itu, bahkan diungkapkan
dengannya keberadaan manusia dalam semua
dimensinya.la Dan karena kasih sayangnya kepada

hamba-hamba-Nya, Allah tidak ingin menjadikan
pembicaraan dengan mereka mengenai unsur-unsur
pelukisan atau pematraman mereka terhadapnya itu
hanya berganfung pada pengetahuan mereka se'

belumnya secara mutlak. Karena akidah itu meru-
pakan kebutuhan hidup mereka yang pertama.
Gagasan-gagasan yang dimunculkannya di dalam
pikiran dan hati mereka itulah yang membatasi
jalan pergaulan mereka dengan segala yang ada ini.

Dan, dibatasinya pula arah jalan mereka di dalam
mempelajari ilmu apa pun dan di dalam mencari
pengetahuan apa pun.

Karena itulah, Allah tidak menjadikan pen-

capaian pengetahuan terhadap akidah ini ber-
gantung pada pengetahuan sebelumnya saja. Alas
an lairi lagi ialah kgrena Allah menghendaki agar
gagasan-gagasan yang ditimbulkan oleh hakikat-
hakikat akidah ini menjadi kaidah ilmu pengeta-

huan manusia (sebagai kaidah bagi mereka di
dalam melukiskan dan menafsirkan alam sekitar-
nya, dan hal-hal yang terjadi padanya dan pada diri
mereka). Tujuannya supaya ilmu dan pengetahuan

mereka itu berdiri di atas prinsip kebenaran yang
meyakinkan yang di luar itu tidak ada lagi ke-
benaran yang meyakinkan.

Hal itu disebabkan segala sesuatu yang dijumpai
manusia dan yang dicapainyatanpa melalui sumber
ini, merupakan pengetahuan yang bersifut aftnnni
(dugaan semata-mata) dan hasilnya bersifat serba
mungkin, tidak bersifat q ath'i fBasn), hingga dalam
ilmu eksperimentalnya Karena jalan ilmu eksperi-
mental itu adalah kias (analogi), bukan tidak ber-
sifat induktif dan tidak melalui penelitian. Sehingga
tidak mudah bagi manusia untuk melakukan penye
lidikan secara mendalam dan mengambil kepltus
an secara induktif dalam semua percobaannya.

Ini kalau benar semua percobaan dan hasil
induksi serta ketetapan-ketetapan buatan manusia
secara lahir. Karena paling banter ilmu itu didasar-
kan pada sejumlatr percobaan, kemudian hasilnya
dijadikan aoran perbandingan. Sedangkan, ilmu itu
sendiri menerima kemungkinan bahwa kesimpulan
yang diperoleh dengan jalan analogi itu bersifat
zhanni, serba mungkin, tidakmeyakinkan dan tidak
pasti. (Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap
percobaan itu sifatnya terbatas. Ketetapannya di-
dasarkan dengan menguatkan salah safu dari
sekian banyak kemungkinan, tidak didasarkan
pada ketentuan yang pas$.

Maka, tidak ada ilmu yang meyakinkan yang
dapat diperoleh manusia kecuali ilmu yang datang
kepada mereka dariYang Mahapandai dan Maha
Mengetahui. Ilmu yang disampaikan kepada mereka
oleh orang yang menyampaikan kebenaran. Se-

dangkan, Allah itu adalah sebaik-baikyang mem-
beri penjelasan dan kepuhrsan.ls

14 M"tode penya-paian manusia tidak akan dapat seperti ini, karena setiap penulis hanya membicarakan dimensi tertentu saia yang orang lain

hampir tidak rnemahaminya.
15 Oleh karena itu, bertemulah keberadaan manusia dengan kebenaran ini, dan ia merasakan adanya kekuasaan yang tidak dimiliki oleh
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Kedua. Keberadaannya yang terbebas dari ke-
terpuhrsan dan kerancuan yang sering terjadi dalam
kajian-kajian ilmiah dan filsafat serta kebudayaan.
Maka, Al-Qur' an tidak memisahkan setiap seginya
dari keseluruhan sisi yang indah dan rapi dengan
safu pembahasan tersendiri, sebagaimana yang
dilakukan oleh teori manusia. Al-Qur'zrn memapar-
kan semua sisi ini dalam rangkaian yang berke-
sinambungan (dengan mengaitkan alam nyata de
ngan alam gaib, dan menghubungkan hakikat alam,
kehidupan, dan manusia dengan hakikat ke-
hrhanan, serta menghubungkan dunia dan akhirat,
dan kehidupan manusia di bumi dengan kehidupan
mali*rluk alam atas)... dalam suatu uslub (metode)
yang tidak mungkin ditiru dan diikuti. IGrena uslub
manusia itu ketika hendak mencoba mengikuti
dalam kekhasannya ini, maka tampaklah kesem-
rawutmr dan kerancuarury4 tidakjelas, tidak karuan
batas-batasnya, dan tidak teratur seperti yang
tampak dalam manhaj Al-Qur'an.

Adanya hubungan dan keterkaitan di dalam
menampilkan sejumlah hakikat dalam sahr redaksi
Al-Qur'an, kadang-kadang tekanannya berbeda
antara safu tempat dengan tempat yang lain. Akan
tetapi, hubungannya itu selalu tampak. Ketika
stressingnya ifu ditekankan pada suafu persoalan
misalnya untuk mengenalkan manusia kepada
TuhannyaYang Mahabenar, maka tampaklah haki-
kat besar ini pada bekasbekas kekuasaan Ilahi yang
aktif di alam semesta, pada kehidupan, dan pada
manusia, pada alam gaib maupun pada alam nyata.

Ketika pada tempat lain tekanannya dititikberat-
kan unfuk mengenalkan alam semest4 maka tam-
paldah hubungan antara hakikat uluhiah dengan
hakikat alamsemesta- Selanjutnya susunan redaksi-
nya banyak menguak hakikat kehidupan dan maklr-
lukhidup, hingga sunnahAllah di dalam alam dan
di dalam kehidupan.

Dan, ketika tekanannya pada 'trakikat manusia",
maka tampaklah hubungannya dengan hakikat
uluhiah, dengan alam dan makhluk hidup, dengan
alam gaib dan alam nyata- Dan ketika penekanan-
nya pada kehidupan akhirat, maka di samping itu
disebutkannya pula kehidupan dunia beserta

hubungannya dengan Allah dan dengan hakikat-
hakikat lairnya Begitu pula ketika tekanannya pada

kehidupan persoalan-persoalan dunia dan seterus-
nya yang semuanya dipaparkan dengan jelas dan
indah dalamAlQur'an.

Ketiga. Di samping keuletannya memegang
segi-segi hakika! dan kerapiannya, Al-Qur'an se
nantiasa memberikan kepada masing-masing segi
(dengan tetap dalam keterahrrarurya)-akan areiurya
yang menyamakan timbangannya yang hakiki
dalam timbangan Allah. Dari sana tampaklah haki-
kat uluhiah dengan segala kekhususannya, kon-
sekuensi uluhiah dan ubudiah tampak jelas, domi-
nan, mencakup, dan meliputi. Sehingga, tampak
bahwa mengenalkan hakikat ihr dan menampakkan
konsekuensinya merupakan tema pokok Al-
Qur'an.r0 Dan, memberikan area yang jelas bagi
hakkat alam gaiFtermasuk di dalamnya qadar dan
negeri akhiral

Kemudian dibicarakannya hakikat manusia,
hakikat alam semesta, dan hakikat kehidupan se
cara terahr seperti teraturnya hakikat-hakikat ini
di alam kenyataan. Demikian pula tidak ada satu
pun hakikat dari hakikat-hakikat ihr yang ditutupi,
diabaikan, dan tidak adayang disia-siakan rambu-
rambunya dalam pemandangan global tempat di.
tampilkannya hakikat-hakikat ini.

Sebagaimana hakikat-hakaikat ini sebagiannya
tidak melampaui sebagian lainnya dalam visi Islam
sendiri (sebagaimana telah kami jelaskan dalam
pasal At-Taw aaZun' Keseimbangan' pada bagian
pertamall yang keajaiban-keajaibannya tidak
berakhir pada alam materi dan kehalusan undang-
undangnya serta keterafuran bagian-bagiannya dan
tata aturannya hingga kehrndukannya kepada-Nya-
seperti ketundukan alam materi dan alam tabiat
tempo dulu dan sekarang. Juga tidak beral*rirke
jaiban-keajaibannya pada keagungan kehidupan,
keterbimbingannya kepada aktivitasaktivitasny4
dan keteraturannya bersama jiwanya dan bersama
arungan alam semesta hingga kefundukannya ke
pada Allah-seperti halnya masalah-masalah vital
dalam kehidupan. Keajaiban-keajaibannya juga
tidakberhenti pada manusia saja dengan keunikan-

selain Allah pada setiap apayang dijumpainya, dari sumber mana pun... Dan, ini juga merupakan salah satu rahasiaAl-Qur'an yang luar biasa
dari segi temanya.

16 Tehh kami jelaskan sebelumnya di dalam menafsirkan surah ini akan rahasia perhatian llahi untuk menyatakan hakikat ini dan
menjelaskan konsekuensinya.

17 Uhat bagian pertama dari buku Khashaaishut Tashawwuril Islami wa Maquumaatuhu, hlm. 13&170, terbitan Darusy Syuruq.
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nya tentang kehususan-kekhususan dan potensi-
potensi yang tersimpan dalam keberadaannya
dalam melakukan hubungan dengan alam semesta,

hinggapenuhanan manusia atau akal dalam suatu
bentuk-sebagaimana golongan idealisme pada

umumnya.
Pengagungan hakikat Ilahiah ihr juga tidak ber-

henti pada pengingkaran wujud alam materi, atau

meremehkannya, atau meremehkan keberadaan
manusia-sebagaimana pandangan golongan Hindu,
Budha, dan Nasrani yang telah menyimpang dari
kebenaran.

Sebagaimana keseimbangan ini merupakan
karakter konsepsi Islam, maka ia juga merupakan
karatter manhaj Al-Qur' an di dalam menampilkan
elemenclemen yang dilukiskannya serta hakikat-
hakikat tempat bertumpunya. Semuanya tampak
jelas dalam pemandangan unik yang digambarkan
secara global dalam redaksiAl-Qur'an saja.

Ini merupakan salah satu keistimewaan Al-

Qur'an yang tidak dimiliki oleh teori-teori manusia
Keempa! dengan vitalitas yang menvmcar dan

mengesankan, disertai dengan kejelian, kemantap
an, dan batasannya yang pasti, ia memberikan ke
pada hakikat-hakikat ini daya hidup, irama, dan

keindahan, yang manhaj manusia tidak akan dapat
mencapainya di dalam memaparkan, dan tidak pula

uslubnya dalam mengungkapkan. Kemudian pada

waktu yang sama ia tampil dalam kecermatan yang

mengagumkan dan batasan yang pasti. Di samping

itu, kecermatannya melampaui daya hidup dan ke
indahannya. Pembatasannya juga tidak melampaui
irama dan keindahannya.

Tidak mungkin kita dengan uslub kita sebagai
manusia dapat menyifati raut wajah manhaj Al-

Qur'an, lantas dapat mencapai apa yang dirasakan

manhaj ini. Sebagaimana tidak mungkinnya kita
mencapai dengan semua pembahasan tentang
"keistimewaan-keistimewaan konsepsi islami dan

elemen-elemennya" sedikit pun dari apa yang di.
capaiAl-Qur'an dalam hal ini.

Kami tidak berusaha mengemukakan pem-

bahasan ini kepada manusia melainkan karena
manusia sudah begitu jauh dari Al-Qur'an seperti
jauhnya mereka dari kehidupan seperti suasana

dihrunkannyaAlQur'an itu. Mereka tidak kembali
mengusahakan hubungan yang intim ihr, dan tidak
menaruh perhatian terhadap hal-hal penting yang

dahulu diusahakan oleh orang-orang yang hidup
pada saat Al-Qur'an diturunkan kepada mereka.
Sementara, mereka sendiri sedang membangun

masyarakat Islam dalam semua pergaulan yang
berlaku pada waktu itu. Karena itu, masyarakat
dianggap belum mampu untuk merasakan manhaj
Al-Qur'an itu sendiri, dan untuk mendengarkan
keistimewaan-keistimewaan dan nilai rasanya.

Demikian kutipan ini.
ALQur' an kadang-kadang mengemukakan haki-

kat-hakikat akidah' dalam lapangan-lapangan yang
tidak terbersit dalam benak manusia, karena me
mang masalahnya tidak biasa dipikirkan olehnya.
Misalnya yang tersebut dalam surah al-An'aam di
dalam melukiskan hakikat ilmu Ilahi dan lapangan-

[Yd,

'Dan pada sisi Alkhl"ah latnci-kunci sernua yang gaib,

tak odnyangmengetahuinya fucuali Dia sendiri. Dia
yang mengetahui apa yarg ada di dnratan dnn di l"aut-

an, dan tiadn sefulni dnun pun yang gugur melninknn

Dia mmgetahuiny a (puk). Tulak j oruh sebuah bij i pun
dal"am fugelnpan bumi dnn tidak sesuatu yang basah

atau yng kning melainlan tntulis dnlam kinb yang
ny ata (Lauh Mahfu<h)',' (al-An'aam : 59)

Hat-hal yang sering dilemparkan (diabaikan),
yang samar dan yang tampakini seringtidak men-
jadi pikiran manusia. Tetapi, di sini ditampilkan
untuk menggarnbarkan luasnya ilmu Allah. IGlau
pikiran manusia yang hendak menggambarkan
cakupan ilmu ini, niscaya akan lain arahnya, sesuai

dengan kepentingan manusia dan visinya. Hal itu
seperti yang telah kami katakan di dalam menafsir-
kan ayat ini sebelumnya pada juz tujuh sebagai
berikut.

"Kita perhatikan ayat yang pendek ini dari sisi
mana pun, niscaya akan kita lihat kemukjizatart
yang berbicara tentang sumber Al-Qur'an ini.

Kita lihat dari segi temanya maka kesan pertama
yang kita peroleh ialah bahwaAlQur'an ini merupa-
kan perkataan yang tidak mungkin diucapkan oleh
manusia, sebab tidak terdapat karakter manusia
padanya.... Pikiran manusia ketika membicarakan
tema seperti ini (yaihr tentang luasnya cakupan
ilrnu Allah) tidak pernah menyentuh ke kawasan
ini. Jalan pikiran manusia di lapangan ini mem-
punyai karakteryang lain dan terbatas, karena apa

yang diungkapkannya tidak lepas menggambarkan
kepentingan-kepentingannya. Sebab, apa sih perlu-

nya manusia memikirkan dan menghitung jumlah

daundaun yang gugur dari pohon di semua penjuru

dunia?
Masalah ini sama sekali tidakpernah terlintas di

dalam pikiran manusia. Tidak pernah terlintas
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dalam benaknya untuk meneliti dan menghitung
daun-daun yang gugur di segala penjuru dunia ini.
Karena itu, tidakterlintas pula untukmengarah ke
sana. Juga tidak terlintas pula dalam hatinya untuk
mengungkapkan ilmu Allah yang meliputi itu. Se
sungguhnya daun yang gugur ini pun dihihrng oleh
Yang Maha Pencipta dan diperhatikan-Nya.

Apa sih keperluan manusia memikirkan pernya-
taan, 'Tidnk adn sesuatu yang basah atau yarg lit t tg?
?aling-paling yang dipikirkannya adalah bagai-
mana memanfaatkan daun-daun yang basah dan
yang kering yang ada di hadapannya saja... Adapun
membicarakannya sebagai petunjuk terhadap ilmu
yang meliputi, maka ini sama sekali tidak ter-
pikirkan oleh manusia. Akan tetapi, setiap yang
basah dan yang kering ihr dihitung oleh Yang Maha
Pencipta dan diperhatikan-Nya.

Manusia tidak memikirkan daun-daun yang
gugur, biji-biji yang tersembunyi di dalam tanah,
dan semua yang basah dan yang kering tertulis di
dalam kitab yang nyata di dalam catatan yang ter-
pelihara. Maka, apakah urusan mereka dengan
semua ini? Apa fuedatrnya bagi mereka? Untuk apa
mereka mencatatnya? Yang menghitung dan men-
catatnya hanyalah Dia Yang Memiliki kekuasaan,
yang tidak ada sesuatn pun yang bersekutu dengan-
Nya dalam kekuasaan-Nya...yang kecil seperti
yang besar, yang remeh seperti yang penting, yang
tersembunyi seperti yang tampak, yang tak di-
ketahui seperti yang diketahui, dan yang jauh
seperti yang dekal...

Orang-orang yang mau merasakan dan me
ngambil pelajaran, niscaya mereka akan mengeta-
hui dengan baik batasbatas pandangan dan ung-
kapan manusia Dengan pengalamannya ini, mereka
mengetahui bahwa kesaksian seperti ini tidak
pernah terlintas di dalam hati manusi4 seperti hal-
nya mereka juga tak pernah mengambil pelajaran
darinya. Orangorang yang membantah hal ini
hendaHah mereka meneliti semua perkataan
manusia agar mengetahui kalau-kalau mereka
mengarahkan pandangannya ke sini.

Ayat ini saja dan ayat-ayat serupa di dalam Al-
Qur'anul-IGrim sudah cukup untuk menunjukkan
siapa sumber kitab yang mulia ini.

Demikian pula kalau kita memperhatikan segi
keindahan ungkapannya, maka kita akan melihat
cakrawala keindahan dan keteraturan yang tidak
dikenal oleh karya-karya manusia, dengan ke-
dudukannya yang tinggi ini . Dan pada sisi Allahkh
Iilnci-kunci semua yang garfl baik mengenai waktu,

wilayah, maupun ukurannya yang tersembunyi
dalam "kemajhulan" yang mutlak, pada suatu masa
dan suafu tempat, pada masa lalu, sekarang, dan
yang akan datang, dalam peristiwa-peristiwa ke-
hidupan dan yang tergarnbar dalam perasaan.

D ia mengetahui ap a y ang di daratnn dnn di lautan',
baik'mengenai qakfu, daerah, maupun ukurannya
pada apa yang dailat dilihat dalam keadaannya yang
seimbang, luas, dan lengkap... baik dalam alam nyata
yang terlihat maupun alam ghaib yang terhrtup.

Dan tiada selulni dnun pun yang gugur melainlmn
Dia mmgenhuinya', gerak kematian dan kelenyap
an, gerak keguguran dan kejatuhan dari tempat
yang tinggi ke tempat yang rendah, dan dari
kehidupan kepada kematian.

Dan tidnk jatuh sebutir biji pun dnlnm leegelnpan

bumi', gerak perfumbuhan dan perkembangan,
yang bergerak dari dalam tanah ke permukaannya,
dari ketersembunyian dan keterdiaman kepada
kemunculan dan kebergerakan.

Siapakah yang menciptakan arah dan gerakan-
nya itu? Siapakah yang menciptakan keteraturan
dan keindatrannya itu? Siapakah yang menciptakan
semua ini dan itu? Yang diungkapkan dalam teks
yang singkat seperti ini? Siapakah dia kalau bukan
Allah?!

Demikian pula nash lain tentang keluasan ilmu
Allah,

Dia mengenhui apa yang mnsuk lu dnlnm bumi, apa
yang luluar dnrinya, aPa yang turun dari lnngit, dnn
apa yang naik kepadanya. Dan Dialah Yang Mahn
Pmjayang lngi Mahn Pengampun." (Saba': 2)

Manusia berdiri di depan hamparan luas yang
dikemas dalam kalimatyang singkal Tiba-tiba dia
berada di hadapan himpunan sesuafu yang amat
besar dan mengagumkan, dengan segala gerakan,
jasad, bentulg lukisan, hal-hal immaterial, dan ke
adaan-keadaan yang tidak terbayang dalam l'*rayalan.

Seandainya semua penduduk bumi menghenti-
kan seluruh al:tivitas hidupnya untuk mengikuti
dan menghihrng apa sajayang terjadi dalam sekejap
mata tentang apa yang diisyaratkan oleh ayat ini,
niscaya mereka tidak mampu mengikuti dan meng-
hitungnya secara meyakinkan.

Nah, berapakah banyaknya sesuatu yang dalam
waktu sekejap itu masuk ke dalam bumi? Berapa
pulayang keluar darinya? Dan, pada saatyang sama
berapakah banyaknya sesuatu yang turun dari
langit dan yang naik kepadanya?

Berapa banyakkah sesuatu yang masuk ke
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dalam bumi? Berapa banyakkah biji yang masuk
dan tersembunyi di dalam semua belahan bumi ini?

Berapa banyakkah cacing, serangga, kala, dan

binatang-binatang merayap yang masuk ke dalam

bumi dari berbagai penjurunya yang luas? Berapa

banyakkah tetestetes air, minyak, sinar lisbikyang
meresap ke dalam bumi yang luas membentang ini?

Berapa dan berapa lagi benda-benda masuk ke
dalam bumi, sedang mataAllah selalu berjaga dan

tidak pernah tidur?
Berapa pula banyaknya benda yang keluar dari

bumi? Yang tumbuh dan bersumber darinya? Berapa

sumber air yang memancar? Berapa gunung berapi
yang melefus? Berapa banyaknya gas yang mem-

bubung ke angkasa? Berapa banyaknya sesuahi
yang terpendam lantas terungkap? Berapa jumlah

seranggga yang keluar dari liangnya yang tersem-

bunyi dalam tanah? Berapa dan berapa lagi benda
yang terthat dan tak terlihat, apa yang diketahui
manusia dan yang tidak diketahuinya padahal yang

diketahuinya itu sangat banYak?

Berapa banyaknya sesuafir yang turun dari langit?

Berapa banyaknya tetes-tetes air hujan? Berapa
junrlah sinar yang menembus? Berapa banyaknya

cahaya yang membakar? Berapa banyaknya cahaya

yang menyinari? Berapa jumlah qadha yang telah

berlaku dan berapa jumlah qadar yang ditetapkan?

Berapa banyaknya rahmat Allah yang meliputi
segala yang ada dan dikhususkan pada sebagian

hamba-Nya? Berapa rezeliyang diluaskan Allah
bagi orang yang dikehendaki-Nya dari hamba-

hamba-Nya dan yang disempitkan-Nya? Berapa dan

berapa lagi yang tidak dapat dihitung oleh siapa pun

kecuali Allah?
Berapa banyaknya sesuatu yang naik ke langit?

Berapa jiwa yang naik ke sana, dari tumbuhan, bina
tang, manusia, atau makhluk lain yang tidak dike
tahui oleh manusia? Berapa banyaknya doayang di-
panjatkan kepada Allah yang tidak ada yang men-

dengarnya kecuali Allah di dalam ketinggian-Nya?

Berapa banyaknya ruh dari ruh-ruh makhluk
yang kita ketahui atau yang tidak kita ketatrui yang

meninggal dunia? Berapa banyak malaikat yang

naik ke sana dengan frintah Allah? Dan, berapa

banyaknya ruh yang bergerak di alam malakut
yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah?

Berapa tetes uap air laut yang naik ke angkasa,

berapa banyak uap yang keluar dari tubuh? Berapa

dan berapa lagi lainnya yang tidak diketahui kecuali

olehAllah?
Berapa banyak peristiwa yang terjadi dalam satu

wal;tu? Di manakah pengetahuan manusia dan
penghitungannya terhadap sesuatu dalam waktu
sekejap seandainya mereka menghabiskan usianya
yang panjang unhrk menghitungnYa?

Pengetahuan Allah yang sempurna, amat banyah
halus, dan amat dalam, meliputi semua ini pada se
tiap tempat dan setiap waktu.

Setiap hati deng'an niat dan getaran-getarannya,

dan gerakan-gerakan dan keterdiamannya, semua-

nyadi bawah pengawasanAllah. Namun demikian,
Dia banyak menutup kesalahannya dan mengam-
puninya...

D an D ia adalnh Mahn Pmy ay ang lngt Maln Pengam-

pun.'(Saba'z 2)

Satu ayat saja dari Al-Qur'an yang seperti ini
sudah cukup memberikan kesan bahwa Al-Qur'an
itu bukan perkataan manusia. Konsep alam seperti
ini tak pernah terpikir dalam benak manusia. Lukis
an alam seperti ini juga tak pernah muncul dari
pikiran manusia. Dan, peliputan seperti ini dengan

sebuah senhrhan yang {nenampakkan ciptaan Allah
yang menciptakan alam wujud ini tidak ada satu pun

ciptaan manusia yang menyamainya."
Demikian pula tampak ciri utama Ilahi dalam Al-

Qur'an ini melalui petunjuk-petunjuk-Nya dengan

segala sesuaht dan dengan peristiwa-peristiwa yang

banyak terjadi yang kelihatannya kecil tetapi haki-

katnya besar, sesuai dengan tema besar yang di.
tunjukinya, seperti tampak dalam firman-Nya,

"Knmi telah mmcip talmn knmu, m.alm mmgap a lamu
tidnk rnembmnrknn ftari bubangkit)? Malm, terang-

lanlnh lrzp adaku tentang nuffih y ang knmu p ancar'

lun. Kamuknh yarry menciptaleanny a, atau Knmilwh
y arg mm"ciptalanny a ? Ihmi telah mznmtulan kzmn-

tian di antara lmmu dan Kami selali-lmli tidak dnpat

dilalnhlan, untuk menggantilmn knmu derryan lrang-
nrang yang seperti lumu (dalam dunia) dan men-

ciptnlun lmmu kzlak (di akhirat) dalnm keadaan)ang

tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah

mengetahui penciptann yang pertarnn, mnla mcngapa-

lah knmu tidak mmgam.bil pelnj aran (untuk p encipta-

an yang ludua)?" (al-Waaq?ahz 57-62)

' Tuanglanlnh lwpadnku tentang air y ang lwmu minum

Kamuluh yang menurunlmnnya dari awan atauknh

Kami yangmmurunkan? Kalau Kami menghendnki

niscay-a lfumi jadikan dia asin, maka mengapaknh

tnmi tidnk b ersy ukur ? " (al-Waaqi'ah : 68-70)

' Tnangknnlah luponnlu bnrang api y ang lwmu ny aln-

lant (dnri gosolan-gosoknn kayu). Knmuknh yang men-
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jadikan kay u itu atau Kamilmh yang menj adilanny a ?
Kami mmjadiknn api itu untukperingatan dnn bah"an

|ang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka,
bertasbihlnh dengan (menyebut) nnma Tilhnnmu Yang

M ahn b e s ar. " (al-Waaqi' ahz 7 I -7 4)

Al-Qur'an menjadikan sebagian dari pengalam-
zln-pengalaman manusia dan peristiwa-peristiwa
yang terjadi secara berulang-ulang sebagai per-
soalan-persoalan alam yang amat besar yang dari-
nya diungkapnya undang-undang Ilahi terhadap
alam wujud. Dengannya ditumbuhkannya akidah
besar yang komprehensi{ dan gambaran yang sem-
purna terhadap alam wujud ini. Hal itu sebagaimana
ia menjadikan dari semua ini manhaj untuk menalar
dan berpikir, kehidupan bagi jiwa dan hati, dan
kesadaran dalam perasaan. Suatu kesadaran ter-
hadap.fenomena-fenomena alam wujud ini yang
senantiasa tampak pada manusia setiap pagi dan
petang sementara mereka masih juga melalaikan-
nya Juga kesadaran terhadap fenomena-fenomena
pada diri mereka yang penuh keajaiban dan keluar-
biasaan.

Al-Qur'an tidak menyerahkan manusia kepada
peristiwa-peristiwa yang terjadi secara luar biasa
dan mukjizat-mukjizat k*rusus yang terbatas jumlah-

nya itu. Ia juga tidak membebani manusia untuk
menyelidiki hal-hal luar biasa, mukjizat-muh.lizat,
tanda-tanda kekuasaan Allah, dan indikasi.indikasi
yang jauh dari diri mereka. Tidak pula hal-hal yang
biasa terjadi dalam kehidupan mereka, dan tidak
pula tentang fenomena-fenomena alam yang dekat
dan dikenal mereka... Sesungguhnya Al-Qur'an
tidak membawa mereka ke dalam filsafat-filsafat
yang ruwet, problem-problem pikiran yang sulit,
atau untuk melakukan eksperimen-eksperimen
ilmiah yang tidak dilakukan oleh setiap orang...
unhrk menumbuhkan akidah di dalam jiwanya dan
gambaran tentang alam dan kehidupan yang di.
dasarkan pada akidah ini.

Jiwa mereka adalah ciptaan Allah. Fenomena-
fenomena alam di sekitarnya adalah ciptaan ke-
kuasaan-Nya. Mukjizat dan keluarbiasaan itu ter-
sembunyi di dalam segala sesuatuyang diciptakan
oleh tangan-Nya. Dan, Al-Qur'an ini adalah Qur'an-
Nya. Dari sana dibawa-Nyalah mereka kepada hal-
hal luar biasayang tersembunyi di dalam diri mereka
dan yang bertebaran di alam sekitar mereka.
Dibawa-Nya mereka kepada hal-hal luar biasa yang
mereka geluti, yang mereka lihat dan mereka
rasakan hakikat keluarbiasaannya. Hanya saja

karena begifu lamanya mereka bergelut dengan-
nya, maka mereka melupakan sisi.sisi keluarbiasa-
annya.

Al-Qur'an mengajak mereka unfuk membuka
mata terhadapnya, supaya dapat melihat rahasia
besar yang tersembunyi di dalamnya, rahasia ke
kuasaan penciptaan, dan rahasia keesaan. Juga
rahasia undang-undang azali yang diberlakukan ter-
hadap diri mereka sebagaimana diberlakukan ter-
hadap alam sekitarnya, yang membawa petunjuk-
petunjuk iman dan penjelasan-penjelasan akidah.
lantas ditebarkannya ke dalam diri mereka atau
digugahnya fitrah mereka dengan ungkapan yang
amathalus.

Dengan manhaj seperti inilah, Al-Qur'an ber-
jalan. Ia menunjulil<an kepada mereka tanda-tanda
kekuasaan yang menciptakan diri mereka, tanam-
tanaman yang mereka kelola, air yang mereka
minum, dan api yang mereka nyalakan*sebagai
sesuatu yang amat jelas tampak dalam kehidupan
mereka. Digambarkannya pula kepada mereka
akan kesudahanny4 kesudahan kehidupan di
muka bumi ini dan permulaan kehidupan di alam
akhirat Suatu masa yang dihadapi oleh setiap
orang, yang di situ berakhirlah segala daya upaya,
dan semua makhluk hidup berhenti dengan meng-
hadap ke satu arah di hadapan kekuasaan muflak
yang berbuatapa saja. Tidak ada daya upaya ma-
nusia pada masa itu dan tidak ada lapangan untuk
itu, karena telah gugur semua topeng dan batallah
semua rekayasa

Metode Al-Qur'an di dalam berbicara kepada
fitah manusia itu sendiri sudatr menunjukkan siapa
sumberAl-Qur'an itu... yang tak lain dan tak bukan
adalah sumber alam semesta ini. Metode bangun-
annya adalatr metode membangun alam ini sendiri.
Maka, dari materi-materi alam yang luas ini, ter-
ciptalah bentuk-bentuk yang teratur dan maktrluk-
makhlukyang besar.

Atom (benda yang teramat kecil hingga tak ter-
lihat oleh mata telanjang) termasuk materi bangun-
an alam semesta, sel termasuk unsur bangunan ke
hidupan. Dan, atom dengan ukurannyayang amat
kecil itu sendiri merupakan sesuatu yang luar bias4
dan sel dengan kelemahannya ifu ternyata merupa-
kan tanda-tanda kekuasaan Allah.... Di sini, dalam
Al-Qur'an, apa yang tampak sehari-hari oleh ma-
nusia dijadikan unsur pembangunan akidah agama
yang besar dan gambaran alam yang amat luas....

Pemandangan-pemandangan yang masuk dalam
pengalaman hidup manusia seperti keturunan,
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tanaman, ak, api,dan kematian.... Siapakah gerang-

an manusia di muka bumi ini yang tidak punya
pengalaman berkaitan dengan hal-hal ini? Siapakah
gerangan penghuni gua yang tidak menyaksikan
(mengakui) terjadinya kehidupan janin, kehidupan
tumbuh-tumbuhan, jatuh nya atr, menyalanya api,

dan saat kematian...?
Dari pemandangan-pemandangan yang dapat

dilihat oleh setiap orang ini, Al-Qur'an membangun
akidah karena ia berbicara kepada manusia pada

lingkungannya masing-masing. Sedangkan, peman-

dangan-pemandangan yang luas terbentang ini
sendiri merupakan hakikat-hakikat alam yang
besar dan rahasia Rabbani yang agung. Maka, alam
dengan keluasaannya ifu sendiri sudah berbicara
kepada fibah setiap orang, dan pada hakikatnyaia
menjadi tema kajian para ulama (pakar) hingga
akhir zaman.

Kiranya kami tidak dapat melakukan yang lebih
jauh lagi di dalam menjelaskan karakter "AlQur'an"
ini yang justru menunjukkan siapa sumbernya.
Namun, apayang telah kami kemukakan ini kiranya
sudah cukup, sehingga kami dapat kembali lagi
kepada kajian surah ini. Allah Yang Mahaagung
yang telah berfirman,:

'Tidnkl"ah mungkin Al-Qian ini dibuat olch selain

Allnh." (Yw'usz 37)

'Atau patutkah mereka mengatakan, 'Muhammad

membuat-buatnya.' Katakanlnh, " (Kalnu bennr y ang

lamu knnkan itu), makn cobalnh datanglan sebuah

surah seumpatrutny a, dnn pangillnh siapa-siapa yang
dnpat fumu panggil (untuk membuahtya) selain Allah,
jika kamu nrang-orang yang benar."'(Yunus: 38)

Redaksi ini dibuat dengan gaya berdebat se
sudah dikemukakannya tantangan ini, untuk me
mastjkan bahwa mereka itu hanya mengikuti per-

sangkaan-persangkaan belaka. Maka mereka me
netapkan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu, padahal

di dalam menetapkan hukum sesuatu itu wajib
disertai dengan ilmu, tidak boleh didasarkan pada

hawa nafsu atau dugaan semata-mata. Dan yang
mereka hukumi di sini adalah pewahyuan Al-

Qur'an dan kebenaran janji dan ancaman yang
dikandungnya. Sungguh dengan tindakannya ini
mereka telah berdusta. Di dalam melakukan ke-
dustaannya itu, mereka sama sekali tidak memiliki
dasar ilmu pengetahuan sedangkan takwil yang
berupa realisasinya belum datang kepada mereka,

"Bahlmn yang sebenarnya, merelca mendustalan apa

yang muekn belum mengetahuinya dtngan sempurna

padnhnl belum dntang lcepadn merelw nkutilnya (pen-

jelnsannya)."

Sikap mereka seperti sikap orang-orang pen-

dusta sebelum mereka, yang zalim dan menye-
kutukanTuhan mereka. Karena itu, hendaklah di.
renungkan bagaimana akibat orangorang terdahulu
itu, supaya dimengprti juga bagaimana akibatyang
bakal diterima oleh orangorang belakangan,

'D emikianlnh orang-nrang yang sebelum mnekn men-

dustakan (rasul). Maka, perhatikanlah bagaimana
akibat nrang-nrang |ang ulim z7z. " (Yunus: 39)

Apabila kebanyakan mereka hanya mengikuti
persangkaan, dan mendustakan apa yang belum
mereka mengerti, maka di arfiara mereka masih
ada orang yang beriman kepada kitab suci ini. Se
hingga, tidak seluruh mereka mendustakan ayat
Allah,

'Di antara merekn adn orang-orangyang buimnn lu-
pada Al-Qti an, dan di antaranya ada pula zrang-

orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhnnmu lebih

mengetahui tentang zrdng-zrang yang berbuat ke-

rusakan."(Yunus: 40)

Orang-orang yang berbuat kerusakan ialah
orang-orang yang tidak beriman. Tidaldah terjadi
kerusakan di muka bumi sepertiyang disebabkan
oleh sesatnya manusia dari keimanan kepadaTuhan-
nya dan dari beribadah kepada-Nya saja. Tidaklah
merajalela kerusakan di muka bumi kecuali
disebabkan oleh ketundukan kepada selain Allah
dengan segala akibat buruk yang ditimbulkannya
bagi kehidupan manusia dalam semua segi.

Akibat buruk mengikuti hawa nafsu menimpa
diri sendiri dan menimpa orang lain. Akibatburuk
mempertuhankan tanah air dapat merusak segala
sesuafu demi mempertahankan ketuhanannya
yang palsu.... Merusak akhlak manusia, jiwanya,
pikirannya, dan ideidenya.... Kemudian dirusaknya
kemaslahatan dan harta benda mereka demi me
langgengkan kepalsuannya yang dibuat-buat itu.
Sejarah jahiliah baik zaman dahulu maupun zamzul

sekarang penuh dengan kerusakan yang ditimbulkan
oleh orang-orang perusak yang tidak beriman ini.

Kemudian ayat ini diakhiri dengan tetap me
nunjulikan sikap mereka terhadap AlQur'an seraya

memberikan pengarahan kepada Rasul agar jangan

terpengaruh oleh kebohongan para pembohong
ini. Juga agar berlepas tangan dari mereka, menya-
takan keterbebasarurya dari perbuatan mereka, dan

berpisah dari mereka dengan tetap berpegang pada
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kebenaran yang terang dan jelas serta meyakinkan,

'Jilm mnekn mendustalmn knmu, maka kntakanlah,
Bagiku p ekerj aanku dan bagimu p elcerj aanmu. Kamu
berlepas diri terhndnp apa yang aku kerlaknn dan aku

berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan."'
(Yunus:41)

Hal ini sangat menyentuh perasaan, yaifu men-
jauhkan diri dari mereka dan perbuatan mereka.

Juga membiarkan mereka sendirian menanggung
akibatnya, setelah dijelaskannya kepada mereka
akibat buruk yang bakal diterimanya yang sangat
menakutkan itu. Hal ini seperti Anda meninggalkan
anak Anda yang bandel yang tidak mau berjalan
bersamaAnda, di tengah jalan seorang diri dengan
mencari jalan sendiri dengan tidak mendapat bim-
bingan dari Anda.

Metode seperti ini sering efektif.
Ayat berikutnya memaparkan sikap sebagian

mereka terhadap Rasulullah. Mereka mendengar-
kan beliau dengan telinga mereka, tetapi hati mereka
terhrtup. Mereka melihat dengan matanya, tetapi
pendengaran dan penglihatan itu tidak berbekas
sedikit pun dan mereka tetap tidak mau mengikuti
petunjuk jalan,

' D an di anlara mtrelm ada orang y ang mzndmgarlan-
mu. Apaknh l(nmu dnpat mmjadiknn orang-orang tuli
itu mendengar walaupun merela tidak menguti? Dan
di antara mnekn ada orang yang melihnt lupadnmu.

Apalrnh dnpat knmu membnipetunjuk lupada zrang'
nratry lang butn walnupun merelm tidak dapat mem-

pn hatiknn ?" (Yunus: 42-43)

Sesungguhnya orang-orang yang mendengar-
kan tetapi tidak mau memikirkan apayang mereka
dengar, dan melihat tetapi tidak mau membedakan
apa yang mereka lihal.. maka sesungguhnya orang
yang demikian itu banyak jumlahnya pada setiap
masa dan tempat. Sedangkan, Rasulullah tidak
mempunyai kekuasaan sedikit pun terhadap mereka.

Sebab, indra dan anggota tubuh mereka ber-
hubungan erat dengan pikiran dan hati mereka.
Sehingga, seakan-akan organ-organ itu meng-
anggur, tidak menunaikan tugasnya yang hakiki.

Rasulullah tidak dapat menjadikan orang yang

tuli bisa mendengar dan orang yang buta dapat
melihat. Itu semua menjadi urusan ATlah Azzawa

Jalla sendiri. Sedangkan, Allah sudah membuat
sunnah (afuran), dan membiarkan manusia ber-
jalan sesuai dengan sunnah-Nya itu. Allah memberi-
kan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan

akal agar mereka mendapatkan petunjuknya de-
ngannya. Apabila mereka menyia-nyiakannya, pasti
berlaku pada mereka sunnah-Nya yang tidak
pernah berubah dan tidak pernah berganti. Mereka
akan mendapatkan balasan sebagai wujud keadilan,
sedangAllah tidak menganiaya mereka sedikit pun,

"S esilngguhny a AUah tidak berbuat aalim kepadn ma-

nusia sedikit pun, aknn tetapi mnnusia ituhh yang ber-

buat alim terhndnp diri m.erelrn smdiri. "(Yunus: 44)

Ayat-ayat terakhir ini adalah untuk menghilang-
kan kesedihan hati Rasulullah yang merasa sempit
karena pendustaan kaumnya terhadap kebenaran
yang dibawanya dan kekerasan serta kebandelan
mereka setelah dijelaskan dan diterangkannya se-

cara berulang-ulang kepada mereka. Hal itu adalah
dengan menunjukkan kepada beliau bahwa ke-
engganan mereka untuk menerima petunjuk ifu
bukan karena ketidakseriusan beliau di dalam men-
jalankan tugas dan bukan karena kebenaran yang
dibawanya tidak akurat Akan tetapi, karena mereka
itu seperti orang-orangyang buta dan tuli, sedang-
kan tidak ada yang dapat membuka telinga dan
mata kecuali Allah. Maka, hal ini sudah berada di
luarbingkai dakwah dan juru dalnvah, tetapiberada
di bawah hak prerogatif (hak istimewa) Allah.

Ayat-ayat itu juga membatasi ubudiah dan
lapangannya. Sehingga, kalau toh semua benhrk
ubudiah itu terlukis dan dilaksanakan Rasulullah,
rnakabeliau tetap sebagai seorang hamba di antara
hamba-hamba Allah, yang tidak mempunyai ke-
kuasaan apa-apa di luar lapangan ubudiah.

Semua urusan adalah kepunyaan Allah.

Menengok Kembali EIafi Hasyr
Setelah itu, perasaan mereka disentuh lagi se-

pintas kilas dengan salah satu pemandangan hari
kiamat. Padawaktu itu tampaklah dalam perasaan

mereka bagaimana sebenarnya kehidupan dunia
yang telah menyesakkan perasaan mereka, me-
nyibukkan diri mereka, dan menyita perhatian
mereka.... Kehidupan dunia, yang hanya merupa-
kan perjalanan sepintas, yang dihabiskan oleh ma-

nusia. Kemudian mereka kembali ke tempat ke-
diaman merekayang abadi dan negeri asal mereka.

"&63:tq)qi'{e;\7<ir$1ir6P;;5

t';ifii\i'w;;if X+YK'uiWx
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'Dan (irgatlnh) akan hari (yonSFofuuaktu itu) Allnh
mmgumpullmn merekn, (nwrelm merasa pada hnri itu)
sealnn-alrnn merekn tidnk punah berdinm (di dunia)
melainlrnn h.anya sesa.at saja di siang lt"ari (yang pada
waktu itu) merekn saling berlunalan. Sesungguhnya
rugilah lrang-orang yang mendustakan pertemuan
mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat
petunjuk."(Yunus: 45)

Dalam perjalan sepintas ini kita melihat betapa
omngor:mg yang dikumpulkan itu merasa terkejul
Mereka merasa bahwa perjalanan hidup mereka di
dunia itu sangat singkat, sehingga seperti sesaat di
siang hari untuk berkenalan, dan setelah ihr korden
(kain penutup) nya diturunkan.

Apakah ini sekadar perbandingan bagi kehidup
an dunia, dan orang-orang yang masuk keluar
dalam panggung kehidupan ini seperti tidak ber-
buat apa-apa selain bertemu dan berkenalan?

Sungguh ini merupakan suatu perbandingan
saja secara ha4qul-yaqinAkan tetapi, apakah dalam
kehidupannya di muka bumi ini manusia dapat
menyelesaikan perkenalannya? Mereka datang dan
pergi, hampir tidak ada seorang pun yang dapat
menyelesaikan perkenalannya kepada orangorang
lain, dan hampir tidak ada satu jamaah (golongan)
dapat menyelesaikan perkenalannya dengan go
longan-golongan lain. Setelah ihr mereka pergl....

Apakah orangorang yang saling bertengkar dan
berperang serta terjadinya kesalahpahaman antara
sebagian dengan sebagian yang lain setiap saat itu
telah sempurna perkenalan mereka sebagaimana
yang dikehendaki?

Bangsa-bangsa yang saling berjauhan, dan
negera-negara yang saling bertengkar ini tidaklah
bertengkar karena membela hak umum dan
dengan cara yang sehat. Tetapi, mereka berperang
karena memperebutkan kekayaan dan materi. Apal
kah mereka itu sudah saling kenal? Padahal, pe-
perangan dan perselisihan itu hampir tidak ada
habisnya dan silih berganti.

Sesungguhnya ini adalah nsy bih,' pnyerupuran,
perbandingan' untuk menggambarkan pendeknya
kehidupan dunia ini. Bahkan, menggambarkan
hakikat yang lebih dalam yang terjadi di antara
manusia dalam kehidupan ini... kemudian mereka
pergi berlalu.

Di bawah bayang-bayang pemandangan ini
tampaklah kerugian yang besar bagi orangorang
yang menjadikan seluruh citacitanya hanya per-
jalanan kehidupan yang sepintas ini saja, dan men-

dustakan pertemuannya dengan Allah, lupa kepada-
Nya, dan tenggelam dalam perjalanan hidup du-
niawi yang sepintas ini. Sehingga, tidak melakukan
persiapan apa pun untuk menghadapi pertemuan
dengan Tuhannya. Juga tidak mempersiapkan se-
suatu untuk bertempat tinggal dalam masa yang
teramat panjang di negeri yang abadi,

"Sesungguhnya rug;kh orang-orang y ang mm.dusnlun
pertemuan merekn dengan Allnh dan mereka tidak
mendnpat petunjuk." (Ywrs: 45)

***

Kapankatr Datangnya Azab kepada Mereka?
Dari pemandangan sepintas tentang hari lnsyr

'pengumpulan manusia di Padang Mahsyar', dan
peristiwa-peristiwa kehidupan sebelumnya di muka
bumi, hingga pembicaraan bersama Rasul me-
ngenai anclman Allah kepada orang-orang yang
mendustakan Rasul... sedikit demi sedikit, szun-
pailah perjalanan yang dimulai dengan membicara-
kan ancaman itu hingga berakhir dengan datang-
nya suatu hari yang tidak lagi berguna tebusan,
walaupun yang bersangkutan memiliki segala
sesuatu yang ada di bumi. Sampailah perjalanan
yang dimulai dengan hari yang padawaktu itu Allah
memberikan keputusan dengan adil tanpa berbuat
zalim kepada seorang pun....

Hal itu disampaikan oleh AlQur'an dengan cara
tetap menghubungkan dunia dengan alif,rirat dalam
beberapa kalimat dan ungkapan, dalam suahr lukis
an yang hidup dan menyentuh kalbu. Padawaltu
yang sama digambarkannya hakikat hubungan
antara kedua negeri dan kedua kehidupan ihr se
bagaimana dalam kenyataan, dan sebagaimana
yang seharusnya diganrbarlan dalam konsep Islam
yang benar,
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'Danjika Knmi perlilwtkan kzpadnmu sebagian dari
(silcsa) yang Kami ancamlwn kepadn merelm (tentulnh

kamu akan melihatnya), atau jikn Kami wafatkan
lmmu (sebelum itu), makn lupada Kami jualah mnela
kembali, dan Allah menjadi salcsi atas apa yang muekn
lurjaknn. Tiap-tiap umat mempunyai rasul. Makn,
a\iabila telah datang rasul mereka, diberikanlah lu-
putusan di antara mereka dengan adil dan mereka

(sedikit pun) tidak dianiaya. Mereka mengataknn,'
B ikkah (dnnngny a) ancamnn itu j ika memnng kamu

nrang-nrang yang benar?' Katakanlah,"Aku tidak
berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak
(puk) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa

y ang dilufundaki Allnh.' Tiap iiap um.at rnempuny ai
ajal. Apabiln telnh datang ajal mneka, mnlm muela
tidnk dapat mengundurlmnnya barang sesaat pun dnn

tidnk (p uk) mendnhululmnny a. Kanlnnlnh,'Terang-
lanhlt lcepadnku, illa danng kepadn kamu seknlian

silcsaan-Nya pada waktu malam atau siang hari,
apakah orang-orang yang brdosa itu mintn disegnalan
juga?' Kemudian apaknh setel.ah terjadinya (a<pb itu),
kemudian kamu baru mempncayainya? Apaknh se-

lwrang (baru fumu mmpnmy ai), padahnl sebelumnya

lamu selnlu merninta supaya disegeraknn? Kemudian
dikatalan lrcpadn orang-nrang yang wlim (musyrik)

itu, 'Rnsakanlah olehmu silesaan yang kekal; kamu
tidak dibni balnsan melninlan dmgan apa yang telnh

lwmu lrnj alcan.' Dan mnelm mmnrty almn kzp adnmu,'
'Benarlah (aru.b yang dijanjiknnJ itu?' Kntakanlnh,
"Ya, demi Tithanku, sesungguhnya azab itu adalah

bmm dan lmmu selali-luli tidak bisa kput (dnrinya) .'
Dan kal.au setiap diri yang <plim (*usyrrk) itu rnem-

punyai segala yang ada di bumi ini, tentul.a.h dia me-

rubus diriny a dmgan itu, dan mnelu meny embuny iknn
perryesalannya lwtilu muelm tel"ah menyakiknn azlb
itu. Dan telah diberi lceputusan di antara mereka

dnngan adil, sedang merelm tidnk dianiaya. " (Yunus:
46-54)

Perjalanan ini dimulai dengan menetapkan bahwa

kembalinya kaum itu adalah kepada Allah, baik
sebagian dari apayang diancamkan Rasul itu telah
terjadi sewaktu hidup beliau maupun sesudah
beliau wafat. Maka, tempat kembalinya ialah ke-
pada Allah dalam kedua keadaan itu. Allah me-
nyaksikan apayang mereka kerjakan ketika Rasul

masih hidup adupun ketika Rasul gaib yakni
sesudah beliau wafat Maka, tidak akan ada saht pun

amalan mereka yang disia-siakan dan mereka tidak
akan luput dariancaman itu dengan telahwafubrya
Rasul.

'Dan jika Kamipnlihntkan lepadamu sebagian dnri
(silca) y ang l{ami ancamlmn fupadn merelm (tmtulnh
lmmu akan melihntnya), atau (jika) Kami wafatknn
lmmu (sebelum itu), mnln ktpadn Knmi jual"ah mnelm

kembali, dnn Allah mrnjadi saksi atas apa yang muelm

l"rjoko"."(Yunus: 46)

Segala sesuatu berjalan secara teratur sesuai
aturan, tidak ada yang berlobang, dan tidak pula
ketentuan ini berubah karena situasi dan kondisi.
Akan tetapi, setiap kium diberi tangguh sehingga
datanglah kepada mereka rasul mereka untuk
memberi peringatan dan keterangan kepada mereka.

Dengan demikian, mereka telah mendapatkan hak
mereka yang telah ditetapkan Allah atas diri-Nya
bahwa Dia tidak akan menyiksa suahr kaum kecuali
setelah datang risalah kepada mereka, dan setelah
diberi peringatan dan penjelasan. Kalau sudah
demikian, maka diputuskanlah urusan mereka
dengan adil sesuai dengan sikap mereka terhadap
Rasul,

'Tiap-tiap umat mernpunyai rasul. Maka, apabila
telah datang rasul mereka, diberikanlah lceputusan

antnra merela dengan ad,il dnn muela (sedikit pun)
tidnk dianiaya. " (Yunus: 47)

Dari kedua ayat ini kita berhenti di hadapan
hakikat uluhiah dan hakikat ubudiah yang menjadi
landasan seluruh konsep Islam dan menjadi pijakan

manhaj Qur' ani dengan penjelasan dan penetapan-

nya dalam semua hal yang relevan dan dalam

bentuk yang bermacam-macam.
Dikatakan kepada Rasul, "Sesungguhnya urusan

akidah ini dan urusan kaum yang dibicarakan de-

ngan akidah ini semuanya menjadi urusan Allah,
bukan urusanmu. Tugasmu hanya menyampaikan
saja, sedang di bdik itu semua adalah urusan Allah.

Boleh jadi ajalmu telah tiba dan engkau tidak me
lihat kesudahan orang{rang yang mendustakanmu
dan menentangmu serta menyakitimu. Mak4 Allah
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tidak menetapkan untuk memberitahukan kepada-
mu akibat yang bakal mereka terima dan balasan
yang dihrunkan kepada mereka. . . . Smua ini adalah
urusan Allah sendiri. Sedangkan engkau dan se-

mua rasul hanya bertugas unfuk menyampaikan."
Kemudian Rasul terus menjalankan fugas dan

menyerahkan urusan semuanya kepada Allah. Hal
ifu dimaksudkan agar manusia mengetahui posisi.
nya, dan para juru dalavah tidak meminta disegera-
kannya keputusan Allah atas mereka bagaimana-
pun lamanyamerekatelah melakukan dakwah, dan
bagaimanapun kaum itu menentang azab.

'Merelrn mmgatakan,'Bilnknh (dnnngnya) ancatnan
itu jikn memang kamu orang-lrang yang benar?"'
(Yunus:48)

Mereka meminta dengan nada menantang agar
segera didatangkan azab yang diancarnkan Rasul
kepada mereka. Hal ini sebagaimana Allah telah
menjatuhkan keputusan kepada umat-umat ter-
dahulu yang mendustakan rasul. lalu, Allah meng-
azab ormtg-orang yang mendustakan itu. Maka,
jawaban dari permintaan ini ialah,

"Katalmnlah, Aku tidak berkuasa mendnnngknn Ie-
mudharatan dan tidak (puk) leemanfaatan lcepada

diriku, melninlmn apa yarg dikehmdnki Allnh.' Tiap-
tiap um"at mempunyai ajal. Apabiln tekh dnnrg ajal
muekn, mnlrn msrelil tidnk dnpat mmgundurlannya
barang sesaat pun d"an tidak (puk) mendahuluknnnya
(memaj ukannya). " (Yunus: 49)

Apabila Rasul tidak berkuasa mendatangkan
kemudharatan dan kemanfaatan buat diri beliau
sendiri, maka sudah barang tentu beliau tidak dapat
mendatangkan kemudharatan dan kemanfaatan
buat mereka. (Dan didahulukannya penyebutan ke
mudharatan di sini, meskipun beliau diperintahkan
untuk membicarakan diri beliau sendiri, adalah ka-
rena mereka meminta disegerakannya kemudha-
ratan. IGrena ihr, tepatlah apabila penyebutan kemu-
dharatan itu didahulukan. Sedangkan, pada tempat
lain dalam surah al-Araaf kemanfaatan lebih dida-
hulukan dalam ungkapan kalimatrry4 karena ihrlah
yang lebih cocok sesuai dengan permintaan beliau
untuk diri beliau dalam surah al-Araaf ayat 188,

"Dan seand.ainya aku mengetahui yang gaib, tmtuLah
aku membuat leebajilun sebanyak-banyaknya dnn aku
tidak aknn ditimpa lumudhnratan."

"Katalunlah, 'Aku tidak berkuasa mendnnnglan kz-
mudharatan dan tidak (p"k) kemanfaatan kepada
diriku, melainknn apa yang dikehmdnki ohh Allnh."'

Dengan demikian, urusan ifu sepenuhnya di
tangan Allah. Dialah yang akan merealisasikannya
pada waktu yang dikehendaki-Nya. Sunnah Allah
tidak akan berganti, dan ajal yang telah ditetapkan-
Nya tidak akan disegerakan,

'Tinp-tiap umnt mnnpunyai ajal. Apabiln telah datang
ajal mereka, maka merekn tidak dapat mengundur-
lanny a barnng sesant pun dnn tidak (puk) mndnhulu -
lmnny a (memaj ulnnny a). " ff vnts'. 49)

Ajal itu kadang-kadang berakhir dengan ke.
hancuran secara indrawi, seperti dibabat habisnya
sebagian umat terdahulu. Aial kadang-kadang ber-
alhir dengan kehancuran secara maknawi, meng-
alamikerusakan dan hilang dari peredaran, seperti
yang terjadi pada beberapa bangsa Mungkin untuk
sementara wakfu kemudian kembali lagi, dan
mungkin dalam kondisi seperti ifu secara terus-
menerus sehingga hilang pamornya dan hilang
pula wujudnya sebagai umat ftangsa), meskipun
pribadi-pribadinya masih ada.

Semua itu terjadi sepuai dengan sunnah Allah
yang tidak akan pernah berganti, tidak akan ber-
benhran, tidak serampangan, tidakzalim, dan tidak
pilih kasih. Maka, bangsa-bangsa yang melakukan
hal-hal yang menjadikan mereka hidup (eksis),
niscaya mereka akan eksis. Namun, bangsa yang
menyimpang dari sebab-sebab ihr, niscaya mereka
akan menjadi lemah,lenyap (pamornya), atau mati,
sesuai dengan penyimpangannya.

Umat Islam ini telah dinashkan bahwa hidup
mereka adalah dengan mengikuti Rasulnya. Se
dangkan, Rasul selalu menyeru merekakepada hal-
hal yang menghidupkan (trati dan pikiran) mereka,
bukan cuma dengan akidah, tetapi juga harus di.
sertai dengan amal dan kerja nyata yang telah
dinashkan oleh akidahnya dalam semua aspekke
hidupan. Juga dengan menempuh kehidupan yang
sesuai dengan manhaj yang disyariatkanAllah dan
syariat yang diturunkan-Nya, serta nilai-nilai yang
telah ditetapkan-Nya- IGlau tidak demikian, maka
akan datangl.ah ajal (saat kehancuran) mereka se
suai dengan sunnatr Allah.

Kemudian ayatberikutnya segera menyusulinya
dengan senhrhan perasaan yang mengalihkan mereka
dari posisi meminta dan menentang ke posisi ter-
ancam yang sewakhr-waktu dapat saja dikejutkan
dengan datangnya siksaan kepada mereka pada
waktu malam atau siang,

"Kntnlanhh, Tnanglwnlalt lupadaku, j ilu dntang kz -
padn knmu selwlian silcrann- Nya padn waktu malnm
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atau siang h.ari, apaknh zrang-zrang yang berdosa itu
minta disegeraknn j uga ?"' (Yunus: 50)

Azab atau siksaan yang disebutkan itu bersifat
gaib, tidak diketahui kapan waktu terjadinya. Dan,
boleh jadi akan terjadi pada malam hari ketika Anda
sedang tidur, atau pada siang hari ketika Anda
sedang bangun, dan Anda sama sekali tidak dapat
menolaknya.... Mengapa gerangan orang-orang
yang berdosa itu meminta disegerakan? Pddahal,
tidak ada kebaikannya sama sekali bagi mereka
meminta disegerakan ny a azab itul

Ketika mereka masih terbengong-bengong oleh
pertanyaan yang mengalihkan perasaan mereka
untuk membayangkan bahaya yang bakal terjadi,
tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ayat berikutnya
tentang terjadinya bencana itu secara nyata... pada-

hal azab itu belum terjadi.... Namun, Al-Qur'an meng-
gambarkannya sudah terjadi, suatu gambaftm yang
menenggelarnkan perasaan dan menyentuh kalbu,

"Kemudian, apalnh setelnh tu7adinya (azp.b itu), lce-

mudian lmmu baru mcmpncayainya? Apaknh selmrang
(b aru lamu memp ncay ai), p a.dahal s eb elumny a knmu
selnlu meminta supay a disegeraknn ?" (Yunus: 51)

Seakan-akan azabitu telah terjadi, dan mereka
sudah memprcayainya. Seolaholah mereka sedang
dicela dalam suatu peristiwayang sedang mereka
saksikan sekarang.

Kemudian pemandangan ini dilengkapi lagi,

"Kemudian dilwnkan kepadn orang-zrang ] arry alim
(musyrik) itu, 'R.asalmnlnh olzhmu siksann yang klal;
lamu tidnk diberi balman melninknn dengan apa yarry
telah knmu lcnjalmn."'(Yunus: 52)

Demikianlah kita dibawa oleh rangkaian ayat ini
ke pelataran hisab dan azab. Sedangkan, pada
untaian dan poin-poin sebelumnya ketika masih
membicarakan peristiwa-peristiwa dunia, kita
menyaksikan Allah berfirman kepada Rasul-Nya
tentang tempat kembali ini.

Di dalam mengakhiri perjalanan (pembahasan)

ini dipaparkan pertanyaan kaum musyrik itu ke-
pada Rasul kalau-kalau ancaman ifu benar adanya.
Maka, hati mereka bergoncang di dalam meng-
hadapi persoalan ini, mereka hendak mempercayai
tetapi hati mereka tidak yakin. Maka, diberikanlah
jawaban yang positif dan pasti yang dikuatkan
dengan sumpah,

' D an mnelm mznany alan lwp adnmu,'Bmnlah (azpb

y arry drj anj iltan) itu ?' Katal@nlnh, "Ya, demi Tfuhanla,

sesungguhnya azpb itu adnl"ah ben"ar dnn lamu selali-

leali tidak bisa luput (darinya)."'(Yunus: 53)

"Ya, demi Tuhanku."

Aku sudah mengetahui nilai RububiyahNya,
maka aku tidak berani bersumpah palsu dengan
menyebut nama-Nya. Aku tidak berani bersumpah
dengan-Nya kecuali dengan sungguh-sungguh dan
dalam hal yang rheyakinkan....

"S esunguhny a n "gb itu ad"alnh bm"ar dnn lmmu selmli-

Iali tidak bisa luput (dartnya)."(Yunus: 53)

Kamu tidak bisa luput dari timpaan azab iht.
IGmu tidak bisa luput dari hisab Allah atasmu. Kamu
tidak bisa luput dari pembalasan-Nya kepadamu....

Ketika di bumi ini mereka sedang bertanya
jawab, tiba-tiba kita dikejutkan lagi (bersama rang-
kaian kalimat berikutnya yang menggambarkan
pengalihan deskripsiAlQur'an) ke arena hisab dan
pembalasan, yang dipaparkan dengan nada me-
mastikan dan menetapkan,

'Dan lrnlnu setiap diri yang znlim itu mmQunyai segaln

yangadadi bumi ini, tmtu diamtrubus dirinyadengan
itu."

Maka, tebusan ifu tidak akan diterima, seandai-
nya barang-barang itu ada wujudnya....

Dan, ayat itu tidak hanya sampai di situ saja,

melainkan digambarkannya seakan-akan kepuhrs
an itu sudah berlaku dan terjadi,

'Dan mereka menyernbinyikan penyesalan leetika

merekn telah menyaksiknn azgb itu."

Karena takut dan terkejut, maka jatuhlah apa
yang ada di tangan mereka. Ungkapan ini meng-
gambarkan betapa wajah mereka diliputi kesedih-
an, sehingga mulubrya tak mampu berbicara.

'Dan telnh diberi leputusan di antara muela dtngan
adil, sednng merela tidnk dianiaya. " (Yunus: 54)

Berakhirlah sudah pemandangan sejak ayat per-
tengahan yang menampilkan ketetapan dan di-
sudahi dengan kenyataan, yang dikemukakan oleh
Al-Qur' an dengan metode deskriptif (pelukisan)
yang sangat mengesankan dan menyentuh perasaan.

Al-Qur'an sebagai Pelajaran, Obat llati,
Petunjulq dan Rahmat

Setelah ditegaskan tentang pengumpulan ma-
nusia di Padang Mahsyar dan hisab, maka dibawa-
nya lagi mereka untuk menyaksikan kekuasaan
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Allah pada sebagian lapangannya di langit dan di
bumi, pada kehidupan dan kematian. Suafu pem-

bahasan untuk menekankan makna qudrat (ke-

kuasaan) yang menjamin terlaksanakannya apa
yang telah dijanjikan.

Kemudian dikumandangkan seruan umum ke
pada semua manusia agar memanfuatkan Al-Qur'an
ini yang mengandung pelajaran, petunjuk, dan obat
hati.

?AiiAf i't\!-.1';'t3qr.a\c!,^<,,i{1
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"Ingatlnlt, sesungguhnya kepunyaan Allnh apa yang adn

di langit dan di bumi. Ingatlah, sesunguhnya janji
Allnh itu benar, tetapi fubanyalan mnela tidak me-

ngetahui(nya). Dialah yang menghiduplmn dan me-

mntilwn, dan lnnya kepadn-Nyalnh leamu dilumbali-
lun. Hai manusin, s esungguhny a telnh dntnng kepadn'
mu pelajaran dari Iilhanmu dan penyembuh bogi
(p ny akitpeny akit y ang adn) dnlnm dnda dan p etunj uk
serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Knta-
kanlah, 'Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya,
hmdaklah dmgan itu mnela bngmfi ira. Kurnia Allah
dnn rahmnt-Nya itu adalnh lebih baik daripada apa

yang mnelra kumpulkan."" (Yunus: 55-58)

"Ingatl.ah!' dengan pengumuman yang meng-
gemaini....

"hryatlnJ4 senngguhnya lupunyaan Allalt apa yang adn
di lnngit dnn di bumi...."

Yang memiliki segala sesuatuyang ada di langit
dan di bumi ini sudah tentu benar janji-Nya. Tidak
ada seorang pun yang mampu menghalangi Dia
untuk merealisasikan janji-Nya itu,

"hryatlal4 saungguhnya janji Alkh itu bennr, tztapi lrz-

banyalwn mnekn tidak mengetnhui (nya). " 5 wrlusz 55)

Karena ketidaktahuannya itulah, nraka mereka
merasa ragu-ragu atau mendustakannya.

Dialnh y ang menghidupkan dnn memn tikan. "

7at yang berkuasa menghidupkan dan memati-

kan, sudah tenhr berkuasa pula untuk mengembali-
kan (menghidupkan kembali) dan menghisab....

"Dan hanya lupada-Nyalah knmu dikembalikan."
(Yunus:56)

Itulah penjelsan yang segera diberikan untuk
memberikan penegasan menyrsul paparan yang
mengesankan.

Setelah itu dikumandangkan seruan umum ke
pada semua manusia,

"Hai mnnusin, sesungguhnya telnh dnnrry lwpadnmu
p elnj aran dnri Tilhanmu dm p eny nntruh bagi p ary akit -

penyakit (yang berada) dnlam dnda dnn petunjuk snta
rahmnt bagi orang- orang |ang bnim.an. "(Yunus: 57)

Semua itu telah datang kepadamu di dalam kitab
yang kamu ragukan itu. Tblah datang kepadamu
pelajaran dnri Tillnnma Karena itu, kitab ini tidak
dibikin-bikin, dan tidak bercampur dengan sesuatu
pun dari karya manusia.

Telah datang kepadamu pelajaran unhrk meng-
hidupkan hatimu, dan untuk mengobati hatimu dari
khurafat yang telah memenuhinya, keraguan yang
mendominasinya, penyelewengan yang menjadi-
kannya sakit, dan dari keguncangan yang mem-
bingungkan. Ia datang untuk mencurahkan obat,
kesembuhan, keyakinan, ketenteraman, dan kese
lamatan bersama iman.

Ia adalah pelajaran bagi orang yang oleh iman
telah diberi petunjuk ke jalan yang lempang, dan
sebagai rahmat dari kesesatan dan azab,

"Katalmnlnh, D mgan kumia Allnh dan rahmnt- Ny a,

hmdnAlnh dagan itu mtreka bngmlira. Kurnia Allah
dnn rahmat-Nya itu analnh lzbih baik dari apa yang
merelu kumpullun."' (Yunus: 58)

Dengan kurnia yang diberikan Allah kepada
hamba-hamba-Nya ini, dan dengan ratrmat yang
dipancarkan dari iman ini... hendaklah dengan ihr saja

mereka bergembira. Hanya inilah yang pahrt dibang-
gakan, bukan harta dan kekayaan hidup duniawi.

Itulah kegembiraan tertinggi yang dapat me
lepaskan jiwa dari ikatan ketamakan dunia dan ke
kayaan yang mudah lenyap.

Dengan demikian, dia akan menjadikan kekaya-
an duniawi ini untuk melayani kehidupannya,
bukan dilayani. Juga menjadikan manusia berada di
atasnya dan menikmatinya, bukan menjadi hamba
dan merendahkan diri kepada harta ihr.

Islam tidak meremehkan kekayaan hidup du-
niawi, agar ditinggalkan dan dijauhi manusia. Tetapi
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Islam hanya menyeimbangkannya saja dengan
timbangannya, agr manusia dapat bersenang-
senang dan menilanatinya dengan kondisi sebagai

orang yang merdeka dengan keinginan yang lebih
tinggi dari semua itu, dengan ufuk citacita yang
lebih tinggi daripada kesenangan dunia ini.

Iman bagi mereka adalah nikmat, dan melak-
sanakan konsekuensi iman adalah menjadi sasaran
mereka Dan sesudah ihr, dunia ini dikuasai merek4
bukan mereka dikuasai dunia.

Diriwayatkan dari Uqbah ibnul-Walid, dari
Shafwan bin Amr bahwa (dia berkata), "Saya men-
dengarAifa' bin Abdullah al-IGla'i berkata, 'Ketika
upeti dari Irak telah sampai kepada Umar, maka
keluarlah Umar bersama seorang pembantunya.
lalu Umar menghihrng jumlah untanya, ternyata
sangat banyak. lalu dia mengucapkan, "Alham-
dulillahi Ta'afa (Segala puji kepunyaan Allah
Ta'ala).' Dan pembanfunya berkata'Demi Allah, ini
adalah kurnia Allah dan rahmat-Nya.' Kemudian
Umarmenimpali, 'I(amu telah berdusta, bukan ini
yang dimaksud oleh firmanAllah,

'Katalwnlah, 'Dmgan lwrnia Alkh dnn rahmnt-Nya,
hmdnklnh dmgon itu mnelw bergunbira. Kumia Allah
dan rahmnt-Nya itu adnlah lebih baik daripada apa

y ang muela kumpullmn. ""
Begitulah generasi pertama kaum muslimin

memandang nilai kehidupan ini. Mereka meng-
anggap lmrnia dan rahmatyang pertama dan utama
ialah pelajaran dan petunjuk yang datang dari Allah
kepada mereka. Sedangkan harta, kekayaan, dan
kemenangan itu hanya mengikuti saja. Karena itu-
lah, kemenangan dan pertolongan datang kepada
mereka, harta pun mengalir kepada merek4 dan
kekayaanlali yang mencari mereka.

Jalan hidup umat ini sangat jelas. Yaitu, meng-
ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Qur'annya,
dan mengikuti jejak generasi pendahulunya yang
telah memahaminya....

Inilah jalan hidup mereka...
Sesungguhnya rezeki dan nilai-nilai material,

tidaklah menentukan kedudukan manusia di muka
bumi ini... dalam kehidupan dunia lebihJebih ke
dudukan mereka dalam kehidupan akhirat.. Rezeki,
kekayaan, dan nilai-nilai material bisa saja menjadi

penyebab kesengsaraan manusia (dalam kehidup
annyata ini sebelum kehidupan akhira0 sebagai-
mana kita saksikan pada apa yang terjadi pada
bangsa-bangsa yang mengikuti peradaban mate-
rialis tulen.

Oleh karena itu, harus ada nilai-nilai lain yang
mengendalikan \ehidupan manusia ini. Nilai-nilai
yang dapatmenjddikanrezeki dan kekayaan mate
rial ini punya makna dalam kehidupan manusia,
yang dapat menjadikan kebahagiaan dan kesenang-
an bagr anak-anak manusia.

Manhaj yang mengaturkehidupan manusia ini-
lah yang akan memberikan nilai pada kekayaan
materi dalam kehidupan mereka. Kekayaan du-
niawi ini dapat menjadi unsur kebahagiaan atau
unsur kesengsaraan, sebagaimana iajuga dapat
menaikkan martabat seseorang atau menjatuh-
kannya.

Oleh karena itu, nilai agama ini sangat ditekan-
kan bagi kehidupan pemiliknya,

"Hai m.anusia, sesunguhnya tekh dnnng lctpadnmu
pelajaran dnri Tilhnnmtu dnn pmyantruh bagi pmyakit-
p my akit (y ang b n adn) dnlam dadn dan p etunj u k s nta
rahmnt bagi orang-orary yary berimnn. Katakanlnh,
Dengan kurnia All"ah dan rahmat-Nya, hendaklah
dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan
rahm.at-Nya itu adnl"ah lebih baik dnripann aPayng
mnelrn latmpullan."' (Yunus: 57-58)

Sungguh Umar r.a. ifu mengerti tentang agama-
nya. Dia mengerti bahwa kurnia dan ralmat Allah
itu terwujud dengan derajat yang utama pada apa
yang diturunkan Allah kepada mereka. Yaitu,
pelajaran dari Tuhan mereka, obat (penyembuh)
penyakityang ada dalam hati, petunjuk dan rahmat
bagi orangorang yang beriman-bukan padaharta,
unta, dan kekayaan.

Sungguh mereka telah mengetahui nilai per-
pindahan yang jauh yang telah dilakukan agama ini
buat mereka" dari jurang jahiliah yang mereka ber-
kubang di dalamnya.. . . Ia adalah perpindahan yang
jauh dibandingkan dengan perpindahan kepada
kejahiliahan pada setiap masa dan tempat...l8 de-
ngan muatan kejahiliahan abad dua puluh.le

Perpindahan asasi yang tergarnbar dalam agama
ini ialah pembebasan r,nantrsia dari penyembatran

18 Silakan baca pasal "Naqlah Ba idah"dalam buku 'Ma'alimfith-Thazq, terbitan Darusy Syuruq.
19 Silakan baca buku al-Islam wal-Iahiliylahkarya Sayyid Abul Ala al-Maududi danbukttJahiliyyatul Qamil'Isyin karya Muhammad

Quthb, terbitan Darusy Swruq.
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dan peribadatan terhadap sesama manusia, kepada
peribadatan dan penyembahan kepada Allah saja.

Kemudian menegakkan seluruh kehidupan mereka
atas prinsip kemerdekaan yang mengangkat derajat
mereka ini, mengangkat nilai mereka, dan akhlak
mereka, serta mengangkat seluruh kehidupan
mereka dari perbudakan kepada kemerdekaan....

Kemudian datanglah rezeln-rezeln dan kemu-
dahan-kemudahan material, sebagai kelanjutan dari
kemerdekaan dan kebebasan ini. Hal ini sebagai-

mana yang terjadi pada umat Islam dahulu, yang
terus mengikis kejahiliahan, dan memelihara ken-
dali kekuasaan di muka bumi serta menggiring
manusia ke jalan Allah, untuk bersama-sama menik-
mati kurniaAllah....

Orang-orang yang memfokuskan perhatian
kepada nilai-nilai dan produktivitas material dengan
melupakan nilai-nilai tertinggi dan asasi ihr, maka
merekalah musuh kemanusiaan, yang tidak meng-
hendaki derajat kemanusiaan itu mencapat tingkat
kehidupan yang baik. Mereka tidak melepaskan
kemanusiaan secara bebas, melainkan mempunyai
maksud-maksud terselubung unfuk merusak nilai-
nilai iman dan akidah yang menghubungkan hati
manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi daripada
sekadar tunhrtan kehidupan-tanpa melupakan ke
butuhan vital mereka-dan menjadikan mereka me
miliki tuntutan lain di samping makan, tempat ting-
gal, dan pemenuhan kebutuhan seksual sebagai
layaknya makhluk hidup.

Demikianlah, terus dikumandangkan seruan
untuk mengagung-agungkan nilai dan produksike
bendaan, yang mana hal ini dapat menyelewengkan
kehidupan manusia, pola pikir, dan semua visinya.
Hal ini dapat memalingkan manusia kepada alat-alat
yang terengah-engah di balik nilai-nilai ini, dan
menganggapnya sebagai nilai kehidupan yang
paling besar. Dan, dengan santernya seruan prG
duktivitas yang terus berkumandang, dapat melalai-
kan manusia terhadap nilai-nilai ruhiah dan at*rlak,
dan menggilas semua nilai kebaikan ini demi pro
duktivitas materi....

Seruan semacam ini bukanlah seruan kemer-
dekaan, melainkan langkah mundur unfuk mene
gakkan berhala sembahan baru sebagai pengganti

berhala jahiliah tempo dulu. Dan, ia memiliki kekuasa-

an yang dominan terhadap semua nilai yang ada.

Ketika produlrtivitas materi sudah menjadi ber-
hala, yang orang-orang sekelilingnya berusaha ke
ras untuk mendapatkannya dan mengelilinginya
sebagai berhala suci, maka semua tata nilai digilas

dan dirusaknya... akhlak, keluarga, kehormatan,
kebebasan, pertanggungan, dan lainlain. Semua-
nya, apabila bertentangan dengan produktivitas
materi, harus digilas.

Nah, mana lagi hrhan-hrhan dan berhala-berhala
itu kalau bukan ini? Berhala itu tidak harus berupa
batu atau kayu, tetapi bisa juga berupa tata nilai,
semboyan-semboyiin, jargoqjargon, dan gelar-gelar.

Tata nilai yang tertinggi harus tetap eksis karena
kurnia dan rahmat Allah berada dalam petunjuk-
Nyayang dapat mengobati penyakit hati, memerde
kakan perbudakan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan pada manusia Di bawah naungan tata
nilai tertinggi ini dapatlah dimanfaatkan rezel<i,

Allahyang telah diberikan-Nya kepada manusia di
muka bumi; dapaflah manusia melakukan produk-
tivitas materi; melakukan upaya-upaya kemudahan
untuk mengurangi beban kesulitan. Dengan nilai-
nilai ini, dipukullah genderang perang kepada ke
jahiliahan di muka bumi.

Tianpa adanya tata nilaiyans tinggi dan kepemim-
pinannya, niscaya semua rezeki dan produksi-pro
duksi itu akan menjadi laknatyang menyengsara-
kan manusia. Karena, ia dipergunakan untuk me
layani nilai-nilai kebinatangan dan alat, bukan untuk
menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggl.

Mahabenar Allah dengan firman-Nya,

"Hai mnnusia, sesungguhnya telnh dnnng lcepadnmu

pelnjaran dnri Tilhanmu dnn pmyunluh bost P"ryokit
p e ny akit (y ang b n adn) dal.am dad"a dan p e tunj uk s u ta
rahmat bagi mang:orary yng bnimnn. Kanlunlnh,
'Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah
dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan
rahm.at-Nya itu adnlah lebih baik dnripada aPayang
merelrn kumpulkan."' (Yunus: 57-58)

Mengharamkan dan Menghalalkan Adalah
Wewenang Allah

Di bawah bayang-bayang pernbicaraan tentang
kurnia dan rahmat Allah yang terlukis dalam pe-

lajaran, petunjuk, obat penyakit hati yang diberikan
kepada manusia, maka rangkaian ayat ini kembali
memaparkan kejahiliahan yang terus berupaya
untuk hidup dan eksis. Kejahiliahan yang tidak
sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah,
melainkan sesuai dengan hawa nafsu manusia.
Kejahiliahan yang melawan hak-hak Allah, dan me
lakukan penghalalan dan pengharaman dengan
seenaknya terhadap r ezeln yang diberikan Allah,

A
(

s
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"Katalwnlah, ilirarrylanlnh leepadaku tentang reryki
yang diturunkan Allah lcepadamu, lalu karnu jadiknn
sebagiannya haram dnn (sebagin nny a) hnlnl.' Katalan-
lnh,'Apal@h Allnh telnh membnilan iln lupadarnu
(trnnng ln) atau lamu mmgann-annknn saja terhndap
Allah?' Apalnh dugaan lrang-zrang yang merryada-
adnlrnn lce b o lnngan terhndap Alkh p adn hnri kiamat ?
Sesungguhny a Allah bernr - bennr manpunyai karunia
(y ang dilimp ahJrnn) atas m.anusi.a, tetapi lub any aknn
merelw tidnk mensyukuri (ny a). "' ffunus: 59-60)

I(atakanlah, "Bagaimanakah pandangamu ter-
hadap rezeki yang diturunkan Allah kepadamu?
Apa saja yang datang dari sisi Allah yang tinggi
kepada manusia berarti diturunkan dari tempat
yang tinggl itu. Bagaimanakah pandanganmu ter-
hadap rezeki yang diberikan Allah kepadamu, agar
kamu pergunakan sesuai dengan izn dan syariat-Nya,
tetapi tiba-tiba dengan sesuka hatimu dan tanpa izin
dariAllah kamu haramkan beberapa macam dan
kamu halalkan beberapa macam darinya? Padahal,
menghalalkan dan mengharamkan itu berarti
membuat syarial Sedangkan, membuat syariat itu
adalah kedaulatan hukum, dan kedaulatan hukum
itu adalah rububiyah^ Dan, kamu hendak melaku-
kannya menurut kehendak hatimu sendiri?

"Katalwnhh, Apaknh Alkh telah memberikan Qjn
kepadamu (tentang hal ini) atau kamu mengada-
adaltan saja terhadnp Alhh?"'Sumts: 59)

Sesungguhnya ini adalah persoalan yang ber-
ulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur' anul-Karim,
dan berhadapan dengan kejahilialian dariwakhr ke
waktu.... Karena ia merupakan persoalan besar
menyrsul kesaksian Tidnk adn Tulmn selnin Allah
Bahkan, persoalan ini selalu terjadi dalam kenyata-
an hidup manusia.

Pengakuan bahwaAllah ad alah al- Klnliq'Maha
Pencipta' dan'ar-Raagg "Maha Pemberi rezeki'
mempunyai konsekuensi bahwa yang bersangkut-
an pasti mengakui bahwa Allah adalah Rabb Ctuhan)
yang berhak diibadahi, dan hanya Dia sajalah yang

berwenang mengatur seluruh urusan manusia...
Termasuk di antaranya urusan rezeki yang diberi-
kan-Nya kepada manusia, yang meliputi rezeki dari
langit dan bumi. Akan tetapi, bangsa Arab jahiliah
dahulu juga mengakui adanyaAllah dan mengakui-
Nya sebagai Pencipta alam-sebagaimana pengaku-
an orang-orang ygng mengaku dirinya muslim hari
ini. Namun, di sainping pengakuannya ini, mereka
dengan seenaknya mengharamkan dan menghalal-
kan rezeki Allah yang diberikan-Nya unhrk mereka-
sebagaimana yang juga dilakukan oleh sebagian
orang yang mengaku dirinya muslim saat ini.

Maka Al-Qur'an menghadapkan kepada mereka
sikap kontradiktif ini di mana pada satu sisi mereka
mengakui adanya Allah dan Dia sebagai pencipta
dan Pembenrezel<t, tetapi pada sisi lain mereka
memberikan hak rububiyyahkepada selain Allah
dalam membuat syariat, yaitu kepada segolongan
orang dari mereka. Ini adalah sikap konkadiktif
yang menenggelamkan merekake dalam lembah
kemusyrikan, sebagaimana juga menenggelamkan
orang-orang yang berbuat sepertinya pada masa
sekarang, besok, dan seterusnya hingga akhir
zaman, meskipun berbeda-beda nama dan istilah
yang mereka pakai. Maka, Islam adalah hakikat dan
realitas, bukan sekadar simbol dan jargon.

Orangorang Arab jahiliah tempo dulu (sebagai-

mana halnya sebagian orang sekarang yang menye
but dirinya muslim) menganggap bahwa tindakan
mereka menghararnkan dan menghalalkan sesuahr
itu sudah mendapat iin danAilah. Atau, mereka
mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ihr
adalah syariatAllah.

Disebutkan dalam surah al-An'aam tentang ang-
gapan mereka bahwa apa yang mereka haramkan
dan mereka halalkan itu sudah disyariatkan oleh
Allah. Firman-Nya,

' D an mereka mmgatnknn,'Inilah biratang ternak dan
tanaman y ang dilnrarry; tidnk b oleh memalwnny a le -
cuali mang yang lwmi leh.endnki' menurut anggapan
maela. Dan adn biratang tmnk yng dilammlwn me-

nunganginya dan binatnng tnnnk yng mcrelm tidnk
menyebut nnma Alhh pada waldu mmyembelihnya,
semata-mnta membuat-buat kz&tstnan terlwdnp Allah.
IfukkAllnh akan membalns mnelu terladnp apayary
selalu mereltn ada-adakan." (al-Antaam: 138)

Mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah meng-
hendaki ini, dan tidak menghendaki itu...", sebagai
perbuatan mengada-ada terhadap Allah. Hal ini
sebagaimana yang dilakukan sebagian manusia
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zaman sekarang yang mengaku muslim. Tetapi,
mereka membuat syariat sendiri kemudian mengata-

kannya sebagai syariat Allah.
Allah memberikan jawaban di sini bahwa mereka

telah mengada-adakan kebohongan. Kemudian
Allah menanyakan kepada mereka, "Bagaimana

dugaanmu terhadap Tuhanmu pada hari hari kiamat
sedangkan kamu telah mengada-adakan dusta ter-

hadapnya?"

' Apalilh dugaan nrang- nrang y ang mengada- adaknn

lubohongan tnhadap Allah pad.a hari kiam'at?"

Sighat ghnib'pemakaian bentuk kata untuk orang

ketiga' ini menunjukkan cakupan maknanya ter-
hadap jenis orang{rang yang mengada-adakan ke
dustaan terhadap Allah dan semua yang terlibat di
dalamnya. Maka, bagaimanakah dugaan mereka
menurut pandangan Anda? Bagaimana mereka
menggambarkan keadaan mereka pada hari kiamat?

Ini merupakan pertanyaan besar yang dapat me
lelehkan segala sesuatu di hadapannya hingga
gunung yang kokoh sekaliPun.

"Sesungguhny a Allnh bm.ar-bennr mempunyai lwrunia
(yang dilimpahknn) atas manusia, tetapi leba.nyaknn

mnekn tidnk men"ryukuri (ny a)." (Yunus: 60)

Allah memiliki karunia yang dilimpahkan-Nya
kepada manusia dengan memberikan materi Q<e

kayaan) yang diciptakan-Nya di dalam alam semesta

ini, dan diberi-Nya manusia kemampuan untuk
mengetahui sumber-sumbernya, dan hukum alam
yang berkenaan dengan sumber-sumber tersebul
Dan, diberi-Nya mereka kemampuan untuk memo
difikasinya hingga mereka bisa membenhrknya ke
dalam berbagai bentuk yang mereka sukai'...
Semua yang ada pada alam dan pada diri mereka ini
merupakan rezel<t dari Allah....

Allah memiliki karunia atas manusia sesudah itu
dengan memberinya rezel<t, karunia, dan rahmat
yang dihrunkan-Nya di dalam manhaiNya sebagai
petunjuk bagi manusia dan penyembuh bagi pe-

nyakit yang ada dalam hati. Juga untuk mem-

bimbing manusia ke jalan hidup yang sehat dan

lurus, yang dengannya manusia bisa mendapatkan

kebaikan sesuatu yang terdapat dalam kemanusia-

an merekayang berupa kekuatan dan kemampuan,
perasaan dan arahan. Dengannya pula mereka
dapat memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan
akhirat. Dengannya juga mereka menemukan

keseimbangan antara fitrah mereka dengan naluri
alam tempat mereka hidup dan bermuamalah.20

Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak men-
syukuri rezel<tini dan itu.... Mereka menyimpang
dari manhaj (aturan) dan syariat Allah, mereka
mempersekuhrkan-Nya dengan yang lain .... Dan.

akf,rirnya mereka celaka karena perbuatannya itu...

Mereka celaka karbna mereka tidak memperguna-
kan Al-Qur'an yang merupakan penyembuh bagi
penyakityang ada dalam hati.

Sungguh ini merupakan ungkapanyang meng-
agumkan tentang hakikat sesuahr yang mendalam.

Al-Qur'an ini merupakan obat penyakit dalam
hati dengan segala makna obat (penyembuh). Ia
merambat dalam hati bagaikan merambatnya obat
di dalam tubuh yang sakit. Ia merambat di dalam
hati dengan iramanya yang memiliki kekuatan halus
yang mengagumkan. Ia merambat di dalam hati
dengan pengarahan-pengarahannya yang dapat
membangkitkan potensi naluriahnya untuk mene
rimanya, sehingga ia akan bergerak, terbuka, me
nerima, dan menyambutnya. Ia merambat di dalam
hati dengan peraturan-peraturan dan syariatnya
yang mengharmoniskan potensi-potensi kemanu-
siaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan, ia meram-
bat di dalam hati dengan bimbingan dan pengarah-

annya yang menenterarnkan, yang akan membawa-

nya mendapatkan ketenangan di dalam menghadap
Allah, untuk mendapatkan balasan yang adil, mem-
bawanya kepada kebaikan, dan untuk mendapatkan
tempat kembali yang sebaik-baiknya....

Sungguh ini merupakan ungkapan yang sarat
dengan makna dan pefunjuk, yang bahasa dan
ungkapan manusia tidak mungkin dapat membuat
ungkapan yang mengagumkan ini.

Perlindungan Allah kepada Wali-Nya
Mereka tidak mau bersyukur... padahal Allah itu

mengetahui segala rahasia, meliputi segala yang
tersembunyi dan yang tampak, yang tidak ada safu

atom pun di langit dan di bumi yang luput dari
pengetahuan-Nya dan capaian-Nya.

Ini merupakan senhrhan baru terhadap perasaan

dan hati nurani yang terkandung dalam rangkaian
kalimat ini, untuk menimbulkan ketenangan hati
Rasulullah dan orang-orang yang menyertainya

I
I
I

20 Silakan periksa "syariat Kauniyah" daJambuku Ma'alim fith-Thariq, dan pasal "Manhaj Mutafarrid" dalam buku Hadzad-Di.
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bahwa mereka selalu dalam perlindungan dan pe-

meliharaan-Nya. Mereka tidak akan dapat dikenai
mudharat oleh orangorang yang mendustakannya
dan menjadikan sekutu-sekutu di samping Allah,
karena salah sangka,

9r"j:>rr$(r-*J-tK63
'o;.:i,ty5*K&tZll$Jr6${ j

// 1". .'
c{:,_r)ii-sir:;5fr,;s|xj,}63|1|r}
# # SaS LK w; a) ;'i5'{; igi
6;*;3'1i,k*-3?J;'i:r1j6ini
{Ai}ii&ap$ru,g,(3,ri&
";{,*1s.**t7;{i jq'li;-J\e
Ly;{;<;Y-t;&Ur.:ar}'4;
;\5i{1 S qir U>ai'}'v+ ;ti:41
,.41i*6',',rfyi-'g,. 5io{,7\\,'t,.i'y;al4;ojig_\I j-,sj^ii4J3o-:y11

J9*o":rUtrfiuj,u:<';"4
'{l't * 

" 
is;r $ <r;EJyl i't'::,Ai

$t-::ttS-;"t1:J\3*)H-'J4i
&<,;3-14*5

"Kamu tidnk bnada dalarn suatu luadnan dnn tidnk
membaca satu ayat dai Al-qian dan lmmu tidak
mmgerj alun suatu pe lerj ann, ntelainlan Kami mm-
jadi salcsi atasmu pada waktu knmu melakukannya.
Tidnk luput dnri pengetahuan Tilhnnmu biarpun
sebaar zanah (atorn) di bumi atnupun di lnngit. Tidak
ad,a yang labih lcecil dnn tilnk (puk) yang lcbih besar

dari itu melainknn semua (tercant) dnlnm kinb yang
ny ata (Iauh Mahfuzh). Ingatkh, s esungguhny a uali -
wali Allnh iu tldak adn kcklwt atiran bagi mnela dnn
tidnk (puk) muela busedih lwti. (Yaitu) orang-orang
yang berinan dnn muela selnlu bntalana. Bagi muelu
buita gembira di dalnm kehidupan di dunia dan
(dnkm leehidupan) di akhirat. Tidnk adn paubahan
bagi kalimat-knlimat Qanji-janji) Alkh. Yang demi-
kian itu adalah lummangan yang besar.Janganlah
lwmu sedih ol"eh pulatann merelm. Saunguhnya kr
kuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Alkh.
D iakh Yang Maln Mmdaryar lagi Mahn Mmgetnhui.

Ingatlnh, sesungguhnya lcepunyaan Allah semua yang
ada dilnngit dan sunuayangadadi bumi. Danorang-
zrang yang mml uu selattu*kutu sel.ain Allnlt, tidnklnh
mengikuti suatu (kqakinnn). Merekn tidak mengikuti
lucuali prasangkn behkn, dan merekn h.anyal.ah men-
duga-duga. Dinlah yang mny anifun malnm bagi lwmu
supaya kamu bnis,tirahat padnnya d"an (menjadilmn)
siang tnang-bmdhang (supay a lmmu mmcari larunia
Allnh). Sesunguhny a pada yang demikian itu tudnpat
tan"dnlandn (kekuas aan Allnh) bagi orang- nrang j ang
mut dengar. " (Yunus: 6l-67)

Perasaan terhadap Allah seperti yang dilukiskan
dalam rangkaian kalimat "Kamu tidnk bnadn dnlnm
suatu kzadnan dnn tidak membaca suatu ayat dari Al-
@i an dnn lmmu tidnk mmgerjakan suatu pelcrjann,
melainlrnn Knmi mmjadi saksi atasmu pada waktu
kamu melakukannya," merupakan perasaan yang
tenteram sekaligus takut, tenang dan genta....
Bagaimana lagi dengan makhluk manusia yang
sibuk dengan urusannya sedang dia merasa bahwa
Allah selalu bersamanya, menyaksikan urusannya,
dan menghadiri keadiannya? Allah dengan segala
keagungan-Nya, dengan segala kehebatan-Nya,
dengan segala keperkasaan-Nya, dengan segala
kekuatan-Nya.... Allah yang menciptakan alam ini,
dan menciptakan alam ini merupakan suafu hal
yang kecil dan enteng bagi-Nya, yang mengatur
alam ini baik urusan yang besar maupun yang
kecil.... Allah selalu menyertai maktrluk yang ber-
nama manusia ini, sejemput makhluk kecil yang
kebingungan di hamparan alam ini-yang seandai-
nya tidak karena pertolongan dan pemeliharaan
Allah, entah bagaimana jadinya.

Semua itu menimbulkan perasaan takut dan
gentar, sekaligus menimbulkan ketenangan dan
ketenteraman. Sesungguhnya maktrluk kecil (ma-

nusia) yang kebingungan ini tidaklah dibiarkan
tanpa pemeliharaan, pertolongan, dan perlin-
dungan. Sesungguhnya Allah selalu bersamanya:

"Kamu tidak berad,a dahm suatu lualnan dnn tidak
membaca suatu ayat dnri Al-@i an dnn lwmu tidnk
mengerjalun suatu pelerjaan, melainlwn Knmi men-
jadi salrsi atasnu padn waldu lannu n elnlwlwnnla. . . . ."

Sesungguhnya Allah tidak hanya meliputimu
dengan pengetahuan-Nya saja, tetapi juga dengan
pemeliharaan dan pengawasan-Nya....

"Tidak luput dari pengetahuan Tilhanmu biarpun
sebesar larrah (atom) di bumi ataupun di kngit. Tidak
ada yang lebih lcecil dnn tidak (puk) yang lebih besar
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dari itu melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang

nyata (Lauh Mahfuzh)." (Yunus: 61)

Semua khayalan berenang bersama atom-atom

di bumi atau di langit (yang selalu disertai dengan

ilmu Allah) serta apa yang lebih kecil dan lebih
besar dari atom itu, semuanya dikurung dalam ilmu
Allah. Maka, gemetarlah hati karena takut dan
gentar, dan tunduklah kalbu mengagungkan dan

tak'wa kepada Allah. Sehingga, tenanglah imarr- dari
ketakutan dan kegentaran, dan terlerailah hati yang

gemetar karena merasa dekat dengan Allah.
Di bawah bayang-bayang kejinakan dan kete-

nangan hati karena dekat dengan Allah ini, datang-

lah pengumuman yang terang,

"Ingatlnh, sesungguhnya wali-wali All"alt itu tilak ada

leekJnwatiran bagi mneka dnn tidak (puln) mnela bn-
sedih h"ati." (Yunus: 62)

Bagaimana wali-wali (kekasih-kekasih) Allah itu
akan merasa takut dan bersedih, sedangkan mereka

merasa bahwa Allah selalu menyertainya dalam

semua urusannya, semua perbuatannya, ketika ia

bergerak atau ketika ia diam?

Mereka adalah wali-wali Allah, yaihr orang{rang
yang beriman kepada-Nya, bertakwa kepada-Nya,
dan selalu merasa diawasi-Nya baik dia bersem-
bunyi maupun di hadapan orang lain,

"(Yaitu) orang-nrang yang beriman dan mnelm selalu

bertakwa."(Yunus: 63)

Bagaimana mereka akan takut dan bersedih, se
dangkan mereka selalu berhubungan dengan Allah
karena mereka adalah kekasih-kekasih-Nya? Apa
yangmereka sedihkan dan apayang merekatakut-
kan sedangkan berita gembira diperuntukkan buat
mereka di dalam kehidupan dunia dan dalam ke-

hidupan akhirat? Sesungguhnya itu adalah janji
yang benar yang tak mungkin berubah-karena
memang tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat
(anji-janji) Allah,

"Bagi merekn berita gembira di dalam kehidupan di
dunia dan (dnkm luhidupan) di akhirat. Tidak ada

perubahan bagi knlimat-lalimat ( anji-ianji) Alkh.
Yang demikian itu adalnh kemenangan yang besar."

(Yunus:64)

Wali-wali Allah yang dibicarakan oleh ayat-ayat

ini adalnh lrang- lrang lang bennr-bntar beriman dan

benar-bennr butakwa. Imnn itu mnupalwn kEakinnn
yangmantnp dalnm hnti dnn dibuktilun dmgan amal.

Sedangkan, amal adalah melnlcsan"alwn apa yang di-

perintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang di-
lnrang- Nya. Demikianlah seharusnya kita mema-
hami makna kewalian, bukan seperti pemahaman

masyarakat awam, yang beranggapan bahwa orang-

orang gila dan hilang akalnya itu sebagai waliw-aliAllah.

Di bawah naungan pemeliharaan dan perlin-

dungan kepada wali-wali Allah, datanglah pem-

bicaraan yang ditrijukan kepada Nabi saw. (wali
yang paling utama dan orang yang paling berhak
terhadap kewalian ini) untuk menenangkan hati
beliau di dalam menghadapi para pendusta yang

suka mengada-ada itu, yang pada waktu itu sebagai

orang{rang yang sedang berkuasa di negeri itu,

'Janganlnh kamu bnsedih oleh perlatrnn muelm. Se-

sungguhnya kclatasaan itu seluruhnya adalnh fupunya-

an Allah. Dialah Yang Mahn Menfungar lagi Mahn
Mengetahui." (Yunus: 65)

Kekuasaan di sini hanya dinisbatkan kepada

Allah, tanpa dinisbatkan pula kepada Rasul dan
orang-orang mukmin-sebagaimana pada tempat-
tempat lain-karena konteks kalimat ini adalah
mengenai perlindungan Allah kepada wali-wali-Nya.

Maka, seluruh uzah Q<ekuasaan, keperkasaan,
kemuliaan) hanya diperuntukkan bagr Allah dan

dibersihkannya semua manusia darinya, sedang

orang-orang musyrik yang keras kepala itu juga

termasuk jenis makhluk yang bernama manusia ini.
Rasulullah selalu dalam perlindungan Allah yang

dijaminkan bagi wali-wali-Nya. Maka, beliau tidak
bersedih terhadap apa yang mereka katakan, se-

dang Allah selalu menyertai beliau. Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui, mendengar
perkataan mereka dan mengetahui tipu daya mereka,

serta melindungi kekasih-kekasih-Nya dari perkata-

an dan tipu daya mereka itu. Di bawah kekuasaan
tangan-Nyalaah segala sesuatu yang ada di langit
dan di bumi, baik berupa manusia, jin, maupun
malaikat, orangorang yang durhaka maupun orang-

orang yang takwa. Maka, siapa pun yang mem-
punyai kekuatan di antara maKrluk-Nya ini, mereka
berada di bawah kekuasaan-Nya,

"Ingatlah, sesungguhnya leepuny aan Allah s emua y ang

ada di l"angit dnn semua lang adn di bumi ..."

Inilah hikmah disebutkarurya lafal " Man" di siti,
bukan lafal "Maa", karena maksudnya ialah untuk
menetapkan bahwa orang{rang yang kuat itu
seperti orang{rang yang lemah, semuanya sama di
dalam kekuasaan tangan-Nya. Karena ifu, konteks
kalimat sangat proporsional,

I
t
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'Dan orang-arang yarg mznyilu selwtu-sekutu sehin
Allah tidnldnh mmgikuti (suatu kcyakirwn). "

Sekutu-sekuhr yang mereka ada-adakan ihr pada

hakikatnya sama sekali bukan sekutu bagi Allah,
dan para penyembahnya tidak yakin terhadap
kesekutuan yang mereka buatitu,

'Merekn tidak nmgikuti kzanli prasangka belnlu dnn
mnelw lunyalnh mcn&qa-daga. " (Yunus: 66)

Setelatr itu dibawanya manusia ke sebagian la
pangan kekuasaan Allah dalam pemandangan alam
yang sering mereka lupakan,

'Dialnh yang menjadikan malmn bagi lannu supara
kanuboistimlarpadanyadnn(nniadikan)siangtzrqtg
benderang (supaya kamu rncncari knrunia Alkh).
S aungulmy a pada y ang dnnikian itu terdapat tmda-
tnn da (T,zlwas aan Allnh) b agi orang- mang ! atg mtn-
dnryai."ffvrlrtsz 67)

Mereka mendengar, lalu merenungkan apa yang
merekadengarifu.

Manhaj AlQur'an sering menggunakan penum-
daryan alam dalam menampilkan pembicaraan ten-
tang masalah uluhiah dan ubudiah. Hal itu disebab
kam alam dengan keberadaannya dan pemandang-
an-pemandangannya merupakan saksi yang ber-
bicara kepada fitrah, yang logikanya tidak dapat
ditolak

Demikianlah AlQrn'an berbicara kepada mantr
sia dengan menggunakan sesuafu yang ada hu-
bungan antara mereka dengan alam secara ter:afur,
yang mereka rasakan ddam kehidupan praktis
mereka

Mdam yang padanya mereka beristirahat, dan
siang yang pardanya mereka berusatr4 merupakan
dua fenomena alam yang sangat erat hubungannya
dengan kehidupan mereka Dan, begitu teraturnya
fenomena-fenomena alam ini dengan kehidupan
manusi4 yang mereka rasakan, meskipun mereka
tidak sampai membahasnya secara mendalam dan
ilmiah. Hal ini disebabkan fitrah mereka dapat
mematrami bahasa alamfiang halus ini.

Manusia tidak pernah buta terhadap bahasa
alam hingga datangnya ilnm pengetatruan modern
kepada mereka Mereka telah mematrami batrasa
alam ini dengan keberadaan mereka sendiri. IGrena
itulah, Yang Maha Mengetatrui dan Mahawaspada
itu berbicara kepada mereka dengan bahasa ihr
sejak berabad-abad yang lalu. Dan, bahasa dam ini
senantiasa mengalami kebaruan sejalan dengan
perkembangan pengetalruan manusia. Semakin

meningkat pengetatruan manusi4 maka semakin
meningkat pula pemahaman mereka terhadapny4
manakala hati mereka terbuka dengan iman dan
memandang dengan catraya Allah kepada alam
semesta ini.

Mengada-adakan sekutu baei A[ah adakalanya
mereka lakukan dengan menisbatkan anak bagi
Allahl Bahkan, kdum musyrikinArab menganggap
bahwa para malaikat itu anak-anak wanitaAllah.

Kemusyrikan Jenis la.in
Dalam menuhrp kajian ini, kita dibawa kepada

pembicaraan tentang jenis kemusyrikan dan ke
bohoruan lain lagi. Pembicaraan ini dimulai dengan
mengemukakan huiiah untuk me"nolak kemusyri-
kan itu difunia, dan disudatri dengan suatu ke
tetapan bhhwa mereka akan mendapatT<an azab
yangpedihdi alftirat,

b b'
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'Mnelm balwta, AIInh nanpunyai anak.' Mahnilci
AIkIL Dialah Yang Malnlaya, lupunymn- Nya apa
yang ada di kngit dnn apa yang ada di bumi. Ifumu
tidn k mnQunl ai hujj ah tnnnttg ini. Pantasknh lwmu
mmgatalwn tnladnp Allah apa yang tidak lumu
lutahui ? Katakanlalu"Sewngulmya orarg-orang yng
mmgadn-adalan lubolwngan terladnp AIkh tidnk
bmntung. (Bagi flrerel@) kzsenangan (semmtara) di
dunia, lumudian lupada Karnilah merelu lembali,
lumudian Kami rasalwn kepada mnela silcsa yng
bcrat, disebablan lwkafiran mnelw. " (Yunus: 68-70)

Alddah (kepercayaan) batrwa Allah mempunyai
anak adalah akidah yang amburadul, yang ber-
sumber dari keterbatasan mereka dalam melukis
kan sesuafu, yang tidak mampu memahani per-
bedaan besar antara kamkter Ilahiah yang azali dan
abadi dengan karakter manusia sebagai makhluk
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yang akan musnah. Juga karena keterbatasan me-
mahami hikmah sunnah tentang silih bergantinya
puta-puta kefanaan, yang ini sekaligus menunjuk-
kan kekurangan dan keterbatasan pada diri merek4
yang sama sekali tidak terdapat pada Allah.

Manusia pasti akan mati, dan kehidupan ber-
langsung sampai suahr waktu tertenfu . IGrena ajal
ihr akan berakhir, maka kebijaksanrum Yang Matra
Pencipta menghendaki kelangsungan hidup ma-
nusia, dan anak merupakan wasilah bagi kelang-
sungan hidup ini.

Manusia akan menjadi hra, renta, dan semakin
lemah. Sedangkan, anak akan menggantikan ke
kuatan orang fua dengan kekuatan anak muda,
unfuk menunaikan tugasnya memakrnurkan bumi
(sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah), dan
menolong orangorang lemah dan orangorang fua
menapa$i sisa kehidupan.

Manusia harus berjuang menghadapi apayang
ada di sekitarny4 dan berjuang menghadapi musuh-
musuhnya, baik dari binatang maupun orang lain.
Oleh karena itu, mereka memerlukan sandaran.
Anak merupakan orang terdekat yang dapat mem-
berikan bantuan kepadanya dalam menghadapi
berbagai macam keadaan ini.

Manusia terus berusaha untuk mendapatkan
harta yang banyak, yang sekiranya akan berman-
faat bagi dirinya, yang diperolehnya dengan men-
curahkan segenap tenaganya. Dan, anaklah yang
dapat membantu usahanya untuk mendapatkan
kekayaan itu....

Demikian pula dengan urusan-urusan lain yang
sudah menjadi kebijaksanaan Yang Maha Pencipta
untuk memakmurkan bumi ini hingga habis ajal-
nya. Dan, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi.

Tetapi, tidak ada sedikit pun dari semua itu yang
berhubungan dengan Zatllatri. IGrena ihr, Diatidak
membutuhkan bantuan dan pertolongan kalau
sudah tua (karena tidak ada istilah hra atau muda
untukTuhan- Penj), tidak butuh pembantu, tidak
butuh harta, dan tidak butuh sesuatu pun yang
tersirat atau tidak tersirat dalamhati manusia.

Karena itu, tidak ada gunanya anak bagi Dia,
karena tabiat Ilahi tidak berhubungan dengan
sesuatu pun di luar diri-Nya, seperti anak. Kebijak-
sanaan llahi menetapkan bahwa manusia ifu ber-
anak pinak, karena keadaan mereka terbatas dan
membutuhkan bantuan seperti ini. Maka, kebijak-
sanaan-Nya memufuskan manusia beranak pinak
bukanlatr sembarangan.

Karena itu, jawaban terhadap kebohongan yang

mereka lontarkan, 'All"ah mtmpunyai anak", ial.ah,
'Mahnsuci Allnh Dinlnh Yang Mohalmja, krpunyann-
Ny a ap a y ang ada di kngit dnn ap a y ang adn di b umi. "

"Mahasu ci Allah! " U nhtk menyucikan 7.at-Nya
yang luhur dari dugaan, pemahaman, atau gam-
baran mereka.

'Dia Malwkaya'l dengan segala arti kaya. Dia
tidak memerlukanrkebutuhan-kebutuhan sebagai-
mana telah kami kemukakan dan kebuhrhan-ke
butuhan lain baik yang tersirat dalam hati manusia
maupun tidak. Dia tidak membutuhkan adanya
anak.

Keperluan-keperluan itulah yang membuhrhkan
hal-hal yang diperlukan. Maka, tidak ada sesuahr
pun yang sia-sia tanpa dibutuhkan, tanpa hikrnah,
dan tanpa tujuan.

"I{epuny aan- Ny a apa yang adn di kngit dan apa y ang
ado di bumi."

Maka, segala sesuatu adalah milik-Nya. Dan,
untuk memiliki sesuatu ihr Dia tidak memerlukan
anak lGrena anak ihr tidak ada gunanya bagi Allah,
sedang Allah Mahasuci dari kesia-siaan.

Al-Qur'an tidak memasuki teori perdebatan
dalam membicarakan tabiat Ilahiatr (kehrhanan)
dan tabiat nasutiyah kemanusiaan', sebagaimana
yang digeluti oleh para mutakallimin dan atrli fil-
sahl lGrena yang disentuh AlQur'an adalah tema
tema masalah yang kejadiannya dekat dengan
fitrah, dan pembicaraannya ditekankan pada tema
ihr sendiri, bukan pada perdebatan yang kadang-
kadang meninggalkan tema pokok dan beralih ke
pada persoalan lain di mana perdebatan itulah yang
menjadi tujuan pembatrasan.

Oleh karena itu, AlQur'an memandang bukup
dengan menyentuh realitas merek4 kebuhrhan
mereka kepada anak, pandangan mereka terhadap
kebutuhan ini, dan tidak perlunya anak baei AUah
Yang Mahakaya Tujuannya agarhati mereka me
rasa pu:ls dan tak berkutilq tanpa mengemukakan
perdebatan yang akan melemahkan pengaruh sen-
tuhan kejiwaan yang akan diterima dengan mudah
oleh fitrah.

Kemudian dibawanya mereka kepada realitas di
mana mereka tidak mempunyai bukti dan alasan
yangjelas terhadap apayarrg mereka dakwakan ifir.
Dan, bukti (alasan) ini disebut dengan 'sultlun
'kekuasaan', karena bukti (hujjatr) itu kuat, dan
orangyang memiliki bukti (huiiatD itu berarti orang
yang punya kekuaatan dan kekuasaan,

"Kanu tidale menpunyai mhlwn (lwfiah) tmlaxg ini. "
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Kamu tidak mempunyai huiiah dan bukti atas
apayzurg kamu katakan itu.

"Pantaskah lwmu mengataknn terhadap Allah apa
yngtidnk kamu kenhui?"(Yunus: 68)

Mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti itu
merupakan suafu kekurangan bagr manusia. Nah,
bagaimana jika perkataan tanpa ilmu itu dilakukan
terhadapAllah? Sungguh ini merupakan dosa paling
besar dibandingkan dosadosa besar lainnya- Karena
hal ini menghilangkan hakAllah terhadap hamba-
hamba-Nya yang berupa penyucian dan peng-
agungan, karern Dia disifuti dengan sifat-sifatbaru,
lemah, kurang, dan terbatas. MahaluhurAllah dari
semua itu dengan seluhurJuhurnya- Dan lagi, yang
demikian itu merupakan kesesatan di dalam meng-
gambarkan hubungan antara al-Klnliq dengan
makhlulq yang menimbulkan kesesatan di dalam
menggambarkan segala hubungan kehidupan,
manusia, dan pergaulan. Semuanya adalah cabang
dari penggambaran hubungan ini.

Semua bidatr yang diada-adakan oleh para tukang
tenung tentang adanya kekuasaan pada berhala-
berhala demikian pula bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh
pendeta-pendeta, semuanya bermuara dari persepsi
mereka mengenai hubungan antara Allah dengan
para malaikat yang dianggap sebagai anak wanita-
Nya. Atau, antaraAllahTh'ala dengan Isa bin Maryam
tentang hubungan kebapakan dan keanakan, dan
masalah penebusan dosa yang dari sini timbul pula
masalah pengakuan dos4 dan masalah didirikan-
nya gerejaAlmasih dengan mengembalikan asal
manusia kepada Bapak Almasih (menurut anggap
an mereka). Sehingga" ke ujung rantai yang apabila
mata rantai pertama dimulai dengan gambaran
yang rusak tentang hubung an antara'al- Klwliq de
ngan mat<hluh maka mata rantaimata rantai berikut-
nya akan rusak dalam semua segi kehidupan.

Mak4 masalahnya bukan semata-mata kerusakan
pada visi akidah, tetapi masalah kehidupan dengan
segala aspeknya Pertentangan yang terjadi arfian
gerej4 ilmu pengetahuan, dan akdl berujung pada
terlepasnla masyarakat dari kekuasaan gereja yang
notabene lepas dari kekuasaan agama itu sendiri.
Dari lingkaran ini muncullah lingkaran kerusakan
dalam menggambarkan hubungan antaraAllah de
ngan makhluk-Nya yang berakibat memunculkan
banyak kejelekan yang merusak nilai kemanusiaan
dan membenarnkannya ke dalam lingkungan mate
rial dengan segala bencana dan bahayanya.

Oleh karena itu, akidah Islamiah berkeinginan

keras unfuk menjelaskan hubungan ini secara gam-
blangyang tidak ada kesamaran dan kekeliruan lagi
padanya. Allah adalah Maha Pencipta yang di dan
abadi, yang tidak membutuhkan anak Hubungan
antara Dia dengan semua manusia adalah hubung-
an Ktraliq dengan makhluk, antaraYang Mencipta-
kan dengan yang diciptakan, tanpa kecuali. Dan
bagi alam semest4 kehidupan, dan maktrluk hidup
terdapat surmah (hukum) yang berlaku, yang tidak
pernah berubah dan berganti. Barangsiapa yang
mengikuti aturan-aturan ini, niscaya dia akan
berbahagia dan selamal Dan, barangsiapa yang
menyimpang darinya, niscaya akan tersesat dan
merugi....

Semua manusia dalam hd ini adalah sama" dan
mereka semuanya akan kembali kepada Allah.
Tidak ada di sanayangmemberi syafuat atau men-
jadi sekutu bagiAllah. Masing-masing akan datang
menghadap kepada Allah secara individual. Setiap
orang akan mendapatkan pembalasan sesuai de-
ngan apa yang dikerjakannya Dan, Tuhanmu tidak
berbuat zalim kepada.seorang pun.

Akidah Islam adalah akidah yang lapang dan
terang. Tidak ada padanya lapangan yang dapat
diberi talilvil secara batil, tidak menjauhkan atau
memalingkan hati ke jalan buntu atau tempat ter-
pencil, tidak membawanya ke awan dan kabut

I(arena itu, semua manusia sama kedudukannya
di hadapanAllah, semuanya ditugasi dan dibebani
dengan syariat, dan masing-masing mempunyai
tanggung jawab'untuk memeliharanya. Dengan
demikibn,luruslah hubungan manusia antara se
samany4 sebagai buah dari hubungan yang lurus
antara mereka dengan Allatr.

"Kanknnlah"'Saunguhny a nrang- orang y arg mmg-
ada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak bu-
untung."'(fvnusz 69)

Mereka tidak mendapat keberuntungan apa
pun. Tidak mendapatkan keberuntungan ketika di
gunung dan di jalan, di dunia dan di akhirat" Keber-
untungan yang hakiki ialah keberuntungan yang
diperoleh dari memberlakukan surnah atau aturan
Allah dengan benar, yang membawa kepada ke
baikan, mengangkat derajat manusia, membawa
kemaslahatan bagi masyarakat, menumbuhkan
kehidupan, dan membawa kepada kemajuan. Dan,
bukan semata-mata produktivitas materi yang di-
iringi dengan kehancuran nilai-nilai kemanusiaan
dan menjatuhkan manusia ke derajat binatang.
I(arena yang demikian itu adalah keberuntungan
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semu dan sementara, yang menyimpang dari garis

keluhuran yang dapat membawa manusia ke pun-

cak kesempurnaan yang dapat diraihnya.

"(Bag merel@) lwsmangan 6mmtara) di dunia, Iu-
mudian l"podo lfumilnh mnelw lumbali, kemudian

Kami rasalan lupada mnekn, sika yang bnat disebab-

lan lulufran mnekn."(Yvnttsz 70)

Semata-mata kesenangan yang rendah, kese-
nangan yang cuma sebentar, kesenangan yang

terputus karena tidak berkelanjutan dengan kese
nangan yang layak bagi kemanusiaan di negeri
akhirat. Ia berkesudahan dengan " az'ab yangberat'
sebagai buah dari penyelewengan dari sunnah
(aturan) Allatr yang dapat membawa manusia kg
pada kesenangan yang tinggl dan layak basi manusia-
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'Dan bacalranlah kepada mereka berita pen-
ting tentang Nuh pada walrhr dia berkab ke-
pada kaumnyar'IIai kaumku, jika terasa berat
bagimu tinggal bersa^nraku dan peringatanlu
ft epadamu) dengan ay at-ayat .eilah, ma"ka ke-
pada Allatrlah aku bertawakal. IGrena ituo
bulatkantah kepuursanmu dan kumpulkanlah
seliuur*elnrar kamu (unark membinasaeanku).
Kemudian jangantah keputrsanmu itr dira-
hasiaka"rq lalu lakukanlah terhadap diriktl dan

langanlah kamu memberi tangguh kepada.lnr"
(n)Jika karru berpaling (dari peringatanku)'
aku fidak meminta upah sedikiqun darimu"
Upahh tidak lain hanyalafr dad Allah bela^ka,

dat' alnr disunrh supaya a,hr termasuk golot$
an orang-om,ng yang berserah diri ftepada-
Nya).' (2) Lalu mereka mendustakan Nulro
maka Kami sela.ura,tkan dia dan orang{rrang
yangbersanranya di dalam balrtera. Kanijadi-
kan mereka itrr pemegang kekuasaan dan Kafid
tengelamkan orang.orang yang mendusta.kan
ayat-ayat Karni lvlaka, perhatikanlah bagai-
nranra kesudahan orang-orang yang diberi pe-
ringaran ihr. (73) IGrnudian sesudah Nub IGmi
utrs beberapa rasul kepada kaun mereka (ma-

, ma^ka rasul-rasul itr datang ke-
pada mereka dengan membawa keterangan-
keterangan yang nyatao tetapi mereka tida.k
hendak beriman karena mereka dahulu telah
(biasa) mendusta&anya. Demikiantatr l(a^nri me-

ngunci mati hati orang-orang yang melampaui
batas. (!a) Kemudian sesudah rasul-rasul ituo

Karni uhrs Musa dan l{arun kepada Firtaun
dan pemukaaemuka kaumnya, dengan (mem-
bawa) tanda-tanda (mu\iizat-mu\iizat) Ifuni,
maka mereka menyombongkan diri dan mereka
adalah orangorang yang berdosa. (75) Dan
tatl€la telah dalirng kepada mereka kebenaran
dari sisi l(arf, mereka berkatar'Sesungguhnya
ini adalah sihir yang nyata.' (7Q Musa berkata,
'Apakah kamu mengatakan terhadap kebenar
an wa^khr ia datang kepadamu"'Sihirkah iniP
Padahal ahli-afrfi sihir inr tidaklah mendapat
kemenangan.' (Z) Meneka berkate'Apa&ah
kamu datang terhadap karni unhrk memaling'
kan kand dari apayangkami dapati darinenek
moyang kami mengerjakannya, dan supaya
kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka
bumi? I(a^rrd ddak at<an mempercayai kamu
berdua-' (7$ Fit'aun berkaa (kepada pemuka
kaumnya)r tDatangkanlah kepadalru cemua
aili-ahli sihir yangpandai!' (79) Ivlaka tatkala
ahfi-ahli sihir ihr daang, Musa berkata kepada
merekao'Lemparkanlah apa yang hendak
kamu lemparkanP (80) Maka setelah mereka
lemparkan, Musa berkata, 'Apa yang kanru
lalnrkan itq iailah yang sihir, sesungguhnya
Allah akan menampakkan ketidakbena,rann5na.

'Sezunguhnya Allah ddak atran membiarlran
terus berlangsungnya peke{aan orang'orang
yang membuat'kerusakan (81) Dan Allah aftan
mengdkohkan yang benar dengan ketetapan-
Nya, walaupun orang.orang yang berbuat dosa
6dalc menyukainya. (82) lvlake fidak ada yang
beriman kepada Musa melainkan pemudale-
muda dari kaumnya (U"ra) dalan keadaan
takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka
kaumnya akan menyiksa mereka- Sesungguh-
nya Fir'aun itr berbuat sewenang-wenang di
muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk
orang-orang yang melampaui batag (&|) Musa
berkatar'Hai kaumku, jika l<anu beriman ke-
pada Ailalb maka bertawakallah kepada-Nya
saja, jika kamu benar-benar orang yang ber'
serah diri"' (84) LaIu mereka berkata tGpada
Allahtah kami bertawakal! Ya Thhan kanti
janganlah Engkaujadikan kami sasaran fibrah
bagi kaum yangzalinr, (85) dan selamatkanlah
kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya)
orang-orang yang kafir.' (86) Kard walryukan
kepada Musa dan saudaranyar'Ambillah oleh-
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mu berdua beberapa buah rumah di Mesir
unhrk tempat tinggat bagi kaummu dan jadi-
kanlah rumah-rumafmu itr tempatshalat dan
dirilranlah olehmu slnlat serta gembiralranhfr
orang'orang yang beriman.' (84 Musa berkata,
'Ya Tirhan kam! sesungguhnya Engkau telah
memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pe-
rnuka kaumnyaperhiasan dan kekayaan dalarxl
kehidupan dunia. Ya Tbhan l<arrf, alcibatrya
mereka menyesatkan (manusia) dari jalatt
Engkau. Ya Ttrhan lrarrf, binasakanlah harta
benda mereka, dan lnurci matilah hati mereka,
mal@ mereka tidak beriman hingga mereka
melihat siksaan yang pedilu' (88) Allatr ber-
finnanr'Sesungguhnya telah diperkenankan
permohonan kamu berdua, sebab ihr tetaplah
kamu berdua pada!ilan yang lunrs danlrngan-
lah sekali-kali kamu mengikuti jalan ora"ng-
orang yang tidak mengetahul' (89) Dan kami
seberangkan bani Israel melintasi laut lalu
mereka diikuti Fir'aun dan bala tentaranya
karena hendak menganiaya dan menindas
(mereka). Sehingga ketika Fir'aun ihr telah
hampir tenggelam, berkatalah dia,'Saya per-
caya bahwa tidakada lbhan melainkan tuhan
yang dipencayai oleh bani Israel, dan saya ter
masuk orangorang yang berserah diri (kepada
Allah).' (90) Apakatr selrarang (barr. kamu
percaya), padafral sesunguhnya kamu telah
durhafta sejak datrulu, dan kamu termasuk
orang-orang yang berbuat kerusakan. (91)

I{aea, pada hari ini l(a^rrri selamatka.n badan-
mu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi
orang-orang yang daang sesudahmu danr se-
sungguhnya kebanya.kan dari manusia lengah
dari tanda-tanda kekuasaan lftrni- (92) Dat
sesungguhnya I(ami telah menempatkan bani
Israel di tempat kediaman yang bagus dan
I(ami beri mereka rezeki yangbaik-bailc lvfaka,
mereka tidak berselisilro kecuati setelah d"ar,g
kepada mereka pengetahuan (ya^ng tersebut
dalam ?aurat). Sesungguhnya Thhan kamu
a*an memuhrskan anta.ra mereka pada hari
kilrmat tentang apa yang mereka perselisihkan
iul. (g3)Jika kanu tMuhamrnd) berada dalam
keragu-raguan tentang apa yang kard turun
kan kepadamu, ma.ka tanyakanlah kepada
orang-orang yang membaca kitab sebelum
kamu" Sesungguhnya telah datang kebenaran
kepadamu dari lbhanmu, sebab ihr janganhfr
sekali-kali kamu termasuk oran$orang yang

ragu-ragu (94) Dan sekali-lcalifirnganlah kamu
termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-
ayat Allah yang menyebablran kamu termasuk
orang-orang yang rugl. (95) Sesungguhnya
orang.orang yang telah pasti terhadap mereka
kafimat Ttrhanmu,ddddah akan beriman (96)

Meskipun datang kepada mereka segala
rnacarn keterangin, hingga mereka menyal<si-
kan azab ya^ngpedih. (97) Dan mengapa 6dah
ada (penduduk) suatr kota yang berimanr lalu
imannya ihr bermanfaat kepadanya selain
kaum Yunus? Tbtkala mereka (kaum Yunus
itr) berima& Ikni hilanglwl dari mereka azab
yang menghinakan dalarn kehidupan dunia,
dan IGmi beri kesenangen kepada meneka
sampai kepada waktu yang tertenar. (98) Dan
jikalau Tbhanmu menghendnld, tenhrlah ber-
irna,n semua orangyang di muka bumi seluruh-
nya.Ivla"ka, apakah kamu (hendak) memalsa
manusia supaya mereka menjadi orang-onang
yang berima^n semuanya? (99) Dan, dda^k ada
seonangpun akan bernman kecuali dengan izin
Allah. Darq Allah menimpakan kemurkaan
kepada orang'orang yang tidak menggunalran
akalnya. (t0O) Ibtakanhfr,'Ferhadkanlah apa
yang ada di langit dan di bumi fidaklah ber-
manfaat ta.nda kelnrasaan Allah dan rasul-rasul
yang memberi peringatan bagi orang-orang
ya.ng tidak beriman' (101) Mereka tidak me-
nunggu-nunggu kecuali (kejadian-kejadian)
yang sama dengan kejadian-kejndian (yang me-
nimpa) orang-orang yang telah terdahulu se-
belum mereka. Ibtakanlafr, TVIaJra hmgguhfr,
sesungguhnya aftupun tennasuk orang-orang
yang menunggu bersanra kamu"' (102) Kemu-
dian Ibmi selamatkan msul-msul l(anri da.n
orang.orang yang berimarq demikianlah men-
jadi kewajiban atas IGmt menyelamatkan
orang{rrang yang beriman' (103)

Pengantar
Dalam bagian terdahulu suratr ini telah diisprat-

kan tentang generasi tempo dulu beserta akibat
yang menimpa merekakarena kebohongan mereka
terhadap para rasul, dan digantikannya mereka
dengan generasi berikutnya untuk diuji,

"Sesunguhnya l{ami telah rnembinasalan umnt-umat
y ang sebelum lamu lstilu maela berbuat luuliman.
funnlu[ rasl-msl mnela tzlah danng kcpdn mnelu
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bngan mmbawa kzterangan-kztnangan yang nyata,

tetapi mnelw selnli-l@li tidnk fundnk hsrimnn. Dani-
kianlah Kami memberi pembal,asan leepada zrang-
oratg Jang berbuat dosa. I(tmudian Kami jadikan
lnmu penganti-penganti (mneka) di muka bumi
sesudnh mnelw, supa1a l(ami nanpnhatikan bagai-
mann karnu berbuat." Svnus: 13-14)

Sebagaimana telah diisyaratkan juga bahwa se
tiap umat mempunyai rasul. Apabila telah datang
rasul kepada merek4 maka diputuskanlah urusan
di antara mereka dengan adil,

"Tiap-tinp umat mempunyai rasul. Apahih telah
dntang rawl mrek4 dibrilwnlah luputusan anlara
merelu dengan adil dnn mnelm (sedikit pun) tidak
dinniaya."(Yunts: {l)

Sekarang kita diajak oleh konteks ayat-ayatin
untukmembicarakan lebih rinci terhadap kedua
isyarattersebut Mak4 pada satu sisi dipaparkan-
nya kisah Nabi Nuh beserta kaumny4 dan pada sisi
lainnya dikemukakannya kisah Nabi Musa ber-
sama Fir'aun dengan golongannya. Dalam kedua
kisah ini tampak jelas bagaimana akibat kebohong-
an mereka dan bagaimana keputusan terhadap
urusan umat ifu setelah datangnya rasul mereka
kepada mereka dan sesudah menyampaikan risa-
latrnf"a serta memberi peringatan kepada mereka
akan akibat oftrrg-oftmg yang menentangnya.

Diisyaratkan pula secara sepintas tentang kisah
Nabi Yunus png penduduk kotanya telah beriman
setelah hampir saja mereka ditimpa azab,lantas
dijauhkanlah azabiht, dari mereka dan selamatlah
mereka karena mereka beriman... Dan, ini merupa
kan sentuhan dari sisi lain yang menunjukkan
indaturya iman kepada orangorang yang mendusta
kan, supaya mereka takut kepada azab yang di-
ancamkan kepada mereka Juga supaya mereka
tidak terkena akibat sebagaimana yang telah me
nimpa kaum Nuh dan Musa yang telah dibinasakan
Allah.

Pelajaran yang lalu diaktriri dengan memberikan
tugas kepada Rasulullah supaya fnemberitahukan
kepada masyarakatbagaimana akibatmng diterima
oleh orangorangyang mengadaadakan kebohong-
an terhadap Allatr dan menisbatkan sekutu-sekutu
kepadaNm

' Ifutal(anW'Scwngulmya orang-orung yang ncry'
adn-adalwn lubolwngan tahnnap Allnh tidak br-

untung.' (Bagi rncrelw) knsenangan \ementara) di
dunin, fumudian lupadn Kamihh merelw lumbali,
lrzmudian Kami rasalan lcepadn merelw silcsa yang
bnat, disebablan kekafiran mnela. " Sunus: 69-70)

Penugasan ini diberikan kepada Rasulullah se
telah beliau ditenangkan hatinya dengan firman-
Nya, t

langanhh lwntu sedih ohh pnlatann mnelw. Saung-
guhnya lukuasann itu seluruhnya adnlah lepunyaan
Allah."Svutsz 65)

Sesudah dijelaskan-Nya bahwa para wali (ke
kasih) Allah itu tidak merasa takut (ktrawatir) dan
tidak pula bersedih hati, kemudian pembicaraan
berlanjut dengan tugas baru bagi Rasulullah. Yaitu,
hendaHah beliau menceritakan kisah Nabi Nuh
yang menghadapi tantangan dari kaumnya- Kemu-
dian beliau dan orang-orang yang beriman di"
selamatkan oleh Allah dan dijadikan khdifah di
muka bumi. Diceritakan pula tentang kebinasaan
orang{rang yang mendustakan Allatr dan Rasul-

Nya padatnl para pendusta ihr lebih kuat dan lebih
banyak jurnlahnya

Relevansinya sangatjelas. Dipaparkannya kisalF
kisah ini dalam surah ini dirangkaikan dengan
kesan-kesan spiritual pada ayat-ayat sebelumnya
adalah sangattepat...

Kisah-kisah dalamA[Qur'an ditarnpilkan sesuai
dengan konteksnya supaya berfungsi. Ean, kisatt-
kisah itu diulang-ulang pada tempat-tempat yang
berbeda, dengan metodemetode yang sesuai de
ngan konteksnya Ditampilkannya suahr kisah pada

suatu tempat ifr juga sudah pas dengan kebutuhan
tempat itu. Dan, adakalanya sebuah kisah ditampil-
kan di tempat lain, karena tempat ini ada relevansi'
nya dengan tempatlain itu. Mak4 kita akan melihat
bahwa pemaparan kisah Nabi Nuh, Musa, dan
Yunus di sini dengan metode pemaparannya adalalr
sangat relevan dengan sikap kaum musyrikin
Mekah terhadap Nabi saw. beserta golongan mine
ritas mukrnin pengikut beliau. Juga dengan kete
garan golongan mukrnin minoritas dengan iman-
nya ini dalam menghadapi golongan mayoritas
yang kuat dan berkuasa. Sebagaimana akan kita
jumpai relevansi antara kisah-kisatr dengan akibat-
akibat yang menyertainya-2l

Zt gacapasd'alQistrstrahfilQur'an" dalambukuab-?izsftwirul FannifilQarbr yangmembahaskaidah ini secaraterperinci, terbitan Darusy

Syuruq.
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Kisah Nabi Nuh dan Pelajaran yang Kita
Peroleh Darinya

KKthv.iA*AJc,'sYiiY:;#!ir'
W'*UtiU:.,i{&-ii*:t,s:!it;o-e:
Gff i^iLKa;{\Ki'i{:6,trA
q{ilKrv35ri"u'&p',V'ii'i)L
i'*s<-a&i'JL*;;ii["iL&;
Jif Aii{.rujlfi eiJ1J3^43ii'K
1ig,fu;,:o#Sitil:Wg6.KbJi6;?,

$
'Don banLnnlnh letpada maela bdtn pentiry tmtnng

Nuh padn walchr dia bnkata k pana lwumnya, 'Hai
kauilar, iila tnasa buat bagimu tingal ftrsatrwlu)
d* Mngot"nlw (kpadamu) dzngan ay a.t- ay at Alhla
nalu *zpaan Allahlnh alw bcrtawa.kal. Karenn itu,

bulatla'ilah leputusaranu dmt (lamPulkanlah) sekuht-

selcutumu (unhtk nwtbhnsalarrlat). lbttud'ian i angan'

Inh keputusanmu itu dirahnsia*an, lnlu lakulwnlah
tnhadnp d;rilw, dan j anganlnh kmnu manbqi nnguh
lapadiku.lilw kamu bnpalirry @ari pningannh),
aiu tiln* ru intn upah sedikit pun dnrtmt Upahlw

tidak hin lwryalah dari Allah belaka, dnn alu disanth

supay aku tcrmasak gohngan orung-oratg yqng

b;s;ahdhi(kepana-I'Iya).'I'alumerelunadustnlcan
Mir, ma*a lhni sclanwtlan dia dm nang-nmg Tutg
bersamanya di dalam bahtera. I{amiiadilun mnelu
ita pmigang kzkuasaan dan Kami tengchm*nn
nang-orirg tary nenduttn|,an ayat-ayf l(ami. A/falu"

pahatilunlahfugainatwlwdnlm,orang-otangyang-dibri 
perhgata:n itu." (funvsz 7l'73'1

Kisah Nuh yans ditampilkan di sini ialatr bagian

terakhir, yang berupa tantangan terakhir-sesudah
diberi nasihat dalam waktu yane panjang, diberi
peringatan dalam masa yang lama, dan setelah

mereka melakukan pendustaan dalam nrasa yang

panjang puLa.

Dalam segmen ini tidah disebutkan lagi tentang
bahtera orangorang yang naik padanya, dan baniir
besar. Tidak ptrla disebutkan peristiwaperistiwarya

secara terperinci. IGrena, hrjuan utamanya ialah
menampilkan tanbrgan dengan disertai memohon
pertolongan kepada Allah, tentang keselamatan
Rasul beserta pengikufirya yang hanya sedikit

jumlahnya, dan tentang kebinasaan orang-orang
yang mendustakannya padahal jumlah mereka
banyak dan kuat Oleh karena ihr, rangkaian kisah
ini dikemukakan secara singkat dalam satu bahasan

dengan akibabrya sekali, karena inilah yang men-
jadi sasaran pembicaraan di tempatini.

'Dan baralrmtlah kepada merela bdtn Penthg tentang

Nuh padn waktu dia bnlwtn l"podo kaumnya, 'Hai
Iaumlu, j ila tnasa bnat bagimu tingal (b nsamaku)
dan peringatnn*u (lepadanu) dagan ay at- ayat Allah,
nnl@ Iapada Allahlnh aku bertawalwl. Karnn itu,
bulntlwnlnh lcepuhranma dmt (lampulkarilah) selwtu'

seluturnu (untuk mentbhtasa*nnlat). Ifurudim j angan-

lah luputusanmu itu dirahasialan, Inlu lakulanlnh
tnhndtp diriku, dnnj angarilah kamu mntbni tnngguh

fupadaffl."'(Yunus: 71)

Jika urusan ini telah menyesaHran dadamu, kamu

sudah merasa keberatan aku tinggat bersamamu,
dan kamu sudah keberatan dengan dalavahku dan
peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah,
maka terserahlatr apa yang hendak kamu lakukan.
Aku akan tetap berjalan di jalanku dan aku tidak
menyandarkan diriku kecuali haqra kepadaAllah,

'Maltn lctpann AIIahIah aku bntaw aJaJ. "

Hanya kepada Allah sajalatr aku bertawakal.
IGrena Dialah yang mencukupiku, bukannya pe
nolong-penolong dan pelindung-pelindung lain se
lain-Nya

Pikirkanlah sr"rnber-sumber dan masukan-ma-
sukan untuk mengarrbil keprhrsan, dan ambillah
persiapanmu secara gotong royong,

'Thuilianj anganlah ktputumnmu itu dirahnsia.lun. "
Bahkan, biar jelas sikap di dalam hatimu, dan

agar tekadmu mantap dengan tidak ada kesanuran
dan rahasia lagi, tidak adakesangsian dan keragu-
raguan.

"I(errudian lnlcillenlah ttrhannp dirilu."

Mak4 laksanakanlatr apa yang telah kamu ren-
canakan terhadapku, setelah kamu pikirkan dan

kamu pertimbangan segala urusan dengan mantap
dan tidak ada keragu-raguan lagi.

'Dan janganlnh knmu memberi tm'guh kepafuk;u."

Janganlatr kamu beri aku kesempatan unhrk
mengatur persiapan, karena semua persiapanku

ialatr kepercayaanlcu dan penyeratran diriku kepada

Allah, bukan kepada lainnla.
Sebuah tantangan yang disampaikan secara



Tafsir Fi ZhilalilQur'an W (1s3) Juz Xl: Bagian ,4khir at:laubah dan'funus

terang-terangan, yang tidak mungkin diucapkan
oleh seseorang kecuali kalau dia mempunyai ke
kuataan dan percirya penuh akan persiapannya. Se
hingga, berani menantang musuhnya sendirian,
dan melontarkan uslpan-ucapan yang dapat mem-
bangkitkan musuh-musuh itu unhrk menyerang-
nya. Mak4 kekuatan dan persiapan apakah gerang-

an yang ada di belakang Nuh? Dan, kekuatan macam
apa di bumi ini yang menyertainya?

Diabersamaiman... suatu kekuatanyang meng-
anggap kecil semua benhrk kekuatan di hadapan-
nya, menganggap remehjumlah mayoritas di hadap
anny4 dan menganggap keropos semua rencana di
hadapannya. Dan, di belakangnya ada Allah yang
tidak akan membiarkan wali-wali-Nya dikuasai dan
dipecundangi oleh wali-wali setan!

Iman kepadaAllah itulah yang menghubungkan
yang bersangkutan dengan sumberkekuatan ter-
besar yang menguasai alam semesta ini dengan
segala sesuatu yang ada di dalamnya Oleh karena
ihr, bntangannya ini bukanlah keterpedayaan, bukan
tindakan serampangan, dan bukan bunuh diri.
Tetapi, tantangannya ini adalah tantangan dari ke
kuatan yang hakiki dan terbesar terhadap kekuatan
yangringan dan akanpunah, yanglemah dankecil
di hadapan oftmgyang memiliki iman.

Para juru dakwah ke jalan Allah mempunyai
teladan yang baik pada diri para rasul Allah. Sudah
selayaknya mereka mengisi hati mereka dengan
kepercayaan kepada Allah hingga melimpah, dan
hendaklatr merekabertawakal kepadaAllah di dalam
menghadapi thaghuf bagaimanapun bentuknya-

Thaghut itu tidak akan memberi mudharat ke
pada mereka selain mengganggu dan menyakiti-
sebagai ujian dariAllah, bukan karenaAllah tidak
rulmpu menolong para kekasih-Nya. Akan tetapi,
semua itu sebagai ujian untuk membersihkan hati
dan barisan. Kemudian putaran akan kembali ke
pada orangorang mukrnin. Allah akan merealisasi.
kan janji-Nya kepada mereka dengan memberikan
pertolongan dan kekuasaan.

Allah menceritakan kisah rastrl-Nya Nuh ketika
menantang kekuatan thaghut pada zamannya de
ngan tantangan secara terbuka dan transparan.
IGrena ifir, marilah kita ikuti kisahnya supaya kita
mengetahui kesudahannya,

lila lumu bn@rny @aripahgaxnnku) aku tidnk
mtminta upah s edikit pun dmimu. Up ahltu tidnk lnin
lnnyalnh dnri AIkh belala, dnn olu disuruh saqqa
aku tcrmasuk orarg-Matg yrg bns nah diri (lap fu'
Nya,)."(Yunus: 72)

Jika kamu berpalins dan menjauh, maka itu
sudah menjadi urusanmu sendiri. Aku tidak me-
minta upah sedikit pun kepadamu di dalam mem-
berikan bimbingan ini, yang dapat saja akan me
ngurangi pahalaku,

"Upal*u tidnk lain lwnyalnh dari Allnh belnlm.'

Dan, hal ini ddak akan menjauhkan aku dari
ahdahku, karena aku sudatr diperintahkan untuk
menyerahkan diriku secara total kepadaAllah,

'Dan alru disuruh supaya alw tnm.asuk orang-orang
yang bnserah diri (kqada-Nya)." ffunrsz TL)

Ketika aku diperintahkan supaya menyerahkan
diri..., maka apakah geftrngan yang terjadi,

"Lalu mnela mmdustnknn Nuh rwl@ I(nmi selnmnt-
lan dia dnn orang-orang yang bersamanya di dalnn
bahtera. Karni jadiknn mnelw itu parugang kzlansanra

dan Knmi tengelnrnlan orang-urang lang mmdusta'
lun ayat-ayat l{ami. Ma},n, pnlntilwnlah bagaimnrw

leesud.a.lan orattg-orang yang dibni pnhgatan itu."
(Yunus:73)

Demikianlatr dikemukakan secara singkat ten-
tang diselamatkannya Nuh dan orangorang muk-
min yang bersamanya di dalam bahtera- Diiadika*
nya mereka berkuasa di muka bumi, dan diteng-
gelamkannya oftIng{rangyang mendustaLran Nuh
meskipun mereka sangat kuat dan jumlahnya
sangatbanyak,

'Maka p erlatikanlnh bagaimam lvsudnlmn orattg-
orangyang dibni pningatnn iht."

Hendaklah kalian memperhatikan olang yang
mau memperhatikan "bagaimanakesudahan orang-
orang yang diberi peringatan ihr". Dan, hendaklah
menjadikan pelajaran orang yang mau menjadikan
pelajaran tentang kesudatran orangorang mukrnin
yang selamat itu.

Paparan ini dimulai dengan menunjukkan kese
lamatan Nabi Nuh dan orangorangyang bersama-
nya- Pasalnya Nabi Nuh dan golongan minoritas
mukrnin sedang menghadapi bahaya karena tan-

tangannya terhadap golongan mayoritas yang kafir.
KongHusinya bulian sekadar dibinasakannva golong-

an mayoritas ifu- Namun, sebelumnyajqa dibicara-
kan tentang diselamatkannya golongan minoritas
muslim dari semua bahaya dan diberinya kekuasa
an kepada mereka di mukabumi, unhrk memak-

murkannyakembali dan menempuhhidup baru di
sana Maka, siklus perputaran zamanpun berjalan.

Demikianlah sunnah Allah di muka bumi, dan
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demikianlah janji.Nya kepada para kekasih-Nya di
bumi ini.... Apabila sekali tempo jalan yang ditem-
puh golongan mukmin ini panjang, maka haruslah
dimengerti bahwa jalannya memang begini. Hen-
daHah mereka yakin bahwa kesudahan yang baik
dan kemenangan adalah untuk oftng{rang yang
beriman (dengan segala kosekuensi dan tanggung
jawabnya). Janganlah mereka meminta disegera-
kan datangnyajanjiAllah ketika mereka sedang di
tengah jalan (perjuangan). Alah tidak akan menipu
kekasih-kekasih-Nya Mahasuci Dia dari perbuatan

demikian, dan tidaklah Dia lemah untuk menolong
mereka dengan kekuatan-Nya. Dia juga tidak akan
menyerahkan mereka kepada musuh-musuhnya.
Akan tetapi, Dia mengajari mereka, melatih merek4
dan membekali mereka dengan ujian ini sebagai
bekal perjalanan.22

t*t

Seldlas tentang Rasul-Rasul Sesudah Nuh
Secara singkat rangkaian ayat ini mengisyarat-

kan kepada rasul-rasul sesudah Nuh, keterangan-

keterangan yang nyata dan muklint-mtt<iizat yang

mereka baw4 serta bagaimana kaum pendusta dan

sesat ihr menyambutnya,

#t\'ti r ;+.j JLild' DA b1:1.'i
.#e,#{Kku.i6Kq;j;!l13(6

if i{litt2 -"
"Kemudian sesudah Nuh, Kami utus bebuapa rasul

l"podo laum mnela (nmshg-masing) Malm, rasul-

rasul itu donW lupada mereka dengan membawa

luterangan-luterargan yng nyata, tntnpi mnelw tidak
fundnk berim.an lmrena mnekn dahul'u telnh (biasa)

mmdustnlunny a. D aniki'anl.a'h Kami mengunci rnati
Iwtlmang-nangyargmdampauibata"s."ff vnvszT4)

Rasul-rasul itu telah datang kepada kaumnya
dengan membawa keterangan-keterangan yang

nyata. Nash ihr mengatakan bahwa mereka sama

sekali tidak mau beriman kepada apayang dahulu
telah mereka dustakan sebelumnya.

Pernyataan ini mengandung kemungkinan bahwa

sesudah datangnya ayaGayat ini mereka mendusta-

kannya sebagaimana sebelumnya mereka sudah

biasa mendustakan. Maka, ayat-ayat ini tidak meng-
ubah sikap keras kepala mereka. Boleh jadi pula
maksudnya ialah bahwa pendusta-pendusta itu
adalah sebuah jarnaah dalam generasi yang ber-
beda-beda, karena watak mereka satu (sama).

Mak4 mereka tidak akan mau beriman kepada apa
yang didustakan olelr pendahulu-pendahulu merek4
atau mendustakan'apa yang mereka dustakan ke
beradaannya pada orangorang terdahulu. Mereka
(yang belakangan) adalah termasuk golongan
mereka (yang terdahulu) juga, karenawatak mereka
sama, dan sikap mereka terhadap keterangan-ke
terangan yang nyata itu juga sama. Mereka tidak
mau membuka hati unfuknya, dan tidak mau me
renungkan dan memikirkannya dengan akal mereka.

Mereka melampaui batas dan menyimpang dari
keadilan dan dari jalan yang lurus.

Hal ini disebabkan oleh sikap mereka yang
mengabaikan potensi.potensi yang telah diberikan
Allatr kepada mereka agar mereka mau merenung-
kan dan mencari kejelasan dengannya. Karena
pengabaian mereka semacam ini, maka terfuhrplah
hati mereka dan terhrhrp pula daya tembusnya,

' D emikianlnh Kamu m.engunci m.ati orang- orang y a?W

mcl,ampaui batas."

Sesuai dengan sunnahAllah sejak dahulu bahwa
hati yang ditutup oleh pemiliknya akan menjadi
terkunci, membeku, dan menjadi batu. Maka, dia
tidak punya kelayakan untrk menerima keterang-
an-keterangan.... Demikianlah yang terjadi, dan
bukannya Allah menutup hati ini dengan meng-
halanginya untuk menerima petunjuk.. Ini hanya-
lah sunnah yang konsekuensinyaterwujud dalam
semua keadaan.

Kisah Nabi Musa dan Beberapa Pelajaran
Penting darinya

Kisah Musa ini dimulai dengan memaparkan
pendustaan dan tantangan kaumny4 dan diakhiri
dengan tenggelamnya Fidaun dan pasukarury4 de
ngan paparan yang lebih luas daripada kisah Nuh.
Tujuannya untuk menggambarkan beberapa ke
sam:un sikap mereka dengan sikap kaum musyri-
kin Mekah terhadap Rasulullatr, dan sikap golong-

an minoritas muknin yang menyertai beliau.

22Baczpasal"HaadzaaHuwathrThariiq" dalambvlcuMa'alimfith-Thariiq,terbitanDarusySyuruq.
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Kisah Musa di sini terbagi kepada lima macam
sikap merek4 yang diringi dengan kesudatran yang
mengandung pelajaran sesuai dengan pengungkap
annya dalam surah ini... Kelima sikap itr dipaparlen
secara berhrut-hrut dalam paragraf berikut

.*tv'i'i;6y-<;g*jexbK.t
isry:-qffi g.*j6ii,(sii;<t$r+5,
'"J;{i-6j,J69,"*}?"1:ij,ii(}66*+b

&sr;rri{i{;ugJ-b,xgg
K'oK 6ivr: xf"( i; 6 WW$ e

g,t.uhg3i/6,6{e51-;91
"Kemudian sesudnh rasul-rasul itu, Kami utus Musa
dnn Harun kepadn Fir'aun dnn pemuka-pernulw
laumny 4 dmgan (nvnfi ata) tmda-tmda (mukjw|
I(ami, mala mneka mmyomtronglwn diri dnn mnelw
adnlah orang-oratgyang bndnsa. Dan ntluln tehh
dann g lepada mnelw kzbatman dnri sisi lfumi, mnela
balata,"Sesungguhnya ini adalah sihir yarry nyata.'
Mun bqlata, Apal@h lw.mu mzngatakan terlwdap
lubmaran waktu ia danng lupadnmu, 'Sihirlah ini?'
Padnhal ahli-ahli sihir itu tidakhh mendapat
Irm,mnngan.' Mnela bnlatn "Apaknh lwmu danng
lnpa.d" lnmi untuk rwrwlingkan Immi dnri apa yarry
lwmi dnpati nnzk moyng latni mengnj alwnny a, dnn
supay knmu bndua mtnQunyai lukuasann di mula
bumi ? Ihrni tidak akan mmqnmyai lamu bq'dua. " "
(Ynnns:75-78)

Ayat-ayat (mukjizaQ yang Musa diutus mem-
bawanya kepada Fir'aun dan yang sepertinya itu
ialatr sembilan ayat (mu\iizatyang tersebut dalam
suratr alAraaf Akan tetapi di sini tidak disebutkan
dan tidak diperinci lagi karena konteksnya tidak
menghendaki, sedang penyebutannya secara
global di tempat ini sudah memadai. Yang penting
ialah bagaimana sikap dan taqggapan Fi/aun dan
yang sepertinya terhadap ayat-ayat Allah,

'Makn mnela ncrryontbonglan diri dnn mnela anahh
nrang- uatg yng bndosa. " ff vnvs: 7 5)

'Dan tailuln telah dalang l"pod" mnela lubenaran
dnri sisi lh.mi."

Dibatasinya kebenaran dengan ungkapan "dzn
sbi l(nmi" adalah unhrk memberikan gambaran
betapa jeleknya kejahatan mereka yang mengata-

kan kebenaran dari sisi Allah itr dengan pernyataan
mereka,

"s esunguhny a ini adalnh sihir y ang ny atn "(Yunus:
76)

Dengan penguatan tanpa bersandar pada dalil
dengan menyatakan , 'Sesungguhnya ini adahh sihir
yang nyata", maka tampaknya pernyataan ini me
rupakan sebuah kalimat yang sudah dikenal oleh
para pendusta dalam semua masa Maka seperti ini
pulalah yang dikatakan oleh kaum musyrikin
Quraisy sebagaimana diceritakan pada awaal suratr
ini. Padahal, masa dan tempat mereka sudah sangat
berjauhan, dan jauh pula perbedaan mukjizat-muk-
jizat Nabi Musa dengan mu\iizatAl-Qur'an.

'Musa brlntn, 'APol*h lamu mcngankan tahadap
lsbmnran w aWu ia dnnng lepadnmu,'Sihirlnh ini ?'
Padahnl ahli-ahli sihir itu tidak mendapat kzrne-

rungan."'(Yuntsz 77)

Dalam ayat ini dibuanglah keingkaran Musa
yang pertama sebagaimana ditunjuki oleh keing.
kamnnyayang kedua Maka seolaholah Musaber-
kata kepada mereka, "Apakah kamu mengatakan
kepada kebenaran waltu ia datang kepadamu,
'Apakah ini sihir? Sihirkah ini?"'

Pada pertanyaan pertama terdapat pengingkar-
an terhadap penyifatan mereka kepada kebenaran
sebagai sihir. Pertanyaan kedua mengandung ke
heranan bahwa ada seseorang yang mengatakan
kebenaran ini sebaeai sihir. IGrena sihirtidakmenr
punyai sasaran untuk memberi ftunjuk kepada
manusia dan tidak mengandung akidah. JWa tidak
mengandung gagasan tertentu tentang uluhiah dan
hubungan makhluk dengan Yang Maha Pencipta
serta tidak mengandung pedoman hidup. Maka,
sihir tidak akan bercampur aduk dengan ini. Dan,
para ahli sihir tidak akan melalcukan amalanyang
berhrjuan seperti ini, dan tidak mungkin mermjud-
kan arahan seperti ini. Mereka tidak akan men-
dapatkan kemenangan, dan semua perbuatan
mereka adalah l*rayalan dan kepalsuan.

Dengan demikian, terbukalatr terhadap pembesar-
pembesar ihr tentang motif-motif yang menyebab
kan mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah,

'Mnekaberlutn, Apaluh lwmu datanglepada lwmi
untuk mtmalinglwn lumi dai apa yng lumi dapati
newkmayrgkaminmgerja,h,nnrrya,dnnsapaylamu
bndua mmQunyai lulwarann di mulw bumi? Ifumi
tidak alan mmpnmyai lamu bndta. "' ffvnts: 78)

IGlau begitu, maka yang mereka khawatirkan
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ialatr runtuhnya itikad mereka yang mereka warisi
secara furun-temurun, yang menjadi fondasi un-

dang-undang politik dan tata perekonomian mereka-

Mereka takut kekuasaannya akan runtuh, suatu
kekuasaan yang mereka bangun di atas landasan l<hu-

rafrt kepercayaan mereka secara htrun-temurun.
Ini merupakan penyakit klasik tetapi up tn date,

yang mendorong para thaghut (tiran) untuk me
merangi dakwah, melakukan berbagai macam
rekayasa, dan melontarkan tuduhan-hrduhan yang

amat buruk terhadap para juru dahvah. Juga men-

dorong mereka untuk melakukan tindakan dur-
haka di dalam memerangi daklvah dan para juru
dalilvah. Penyakit ittr adalah "kesombongan di
muka bumi" dan segala sesuatu yang berfumpu
atasnya yang berupa kepercayaan-kepercayaan
batil yang para diktator itu menginginkan agar

kepercayaan batil ini tetap bercokol di dalam hati
masyarakat, dengan segala kepalsuan, kerusakan,
kekeliruan, dan khurafat Karena terbukanya hati
terhadap akidah yang benar dan disinarinya pikiran

oleh catraya baru, akan membahayakan nilai-nilai
yang rhereka warisi, membatrayakan kedudukan
para diktator itu, dan menghapuskan wibawa
mereka dari hati masyarakat, serta membahayakan

sendi-sendinya.
Penyakitmereka itu adalah kehhawatiran akan

hancurnya kekuasaan mereka yang didasarkan
pada prasangkaprasangka keliru dan berhala-ber-

hala dan memperbudak manusia agar menyembatt

tuhan-tuhan lain selain Allah. Sedangkan, dakvvah

Islam di tangan para rasul itu sasarannya adalah

unhrkmemantapkan kehrlrananAllah saja terhadap

alam semesta, dan menjauhkan hrhan-hrhan palsu

yang memmpas hak-hakuluhiah dan keistimewa-
an-keistimewaanny4 dan berusaha melestarikan-
nya di dalam kehidupan manusia.

Tuhan-tuhan yang memperbodoh masyarakat

itu tidak membiarkan kalimat kebenaran dan
petunjukini 0slarn) sampaikepada masyarakat Ia
tidak membiarkan pernyataan umum yang di-

l$mandangkan Islam unhrk menegirklCIn rububiyy ah

Allah terhadap alam sernesta dan membebaskan
perbudakan manusia dari menyembah kepada

sesama numusia... Ia tidak membiarkan pernyataan

umum ini sampai kepada masyarakal l(arena, ia

tahu bahwa pernyataan ini jWa merupakan peng-

umuman untul< memerangi kefuhanan mereka,
melucuti kekuasaan merek4 merobohkan kerajaan

mereka, dan akan membawa kemerdekaan yang

mulia dan sarrgat layak bagi manusia

Penyakit ini merupakan penyakit lama yang
baru, yang selalu muncul setiap kali ada orangyang
menyeru masyarakat ke jalan Allah Rnbbul Al,arnin.

Para cendekiawan Quraisy misalnya tidak salatt
mengerti terhadap isi risalah Nabi Muhammad saw.

yang penuh dengan kejujuran dan ketinggian, se
dang akidah syirik adalah semrawut dan rusak.
Akan tetapi, mereta takut terhadap kedudukan
yang mereka warisi secara hrrun-temurun yang
ditegakkan di atas akidah yang penuh dengan l<hu-

rafat dan tadisi, sebagaimana pembesar-pembesar

kaum Fir'aun li*rawatirterhadap kekuasaan mereka
di muka bumi, sehingga mereka berkata dengan
bangga

"I(nmi tidnk alwn mnnpomyai lmmu berdua."

Fir'aun dan pembesar-pembesarnya sangat ber-
ganhrng kepada cerita sihir. Mereka ingin menina-
bobokan rnasyarakat dengannya Mereka menaruh
kepercayaan kepada gblongan tukang sihir untuk
menantang Musa beser ta ayat-ayat yang dibawa-
nya, yang pada aktrirnya mereka percaya bahwa
Musa itu tidak lain adalah hrkang sihiryang matrir.

Dengan demikian, akan hilanglah bahaya yang

mereka khawatirkan akan melibas kepercayaan
yang merekawarisi selamaini, dan membahayakan
kekuasaan merekadi mukabumi, dan inimerupa-
kan prinsip.... IGmi berkesirnpulan bahwa sebenar-

nya yang mendrirong mereka untuk memper-
tandingkan tukang-tukang sihir adalah sesudah
kaum ihr menyatakan secara terus terang akan pe
ftrsium mereka terhadap batraya yang sebenarnya

lang mereka hadapi,

'#i:L.grt##,i4a-1s;i;;;$;
JGWffit5;rnAu,At*jAs'

il,tx,taiptr&v6;
.hjt.d&.,,$J\zii&t,u!;Ifi *

g'olilfr
'Ttr'aanbcrleala(lqanapnw*nlwnnnya),'Daang-
kanlah lupanalw senwa ahli sihir yang pandai!' MaJu
tatkaln ah'ti- ahli sihir itu darang fufrua berkna k p adn

nwreka, 'I*mparleanlah apa yanghadak lmmu Imt-
parlwn.'Malw setclah nsrelu lenparlaq Musa ber'
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lan, Apa yang lutnu lnkulwn itu, itulnh yang sihir,
sesun&guhnla Allah almn mmampaA;kan kztidnkbmnr-
annya.' Sesungguhnya Allah tidnk akan membiarlan
tnus berlntgsungnya p eknj ann orang-orarg yartg mem-

buat lrsrusakan. Dan, Allnh alun mmgolohlan yang

bennr dmgan lutenpan-Nyq wal.aupun tratg-orang
y arg bubuat dosa tida*, motyulai (nya). "(Yunus: 79-

82)

Kita perhatikan perlombaan ini, karena hasilnya
inilatr yang menjadi firjuan mereka. Dan perkataan

Musa, 'Apa yang lumu lakulan itulnh yang sihir",
merupakan penolakan terhadap hrduhan sihir yang

ditujukan kepada dirinya. Maka, sihir adalah yang

dilalarkan oleh merekaitr, karenaiatidaklebih dari
penglfiayalan dan penipuan terhadap pandangan,
yang tidak ada sasaftmnyakecuali mempermainkan
pikiran, tidak ada unsur dakwahnya, dan tidak
menjadi dasar pergerakan. Ini adalah sihir, bukan
ayat-ayat Allah yang didatangkan kepada mereka
dari sisiAllah.

Dalam perkataan Musa, "Sesunguhnya Alhh
alun menampaklan lutidnkrtennranny a", mencuat-
kan kepercayaan orang mukmin yang percaya ke
padaTuhannya" yang memsa mantap bahwaTuhan-
nya tidak rela kalau sihir itu mendapat kemenang-
an, karena sihir itu merupakan perbuatan yang
ddakbailr

"Sesunguhnya Allnh tidak alnn membiarlwn terus

bnhngrungnya peknjann orang-Mang lang mzn buat
lwusalenn. " (Yuavs: 8l)

Yang menyesatkan manusia dengan sihir. Atau,
pembesar-pembesar yang mendatangkan tukang-
hrkang sihir dengan niat untuk membuat kerusak-
an dan mengekalkan kesesatan,

'Dan Allah alan mengolahlwn yry bmar dengan

lutetnpan-Irlya."

Yaifir, kalimat-Nya yaqg berup4 "Kun fa yalwun

Iadihh! Mal@ bi adihh'. "
Ini merupakan ungkapan tentang kehendak-

Nya Atau, kalimat-kalimat-Nya yang notabene ada
lah ayat-ayat-Nya dan keterarryan-keterangan-Nya

'Walnufinoratg-orangyatgbnbuatdasatidakmc-

ry"la;(rya)." (Yunus: 82)

IGrena kebencian mereka tidak akan membataf
lan kehendah Allatr, dan tidak akan menghentikan
ayat-ayat-Nya-

Dan yang terjadi ialatr batalnya sihir itu dan ber-

kibarnya kebenaran.... Akan tetapi, pemandangan

ini dibeberkan secara singkat saja di sini, karena
bukan ini yang dituju dalam pembahasan ini.

***

Di sini layar diturunkan untuk menampilkan
kisah Musa dan o,rang{ftng yang beriman kepada-
nya yang jumlalinya hanya sedikit dari kalangan
anak-anak muda bukan dari kalangan orang hra Ini
merupakan salah satu pelajaran dari kisah yang
dimaksud.

i't;ii*i*.;i#ii'iyt;-A:A{a
'i[,t$aS{r3ici'VW-6+.Vi
4\ i;r: fK4 ;a s; J6t g1*.Fr;
v.,tgjAWtj6t|+-rriKrrK;rE
,A;rci;t<4+iri"fi.fu-
\it 6 *L *; lwiY, i t {:i;a6
WyU?Gij-g'6fi.;eK;A

tcolt$?l:ai
'MaJ@ tidnk ada yang b eriman lupada Musa mthin-
kan pemudn-pemuda dnri luumrya (Musa) dalam
leadaan takut bahua Fir'aun dnn penuka-pemulu
laumnya alan mmlilsa mcrela. Smngnnya Fir hun
itu berhuat seueruIng-ueta ng di mulw burni; dnn se-

sunguhnya dia tnmasuk mang-orary lry rulnnpail
bafas. BoknrnMusg 'Hai kan nla4 jika knntu bcrinan
fupana Ailah, nol@ bertail,alellnh kzpda-Nya njo
j ila lwmu batar -baur mang yng bersnah diri.' La.lu
ntnela berkatn, TApana Allnlilnh lani bntau alal. Ya

Titlan lrami, j anganlah Englwu j adikan kmni sasman

ftuah bagi kaum y ang zalim, dnn s elamatlcanlnh lwmi
fungan rahnat Englwu furi (tipu dnya) orang-orang
yang kaf,r.' Dan lfuni wa)ryulw, ktpadn Musa dan.

saudararrya, Arnlilhh obhrnu berdua bcberapa fuah
rumnh, di Mesir untuk tanpat tingal bagi kaummu.

Jadilwnlah obhnu ramah-rumalmri ;n tmpat sttalat,

dnn dirilwnhh olnhmu slwlat serta gembiraknnlah

orang-orang y.ng berimnn. "' (Yunus: 83-87)

Nash ini memberikan pengertian bahwa orang-
onmg yang merurmpakkan keimananrya dan orang-

orang Bani Israel yang bergabung dengan Musa
adalatr dari kalangan anak-anak mud4 bukan semua
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suku bani Israel. Anak-anak muda itu takut difihah
oleh mereka dan dilarang mengikuti Musakarena
takut kepada Ffuraun dan takut terpengaruh oleh
pemuka-pemuka kaumnya yang mempunyai ke
dudulian penting dalam kekuasaan (pemerintahan).
Fir'aun adalah pemilik kekuasaan yang besar dan
dikdtator, seweftmg-wenang dan melampaui batas,
tidak mau berhenti pada batas tertentu, dan tidak
merasa enggan melakukan tindak kekerasan.

Di sini diperlukan keimanan yang dapat menang-
gulangi semua rasa takut, yang dapat menenteram-
kan hafi, dan dapat memantapkannya pada kebenaran,

'Musa bnluln,'Hai lnumlu, jila kamu beriman l@Pnn
Allah mnkn bqtawa,hallnh lupada-Nya saja, jiln lwmu
bntnr-benm orang yng bersnah &n. "' (Yunus: 84)

Maka, tawakal kepada Allah merupakan bukti
dan konsekuensi iman. Ia juga menjadi unsurke
kuatan bagi golongan kecil yang lemah unhrk meng-
hadapi penguasa tiran yang sewenang-wenang.
Mak4 karena tawakalnya ini mereka menjadi kuat
dan mantap.

Musa menyebutkan iman dan Islam kepada
merek4 dan menjadikan tawakat kepada Allah
sebagai tuntutan (konsekuensi) iman dan Islam
itu... konsekuensi itikad kepada Allah, dan kon-
sekuensi kepasrahan jiwa kepada Allah secara hrlus
dengan mengerjakan apa yang dikehendaki-Nya

Orangorarrg yang beriman ihr menyarnbut seruan

iman yang dikumandangkan melalui lisan nabi
merek4

"Lalu muela bulan, 'Ikpadn Allnhlnh lami bn-
tanuakal."'

Dan, dari sana kemudian mereka menghadap
kepada Allatr dengan memanjatkan do4

"...Ya Tilhwry janganlah Engkau jad.ilan lami sasaran

ft"il bagi knurn yarry alim." (Yuntsz 85)

Permohonan doa agarAllatt tidak menjadikan
mereka sasar:rn fitnah bagi kaum zalim ifu mak-
sudnya supaya Allah tidak menjadikan kaum yang
zalim itu berkuasa atas mereka. IGrena masyarakat
akan mengira batrwa berkuasanya mereka ter-
hadap orang{rang yang beriman kepadaAllatr itu
menjadi bukti bahwa akidah mereka ihrlah yang
benar. IGrena itu, mereka mendapat kemenangan
sedang kaum mukrninin mendapat kekalatran. Pada-

hal yang demikian ini hanyalah istidraj (penmgguh-
an, penguluran wakhr) dan fitnah agar mereka
masuk lebihjauh ke dalam kesesatan. Maka, orang-
orang mukmin itu berdoa kepada Allah agar Dia

melindungi mereka dari kekuasaan orang{rang
yang zalim meskipun untuk mengistidraj orang-
orangyang zalim itu.

Ayat berikutnya lebih jelas lagi mengenai apa
yang mereka pinta ihr,

' Dan selnmntlanlah lami dtttgan ralurur Englau dari
(tipu daya) orang- mfrg larry kafir. " ffwrusz 86)

Doa mereka kepadaAllah agar Dia tidak men-
jadikan mereka sasaran fituiah bagi kaum yang
zalim dan agar menyelamatkan mereka dengan
ratrmat-Nya dari tipu daya orangorang kafir, tidak-
lah menghilangkan tawakal mereka kepada Allah.
Bahkan, ini lebih menunjukkan keseriusan mereka
bertawakal dan bersandar kepada Allah.Orang
mukmin itu tidak boleh mengharapkan bencana,
tetapi mereka harus tegar bila menghadapi musuh.

Sesudah ini, dalam masa penantian sesudah
putaran yang pertam4 dan keimanan orang{ftng
yang beriman kepada Musa, Allah mewahyukan
kepada Musa dan Hartur agar mengarnbil beberapa
buah rumah tertentu hagi Bani Israel. Hal itu di-
maksudkan unfuk memantapkan dan mengorga-
nisir mereka sebagai persiapan unhrk pergi me
ninggalkan Mesir pada saatyang tepat nanti. Dan,
dihrgasinya mereka unhrk membersihkan rumalr-
rumah merek4 menyucikan hati merek4 dan di-
gembirakannya mereka dengan akan datangnya
pertolongan Allah,

'D an Kani w alry ulwn kzpada Musa dmt mudnrany O
Ambillah ohhmu berdw bebnapa funh runnh di Moir
untuk tanpat tfugal bagi ltaummu Jadilwilah olzhntu
rumah-rumahmu itu bmpat shalat dan dirilwnlnh
olthmu slnlnt sertn gentrirakanlnh oratg-orang lang
beriman."'(Yunus: 87)

Itulah mobilisasi ruhiah (spiritual) di samping
mobilisasi organisasi. Keduaduanya sekaligus me
rupakan masalatr vital bagi peromngan ataupun
jarnaatr, l*rususnya menjelang menghadapi pepe
rangan dan kesulitan-kesulitan.

Banyak orang yang meremehkan mobilisasi
ruhiatr ini Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa
alddah merupakan senjata pertama dalam pepe
rangan, sedang peralatan perang di tangan tentara
yang lemah akidahnya tidak banyak nilairya pada
saat genting.

Pengalaman yang ditampilkan Allah kepada
golongan mukmin untuk menjadi teladan ini, tidah
khusus bagi bani Israel. Ini merupakan pengdam-
an keimanan yang hrlus.
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Kadang-kadang orang-orang mukmin sendiri
pada suatu wakhr berhadapan dengan masyarakat
jahiliah, sedang fituiah telah menyebar, penguasa
bertindak sewenang-wenang, masyarakat sudah
rusak, dan lingkungan sudah busuk-begihrlah
keadaan yang terjadi pada masa Fir'aun. Dalam
kondisi seperti ini, Allah memberikan petunjuk agar
orzmg mukmin melakukan dua hal.
1. Menjauhi kaum jahiliah dengan segala kebusuk-

an, kerusakan, dan keburukannya-semaksimal
mungkin. Kemudian menghimpun kelompok
mukrninyang baikdan bersih, untuk disucikan
dan dibersihkan jiwanya, dilatih dan diorganisir,
sehingga datang janji Allah kepada mereka.

2. Menjauhi tempat-tempat peribadatan jahiliah
dan menjadilian rumah-rumah golongan muslim
sebagai masjid (tempat ibadah), yang akan mem-
berikan kesan keterpisahan dari masyarakat
jahiliah. Sehingga, dapat melakukan ibadah di
dalamnya kepada Tuhannya dengan anra yang
benar dan dapat melakukan ibadah secara ter-
atur dan bersih.

,**

Nabi Musa a.s. menghadap kepadaTuhannya,
dan ia sudah putus asa bahwa Fir'aun dan kelom-
poknyamasih mempunyaikebaikan dan dapat di.
harapkan mau melakukan kebajikan. Ia meng-
hadap kepadaTuhannya sambil berdoa agarDia
menghancurkan Fir'aun dan kelompoknya yang
memiliki harta dan perhiasan, yang mempunyai
pengaruh besar terhadap kebanyakan masyarakat,
sehingga mereka tertarik kepada kedudukan dan
kekayaan serta kesesatan.... Musa berdoa kepada
Tuhannya agar menghancurkan harta kekayaan
ini, dan mengunci mati hati para pemiliknya. Se-

hingga, mereka tidak beriman karena memang
sudah tidak berguna lagi bagi mereka (setelah me
lihat azab yang pedih). Allah pun mengabulkan
doany4

is;:S;i <it6r 4;vj 6j .r'6t

"awj"w;"ije6j$1i:,tg,$tf,t6.& ih it6 ;e fi i!; ;iib 4:,a {'F

\6,tHfi .$ x ie t'Cji a,:'a

t'r';lXSOJi'J$;q\{;

"Musa bnlata,'Ya Tillan lwmi, sesungubrya Englnu
telah memberi lcepadn Fir'aun dnn pemulu-pemula
kaumnya perhiasan dan harta lwkayaan dalam lu-
hidupan dunia. Ya Thhan kami, akibatnya mereka

meny e satlan (rnanusrQ dnri j alnn Engknu. Ya Tillnn
lcami, binnsalmnlah harta bendn moelta, dan kunci
matilnh hnti mergkn, mala mereka tidak beriman
hingga mnelw milltat stlcsaan yang pedih.' Allah bn-

firman,'Sesungularya talnh diptrlewnlan pmnolnn-
an lmmu berdta. Sebal in, tutnplah knnu bnduapadn
j al"an y ang lunn dnn j anganlnh selali- knli lamu mzng-

ikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui."'
(Yunus:88-89)

'Ya Tilhnn lanni, sesunguhnya Englau hl"ah mcmbni
fupadn Fir'aun dan pernuka-pemuka lmumnya per-
hiasan dnn hnrta fukayann dnl.am kzhidupan dunin."
(Yunus:88)

Yang hal ini dapat menyesatkan manusia dari
jalan-Mu, mungkin karena terpengaruh oleh sim-
bol-simbol kenikmatan. Juga mungkin dengan ke
kuatan yang diberikan oleh harta kepada para pe
miliknya yang menjadikan mereka berkuasa unhrk
merendahkan dan menyesatkan orang lain. Kebe
radaan nikmat di tangan orang{rang yang suka
berbuat kerusakan atan banyak menggoncanglan
hati orang-orang yang keyakinannya belum me
ngerti bahwa nikrnat ini sebagai ujian dan cobaan,
yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan
karuniaAllah di dunia dan di akhirat

Di sini Musa berbicara tentang kenyataan yang
disaksikan manusia pada umumnya. Musa ingin
menghentikan penyesatan ini dan ingin member-
sihkan kekuatan tiran yang menyesatkan ini dari
semua sarana yang dapatmenyesatkan dan menipu
manusia. Oleh karena itu, dia meminta kepada
Allah agar membinasakan harta benda ini dan me
lenyapkannya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan
lagr oleh pemiliknya

Adapun doanya agarAllah mengunci mati hati
mereka sehingga mereka tidak beriman hingga me
lihat siksaan yang pedih, maka ini adalah doa yang
sudatr pufus asa Dia pufus asa bahwa hati senurcam
itu masih bisa diharapkan kebaikannya dan mau
bertobat atau kembali ke jalan yang benar. kri adalah
doa permohonan agarAllah menambah kekerasan
dan ketertutupan hati merekahingga datang siksa-
an kepada mereka Pada waktu itu tidak diterimalatr
iman dari mereka liarena iman yang baru diila'arkan
ketika terjadinya siksaan itu tidak diterima, dan
tidak menunjulftan tobat yang sebenarnya.
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'AIInh brfrman,'Sesungguhnya telnh dip nknnnlun
pnmahonnn knmu berdua.... "'

Telah diterima pennohonan mereka (Musa dan
Harun) dan diputuskan urusannya.

"Sebab itu, tttnphh knmu bndan pola jalnn yang lnas. "

Konsistenlah pada jalanmu hingga datang ajalmu,

"...Dan janganlah sefuli-luli knmu mengikuti ialan
orang- mang y ang tidnk mntgetnhui. " (Yunus : 89)

Orangorang yang berjalan di dalam gelap tanpa

ilmu, yang merasa ragu-ragu dalam melangkah, dan

merasa bimbang untuk kembali. Juga orang-orang
yang tidak mengetahui apakah merekaberjalan di
jalan yang lurus ataukah tersesatjalan.

Pemandangan kedua adalah pemandangan ten-

tang pelaksanaan.

:,,3#.3LttX4a';{rS*Lc*FiF'
IX i;r, J6 tA iu;f(;L&L is UrS
t'alt*W|r-fiW*iit:'afi Js;fii't

$ i.ss,' aKs Ii e;l; $ i;;ru
6LE';tr;6s;tL;1'"K't4't6;iif'6

&3MV);,*oFG
'Dan l{ami mtmungkinkan bani Istael melintnsi hut,
lnlu mnelw diilafii obh Firhun dnn baln tafinranya

lcmma lundnk menganiaya dnn menirdns (merela).

Sehinga, bih Fir'aun itu tclah h-a.mpir tcnggehm

berlatalah dia, 'Saya prcoya balatta tidnk adn tuhan

melnhilun Tfulwn y ang dip nmy ai okh bani lvael, dnn

saya tsmumuk mang-mang yang berserah diri (lnpa4a

Al,l"h).' Apalcah sekmang (b aru lamu p ucay a), pana-

tnl sesungguhnya lmrnu telah durhnla seiak dahulu,

dnn lwmu termasuk orang-orang yang bnbuat lw-

rusalan. MaJw, pada hmi ini l{nmi selmrmtknn badnn'

mu supaya knmu dnpat mmjadi pelnjaran bagi nang-
nrang yttg dnnng sesudahmu, dan sesungguhnya

kebanyaknn dnri manusia lengah dari tan"da-tandn

tutariann l(nmi." (Yvnrts: 90-92)

Inilah posisi yang pasti dan pemandangan ter-
akhir dalam kisah penentangan dan pendustaan.

Hal ini dipaparkan secara singkat dan global,
karenatujuan pemaparan ceritaini dalam surah ini
adalah untuk menjelaskan bagian pungkasan ini.
Penjelasan tentang perlindungan dan pemeliharaan
Allah kepada kekasih-kekasih-Nya dan diturunkan-
Nya azab dan kehancuran bagi musuh-musuh-Nya
yang lengah dan melalaikan ayat-ayat (tanda-tanda

kekuasaan-Nya) pada alam semesta dan ayat-ayat-
Nyayang dibawa oleh para rasul. Sehingga ayat ihr
memutuskan bahwa penyesalan dan tobat mereka
sesudah itu tidak ada gunanya.

Ayat-ayatini senada dengan ancaman terhadap
orang{rang yang mendustakan sebagaimana dise
butkan pada bagian permulaan surah ini,

"Tap - tinp umat m,empuny ai rasal. Makn, apabik tzkh
datang rasul mnelu, dibnilanlnh lwputusan antara
mereln dengan adil dnn mnelu (sedikit pun) ttdak
dianiaya. Mnela mmgatala n,'Bilnknh (d"n Wrya)
ancanwn itu jilu mernang lnmu orang-urang Jang
benar ?' I{ntalfinlnh,'Alcu tidnk bokuasa mendnrang-

knn ksnudlnratan d.an tidnk (puk) letrwnfaann kz-
padn diriku mclninknn apa yang diluhmdnki Allnh.'
Tiap +iap umat mmpuny ai aj aL Apabiln telah datnng

ajal mereka, mala mnelw tillnk dapat mengundur-

knnnya bmang sesaat pun dnn tidak (puk) munaju-
lam.ya. fatalunlal" Taanglan lupadnlw, jilw datuS
lepada lamu selulian silxaan- Ny a padn wala malnm

arnu siang lwi, apaluh orarg-orang yang bndnsa iht
minta disegnalwn j uga ?' Kmtudinn, apakah setelah

terjadinya (a.ab itu), ktmudian itu lumu baru me-

mnmyainya? Apaknh selcarang (baru lwmu rnuner'
cayai), padahal sebelurnnya kamu selalu meminta
sapay a disegnalan ?"' (Yunus: U- 5l)

Di sini kisah ini datang untuk membuktikan
ancaman ihr,

'Dan l{ami sebnarrylmn bani Ivad mzlirtnsi hut",
denean birnbinearl rtuniulg dan perlindungan IGmi

"Lalu mtrelw diiluti obh Fir'atn dnn bah tmlara-
nya",yangkeberangkatannya bukan karena meng-
ikuti petunjuk dan bukan karena iman, juga bukan
karena adanya dorongan syar'i melainkan, "Karenn

htnnnk runganinya dan menindns ftnnela)",mele
wati batas dan berbuat aniaya

Dari melukiskan penganiayaan dan penindasan

merek4 maka secara langsung kita dibawa untuk
menyaksikan tenggelamnya Fir'aun dan bala ten-
taranya ini,
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"Sehingga lcetikaFir'aun itu tclnh lwmpir tmgeln'm."

Dan, kematian sudah tampak di depan mata, dan

dia tidak mampu unhrk menyelamat}an diri lagi, maka

"Bqlwnlnh dia,'Say a p nmy a bahwa tidnk adn athmt

mzl,ainlan tuhnn yang dipncayai ohh bani lcrael" dan

saya tmnasuk orarg-orangyang busnah diri (fupada

Allnh)."'(Yunus: 90)

Telah lepas dari Fi/aun yang zz/lim, kejam, som-
bong, dan diktator itu semua pakaian kebesaran
yang selama ini menjadi lambang kebesaran dan
kekuatannyayang besar dan menalmtkan. Ia men-
jadi kecil, hina, dan tak berharga. Ia merasa belum
cukup kalau hanya menyatakan keimanannya
balrwa tidnk ada tulnn mthinlan tuhnn yang dipn-
cayai ohhbani Isracl Oleh karena itu, ia menambah-
kan dengan penyerahan diri ..., 'Dan saya termasuk

orang- orang y arg b nsnah diri (lapann AIIoh).'
Ya berserah diri....

"Apalwh sekarang (baru lamu pacaya), padalal w-
sungguhnya lumu tclah durhalw sejak dahulu, dnn

lamu tamasuk orang-orarry yang bubuat kcrusalmn. "
(Yunus:91)

Baru sekarangkatr kamu beriman, padahal kamu
sudah tidak dapat melalmkan usaha dan tidak dapat

berlari? Baru sekarangkatr kamu menyatakan ber-

iman dan berseratr diri, padahal selama ini kamu
terus durhaka dan menyombongkan diri? Baru se
lmrangkah kamu....?

'Maka, padn lari ini Ihmi selnmntknn badnrtmu ",

dengan tidak dimakan oleh ikan, dan tidak ada

bagian-bagianmu vang hilans yang menyebabkan
orang tidak mengenalmu lagi. Hal itu supaya di
ketatrui oleh orangdangyang datang sesudahmu
bagaimana radinya kamu,

"Supqa knnu dapat rw{adi pehjaran bagt uang'
ordng yang dnta ng seudnhmu."

Supaya mereka dapat mengambil pelajaran dan

ibrah. Juga supaya mereka mengetahui akibat
orang-oftmg yang melawan kekuatan Allah dan

menentang ancaman-Nya dengan mendustakarr
Nva
'Dan senn guhnya lebanyalan dai manusia lcrgah

dnn tmdn--tailda lulansaan lhmi." (Yvnus'. 92)

Tidakmau menghadadran hati dan pftirannya
kepadarya Tidak mau merenungkan dan memikir-
kan kekuasaan-Nn di dam semesta dan pada diri
mereka sendiri.

Layar dihrrunkan lagi pada pemandangan ter-
a}f,rir mengenai kejadian yang menyedihkan, yaihr
peristiwa pelanggaran, perusakan, penentangan,

dan kemaksiatan-kemaksiatan.... IGmudian segera
disinggung penyimpangan bani Israel sesudatr ihr,
yang peristiwa ini juga terjadi pada generasi-gene
rasi lainnya I

,$tr;)s5359iYti:k#y/.*i.:(ilt
'11{56;#"6"6j'""W?'r:'ii:1*\3JG

g'"W-)+)3(q.
'Dan sesungguhnya Karni telnh mmmpatknn Bani
Icrazl di tanpat ludiaman yang bags dan lfumi beri
mnelw reaeki dmi yang baik-baik. Makq mnelm tidak
berseli.rih leanli setelnh dntnng kzpadn nnelu Fmgeta-
huan (yarry tcrsebut dalam Taurat). Sesungguhnya

Tiinn kamu almn mzmutuslwn anlara nnelu pada
lari kiannt tmfang apa yang mnelu paselisihlant iht.'
(Yunus:93)

l<at^ aI- Mabwa' berarfr, tempat kediaman yang

aman. Dan, disandarkanryakafa inikepadalrctta-'aih'
shidq adalahuntrk menanrbah kesan arlan, num-

tap, dan kestabilarurya sebagaimana stabilnya ke
iujuran yang tidak pernatr berguncang seperti ber-
guncangnya kebohongan dan kedustaan.

Sungeuh bagus tempatkediaman ini bagi bani
Israel sesudatr mereka mengalami percobaanyang
panjang. Akan tetapi, masalatr ini tidak disebutkan
dalam ayatayat ini karena tidalc menjadi tujuannya
Dan, mereka bersenang-senang dengan rernki
yang baik-baik dan halat Sehingga mereka merr
durhakai frintah Allah yang menyebabkan di-
naramtanry"a yang baikbaik itu atas mereka

Hal ini tidak disebutkan dalam ayat-ayat ini
melainkan perselisihan mereka saja sesudatr ber-
sahr padu. Yaitu, perselisihan dalam urusan agama
dan dunia merek4 yang terjadi bukan karena ke
tidaktahuan melainkan sesudatr datangnya pe
ngetahuan kepada mereka Perselisihan yang di-
sebabkan oleh pengetahuan mereka dan setelah
dipergunakannya ilrnu ini unhrk membuat taktt/it
talc'ilil yang batil

IGrena kedudukan di sini adalatr kedudukan
pertolongan iman dan kehinaan kezaliman" maka

ayat-ayatini tidak secara panjang lebar memapar-

kan apa yang terjadi pada bani Israel sesudah itu.

Juga tidak diperincinya perselisihan mereka se
sudah datangnya pengetahuan itu. Al€n tetapi,
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dilipatuiya saja persoalan ini dan diserahkan kepada
Allah padaharikiamat,

"Sesangultnny a Tiimn lamu al'an mmtuhulwn anlnra
merelca pada hari kiamat tentang apa yang mereka

pnseli.sihkan rra. " (Yunus: 93)

Maka, tetaplah kisah ini dengan keagtmgannya,
dan pemandangan terakhir ini dengan kesan dan
pengaruhnya...

Demikianlatr kita memperoleh pengertian untuk
apa kisah-kisah Al-Qur'an ditampilkan, dan bagai-
mana kisatr itu ditampilkan pada tempabrya. Kisah-
kisatr AlQur'an bukan sekadar cerita, tetapi me-
ngandung sentuhan-senhrhan spiritud dan isyarat-
isyaratyang agung....

Sunah Allah Berlaku pada Umat Tbrdahulu
rlan Umat Belakangan

Sesudah itu, datanglah komentar atas kesu-
dahan kisah Musa dan kisah Nuh sebelumnya.
Komentar ini dimulai dengan mengemukakan pern-

bicaraan kepada Rasulullah untuk menetapkan apa
yang terjadi pada rasutrrasul sebelumny4 dan untuk
menjelaskan alasan pendustaan kaumnya kepada-
nya, bahwa bukanlatr ayat-ayat dan keterangan-
keterangan ihr yang menjadikan rendatr dan hina-
nya derajat mereka Tetapi, itu semua sudah men-
jadi sunnah Allah pada orangorang yang mendusta-
kan agama-Nf sebelum merek4 dan sunnatr Allatr
di dalam menciptakan manusia dengan dibekali
potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk,
serta potensi untuk menerima pefunjuk atau ter-
sesal...

Di sini juga diceritakan sepintas tentang Nabi
Yunus dan keimanan kaumnya kepadanya setelah
hampir saja mereka ditimpa azab, lantas mereka tidak
jadi diazab karena keimanannya itu. Mudalr-mudahan
penampilan kisah ini dapat mendorong para pen-

dusta ini untuk beriman sebelum habis waktunya.
Dari kisafFkisatr itu aktrirnya disimptrlkan bahwa

sunnah Allnh yatg bnlnlcu pada umnt-unnt tndnlrul'u
juga bnhlw padn umat belnlwngan, yaitu silxa,an dnn

lubirnsann bagi orang- wang y ang mmdustnlan ay at-
ay at- Ny a, dnn kzselmnann b agi para rasul dnn wang-
orang buiman Jary rungikuti merekn. Sunnah ini
sebagai suatu kepastian yang telah ditetapkan Allah
atas diri-Nya, dan dijadikannya sebagai sunnah
yang terus berlaku dengan tidak akan pernatr ber-
ganti dan bertukar,

'"{da i(p aiL6j:ci * .z 3og
51'-iuj,-eT$3;(
if{<'.Jir';'Kj)

"ffi:trittti$a;4+6;e3t
i;jass*tff,6itib-e6r14
(# 6ir, T{ Ji }.i; J f,UW;i 6(
$ * JY f,'!i;r:\ii*dr c - it )(r#
e6:6"&-tc;G93i5i6tri
"2r+<'(6tenilKJ,;;tlrK
<tji & G)$q) St a',rS v, <-'i' J
V|*fi o, 5i3l a$J:,*1i #'";uS
,fr' & <ilij +5,*3Av ust *j'Y3
';qsL 

-'61 <t- 5\ "6'S;J 
y-a, i-f{--$eWO-)

4'r&O'#i&eSJst<;tqt-aL|jt'ft'rri;lrif, ii)L)::+l;.u'b
G'b-';iJ\eW';"o:';ii"jtil;ga:K\i:(<$rr%

---;zJ- V

tn$5\:fr,e"J.jf,cilit4*x,rlc#4iK*€:irli4S&
, .+n.otat"..='^1

2

ifi,:{t;;-"i'iljil'i}l:#ri'irsi,ri'#
g'*:A:G:'!iii

"tr/Ialca jitra kantu (Muhanrnad) berada dalam lwagu-
raguan tcntang apa yang lfumi turunlwn lupadamu,
nnlu tanl akanlah kzp ada mang- ff ang y ang nanbam
kinb sebelum knmu. Saungularya ttlah dnnng lu-
benarankzpadmnudariTuhanmu,sebatritu janganlnh
selalilwli lwmu tcmulsuk orailg-orang lang rry-rry.
Dan selnli-lnli janganlnh lurw termanrk mang-mang
yng mmdustnlan ayar-ayat Allnh yang rnmyebablcan

lamu tnmasuk mang- uang yng W. Sesan gultny a
nrang-urang y ang ttlah pasti ttrhanap mcrela lnlinat
Tiiwnmu, tidnlJnh alan berimaa truskiPun dalarg lu -

pada mcrelw segala mamm leetnangan, hinga mnclw
mmy alrsikar. wb yang pdih. Dan nmgapa tidak ada
(pmduduk) suatu knta y ang b eriman lalu imanny a itu
bnm^anfaat lepadnnya selnin lwum Yunus? niltnla

.z4Eznz ,/i#e,19?)l
1, z l,tilz a'7,
Qi U,1v-'tlg,. dili
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mneka (laurn Yunus itu) berimnn, Ifurni hihnglean
dari mselw azgb y ang mmghinnlwn dnlnm luhidupan
dunia, dnn Kami beri lus ennngan ltzpadn muela sam-
pai kzpadn waktu yang tntentu. Dan jilm Iilhnnmu
mmgfundaki, tcntulah bniman orangyatg di muka
bumi seluruhnya. MaJm, apalah lamu (hzndak) me-
mnlsa mnnusin supaya merelm mmjadi nrang-orang
y ang b niman semuany a ? Tidnk adn s eorang pun alwn
briman lecaali dtngan izin Allah dnn Allnh menim-
pakan lumurknan kcpado nrang-nrang yang tidak
mm,gunnkan alwlnya. Kankanlah,'Pulwtilwnlah
apa yang adn di hngit dnn di bumi. Tidnldnh bnman-

faat tattda-tandn lulamsaan Allah dan rarul-rasul y arg
mzntrni pningatan bagi orarg-orangJang tidak bn-
iman.' Mneka tidnk menungu-nuttgu luruali (ltc-
janian-lnjadian) yang sanu dmgan lejadian-kejadian
(yang menimpa) nratg-orang yang telnh terdahulu
sebelum rnnelu. Ifutakanlah' Mala tungulala sesung-

guhny a aku pun tnmnsak orang- oratry ! ang m.cnungu
bnsam.a lwmu.' Kemudian Kami selamatlwn rasul-
rasal l(nmi dmt orang- mang ! ang berimnn. Demikinn-
lnh menjadi luuajiban atar Kami menyelnmatkan
orattg-orang larry berimnn " (Yunus: 94-103)

Pembicaraana teraliihir ini adalatr tentang bani
Israel, dan mereka ini termasukAhli Kitab. Mereka
juga mengetahui kisatr Nabi Nuh bersama kaum-
nya dan kisatr Nabi Musa bersama Fifaun. Mereka
membaca kisalr-kisah itu di ddam kitahkitab mereka-
Maka, pembicaraan selanjutnya di sini dihrjukan
kepada Rasulullatr. Jika beliau merasa ragu-ragu
terhadap kisatr-kisatr itu atau masalatr lainnyayang
diturunkan Allah kepada beliau, maka hendaHah
beliau menarryrakan kepada orzngorang yang menr-
baca kitab sebelumnya, karena mereka mengerti
tentang ihr, dari kitabkitab yang mereka baca itu,

"Ij,Iaknjilta laru (I,fuhannwd) btana dalnlt lwagun-
gta, tenlag ap yotg Kmni htrunl,an lupadmw, mala
tnua*mlah lepda orarg-orang yang mmtram ldnb se-

fu,lnn lanu. fungtthnya ttlnh datug k nennax, pdn-
mu dni Iilwmu, sfral ihr jangattlah wlwli- lal:i lwmu
tmnasak orang-orang rang ragu-raiw. " (Yunus: 94)

Tetapi, Rasulullatr tidak pernah merasa ragu-
ragu terhadap apyang diturunkan Allatr kepada
beliau. Atau, seperti yang diriwayatkan dari beliau,

'Alu tidakragu-ragu dan tidn*pdu bertnnya."

IGlau begitu, unhrk apa dianjurkan kepadabeliau
untuk bertanya jika masih ragu-ragu, sedang pada
al*rirnya dikatakan, "scsunggulmya tzlah datnrg le-
padamu lubenaran dari Tithanmu", padahal yang

demikian ini sudah cukup meyakinkan bagi beliau?
Pengarahan ini adalatr untuk mengokohkan hati

beliau di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa
sulit yang terjadi di Mekah setelah peristiwa Isra
Mikraj. IGrena, sebagian kaum muslimin murtad
kembali karena tidak mau membenarkan peristiwa
Isra Mil<raj itu. Pengarahan ifir karena setelah me
ninggalnya Khadijah dan Abu Thalib, semakin me
ningkat gangguan kepada Rasulullah dan orang-
orang yang bersama beliau. Pengarahan itu juga
sesudah dahmh hampir mengalami kemandegan
di Mekatr karena sikap keras kaum Quraisy kepada
beliau.... Semua ini dapat mengacaukan pikiran
Rasulullah. IGrena ifu , Allah segera memantapkan
kembali hati beliau setelah terlebih datrulu dikemu-
kakan kepada beliau kisah-kisah tersebut...

Selanjutrrya ayat ini juga sebagai sindiran bagi
oftrng{rang yang ragu-ragu dan mendustakan,

"Dan selwli- luli jangarilah kamu nmasuk oftng orang
yng mendustnkntt ay at- ay at AIIah y ang mmy ebablwn
lwmu nmaruk orang- orang y arqg n4g. " (Yunus: 95)

Sindiran ini memberikan kesempatan kepada
oftmgyang ingin kembali supayakembalike jalan
yang benar. IGren4 apabila Rasulullah diperkenan-
kan unhrkbertaryrajika masih ragu-ragu, kemudian
beliau tidak bertanya dan tidak ragu-ragu, berarti
beliau sudah yakin bahwa apa yang beliau bawa itu
adalatr benar. Dan, ini merupakan isyarat bagi kaum
muslimin agar mereka tidalcbimbang dan r4gu-ragu.

Selanjutnya, itri juga merupakan manhaj yang
diberilirn Allatr kepada umat ini di dalam meng-
hadapi sesuatu yang tidak mereka percayai agar
ditanyakan kepada ahlinya, meskipun mengenai
masalatr alddah yang sangat khusus. IGren4 se
orang muslim ifir diharuskan menerima akidatr dan
syariahnya secara meyakinkan, dan jangan ber-
taldid Gkulikutan) tanpa kemantapan dan keyakinan.

Kemudian" apal€h terdapat konfradiksi anhra ke
bolehan bertanya ketika ragu-ragu, dengan firman-
Nya,'langanhh seluli-luli lumu termasuk orang-
orang yng ragu-ragu ?Tdakada pertentangan sama
sekali, karenayang dilararg itu ialatr ragu-ragu dan
tetap dalam keragu-raguan tanpa mempunyai
keyakinan. Dan, ini merupakan keadaan yang buruk
yang tidak menyampaikannya kepada pengeta-
huan, tidak mendorongnya unhrk mencari penget+
huan, dan tidak membawanya kepada keyakinan.

Apabila apayang dibawa oleh Rasulullah ihr ada
lah benar dan tidak meragukan, maka apakah yang
menyebabkan kaum itu terus saja mendustakan-
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nya? Sebabnya ialah karena kalimat dan sunnah
Allah berlaku bahwa orangyang tidak mau melaku-

kan hal-hal yang menyebabkannya mendapat pe
hrnjuk, tidak akan mendapat petunjuk. Orang yang

tidak mau membuka mata hatinya terhadap cahaya
(kebenaran), maka dia tidak akan melihatnya.

Barangsiapa yang mengabaikan potensi.potensi,

maka dia tidak akan memperoleh manfaatnya, dan

ujung-ujungnrra dia tersesat, meski bagaimanapun

ayat-ayat dan keterangan-keterangan disampaikan

kepadanya. IGrena dia tidak mengambil manfuat

sedikit pun d ari ayat-ayatdan keterangan-keterang-

an itu. Pada waktu ihr kalimat dan sunnah Allatr
terjadi dan terealisir pada dirinya

"saunguhnya rrang- oratg y ang tclnh pasti tnlwdnp
msela lalirrut nthonma tdnk alen baimnL maleipun

datang kqann nnelw segala mnmm letnangaa hingga

"vr"lto 
riryaXltun qsi yang pdilL" (Yunus: 96.gI)

Maka, tidak ada manfaatnya keimanan bagi
mereka padawaktu (kedatangan azab) ifu, karena
keimanannya itu bukan atas kehendak dan pilihan-

nya, dan tidak ada wakhr untuk membuktikannya
dalamkehidupan.

Pemandangan yang serupa dengan ini baru saja

kita saksilcan. Yaihr, pemandangan tentang Fir'aun
ketika dia hampir tenggelarn, lalu dnber}at4 "Say a

berfuan balwa tidnk adn tulan mzhinlan tulwt y ang

difuwri olzh funi Israzl" dm' saya ttnnasuk urang-orang

yarry bcrscrah diri (kepada Alhh).-'Kemudian di.
icatakan kepada Fir'aun,"Apakah sekarang (baru

kamu beriman), padnh.al sesungguhnya lumu telnh

&nhaka sejak dahulu, dnn kanu tennasuk mang-arang

wnp berbuat lcerusalwn ?"' fid"rn kondisi telah tampak kepastian sunnatl
Allah yarg umum, dan telatr tampak kesudatrannya

maka kapan lagi manusia melakukan usaha dan

membuka jendela unhrk mendapatkan sinar hamp
an unhrk selamat? Para pendusta itu dapat menarik
kedustaan dan pendustaannya beberapa wakfu se
belum datangnya siksaan,

'Mmgapa tidak adn (pmduduk) suatu latayangber'
iman-lahu inunnya itu bermanfaat kepadanya sehin
laum Yunus ? milvb mnelu (lar* Yunus itu) bu'
imn4 lami hilnnglun dnri mnelw azlb yangmeng-

hinatw dnlnm lehidupan dunia, dan Ihmi beri lu'
serwtgan l"pd" mcrelu sampai l"podo wakn ytg
tertentu." (Yunus: 98)

Ini merupakan anjuran unhrk masayang telah lalu,

png menunjuldran batrwa kenyahannya tidak terjadi...

"Mengapa tidak ada kota yang beriman" dari
kota-kota yang disebutkan itu?

Akan tetapi, (penduduk) kota-kota itu tidak ber-

iman. Yang beriman hanya sedikit sekali, maka sifat
yang dominan ialatr tidak adanya keimanan....
Begihrlah yang terj:idi selain pada sebuah kota saja

Dan yang'dimaksud dengan al-qaryahkottt lalah
kaum (penduduknya). I afal ini juga memberikan
pengertian bahwa risalah-risalah itu diturunkan di
perkotaan, bukan di dusundusun.

Kemudian di dalam rangkaian ayatini tidak di-

ceritakan secara rinci tentang kisatr Nabi Yunus dan

kaumnya, melainkan dikemukakan isyarat pada

bagian alirhirnya saja, karena bagian terakhir (pe
nutup) inilah yang hendak ditonjolkan di sini. Oleh

karena itu, kami tidak ingin merincinya Cukup kita
ketatrui batrwa kaum Yunus ihr terancam azab yang

menghinakan dan menakutkan. Ketika mereka
beriman pada saat-saat terakhir sebelum datangnlza

azabifit, makaAllah menghilangkan azab itu dari
mereka dan mereka dibiarkan bersenang-senang
dengan kehidupannya hingga waktu tertentu. Dan,

seandainya mereka tidak beriman, niscaya mereka
ditimpa azabiu sesuai dengan sunnah Allatr ter-
hadap maktrluk-Nya....

Hal ini sudah cukup bagi kita untuk mengetatrui
dua perkara penting.

Pntnmg seruan kepada orirng{rang yang men-
dustakan itu supaya bergantung dengan tali kese
lamatan yang terakhir, dengan harapan agar mereka
selamat sebagaimana selamatnyakaum Yunus dari
azab yang hina dalam kehidupan dunia Ini merupa-
kan trjuan larrgsung dipaparkannya cerita ini di sini

I{edua" sunnatr Allah tidak selesai dan berhenti
dengan amangtannva azab fun dan membiarkan
kaum Yunus bersenang-senang pada kesempatan
lain. Akantetapi, sunnahAllah ihr terus berlaku dan
terlaksana karena esensi sunnah Allah itu ialatt
akan menimpakan azab kepada mereka bila mereka
terus saja mendustakan hingga datang azab ittt.
Apabila mereka sudatr tidaklagi mendustakan se
belum datarrgnya azab itr, maka berlakulah sunnah
dengan diselamatkannya mereka sebagai akibat
kembalinya mereka kepada kebeftilan.

Dengan demikian, tidak ada pemaksaan ter-
hadap perbuatan manusia pemaksaan (pemastian)

itu ialah mengenai akibatnya-a

I
:
I

(
t

23 faidah it i t"tni pakai di dalam menafsirkan ayat-ayat naryi'ah'yangberkenaan dengan kehendahAllah dan kehdak/kebebasan manusia',

dan kami tidak bergeser darinya hingga sekarang. HanyaAlldrlah yang memberi taufk
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Dari situ datanglah kaidah umum mengenai ke
kafiran dan keimanan,

' D an j ilealnu Tiwnmu mmghmnnki, tmtulnh b aimnn
semua 1rang yatg di mulw bumi seluruhnya. Makn,
apakah kamu (hendak) memalcsa manus'in supaya
merela mcnj adi nang-orang yang buimnn semuany a ?

Tidnk adn seorangpun aknn bnim.an lucuali fungan
izin Allah; dan Allnh nmimpalun ksmurlwan kzp ada
lrang-orang yang tidak mempergunnkan akalnya. "
(Yunus:99-100)

Seandainya Tuhanmu menghendaki, maka di-
ciptakan-Nya jenis manusia ini sebagai makhluk
lain, yang tidak mengetahui jalan lain selain satu
jalan saja yaitu jalan iman, malaikat misalnya. Atau,
dijadikan untuk mereka satu potensi saja, yaitu
potensi untuk beriman.

Demikian pula seandainya Dia menghendaki,
niscaya dipaksa-Nya semua manusia terhadapnya.
Sehingga, mereka tidak mempunyai kehendak
untuk melakukan pilihan.

Akan tetapi, kebijaksanaan Yang Maha Pencipta
yang kadang-kadang kita mengerti dan kadang-
kadang tidak kita mengerti, tidakmeniadakan ke
tidaktahuan kita terhadap keberadaannya Ber-
lakulah kebijaksaan-Nya di dalam menciptakan
manusia dengan diberi potensi terhadap kebaikan
dan kejelekan, pehrnjuk dan kesesatan. Diberi-Nya
mereka kemampuan untuk memilih jalan yang ini
atau yang itu. Diberi-Nya pula kemampuan bahwa
apabila dia (seseorang) menghendaki kebaikan,
mal€ dia dapat mempergunakan potensinyayang
berupa pan*@ca indr4 perasaan, dan pikiran. I:lu,
mengarahkannya untuk mengetahui bukti-bukti
petunjuk di alam semesta dan pada diri mereka serta
pada ayat-ayat dan keterangan-keterangan yang
dibawa oleh para rasul. Dengan begitu, dia akan
beriman, dan dengan imarurya itu dia terbimbing ke
jalan keselamatan.

Sebaliknya kalau dia mengabaikan potensi-potensi
yang diberikanAllah itu, dan menutup pikirannya
dari buktibukti yang membawa kepada keimanan,
maka akan keraslah hatinya dan tertutup akalnya
Akibatnya, dia mendustakan atau mengingkari,
yang akhirnya mendapatkan balasan sebagai oftmg
yang mendustakan dan ingkar sebagaimanayang
sudah ditenhrkan oleh Allah.

Dengan demikian, urusan iman dibiarkan oleh
Allah untuk dipilih, dan Rasul tidak memaksakan-
nya kepada seorang pun. IGrena tidak ada jalan
untuk memaksakan ke dalam peras:urn hati dan

jalan pikiran,

'Maka, apakah karnu (hendak) memalxa manusia
supaya mereka rnenjadi lrang-nrang yang beriman
semuanya?" (Yunus:99)

Ini adalah pertanyaan unhrk menyangkal, karena
pemaksaan ini tidakboleh terjadi,

"Tidde adn seorangpun almn berimnn lecuali dmgan
i<inAllnh."

Sesuai dengan sunnah-Nya yang berlaku se
bagaimana yang telah kami jelaskan, maka tidaklah
seseorang itu akan sampai kepada keimanan kalau
dia menempuh jalan lain yang tidak membawanya
kepada keimanan itu. Bukannya dia menghendaki
keimanan dan menempuh jalannya lantas dihalangi,
karena tidak demikian yang dimaksud oleh nash
ini. Bahkan, maksudnya ialah bahwa seseorang ihr
tidak akan sampai kepada keimanan kecuali apabila
dia menempuh jalan yang dapat menyampaikan
kepadanya sesuai dengan izin dan sunnah Allah yang
bersifit umurn Dengan demikian, Allah akan menr
bimbingnya dan berimanlah dia deqgan izin-Nya

Maka tidak ada sesuafir terjadi secara sempurna
kecuali dengan mengikuti ketentuan yang khusus
unhrknya Manusia menempuh jalarurm lalu Allah
menenhrkan hasil untuknya dana membuktikarurya
dalam kenyataan sebagai balasan atas usaha dan
kesungguhan mereka karena Allah untuk men-
dapatkan petunjuk...

Hal ini ditunjuki oleh ujung ayat

'Dan Allnh mmimpalun lemurlaan l"pod" orang-
orang yang tidak mtmpngurwlun alwlnya. " Surnltsz
100)

Orangorang yang mengabaikan akalnya untuk
berpikir dan merenungkan, makaAllah akan me
nimpakan n7s kemurkaan' atas mereka Dan, n7iifu
merupakan kotoran kejiwaan yang sangat jelek.
Mereka mendapatkan ryiihr karena mereka meng-
abaikan potensi mereka untuk berpikir dan me
renungkan, yang berujung pada pendustaan dan
kekafiran.

Lebih jelas lagi bahwa ayat-ayat dan peringatan-
peringatan ihr sama sekali tidakberguna bagi onmg-
orang yang tidak beriman, karena mereka tidak
mau merenungkannya. Padahal, ayat-ayat ihr dipam-
pangkan di hadapan mereka dilangitdan dibumi,

"Kataliltilnh 'Pdatilanlah apayang ann di lmgit
dan di bumi. Tidakhh bermanfaat tandn-nnda Ie-
kuasann Allah dan rasul-rasul yang memhawa pe-
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ringatan bagi orang-orang yang tidak berim.an."'
(Yunus: 101)

Sama saja, apakah bagian ujung ayatini sebagai
pertanyaan ataupun ketetapan, maka persoalannya

adalah satu juga. Maka, apa yang ada di langit dan

di bumi itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan
Allah. Tetapi, tanda-tanda kekuasaan Allah dan rasul-

rasul yang memberi peringatan itu tidak berguna
sama sekali bagi orangorang yang tidak mau ber-
iman. Karena, sebelumnya mereka sudah tidak
mau memperhatikan dan merenungkannya.

Sebelum melanjutkan ke bagian akhirnya, kira-
nya kita perlu berhenti sebentar di hadapan firman
Allah ini,

"Kntalanhh, 'Pnlntilwnl,ah apa yang ada di langit
dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tan"da-tandn lu'
kuasaan Allah dan rasul-rasul yang membawa pe-
ringatan' bagi orang-orang lang tidak beriman."'
(Yunus: 101)

Orang-orang yans diajak bicara dengan Al-
Qur'an ini pertama kali tidak memiliki pengetahuan
ilrniah tentang apayang ada di langit dan di bumi,
kecuali hanya sedikit sekali. Akan tetapi, hakikat
kenyataan yang telah kami isyaratkan berkali-kali
ialah bahwa antara fitrah manusia dengan alam
tempat kita hidup ini terdapat rahasia yang me
madai. Fifah ini dapat mendengar alam semesta
ini, ketika ia terbuka dan sadar, dan banyak men-
dengar tentang ini.

Manhaj Al-Qur'an di dalam membentuk visi
islami dalam pemikiran manusia bersandar pada

apa yang ada di langit dan di bumi, mencari ilham
dari alam semesta ini, dan menghadapkan pandang-

an, pendengaran, hati, dan pikiran kepadanya-... Hal
itu dilakukan tanpa merusak watak keterafuran dan

keseimbangan yang ada padanya. Juga tanpa men-
jadikan bagian dari alam ini sebagai tuhan yang

memberi pengaruh kepada manusia sebagaimana
Allah. Misalnya, kekufuran golongan materialis
pendusta, yang menamakan kekufurannya ini de
ngan aliran "ilmiah" yang mereka jadikan landasan
untuk membuat tatanan sosial yang mereka sebut
dengan "Sosialisme llmiah". Padahal, pengetahuan
yang benar berlepas diri dari semua kekufuran
mereka itu.

Memperhatikan apa yang ada di langit dan di
bumi akan menjadikan hati dan pikiran bertambah
sensitif dan tanggap, menambah luasnya perasinn
terhadap alam wujud ini, juga menambah ke-
akrabannya..... Semua ini merupakan jalan unfuk

mengisi jiwa manusia dengan irama alam yang
menyiratkan adanya Allah, keagungan-Nya, peng-

aturan-Nya, kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya,
dan kemahatahuan-Nya....

Masa terus berjalan, dan ilmu pengetahuan ma-
nusia terhadap alam terus berkembang. Maka apa-

bila manusia ini terbimbing dengan cahaya Allah
kepada pengetahu{n ilmiah ini, niscaya ilmu pe
ngetahuan ihi akan menjadikan manusia tersebut
semakin merenungkan alam ini, semakin mantap,
semakin kenal dengarury4 merasa dapat berdialog
dengannya, dan merasa bersama-sama dengannya
dalam menyucikan dan memujiAllah,

"Tidak ada sauatu pun melainltnn bntasbih dmgan
memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti
tasbih mnela. "(al-Israa': 44)

Tidak ada seorang pun yang mengerti tasbih
segala sesuatu dengan memujiAllah kecuali orang
yang hatinya bersambung dengan Allah....

Adapun jika ilmu pengetatruan ini tidak disertai
dengan sinar dan cahayp iman, maka ia membawa
orang yang celaka menjadi bertambah celaka.
Sehingga, semakin jauh dari Allah dan terhalang
dari cahaya dan sinar iman itu.

"Tidnklnh bermanfont tnndn-tnndn lerkuasann Allnh
dan rasul-rasul yang memberi pningatan bagi wang-
zrang yang tidak bniman. " (Yunus: 101)

Manfaatapakahyang akan diberikan oleh ayat-
ayat dan rasul-rasgl pembawa peringatan itu jika
hati sudah terhrtup, akal telah beku, potensi pene
rimaan fitah telah terabailan, esensi kemanusiaan-
nya telah tertutup dari wujud ini, sehingga tidak
mendengar pujian dan tasbihnya?

"Manhaj Al-Qur'an di dalam mengenalkan ma-
nusia kepada hakikat uluhiatr menjadikan alam dan
kehidupan sebagai sebuah pameran yans indah
yang menampakkan hakikat ini, menampakkan
pengaruhnya yang positrf, mengisikan wujud dan
kehadirannya di sisi keberadaan manusiayang ber-
pengertian....

Manhaj Al-Qur'an ini tidak menjadikan elsisterci
Allnh sebagarpersoalan yang perlu diperdebatkan.
Eksistensi llahi mengisi hati manusia (baik di-
pandang dari celahcelah penglihatan Al-Qur'an
maupun kesaksian realitas) yang di sana tidak ada
peluang untuk diperdebatkan. Manhaj AlQur'an
mengarahkan secara langsung kepada pembicara-
an tentang pengaruh eksistensi ini dalam seluruh
alam, dan membicarakan funfutan-tunfutannya di

A
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dalam hati dan kehidupan manusia.
Manhaj Al-Qur'an di dalam mengikuti langkah

ini hanyalatr bersandar pada hakikat asasi dalam
penciptaan manusia. Allah adalah yang mencipta-
kan, dan Dia lebih mengetahui tentang orang yang
diciptakan-Nya,

'S aungquhnya Kami tckth rcnciptalan mnnusia dnn
mmgetahui apa y ang dibisikilan olzh lwtiny a. " (Qnf:
16)

Fitrah manusia ihr sendiri membutuhkan agama
danmemerlukan akanadanyaTuhan.
Batrkan" dalam kondisinyayang sehat dan lurus, dia
mengarah kepada pengakuan adanyaTuhan Yang
Esa, dan memiliki perasaan yang kuat akan adanya
Tuhan Yang Esa ini. Fungsi akidah yang benar
bukanlah menumbuhkan perasaan butuh kepada
Tuhan dan menghadap kepada-Nya, karena ini
sudah ada di dasarfitatr. Akan tetapi, fungsi akidah
yang benar ialah membetulkan penggambaran
manusia terhadap Tuhan ini, mengenalkannya ke
padaTuhan Yang Matrabenar png tidak ada hrhan
selian Dia dan mengenalkan hakikat dan sifrt-sifut-
Ny4 bukan mengenalkan keberadaan-Nya. Kemu-
dian mengenalkan konsekuensi kehrhanan di dalam
kehidupannyayaihr mengakui rutrubiylahkdrrn*
an-Nya terhadap alam semesta', qato amnhkepng-
ahran-Nya', dm lalcimiyai kedaulatan-Nya .

Keraguan terhadap hakikat adanyaTuhan atau
mengingkari-Nya itu merupakan petunjuk yang
pasti atas adanya kerusakan yangjelas pada esensi
kemanusiaannya. Juga sekaligus menunjukkan
telah tersia-siakannya potensi fitatrnya untuk me
nerima dan mengakui ketuhanan ifu. Pengabaian
ini tidak dapat diobati dengan perdebatan, dan
perdebatan ini memangbukan jdan pengobatan.

Sesungguhnya alam ini adalatr alam yang ber-
iman dan patuh kepadaAllatr. Ia mengenal siapa
penciptanya dan tunduk kepada-Nya. Segala se
suatu dan semua makhluk hidup di dalamnya ber-
tasbih dengan memuji-Ny4 kecuali sebagian ma
nusia! Dan, manusiahidup di ahm dengan senan-
tiasa mendengar gema iman dan Islan\ gerna tasbih
dan sujud. Unsur-unsur keberadaannya sendiri
hrut serta dalam gema ini, dan geralen alarniahnf
juga tunduk mengikuti undang-undang yang di
tetapkanAllah.

Mak4 sesuatu yang fitrahnya tidak merasakan

semua gema ini, ddak merasakan adanya undang-
undang Ilahi padanya, dan potensi fikatrnya tidak
menangkap gelombang alam ini, maka potensi
fitrahnya telah terabaikan. Oleh karena itu, tidak
ada jalan unhrk sampai ke hati dan akalnya dengan
perdebatan. Jalan untuk mengobatinya adalatr de
ngan mengusahEkan membangkitkan potensi pe
nerimaan dan ketanggapannya, dan mengumpul-
kan semua potensi fitrahnya di dalam dirinya.
Mudah-mudahan fitrahnya itu akan bergerak lagi
dan segera melakukan aktivitasnya"2a

Memalingkan perasaan, ha6 dan pikiran unhrk
memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi
merupakan salah safu caraAl-Qur'an unfuk meng-
hidupkan hati manusia Mudalr-mudahan dia akan
berdenyut dan bergerak, dapat menerima dan me
respon.

Alan tetapi, orangorangyangmendusbkan ayat-
ayatAllah dari kalangan bangsaArab jalriliah dan
lain-lainnya ihr tidak mau merenungkan dan tidak
mau merespon.... Apakatr yang mereka nantikan?

Sunnah Allah tidak akan berganti, akibat yang
bakal diterima oftrng{rang yang mendustakan itu
pun sudah dimengerti. Mereka tidak akan dapat
mengubatr sunnatrAllah. Akan tetapi Allah kadang-
kadang memberi mereka tempo sehingga tidak
disiksaNya dengan menghabiskan mereka ke akar-
akarnya Namun, orangorang yang terusmenerus
mendustakan-Nya pasti akan dikenakan siks4

'Mnela tidak menungu-nunggu lucuali (kzj adian-
lwjanian) yang sanu dmgan lwjadian-lejadian (yang
menimpa) orang-oratg lang tthh tadahulu scbelum
mnela. I{anlwttlah, Maka tunguhla sesungguhny a
aku pun tnnasak orang- orarg y ang mntngui nsanw
lwmu."'ffuntts: 102)

Dihrtuplah bagian ini dengan akibat terakhir bagi
tiaptiap risalah dan tiaptiap sikap mendustakan,
dan dengan pelajaran terakhir dari kisatFkisatr dan
komentar itu,

"Kanudian Kami sehmatJwn rasul-rasttl l{ami dan
orurg-orang Jang bniman; dtnikionlnh mmjadi lu-
waj iban atns lhmi mcny elamatlun orang- oring yang
bniman."(fvrllts: 103)

Inilah kalimat yang telatr ditetapkan Allah atas
diri-Nya bahwa bibit-bibit orang beriman akan tetap
lestari, tumbuh, dan selamat, setelah menghadapi

2a Oitutip dari tutu tO*tt *lrlr"t fArouuuit Istami ua Maquumaatuhu, bagian kedua, terbitan Darusy Syuruq.
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berbagai macam gangguan dan batraya, setelah di-

dustakan dan disiksa....
Demikianlah yang telah terjadi dan yang akan

terus terjadi, sedang kisah-kisatr dalam surah ini
menjadi saksi...

I(arena itu, hendaklah orangorang yang ber-

iman merasa tenang....

'".*\ g >E e- : i #. 4 Soy 
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'Tfutakanhb'Hai manusia' jika kamu masih
datam keragu-ragua^n tentang agamakuo maka

fteafruilah) alnr ddak menyembah yang kamu
sembah selaln Atlah. ftt"pi' aku menyembah
Allah yang akan mematikan lcarru dan aku
telah diperinah supaya tennasuk orang-orang
yang beriman.' (104) Dan (a\u telatr dipe-
rinafrUn)r'Iladapkanrlah muka^nru kepada
agama dengan arlus ikhlas dan ianganlah kamu
te-rmasuk orang:orang yang musyrik (105) Dan
janganlah kanru menyembah "aPa-aPa yang
-tidak 

memberi manfrat dan ddak (pula) mem-
beri mudtraratkepadamu selaln Allah. Sebab,
jika lcanru berbuat (yr'ng demikian) ihr, maka
sesungguhnya kamu termasuk orang-orang
yang zalim.' (106)Jika Allah menimpakan sua,tr
kemudharatan kepadamuo maka tidak ada
yang dapat menghilangkanrrya kectrdi D'ia.
Dan jika Allah menghendaki kebailran bagi
kamu, maka tak ada yang menolalc karunia-

Nya. Dia memberikan kebaikan iUr kepada siapa
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-
Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (tOZ) Ibtalanhb' TIai manu-
sia, sesungguhnya telah datang kepadamu ke-
benaran (Al-Qur'an) dari Ttrhanmu. Sebab itu,
bara^npiapa yang mendapat Petunjulq mala
sesungguh+ya (p5urnluk iur) una.k kebaikan
dirinya sendirl Dan barangsiapa yang sesatt

maka sesungguhnya kesesatannya ihr mence-
lakakan dirinya sendiri. Dan aku buka.nlah se-

orang penjaga terhadap dirimu.' (108) Ikufihfi
apa yang diwahyukan kepadanr4 dan ber-
sabadafr hingga Allah memberi keputusarq dan
Dia adafafi IIaIdm ya^ng sebaik-baihrya." (109)

Penuhrp Surah
Ini merupakan penuhrp suratr, dan penuhrp per-

putaran perjalanan dalam berbagai ufuk Perjalanan
yang membuat kita merasakembali darinya setelah
melalnrkan pengembaraan panjang di alam semesta
segrsegr jiwa alam pikiran, perasaan" dan perenung
an. Kembali darinya dalam ketegangan setelah me
lakukan perjalanan keliling yang panjang, dengan
perolehan yang besar, dan bejana yang penuh.

Inilah penutup surah yang memuat perjalanan

keliling seputar masalatr akidatr dengan persoalan-
persoalan asasinyayang besar, yarfu Tauhidur Rt-
buubiyyahwal-qawaamahual-hanhimtyalameniad*
kan sekuhr-sekutu dan pemberi-pemberi sfafaat
mengembalikan semua wusan kepadaAllah; dan
sunnah yang telatr ditetapkan-Nyayang tidak ada

seomng pun dapat mengubah dan menggantinya
Masalatrwatryu dan kebenarannya dan masalatr
kebenaran yang murni yang dibawaq"a. Masalah
kebangkitan kembali dari kubur, masalah hari akttir
dan keadilan dalam pemberian balasan....

IGidah-kaidah asasi dalam akidah inilahyang
menjadi pokok persoalan surah ini secara kese
luruhan, dipaparkannya kisatr-kisatr untuk men-
jelaskannyq dan dibuatryabermacantmacam per-

contohan untuk menerangkannya...
Semua ini diringkaskan dalam bagian penulrp

ini, dan Rasulullah dihrgasi untuk menyampaikan-

rya kepada seluruh manusia Jwa unhrk menyam-
paikan kepada manusia dengan kalimat terakhir
yang jelas dan tegas bahwa beliau ak'an tctap
mmmtslwnhnglealmyadnganberjalnndi jalanyng
Lurus schinga Allnh nefltberi keputusaa lareru Dialah

s eb aik- baik y ang rrcmt d kQ utus an.

/
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"Katalwnlnh 'Hai manusia jilw kamu masih dahm
kaagu+aguan tentnng agamnla, nalu (lutahuikh)
alw tidak nmy en$ah yng lwmu sembah sehin AIln h.
ntup| aku mmyembah Allah yary alan mematilwn
kamu dm a,lw tzlah diperintah rupaya tnmantk mang-
orang y ang baimnn. " ff vutsz 104)

IGtakanlah, "\Matrai seluruh manusia walaupun
yang menerima khithab (pembicaraan) \'aktu itu
adalah oftrng-orang musyrik Quraisy, jika kamu
merasa ragu-ragu tentang agama yang aku seru
kamu kepadanya itu sebagai agirma yang benar,
maka'keragu-raguanmu itu tidak akan meng-
halarUiku dari keyakinanku. Juga tidak akan men-
jadikan aku menyembah sembahan-sembatran
yang kamu sembah selain Allah...."

'ntnpi, a*u mryembah AIkh yang aknn marutiltan
leamu....tt

Aku menyembah Allah yang menguasai ajal dan
umurmu....

Penonjolan sibtAllah ini di sini mempunyai nihi
dan petuniuk tersendiri Mak4 penonjolan sifut ini
adalatr unfuk merUingatkan mereka akan kekuasa
an Allah atas mereka dan akan beraktrirnya ajal
mereka kepadaNya Oleh karena itu, Dialatr yang
lebih pahrt diibadatri daripada sembatrarsembatran
yane tidak dapat nrenghidupkan dan tidak dapat
mematikan.

'Dan alw tclah dipdltah mpaya ternasak urary-
orang y ang briman." (Yunus: 104)

Mak4 alcu di dalarn melaksanakan perintatr ihr
tidak akan melewati batas.

_i-{Ai t :iK{;G q $-,3)a55t,
g

' Dan (afu tilah dipainlai}an),'Hadnpkmlah mtla-
mu lupada agatu dngan tulus ifi:hlas dan janganlah
lam1 tcrmantk mang-orang yang nusyilL"' (Yunus:
ro5)

Di sini pembicaraan beralih dari cerita kepada
perintatr langsung, seakan.akan Rasdulhh mene
rima perintatr ihr ketika beliau sedang berhadapan

dengan masyarakat. Hal ini lebih kuat dan lebih
dalam kesannya. "Hadaplwnlah mukamu lupada
agama dmgan tulus ikhlaf dan penuh perhatian.
'Dan janganlnh lwmu termasuk orang-orang larrg
musyrik", unfuk semakin mengukuhkan makna
istiqamahnya terhadap agama dan makna kebe
radaannya sebagai omng yang beriman. IaIu, di-
larang seslra lairgsung melakukan kemusyrikan
setelah difrintahl€n secara langsung untuk
beriman.

6ig efi, 
"97;,5; 

g;S ( $r si o uij
#iry-tt;tW6y

'Dan janganlahkarwmmyn$ahapa-apayangtidale
mmb ai manfaat dan tidale (pula) mmb*ri nadhcrat
kzpadamu selntuAllah. Sebab,ji*a kanu babut (1eng
drmikian) itu, mnlw scsunggulmya kamu terfiinsuk
orang- oratg I ang ulim. " Svnrsz lM)

Janganlah kamu menyembah sesuafu selain
Allah yang tidak dapetmemberi manfrat dan mu-
dharat kepadamu, yang berup sekutu*ekuhr dan
pemberi-pemberi syafiat (menurut anggapan
mereka), yang disembah oleh orangtrarlg nmsyrik
untuk mendapatkan manfaat dan menolak mu-
dharat Sebab, jika kamu berbuat demikian, maka
kamu termasuk golongan orangoraqg musyrik itr.
Maka, timbangan Allah tidak memihak dan ke
adihn-Nya tidak dapat ditarik ulur....

b-'
..--Ll'j,Jfi u+tZXV,X{rcJ-og
le:gb$J-*,J*i':*;k-{3fr ii.lt;j

g#)$frrfij$
'Jila Allah mmimpakan uatu kcnudlwratan lepafu-
mu, mnka tlkk da ygng depat nmgftilangkannla
sckin Du. Dan jilca AUah mnghrndald krfuikan biryi
kamu, malw Udak ada yang dnpat rnnolak lwrni-
t$o. 2y ryberikan kzbaikan itu kepada siapa nja
yang difuhmdaki-1,$a di antara lwmba-lnmba-Nya,
dnn Dialah Yang Maha Pmgampun l"gi Mil*
Pcny ay ang. " (Yunus: I07)

Mudharat itr merupakan konsekuensi logis bagr
sunnah Allatr yang berlaku ketika manusia me
lakukan hathd yang nrenyebabkan kemudharatan
itu, demikian pnrla dengan kebaikan....

Jika Alhh menirnpakan kemudhratan kepada
mu dengan jalan memberlakukan sunnah-Nya,
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maka tidak akan ada seorang pun yang dapat meng-
hilangkan kemudharatan itu darimu. Pasalnya,
yang dapat menghilangkannya hanyalah dengan

mengikuti sunnah-Nya dan meninggalkan sebab-

sebab yang dapat membawa kepada kemudharatan
itu kalau diketatrui. Atau, memohon perlindungan
kepada Allah supaya Dia menunjukimu jika sebab-

sebab itu tidak diketahui. Dan, jika Dia meng-

hendaki kebaikan untukrnu sebagai buatr dari per-

buatanmuyang sesuai dengan sunnatr-Ny4 maka
tidak akan ada seorang pun maktrluk yang dapat
menolaknya dari dirimu. Maka, karunia ini diberi-
kan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang mau me
lakukan sebab-sebabnya sesuai dengan sunnatr
Nyayang umum dan berlaku

'Dan Diahh Yang Malu Pmgampun lo& Mol*
Pmyayang", yang mengampuni semua dosa yang
telatr lalu apabila ditobati. Dialah yang menyayangi
hambahambaNya dengan menghapuskan keielek-
an-kejelakan dari mereka dengan tobatnya dan
amalannya yang saleh serta kembali ke jalan yang
lurus.

Demikianlah ringkasan seluruh akidah yang
menjadi kandungan suratr ini, yang Rasulullah di-
tugaskan untuk mengumumkannya kepada semua
manusia Dan, khithab (perintah) ini ditujukan ke
pada beliau seakan-akan beliau sedang berada di
tengah-tengatr merek4 sedangkan mereka itulah
yang menjadi sasaftIn.

Ini merupakan sebuah uslub (metode) peng-

aratran yang mengesankan di dalam jiwa. Rasul pun

melaksanakannya terhadap orangorang yang kuat
dan banyak jumlahnya, tokoh-tokoh jatriliah, dan

menghadapi kaum musyrikin yang sudatr sangat
mendalam dalam sejaratr kemusyrikannya....

Beliau mengumumkannya dengan penuh se
mangat dan tegas. Padatral, beliau hanya bersama
golongan mukmin yang jumlatrnya minoritas di
Mekah, sedang seluruh kekuataan berada di pihak

kaum musyrikin....
Akan tetapi, ifulah dal$'ah deng4n segala tugas

nya, dan kebenaran itu harus memiliki kekuatan
dan keyakinan.

Oleh karena itu, pengumuman yang teraliihir
kepada manusia ialah,

.-t, - /*Ft,
"I{atnlanlnh'Hai mmnniq saungulmya tclah dnlang
kepafuimu luberurqr (Al-@rian) dnri Ihhanmu.
Sebab itu, barangsiapa yang mendapat pearnjulq rrule
sesungguhnya (paunjuk itu) untuk lebailan dirinya
sendiri. Dan barangsio?o yary sesat, malw sesung-

guhnya lusesatnnnya itu mmrelalrnJtnn dirinya smdiri.
Dan aku bulwnlah seorangpcftjaga tnhndnp dirimu."'
(Yunus:108)

Itulah pengumuman terakhir dan kata puhrs,
yang menunjukkan pemilahan secara sempurn4
dan tiaptiap oranag berhak menentukan pilihan
bagi dirinya. Maka, inilatr kebenaran yang telah
datang kepada mereka dari Tuhan mereka

"Barangsiapa yang mmdapat petunjuN mala sesung-

guhny a (p aurq uk itu) untuk lebailwn, diriny a sendii.
Dan barangsiapa yang saat, malra sesunguhnya lu-
sesatanny a itu mttuelnkalan diriny a s cndiri. "

Rasul tidak dihrgasi untuk menjaga manusia de
ngan menggiring merekakepada petunjuk. Tugas
nya hanyalatr menyampaikan saja. Sedangkan,
mereka terserah kepada kehendd kemauan, dan
pilihan mereka sendiri, dan akhirnya pada keten-
tuan Allah (sesuai dengan sunnahNya).

Surah ini ditutup dengankhithab kepadaRasu-
lullatr agar mengikuti apayang diperintahkan ke
pada beliau dan bersabar di dalam menghadapi
segala sesuatunya. Sehingga, Allah memberi ke
putusan seuai dengan qadar dan qadhaNy4

'qt{LtL;rK$ltFUV$Wiv$V

'Dan ilwtilnh apa yang diwalryulun k4adamu, dan
bnsabarlnh hhga Allah nenttreri luputusan, dnn Dia
adalah Haleim yang sebaik-Dadhrya. " (Yunus: 1(D)

Ini merupakan ayat penufup yang relevan de
ngan permulaan surah. Jwa sangat serasi dengan
seluruh kandungannya menurut metode AL(lur'an
di dalam melukiskan dan mengaturryra.... 6

t̂.t17

u:*,;t;rsi$$egrt?fr ,l'f,6\qu3
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t'-)\F)\Ar2--1
Dengan menyebut natna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Mafra Penyayang

Pendahuluan
Surah ini secara keseluruhan merupakan surah

Makkiah. Berbeda dengan apa yang disebutkan
dalam mushhaf al-Amiri batrwa ayat L2, L7, dan ll4
sebagai ayat-ayat Madaniah. Hal itu disebabkan
diulanginya tema ayat-ayat ini dalam suratr tersebut
memberikan kesan bahwa konteksnya memang
begrtu, di manahampir-hampirtidak tergambarkan
konteks ini tidak lepas darinya sejak permulaan.
kbih-lebih topik yang ditetapkannya termasuk
topik-topik ayatayat Mal*iah yang berhubungan
dengan akidah, sikap kaum musyrikin kepadanya,
pengaruh sikap ini terhadap jiwa Rasulullah dan
sedikit sekali yang terlepas darinya, dan terapi
Qur'ani dan Rabbani terhadap pengaruh-pengaruh
ini.

'Mak4 bohh jadi rykau fundnk maningallun se-
bagiondnriapayatrydiwaluultankcpadnmudnnsmt-
pit luratany a dndamu, lwrna l:ltauath balwa mneka
akan nungatalua Mmgapa tidak diturunl,an lupada-
nya pnbmdalwaan (kzkayan) atnu dntmg bnsama-
samn dzngan dia seorang mahikat?' Sesungguhnya
mglauhanyalah danAllah
Parulilara segaln scsutu. " ([Iuud: 12)

Sangat jelas batrwa tantangan dan keras kepala
kaum Quraisy sanpai menyebabkan sesaknya dada
Rasululah yang memerlukan peredaan dan peman-
tapan terhadap apa 1ang diwahyul€n kepadaqra itu
biasanya hanya terjadi di Mekah (pada periode
MekatD. Terutarna pada nBSXLm:rs? s€telah wafat-
nya Abu Thalib dan Khadijatr, terjadinya peristiwa
Isra', semakin beraninya kaum musyrikin terhadap

Rasulullah, serta hampir berhentinya gerakan dakrilah.
Masa-masa ini merupakan masa-masa yang paling
keras yang dilalui perjalanan dalflyah di Mekah.
"Apakah (orang-mang lafir itu sana daryan) oraflg-
qary yang manpunyai buldi yang nyata (Al-foti an)
dnri Tfuhannya, dan diikuti puln olzh seorang salui
MhammaQ dari AIkh dan sebelurn Al-@rian itu
tclah ada kinb Musa yang mmjadi pednman dnn
rahmnt? Mnelw itu bqiman lepadaAl-@f an. Dan
barangsiapa di antara mnelw (orang-mang @rouy)
dnn,sekutu*e kutury a ! atg kafyr lepana AI- @ti an,
malw nnalulah tempat yang diancamlwn baginya,
Iurera itu janganhh lwmu ragu-ragu terhannp Al-
@n' an itu. Sesunguhnya (Al-@ri an) itu bmnr-bmar
dari Tilhanmu, tetapi fubanyakan mnnusia tidnk
berinnn."Flurud: ffl

Ayat ini juga jehs seperti jenis ayat Mal*iah.
Juga aratrannya di dalam menghadapi kaum mu-
syrikin Quraisy dengan kesaksian AlQur'an ter-
hadap Nabi saw. batrwaAlQur'an itu diwahyukan
kepadanya dariTuhannya dan dengan kesaksian
htabhtab sebelumnya lhususnya kitab Nabi Musa.
Juga dengan pembenaran sebagian Ahli Kitab ter-
hadapAlQur'an (suahr peristiwayang biasa terjadi
di Mekah yang dilakukan oleh perorangan Ahli
Kitab) dan dijadikannya hal ini sebagai kaidatr
untuk bersikap keras terhadap sikap kaum mu-
syrikin. Selain itu, mengancam kelompok-kelom-
pok mereka dengan api nerak4 di samping meman-
tapkan hati Rasulullah atas kebenaran yang ada
bersamabeliau di dalam menunailran dalsilah dan
menghadapi sikap keras kebanyakan manusia di
Mekah dan kabilah-kabilah di sekelilingnya...

Dan disebutkannya kitab Musa itu tidak men-
jadikan sanurnya ayat ini sebagai ayat Madaniatr.
IGrena, ia tidak ditujukan kepada bani Israel dan
bukan pula sebagai tantangan terhadap mereka-
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sebagaimana karakter AlQur'an periode Madinah.

Akan tetapi, ini hanya kesaksian dengan sikap se
bagian mereka yang membenarkan Al-Qur' an, dan

dengan pembenaran kitab Musa a.s. terhadap apa

yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.. Hal ini mirip

dengan sikap kaum musyrikin di Mekah pada masa

masa sulit ini dengan konsekuensinya yang jelas'

Ayat 114 datang dalamkonteks menghiburhati
Rasulullah dengan menginformasikan kepada

beliau bahwa sebelumnya Nabi Musa pun diper-

selisihkan oleh kaumnya. Juga dalam konteks
pengarahan kepada beliau agar tetap istiqamah

sebagaimana yang diperintahkan kepada beliau

beserta orangorang yang bertobat bersama beliau.

Selain itu, agar tidak condong kepada orang{rang
yang zalim (musyrik), dan agar meminta per-

tolongan dengan melakukan shalat dan sabar dalam

masa yjng penuh kesulitan itu.... Rangkaian ayat ini
adalah sebagai berikul

"sesungguhnya Kami tdah ntmberilan kitab (laurat)
lepada-Musa, lnlu dip aselisihknn tentnttg kita'b itu.

Siandainya tidek ada kztttapan yang tulnh todnhulu
da.ri Tulnnmu, niscala tzlnh ditttapkan hukuman di
antara mnelu. Sesungguhnya mnelu (orang-orang

l@fir Mcl(nh) dnlam knaguan yng metgelisahlwn
tinnAa\et-ryian.Danwnngultnyakzpannmarittg-
mastng funeda y ang bnselisih iat) pasti Tulnnnu ala n'

meny enp urnAian dtngan culwp (b alas an) p e kni aan

merila.- Saunguhnya Dia Malw Mmgetnhui apa yang

merelw knj aAnn. Ma.lq tetnplah lamu pada i alan y ang

bmar seiagaimarw dipnintahlan lupadnnu dnn

$uga) orang yang tehh bntobat besnta lumu, dan

it ry"rrl"h lumu mtlnmpaui batas. Serunguhnya Dia
- 
Mala Melilnt apa yang kamu lwi alan. Dary j angan-

l^ah lumu andmtng l"pod" orang-orang alim yang

nmyebablw. kmnu disamh api nero*a dan sclwli-lali
tuiu tidak mempunyai seorang panhrg pun sehin

dnripana Allah lwnilim kamu tidnk aknn dibcti pn'
tohngan. Dirilunlah sluht itu padn dua tepi siang

(pagi dnn penrg) dan pa.d.o bagian pcrmulann dnri
mak^. Sesungptatya pnbuatnn{ubuatan yang baik

itu menglnpuslnn (dnsa) p nbuatan! erbuatan y ang

buruk. Itul.ah pningatnn bag, urang- orang ) ang ingat t
Dan busabailah, lurerw sesunguhnya Allah tidnk
menyia-nyialun palwln orang-nrang yrry bubuat

lebailun.' ftluud: I f0- I 15)

Tampak jelaslah bahwa ayat ini merupakan
potongan dari konteks Makkiah, baik mengenai
temanya, nuansany4 rnaupun ungkapannya

Sisi Pergerakan dalarn Pengarahan Al-Qur'a.n
Surah Huud ini secara keseluruhan turun se-

sudah surah Yunus, dan surah Yunus turun se
sudah surah al-Israa'. Ini membatasi kondisi pada

masa turunnya surah ini, yaifu masa-masa yang

sangat sulit dan berat sebagaimana sudah kami
katakan dalam sefrah dal$rah di Mekah.

Hal ini didahului dengan kematianAbuThalib
dan Khadijah, beraninya kaum musyrikin melaku-

kan tindakan yang dulu tidak berani mereka me
lakukannva sewaktu AbuThalib masih hidup, fthu-

susnya setelah peristiwa Isra Mikrajyang dirasa

aneh itu. I-antas penghinaan kaum musyrikin ke
pada beliau, dan murtadnya sebagian orang yang

sebelumnya telah masuk Islam. Ditambah dengan

kesedihan Rasulullah ditinggal waht oleh Khadiiatt
yang menambah beraninya kaum Quraisy menen-

tang beliau dan dakwatr beliau, sampai dinyatakan-

nyaperangterhadap betau dan dahrahbeliau se
cara terang-terangan hingga paling keras dan paling

puncak. Maka, gerakan dak\t/ah menjadi beku
sehinggahampir tidakada seorang pun dari Mekatr
dan sekitarnya yang masuk Islam.... Hal ini teriadi
beberapa waktu sebelum Allatr membukakan jalan

kepada Rasul-Nya dan minoritas muslim dengan

baiat Aqabah yang pertama disusul dengan baiat
kedua...

Ibnu Ishaq berkata "I(hadijatr binti Khuwailid
dan AbuThalib meninggal dalam tatrunpng sama
Maka, beruntunlah musibahmusibah menimpa
Rasulullah denghn meninggalnya Khadijah yang

merupakan wazir kepercayaan beliau dalam mene
galirkan Islam dan sebagai tempat mengadu beliau.

Juga dengan kematianAbuThalibyans merupakan
tulang punggung dan pembela beliau di dalam
menghadapi kaumnya. Peristiwa ini teriadi tiga
belas tahun sebelum beliau hijratr ke Madinah.
Setelah Abu Thalib meninggal dunia kaum Quraisy
mengganggu dan menyakiti Rasulullah yang belum
pernah mereka lakukan selama Abu Thdib masih
hidup. Sehingga seorang Quraisyyangbodoh berani
mengacungkan pedang kepada beliau dan mena-

burkan tanah di atas kepala beliau."
Selanjutrya lbnu Ishaq mengatakan, "Maka,

Hisyam bin Urwah menceritakan kepadalm, dari
ayatrnya Urwah ibw;zZubetr, katanya,'Setelah
orang bodoh itu menaburkan tanah di atas kepala

Rasulullah, beliau lantas masuk ke rumah dengan

kepalayang penuh dengan tanah. Kemudian salatr

seorang pubi beliau membersihkan tanah itu sar*
bil menangis, lalu Rasulullah berkata kepadanya,
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Jangan menangis, wahai putiku, karenaAllah akan

senantiasa melindungi ayahmu.' Urwah bekata,
'Dan pada saat ifu beliau berkata, 'IGum Quraisy
tidak pernah melakukan sesuatu terhadapku
sesuahr yang tidak aku sukai, sehingga Abu Thalib
meninggal dunia""

Al-Maqrizi berkata dalam lbtinaa'ul Asma',
"Maka besarlah musibah atas Rasulullah dengan
kematian keduany4 dan beliau menamakan tahun
itu dengan' Amul-Huzti Beliau berkata, 'I(aum

Quraisy tidak pernah melakukan sesuatu terhadap
lruyang tidakaku sukai sehinggaAbuThalib me
ninggal dunia.'I(arena di kalangan keluarga dan
paman-paman beliau tidak ada seorang pun yang

melindungi dan membela beliau terhadap orang lain'"
Maka, dalam masa-masa inilah turun surah

Huud dan suratr Yunus sebelumnya. Dan, sebelum
itu telahturun suratr al-Israa'dan suratr al-Furqaan
yang semuanyamerupakan cetakan kondisi ini dan

membicarakan sejauh mana tantangan dan kezahr*
an kaum Quraisy.l

Pengaruh, nuans4 dan bayang-bayang periode

ini tampakFlas dalam suratr ini, balangibayangny4
dan tema-temanya Khususnya yang berhubungan
dengan pemantapan hati Rasulullah dan orang-
orang yang bersamanya terhadap kebenaran. Juga
penghibtuzn dan peleraian hati beliau dari berbagai
gejolak yans dirasakan seperti rasa takuf sempif
dan terasing di tengatrtengatr masyarakat jahiliatt.

Ikrakter dan tunhrtan periode ini tampak jelas

dalam surah ini dengan beberapa cirinya sebagai

berikut
Pntnma,pemaparan suratr ini terhadap gerakan

akidah Islamiah dalam sejaratr manusia, sejak

zamanNabi Nuh as. hingga masa Nabi Muhanr
mad saw.. Dan, penetapan bahwa gerakan akidah
ihr ditegakkan di atas hakikat-hakikat asasi yang

satu. Yaitu, keberagamaan (kehrndukan total) ke
pada Allah saja tanpa mempersekutukan-Ny4 ber-

ibadatr hanya kepada-Nya saja tanpa menentang-
nya, dan menerima cara beragama dan beribadah
ini hanya dari rasul-rasul Allah saja sepanjang se
jarahnya Hal ini disertai dengan keyakinan batrwa

kehidupan dunia ini hanyalatr tempatujian, bukan
tempat menerima balasan, dan balasan ihr hanya
akan diterima di akhirat Hak kebebasan yang

diberikan Allah kepada manusia untuk memilih
petunjuk atau kesesatan merupakan tempat ber-

gantungnya ujian ini.
Nabi Muhammad saw. telah datang dengan

membawa,

"(Inilnh) suatu Kitnb yarry ayat-ayatnya disusun fu'
ngan rapi sota dijelaslun sccara terpninci, yng di-
turunknn dnri sisi (AIIah) YangMalwbijakana lagi
Malwtahu." ftIu$d: 1)

Dan kandungan pokok kitab hi ialah,

langanlah lamu mml enbah sehin Allah. Sesungguh-

nya ala Mulannwd) annlnh panld peringatnn dnn

pernbawa labar gembha ltepadnmu dnri-Nya; dnn
fuitdnklnh knnu meminta ampun l"pod" Titlwnmu
dnn bertobat ktpada-Nya. Uil@ lumu mcngerjalan
yangdmikian),nismyaDiaak'anmemberilcnilsnnlan
yang baik (trus-mmcrus) kzpadamu sampai l"po,k
waktu yang telnh ditentulun, da.n Din alun m,enbni
l"pod" tiapainp orang yng m.empunyai leutmn aan
(balnan) Iuunmanratya. Jilw lwmu berpaling, nnl,n
sesungulmy a aku nkut lamu alan ditimpa ilcsa lnri
yang besar (kiamat). Kepant AInruh kmtbalimu, dan
'OA 

Ualn*uasa atas wgala sesuatu."ftluad:2-4)

Akan tetapi, seruan ini bukanlah seruan yang

baru dan bukan pula perkataan yang belum ada
yang mendahuluinm Seruan dan ajakan ini telah
dikumandangkan sebelumnya oleh Nuh, Huud,
Shaleh, Syu'aib, Musa dan lain-lainnya

"sesunguhnya Knmi tehh nengutus Nuh l"podo
lnumnya, (dia bnlwtn),'Sesungguhnya aku adnhh
p untr ni pningatan y ang nyata bagi lumu, agar lnmu
tidak mmyembah sehin Allah. Sesun'gguhnya aleu

l:luwatir lamu alwn ditimpa azpb Qand hnriyang
sangat mery edihkan "' (fluud: 25 -26)

'Dan lepadalwwn'Aad (Kami utw) mudmamerelw,
Huud. Ia bqlata, 'Hai lwumku, scmbahhh Allah,
selali-kahi tidak ada tulnn bagimu selnin Dia. I(nmu
hnnyalnh mmgadn-adnlun saja. Hai lmumku, aku
tidak meminta upah lupadarnu bagi snuanku ini,
upahlar tidnk kk halry alnh dari Allah yang tclah mm-
ciptal,nnlw. Malw, tidal*ah lamu mmtilcirlan(nya) ?'

Dan (dia brlwn), 'Hai laumku, molnnlnh ampun
l"pod"TitJtanmulalabmofuilnhkzpana-|,{yaoit*ya
Dia mmururilun hujan yang mngat dnas atnvrru, dnn

Dia alnn metambahlwn lulanran l"podo lulantan'
mu, dan janganlah lumu berpaling dtngan bnbuat
dosa."'(lluudt 50-52)

I Silakan baca kondisi ini rtalam pengantar tafrir surah Yunus, juz 11.
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'Dan lupadn Tiamud (Kami utus) saudara merekn

Shnbh. Shalzh berlcatq'Hai laumlu, semtahlah AIInh
seluli-lrali tidak ada bagimu tuhnn sel,ain Dia. Dia
telah menciptalwn lamu dnri bumi (nnnh) dnn mm-
jadilun kamu pemakmurnla, lnrena itu mohonlah
ampunan- Ny a, Iumudian bertobatlah fupadn- Ny a.

Sesunggulaty a Tulnnku amnt dzlwt (rahmat- Ny a) lngi
mcmpnkntanlmn (doa lamba-Nya). "'(fluud: 61)

'Dan lupada (pmduduk) Madyan (Kami utus) sau-

dnra mnelw, Syuhib. Ia bnlwta, 'Hai lmumku, san-
bahkh AlklL selali-lali tidnk adn tuhnn bagimu selnin

Dia. Dan jarryanlnh kamu kurangi takaran dan

timbangan, sesungguhnya aku melilnt lmmu dalnm
leadaan yang baik \runrPu) dnn sesunguhyo ok"
IrJnwatir tnlndnpmu alun aab hnri yang rnem-

birusakan (kimnnt).' D an Syu'aib bulean, "Hai lmum-
lw, cukuplanlnh tnkaran dan timbangan dengan adil,
dan jangbnlnh lwmu merugiknn mnnusia terhadap

lwk-hak mrelm, dnn janganlah lamu membuat lsc-

jalann di mula bumi fungan membuat kerusalwn.

Sisa (lrzunhngan) dmi Alkh adnkh lzbih baik bagimu
jilw larnu oratry-manglangberiman. Dan aku bulan'
- 

lah seuarq pnjaga atas dirimu."' (fluud: 84-86)

Dengan demikian, mereka semua telah meng-

utarakan kalimat yang satu ini dan telah menye
rukan dakwah yang mantap ini....

Kedua, menjelaskan sikap para rasul ketika
mereka menghadapi pengabaian dan pendustaan

dari kaumnyE hinaan dan cemoohan, ancaman dan
gangguan, yang mereka terima dengan sabar dan
penuh kepercayaan dan keyakinan terhadap kebe
naran yang mereka baw4 jugayakin terhadap per-

tolongan Allah yang pasti datang. Kemudian me
maparkan pembuktian akibaGakibatnya di dunia
dan akhirat sesuai keyakinan para rasul yang mulia
itu terhadap Pelindungnya Yang Matrakuasa lagi
Matraagung, dengan menghancurkan orang{rang
yang mendustakan dan menyelamatkan orang-
orangyang beriman.

Pemandangan ini dapat kita saksikan dalam
kisatr Nabi Nuh,

'Malabnlwtnlnhpenimpin-panimpinyartglafvdnri
laumnya 'I{ani t;dnk rulilnt lamu mzlainlan (se-

bagai) 
-senang 

ma.nusia bina wp uti kami. D aa lwmi
tidnk mclihnt nratg-nrattg lang mengikuti lamu mt-
lainlwn oratg-nrangyarg hina-dilu di antara lwmi
yang blns percaya saja. Kami tidak melihat lwmu
-memillk; 

suatu kzlebilwn apapun atru lami, bahlmn

lrnmi yakin bahwa kamu adnlah orang-orang yang

d:ttsta.'' Nuh bnlilta" 'Hai laumku, bagaimara pikir-

anmu jiln aku mempunyai bukti yang nyata dari
Tillwnku, dan dibni-Nya aku rahmat dari sisi-Nya,
tetapi rahmnt itu disamarlan bagimu. Apa alan lami
palcsalun knmu mmerinuznya, padalal lmmu tidak
mmyukninya?Dan (dia bnknra), 'Hai lmumku, alat
tidnk memintn harta bmnn kzpadamu (sebagai upah)
bagi smtanlw. Up@ lnnyalah dnri Allnh dan alat
seluli- luli tidak alah mmgusir orang-orang J ang tclah
bniman. Saun gularya rnnekn aknn bqtnmu daryan
Tuhannya,tctnpiaku usuatulaumyang
tidak mengetahui.'Dan (dia bnlan) 'Hai lwumla4
siapalrnh y ang alnn mnnlnnsleu dari (aul ) Allnh j il(n
aku mzngusir mnela. MaJ@, tidnkkah lumu meng-

ambil p elnj aran ? Dan aku tidnk magatnlmn lupadn-
rnu balwa aku mempunyai gudnng-gudnngreatki dan
lulwy aan dmi AIW alw tidnk mengetahui y ang gaib,

dan tidalc (puk) alil mmgatalan bahn a sessun gulmy a
aku adnlnhnulailat. Tinakjuga alw mntgatnkan lu-
pada orang-orang yang dipandnng hirw olzh penglihat-
anmu. S eknhi- lwli Allah tidnk alcan mmdnnnglan lw'
bailun kepada nrsrekn. Alkh lebih mcngetahui apa

yangadapada diri mcreka. Sesunggularya ala4 knlnu
btgrhr, bmar-bmnr tcmnsuk orang'orang yarg z!.lim.'
Muela bnluta,"Hai Nuh sesunguhnya knmu tclnh

berbantah dmgan lwmi" dnn lamu telah mmQerparyi ang

bantalanmu tnhadap lami. MaJu, dnnngknnlah azal
yang lwmu ancamlun lnpodo lwmi, jila lmmu tn-
masuk orang-nrang yng bmnr.' Nuh mmjauab,
'Hanyalah AIIah yang alun mmdntanglmn azpb itu
Iwpanamu jila Dia mnghmdaki, dnn lmmu selmli-lali
tidak dnpat mzhpaslan diri."'ftluudz 27-33)

IGmudian ditunjukkanlah pemandangan tentang
banjir besar dan kebinasaan orang{rang yang
mendustakan serta diselamatkannya orang{ftmg
yangberiman.

Di dalam kisah Nabi Huud, kita dapati penum-

dangan berikutini.

'Mnela (laum'Aad) bnlenta,'Hai Huud, lamu tidak
mmdannglan lwpada knmi suaht buldi ymgnyata,
dnn lwmi seluli-lali tidnk alwn mmin'gallwn sem-

balwt*entralwn lwni karata pnlataa.rrfiiu, dnn lmmi
s elwli-lnli tidnk akm mzmpnmy ai I@nM. Ifumi tidak
mengatalun rnel.ainlun bahwa sebagian scmbalan
lmmi tehhmainpalunpenyakit $h atas dirimu.'
Hwd mcnj aantr,'Smttguhnya alu neniad.ilan Allnh
sebagai salsiku, dnn salsilunlnh ohhmu sekalian

bahan scsanguhnya alw berbpas diri dfrri aqayary
lwnu perselwtuknn dmi scla.in-Nya. Sebab itu, jalan-
larilnh tipu dny amu sanwnt! a tnhadaplw dan jangan-

lnh lwmu menboi tanguh lupannlu. Semnguhnya
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alat bnnwal(nl lupada Allalq Tithar*u dan Tfuhnnmu.
Tidnk adn suatu binntang mzlata pun m"elninlwn Din-
lnh yang rnemegang ubun-ubunnya. Sesunguhnya
Tfulanlw di atns j alan y ang lurus Jilw lumu bnpali.ng
mala sesunguhny a aku telnh mnty ampailan lccpadn-
mu apa (mnnah) yang aku diutus (unfukmmyanpai-
lran)nya lupadnmu. Dan Tfuhnnku akan menganti
(lwmu) dntgan kaum yang hin (dai) kamu; dnn lamu
tidak dapat rnembuat rnudlwrat kpada-Nya sedikit
pun. Saunguhnya Tfu lwnku adalnh Malw Parulihma
segah sesuatu. "'(fluud: 53-57)

Makaakibatnya

'Dan tatknln donog aanb l(ami, I{nmi selnmatlan
Huud dan orang-orarg lang bnimnn bnsama dia fu-
ngan ralannt dnri l{ami; dnn lfumi sehmatlan (puk)
mcrela (di akhirat) dan a<nb yang bnat. Dan itulnh
(kisah) lwum Aad yang mmgingkari tnnd,a-tandn
lulsnsann Tulan mtrelu dan mcnd:urhnkai raml-rastl
Allah, dnn mnela mmuruti pnintah sanua pmguasa

lang srueruug-uerung lagi mznentnng (luberuran).
Dan mnelu selnh diikuti dzngan kutulan di dunin ini
dan (begitu puk) di hari kiamat.Ingatlah, sesung-

guhnya knum Aad itu knfir kepa.dn Tulwn mnela.
Ingorkh lebinasaanlah bagi laum' Aad (y aitu) laum
Huud."pluud: 58-60)

Dan, mengenai kisah Nabi Shaleh, kita jumpai
pemandangan (ukisannya) sebagai berikuf
"I(num Tiamud bnknta, 'Hai Slwlela sesunguhnya
knmu sebelum ini adalnh semang di antnra lumi yang
lani hmaplema apa*ah lumu mdarang lwmi untuk
menyanbah apa fang disembah ohh bapak-bapak
lrnmi? Dan sesungguhnya lwni betul-betul dalam kz-
raguan yang mengelisahknn tahadap agama yattg
lumu smtknn kpada lumi.'Shnlzh bnlwta,'Hai
lmumlat bagaimnrw pikiranmu jika a,ku mntpuny ai
bukti yang nyata dnri Iirlunlw dan dibni-Nya aku
rahmnt (lenabian) dari-Nya, maka siapakah yang
alrnn mtnolnng aku dari (azpb) Allah jilu aku
mmdarhalai- Ny a ? Sebab itu, lamu tidn* mmanbah
apapun kzpadaku selnin dari lmqian. Hai laumku,
inilah untn bethu dari Allala sebagai nukjiznr (yaW
menunjuklan leberuran) untukmu, sebab itu biar-
lenlnh dia nokan di b umi AIIah dnn j anganlah lwrnu
tMtgarynJ a dmgan ganguan apapun y ang nny e -
fublnn lamu ditinpa aztb yng dclat.' Mnelw rum-
bunuh unta itu, mnla berkntalah Shalzh" 'Bersulwria-
lah lwmu sckalian di rumahmu sehma tiga twri; itu
adnlah j anji y ary tidnk dnpat didustalnn.' Malu tat-
Iuh danng azpb Kami, I(ami selnrnatlun Slwhh

bantn orarg-oranglarrybniman bnsama dia daryan
rahmnt dnri Kami, dan (I{ami sehmatkan) dnri lct-
hinannpadn lwri itu. Sesunguhnya Iillwnmu Dialah
Yang Malmkuat Lagi Malnpnleasa. Dan satu suara
keras yang menguntur menimpa oratg-orarg lang
zalim itu, hlu mnela matt bogelimpangan di ruini-
nye seolah-olah rrynela belun pernah bndinm di tem-
pat itu. Ingatkla sesanguhnya knurn Tianud mng-
inglcmi Ifulan mneka. Ingatlni" lubirusaanhh bagi
laum T!;amul. "ftIuud: 62-68)

Mengenai kisah Nabi Syu'aib, kita jumpai
paparan berikuL

"Mnekn b nkntn,'Hai Syu bib, apalwh aganwmu I ang

ryenyyru! @ryu qg, knmi mcningalkan apa yang
disentrah ohh bapak-bapak kami atau melarang lwni
mcmpnbuat apa yang lumi luhmdahi tamng lana
knmi. Sesangguhnya lamu adalah orangyatg sangat
patyanhm lngi bnalul.' Syu'aib bnkatq "Hai kaumJu,
bagaimann pikiranmu j ilw alat mzmpuny ai bukti yng
nyata dari Iilhanku dnn dimugnahi-Nya aku dnri-
Nya reatki lang baik (patutlwh aku mmyahhi pe-
rhrah- Ny a) ? D an, alw tida*, bnlcchmdak mmyalahi
lwmu (dntgan nmgerj alan) ap a y ang alw lmang. AIw
tidnk bmwlsud lucuali (nndnnngl@n) pnbaikan
selnma aku bnkesanggupan. Dan tidnk adn tnufk
bagiku nelainkan dmgan (pntohngan) Allnh. Hanya
kzpada Allah alar bntawalwl dm lnry a lupana- Nya-
lnh aku krntrali. Hai knumku, jangankh hmdnlenya
pntmtangan antara alu (dmgan kamu) menyebablwn
lamu nenj adi j alnt hinga lwmu ditimpa azpb wpnti
yang mminfo kaum Nuh anu laum Hwd, alau laum
Slalch, s edang luum Luth tidnk (pulo) j auh (tanpat-
ny a) dari lcnnu. Dan mahonlnh ampun kep adn Tulwn-
mu, lcenudinn batobatlnh kpada- Ny a. Sewn gulmy a
Iilhanku Mahn Penyayang Ingt Malw Pmgasih.'
Mnekn bnlmta,'Hai Syu'aib, lumi tidnk banyak
mengerti tentang apa yang kamu lwnlwn itu, dan
sesunguhnya kami benar-bmar melilwt lamu scmang
yng lnruh di antara kami. I(alau tidnldnh karera E-
luargamu, tentulah lami klah maajam lamu, scdnng
kamu pun bulranlnh seorangyatg bmtibawa di sisi
knmi.'Syu'aib menjawatr, 'Hai laumlw, apaleh lu-
luargaku lzbih. tqhormnt menurut pandnnganmu
dnripann AUnh, scdang Allah lwmu jadikan sesuatu

y ang tnbuang di belalangmu ? Saangulmya (prytta-
huan) TLlwnku mzliputi apa yang kamu ltzrjalwn.'
Dan (dia baknn),'Hai lwum*u, babuathh mmurut
Itmampuanmu, s esungulmya alwpun bnbuat (puk).
I{elnk lanu alnn mengetalwi siapa yang ditinpa aznb
yang rcnghirwkannya dan siapa yang bnduta. Dan
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tungulah aab (Tulwn), sesunguhnya aku 0un me-

nungu bnsamnrnu.' Dan tatluln datang a'zab Kami,

Karni whmatlun Syu'aib dan orang-orang yang bn'
imnn bnsamn*am.a dntgan dia dengan rahmat dnri
I{ami, dnn orarq-Mongyang alirn dibirwalan olzh

satu suara yangrnetguntur, klu jadilnh mnelm mati

bngelimpingan di rumnhrya. Seolah-olah rnneka

bclum pmuh berdiam di tempat itu. Irryatlah, lee-

birusaanlnh bagi pmduduk Madyan sebagaimaru

laum Tiamud telnh birwsa.'ftlurtd: 87-95)

I{etiga, mengakhiri kisatr-kisatr itu dengan me
ngaratrkan Rasulullatr kepada petunjuknya dan meng-

hibur hatinya dengan menyebutkan apa yang diper-

oleh oleh saudara-saudaranya yang terhormat se
belumnya dan dengan menyebutkan perlindungn,
pemelihaman, dan pertolongan Allah kepada mereka

Juga mengarahkan Rasulullah untuk memisahkan
diri dari kaumnyayang mendustakan sebagaimana

rasul-rasul yang terhormat memisahkan diri dari

kaumnya dengan tetap berpegang pada kebenaran
yang mereka diutus Allah untuk menyampai-
kannya Hal itrr sekaligus merupakan saniungan de
ngan petmiuk kisah-kisah"ini sendiri atas kebenar-

an dakwatrnya di dalamwatryu dan risalahnya-

Maka, setelah mengemukakan kisah Nabi Nuh'
kita dapatikomentar,

"Iht adalah d; attnra bdta-bdta penring tutang yang

gaib yang ltami wahyulwn lupadnmu (Mulutnnad);

Aaait pann lamu mengetnhuinya dan tidnk (puk)

lwummu sebelam ini. MaJw bersabmhh, scsungguhrya

lunrdalwn yang baik adnlnh bagi otang-uary yary
bntaleua."ftlvrd:49)

Dan, setelah mengalihiri kisah-kisah yang ada

dalam surah ini, kita jumpai komentar panjang

hingsaakhir surah,

"Itu adnlah sebagian dari berita-berita negcri (yang

telnh dihinasalun) yang Knmi ctitalwn lupadatnu

(Mulwmmad); di antnra rugeri-negni itu adn Tang
masih lednpann bckns -bclcam,ya dnn adn (puk) y ang

telnh musrah. Kami tidnlclnh menganiaya tnerelm,

tctn pi nnekalnh J ang mnganiay a diri metela smdiri.

Kaima itu, tidaklah bemnnfaat sedikit pun l"podo

mnelw sembahnn-senbalwn Tang merelw smt seln'in

Allnh, pada waktu azpb Tillanmu dnnng. Dan sem-

bahanlstmbalnn itu tidnklah menambah l"podo
mnelu lecuali lubirwsann b elnka. D an beginlah azab

Tithanmu apabila Dia mengazpb penduduk ncgeri'

rcgoi y ang i erbuat zplim. Sentngguhny a aa'b - Ny a itu

*lrgoi ptdn lngi knas." ftluud: 100-102)

"sesunggulmy a Kami telah tnanberilan kinb (Taurat)

lnpo.do Musa, hlu dipnselisihlan tentang kitab itu.

Dan seandnirrya tidnk ada ketetapan yang tehh ter'
dnhulu dari, Tuhm.rnu, nismya tzlah ditenplan hulwm-

an alns mnela. Dan semnggultnya msrela

lafl Mekah) dnlnm ktraguan y ang mmgelisailtan tn-
niAap ,et-qti an. Dpn, sesungguhnya lupana maslng-

masing |nsrel@ yang baselisih itu) pasti Tttlwranu alan
mnyanpurnalan fungan aiatp, (balnan) pekniaan

merela. Sewngulatya Dia Malw Mmgetnhui apa yong

mcrela knjakan. Maka" tctaplah l(afltu padajalnnyang

benar sebagaimann dipninnhknn lepadnmu dnn

$uga) orang yarry telnh bertobat besuta lamu dnn

j anganlnh lamu mzhmpaui batas. Sesunggultnl a Dia
-MalaMelilatapayanglamulaiakan.Danianganlah

karnu andnung fupada orang-orang zplim yang

mmyebablanlamudismnhapinnaladan.selali-kali
kaiu tiadn mmtpunyai seorang pmolnng pun selnin

dari Allnh, lcemudian Immu tidnk aknn dibni
p ertolmgan. Dan dirilwnlah shnlat itu pada ludna 

-tzpi-tianS 
(pag, fun petmg) dan padt bagian pnmulnnn

dnri malam. Saungulurya pnbuann$nbuatan yang

baik itu marylupusknn (dosa) pnbuatnnfnbuatan
yang buruk. Itulnh pningann bagN urang-orang Yo;ttg
- 

ingat. Dan bnsabarhh, lureru sesungguhnya AIInh
tiada mmyia-nyia.h,m panak orang-oraflg yttg bnbun
lubaikan. " pluud: 1 lG I 15)

'Dan smtua kisah dari rasul+asul l{ami ceritnlwn lu-
pada,mu, iakh kisah-kisah yng dnganny-a l(ami
-teguttlwn 

lntimu; dnn dnlam surah ini t'clnh dntang

lupadnnu lubenaran serta pmgaiaran da'n pnhgatan
bagi orang-mary lry beriman. Dan katn*anlnh kt'
pada orang-orang yang tidak beriman, 'Bubuatlnh
-menurut 

lumampuanmu, sesungguhnya lwmi pun
b erbuat (pula). Dan tmgulnh (akibat pabuanntnu),

sesungguhnya lami pun mmuttggu (Prlo).' Dan

kepunyann Allnhlnh apa yang gaiq 4i Inryit dan di
birn;, dan lepada-1,{yalah dtkmbalitan urnsan-urus-

an sarnnnyi, nala ienbahlnh Din dm bd&)a*nllah
k"pofu-l$o. Dan seL,ali-lahi Iithanmu tidak lalni dnri

aita y ang- lrnmu leerj alan. "' (fluud: tLGt2})

Dengan ini terlihatjuga oleh kita sisi pergerakan

dalam arahan AlQur'an. Kita lihatiuga AlQur'an
menghadapi realitas dalnrah dan harakatr (per-

gerakan) dalam setirap tahaFn dengan pengarahan

yang sesuai dengan sikap yang dihadapi. Ifta dapti
pula kisatr-kisatr dalamAlQur'an menghadapi per-

soalan-persoalan gerakan dan peperangan dengan

kejahiliatran dalam semua tahapannya yang ber-

beda-beda dengan pengaratran yang hidup dan
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aktil keadaarurya seperti keadaan surah yang mem-
beritakannya. Dan, pada waktu yang sama, kita
dapati keteraturannya bersama susunan surahnya
dalam redaksi dan temanya, sangat serasi dengan
tujuan yang hendak dicapainya Sehingga, mem-
buktikan kepada dunia realitas terhadap apayang
ditetapkannya yang berupa pengarahan-pengarah-
an, hukum-hukum, dan petunjuk-pehrnjuknya.

Fersa.rnaam danPerbedaan Surah Huud dengan
Surah-Surah Malrkiah Ia,innya

Di dalam mengenalkan surahYunus sebelum-
nya, pada |tz sebelas, disebutkan sebagai berikut

"Dan telah kami sudahi pembahasan kami dalam
tafsir azh-Zihl ini unhrk AlQur'an periode Mekah
dengan suratr al-An'aam dan surah al-Araaf yang
disebutkan secara berurutan di dalam mushaf-
meskipun tidak berurutan dalam nuzulnya (turun-
nya). Kemudian datanglatr surah al-Anfaal dan
suratr at:Taubah dengan nuansa karakter, dan tema
Madaniahnyayang spesifik Maka sekarang, ketika
kitakembali kepadaAlQur'an periode Mekah, kita
menjumpai surah Yunus dan surah Huud yang
disebutkan seqra berurutan dalam mushaf dan
dalammasaturunqra juga

Yang mengherankan, antara kedua suratr ini ter-
dapat banyak kemiripan baik dalam temanya mau-
pun dalam metode pemaparannya Surah al-An'aam
memuat hakikat akidah ifir sendiri dan menghadapi
kaum jahiliah dengannya, dan mempersalahkan
kejahiliatran itu baik mengenai aHdah, pola pikir,
ibadah, maupun amalannya. Sementara surah al-

Araaf menginformasikan gerakan alddatt ini di
muka bumi dan kisatrnya menghadapi kejahiliahan
sepanjang sejaratrnya Demikian Erla dengan surah
Yunus dan suratr Huud..., keduanya memiliki ke
samnan yang besar dalam tema dan metode
penyampaiannya Hanya saja surah al-An'aam ber-
beda dengan surah Yunus dengan iramanyayang
kental, dennrtnyayang cepat dan kuaf dan kilat-
annya yang cemerlang dalam melukiskan dan
gerakannya Sedangkan, suratr Yunus iramanya
kaler& denyutnyatenang, lunalg dan halus. Adapun
suratr Huud maka sangat banyak kesamaannya
dengan suratr al-Araaf dalam tema, pemaparan,
irama, dan denyutnya.... Kemudian tinggal ke
pribadian dan ciriciri li*rususnya ...."

Sekarang baiHatr kita uraikan isyarat ini secara
global.

Suratr Yunus memuat aspek kisah-kisah secara
global.... Misalnya kisatr Nabi Nuh dan rasul-rasul
sesudahnya, dan sedikit terperinci tentang kisah
Musa, serta isyarat global mengenai kisah Yunus....
Akan tetapi, kisah-kisah itu disebutkan dalam suratr
ini hanya sebagai kesaksian dan contoh untuk
membenarkan hakikat-haldkat itikad yang menjadi
sasaran surah ini.

Adapun surah Huud, maka penampilan kisah-
kisah di dalamnya menjadi batang tubuh surah ini.
Meskipun ia menjadi saksi dan percontohan untuk
membenarkan hakikat itikad yang menjadi sasar-

anny4 namun tampak bahwa pemaparan gerakan
akidah Rabbaniah dalam sejaratr manusia menjadi
sasamnyang amatterang dan jelas.

Oleh karena ihr, kita dapati surah ini mengan-
dung tigapoin yang berbeda

Pntama, mengandung hakikat akidah sebagai-
mana tercanfum dalam pendahuluan suratr dengan
aratrnya yang terbatas.

Ihdua,berisi gerakan alddah ini dalam sejarah-
ny4 dan ini merupalqn bagian besar muabn surah.

I{etiga, memaparkan akibat bagi gerakan ini
dalam arahnya yang terbatas.

Tampak jelas batrwa poin-poin surah ini secara

keseluruhan dukung-mendukung dan berjalin ber-.

kelindan dalam menetapkan hakikat akidah yang
asasi yang menjadi sasaran surah secara keseluruh-
an. Jelas pula bahwa masing-masing poin menetap
kan haldkat-hakikat ini sesuai dengan tabiat dan
metode peryrampaiannyaterhadap hakikat-hakikat
ini, yang berbeda-beda antara menetapkan, me
ngisatrkan, dan memberikan arahan.

,rt

Beberapa Ilatdkat hkok yang Menjadi
Sasa,ran Surah Huud

Hakikat-hakikat pokok yang menjadi sasaran
penetapan surah ini ialah sebagai berikut
1. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhamrnad

saw. dan rasul-rasul sebelumnya adalatr sebuatr
hakikat yang diwatryukan oleh Allah. Yaihr,
hahikat yang ditegalil<an pada keberagamaan
(kefirndukan) hanya kepada Allah saja tanpa
mempersekufukan sesuatu pun dengan-Nya,
dan menerima agama ini dari para rasul saja
(bukan dari buatan manusia biasa). Dan, ter-
jadilah pemilahan dan pemisahan antara ma-
nusia berdasarkan prinsip hakikat ini, yaitu di
dalam beberapa bagian.
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Di dahm pendahuluan surah ayat-ayatrya
membicarakan dalnvah Rasulullah sebagai
berikur.

'Alif lnam ran, (inila\) suatu kitnb yang ayat-

ayatnya disusun drngan rapi sntn dijelnlan secara

tcrperinci, yang diturunlun dnri sisi (AIkh) Yang

Malwbijaltsaru lngi Malatahu, agar kamu tidak
naq entrah sehin Allah. Seanggilarl a alu (Mulwm-

nad) adalah pemberi peringatan dan pembawa
lwbargcm.birakzpadnmudnri-Nya.'ftluud:1-2)

"BaltJtan mnela m.engatalan,'Muhantnad telah

mmtbuat-buat Al- @i an itu.' I{atnkanlnh,' (Kdnu
dcmikian), nalra dntnngkanlnh s epuluh surah yng
dibuat-buat yarq menyamntnya., dan pangillah
oratg-orang lang lumu sangup (memanggilnya)

selain Allnh, jikn lwmu flunumg orang-orarg yang
bmar.'Jika mneka yarq lamu smt itu tidnk me-

nnimh sentanmu (ajakanmu) itu, malu (lnn-
kanlah olehmu),'Iktahuil,ah balwa Al- @i an itu
diturunlun fungan ilrnu Allnlu dan bahua tidnk
ada tulwn selain Dia, malw mauknh lnmu bersnah

diri Aepadn Allah) ?"' fflaud: l3-f4)

Di dnlam naruparkm kisah pma rasul"disebut-

l€nlah haldkat dal$ah mereka dan pemisahan

diri mereka dengan kaumnya dan keluarganya
menurut prinsip akidatr,

'Dan sesunguhnya l(nmi telnh mengutus Nuh
lupadn laumny a, (dia bnkata),'Sesungultnya alat
ainlah pntb n; peringalan yarg nJ tu bagi lumu,
agar kamu t'tdakmenyembah selain Allah. St*ry'
guhnya aku klnwatir lumu almn dit@a azpb
(pad") lwri yry sangat menyedihka.n "'(fluud:
25-26)

"Nuh hnkatq 'Hai laumlw, bagain"arwpikir-
anmu jika aku mmpunyai bukti yng nyora dari
Tillw*u dnn diberi- Nya a*u rah"mat dmi sN- I'iy a,

tctapi rahnwt itu disamarlwn bagimu, apa alwn
kami pa,ksakm lamu mmnima,nya, p.folwl lwrw
tidak nmyulwhry a ? "' Pluudt 28)

'Dan Nuh bersmr ktpana Tfulwnnya samhil ber
luta" Ya Ifuhanlcu, nsmguhrry a anafi:lw ternasak
luluogalat, dan anmgguhnya janji Englau itulah
yang bcnar. Dm Englau adalah Hakim yang seadil-

adilnya.' AIInh berfrman,'Hai Nuh saan guhtrya
dia tidnl:lah tamantk kcluargamu (yang diiqi;kan
alwn discln qatlan), saunggulmy a (prbuaanny a)
pefiuatan yang tidnk baik. Sebab itu, janganlnh
lwma mcmalm fupada- I{u saaatu yang karnu t'tdnk

narytahui (hakilwr)nya. Sennguhrya Alw mern-

peringatlan lupadamu supay kamu jangan ter-
m.asuk orang-orang y ang tidnk berpengetahuan. "'
([Iuud: 45-46)

'Dan lupadn laum Aad (Kami utus) saudnra
mneka" Huud. Ia bnlntq 'Hai laumla, sunbohlnh
Allnh, selrali-kali tidak ada bagimu tulwn sehin
Dia. Kamu lunyalah mengada-adakan saja."'
(tluud:50)

'Dan kepadn Tiamud (Kami utus) saudara
merelw, Shalzh. Slalzh bnlnta,'Hai lwumlw, sem-

bahlnh Allah, wlwli-lal; tidnlc adn bagimu tulun
selnin Dia. Din telnh mmjadilan knmu dari bumi
(tanah) dnn mmjadilwn lamu pernakmurnla,
Iwrma itu malwril.ah anpurun- Ny a, kzmudian b u -

nbatlah lepadn- Irly a. Sisungulmy a tulnnku amnt
fuknt (rahmat-Nya) lagi mernpnlerwnlan (doa

lwmba- Nya). "' ([Iuud: 61)

"Shnlzh Mkata,'Hai luumku, bagaimarw pikir -
anmu jiln aku mtnQunyai hukti yang nyara dnri
nfunlfl dnn diberi-Nya alat rahmat (L,zrubian)

dnri-I,lya,nalwsapaltahyangalanmemlnngatat
dari (azab) Alkh jil@ aku mmdurlukni-Nya?
Sebatr itu, kamu tidak merwmbah apa pun lepannht
selain kntgian. "' ftIuud: 63)

'Dan lupada (paduduk) M4* $nni utus)

saudnra mnek4 Syubib. Ia hnlutn,"Hai laumJw,
sembalilnh Allah, selali-kali tiadn tulwn bagimu
sehin Dia.'' (tluud: 84)

"$uhib bnkala "Hai laumlar, bagainaw pikir-
anmu jila aku mempunyai buldi yang nyan dari
nhanlil dm dianugnahi- I,{ya alu dni- I,{ya reatki
yng baik (patutkah aku mmyalahi pnintah-
Nlal?"'([Iuud: 88)

Daapadnbagianakhimyadatanglahayat-ayat
yang membicarakan hakikat daln'ah dan ten-
tang pemilahan manusia menurut prinsip dak-
wah itu,

'Dan janganlnh kanu nndmrng k pada orailg-
ora:ng alim yng rcnyebailwn lwnu disatuh api
nnalea, dan selwli-lwli lwmu tid.ak mcmpunyai
scuangpanhrgpun selain dmi Allalu bmudian.
lwnmt'daka.lwndibnipntoln4gaz."(Iluud:llil)

"hn kpmyaan Allailnh apa y ang geib d.i lnngit
den di bami dnn lupada-Nyalah dilwrbalilan
urusan-un$anscmuaryr+-nwknsemfuhlahDiadan
bcrtalamlahkryda-ISa.Danselnli-lealiTalwn-
mu tid,ak,lalai dari afa lry leamu lcnja*an."

ftIuud: l2l)
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Demikianlah ketiga poin surah ini bertemu
dalam menetapkan hakikat ini.

2. Supaya manusia ihr beragama karena Allah saja

dengan mengakui rububiyahNyamaka surah ini
mengenalkanAllah kepada merek4 dan mene
tapkan bahwa mereka berada dalam genggaman

kekuasaan-Nya dalam kehidupan dunia ini. Jusa
menetapkan bahwa mereka kelak akan kembali
kepada-Nya pada hari kiamat untuk mendapat-
kan balasan teraktrir.... Dan ketiga poin surah ini
pun bertemu di dalam menetapkan hakikat ini.
D i dnlam p endahul.uanny a drsebutkan,

'Tngatlnh, sesunguhnya mereka (orang-orang

mumfik) itu mzmalinglwn dndn untuk mmlem-
bunyilwn dii dminya (Mulamnad). Ingar@ pada
wahu mnela mnry ekmtti diri mnela dengan lmia
AIIah nmgetalui apa yang mnela sembunyiknn dan

apa'yng mnelm lahirlun. Sesunguhrya AIInh
Maln Mmgetahui segaln isi lmti. Dan tidak adn

suatu binatang mehn pun di bumi melainkan
AUahlah yang manberi reakinya dnn Dia mmgen-
hui tempat berdiam binatang itu dan tetnpat
pmyimparunnya. Sanuanya tntulis dalam kinh
yng nyata (Lauh Maffizh). Dan Diahh yang
mmciptalwn lnngit dfii bumi dnlam ewm nasq
dnn adalah Arsy-Nya di atn air, agar Dia menguji

siapaluh di antma lumu y ang bbih baik amalny a.

Dan jilrn lamu bnkan (lupana p nduduk Melnh)
'sesunguhnya lwmu alun dibangkitlmn saudnh
mati', niscaya orattg-orary yary lwfr itu almn
bnlwta, Ini tidak hin lwnyalah sihir yang nyara.'
Dan scnnguhnya jilu l(ani undurkan azpb dmi
mncla sampai fupana watu waldu yang ditmtu-
kng niscaya mnelw akan bnkan, Apaknhyang
nmghalanginy a ?' Ingatlah, pada w a.lctu azt b itu
futarrg kqodn mneka tidnklah fupar dipalhgkan
dnrt mnela, dan mercla diliputi olzh a,a.b yang
dalwl,unyamneknselalunwQcrohk-olntrlunnla."
(tluud:5-8)

"ktangsiapa yang mznghzndnki lehitlapn dtnia
dm pnhtasannya, niscaya l(ami bnilwn lepadn
msekn balnanpekcrjaan merelw di dunia dzngan

smtpunn dan mneln di dunia itu tidak alwn di-
nqikan. Inilnh orury- oratg y ang tidnle nmQ cnlzh
di akhirat kearali neraka, dan hryaplnh di a*hirar
;hr apa yang mncka usa,halun di dunia, dnn sia.-

sialah apa yailg tclah mncka kerjalan."(Iluud: 15-

16)

Di ddam kisah para rasul disebutkanlah
beberapa contotr pengenalan ini

"Sesunguhnya aku bertawakal kcpada Allnh,
nfunku dnn Tulanmu. Tidak adn suatu birntang
melan pun rnelainknn Di,ahh ytg memegang

ubun-ubunnya. Senngulmya nhnnlat di arns j alnt
yang lurus Jilw larnu berpalins, maka senngultny a
alar tzlah mntl ampailan lupada.mu ap a (amanah)

y ang aku diutus untuk mmyarnpailannya l"pod"-
mu. Dan Tillwnku alnn menganti (lmmu) dmgan
lautnyanglnin dmi lannu, dnn knmu tida* dapat
membuat mudharat leepada-Nya sedikit pun. Se-

sunguhnya Tuhnnmu annbh Mahn Pemtlihara
segaln sesuatu. "ftIuud: 5G57)

' Dan kzpadn Tamud (I{nmi utw) mudnm mnela
Shalzh. Slwlzh bnkata, 'Hai laumlu, sembahlnh

AIInh, selwli-lmli tidnk ada bagimu tulwn sehin
Dia. Dia tplah nnuiptnkan lannu dari bumi (tnnah)

dnn menjadiknn lumu pemnkmurnya, lwrma itu
mohonlnh ampunnn- Nya, kernudian bertobatlah
krpada-Nya. Sesungguhnya Tfuhnnku amnt ddwt
(rahmnt- Ny a) lngi metnpnlmanJwn (doa lumba-
Nyal. "'([Iuud: 6l)

Dan pada bagian dl:hirnya dilotakan"

'Dan begitulah o,ab Ifulnnmu apabiln Dia
rungaab pmduduk negeri-negni yang bnbuat
alim. Saungilrnya aztb-I$a itu adalnh sangar

pedih lagi fteral " fiuud: 102)

'Dan sesunguhnya lupadn nasing-nashry
(mnclu yangberselbih itu) pasti TLIwnmu alun
nny empurnaf,an dmgan aiatp (halasan) peknj aan
mneka. Sewngularya Dia Ma,ln Mmgetahui apa

yarg mnelw lwj alun. " ftluud: llll
'Dan Ifulwnmu seluli-luli tidnk alrnn mem-

binasalan ncgni-ugeri sccara zdim" sedmgpen-
dudulvry a orang-orang J ang babuat kibailwn Jika
Tirlwnmu nenglunnak| tcntu Dia mmjadikan
manusia umat yang mlu, tetapi mnclm senanliasa

bnsclffih padapf, lctanli orang-uang yang dibni
raJtmat ohh Tfuhnntnu. Dan untuk itulnh Allah
mnuiptal@ merelw. Ifulhnaf Tillawnu (keputus-

an-Nya) telah ditttapkan SesunguhnyaAlw akan
nenmuhi nnakaJaianwn daryanj in dafi mnnnia
(yang dtrhala) semuattla. " ftlaud: il7- f f9)

Demikianlah kita dapati ketiga sektor surah ini
saling bertemu dalam memperkenal<an hakikat
uluhiah (kettrhanan Allah sebagai yang berhak
diibadahi) dan hakikat akhirat ddam kdimat-
kalimatnya

Sasarannya bukan hendak menetapkan ada-

nyaAllah, melainkan hendak menetapkan rrlz-
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biyy ahkeiilranan sebagai Yang Maha Pencipta,
Mahakuasa, dan Pengafur alam semesta'bagi
Allah Yang Matra Esa dalam kehidupan manusia,

sebagaimana yaurug sudah ditetapkan dalam
pengafuran dan keterafuran alam semesta.

Mak4 masalah uluhiah sudah tidak menjadi
perselisihan lagi. Hanya masalatr Rububiy ahlah
yang menjadi arahan risalah-risalah, dan inilah
yang menjadi arahan risalatr (pengutusan rasul)
yang terakht.

Dia merupakan masalah keberagamaan dan
ketundukan hanya kepada Allah saja, tanpa

sekutu bagi-Nya;patuh kepada-Nya tanpa me
nentang-Nya. Dikembalikanlah semua urusan
manusia kepada kekuasaan-Nya, keputusan'
Nya, syariat-Nya, dan perintah-Nya, sebagai-
mana tampakjelas dari kutipan-kutipan dari poin-

poin surah tersebul

Di dalam menumbuhkan hakikat-hakikat
iW ad\ahituke dalam hati, memantapkannya di
dalam jiwa menghunjamkannya ke dalam eksis
tensi kemanusiaan, dan di dalam mengembang-
kan kehidupan yang terus berdenyut di dalam-

ny4 yang kiranya mustahil ada kekuatan positif
yang memberinya inspirasi, yang mengafur dan

menata perasaan, ilustasi, perbuatan, dan gerak-

an...., maka rangkaian surah ini mengandung
berbagai kesan yang inspiratif dan irama yang

menyentuh sinar keberadaan kemanusiaan
semuanya secara mendalam dan menyeluruh.

Surah ini menampilkan semua hakikat ini dan
menjelaskannya secara terperinci ....

3. Memuat banyak'targhib pemikatan, bujukan,
penyemangatan' dan'tnrhib'penakutan, ancanr-

an, intimidasl .... Targhib terlndap kebaikan dunia
dan akhirat bagi orang yang mau memenuhi
panggilan keagamaan kepadaAllah Yang Esa
dengan tiada mempersekutukan sesuafir pun
dengan-Nya dan nrghibtertndap pesan kema-

nusiaanyang berupakebaikan, kedamaiaan, dan
perkembangan.... Dan tarhib terhadap keter-
halangan dari kebaikan dunia dan aktrirat, serta
azab dt dunia dan akhirat bagi orang yang ber-
paling dari panggilan keagamaan ini, dan me
nempuh jalan kehidupan para thaghutyang akan

menyerahkan mereka kepada nerakaJatrannam
di ak*rirat nanti Yakni thaghut-thaghutyang akan

membawapara pengikutryake nerakaJahannam

di aktrirat nanti, sebagai balasan atas kepahrhan
para pengikut itu kepada kepemimpinan tha-
ghut-thaghut tersebut sewalitu di duni4 dan rela
beragama untuk thaghut bukan untuk Allah.
Berikut ini beberapa contoh tarhibdan tnrghib.

'Agar lwmu tidak runyanbah selnin Allnh. Se-

sungguhny a aku MIwmmnO anahh p mbni p e -

ringatan dan peinbawa kabar gem.bira lepadnmu
dari-Nya, dnn fundnklah lwmu mcrninta ampun
l"pod" Tillunmu dnn bntnbat lupadn-Nya. (Jilw
lumu mengerjaknn lary demikian), niscaya Dia
alan memberi luniknwtan y ang baik (tnus-mmc-
rus) kepadnrnu sampai kepada waku yang telnh

ditmtulaa dan Dia ala n mnnbd l@pana fiap -ti.ap

oratg yang mnnpunyai lccutnmann (balasan) le-
utamannnya.Jika lamu bnpaling, malw sesung-

guhnya aku takut knmu alan ditimpa silesa lwri
kiatnat. Ifupa.d.a Allnhlah lumbalimu, dan Dia
Malnlwasa arns segala sesuatu."Plurudt 2-4\

"Barangiapa yang ntmghmdahi luhidupan dmia
dnn perhiasannya, nismya l(ami bniknn kepada
msrela balasan peker7ant mereka di dunia dmgan
sempurna dnn mnelw di dunia itu tid,ak aknn di'
rugikan. Itulnh mang-orang yng tidalc mcnQerohh

di akhirat luarali nnalu dnn lmyaplnh di aliirar
itu apa yang telnh mnela usahnJan di dunia, dnn

sia-sialahapayangtelahmerekaknjakm-"Plwtdz
15-16)

'Apakah (orang-orang kafir itu samn fungon)
oratg-mang )ang mmQunyai buldi yang ny arn (Al-

@i an) dmi Tillannya dan diilarti pula olzh seorang

sak; (Muhamnad) dnri Allah, dnn sebclum Al'
@ian itu tehh adn kinb Musa yang mcnjadi
pedaman dan rahmat? Merela itu berimm, l"pad"
Al-Qian. Dan, barangsiapa di antnra rnerekn
(uarry-uang @rouy) dnn selutu-selwturya yang
kartr krpann Al-@iaa maka neralwlnh tanpat
yang diancamlwn baginya, lemera itu janganlah
lamu ragu-ragu tahadaP Al- @f an itu. S*ungfi-
nya (Al-@rian) itu benar-bcnnr dnri Thhannu,
tetapi lebanyalwn manusia tidak berimnn. Dan
siapaluh yang lzbih zplim daripadn orang lang
mernbuat-buat dusta tnhnnn/ Allnh? Merelw itu
akm dihanapltan kzpada Tulwn mnela, dm para
saksi alwn bnlata"' Orung-uang inilnh y ang ulnh
brdnsn tnhadap fiiwn mnela.' Ingatlnla lunknt
AIkh (ditinpalun) atns orang-oranglang ulim.
(Yaitu ) CIr atg- arang y ang nunghakrgi (nunusin )
dari jalan Allah dnn maryfunnaki (wpaya) jalan
itu benglak. Dan, mnekn. itulah orang-mangyang
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tidnk percaya alun adnnya hari akhirat. Orang-

orang itu tidnk marnpu menghnlnrq-hnlnryi AIInh,
uduk (nungazpb merelw) di bumi ini, dan selmli'
lalt tidak od.o bq, mnela penalnng sehin Allnh.
Silxaan iar dilipatgandnlan lupada mnela. Mnela
selalu tidnk dapat mendengar (lubenaran) dnn

mneka selnlu tidak dapat rnelihat(nya). Mueka
itulah orang- aratg lotg msrugiknn diriny a sendiri,

dan lmyaplah dari merela apayangsel'a'lu mnelm

ada-adnlun. Pasti mrekn itu di akhirat meniadi
orang-orang yang paling nerugt. Sesun'guhnya

mang- orang y ang bniman dan nengeri alan amnl-

amal sakh d.an merendahlwn diri lupada Tulan
merelea, mnelw itu adalnh penghuni{mghuni ntrga,

rnuelu kekal di dalamnya. Pubandingan leedua

gohngan itu (orang-orarg kart, dan orang-orang

mulemin) sepnti orong buta dan tuli dmgan orang

y ang dnp at,mclilwt dm dnpat nunfungar. Adnkah
kedua golottgan itu sama keadnan dan sifatnya?
Mal@, tidakkah lamu mntgantrilpelajaran (dnri
perbandingan itu) ? "' ftluud: l7-2a)

'Dan (dia bnkata), 'Hai lwumku, molunlah
ampun l"pod"Tillwnmu lnlu bqtobatlah lnpodo-
Nyo niscaya Dia mmurunlun huian yang sangat

deras atnsmu, dnn Dia alan nmamlal*,an lulant'
an lepada lukuatanmu, dan janganlah lamu ber-

paling fungan bnbuat dnsa."'Qluudt 52)

Jifu. lwu bnplhg malu sesunguhnya aku
tzlah mmyampailan kcpadnmu apa (atrunah) Tang
alar diutus untuk ftwrtyampailun)nya lupanmu.
Dan Tuha.nmu akan mengganti (lw*u) dmgan
luumyanglnin (dari) lumu; dan lwm,u tidak dnpat

menbuat mudlwrat lupada-Nya sedikit pun. Se-

nnguhnya Tulanku adnlnh Malu Pemdilmra
scsuatu."ftlaud: 57)

'Dan saanggulmya l{ami tdah mmgutus Musa

dmgan tmdn-tmda (kelilasaan) I(mni dnn muk-
jiztt yang nyan lupada Firbun dnn pemimpin-
pmimpin kaumnya, tctapi merelu mmgikuti pe-
-intnhFtr'attapadalwlpnintahFir'aanselali-lali

bul@nlah (pnlntah) y ailg benm. Ia bnj alm. di mulu
kaurnnya padn lwri kiamnt lnlu nemasukJwn

mnelw Iu dnlmt nnala. Nnala itu seburuk-buruk

tentpat yang didatngi. Dan mnela sclalu diiluti
dmgan httulw di dunia ini dan ftegitu pu@ pana
Inri kiaflrar. I^alaar iu s ebnak-burak pan bnimt
yang diberiknt " (fluud: 9C99)

4. Memuat kisatr-kisatr itu secara panjang lebar
unhrk membuktikan tnrghib dan tarhib tersebut

dalam gerakan akidah sepanjang sejarahnya,
seperti tentang dihancurkannya orang{rang
yang mendustakan dan diselamatkannya orang-
orang yang beriman-sebagaimana dicontohkan
dalam beberapa petikan di atas. Dan, dides
kripsikan secara jelas pemandangan tentang
banjir besar {o1da zamanNabi Nuh) dengan sifut
yang khusus. Dan, denyut surah ini mencapai
puncaknya di tengah-tengah pemandarrgan alam
yangunikini,

'Dan diwaltlulwn lwpada Nabi Nuh balrutase-
l@li-koli tidak aknn beriman di antara lwummu
Iucuali nrang-orarg yang tela.h bniman 6aja),
Iurena itu janganlnh lannu bersedih luti tmtang apa

yang sehlu maelw l*jfuo. Dan buatlnh bah*ra
itudenganpaqawasandnnpetunjukwahyul{a.mi,
dnn j anganlnh lamu bimralwn dengan Alw tefltng
orang-uang lang alim itu; sntnguhnya mnelw itu
alan ditmggelmiwn. Dan malaihh Nuh nmtuat
baldna. Sa;ap lwli panimpin laumnya bnjalnn
meliwati Nuh, merelu rungejeknya. Berkanlah
MIt, Iila lanu mcngS ek komi, na,l,a saungtmya
lwrni (pun) mengejelenu sebagabruru lamu wlu-
lian mmgej ek (lnmi). I{elale lwnu alun. nmgetahui

siapa yang alwn ditimpa obh azpb yary tn,eng-

hhulan dnnyangakan ditimpa aatr yaryluknl.'
Hinga apabila pnintah l{nmi datnng dan dapur
tzlnh mtmancarlan air, Ihnd barfrmna Mua*.an'
lah lrz dnlam baltna itu dmi rnasing-nusing biru-
tnrgseparang(iailrandnnbetira),donlwluargarru
lucuali orarry yng telnh terdnhulu lwtctapan
tnhadnpny a dan (munrlan puh) mang-aang y ry
briman.' D an tidnk beriman bnsama dngan Nuh
ihr leauli sed.ikir. Dan Nuh berkata, T,laiklah lamu
selnlian lrz dnlannya dmgan rurryebut ruma AIIah
di waldu berlay ar dan bnlatuhnya.' Saunguhnya
Tfulnnlcu benar -b mar Malw Pengampun lagi l[alw
Penyayang. Dan bahtna itu bnhyar memtrawa

mnekn dnlam gehmbang hksaru gunung. Nuh
mnnanggil arulnya scdmg aruk itu bnadn di
tnnfut y angj auh tnryil TIai analtlw, raiklah (lu
k"pd) bersam.a lumi dan jarganlah lmmu bnadn
bnsamn nrang-nrang yang kafr.' Arulmya men-
j aw ab, Aku alwn runmi pnlindungan le gunung

yang dapat mmulilwraku dnri air bah!' Nuh bq-
knta, Tidalc udn yang nzlindungi hni ini dnri wt
AIInh sehin Allah (saja) Yang Malw Pm1o'yory.'
Don gelnmbang menjadi paghalang antma lezdua-

nya, nnl"aiad;lnh anak iu tcmank orang-orang

y ang ditettgehmltan. Dan difrmanla4'Hai bumi
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tclanlah airmu, d"an lwi Larryit (hujan) berhentihh.'
Dan air pun disurutknn, printahpun diselzsailan,
dnn bahtna itu pun bnlnbuh di atas bukitJudi, dm
dilwtalan, "Binnsalnh oratg- orang y ang, z!.lim. "'
([Iuud:36-44)

5. Memuat beberapa lukisan tentang kondisi
spiritual manusia ketika menghadapi peristiwa-
peristiwayang menyenanglan atau yang menye
dihkan. Maka, diangkaflah gambaran kondisi
spirifual or.mg{ftrng yang mendustakan, yang
meminta disegerakannya azab, yang membuat-
buat alasan dengan penuh kebohongan.... Di-
gambarkanlatr buat mereka lukisan jiwa mereka
dalam menghadapi sesuatu (mb) yang mereka.
minta disegerakan, ketika telah datang menimpa
mereka dan bagaimana mereka bersedih dan
berduka cita menghadapi peristiwa-peristiwa
yang silih berganti menimpa mereka, dan ketika
kenikmatan lepas dan lenyap dari tangan mereka
Digambarkan pula kesombongan, keteperdaya-
an, dan ketertipuan mereka manakala mereka
telah dilepaskan dari kesulitan dan diberi nilanat
yang baru lagi,

'Dan sesunguhnya jilw Kami undurknn aab
dnri mnelw sampai l"pod" suatu waldu yang di-
tentulwn, niscaya m.erela aknn bnlata, Apalwh
yang mmghalanginya?' h gatlah, padn waku azpb

itu datmg lupada mnela tidnklnh dnpat dipaling-
lan dnri mcrela dan mnelm diliputi obh aznb yang
dnhulunya mnela selnlu mempemhk-ohldanny a.

Dan jika Kami rasakan kzpada manusia suatu
rahmat (nilernnt) dnri l(ami, lsrnudian rahmnt itu
Kami m.but dmiry a, pastilnh dia nmj adi putus asa

Wi tidnk bntnimn leasih. Danjilw Kami rasalmn
lupadnnya lubahnginnn sesudnh bmtam yang mz-
nimpanya nismya din almn bnluta,'1llnh hikng
bencana-bmmna itu dnriku.' Sesungguhnya dia
sangat gembiro I4 bangga. Kecuali orang-orang
yang sabar (terlndnp bencan"a) dan mengerjalan
am.al-amnl sahh; mneka itu baolth ampurun dnn
palnla yarg besar." plurud: 8-11)

6. Memuat sedikit tentang pemandangan hari
kiamaf dan menggambarkan kondisi orang-
orang yang mendustakan dan kondisi mereka
ketika menghadapTuhan mereka yang mereka
dustakan watryu-Nya dan mereka berpaling dari
rasufrasul-Nya. Juga melukiskan kehinaan yang
akan mereka dapati pada hari itu, sedangkan
tuhan-hrhan buatan mereka dan pemberi-pem-
beri syafaat yang mereka dakwakan itu sama

sekali tidak adayang memberikan pertolongan
kepadamerek4

'Dan sinpakah yang lzbih alim dmipadn orang
yang manbuat-buat dusta tnhnnnp Allnh? Mrelw
itu aJwn dihndaplwn lccpa.da Tulnn mnelu, dnn
para saksi alwn bolwta, 'Orang-mang inilah yarry
telnh berdusta tn@p Tillwn mnekn.'hgathh,
lrutulmn Allah (ditimpaknn) atns orang- mang y ang
alim. (Yaitu) oran{!- orang ) ang runghalnngi (nw-
nusia) dmi j alan AIInh dan menghmdnlci (supay)
jalnn itu baqlek. Dan, mnela itulnh marry-mang
yang tidak pmaya alan adanya lwi af,hirat. hory-
mang iht tidnk mampu nenglalnng-halangi AUnh
urrtuk (nmgaztb nnelu) di bumi ini, dan selwli-
lal; tlda* adalah bagi mneka pmalnng sekin Allnh.
Silxann in dilipafgandakan lupada nneka. Mcrela
sel,alu tidnk dapat mendengar (kebenaran) ilnn
rnnela selalu tidak dapat melilwt(nya). Mnelm
itulah orang- mang y ang mnugikan diriny a smdiri,
dan lm.yapkh dari mnela apa yang mcrela adn-
adnlan. Pasti muelw itu di akhirat mtnjdi orang-
orang y ang palhry mmrg;. "' (Iluud: 18-22)

"Sesunguhnya pa.d.a yng dcnikian itu benm-
benar tndnpat pelnjaran bagi mang-orang )ang
tnkut lepada azpb akrtirat. Hari kiamat itu adalnh
suntu lwri yang smnn mnmsin dilumpullan (umls
mmgludapirya), dnn lwri itu annkh suatu lari
yang disalesilnn (olzh segah makliluk). Ifumi tidalc
mntgundurlannya rula.inlwn sampai waktu yarg
turttntu. Di kaln dntnng IMri itu tidak ada seorang

pun yang bnbicira mtn;n*an dengan izin-Nyi;
makn di antara merela adn yang alnlw dan ada
y ang befialwgia. Adnpun orang-orang J ang cclalu"
malrn (tmpatnya) di dnlmt nnala, di dalnmnya
mnelw mcngel.uarlmn dan menarik rwpas (daryan
mcrintih). Mnelw lalill di dnlamnya sehma adn
langit dm bumi, leamli j ila Iinmnu nmghnnnki
(yanykin).SeilnggularyaTthanru.tlfalwPela],nrw
tcrhndnp apayngDia lehndnki. Adapun orang-
orangyngberbalwgia, nala tmpanrla di dnlam
mrga, mnelw lwlal di dnlmnrrya schna adn lmgit
dnn bumi, luanli jila Iillwtnru menghadaki (yang

lnin), s cbagai lrmunia y ang tiadn putus -putttsnla. "
(tluud:1ffi-f08)

7. Di antara kesan yang menakutkan hati ialah
dilukiskannya dalam surah ini akan kehadiran
Allah dan pemantauan-Nyaterhadap segala se
suatu yang disembunyikan manusia di dalam
hatiny4 sementara mereka sendiri lalai dan te
perdaya serta tidah menyadari kehadiran Allah
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dan ilmu serta pemantauan-Nya yang serba me
liputi. Mereka juga tidak merasa atau tidak me-
nyadari kekuasaan-Nya dan peliputan-Nya ter-
hadap seluruh makhluk. Sedangkan, mereka
yang mendustakan itu berada di dalam geng-
g,rman kekuasaan-Nya sebagaimana maktrluk-
makhluk lainnya" namun merekatidak menyadari,

"Ikpadn Alkhhh lumbalimu, dan Dia Maha-
kuasa atas segala sesuatu. Ingathh, sesungguhnya
(orang murwfik itu) memalinglwn dada mueka
untuk mmy an bunyilwn diri dniny a (Muhamnnd)
Ingatkh pann waHu mnekn mnryelimuti dinnya
dzngan knin, Allah mengetnhui apa yang merelm
sembunyilan dnn apa yang merelm lahirlan" sesurg-
gulmy a Allnh Malw Mmgetnhui segala isi lwti. Dan
tidak ada suatu binntang mehn pun di bumi
mdninknn Allnhlah yang mcmberi rerykinya, dnn
Dia mengetnhui tempat berdiam binanng itu dnn
tempat pmyimpatnnnya Semuanya tertulis dnl"am

kinb yang nyatn (Lauh Mahfaft). " ftluudz 4-6)

"Sesunguhnya aku bertawakal lcepada Alkh
Ifulwr*u dan Tilhanmu. Tidnk adn satu birutang
nzlan pun mzlainlwn Dinkh yang n emcgang ubun-
ubunnla. S esungguhnya Tulw*u di ata j alan y ary
/zrzs."fiuud:56)

8. Di antara hal yang mengesankan lagi dalam
surah ini ialah tampilnya pasukan iman di bawatr
pimpinarr para rasul yang muli4 sepanjang pere
daran zantan. Masing-masing mereka meng-
hadapi kejahiliahan dan kesesatan dengan
kalimat kebenaran yang satu dan pasti, yang
disampaikan dengan terus terang, dengan penuh
kepercayaan, kemantapan, dan keyakinan.... Sisi
penampilan ini sudah dikemukakan dalam pe
tikan-petikan di muka lebih lanjutakan dibicara-
kan pada tempatnya pada waktu menafsirkan
suratr ini nanti. Tetapi, satu hal yang tidak di-
ragulcn lagi adalah bahwa kesahran sikap para
rasul yang muliq kesatuan hakikat yang diper-
gunakan untuk menghadapi kejatriliahan sepan-
jang perputaran z,am n,dan kesafuan ungkapan
yang menceritakan perihal mereka yang me
ngandung hakikat ini, dibawa di dalam lipatan-
lipatannya yang mengandung kekuatan, iram4
dan pengaratran....

Cukup kiranya isyarat-isyarat global ini untuk
mengantarlan surah ini sehingga kita jumpai nastr-
nashnya nanti secara terperinci....

Allahlah tempat memohon pertolongan....
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ka^n, dan Dia al<an memberi kepada ti,aP-dap
orang yang mempunyai keutamaam (balasan)

keutamaannya.Jika kamu berpaling mal<a se-

sunguhnya aku talcutkamu akan ditimpa siksa

hari kiarnat (3) Kepada Alafrhfr kembalimu'
dan Dia Mafrafnrasa atas segala sesuaur. (4)

Ingatlah, sesungguhnya mereka (orang-orang
munafik iur) memhlingkan dada mereka untuk
menyembunyikan diri darinya (Muharrunad).
Ingatlab pada wakhr mereka menyelimuti diri-
nya dengan lcafu\ Allah mengetahui aPa yang
mereka sembunyikan dan apa yang mereka
hhirka& sesungguhnya Allah Maha Mengeta-
hui segala isi had. (5) Dan tidak ada suatrr bina-
tang melata pun di buni melainkan Allahhft
yang memberi rezekinya' dan Dia mengetahui
tempat berdiam binatang ihr dan temPat
penyimpannya. Semuanya terhrlis dalam ldtab
yang nyata (Lauh Mahfruh). (6) Dan Didah
yang menciptakan laogrt dan burni dalam
enann masa, dan adafah Arsy-Nya di atas air'
agar Dia menguJi siepakatr di antara ka.nru

yang lebih baik amalnya. Dan, jika kamu
berkata (kepada penduduk Mekah)"Sesung-
guhnya kamu alcn dibangldtkan sesudah ma$
niscaya orangonang yang kafir inr a&an ber
katq Tni fidak lain hanyalafr sihir yang nyata-'
(7) Dan sesungguhnya iika Kami undurkan
azab daxi'mereka sampai kepada suatr wa^lchr

yang ditenhrkano niscaya mereka akan berkarat

'Apakah yang menghalanginyaP Ingatlah'
pada wakur azab iur datang kepada rneneka

Uaanan dapat dipalingkan dari mereka dan
mereka dilipu6 oleh azab yang dahulunya
rnereka selalu menpenolok-olokkannya- (8)

DanJika Kami rasalcan kepada manusia zuahr
rahrnat (niklrtat) dari l(ami, kemudian rahmat
ihr Ikrni cabut darinya' pasdlah dia menjadi
putus asa lagi tidak berterima kasilL (9) Dan
jika l(ami rasakan kepadanya kebafngiaan
sesudah bencana yang menimpanya' niscaya
dia akan berkata Tblah hilang bencana-ben-
canaitr daripadakuJ Sestrngguhnya dia sangat
gembira Lagi bangga. (10) Kecuati orang'orang
yang sabar (terhadap bencana) dan mengerja-
lran amal-amal saletr' mereka ihr bemleh am-
pruan dan pahala yang beear. (11) Ivlaka boleh
jadi karru hendak meningalkan sebagian dari
apa yang diwalrnrkan kepadamu dan semPit
karenanya dadanrur ka.rena khawatir bahwa
mereka aka^n mengata"kanr'Mengapa ddak

7
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Dengan menyebut narra Altah Yang Maln
Pengasih lagi Maha PenYaYang."

'AIif laarn ma, (inilah) suaur kitab yang ayat-

ayabya disusun dengan rapi serta dijelaskan
seca.ra terperinci yang diurrunkan da^ri sisi
(Allah) Yang Matrabiialsana lagi Mahatalu.
(t) Agar lrarrru tidak menyembah selain Allah.
Sesungguhnya atcu (tvttrtrammad adalah pem-
beri peringatan dan pembawa kabar gembira
kepadamu dari-Nya (2) Dan henda^klah kamu
me-ina amPun kepada Ttrhanmu dan ber-
tobat kepada-Nya. (fika lcanu mengerjalran
yang demikian), niscaya fXa akan memberikan
kenitmaatt yang baik (terus-menerus) kepada-

mu sampai kepada walchr yang telah ditenur-

'ga$iii*a.$rzu':6"!
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dihrrunkan kepadanya perbendaharaam (ke-
kayaan) atau datangbersama-sama dengan dia
seorang mdaikal?' Sesungguhnya kamu hanya-
lah seorang pemberi peringatarq darr Allatl
Pemelihara segala sesuatr. (12) Bahkan mereka
mengataka.n, Muhammad telah membuat-buat
Al-Qur'an itr.' Ibtakanlalr,'(I(alau demikian)'
maka darangkadafi sepuluh surah yang dibuat-
buat yang menyamainya, dan Panggillah
ora.ngorang yang kamu sangguP (memang
gt"ya) selain Atlalt, jika kamu memang orang-
orang yang bena^n' (l3)Jika meneka yang karnu
seru itr tidalcmenerima seruanmu (ajakanmu)
iuL mat<a (katakarilafr olehmu),'Ketahuilab
sesungguhnya Al-Qur'an ihr dihrnrnlran de-
ngan ilmu Allab da" bahwa tidak ada tulnrl
selain Dia, mala maukah ka,nru belserah diri
(keprida AIlah)P (1a) Barang:siapa yang meng
hendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,
niscaya IGnri berikan kepada mereka balasan
pekerjaan mereka di dunia dengan semPurna
da" meneka di dunia itr 6dak akan dirugikan
(15) Ihlhfi orang'orang yang tidak memperoleh
di akfrirat kecuali neraka, dan lenyaplah di
akfrirat ihr apa yang telah mereka usahakan
di dunia dan sia-sialah apa yangtelah mereka
kerjakan. (16) Apakafr (orang'orang kaffr iut
sama dengan) orang{rang yang mempunyai
bukti yang nyata" (Al-Qrr'an) dari fUhnnya'
dan diikufi pula oleh seoriang salsi (Mulmrn-
mad) dari Allah dan sebelum Al-Qur'an ihr
telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman
dan ralunat? Meneka ihr beriman kepada Al-
Qu"'an Dan barangsiapa di antara mereka
(orang-orang Quraisy) don sekutr*eluaurya
yang kafir kepada A-Q*'rtq maka nerakalah
tempat yang dianca.urkan bagtoyq kalena ihr
ianganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Qu'an
ihr" Sesungguhnya (Al-Qur'an) ibr benarbena,r
dari lbhanmu, tetapi kebanya^kan manusia
ddak beriman (17) Dan sirapakah yang lebih
zalin daripada orang yang membuat-buat
dusta terhadap Atlah? Mereka itr a*an di-
hadapkan kepada Thhan mereka' dan para
saksi akan berkatar'Oranrg"orang inilah yang
telah berdusta terhadap Thlran mereka.' Ingat-
lah, kutukan Atlah (ditimpakan) atas orang-
orang yang zalim" 0g) Faial) orang'orang yang
menghalangi (nranusia) dari jdan Allah dan
menghendald (supaya) iarlan itrbengkok Dan'
mereka ihrlah orang'orang yang tidak pencaya

akan adanya hari akhiral (19) Orang-ora.ng ihr
tidah mampu menghalang'halangi Alah unuk
(mengazab mereka) di bumi inl' dan sekali'
kafi ffak adalah bagi mereka penolong selain
Allah. Siksaan ittr dilipaQandalan kepada
mereka- Mereka selalu ddah dapat
(kebenaran) rlpn mereka selalrr ttdak dapat
melihat(nya). (20) Mereka ihlah orang-orang
yang merugikan dirinya sendiri' dan lenyaplah
dari mereka apa yang seldu mereka ada-
adakan (21)Pasti mereka itr di aklriratmenJadi
orang-orang yang paling merugi. (22) Sezung-
guhnya omng-orang yang beriman dan me
ngerjakan alrnal-amal saleh dan merendahkan
diri kepada Tbhan mereka" mereka itr adalah
penghuni-penghuni surga, meneka kekal di
dalamnya. (23) Perba.ndingan kedua golongan
itr (orang-orang kafir dpn orang'orang muk-
min) seperti orangbuta dan hrli dengan orang
yang dapat melihat dan dapat mendenga,r.
Adakahkeduagolongan itr sama keadaan dan
sifabrya? Maka, 6dal*ah kamu mengambil
pelajaran (dari perbandingan iht)P'(24)

Pengantar
Pelajaran pertama dari surah ini melukiskan

suafu pengantar yang menjadi jembatan antara
kisah-kisah dengan akibat yang menimpa para
pelakuryadengan menampilkan beberapahakikat
pokok dalam akidah Islam. Yaihr, meninggalkan
keberagamaan (ketundukpahrhan) kepada Allah
Yang Matra Esa dengan tanpa menentang-Nyi4 ber-
ibadah kepadaAllah saja dengan tiada sekuur bagi-
Ny4 memercayai hari kebangkitan dari kuburdan
hari kiamat untuk dihitung dan dibalas semua
amalan dan tindakan manusia seliama hidup di
dunia- Juga mengenalkan manusia kepadaTuhan-
nya Yang Mahabenar dan sifafsifafNya yang sangat

berpengaruh terhadap keberadaan mereka dan
keberadaan alam di sekeliling mereka Kemudian
menjelaskan hakikat uluhiah dan hakikat ubudiatr
serta konsekuensi logisnya dalam kehidupan ma
nusia I:lu, menegaskan ketundukpatuhan rrutnu-

sia kepada Allah di akhirat sebagaimana tunduk
pahrh mereka kepadaNya dalam kehidupan dunia

Demikianlah pengantar ini mengandung pen-
jelasan mengenai karakteristik risalatr dan tabiat
Rasulullah. Juga mengan drlnrg tnsliyah'pelipuran'
dan penghiburan terhadap Rasulullatr di ddam
menghadapi kekerasan dan pendustaan" tantan$n
dan kesombongan kaumnya pada masa-masa sulit
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dalam kehidupan dakwah di Mekah, sebagaimana
telah kami kemukakan di dalam mengenalkan
suratr ini dengan disertai tantangan terhadap kaum
musyrikin supaya membuat sepuluh suratr seperti
AlQur'an-karena mereka menganggap Al-Qur'an
ini dibuat-buat saja oleh Rasululatr. Tirntangan dari
Allatr dan kelematran kaum musyrikin memantap
kan hati Rasulullatr dan orangorang mukrnin yang
sedikit jurnlahnya yang menyertai beliau.

Tak dak lagi tantangan ini sekaligus merupa-
kan ancaman keras bagi orang{rang yang men-
dustakan dengan az,ab di akhirat yang mereka
hrnggu-tunggu, yang sewakhr di dunia mereka me
minta disegerakan dan mereka dustakan. Mereka
tidak mampu bertahan lagi seandainya rahmat
Allah dilepaskan dari mereka dalam kehidupan
dunia Dan, mereka tidak sabar terhadap cobaan-
Nya padatnl cobaan itu lebih ringan daripada azab
di akhirat

Kemudian ancrman ini tampak begitu besar
dalam pemandangan kiamat Di sana tergambarlah
bagaimana keadaan sekutusekuhr kaum musyrikin
yang mendustakan AlQur'an ini. Pada waktu itu
tampak jelas kelemahan mereka dan ketidakrnam-
puan pelindung-pelindung (sembahan-sembahan)
mereka untuk menyelamatkan mereka dariaz.ab
yang pedih, yang disertai dengan kehinaan, di
bongkar aibnya, dicemarkan, dan dimarahi. Dan
sebaliknya, terdapat pemandangan orang{rang
yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh
serta apa yang mereka nanti-nantikan yaihr pahala
kenikmatan, dan penghormatan. Tbrdapat peman-
dangan yang menggambarkan keadaan dua go
longan manusia, menurut metode Al-Qur'anul-
Ikrim dalam mengungkapkan dengan pelukisan,

'Perbardhgan ktdua gohngan itu (orang-orang kafir
dnn uang-uang mulonin) sepnti orang bun dnn tuli
dengan orang yng dnpat nulilut dnn dapat nadngar.
Adakah ludua gohngan ini mm.a leadnnn dan $faf-
nya?Makn,tidnl*ahlamumenganbilpelnjaran(dmi
pabandirryan itu) ?" ftIuudz 2a)

Beberapa Ilafcikat Akidah Asasiah

i*etfi -;i51,,e::EtAd;,
1'ffii&ii{e.+^iKAy;tfitffi{r
,;ij,p$iiJwtuW.A;W?k

713.fi f.a636egW:V""s;';tt"i3
*3,ttt;,99;f.--;;liJL*f

' Alif lnnm ran, (inilah) suatu kitnb y ang ayar- a1 atry a
disusun dagan rapi serta dijelnsfun secara terperhui,
y ang diatrunlwn dmi sisi (Allah) Yang Malahij alsam
Ingi Malwtnhu, agar lamu tidnk mcnyembah selain
Allnh. Sesunguhnya alu (Mulwmntad) adnlah pem-
bni pringatan dnn penfi ao a latrm ganbira lccpadamu
dari-Nya. Dan fundaklah lamu rneminta ampun
kepada Tilhnnmu dnn bertobat kepadn-Nya. Uika
lwmu nmgnj alnn y ang dmikian), niscaya Dia alan
memberi lunilonatan yang baik (trus-rnmnus) kz-
padnmu sarnpai L,zpadn waldu y ang telnh ditmtulun,
dnn Dia alwn mnnbri l"pod" tiap4iap orargyang
mempuny ai kntnmann ft alnan) Ieutamunny a.Jila
lwrnu bnpaling malw sesunguhnya alw takut lwmu
akan ditirnpa siksa hnri kiamat. Ikpada Allnhlah
ktmbalimu, dan Din. Maluluasa atas segaln se$tatu. "
ftIuud:1-4)

Ifulatr sejumlah trat<itat akidah yang asasi
(pokok), yaitu sebagai berikut
1. Menetapkan wahyu dan kerasulan.
2. Ilbudiah GbadatD kepadaAllah saj4 dengan tidak

mempersekuhrkan-Nya dengan sesuahr pun.
3. Pembalasan Allah di dunia dan alfiirat kepada

orang yang mempergunakan pehrnjuknya dan
mengikuti jalan-Nya di dalam kehidupan.

4. Pembalasan A[atr di al*rirat terhadap orang-
orang yang mendustakan, dan dikembalikannya
semua nmnusia kepada Allah, baik orangorang
yang atrli maksiat maupun orang{rang yang taat

5. Kekuasaan-Nya yang mutlak tak terbatas.
'Aliflaam raa"berkedudukan sebagai mubtada'
(subjek), sedangkan khabarnya (predikatrya)
ialah lafal, "Ktnabun uhkimat aqaanlwu tsummn

fusluhilnt min ladtm Haleiirnh Kl:utriir'Suanr,lrlitzrb
yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta di-
jelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari
sisi Allatr Yang Mahabijaksana lagi Matratahu'."

Kitab yang disusun dari huruf-huruf inilah frang
mereka dustakan, tetapi mereka sama sekali tidak
nurmpu membuat yang sepertinya

"Kitnbyangayat-ayatnyadinsundenganrapidansata
dijelnlwn semra tnpnhu| yang dihnunlwn dari Allah
Yang Matnbijalxann lagi Malutaha. " ([Iuud: 1)

'Ayat-ayatrryadirusundcnganrapi...",banguna*
nya kokoh, petunjuknya halus, setiap kata dan

A
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ungkapannya punya maksud, setiap makna dan
pengarahannya selalu dicari, dan setiap isyaratnya
mempunyai sasaftm ]tang tertenfir. Saling mengisi
dan saling mendukung, tidak ada perselisihan dan
tidak ada pertentangan, tersusun rapi dengan safu
afuran.

"I(mudian d{ elarlwn s ccara t np airui' i diptah-
pilah sesuai dengan hrjuanny4 dibagi-bagi sesuai
dengan temanya, dan masing-masing mempunyai
aratr sesuai dengan kadar keperluannya

Nah, siapakah geftmganyang menyusun demi
kian rapi dan merincinya demikian cermat? Dia
adalah Allatr, bul€n Rasulullah.

Dia menyusun kitab ifu dengan rapi karena ke
bijaksanaan-Nya dan menjelaskannya secara ter-
frinci karena Dia Matratahu.

Demikianlah ayat-ayat ihr datang dari sisi-Ny4
sebagaimana difurunkan kepada Rasulullah, tak
ada perubahan dan tak adapenggantian.

Apal€h genmgan yang dikandungnya?
Ia menyebutkan induk dan pokok-pokok aHdah,

"Agar lwmu tida* mmyantrah selain Allah.'
Ini merupakan tauhid.ud.-dainuunah, merutnggaL

kan keberagamaan, ubudiah, kepafuhan, dan ke
taatan.

"Scsttnguhry a aleu (Mulwmntnd) adnlah panb ni pe-
ringatan dan p atrfuat a lutrm gantira ke adamu dni-
Afa."(tluud:2)

hilatr risalah (kerasulan) dengan firgas memberi
peringatan dan pemberi kabar gembira (bagi orang-
orangyangpatuh).

'Dan lundnklnh lumu memhrta ampun k"pono
Iilhmmu dan bntobat kepann-I,lya...."Yuht, kembali
kepadaAllah dari syirik dan maksiat, kepada tauhid
danketundukan.

"Niscaya Dia alwn ncntreri leenilonatan yng baik
(unr -ncncrus) hpadamu sanpai lepadn walau yang
ttlnh dilartultan, dan Dia alnn mmbni lupada tiap -
tiap mang yang manpunyai luutamaan (balasan) lrz-
utnmnannya."

Mak4 inilah balasan bagi oftrngorang mau ber-
tobat danberistigfrr.

Jiln lwtu bnpolirrS malu scnnguhnya alat talfltt
lwma alra,n ditimpa sil$a hari kiamat." Plavdz 3)

Ini merupakan ancaman bagi oftmg{rang}ang
berpaling.

"I{tpada Allahlah lccmfulimu. "

Yaitu, kembali kepadaAllah di dunia dan alftiraL
'Dan Dia Malwkuasa atas segala satnfz. "([Iuud: 4)

Inilatr kekuasaanyang mutlak dan meliputi.
Inilah kitab itu, atau inilah ayat-ayatkitab itu.

Inilah persoalan-persoalan penting yang AlQur'an
datang unfuk menetapkannya dan mendirikan se
Itnuh bargunanriya setelah ditetapkannya ihr.

Tidak ada agamayang dapat berdiri tegak di
muka bumi dan menegaldran perahran-perafiran-
nya bagr manusia sebelum fondasifondasinya
mantap.

Mak4 tauhiidud-dainuunnh beragama semata-
matia' unhrk Allah merupakan persimpangan jalan
antara kekacauan dan keteraturan dalam dunia
akidah, dan pembebasan manusia dari belenggu
khayalan, ktrurafat, dan kekuasaan palsu. Atau,
membebaskannya dari menyembatr hrhan-tuhan
yang beranekaragam dengan segalaulahny4 dan
membebaskannya dari makhluk-makhluk yang
menjadikan dirinya atau dijadikan perantara-pe
rantara dan makelar'makelar di sisi Allatr. Juga
membebaskan mereka dari raja-raj4 penguasa-
penguasa, dan pemerintah yang merampas hak
uluhiatr paling khusus (yaitu hak Rtbubiyahke
tuhanan', kepemerintahan, kekuasaan, dan ke
daulatan) lantas mereka menyuruh manusia me
nyembatr ketuhanan mereka yang palsu dan hasil
rampasanifu.

Tata sosial kemasyarakatan, ekonomi, moral,
atau pemerintatran tidak mungkin dapat berdiri di
atas fondasi yang jelas dan mantap, yang tidah
hmduk kepada hawa nafsu dan tahvil-tahril
(penafsira*,penafsiran) yaqg menyimparlg, kecuali
apabila akidah tauhid ini sudatr mantap dan kokoh
sedemikian rupa.

Tidd< mungkin manusia dapat bebas dari ke
hinaan" ketakutan, dan keguncangan. Tidah mung-
kin mereka dapat merasakan kemuliaan yarrg ss
benarnya yang telah diberikan Allah kepada
mereka kecuali apabila mereka mengesakan Allah
dengan Rububiyah'ketuhanan', qawanmah'ke
pengurusan', sulthnn'kekuasaan', dan lwkimiyah
lcedaulatan', dan dibersihkannya sang hamba dari
semua ini dalam benfi.rk apa pun.

Terjadinya pertentangan sepanjang sejarah
antara jahiliah dengan Islam, dan terjadinya pe
perangan anhra kebenaran derUan thaghut, bukan-
latr karena persoalan uluhiahAllah terhadap alarn
semesta dan pengurusan-Nya terhadap dunia
sebabakibat dan hukum alam. Pertentangan dan
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peperangan itu hanya terjadi karena kedudukan-
Nya sebagai Rnlbun-Nas,yang mengatur mereka
deruan syariat-Nya mengendalikan mereka dengan

perintatr-Nya, dan menyuruh mereka beragama
dengan menaati-Nya

Thaehutthaghut yang senantias:l berbuat dosa

di muka ini merampas hak ini dan menjalankannya

di dalam kehidupan manusia. Mereka menghina
kan manusia dengan meftlmpas kekuasaan Allah
ini, dan menjadikan mereka sebagai hambaharnba
mereka bukan hambaharnba Allah. Risahh-risalatl

dan para rasul serta dahilah Islamiah senantiasa

beriuang untuk melepaskan kekuasaan yang di
nunpas ini dari tangan-tangan para thaghut dan

mengembalikannya kepada Pemiliknya secara

slradi, )'aitu Allah.
Allah Yang Matrakaya sama sekali tidak mem-

buhrtrkan alam semesta" Kemaksiatan ahli maksiat
dan pelanggaran para thaghut tidak mengurangi
kekuasaan-Nya sedikit pun. Ketaatan oftrry{rang
yang taat dan ibadatr para'atrli ibadah sama sekali
tidah menambah kekuasaan-Nya Akan tetapi, ma-

nusia sendirilatr yang menjadi hina, kecil, dan
rendatr ketika mereka beragama (hrnduk patuh)

kepada selainAllah, yaitu kepada sesamahamba
Mereka menjadi muli4 terhormat, dan tinggi
martabatnya ketika mereka beragama hanya ke
pada Allah saja, dan membebaskan diri dari me
nyembatr kepada sesama hamba Allah. Dan ketika
Allah menghendaki kemuliaan, kehormatan, dan

keluhuran bagi hamba-hamba-Ny4 maka diutus
Nyalatr para rasul untuk mengembalikan manusia

kepada menyembah Allah saja dan mengeluarkan
rnereka dari menyembah kepada sesama hamba
Allahyang semua ihr demikebaikan mereka sen-

diri, sedang Allatr sama sekali tidak membutuh-
kannf"a Dia tidak membutuhkan alam semesta-

Sesungguhnya kehidupan manusia tidak akan

mencapai tingkat kemuliaan sebagaimana yang

dikehendaki Allah buat mereka, kecuali jika ma-
nusia itu bertekad bulat untuk tunduk beragama
hanya kepadaAllah saja Juga jika mereka nrehpa*
kan diri dari belenggu keberagamaan kepada selain

Allah, belenggu yang menghinalsn kehormatan
manusia dalam berbagai bentuknya

Beragama kepada Allah s4ia ihr tergarnbar dalam
rububiyahNyaterhadap manusia Dan yang dfonak-

sud dengan rubukyahdi sini ialatr kepengurusan-
Nyaterhadap manusia dan pengaturan kehidupan
mereka dengan syariat dan perintah dari-Nya,
bukan dari seorang pun selain Dia.

Inilah yang ditetapkan dalam permulaan surah
yang mulia ini yang hal ini merupakan tema dan
kandungan kitab Allah,

"Qnilah) nmtu knb yang ayat-ayanrya dis,t$n denympi
sntn dij elaslan se utra tnpnimi, yang diturunl,nn dari
sis i (Allah) Yang Malwbij ak aru lngi Mahalnlru, agar

kamu tidnk menyanbah schin AIIah." ([Iuud: 1-2)

Inilatr makna ibadah sebagaimana yang dikenal
bangsaArab dalam bahasa mereka, bahasayang
dengannya kitab Allah yang mulia difirunkan.

Mengakui risalatr (kerasulan) merupakan lan-
dasan unfuk membenarkan persoalan-persoalan
yang ditetapkan oleh risalatr ihr. Keraguan terhadap
hal ini sebagai sesuatuyang datang dari sisiAllah,
sudatr pasti akan menghancurkan rasa hormat ke
pada risalatr di dalam hati Oraqgorang yang meng-
anggap risalah (A[Qur'an) ini dari Nabi Muhanr
mad saw. sendiri tidak mungkin dapat menimbul-
kan rasa hormat dalam hati mereka terhadap Al-

Qur'an ini. IGrena mereka merasa keberatan ber-
samanyauntuk meleppkan diri dari kepercayaan
mereka dalam urusan besar maupun kecil.... Se
sungguhnya perasuurn bahwa akidatt ini dari sisi
Allah itulah yang menggiringhari para pelarusar itu.

Sehingga pada akhirnya mereka kembali kepada
Allah. I(aren4 Dialatr yang memegang hati oftlng-
orang yang taat, sehingga tidak gagap, 6dak
bimbang, dan tidak menyimpang.

Demikian pula pengakuan terhadap risalatr juga

menjadikan pedqman mengenai apa yang dike
hendakiAllah terhadap manusi4 supaya manusia
menerima segala sesuahr yang berhubungan de
ngan keberagirmiun kepada Allah itu dari satu
sumber, yaitu sumber ini. Juga supaya si thaghut
pembohong dan suka mengada-ada itu tidah se
enaknya mengadaadakan perkaban terhadap m+
nusia dan membuat-buat syariat buat mereka,
kemudian dianggapqra sebagai syariat dan frintatt
Allah, padahal db sendirilahyaqg membuatnya.

Pada setiap kejatriliahan pasti ada orangyang
membuat syariat (peraturan), tata nilai tradisi dan
kebiasaan-kebiasaan, kemudian dia mengatakan,
"Ini adalah dari sisiAllah!"

Tidak adayang dapat memberantas kerusakan
dan khayalan.ini dengan namhAllah kecuali satu
sumber yang menerima firman Allah, yaitu Rasu-

lullah.
Istigfrr dari syirik dan maksiat itu merupakan

indikasi yang menunjukkan sensitivitas dan peka
nya hati, dan adanya perasatrl berdosa dan ke

I
I

I



Tafsir Fi ZhiloliLQur' an W (|er) Juz XII: Huud & Rlrmalaan r/ttsuf

inginan untuk bertobal Dan, tobat setelah itu me
rupakan tindakan praktis menjauhi dosados4 dan
melakukan kebalikannya yang berupa ketaatan.
Sebab, tidak ada tobat tanpa kedua hal ini, karena
keduanya ini merupakan implementasi tobat.
Dengan keduanya ini terwujudlah tobat yang
dengannya diharapkan. akan diperoleh ampunan
dan penerimaan dari Allah.... Apabila seseorang
menganggap dirinya telah bertobat dari kemusyri-
kan dan telah masuk Islarn, sementara dia tidak ber-
ag:rma (tunduk pahrh) kepada Allah, tidak hanya
menerima ahrran-Nya saja melalui Nabi-Nya maka
tidak ada nilai anggapannya yang bertentangan
dengan kenyataan batrwa dia beragama kepada
selain Allah....

Memberi kabar gembira bagi orangorangyang
bertobat dan memberikan ancaman kepada orang-
orangyang berpaling, ini merupakan pilar risalatr
dan pilar tabligh. Keduanya ifir merupakan unsur
tmghib dan tarhib, yang telatr diketatrui oleh Allatr
bahwa keduanya merupakan motirator yang kuat
dan mendalarn

Percaya kepada hari akhir merupakan suatu
yang amatvital unhrk menyempurnakan perasaan
(kesadaran) batrwa di balik kehidupan ini ada hik-
mah, dan batrwa kebaikan yang diserukan risalah
itu merupakan hrjuan hidup. Oleh karena itu, sudatr
tenfu yang bersangkutan akan mendapatkan balas-
annya IGlau tidak diperolehnya dalam kehidupan
dunia ini, maka balasannya akan diperolehnya di
alam akhiratyang memang di sanalah kehidupan
manusia akan mencapai kesempurnaannya seba-
gaimana yang telah ditetapkan. Adapun orang-
orang yang menyimpang dari jalan dan kebijak-
san:nn Allatr dalam kehidupan ini, maka mereka
akan terbalik dan terjungkal ke dasar azab....

Kesadaran ini menjamin fitratr yang sehat unhrk
tidak menyimpang. Jika suatu saat dia dikalatrkan
oleh keinginan atau ditekan olehny4 sedangkan dia
tak berdaya menghadapinya maka dia al<an segera
kembali bertobat, dan tidak masuk ke wilayatr
maksiat Dengan demikian, layaklafr bumi ini bagi
kehidupan manusi4 dan berjalanlatr kehidupan ini
sesuai dengan sunnahnf dijdan kebaikan.

Malq iman kepada hari alrtrir bulcn hanya se
bagai jalan unhrk mendapatkan pahala saja. Tetapi,
dia merupakan motivatoryang mendorong [urnu-
sia unhrk melakulan kebaikan-kebaikan di dalam
kehidupan dunia ini sekaligus sebagai pendorong
untuk senantiasa memperbaiki dan mengembang-
kannya. Hanya saja perlu diperhatikan batrwa

mengembangkan kehidupan yang kreatif dan ine
vatif ini bukan menjadi sasaran itu sendiri melain-
kan hanya sebagai jalan untuk mewujudkan ke
hidupan yang layak bagi manusia yang Allah telatr
meniupkan roh ciptaan-Nya kepadanya, telatr me
muliakannya atas kebanyakan maktrluk-Nya, dan
mengangkatny4 dari derajat binatang. Hal ini
supay.a tujuan hiilupnya lebih tinggr daripada bina-
tang, dan pendorongnya pun lebih tinggi daripada
hal-hal yang mendorong kehidupan binatang.

Oleh karena itu, kandungan risalatr atau kan-
dungan ayat-ayat kitab yang muhkamat dan ter-
perinci itu, setelatr menunggalkan keberagamaan
kepadaAllah dan menetapkanbahwarisalatr itu dari
sisiNy4 adalah seruan untuk beristigfir (meminta
ampunan) dari perbuatan syirik dan bertobat.
Keduanya (istigfar dan tobat) ini merupakan
permulaan jalan bagi amal saleh. Dan, anral saleh
itu bukan sematamata kebaikan pada diri dan syiar-
syiar kefurdhuan yang ditegakkan. Tetapi, amal
saleh adalah melalrukan kebaikan di muka bumi
dengan segala makna'kebailnn, termasuk di antart
nya membuat bangunan, memalanurkan, melalru-
kan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan dan
berproduksi.

Dan, balasan yang disyaratkan itu ialah,

"Niscaya Dia alwn mzrnberi lunikmatnn yang baik
(teras-mntmu) kzpadarnu sanpai kzpada wahu yng
tclnh ditntul@n, dnn Dia alan manberi kzpanaiiap-
tiap orang yng.mempunyai luutamaan (balnan)
Iuunmnnnnya. " ([fuud: 3)

Kenikmatan yang baik itu boleh jadi karena
jenisnya dan boleh jadi karena jumlahnya sebagai-
mana yang sering terjadi dalam kehidupan dunia
ini. Adaryn di akhirat nanti adalah dengan jenis dan
jumlahnya serta dengan hal tain yang tidak pernah
terlintas dalam hati seseorang.

Marilah kita perhatikan kenikrnatan yang baik
dalam kehidupan dunia ini. Kita menyaksikan banyak
onrng yang baik-baik dan saleh, yang senantiasa
beristkfir dan bertobat, serta rajin melalarkan anral
saleh dalam kehidupan ini..., tetapi rezekinya
sempiL Matq di manakah gerangan kenikrnatan
yang baik ihr?

Kami percaya bahwa pertanyaan ini banyak
dipertanpkan onmg.

Oleh karena itu, kita harus mengetatrui makna
besar yang dikandung oleh nash AlQur'an batrwa
kita harus melihat kehidupan dari sisi yang lebih
luas. Kita harus melihatnya dalam lingkupnyayang
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meliputi dan umum, jangan kita batasi pada simbol
luar secara sepintas lalu. Sesungguhnya tidak ada

satu pun masyaraletyang diahr dengan perahrran
yang bagus, png bertumpu pada keimanan kepada
Allah, ber4gama hanya kepadaNya saja menung-
galkan rububiyahdan kedaulatan untuk-Nya, dan
ditegakkan atas amalanyang bagus dan produktif
dalam kehidupan... melainkan masyarakat tersebut
akan mendapatkan kemajuan, kelapangan,. dan
kehidupan yane baik pada umumnya bagi masya-

rakat ihr. Paling tidak, akan diperoleh keadilan
antara tenaga dan pembalasannya, merasa rela dan

tenteram bagi setiap anggotanya secara khusus.
6prabila kita menyaksikan dalam suatu masya

rakat yang baik, aktif berarnal dan produkti{ tetapi
rezekinya sempit dan kenikmatanyang baikyang
diterimanya hanya sedikit, maka hal itu menjadi
saksi bahwa masyarakat ini tidak diatur dengan
attrran yang bermuara dari iman kepadaAllah. Jwa
tidah ditegakkan keadilan antara tenaga dan balas
ann]ta.

Akan tetapi, pribadi-pribadi yang bagus, saleh,
dan baqak jasa dalam rnasyarakat ini merasakan
kenikmatan yarrg baik Sehingga andai kata rezeki
mereka sempil dan masyarakat sekitar menolak
dan menyakiti mereka (sebagaimana kaum musyri-
kin dahulu menyakiti golongan minoritas muk-
minin dan sebagaimana golongan jatriliah menla
kiti kelompok minoritas juru dalnrah ke jalan

Allah), maka ketenteraman hati menantikan akibat
baik yang d<an diterimanya, kesinambungan hu-
bungannya dengan Allah, dan harapannya untuk
mendapatkan pertolorrgan-Nya kebaikan-Nya dan
karunirrNya.. sudah banyakmenggantikan semua
itu. trni jrya merupakan kenikrnatan fiang baik bagi
seseorang yang lebih tinsgi tingkatamya daripada
kenikrnatan material yang besar.

Apayang kami katakan ini bukan berarti kami
rnenyerukan kepada orang{rang yang dizalimi
supaya merasa rela dengan tidak dipenuhinya ke
adilan terhadapnya. Islam tidalc merelakan yang
demikian ini, dan iman tidak berdftim diri terhadap
tind*an pengabaian ini. Masyarakat beriman di
tuntut untuk menghilangkan ketidakadilan ini,
demikian pula masing-masing orangyang berirun,
agar keniknafan yang baik iht terwujud bagi omng'
orangyang baik, suka beramal saleh" dan berjasa

Karni mengatakan yang demikian ihr karena
memirng hal itu adalah benar dan dirasakan oleh
orang-orang nnrkmin yang selalu berhubungan
dengan Allah, tetapi rezekinya sempit. Namun

demikian, mereka selalu beramal dan berjuang
untuk merealisasikan peraturan-perafuran yang
dapat menjamin terwujudnya kenikmatan-kenik-
matan yang baik bagi hamba-hamba Allah yang
senantiasa beristigfar, bertobat, dan beramal saleh
dengan petunjuk dan bimbingan Allah.

'...Dair Dia alun manberi kzpann fiap-tiap wangyang
mempunyai luutamaan (balasan) lceutamannny a...."'

Sebagian ahli tafsir mengk*rususkannya dergan
balasan di akhirat Akan tetapi, saya berpendapat
batrwa balasan ini adalah umum, di dunia dan di
aktrirat, seperti penafsiran kami terhadap kenilcrnat-
anyang baik di dunia yang terwujud dalam semua
keadaan" Orang yarrg mempunyai keutamaan akan
mendapatkan balasan pada saat dia membaktikan
keutamaannya ihr. Yaihr, mendapatkan kesenargan
batin dan kepuasaan jiwa dan perasaannya, serta
ra,sa berhubungannya dengan Allah ketika dia menr
baktikan keutamaannya itu baik berupa tenaga
maupun hartayang ia ttrjukan untuk mendapatkan
ridha Allatr. Sedangkan, balasan Allah sesudah itu
merupakan keutamaan dan karunia dari-Nyayang
melebihi segala benhrk balasan

".. Jilu lumu bt pdiry malw saanguhnya alu tahut
lumu alwn ditimpa silxa lwi yang baar (ki,amat).'
(Iluud:3)

'Silcsa hari yang bcsar"ini adalatr hari kiamaf
bukan azab Perang Badar sebagaimana dikatakan
sebagian mufassir, IGrena "hmi yang baaf apabila
diucapkan secard mutlak seperti ini tenttr yang
dimaksud adalatr hariyang dijanjikan, dan hal ini
diperkuat oleh ayat sesudatrny4

"I(epada Allallah ktmbalimu.... "
Meskipun kembalirrya segala urusan kepada

Allah ihr terjadi di duniadan di akhirat, pada semua
waktu dan semua keadaaru namun menurutung-
kapan AlQur'an bahwa yang dimaksud dengan
kembali ini adalatr kembali setelah kehidupan
dunia

".. Dan Dia Malwhaasa atns scgala sauatz. " (fluud:
4)

Penyahan ini juga rnenguatkan makna tersebut,
karena isyarat kekuasaan terhadap segda sestrafir
itu sangat relerran dengan al-ba's'kebangkitan
sesuddr mati' yaqg mereka anggap 6dak mungkin
terjadiitu.

I
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Thnggapan tcrhadap AyatsAyat
yang Diarrunkan Allah

Sesudatr diumumkannya kesimpulan Kitab yang

ayat-ayatnya disusun rapi dan dijelaskan secara ter-
perinciyang dihrunkan dariAlah YanS Mahabiiak-
sana lagi Matratahu..., maka ayat-ayat berikutnya
memaparkan bagaimana penerimaan sebagian
mereka terhadap ayat-ayat tersebul ketika disodor-
kan kepada mereka oleh orang yang memberi
peringatan dan membawa kabar gembira (Nabi
Muhanrmad saw.). Digambarkannya pula pera.saan

dan sikap mereka yaitu menundukkan kepala dan
memalingkan dadanya untuk bersembunyi. Di
ungkapkarurrra pula tentang hari kebangkitan dari
kubur pada walictu mereka melakukan daya upaya
itu. Diberitahukan pula kepada mereka bahwaAllah
senantiasa mergetahui urusan merekayang paling
tersembunyi sekalipun, dan semu:r makhluk melata
di bumi seperti mereka itu juga senantiasa diliputi
oleh pengetahuan Allah fiang halus dan lembul

';,rffi:wilit:;qi;*l,Fi'#fi
2i,Tfreripili3fol;i'Y'6r#11;l3fr|
G;riiKrG,i'.;'{&JV:'{l,yi!'nF'SC

$,,4i';+e!{v"g'
"Ingatlala scsuttgguhnya (mang mumf.k itu) mnekn
naruliil&m dada mnela unruk rnmy etnbunyikan, diri
dnrinya (Mulamnud.). Ingatlah pann waktu mnelw
mmyelimuti dirinya dmgan lwin, Allnh mcngetnhui

aqa yary merclw smbunyilwn dan apa yang mnckn
InhirkaqsntngtthnyaAllahMalwMengetnlwisegaln,
N lwti. Dan tidak adn watu bilut'ang melnta pun di
bumirulnhlanAllalilahyangmnnberir<gkinya.Dia
ntmgctalwi tcnpat berdiam bhunng in dan tnQat
pcnyimparumry a. Smuany a tcrtulis dalam kitab y ang

nyata."pluudz 5$)

Kedua ayatyang mulia ini menghadirkan suahr
pemandangan unikyang menggetarkan dan me
nakutkan hati ketika merenungkan dan mem-
bayangkannya.

Wahai, betapa menakutkannya! \ryahai betapa
menggetarkanny4 ketika hati seseorang mem-
bayangkan kehadiran Allatr Yang Mahasuci dan
peliputan pengetatruan dan kekuasaan-Ny4 se
mentara dia sendiri hanyalatr seorang hambayang
sangat lematr )'ang mencoba hendak menyem-
bunyikan diri dari-Nya, sedang dia menghadapi

ayat-ayat-Nya yang dibacakan oleh Rasul-Nya

'hgatlah sffimgulmla (owtg nwndk iat) nwrulinglw.
dada merclca untuk mcnyernbunyilun diri dnrinya
(Mulnnnad). Irryatlah, pada walen mnelw nenye'
limuti dirinya dagan lwia AUnh nngctalrui a|a y ang

merelw stmbunyilun dnn apa yargmneln lahirlnn.
S anngalaga AW nc?Wtnlui sqnk N luti."(Ilud: 5)

Barangkali nash ayat ini hanya melukiskan kon-
disi fakhral yang terjadi antara kaum rnusyrikin
dengan Rasulullah, yang sedang memperdengar-
l€n kalamAllah kepada mereka. Iantas mereka me
malinglsn dada mereka dan menunduklcan kepala
nya untuk menyembunyikan diri dari Allah yang
mereka rasakan dalan lubuk hatinya bahwa Dia
memang )zang memfirmankan kalam ini... sebagai-
mana yang tampak dari mereka pada suatu waktu.

Rasanya belum sempurna rangkaian ayat ini
sebelum menjelaskan siasianyaupaya mereka ini.
IGrena" Allah yang telah menurunkan ayat-ayat ini
senantiasa menyertai mereka ketika mereka ber-
sembunyi dan ketika.menampakkan diri" Malma ini
dilukiskan (sesuai dengan metode Qtr'anD dalam
gambaran yang menakutkan. Yaifir, ketika mereka
sedang berada di tempat yaqg.sangat tersembunyi
dan rahasia.., ketika mereka berada di atas tempat
tidur, ketika mereka sedang sendirian, diliputi oleh
malam dar,r ditutr,rp oleh korden, turmun terqrata
Allah senantiasa menyertai mereka dari balik semua
penutup itu. Allah hadir, melihat dan menguasai
mereka Juga mgngetatrui apa png mereka raltasia
kan dan mereka nyatakan dalam ketersembunyian
merekaitr,

'.. Jngatlah, pada waku mnelu mml elimuti diriny a
dcngan kain, Allah mmgetahui ala yang mcrela smt-
hunyikan dan apa yang mnelw lahirlwn....'

Balrkan, Allah mengetahui apa yang lebih ter-
sembunyi lagi dari itu, dan mereka tidak dapat me
nutupi diri mereka dengan penufirp apa pun dari
pengetatruanAllah itu. Akan tetapi, biasanya dalam
kesendirian ini, manusia mengira batrwa dia hanya
seomng diri, ddak ada seorang pun yang melihat-
nya Maka ungkapan seperti ini sangat menyentuh
peras:um dan mengingatkannya. Juga menyadar-
kannya seqra mendalam terhadap hakikatyang
kadang-kadang mereka lupakan ini, yang menirn-
bulkan khayalan kepadanya batrwa di sana tidak ada

mata yang memandangnya.

"...Scsuttguhnya Allah Mahn Mmgetnhui segaln. isi
lwti." $laudz 5)
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Allah mengetahui segala rahasia yaqg ada dalam
hati, yang tak pernatr lepas darinya, yang selalu.
lengket padanya sebagaimana lengkefrrya sahabat
yang setia, atau seperti lekatnya seorang pemilik
terhadap miliknya Mak4 rahasiarattasia itu karena
amattersembunyinya hingga dinamai dengan isi
hati, namun Allah mengetatruinya juga.... IGrena
itu, tidak sesuahr pun yang tersembunyi bagi Allah,
dan tidak ada safu prn geralc dan diam mereka lang
hilang atau siasia

'Dan tida,k ada saatu birwtang mehn pun di bumi
rnchinlun Allnhlah yang membni reatkinya. Dia
mengetahui ttmpat berdiam bhanng itu dnn tsmpat
penyimparunnya. Smruanya tertulis dalwn kitab yang
nyara (Lauh Malfiuft). " Sluud: 6)

Ini adalatr gambaran lain tentang ilmu Allah yang
meliputi. dan menalmtkan itu.... Makhluk melata
(dabbah)-*mua yang dapat bergerak di bumi ini
adalatr dnbbah baik manusia, binatang, yang me
rayap, mauzun serangga Tidak ada satu pun makh-
luk melata yang memenuhi permukaan bumi, yang
tersembunyi di dalamnya, yang bersembunyi di
dalam liangnya ataupun yang di perairan.... Tidak
ada satu pun dari maktrluk-maktrluk melatayang
tidah terbatas jumtannya dan tidak dapat dihihrng
ini melainkan Allatr mengetahuinya dan )'ang menr
berinya reznld.. Dia mengetahui di mana mereka
tinggal dan di mana mereka bersembunyi, dari
mana mereka datang dan ke mana mereka pergr....

Semuanya berada dalam ikatan ilmu-Nya yang
halus dan lembutini.

Ini adalah sebuah gambaran terperinci tentang
ilmu Ilahi dalam hubungannya dengan malftluk
Manusia merasa takut ketika mencoba mem-
bayangkannya dengan khayalannya..., maka dia
tidalcmampu....

kbih dari sekadar mengetatrui, bahkan Diajuga
yangmenenhrkanjumlahrezeki ma.sing-masingmaktF
luk melata yang lhayalan manusia tidak mampu me
lukiskannya Dan ini merupakan tingkatan lain lagi
yang daya lfiayal manusia tidak mampu membayang-
kannya kecuali dengan adanya ilham dari Allah.

Allah telah menetapkan diri-Nya bebas untuk
memberi rezeki kepada makhluk yang sangat
banyak junrlatrnyayang melata di bumi ini.Mak4
diberi-Nya bumi ini potensi untuk memenuhi ke
butuhan-kebutuhan semua makhluk ini, dan maHr
luk-makhluk ini diberi-Nya potensi untuk meraih
rezekinya dari gudang penyimpanannya di bumi ini
sesuai dengan kondisinya. Adayang meraih barang-

barang mentah dengan cara sederhana" ada yang
bercocok tanam, ada yang membuat pabrik, ada
yang menyusun ini dan itu, dan lain-lain cara untuk
mendapatkan rez,eld. sesuai dengan persiapannya
(perangkat yang diberikan Allah kepadan)"a). Se
hingga adayang meraih rezekinya berupa darah
segaryang dicerna seperti kufu dan nyamuk

Ini merupakan cira yang sesuai dengan kebijak-
sanium dan rahmat Allah di dalam menciptakan
alam dengan bentukrya sedemikian rupaJqa di
dalam menciptakan mat<hluk-makhluk-Nya derUan
persiapan (peranskat) dan kemampuan yang di-
berikan-Nya. Dan terkhusus mengenai manusi4
yang dijadikan li*talifatt di muka bumi, diberi ke
mampuan untuk menguraikan dan menytrsun,
memproduksi dan mengembangkan, mengolatr
tanah, dan mengembanglran kehidupan. Manusia
terus berusaha mendapatkan retnki,yang bukan
dia yaqg menciptakanrya4 4elainkan hanya meng-
gali dari apa yang tersimpan di alam semesta de
ngan menggunakan kekuatan dan potensi yang
diberikan Allah kepadanm Hd ini sesuai dengan
hukum alamyang diciptakanAllah, mg menjadi
kan alam ini dapat memberikan simpanan dan
bahan rnakanan bagi segenap makhlukhidup.

Hal ini bukan berarti batrwa di sana sudatr ada
rezeki bagi setiap orang yang sudah ditenhrkan
yane tidak akan datang meskipun diusahakan, tidak
akan terlambatmeskipun1ang bersangkutan harya
dudukduduk saja dan tidah akan hilangwalaupun
yang bersangkutan tidah mau mengusahakannya
dan cuma bermalasmalasan, sebagairnana anggap
an sebagian orarg. Sebab kalau tidakbegitu, maka
di manakah sebabsebab (usatrausatra) yang dipe
rintahlsnAllah untuk dilalnrkanfiangusaha inijuga
merupakan salah safu dari undang-undangnya? Di
manakah hikmah Allah memberikan kemampuan
dan potensi.potensi kepada makhluk ini? Dan,
bagaimana mungkin kehidupan manusia akan
dapat meningkat ke jenjang kesempurnaan yang
ditaldirlcn untuknya dalarn ilmu Allah, padatral
manusia dijadikan lftalifah di muka bumi iustru
agarmenunaikan dilapangan ini?

Tiaptiap makhluk mempunyai rezeki. Perryata-
an ini adalah benar. Dan, rezeki itu tersimpan di
alam ini, dengan suahr ketentuan dari Allah di
dalam sunnatr-Nya batrwa suafir hasil ihr diperoleh
atas jerih payahnya. Oleh karena itu, janganlatr

seseorang tidak mau berusatra, padahal dia tatru
bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan
perak Akan tetapi, langit dan bumi penuh dengan
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rezeki yang mencukupi bagi semua makhluk.
Rezeki tersebut akan diperoleh oleh makhluk-
makhluk ini apabila mereka mencarinya sesuai
dengan sunnah Allah yang tidak pilih kasih dan
tidak akanpernah berganti at?ru menyimpang.

Usaha manusia ihr ada yang baik dan ada yang
jelek Keduanya dilakukan dengan kerja dan men-
curahkan tenaga. Hanya saja jenis dan sifatnya
berbeda dan berbedapulahasilyang diperolehnya

Kita jangan melupakan relevansi antara menye
butkandabbah'mal&\ftmelata'besertarez,eldnya
di sini dengan kenikrnatan yang baik yang t€lah di-
sebutkan di dalam penyampaian yang pertama di
muka Rangkaian susunan AlQur'an yang rapi ini
tidak kehilangan perhatian terhadap uslub dan teri'ra
yang mengiringinya dalam srasana dan rangkaiannya"

Kedua ayatyang mulia ini merupakan permula-
an pergenalan manusia terhadap TuhannyaYang
Matrabenar yang mereka wajib beragama hanya
untuk-Nya saja yakni harus menyembah kepada-
Nya saja. IGrena Dia adalah Maha Mengetahui
yang pengetahuan-Nya meliputi seluruh makhluk-
Nya dan Dia adalah Maha Pemberi rezekiyang
tidak melepaskan seorang pun dari rezeki-Nya.
Pengenalan ini merupakan sesuatu yang amatvital
untuk mengikat hubungan antara manusia dengan
Penciptany+ dan agar si manusia beribadah hanya
kepada Yang Matra Pencfta Matra Pemberi reznls,
Maha Mengetatrui dan Maha Meliputi ini.

Mengenalkan ** ;ada lhhannya
nangkaianalat berikutq"a adalatr mengenalkan

manusia kepada Tuhannya. Juga menunjuldran
kepada mereka bekas-bekas (realitas) kekuasaan-
Nya dan kebijaksanaan-Nya di dalam menciptakan
langrt dan bumi dengan aturan khusus dalam
perkembangan (tahapan) atau rentangwaktu yang
terahr dan saksama karena adanya hikrnah yang
khusus Erlia- Daru darinfia lantas untaian berikutrya
membicaral<an masalatr kebangkitan manusia dari
kubur, perhifungan, amalan, dan pembalasan,

oUtfi -fu Ae"St:b-f^i'6LctrK
(:t..{-ifuiA-#'&A3$e,11}
Yita'u i1'"Jij qA ):, [y 4,H F\

{"f-"{lfis;t

' D an Diglah yang ntmciptalan langit dnn bumi d,alnm

erarn htzri, dan adnlahArE-Nya di atas air, agar Dia
menguji siapalwh di antara lumu yang lebih baik
amalnya. Dan jila lamu bnlwta (kzpanapnduduk
Meknh)'Sesungulmya lamu aJwn dibangkitlun se-

sudnh m.ati', nis my a orry- sra.ng y ang lef, itu alwn
bnlcata, 'Ini tidak lain lwnyalnh sihir yang nyata."'
(tluu:d: 7)

Mengenai penciptaan langrt dan bumi dalam
enam rnasa ini sudah kita bicarakan dalam suralr
Yunus. Disebutkannya masalah ini di sini adalatt
untuk menghubungkan antara aturan untuk meng-
ahrralam ini dengan ahrankehidupan manusia

"Agm Dia menguji siapa*ah di ontara lamu yng lebih

baik amalnya."

Masalah yang baru di sini mengenai penciptaan
langit dan bumi ialah adanya kalimat sisipan,'Dan
adalnh Arsy-Nya di atar air",beserta pengertian
yang ditimbulkannya bahwa padawaktu mencipta
kan langit dan bumi (yakni di dalam merealisasikan-

rya dalam kenyataan.dalam benftrknya ini) di sana
terdapat air, dan ArsyAllah itu berada di atas air.

Adapun mengenai masalah bagaimana adanya
air ifir, di mana ia berada bagaimana keadaanny4
dan bagaimanaArsyAllah berada di atas air ini...,
maka ini merupakan hal-hal rrang tidak dibicaral<an
oleh nash. Tidak ada seorang mufassir pun yang
mengetahui bata*batasnya dengan menarnbahl<an
sesuahr melebihi apa yang ditunjuki oleh nash,
dalam urusan eaib yang kita tidak memiliki sumber
acuan unfuk mengetahuinya kecuali nash ini di
dalam batasbatasnya

Kita tidak berhak mencaricari nash AlQur'an
untuk dikonfrmasikan dengan teori-teori yang
dinarnakan "ilmiah" ifir-meskipun secara lahir nash
ihr sesuai dan cocokdenganteori tersebuL lGrena
teoriteori ilmiah itu senantiasa dapat berubatr se
tiap kali para ilmuwan mendapatkan penemuan
baru sesuai hasil percobaanryrayang mereka dapati
lebih dekat di ddam menafsirkan fenomena alam
daripada teori pertama yang sudah dipercaya se
lama ini. Nash AlQur'an sudatr benar dengan sen-
dirinya baik ilrnu pengetahuan yang dimiliki ma-
nusia sesuai dengan hakikat yang ditetapkannya
maupuntidak

Bedakanlah antara hakikat ilmiah dengan teori
ilmiah. Hakikat ikniah senantiasa siap diuji-meski-
pun selamanya bersifat kemungkinan, bukan pasti.

Adapun teori ilmiah" maka ia didasarkan pada duga
an penafsiran fenomena alam atau sejumlah feno
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mena, yang sangat rentan menerima perubahan,
pergantian, dan pembalikan.... Oleh karena itu, Al-

Qur'an tidak mengacu padanya dan ia tidak me
ngacu padaAl-Qur'an. Ia mempunyai jalan sendiri
yang bukan jalanAlQur'an, dan mempunyai lapang-

an sendiri yang bukan hpangan AlQur'an.
Mencari-cari kesesuaian teori ilmiatr dengan

nash-nash Al-Qur' an justru merusak keseriusan
iman terhadap AlQur'an dan merusak keyakinan
terhadap kebenaran kandungannya, serta merusak
keyakinan batrwa ia dihrunkan dariAllahYang Matra-

bijaksana lagi Matra Mengetatrui. Inilah kerusakan
yang timbul karena terfitnatr oleh "ilmu pengeta
huan" dan memberinya porsi lebih banyak daripada
lapangannya yang thnbi'iyah'alani' yang tidak
dibenarkan dan dipercaya kecuali di daerahnya.
Maka, hendaklah diingat merayapnya kerusakan
ini di dalam jiwa oleh orang yang menganggap bahwa

dengan mencocok+ocokkan Al-Qur'an dengan
"teori ilmiah" ifu berarti melayaniAl-Qur'an, me
lafni akidah, dan memantapkan iman. Sesungguh-

nya imanyang menantikan ilmu pengetatruan ma-

nusia yang labil agar stabil itu adalah iman yang perlu

ditinjau ulang. SesungguhnyaAlQur'an itu adalah
pokoh sedangkan teori-teori ilmiah itu baik ber-
sesuaian dengannya maupun tidak adalah sama saja.

Adapun hakikat-hakikat ikniah yang bersifat
eksperimental itu, maka lapangannya bukanlatl
lapangan Al-Qur'an. IIal itu diserahkan oleh Al-
Qur'an kepada akal manusia untuk digarap dengan
segala kebebasanny4 dan untuk dicapai hasilnya
sesuai dengan eksperimen yang dilakukannya. Di
serahkannya dirinya untuk mendidik dan meme
lihara al<al ini agar sehat konsisten, dan selamat
Dan, dibebaskannya dari takhayul, dongengdo4seng,
dan khurafat, sebagaimana ia dibebaskan bekerja
untuk menegakkan perahran hidup yang men-
jamin akal ini berlaku hrus, bebas, dan hidup dalam
kesejahteraan dan kegairahan.... Setelah itu di-
biarkanlatr ia bekerja di daerahnya yang khusus,
dan menggapai hakikat-hakikat parsial yang frktual
dengan eksperimennya.

AlQur'an jarang sekali menyebut hakikat-haki-
kat ilmiah itu, misalnya air itu merupakan unsur
pokokkehidupan dan unsuryang adapada semua
makhluk hidup. Misalnya lagi, semua makhluk
hidup itu berpasang-pasangan, hingga tumbuh-
tumbuhan yang melakukan penyerbukan pada

dirinya yang mengandung sel-sel jantan dan sel
betina... Dan, beberapa contoh lagi bagi hakikat ini
yang disebutkan secara jelas dalam nash-nash Al-
Qur'an.z

Kitakembali kepada nashAl-Qur'an untuk menr
bicarakan sepintas tentang lapangan pokoknya,
yaitu laparuan Fenlbangunan akidah dan pengatur-
an kehidupan,

'DanDialahyargmcruiptal,anlangitdanbumidnlnm
mam lwri, dan adnlnhArsy-Nya di atas air, agn Dia
menguji siapaluh di antara knmu yang lebih baik
amnlnya."

Dia menciptakan langit dan bumi dalam enam
haril... Di sini terdapatbeberapa poin yang dibuang
yang diisyaratkan oleh kalimat-kalimat sesudatrnya
yang dianggap sudatr memadai.... Dia menciptaka*
nya dalam rentangwakbr tertenhr, agar ialayak dan
siap bagi kehidupan jenis manusia ini. Dia men-
ciptakanmu dan menundukkan bumi unhrkrnu, dan
menciptakan apa-apayang berguna bagimu dari
langit.. Dia berkuasa atas seluruh alam..., 'Unluk
nmguji lamu, siapaluh di antara lwmu yang hbih
baik annlnya...."

Dari rangkaian kalimat ini menampakkan se
olaholah penciptaan langit dan bumi dalam enam
masa padahalAllatr berkuasa atas segala urusan-
nya, adalah unhrk menguji manusia ini. Juga untuk
menunjukkan besarnya ujian ini dan supaya ma-
nusia merasakan penting dan urgensinya.

SebagaimanaYang Matra Pencipta telah menye
diakan bumi dan langit ini dengan sesuatu yang
layak bagi kehidupan manusia maka jenis manusia
ini jwa telah diberi berbagai macam persiapan dan
potensi. Dibangun-Nya fitratrnya sesuai dengan
ahran dan hukum dam, lantas dibiarkannya bebas
menentukan pilihan di dalam hidupnya. Dengan
demikian, dia dapat mengarah kepada pehmjuk
lantaq Allah menolongnya dan menunjukkanny4
atau mengaratr kepadakesesatan lantasAllah menr
berinya keleluasaan. Allah membiarkan meieka
berbuat sesuai kehendaknya, untrk meqguji mereka
siapakatr di antara mereka yang paling baik arnalnva

Allah menguji mereka bukan untuk mengetahui
keadaan merek4 karena Dia sudatr mengetahui.
Akan tetapi, Dia menguji mereka untuk merurm-
pakkan apa yang tersembunyi dari perbuatan-per-
buatan mereka lantas mereka mendapatkan

2 Pembahasan lebih luas mengenai masalah AlQur'an dan ilmu pengetahuan ini, silakan periksa datam tat$r Ailatinpada juz2 dmjn?.
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balasan atas perbuatannya itu sesuai dengan ke
puhrsan dan keadilan-Nya.

Oleh karena ihr, tampaklatr bahwa pendustaan
mereka terhadap kebangkitan dari kubur, per-
hitungan amal, dan pembalasan itu sebagai sikap
yang aneh dan mengherankan. Sikap mereka itu
aneh karena telah dikemukakan batrwa ujian itu
berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, se
bagai pokok pengahran alam dan tatanan sernesta.

Tampak pula bahwa orang{rang yang men-
dustakan itu tidak rasional dan tidak mengerti
terhadap hakikat besar dalam penciptaan alam
semesta" sementara mereka terheran-heran dan
terkejut terhadap hakikat-hakikat ini,

'...Danjila lwmu bnlmtn (tupana penduduk Meluh),
'Smnggtfiny a lanrru akan dibangleitlnn sa udah mnti,'
nismya nrang-urang yatg,lfifir itu alwn bukan, 'Ini
tidaklain lwnyalah sihir yngnyan."'Pluudt 7)

Betapa aneh, mengherankan, dan dustanya per-
kataan mereka ini dalam kondisi seperti sudatr
dijelaskan sebelumnya

Iqahilan Sebagai Rmio utama Fenyimpangan
Keadaan mereka yang mendustakan kebang-

kitan dari kubur dan kejatrilan mereka terhadap
hubungannya dengan undang-undang alarn, adalatl
seperti keadaan mereka dalam masalah azab dunia
Oleh karena ifu , mereka meminta supaya disegera-
kan kedatangannya dan mereka mempertanyakan
sebabsebab ditundanya, apabila kebijaksanaan
Azali menghendaki menundanya sementara walitrl

4 A i;tu A d$ Kfi 'et'fr ,',$
$pv'r* iry-Y

is;*t-+tVge
'Dan sesungguhnya jilu lhmi.urdurlan azpb dnri
mnelw sampai lulada nnlu wa,ku yang diuntulmn,
nismla macka akan balun, Apaknh yng metg-
Ialanginya?' Ingatlah, pa.da. waktu azpb itu donrg
kepada nterela tidaldah dapa, dipalinglw dari mnelu"
dan mcrcla diliputi olzh aztb yang dahulanya ntrelm
ulalu mnnpcmhk-ohkknnnya. " ([Iuud: 8]

Sesungguhnya generasigenerasi terdatrulunya
dibinasakan dengan anb dariAllah yang meng-
habiskan mereka ke akar-akarryra, setelatr terlebih

dahulu datang kepada mereka para rasul dengan
membawa perkara-perkara luar biasayang mereka
funfut, tetapi kemudian mereka terus saja men-
dustakarurya Hal itu disebabkan risalatuisalah ter-
sebut bersifut temporer bagi umat tertenfir dan bagt
generasi tertenhr dari umat tersebul Dan, mukjizat
tersebut hanya d4pat disaksikan oleh generasi ber-
sangltutan saja Narnun, tidak dapat dimksikan oleh
generasi.generasi lain yang diharapkan al<an lebih
banyak yang mengimaninya daripada generasi
yang sempat menyaksikan mukiizat tersebut

Risalah Nabi Muhamrnad san'. merupakanrisa
lah penutup bagi seluruh risalah, bagi semua kaum
dan semua generasi. Sedangkan, mukjizat yang
menyertainya bukanlah mukjizat yang bersifat
material (kebendaan). Sehingga ia bersifat kekal
dan dapat direnungkan dan dipikirkan oleh gene
rasigenerasi berikutrya dan iimani oleh gener-asi

ke generasi. Oleh karena ifu, berlakulah kebiialran
Allah bahwa umat ini tidak diazarb sampai ke akar-
akarryr4 dan azab itu hanya menimpa orangorang-
nya pada walrhr tert€ntu. Demikian prla halnya
dengan umat-umat Ahli Kitab sebelumnya dari
kalangan Yahudi dan Nasrani bahwa azab yang
ditimpakan kepada mereka bukan dengan meng-
habiskan mereka ke akar-akarnya

Akan tetapi, l*arena kejahilannya terhadap un-
dang-undang Allah yang khusus terhadap manusia
yang diberinya kemampuan unfuk melakukan
ikhtiar dan mencari aratr hidupnya, dan karena ke
janmnnva terhddap hikmatr diciptakannya langit
dan bumi dengan kondisi demikian rupa sehingga
mereka ditolerir untrrk melakukan aktivitas, kegiat-
an, dan menerima cobaan, maka kaum musyrikin
mengingkari kebangkitan. Dan karena kejatrilan
mereka terhadap sunnatr Allah mengenai risalah,
mukiiz,at, dartazab yang lantas mereka memper-
tanyakan mengapa azab itu diundurkan dari mereka
selama beberapa tatrun atau beberapa hari, mem-
pertanyakan apa yang menahannya dan apa pula
yang mengundurkanny4 maka mereka tidah me
ngetahui hikmat dan ratrmatAllah. Yaitu, adanya
suahr hari yang apabila telah datang kepada merek4
maka tidak akan dipalingl€n dari mereka Bahkan,
akan meliputi mereka, sebagai balasan terhadap
tindakan mereka yang memperolokolokkannya
sebagaimana ditunjuki oleh pertanyaan dan pele
cehan merek4

'.. Jngatlah pada walar wt iat datnng ktqafu mnelw
tidakhh dapat dipalhryl@n dnri merelm, dan mnelw
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diliputi ohh a<nb yang dnhulunJa nsreka sehlu mtm-
paohk-ohkknnnla."

Azab Allah tidak boleh diminta disegerakan oleh
jiwa 1ang beriman dan jiwa yang baik Apabila azab
itu dilambatkan kedahnganryra oleh Allah, maka itu
adalah karena kebijaksanaan dan ratrmat-Nya, agar
beriman orang frang punni potensi untuk beriman"

Pada rentangwaktu ditunda dan dipalingkannya
azab dari kaum musyrikin Quraisy, berapa banyak-
nya dari merekayang beriman dan memeluk Islam
dengan keislaman yang bagus dan dicoba dengan
cobaan yang sebaik-baiknya. Berapa banyalarya
anak-anak yang dilahirkan dari orangorang kafr,
yang sesudah ifu mereka memeluk Islam?

Inilah sebagian dari hikmah yang kelihatan,
sedang Allah mengetahui yang tersembunyi juga-

Akan tetapi, manusia yang pendek jangkauannya
dan bersifrt tergesa-gesa itu tidak mengetahui....

rman sebagai r;;r Ketridupan
Seiring dengan perminataan disegerakannya

azab, mal<a rangkaian kalimat berikutnya mem-
bicarakan perjalanan jiwa makhluk manusia yang
ajaib ini, yang tidak bisa stabil dan istiqarnatr kecuali
dengan iman,

t:y."Lv;i&'s,6i*iru;.3i4;
ifu3;lsii:tuji3b3"H
t3;"U{'frWL(#cKti$e&'
iJ4tl A eWj *+ai'6;):t6,t t _$t J y

$,3^-//r-'
'Dan j ika Katni rasal,an kepada mnnwia nntu raltmat
(nilsrnat) dari lhm| lwnudian rahmat itu lfumi mbut
dnrinya, pastilah dia menjadi putus asa dnn tidak
btrttrima knsih. Dan jika l(nmi rasalun kzpadanya
lubdugiaan sesudnh bmmnn y ang mcnimpany a, nis-
mya dia aknn bnkata, Telnh hikng bmcaru-bmmrw
itu dniht', smngilmya din sargot ganbira log, boryo.
Ikcuali uratg-orang )ang sabar (terhanap bmmrw)
dan mengrjalan amal-amnl sahh; mnelu itu berol.eh

ampurun dan palwk y ang besar. " Pluud: 9-11)

Ini merupakan gambaran yang benar bagi
manusia yang bersifat tergesa-gesa dan terbatas
pikirannya. Manusia yang hidup pada masanya

sekarang ini dan bertindak melampaui batas ter-
hadap apayang samar baginya sehingga dia tidak
mengingat apa yang telah berlalu dan tidak me
mikirkan apa yang akan datang. IGrena ihr, dia
berputus asa terhadap kebaikan dan kufi.rterhadap
nikrnat hanya sematamata karena nilcrnat itu lepas
darinya, sementarp nikmat ifu merupakan pem-
berian Allah kepadanya. Dan, dia bangga dan sonr
bong karena semata-mata telah lepas dari keqditan
dan memperoleh kelapangan. Dia tidah tatran dan
tidak sabar kala menghadapi kesulitan, dan meng-
inginkan rahmatAllah dan mengharapkan kelapang-
annya Dia tidak mau bersikap sederhana dalam ke
gembiraan dan kebanggaannya atau tidak memper-
hitungkan kemungkinan lenyapnya....

"I{catali orang-mang yang sabar.... "
Yaitu, sabar terhadap kenikrnatan sebagaimana

mereka bersabar terhadap penderitaan. IGrena,
banyak orangyang sabar dan tabatr dalam meng-
hadapi kelematran dan kesulitan, tetapi sedikit
sekali yang sabar terhadap kenikmatan lantas tidak
tePerdal'a dan tidak sombong....

'Dan selalu mcngnjalwn arrul-anul salzhl dalam
kedua kondisi tersebut Yalmi, dalam kesulitan
mereka tabah dan sabar, dan dalam kenikmatan
mereka bersyulnr dan berbuat baik

"Mnela itu berohh ampunnn dan palwk yang
besar", karena kesabaran mereka terhadap pen-
deritaan dan kesyrkuran mereka dalam meng-
hadapi kesenangan.

Iman yang baik dan tercermin dalam arnal saleh
ihrlah yang melindungi jiwa manusia dari keputus
asaan dan kelrufumn dalam menghadapi kesulitan,
sebagaimana melindunginya dari kesombongan
dan kedurhakaan ketika menghadapi kelapangan
hidup. Iman ini pulalah yang menegal*an hati
manusia pada sikap yang sama dalam menghadapi
kesulitan dan kesenangan, dan mengikatnya de
nganAllah dalam kedua kondisinya itu. I(arena itu,
ia tidak jatuh tersungkur di bawah pukulan pen-
deritaan, dan tidak sombong dan tinggi hati ketika
dipenuhi dengan kenikmatan.... Kedua kondisi
orang mukmin yang demikian itu adalah baik
(membawa kebailcan bagirya), dan hal png demi-
kian itu hanya diperoleh orang mukmin saja se
bagaimana disabdakan oleh Rasulullah.

*r,
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fbnomena Kejahilan: Mensyaratlcan Kekayaan
bagi Rasul

Orangorang jahil yang tidak mengetahui hik-
mah penciptaan makhluk dan sunnah Allah ter-
hadap alam semesta (yaitu orangorang yang dangkal
pikirannya lalai, suka putus asa lagi kufur, sombong
dan congkak) dan yang tidak mengerti hikrnatr di-
ufusnya para rasul dari kalangan manusi4 me
nuntut agar yang menjadi rasul ihr malaikat atau
seseorang yang disertai oleh malaikat. Mereka
tidak dapat menilai risalah sehingga mereka me
nuntutagarrasul itu orangyang memiliki perben-
daharaan kekayaan....

Terhadap orang-orang yang mendustakan dan
keras kepala itu, apa yang hendak engkau perbuat
watrai Rasul?

tr|{,*.Upu4y<;iqb7'46JiLi,
r3y"31; i;: {4 5 K }4; 3J t i,:,M S

t3=?5u:A&&6:si.SJ
'Mal@ bolzh j adi lwmu hendnk mmirggallan sebagian
dnri apa yang diwafuulmn lupadnmu dnn sempit
lwrmanla dndamu, karena tr:lwwatir bafuta mnekn
aLan nmgtfalnA Mmgapa tidak diturunkm kzpada-
nya pnbadnlwaan (hlny aan) atnu datmg bmama-
sama dmgan dia seorang mahiknt?' Sesunguhnya
lamu lmtalnh semang pemtrni pningalnn, dnn AW
Mala Pemelilura segaln. sesuatu. "(fluud: 12)

Ke sinilah barangkali diartikan makna per-
tanyaan tersebul Ia bukan sematamata pertany&
an. Tetapi, mengandung maksud bahwa yang
terjadipada jiwa manusia ialah merasa sempit dan
sesak napas terhadap kejahilan dan kekeras
kepalaan ini, dan ketololan yang tidak dapat me
ngerti dengan baik tentang tabiat dan hrgas risalah.
Maka akan sempitpulakatr dadamu wahai MuhanF
mad, dan akankah kesempitan ini membawamu
unhrk meninggalkan sebagian dari apa yang di
wahyukan kepadarnu, lantas tidak engkau sampai-
kan kepada merek4 supaya mereka tidak menyi-
kapirya sebagaimana biasarryra ketika engkau menr
berilen kabar kepada mereka sebelumnya?

Jangan, jangan begltn. Engkau tidak boleh me
ninggalkan sebagian dari apayang telatr diwatrnr-
kan kepadamu dan tidak perlu sempit dadamu
karena perkataan mereka ifu, karen4
"Sesunguhnya lmmu lwnlalah seuangpmbni pe-
ingalant."

Maka, tugas kewajibanmu hanyalah memberi
peringatan kepada mereka Ditonjolkanrya fugas
memberi peringatan di sini karena posisi inilah
yang menjadikannya mereka bersikap demikian.
Mak4 tunaikanlah kewajibanmu,

'Dan Allnh Pemzlilwra segaln sesuatu."

Dialah yang m6ngurusi mereka" memberlaku-
kan mereka bagaimanapun Dia kehendaki sesuai
dengan sunnah-Nya, dan sesudatr itu akan meng-
hisab mereka sesuai dengan usatrayang mereka
lakukan. Engkau Muhammad saw) tidak dimintai
pertanggungiawaban atas kekafran atau keimanan
merek4 karena engkau hanya seorang pemberi
peringatan.

Ayat ini melukiskan masa sulit dalam sejarah
dalfl'ah dan kesempitan dada Rasulullah. Juga
menggambarkan beratnya hrgas menghadapi ke
jahiliahan yang mentang-mentang dan keras ke
pala" Tugas itu terasaberatpada saatkematian ke
luarga dan pendukung utama beliau, hati rasulullah
sedang dirundung duka, dan hati orangorang
mukninyang sedikitjumlaturyra ifir saruatbersedih
dalam menghadapi kejatriliahan yang menyebar di
mana-nuua...

Dari kalimat-kalirnat ini kita merasal<an nuansa
kesedihan saatditmnkannya kalirnat-kalirnatT[han
yang menggembirakan dan menenangkan, serta
mengendorkan urat dan menyenangkan hati ini.

Menuduh AI-Qur'an Barang Pdsu
Kebohongan lain yang mereka tuduhkan dan

sudah sering mereka ucapkan ialatr, "Sesungguh-
nyaAlQur'an ini dibuat-buat saja" Oleh karena itu,
tantanglah mereka unhrk membuat sepuluh suratr
seperti suratr AlQur'an, dan biarlah mereka me
minta banhran kepada siapa sajayang mereka ke
hendaki untuk membuatny4

*,fi .*,;i;"4i5$lta<,lj;ir
zl z - .z .)?, el , " ,.(/ '1 /? t.1.
.ii, "{li-'"-:rl otttll 9, e. rt',E-'l q' V tts

"BahJan maelw nengara?,an" Mulumrud tdnh mnt-
buar- bwt Al- @f * itu.' Kalala nlah, " (I{alau dnmi-
kinn), mala dalangknn lah sepuluh surah y ang dibuat-
buat yang menyamainyq dm panggillah orang-orang
y ang lnmu sangup (namrgilny a) selnin Allnla jila
kamumcmangoratg-orangyngbenar."'Plaud:,El)
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Sesungguhnya telatr dikemukakan tantangan
kepada mereka untuk membuat satu surall saja se
bagaimana disebutkan dalam surah Yunus. Maka
mengapakah sesudah itu dikemukakan tantangan

untuk membuat sePuluh surah ?

Para mufassir terdatrulu mengatakan batrwatan"

tangan ini diajukan secara berurutan. Yaihr, dengan

membuat seperti Al-Qur' an secara keseluruhan,

dengan sepuluh surah, kemudian dengan satu

surah. Akan tetapi, pengurutan ini tidak mem-
punyai dalil. Bahkan, yang tampd< adalah batrwa

suratryang lebih datrulu urutannya ihr mengemu-

kakan tantangan dengan safu surah, dan suratr

Huud yang disebutkan pada urutan berikutnya
menyebutkan sepuluh suratr. Sebenarnya urutan
ayat dalam hrrunnya bukan menjadi keharusan

bagi perurutan suratrnya. Ada kalarya dihrunkan
suatu alal lantas diringl dengan suratr yang ter-

lebih datrulu atau yang kemudian hrrunrya dari-

pada ayat itu. Akan tetapi, hal ini memerlukan ke
terangan yang menetapkannya. Dan di dalam

,4sbabun-Nuar, tidak terdapat keterangan yang

menetapkan bahwa ayat surahYunus difurunkan
sesudatr ayat surah Huud. Dan, menetapkan urutan

hukum seperti ini tidak diperbolehkan.
Sayyrd Rasnd Ridha telah berusaha di dalam

@ir al-Manariv lztim.3z4luntuk menemukan

itit tagi Uitangan "sepuluh strah" ini Dalam hal ini
ia telatr melakukan usatra dalam waldr yans lafita
lalu ia berkata "sesungguhnya yang dihrju dengan

tantangan di sini ialah kisah-kisatr Qur'ani, dan

dengan menggunakan metode induktif (isttqra)

tampat<latr batrwa surah-suratr yang dihrrunkan
hingga saatturunnya surah Huud ini adasepuluh,

karina itu ditantanglah mereka untuk membuat

sepuluh suratr. Ikrena tantangan unhrk membuat

saur suratr dengan memuatsepuluhkisatr itrr jauh

lebihberatbagi mereka daripadamembuat sepuluh

surah. Pasalnya dengan sepuluh surah ini kisalt-

kisatrnya dapat dipilah'pilah dan dapat digunakan

metode yang berbeda-beda IGbutuhan yang me
nantang membuat sepuluh surah sebagaimana
yang disebutkan itu supaya mereka dapat mem-

buat-buat cerita kalau memang dapat... "
Kami kira masalah ini lebih mudah daripada

membuat ikatarrikahn semacam ini dan tantangan

ifir harus dilihat dengan memperhatikan keadaan

oftmg{mngyang mengucapkan dan kondisi per-

kataan ifir disampaikan lGrenaAtQur'an itu selalu

menghadapi kondisi-kondisi frlfrral yang terbatas

sesuai dengan kenyataan yang terbatas pula

IGrena itr, suahr kali ia mengafakan, "Buatlattyang

seperti Al-Qur'an ini!" Atau, "Buatlah sahr suratt
sepertiAlQur'an inil"Atau, "Buatliah sepuluh surah

...", dengan tidak menyebutkan urutan waktuny4
karena tujuannya ialatr menantang orang unfuk
membuat sisi yang mana pun dariAlQur'an ini.
Semuanya atau sepagiannya, atau saht surah se
pertinya adalatr sariu saja Malra tanbngan itu ialah

dari sesi jenisnya, bukan ukurannya- Dan, kele
mahan mereka itu ialatl dari segiienis atau Inacirm-

nya ihr, bukan ukurannya (panjang pendeknya).

Dengan demikian, samalah tantangan itu, baik se
luruhnya, sebagiannya maupun sahr suratr saja

Tidak ditetapkannya urutan wakhl itu karena
yang dimaksud adalatr kondisi orang{rang yang

ditantang ifu , dan macam perkataannya dibanding-

kan dengan Al-Qur'an dalam kondisi itu'
Mak4 inilah yang menjadikan sangat relevan

kalau dikatakan: safu surah, sepuluh suratr, atau

seluruhAlQur'an.
Sekanang kita tidak akan mampu membatasi hal-

hal tersirat yang tidak disebutkan oleh AlQur'an
kepadakita

'Danpangillnhorang-ua,ngy:,lglumusangup(nu'
nanggi@a.) selainAllah jilu lumu metrung trang-
orailg yng bcnar. " filuudz 13)

Panggillah sekuhr-selnrtumu, pujaqggapuiangge

mu, sastrawan-sastawanmu, penyair-penyairmu,
jinmu, dan manusiamu. Buadatr sepuluh surah saja

yang sepertiAKlur'an, iika memang kamu benar

dalam trdutranmu batrwa At'C)ur'an it'r dibuat-buat

dari selain Allah-

g -{Jgdsflg
lilw mnelu yang lwnw smt itu tida*' tnercritru

seruan rur (ajaleinnA.... " (Iluud: 1'[)

dan tidalc manrpu mernbuat seprluh suratr, karena

mereka tidak mampu mengaiukan pembantr ke
padamu unhrk melakukan tindalan yang amat sulit
ini,

t sb;;raw
'.. JvIalu, tutatwilnh sennggttlrya Ab @ti an itu di-
hrun*an &rryan ilrnil AIIah....'

Malq Dia sendirilah yang nurmpu rl€rllrtlll
kannya, dan ilmu Allatr sendiri yang meniamin
penurunanAQur'an ini sebagaimana ia difurue
kan, yang mengandung pehrnjuk-pefimiuk yang
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lengkap tentang sunanul-knun'hukum alam' dan
keadaan-keadaan manusia pada masa lalu, se
karang, dan akan datang dan apa yang pahrt bagi
merekamengenai jiwa dan kehidupan mereka....

7Jyafj6"
"...Dan balwa tidak adn Tblwn sehin Dia....'

hiiuea dapatdisimpulkan dariketidalanampuan
tuhan-tuhan (sesembahan) kamu unfuk memenuhi
ajakanmu membuat sepuluh surah seperti yang
diturunkan Allah. Oleh lrarena itu, pasti ada satu
Tuhan yang yang cuma Dia saja yang berkuasa
menurunkanALQur'an.

Dan, untuk mengakhiri ketetapan yang tidak
dapat dihindari dengan mengajukan pertanyaan
yang tidak mengandung jawaban kecuali hanya
sahr jawaban saia bagi orangomrrg,yang menyor&
bongkandiri dan keras kepala yaitu pertanyaan,

9<':v:,x,r'6
'.. -luIal,4 maulrnh lamu bersnah diri (leryAn Allah) ?'
(tluud:14)

Sesudah mendapatkan tantangan, dan kamu
tidak mampu memenuhiny4 dan tidak ada jalan

untuk menghadapinya melainkan dengan berserah
diri?

Namun, sesudah ifu mereka tetap menyom-
bonskan diril

IGbenaran itu sudah jelas. Tetapi mereka talcut
leq"ap apa yang mereka nikmati selama ini dalam
kehidupan dunia seperti kekayaan, kekuasaan, dan
memperbudak manusia supaya tidak menerima
seruan orang yang menyerukan kepada kemer-
dekaan, kehormatan, keadilan, dan kemuliaan...

f"aitrr orang yang menyerukan l^aa ilanlw ilkllnlL...
Oleh karena itu, dituhrplah paparan ini dengan
sesuahr yang relevan dengan keadaan mereka.
Digambarkanlah kepada mereka akibat urusan
mereka dengan mengatakan,

ieu',tG{r#t fid rtJ. t W)} r+ r' I UF'=r' ii7-t'l o ;r'

i-$\i-A,A'"51ir$io6;-+'Sa}*

'##1;i.:,W56tri',#fi iJ.i'WL))VirI',6;S3r;_i

,Ila.'{ftu-ntJi)SE6;-'+$:rfrQ
lj,(+qrSa)j*u r fi 5Ctti t

i z 42..
+ "JI'-:

balnan pelwjann rnnelu di dunia dengan smtpurnn
dnnmereka di dunia itu tida*, alnn dirugilun.Itulah
nrang-orang lang tidnk m,etnpenbh di akhirat kzcuali
neralm dnn lznyaplnh di akhirat itu apa yarry tehh
merelw usahalwn di dunia dnwia-sialah apa yang tulah
m.creln knj alan. " P[wtd: f5- f 6)

Sesungguhnye usaha di muka bumi ini ada
buahnya, baik untuk tujuan vang tinggi maupun
untuk mendapatkan kemanfratanyang dekat dan
terbatas. Maka, barangsiapa yang menghendaki
kehidupan dunia dan perhiasannya lantas berusaha
untuk mendapatkanrya saj4 niscaya dia akan metl
dapatkan hasil kerjanya itu di dunia ini saja dan ber-
seftmg€enang dengannya seba&irnana yang dia
kehendaki dalam wakhr yang terbatas. Akan tetapi
di alftirat dia tidak mendapatkan apa-apa lagi ke
cuali neraka lGrena ilia tidak rnenyiadransesudr
Em urituk at<trirag dan tidah memperhihrnglcaorla
sama sekali. Maki" semua amalan duniawi akan di
perolehnya di dunia ini saja dan siasialah amalan-
nya ihr di akhirat nanti, tiddc ditimbang, dan gwur.
Ini merupakan gambiuan yang tepat bagi amalan
yang menggelembung di dunia tetapi kemudian
binasa.

Di dunia ini kita menyaksikan orangorang dan
bangsa-bangsa yang melaktrkan usaha unfuk ke
pentingan dunianya ini dan mendapatkan balas
annya di sana Dunia ini memiliki perhiasa4 dan
dunia ini bisa mengembung. IGrena ifir, kitatidak
perlu heran dan mempertanyakan, mengapa? I(arena
ini sudatr menjadi sunnatullah di muka bumi
"Barangsiapayangncnghndakikthilfupnduniadan

pnhiasannya, nismya l(ami berilan bpadn merelu
balnsan pelwjann. mneln di dunia dmgan sentpurna
dnnmneludidniaitutidakdirugilzn."ftluud:l5l

Akan tetapi penyerahan kepada sunnahrllah dan
hasilryra ini tidakboleh menjadikan kita lupabahwa
mereka itu dapat melalcukan apa yang sekiranya
bisa menghasilkan perhiasan dqnia derryan tidak di-
rugikan dan dapat memperoleh kesenangan
alftirat-kalau mereka mau memperhatikan aldrirat
dqn menyadari batrwa dirinya selalu diawasiAllah
di dalam bekerja dan mencari kesenangan

Seswuguhnyabekerjauntukkehidupan akhirat
bukan berarti menghentikan jalan bekerja untuk
kehidupan dunia. Bahlcan, dengan bermaksud
mencari keridhaan Allah disertai dengan kesadaran
batrwa dia diawasi olehAllah di dalam bekerjanya
itu tidak mengurangi uhran dan hasilnya. Narnun,
justru semakin meningkatkan dan memberkahi

"Barangiapa yang ?ntnghzdaki kthidupan funia dnt
pcrhiasannyq nismya lhmi beriknn k pada mnekn
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usaha dan hasilnya, dan menjadikan kerianya itu
sebagai suatu kebaikan dan menikmatinya juga

sebagai suahr kebaikan, kemudian menggabung-

kan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat
sekaligus. Kecuali jika tujuan kesenangan dunia
yang hendak diraihnya itu kesenangan yang haranl
makayang demikian ini amattercelabukan hanya

di akhirat saja tetapi di dunia pun begitu meskipun

sudatr berlalu beberapa masa- Ihrlatr yang tarnpak

dalam kehidupan bangsa-bangsa dan orang-orang.

Dan, perjalanan sejarah menyaksikan akibat yang

diterima oleh bangsa-bangs yang memperhtrut-
kan hawa nafsunyadari generasike generasi.

Sesudatr itu ayat-ayat berikutnya beralih mem-

bicarakan sikap kaum musyrikin terhadap Rasu-

lullah dan kebenaran yang beliau bawa. Juga mem-

bicarakan Al-Qur'an yang menjadi saksi bahwa

beliau mempunyai buktiyang nyata dariTuhamya
dan diuhrs oleh-Nya sebagaimana kitab Musa se
belumnya telah menYaksikannYa.
. Ayat-ayat ini mengemukakan sejumlah dalil

(petunjuk) mengenai Nabi saw., dahratrnya dan

risalatrnya untuk meneguhkan hati Rasulullah dan

minoritas mukrnin yang bersama beliau. Setelah ihl
menyampaikan ancaman dengan neraka kepada

orang{rang yang mengingkarinya dari sekutu-

sekutu kaum musyrikin, dan membawa mereka ke

suafir pemandangan azab hari kiamatyang sangat

besar dan hina sebagai balasan bagi orang yang

menyombongkan diri. Juga menetapkan batrwa

orang{ang yang bergelimang dalam kebatilan dan

keras kepala menentang kebenaran itu sama sekali

tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, dan

tidak dapat menemukan penolong selain Allah,

"Pasti mnelu itu di akhirat meniadi orang-urargpttg
pa@ mmtgi." Slaud:22)

Dan, membandingkan antara mereka dengan

orang-orang mukmin ddam suatu gambaran

indrawiyang dapat disaksikan, yang menggarnbar-

kan perbediun yang jauh antara antara kedua
golongan dalam tabiatnya, sikapny4 dan keadaan-

nya di dunia dan al<hirat,

'Apa*ah (orang-orang kafir itu mmn dm'gan) orang

yang m.anpunyai buldi yang nJtu @l-@i an) dari
'Tutannyi, An a;;*ut; pul't. obh sal,si (Mulmnnad)

dnri Aliah dnn sebelum Al-@i an itu ttlah ada kitab

Musa yang menj adi pednnnn dm rahmat ? Mnela itu

bcrinan lupani AL @i an. Dan barangsiapa di anlara

mnekn (orang @rauy) dnn sekutu'selsutunla yang

knfvr lapann Al- @ti aa malu nzraknlah t'mQat yang

diontamlan bagbty a, larena itu j anganlah lmmu ragu-

ragutnladap Al-@ri aniht. Sesungulatya (AI-@'i an)

iti benar-ierur tlari Tuhanmu, tetapi kebanyalan

mnnusia tidnk bniman. Dan siapalilh yang hbih zdim
daripadn orang lang membuat-buat dusta terludap
Allah? Mnelw itu akan dihadaplwn l"pon" Tulwn

merekn, dnn para sfu; alun bqlwta, 'Orang-orang

inilnh yang telah bindustn tnlwdnp Tulnn mnelm-'
h gatlah, lunkan Allah (dltlmpalnn) arns orang-orang

ying alim. (Yaitu) orang-nrang yang ltenghnlnngt'' 

1mmus4 aan i akn Allnh dan menghmdaki (*Poyo)
j alm. itu bengltnk. Dan mnelu ihtl.ah mong- mang y ang

tidakpnmya dan almya lwri akhirat. Uang-orang

itu tidnk inmpu mmghnhng-lulangi AIkh (untuk

nmgaztb mneka) di bumi ini, dan selwli-lali tidak
analnh bagi maela pmalnng selain Allnh. Siksaan itu
ditipatgandalwn lupadn maela. Mereka selnlu tidnk
dapat nmfungar (lubettnran) dm merelw nlnlu tidnk
dnpat mtlilnt (nya). Merela itulah orangorang Yang
merugilwn diriny a s mdiri, dan lmyaplnh dnri tnnelca

apa yang selalu merekn' adn-adaknn. Pasti mnela itu
dl aleh;r at nntj ani or ang- oratg y ang p aling mmgi.
Saunguhnyaoratg-orangyngbnimandnnntngaia-
lwn inwl-amal salzh dnn mnm.dnlilun diri l@padn

Titlwn mcrefu mnelu itu adnJah patghuni-penghuni

surga, mnela kzlal di dalannya. Perband.ingan ladua

golnngan itu (orang-mang knrt, dan orang-orang

mulcrnin) sepnti orangbuta dan tuk dengan orangpng
dapat melilwt dnn dnpat mmfungar. Adalmh ludua
gohngan itu sana luatlaan dm' sifany a ? MaLa' tidak-
-knh 

lamu mengambil pelajaran (dmi pabandingan

itu)?"ftl'unrdz tl'za)

Panjangnya kalimat-kalimat (ayat) ini, ber-

macam{urcamnya isyarat dan bermacanrmacanr
nya topik dan subtopik.., semua ini menunjukkan
betapa beragamnya persoalan yang dihadapi ge
longan minoritas mulunin ibr pada masa-masa sulit
dan menyakitkan dalam sejarah dalrrrah. Juga
menggambarkan kepada kita betapa perlunya

mengambil sikap dalam menghadapi perseteruan
yang sudatr paten ini, sebagaimana menggam-

barkan kepada kiJa karakter ALGlur'an yang selalu

bergerak. Yaitu, menghadapi kenyataan itu dan

berjihad menghadapirya dengan jihad yang besar

Gungsuhsungguh).
SesungguhnyaAlQur'an ini tidak akan dapat

dirasakan kecuali oleh orang yang bergelimang
dalam peperangan seperti ini, dan menghadapi

semua persoalan dan tantangan itu sebagairnanaAl

Qur'an diturunkan unhrk menghadapinya dan
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mengarahkannya. Orangorang yang berusaha
mencari makna-maknaAlQur'an dan pehrnjuknya
sedang mereka hanya dudukduduk saja, mempe
lajarinya hanya unbrk mencari penjelasan atau
sekadar sebagai ilmu pengetatruan, maka mereka
tidak akan mendapatkan hakikatnya sedikit pun
kalau hanya duduk tenang-tenang saj4 tanpa me
lakukan peperangan dan pergerakan.

Hakikat AlQur'an ini selamanya tidak akan ter-
singkap bagi orangyang hanya dudukduduk saja
Rahasianya tidak akan terbuka bagi orangorang
yang memilih keselamatan dan kesenangan sambil
menyembatr kepada selain Allatr dan tunduk patuh
kepadathaghut

.egajiA3+6ffi -i,:o+t+_.!&bG;\

;fi !*,i'i+S-,14it^g;tYYtgj6
rttF-h,i:fr xil*.V66",f$'a-r.;$K-
$cj'i{o6i;a634*&ra
"Apakah (wang-uanglwfil itu sama fungan) orary-
orang yang mnQuny ai bulai y ang nyata (Al- @ti an)
dan nntanny O dnn diilwA puk olzh salsi (Mulunnd)
dnri AIInh dnn sebehm Al-@ri an itu tclah ann kitab
Musa yang mcnjadi pedomnn dnn ralurwt? fuIerelw itu
bnitnm kpada Al- @i an. Dan barungsiapa di antnra
mnelw (orang-orang @rary) dan sekutu-seladunya
yang kafrr ktpadn Al- Qi aa nwlu nna*nlah tcnpat
yang dianmnlan. bagiry o kmna itu janganlnh lumu
ragu-ragu tahonn| Al- @i * iar Smngulny a (Al-

@ian) itu benar-funm dari Iblwnmu, tetapi
kbanyalan. manusia tidale, berimnn " (Iluud: 17)

Terdapat beberapa riwafiat f'ang berbedabeda
mengenai maksud firman Allah, etk'ff>
1, .;i i f '?lpahah orang yng mmputryai bulai yang
nyara dai Tfulwnnya'.", dan firman-Nya

lirsf*"l'Dan diilaili ohh seorartg salcsi

darinla. "Dan mengenai kembali$ra dhamir (kata

gantii pada kat&kata { !} a* 1|}s} serta laftl
{ i}. Menurut say4 pendapat yans paling kuat
batrwa yang dimaksud dengan firman.Allah,
"ApalrnhuangyangmnrQunyaibuldiyangnyaradari
Tilhnnnya", itu adalah Rasulullah dan untuk se
laniutrya adalah orangorang beriman kepada se
mua yang beliau bara Sedangkan, yang dimaksud
dengag'Dan diiluti olzh seorang saki dari- I$a'|fri
makudryra ialah diikud oleh saksi dari Tuhannya
)rang menunjuHctn kenabian dan kerasulannp.

Saksi itu adalatr AlQur'an ini yang bersaksi batrwa
ia adalah wahyu dari Allah yang tidak seorang
manusia pun nulmpu membuatnya.

Perkataan "sebelupnya" adalatr sebelum syatrid
yang berupaAlQur'an ini, yaitu "Kitab Musa 'yang
juga bersaksi al€n kebenaran Nabi Muhammad,
baik kesaksian itu dengan kandungannya yang
berisi berita gembira akan datangnfia Nabi Muhants
mad ifu, maupun dengan kesesuaian pokok ajaran-
nya dengan ajaranyang dibawaNabi Muhammad
sesudatrnya

Pendapatyang kuat menurut pandangan saya ini
merupakan kesahran ungkapan AlQur'an dalam
surah ini saat menggambarkan hubungan antara
para rasul yang mulia dengan Tuhan mereka, png
berupa bukti-bukti nyataymg mereka dapatkan
pada diri mereka Dengan begitu, mereka menjadi
yakin batrwaAllahlah yang mewahytrkan kepada
merek4 dan mereka meyakini pula di dalam hati
dengan seyakirryakinrya dan sejelasjelasnya akan
adaryaTuhan dengan kemkinan yang tidalc dilizuti
oleh keragu-raguan sedikitpun. Mak4 Nabi Nuh
berkata kepada kaumryra,

"..JIai kaumlu, fugahwa pikmnma jilm alw mew
puny ai buleti yng ny arn dnri Tilladat dan dibni- lf a
alanahrnaf dari sN-I$q tttapi ralnwl itu diranarl(st
bagimu. Apa akm lwt; palca*a*ah lanu mnnhru-
nyapadalwllmmutida*,mmyukainya?"Plaurdz2tl)

IGlimat senadajuga diucapakanoleh Nabi Shaleh,

"...Hai lwumla4 bagainata pikiranna jila ailw mmt-
punyaibulctiyangnyaladminhankuilandiberi-I,Iya
alu ralmat (lerubian) bi-I$q nwla siapaluh yang
almn mmohng a.lw dad (a<fril Allah jika aht mcn-
dnrlakai-Ifia? Scbatr iar lwmr tida* menanlah apa
pun lupadalw nlain lccrugian."(fluud: Gl)

Demikianpulaf"ang dikatakan oleh Nabi Snr'aib,

".. JIai laumlu, bagainww pikimnma jikn alat mnt-
punyai bukti yng nyata d.ari nfunlil dan dianu-
gerahi-I,Iya alu d*i-I$a rea*i yang baik (paankah
aku mryalald perinrah-IVa).... ?" (Iluud: 88)

Semua ini adalah ungkapan yang mengungkap
kan sahr keadaan bagi para rasul yang mulia ber-
samaTuhanryra. Ungkapanyang mengganrbarkan
hakikatyang mereka dapati di dalam hati mereka
tentang penglihatan hati yang meyakini hakikat
keilahiatran Allah di dalam jiwa merek4 dan ke
benaran hubungan Tuhan mereka dengan mereka
melalui walryu. IGsatuan ungkapan tentang satu
hadaaninilahyang dituju di dalam rangkaian ayat
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dalam surah ini-sebagaimana telah kami kemuka-

kan dalam n'rifpn9enalan'-unhrk menetapkan

bahwa keadaan-Nabi Muhammad terhadap Tuhan-

nya dan wahyu yang dihrrunkan kepadanya itu

sama dengan keadaan semua rasul yang mulia
sebelumnla. Hal ini membatalkan anggapan-ang-

gapan bohong kaum musyrikin mengenai beliau.

Di samping itu, juga untuk memantapkan hati
beliau dan golongan minoritas mukninyang ber-

sama beliau terhadap kebenaran yang ada pada

mereka Yaifir, kebenaran safir-safunya yang dibara
oleh semua rasul, dan yang diterima dengan hrlus

oleh seluruh kaum muslimin pengikut para rasul.

Maka makna global ayat itu ialah, "Apakatr nabi

r"ans banyak sekali dalil dan saksi yang menuniuk-

i.an-keUettar"ttttya keshatrihan imannya dan ke
yatrinanrya".. Oang didapati pada dirinya buktiyang
jehs dan meyakinkan dariTuhannya dan diikuti

oleh saksi dari Tuhannya berupa AlQur'an yang

karena keistimenaan-keistimewaannya menuniuk-

kan sumbernyayang Rabbani, dan di dalam me
nunjukkan kebenarannya terdapat saksi lain se
belumnya fiur kitab Musa yang menjadi pedoman

unhrk membimbing Bani Israel dan sebagai ratrmat

dari Allah yang diturunkan kepada mereka) ini
pahrt meniadi sasaran kebohongan, kekufrran, dan

kekeraskepalaan sebasairnanayang dilakukan oleh

sekutu-sekutu golongan musyrikin yang memu-

suhinya?" Sungguh tindakan mereka itu sangat

munkar dalam menyikapi kesaksian yang amat

banrak dari berbaeai segr ini....

Kemudian dipaparkan sikap orangorang yang

mengimani AlQur'an ini dan orang-orang yang

mengufurinya dari sekutu-sekutu musyrikin ter-

sebut, dan balasan apayang mereka nantikan di

aktrirat nanti. Rasulullah dan oftmgoftmg yang ber-

iman semakin mantap balrwa apayang beliau bawa

ihr adalah benar. Sehingga mereka tidak tergon-

cangkan oleh sikap para pendusta yang kafir itu,

meskipun jumlah mereka mayoritas pada saat iht,

"..-lufnela itu bcrirwn lupadaAl-@ti an. Dan barailg-

siapa di antara merelw (9r9W-o1any Q,*y"il 4
sehuanekuatrya yang kufir lapadn Al- @f an, malw

nnatwlnhtmpatyangdianmnl,anbaginya,larnaiht
iarwanlah kamu ragtt-ragu furhadnp Al-foian iat
" Sahwtlury a (Al- fui an) itu bemr -baw dsri Tuhan-

mu, iltapi krbanyaknn mnnusia tiilak berimm'.'

ftIuud: 17)

Sebagian ahli tafsir menemui kesulitan mengenai

firman Allatr, 4:,Jfp!:$"Mercfu itu berhrwn

lupadany a (Al- @ti an). "-Apabila 
yang aimat<sud dengan firman Allah,

'Apaknh (orang-orang knfir itu samn dzngan) orang

y an{ mtmf unyii buhl y ang ni ata dni Tulanny a dnn
' 
aulwtl pitn oiUn saf'sf iiuadalah pribadi Rasulullatr

sebagaimanakami sebutkan di muka makayang

dimJksud dengan, { -Yrh 'Merelu itu" adalah
golongan yang befiman denganwahyu dan bukti
yang nyata ihr... dan dengan demikian tidak ada

kesulitan lagi.

Dhamir (kataganti) "-nya" {r } dalamfirman

Allah, { q r't'i|ur$ 'Mnela itu beriman l"podo-

nya", adiahliem6a[ kepada "syatrid" (saksi), yaitu

Rt-Qur'an. Demikian pula dhamir "-nYa" dalam

firman-Nya "sebelumnya",batrwa ia kembali (me
nunjuk) kepada AlQur'an sebagaimana kami ke
mukakan. Oleh karena itu, tidak ada kemusykilan
(kesulitan) mengenai firman Allah: "Merela itu
berhwn lccpadm1a" bahwa yang dimaksud dengan

"-nyo" il iini aaaUn saksi, yakni AlQur'an. Rasu-

Mlah adalah orang yang pertama kali beriman ke
pada apa yang diturunkan Allah kepadanya yang

kemudian diikuti oleh orangorang mukrnin,

'Rnsul telnh beriman kzpada Al-@ian yang di-
turunlwn lepadanya dari Tulnnnya, dmikian pula'

orang- uang yng lteriman. Sm'uany a beriman kepada

Allah,rulnilut:trwlailat-Nyakitnb-kitnt-Nya,dan
ranrlrasuh 15a.... " (d-Baqarah: 285)

Ayat ini merrgisyaratkan kepada Rasuldlah dan

menggabungkanbersamanya orangorang muk-

min yang beriman kepada beliau dan apa yang

beliau sampaikan kepada mereka- Hal semacam ini
biasa terjaal dalamungkapanAQur'an dan tidak
adakemusykilanpadann

"...Dan harangsinpa di antara mnclw (mang-orang

furatsy) dnn iclwn+clwhnya yang k{tr kr|nfu Al'
fui au malu nnalcalah twqat yang dianmmlwn
baginya...."

Inilah suirhr ancamanfng tidak akan diabail€&
dan Allah telatr memastikan dan merencanakanryra"

'...1{.a.reraitu janganlahlamuragu-rrytterhadapAl'

W' * iht. Sinngulnya (Al- @i an) ia baryranar
frri Tulwnmu,-tttnpi lubanyalan nwnusia tidnk

berinan."Pluudz lT)

Rasulullatl tidak meftlsa ragu-r'agu tshadap apa

yang diwatrnrkankepada beliau dan tidak pernatt
gamang, karena beliau mempunyai bukti yang

nyata dari Tuhannya Al<an t€tapi, pergarahan
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Rabbani ini diberikan sesudatr menghimpun bukti-

bukti dan saksi-saksi yang sekiranya dapat meng-

hilangkan keeundahan hati Rasulullah dari kesem-

pitan, keletihan, dan kekesalan karena mandegnya

dah^rah dan banyaknya orang yang menentang'
yang semua itu perlu hiburan dan penenangan de
ngan pengarahan dan pemantapan ini. Demikian
juga dengan hal-hal yang menggusarkan hati mino
ritas muslim yang berupa kesempitan dan kese
dihan yang perlu dilerai dengan keyakinan mantap

yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan Yans

MatraPenyayang.
Nah, betapa perlunya parapelopor kebangkitan

Islam, yang selalu menghadapi keadaan seperti iht
di semuatempa! unhrkmerenungkan ayatini de
ngan segalatopikyang dikandunguya, dengan se
gala isyaratnya, dan segala yang tersirat di dalamnya

Na!r, betapa butuhnya mereka kepada keyakin-

an yang dikuatkan oleh pengukuhan Tuhan Yang

Matrabiiaksana

'...l(araw itu j anganlnh lumu ragt -ragtt tohanap Al'

@f * iar. Sesuttgulatya 4l-Qi an itu bmnr-bmar
fr,ri Tirtwnmu, itapi lubanlalun manusia tidnk

bniman."$luudz 17)

Mereka sangat membutuhkan perlindungan di
dalam hati mereka" larena para rasul mendapatkan

bukti-bukti dari Tuhannya mendapatkan ratrmat
yang tidak pernatr lepas dari mereka dan tidak
pernatr mereka ragukan sedikit pun, dan dapat me
nempuh jalan bagaimanapun halangan merintang,

'Shabh bnkarq'Hai lwtmlu, bagainn m pikhanmu

iikn alu mcnpwryai bulaiyangnyata dai nlwnlw
- 
dnn dibcri- Ifi a aIru ralunat dmi- I'[y a, malw siapaknh

yaru aknr nirwtnng alat dni (azsb) Allohiiltn alat
'nifurhalai- I! a/ Sebal itu, kanu tidnk nenanbah

4a Pn kceadt;ht sclain lecntgian "'(I{uud: 6.3)

Para tokotu paraiuru dakwatr, dan para pejuang

ini akan senantirasamenghadapi apayang dulu di
hadapi oleh golongan terhormat yaihr para rasul.

Mereka akan menghadapi kejahiliahan sebagai-

mana para rasuliuga menghadapiry"a- Zaman terus

berputar sebagaimana keadaannya ketika Rasu-

tullah datang kepada manusia dan kemanusiaan
den&n membawa agarna Islam ini. IGmudian di
songsong oleh kejatriliahan yang memang terus
dihadapi oleh Islam seiak dibawa oleh nabinabi
terdahulu seperti Nabi lbrahim, Ismail, Ishaq,
Yaqub dan analtcrrcunm Yusui Mus4 Harun,
Daud, Sulaiman, Yatrya,Isq dan semuanabi

Sesungguhnya kejahiliatran, baik yang meng-

akui adanya Allah maupun tidak mengakui.Ny4
senantiasa memasang hrhan-fuhan di muka bumi
unhrk menetapkan dan memufirskan hukum atas

mereka dengan apa yang tidak dihrunkan oleh

Allah, dan mensyariatkan buat mereka tata nilai,

!:adisi, dan perundang-undangan yang menjadikan

mereka beragarna buat hrhan-tuhan bikinan ini,
bukan kepada Allah. Kemudian dah^'ah Islamiatt
akan senantiasa berusaha memalingkan semua nur'

nusia dari tuhan-tuhan bikinan ini dari kehidupan
merek4 perundang-undangan merek4 sistem ke
masyarakatan mereka tata nilai mereka dan syariat

merek4 supaya mereka kembali kepadaAllah saja

dengan menjadikan-Nya sebagaiTuhan sahrcatnya-
Maka, mereka tidak mensikuti kecuali syariat-

Nya dan jalan hidup ciptaan-Nya dan tidak menaati

apapun selain perintatr dan larangan-Nya Kemu-

dian mereka tetap konsisten setelah peperangan

yang sengit antara syirik dan tauhid, antara jahiliatr

dan Islarn" dan anhra peiuang-peiuang kebangkitan

Islam dengan thaghut-thaghut di seluruh penjuru

dunia
Oleh karena ihr, para pemuka dan tokoh serta

pejuang ini harus memantapkan diriryta dan sikap
nya sebagaimana yang terganrbar di dalam Al-

Qur'an ini... Dan initah sebagian dari apanngkami
maksudkan dalam perkataan kami, "Sesungguhnl'a

AlQur'an ini tidak alran dapat dirasakan kecuali
oleh orang yang terlibat dalam peperangan seperti

im" dan dihadapiryta semua ihr dan diarahkannya
Sesungguhnyaoransorangyang mencark:ri maltrn

Al-Qurlan dan pehrnjuk'petuniuknya, sedangkan

mereka hanya dudukduduk menskaiin]'a sekadar

untukmencari penjelasan atau mendapatkan ilmu
pengehhum, maka mereka tidak alran mendapat-

kan hakikatrya sedikit pun dengan duduk tenang-

tenang itr saja tanpa melakukan peperarrgan (per-

juangan) dan pergerakan...."

Kondisi Orang-Orang yang Mendustakan
Al-Qur'an pada llari Kia,mat

Rangkaian ayatberikutn:a membicarakanomng-

orang yang mengingkari AlQur' an dan meng4ng-
gapnya sebagai dibuat-buat dari selain Allah, dan

mereka mendustakan Allah dan Rasu[Nm Basai'

mana kondisi merekananti dilukiskan dalam suatu
pemandangan hari kiamatyang pada hari itu oftmg-

orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah ihl
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dihadapkan kepada-Nya-baik pendustaan mereka
ihr dengan mengatakan bahwa Allah tidak me
nurunkan kitab (AlQur'an) ini maupun dengan
menganggap adanya sekutu bagi Allah, atau de
ngan mendahmkan adanya orang yang berhak
terhadap rububiyahdi muka bumi ini yang hal ini
merupakan halc prerogatif Allah. Nashnya di sini
menyebutkan isyarat secara global saja tetapi me
liputi segala bentuk kebohongan mereka terhadap
Allah.

Mereka dihadirkan (dipamerkan) padapeman-
dangan hari kiamat unfuk memopulerkan mereka
dan mempermalukan mereka di hadapan semua
saksi. Di sisi lain ditampilkan omngoftmg mukmin
yang telatr beriman dengan mantap kepadaAllah
beserta segda kenilcrnatan yang mereka tunggu-
hrnggu. Dan, unhrk kedua golongan yang berbeda
ini diumpamakan sebagai orangyangbutadan tuli
dengan orang yang dapat melihat dan mendengaq,

-tgAa{iu9;i{e6;{;-l,4t1{'
;y"VKOJ\;{H^l.+""".11WC;*
'o'A'".ti $ 6b!fr \ & ;iii3 {1 ;+:
t'";6i-i$Vi'rcvfri$it,M,*
;-L3WJ C'"ii eO*ij'K- {,A$i
6#.16K:A.,IIi|Jl$;iqftb j{gi
w.uJi64ji6A-i3,116:#l
'#1i;{t'a;1:;-tit1q*j-t3#
'tv)wt;i2iri::+t5#i,rt&tt{14
-,2i1{tl4Je$yrfi i5e:.rSi

6t ii4,i"-;fi yS e 6Ag-q" J
"KSi6,evfr 

,b"AAgSt:.iii
+

'Dan siapaluh yang hbih atin furipadn ,"rrg;rrg
menbuaf-fuat dustn tnhadnp Allnh ? Mereka itu alan
dinadapl@ kzpadn Iillwn mnek4 dan para mki alan
bnlwta, 'Orang-uang inilah yang tzlah bndustn tn-
hanap Iirhmt mnelw.' Ingatlah kutulun AIIah (ditim-
palnn) atns orang-srang yng alim. (Yaitu) orang-
mang yang rnengfialangi (rrumda) dni ja,lan Allah dan

mmghtndaki (*pay) joknitu bmglok. Danmnela
itulah orang-nang lang tidak pnqa alan adarrya lwi
akhirat. Orung-orang itu tidak mnmpu runglwhng-
lalnngi Ailnh unnk (rwngaznb mncla) di bumi ini,
dnn selmli-lmli tidak adalah bagi muelu penalong
selain Allnh. Silsaan itu dilipatgandnlun l"podo
mnelw. Mercla sehlu tidale dapat mmdmgar
(lwbmaran) dnn mzlelu selalu tidnk dnpat melilnt-
(nya). Mneka itulnh tang-mang yang mmtgilwn dirl
nya smdiri, d"n l"n aplnl, dmi mnelm apa yang sclal,u

mnela ada-adnlan. Pasti mnelu itu di alehirat mm-
jadi uang-orang yang palirrg *nugr. Sesungguhnya
orarry-orang yng bniman dan mmgtrj akan mul- amal
sal.ch dnn mnendnhJwn diri lupada Tirlun mercka,
mnela itu adalnhpmghuni{mghuni sarga, mcrclw
lelwl d; dalnnnya. Perbandingan ludua gohngan itu
(mang-mang lafir dan orang-oratg mukmin), scpnti
uang buta dnn tuk dngan mang yang dapaf melilut
dm dapat mndngar. Adnkah kzdw golongaiar wnw
luadann dm sifatnya? Ma*a, tidnl&ah kamu mmg-
ambil pQi aran (dan pabandingan #2,) ?"fiuud: 1&
%)

Membuat-buat dusta itu sendiri merupakan ke
jahatan yang sangat mungkar, menzalimi haldkat
dan menzalimi orang yang dibuat-buat dusta ter-
hadapnya" Maka, bagaimana lagl jil<a membuat-
buat kebohongan itu terhadap Allah?

'Mneltn itu a*nn dihndaplun lupadn Iiilan merelu"
dmparasalaiakanbcrkafn,'Orang-uanginilahyng
ttlah bmdustn tnhadnp Iblnn mercka. "

Perkataan ini adahh unfirk memopulerkan dan
meqieleldcan mereka dengan menggunakan isim
iryarat (kata ganti penunjuk) "Haaulaai''Mereka
itulah/inilah' . "lVIcrcla inilah ora:ng-uangyang telah
bndnsta."Terha&g$Apd'Terhadapfiiltmnne*,a\
bukan terhadap orang lain. Nuansa keburukanrrya
tampak dan terlukis dalam garnbaran ini kemudian
diiringi dengan laknatyang sangat cocok dengan
keburukan dosa mereka-

"..hgarlnh, lwailun Allah (ditinpalun) atas mang-
mang yang alin " (fluud: 18)

Demikian pulayang dikatakan oleh para salrsi
dan para saksi ifir adalatr para malailst, para rasu[
dan orangorang mukmin, atau semua manusia

Dengan demikian, ini merupakan penghinaan
dan pengumuman tentang kejelelannya di tempat
terbuka ketika oftmg{rang sedang berkumpl
Atau, ini merupakar ketetapan Allah mengenai
keadaan mereka di samping kehinaan dan peng-
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umuman akan kejelekan mereka di hadapan para

saksi,

'...Irgatlah, kutulun AIInh (ditirnpalan) akts orang-

orarg J ang zalrm. " (fluud: 18)

Orangorang yang zalim itu adalah orang{rang
musyrik, dan orang-orang yang membuat-buat
dusta terhadapTuhannya unhrk menghalang-halangi

manusia dari jalan Allah:

' D an mznghtndnki supay a i alan itu bmglak. "

Maka, mereka tidak menghendaki jalan yang

lurus dan langkah yang lempang. Mereka meng-

hendaki yang bengkok, berbelok, dan menyim-
pang. Mereka menghendaki jalan, atau meng-

hendaki kehidupan, atau menghendaki urusan...

semuanya adalah safu makna..,

"...Dan mnelu itulah mang-mangyang tidnk pncaya

akan adnnya luri alhirat."(fluud: 19)

Dinlanginva dhamir'hum" dual<aliadalatr untrk
mengukuhkan dan menetapkan kejahatan mereka
serta menampakkannya pada saat hendak dipopu-

lerkan kepada semua manusia
Orangorangyang mempersekutukanAllahyang

notabene adalah orangorang zalim ifu hanyameng-

hendaki seluruh jalan kehidupan iur bengkok ke
tika mereka berpaling dari jalan Islam yang lurus.
Keberagamaan kepada selain Allah tidak meng-
hasilkan sesuatu kecuali yang bengkok dalam
semua sisi jiwa dan dalam semua segi kehidupan.

Ubudiatr kepada selain Allah akan menimbullan
kehinaan di dalam jiwa mereka, padahal Allatr
hendak menegakkannya atas kemuliaan. Juga akan

menimbulkan kezaliman dan penganiayaan dalam

kehidupan, padahal Allah menghendaki tegaknya
kehidupan atas keadilan. Sia-sialah semua usaha

manusia di dalam mempertuhankan makhluk-
makfiluk di bumi yang terus dibesar-besarkannya

hingga dapat menempati posisi kehrhanan yang

sebenarqa- Akan tetapi ketika hrhan-hrhan bikin-
an ini ternyata sangat kecil dan hina yang tidak
mungkin menempati posisiTuhan yang sebenar-

ny4 maka penyembatr-penyembatrnya yang mis
kin-miskin itu senantiasa dalam keletihan (serba

berpayatr+arh), bersimpuh di hadapannya siang

malam, mem:rsang lampu dan penerangan, dan
memukul gendang, menyanyi-nyanyi dan memain-
kan musik Sehingga, mustahil ftrsanya semua
tenaga manusia ini dapat menghasilkan buah ke
hidupan dengan berpayatryayatr seperti ifir.... Natr,

apakah di balik semua itu terdapat kebengkokan
atau penyimpangan?

'Mereka..." yang' jauh lagr dijauhkan serta
terkutuk itu,

"Tidak mnmpu menghalmg-halangi Allah untuk
(nungazpn mnelw) di bumi ini."

Urusan mereka sama sekali tidak dapat meng-
halangiAllah, kalau Dia mau niscaya diazab-Nya
mereka di dunia ini....

'D mt, selwli-lali tidak ada bagi nnelu pmnlnng wln'in

AIInJt.'

Penolong yang bisa menolong mereka atau me
lindungi mereka darianb Allah. Sesungguhnya
Allah membiarkan mereka (di dunia) itu adalah
unhrk disiksa di alfiirat, agarlengkap azab dwia
dan azab akhiratuiya sekaligus,

"silsaan itu dilipatgandnlan k padn mtrelea."

IGrena mereka telah menempuh kehidupan ini
dengan mengabaikan pikiran dan menutup mata,

seakan-akan merek4 tidak mendengar dan tidak
melihat,

".. Muela selnla tidnk dapat nadengar (kfretwran) dnn

mnelaselalutidakdapatnelihat(nya)."ftluud:20)

'Mnelu itulnh mang- sratq y arg nenrgilun dirtny a

send,iri."

Kerugian ini merupakan kerugianyang paling
besar. IGrena orang yang merugikan dirinya sen-

diri sama sekali.tidah akan mendapat manfaat dari
apayang diusahakan oranglain. Merekatelah me
rugikan dirinya sendiri dengan menyianyiakannya
di duhia Mereka tidak merasakan kemuliaan se
bagai manusia yang tergambar dalam ketinggian
kehidupannya sehingga tidak beragama (tunduk
patuh) kepada selain Allah, sebagaimana juga ter-
gambar dalam ketinggian mereka terhadap ke
hidupan dunia dan senantiasa memandang kepada
yang lebih tinggl tingkatannya Tlndakan merugi-
kan diri sendiri ifir teriadi ketika mereka kufir ke
pada hari aktrirat, dan ketika mereka berdusta
terhadap Tuhannya dengan tidak meyakini bahwa

mereka akan menghadap kepadaNva Dan" mereka

merqikan dirinya sendiri di akhirat dengan men-

dapatkan kehinaan dartazab yang mereka nanti-
nantikan...,

".. Dan bny aplnh furi mnela apa 7 ang wlnlu mnelw

ada-adnkin." (Iluud: 21)

Hilang lenyap dari mereka, dan tidak dapat
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berkumpul dengan mereka apayang mereka ada-

adakan terhadap Allah secara dusta. Apa yang
mereka ada-adakan (mereka pertuhankan) itu
bercerai-berai, hilang, dan lenyap.

"Pasti mnelu itu di alkirat mmjadi orang-urang yng
PahnS mmrgi. " pluudz 22)

Kerugian mereka tidak ada taranya. Mereka
telah melenyapkan diri mereka di dunia (dengan

menyembatr dan hrnduk pahrh kepada hrhan bikin-
an mereka sendiri; Penj) dan di akhirat (dengan

masuk ke dalam siksa nerak4 penj).
Di sisi lain terdapat ahli iman dan amal saleh,

yang merasatenang tenteram dan percaya penuh

kepadaTuhannya dengan tidak merasa ragu dan

bimbang,

"Saunguhnya oratg-orang yattg beriman dnn mz-

,Ecrjalrn arul-annl sahh da.n mermdaltJwn diri h-
pada nnan mackn, merelu itu adnlnh penghuni-
-pmghuni 

surga, mercla lulwl di dalatnnya."Pluudt
23)

l<ata khbat artinya ialah tenang, mantap, per-

cay4 dan pasrah. Hal ini menggarrbarkan keadaan

orirng mukmin terhadapTuhannya, yang cende
rung kepada-Nya dan merasa tenang menerima
segala sesuatuyang datang dari-Nya jiwanyatenang

dan hatinya tenteram, merasa annatL mantap, dan

ridha,

"Perband.hgan kzdua golangan itu (wang-orang lafw
dan orang-marq mukmin) wpnti urang bun dnn tuli
fungan orang yang dapat melilat dan dapat men-

dntgar...."

Sebuatr gambaran indrawi yang memvisualkan
keadaan kedua golongan tersebul Golongan per-

tama seperti orang buta yang tidak dapat melihat
apa-apa dan seperti orang hrli yang tidak dapat

mendengar. Orang yang mengabaikan indranya
dan anggota hrbuhnya dari fungsinya yang sangat

besar, yaihr menjadi alat yang menghubungkan hati
dan pikiran untuk memikirkan d4n rnerenungkan,
maka keadaan orang ihr seperti oftulg yang tidah
punya anggota fubuh dan pancaindra" Dan, golong-

an kedua seperti orang yang dapat melihat dan

dapat mendengar, sehingga penglihatan dan pen-

dengarannya dapat membimbingnya

'Adnlffih ludua gohrryan itu sama luadann da'n

sifutnya?."

Sebuatr pertanyaan yang dikemukakan setelah

memberikan gambaran secara visual. Sebuatr per-

tanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena
sudah mengandung jawaban (pertanyaan retoris;
pqi).
'..J,,Ial@, tidnklah lwmu mmgarnbil pelajaran (dnri
pnbandingan itu)?" $Iuudz 24)

Menempatkan masalah pada tempatnya ini
sudah tidak memeilukan banyak komentar lagi,
karena sudah sangat jelas dan tidak memerlukan
pemikiran....

Begihrlah fungsi pelukisan (deskripsi) yang
banyak terdapat dalam metode pengungkapanAl-

Qur'an.. yar-rg mengubah persoalan yang memerlu-
kan diskusi dan pemikiran menjadi sangatFlas dan
mantap yang tidak lebih hanya memerlukan peng-

arahan dan pengingatan....

,tt,
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$,<u_#|:6i,fi;e7o,#o
'Dan sesungguluryra Kami telah mengutrs Nuh
kepada kaumnya, (dia berkata), Secungguhnya
alcu adalah pemberi perlngafan yang nyata
bagi kamu. (25) agil kasru ddak menyembah
selain Atlalu Sesungguhnya alnr ltha$afrr kamu
alran ditimpa'azab pada hari yan;g nngat
menyedihkanJ (26) Maka" berkatalah pe-
mimpin-pemimptn yang kaf,r darl kaumnya'
Xami Uaat mellhat ka.nru melalnlran (tebagaf)

seoriang manusia (Uiasa) ceperd kamt den kartf
tidak melihat orang-orang yang mengllud
kamu melainkan orang'orang yang htna dlna
di antara kami yang lsker perca''a sia, da"
kami tidak melihat kamu memlllki suahr
kelebihan apa pun aas kasri' bahkan kemf
yaldn bahwa kamu adalah orang-or"ng 

''angdusta.' (27) Berkata Nuft"Haf kaunku' bagai-
manre pildranmu Sk alnr mempuryai bukd
yang nyata dari Ttrtranhr dan dlberl-Nya aku
rafrnrat aarl slsi-Nya tetapt rahmat ltu disarttar
kan bagimu? Apakah rkqn fad pabtan kanru

menerimanl'a Padabal kanru ddak menyukat-
nyaP (2s) Dan (dia berketa),'Hat Laumhl a,lar

Udak memina hafia beirda kepada l.amu (re-

bagar upah) bagi senranku" UPahlu hasyahh
dari Atlab dan aku sekali-kalt 6iffi rlrqn me-
ngusir oangLor"ng yang teleh berlman Se-

mereka a,kan bertemu dengan
nrnannya, a&an tetepi aku nemandangmu
Euafirkaumpngddak (2g)Darr
(dia befuta), TIat kaumhr' dapa&ah png rlcen

menolongku derr (azab) Atlahlee a,hr meng:
rulr mereka? ldaka' ddat*eh ka,lrru me'nga,nrbll
pelafarenP (30) Dan aku 6dak mengatakan
kepadarru (bahwa) alnr memprnSrat gudang-
gudang rezeki dan kekal'aan darr AItaIu Dan'
aku Uaat mengetahut ytng gafb. Dan ddak
pula a,lu menga,taka,n, 5enrngguhnlra ah ada-
lah malaikat'Dan ddakJuga a,lnr mengatakan
kepada orang.orang yang diPande,ng hlna oleh
penglihatannur, Sekali-kalt Allah ddak akan
mendatangkan kcbalkan kepada mereka-'
Allah lebih mengetahut aPa )'ang ada Pada
dirl mereka. Serungguhnya tlnr, kalaub"Sltt'
benarSenar t€nneslrk orulg:orang yang zalin
(31) Mereka berkata' 'IIrt Nub secungguhnya
kanru telah berbantah dengaa kanrl' dan karu
telah memperyanJang bantahanmu terhadap

t
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lra^lrf, maka datangkanlatr kepada kami azab
yangkafiiu ancarnkan kepada l€mi jika kamu
termasuk orang-orang yang benar.' (32) Nuh
mer{awabr'Hanyala,\ Allah yang al€n men-
data.ngkan azab iur kepadamu jika Dta meng-
hendaki, dan kamu sekali-kali fidak dapat
melepaskan diri. (33) Dan tidaftlah bermanfaat
kepadamu nasnha,tku$ka aku hendak memberi
nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak
menyesatkan ka.mu, Dia adalah Tbhanmu, dan
kepada-Nyalah kamu dikembalikan.' (34)
Mdahan kaum Nuh itr berkatar'Dia cunra
membuat-buat nasihatnya saja.' Ibtalranlal4
Jika aku membuat-buat nasihat ihr, maka
hanya akufah yang memikul dosaku' da', aku
berlepas diri dad dosa ya^ng kamu perbual'
(35) Dan diwalryrkan kepada Nuh bahwa se-
kati-kali ddal( akan berinranr di antara kaummu
kecuali orang yang telah beriman (saja), karena
iur janganlah kamu bersedih hati tentang apa
yang selalu mereka kerjakan (36) Dan buaflah
bahtera itr dengan pengawasan dan petunjuk
walryu l(arrri, dan janganhh karnu bicara^kart
dengan Aku tentang orang-orang yang zalim
ihr; sesungguhnya mereka iur akan diteng-
gelamkan (37) Dan mulailah Nuh membuat
bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya
berjalan melewati Nrrlr, mereka mengeJeknya.
Berkaalah Nub lika kamu nengejek lffiti
tnaka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu
sebagaimana kamu sekalian mengejek (karmi).
(38) Kelak kamu aka', mengptahui siapa yang
akan ditimpa oleh aaab yang mengtrinakannya
dan yang "kan ditimPaazab yang kekal.' (39)

Hingga apabila perintah Kami datang dan
dapur telah memancarkan air, I(ami ber-
firrnan, Muatlatr ke dalarn balrtera itu dari
masing.masing binatang sepa.$ang $"^nt"rr aatt
betina), dan keluargamu kecuali orang yang
telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan
(muafkan pula) orang-orang yang berinan'
Dan tidak beriman bersama dengan Nuh i';hl

kecuali sedikit (40) Dan Nuh berkataolNaiklah
kanru sekalian ke datamnya dengan
narna Allah pada wakar berlayar dan ber-
labuh.' Sesungguhnya Tbhanku benarbenar
Mafra Penga^urpun lagi MafE Penyayang. (41)

Dan bahtera ihr berlayar membawa meneka
dalam gelomba.ng laksana gunung. Nuh me-
manggil anaknya sedang anak iur berada di
tempat yangjauh terpendlo'tlai anaeku, naik-

hh (ke kapal) bersama kanri dan janganhfr
kamu berada bersama ora.ng.orang yarrg lraffr.'
(a.2) Anaknya menjawabr'Aku al€n mencari
perlindungan ke gunung yang dapat meme-
liharaku dari air bah.' Nuh berkata, Ttdak ada
yang melindungi hari ini dafi azah Allah selain
Allah (saja) Yang Matra Fenyayang.'Dan ge-
lomba^ng menjadi' penghalang antara kedua-
nya, maka jadilah anak itr termasuk orang-
orang yang ditenggelamkan (At) Dan difinnan-
l<arb'fhi bumi telanlah ainrur. Dan hai langt
(hojat ), berhentilalu' Dan air pun disunrtkan,
perintah pun diselesaikan, rlan balrtera itr pun
berlabuh di atas BukitJudi, dan a*amtran,
tsinasalah orang-ora^ng yang zalim.' (44) Dan
Nuh berseru kepada Tbhannya sarrbil berkata
Ta Tbhanku, sesungguhnya anakku termasuk
keluaqgaku, dan sesungguhnya janji Engkau
itulah yangbenar. Dan sesunguhnya Engkau
adalah llakin yang seadif-adilnya.' (45) Allah
berftman, TIai Nuh sesungguhnya dia bulen-
lah termasuk keluargamu (yaog dijanjikan
akan diselamatkan), sesungguhnya (per-
buata^n)nya perbuatan yang tidak baik Sebab
iAq janganlah kamu memohon kepada-Ku
sesuahr yang kamu tidak mengetahui (hald-
kat)nya. Sesungguhnya aku memperingatkan
kepada^rnu supaya kamu jangan termasuk
orang-orang yang tidak berpengetalnran.' (46)

Nuh berkata, Ya ltrtranku, sesungguhnya aku
berlindung kepada-Mu da.ri memohon kepada-
Mu sesuatr yang aku ddak mengetahui (hald-
kat)nya Dan sekiranya Engkar ddak memberi
arnpun kepadalru dan (ddak) menaruh belas
kasihan kepadakuo niscaya aku aka'. temasuk
orang-orang yang merugi"' (14 Omnnantan,
TIai Nuh, tunnlah dengan sela.urat sejahtera
rlan penuh keberkatan dari l(afiri atasmu dan
atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-
orangyangbersa^nra.nru. Dan ada (pul") umat-
unat yang Kami beri kesenangan kepada
mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian
mereka akan ditimpa azah yang pedth dari
IGmi.' (48) Itl adalah di antara berita-beria
penting tentang yang gaib yang Kard wahyu-
kan kepadamu (tvtutruma{, ddak penratr
kamu mengetahuiryra dan ddak (pul,a) taurrunu
sebelum ini. Maka bersabarlaho se$ngguhnya
kesudahan yang baik adalah bagi orang.orang
yang benakrral (a9)
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Pengantar
Kisatr-kisah di sini merupalian infastrulidr atau

bahan baku suratr ini. Tetapi tidak sekadar cerita
yang berdiri sendiri, melainkan merupakan pem-
buktian bagi beberapa haldkat besar yang me
mamg suratr ini dihrunkan untrk menetapkannya,
yang ringkasannya disebutkan dalam permulaan
surah,

'Alif laam ran, (inilah) suatu kitab yng ay at- aytnl a
disusan dtnganrapi seila dijelnknn secam tapnirui,
y ang dinrunlwn dari sisi (Allnh) Yang Mahat{ a}"s aru
Iagi Malutahu, ogar kamu tidnk menycmbah selnin
Din. Scnnguhny a alar (Mulwmtwd) alalah pembni
pahgatan dnn pcnbawa kabar gembira lccjadanu
dari-Nya. Dan fundaldah knmu mminta ampun
ktpada Tfulwnmu dan bntobat lapadn-Nla. (rtko.
lwmurymgerjaknnyangdanikian),nismya-Diaakan
membni kenikmatan yang baik (terus-mmaus)
lupadamu sampai kepadn wahu yang tzlah dihtukaa
dan Dia alan mntberi l"podo tiap+iap drang jang
mmpunyai luutamaan (balasan) lwtamannny a. fila
lamu brpaling makn sesunguhnya ala taltut tnmu
almn ditimpa silrsa hnri yng bcsar (kiamat). Ikpado
Allahlah lmrbalimu, dmt Dia lylalnkuasa atas iegaln
sesaatu."$luadz l-4)

Permulaan suratr ini memuat beberapa per-
jalanan seputar hakikathakikat ini. Perjalanan
mengenai kerajaaan langit dan bumi, aspek jiw4
dan pelataran ltasy'mahsJar,tempat berkumpulnya
manusia pada hari kiamaf. Kemudian membicara
kanperjalananbaru mengenai bumi dan perkem-
barrgan sejarah bersama kisatr orang{raqg datrulu....
Dan, membicarakan bagaimana gerakan akidah
Islamiatr menghadapi kqatiliatran daam perputar-
an sejarah.

Kisah-kisatrnya di sini merinci sebagian per-
soalan (khususnya kisah Nabi Nuh dan banjir
besar) yang memuat diskusi seputar hakikat-haki
kat alddah yang tertera dalam permulaan suratr,
dan setiap Rasul datang unfuk menetapkannya. Se
akanakanorangorang ngmendustakanryatetap
mendustakannla, seakarakal'l tabiatmereka sama
dan akidatr mereka sama sepanjang perjalanan
sejarah.

Kisatlkisah dalam suratr ini diiringi derryan garis
perjalanan sejarah, yang dimulai dengan Nabi Nuh,
kemudian Nabi Huud, Nabi Shaleh, dilanjutkan de
ngan Nabi Ibrahim hingga Ilth dalam sahr kisah,
kemudian Nabi Snr'aib, lantas diisyaratkan pula
Nabi Musa Dan diisyaratkan perjalanan sejarah,

karena ia mengingatkan para pembaca mengenai
akibat yar, g diterima or:mg{ftmg terdahulu secara
berftrut-turuL

IGmi mulai dengan kisah Nabi Nuh bersama
kaumny4 yang mengawali penampilan kisah ddam
papaftm ini, dan juga yang pertama ddam sejaratr.

t

Kisah Nabi Nuh dan Felajaran
yang Tbrkandung di Dalamnya

$
'Dan s esa nguhnya lfumi klnh mmgutus Nuh lnpodo
luumnya, (dia bnkan), 'Sesungguhnya aku adalah
panbni pnhryatnn yng nyatn bagt lwmu, agar lwmu
tidnk mmyembah selain Allah. Scsungguhnya aku
kha oatir lamu a*an ditinpa wf Q"d") hirt yang
sattgat mmyedihlun "' (ffuud! %-tG)

Iafal-lafalnya hampir sama dengan lafal-laftl
yang diwahyukan kepada Nabi Muhamrnad sen-
diri, dan yang dikandung oleh kitab yang ayat-ayat-
nya disusun secara rapi dan dijelaskan secara ter-
perinci, yang dihrunkan dari sisi Allah Yang Matra
bijaksana lagi Mahatatru. Kesamaan ungkapan ten-
tang satu pengertian pokok dimahsudkan dalam
kalimat-kalimat ini unttrk menetapkan kesatuan
risdah dan kesatuan aHdah, sehingga satu pula
lafalyang mengungkapkan maknanya Ini dengan
perkiraan batrwa yang dikisahkan di sini adalatr
makna dari apayang dikatakan oleh Nabi Nuh a-s.,
bukan bunn lafalnya, dan inilah pendapat yang
paling kuaL Mak4 kami tidak mengetatrui batrasa
apa png dipergunakan Nabi Nuh untuk mengrrng-
kapkannya

'Saunguhnya lfumi telnh mengutus Nuh lcepada
Iwmty4 @ia berkara),'Satntgt@a afu anahh pm-
bni pningatan yang nyata bagi lamu."' (Ifuud: 2f)

Allah tidakberfirman,'Dia bqlata"'Sesunguh-
nya ah. "'(Yakni tanpa mempergunakan lahl,-;'Dia
berltan. " - Pmj ). IGrena pengungkapan Aleur'an
ini justru menghidupkan pemandangan (suasana),
sehingga menimbulkan kesan seolatrolah apa )zang
dikemukakan itu merupakan suatu peristiwayang
sedang terjadi, bukan cerita masa lampau. Juga

i,Wi;i tE ;y'e;' JLsiai ;i;
Ja5!taic{4;,3&ey-:ffi y;tyns
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seakan-akan ia (Nabi Nuh) sedang berkata kepada

mereka sekarang dankitamenyaksikan dan men-

dengarkannya. Ini dari satu sisi, dan dari sisi lain ia
meringkas fugas semua risalah dan menerjemah-

kannya ke dalam sebuatr hakikat

",.Sesunguhnya alu dalah panbni pningatan y ang

nlatn bagt lwmu." ftlaudz 25)

Dan, metode ini lebih kuat di dalam membatasi

sasaran risalah dan memunculkannya ke dalam
perasrum para pendengar.

Pada kali lain menglaistalkan kandungan risalalt

mengenai hakikatbaru,

"Agar lamu tidak mmyembah selnin AIIah.'

Maka, inilah materi pokok risalah dan materi
pokok peringatan. MengaPa?

"-.Scnngtlmya alw khnantir lwnu alwn ditimpa w.b
(Pfu) ttni yang sangat mmyedihlan " (fluud: 26)

Maka, sempurnalah penyampaian risalatr dan

pemberian perin$tan... dalam kalimackalimatyang
singkat ini....

Hari itu tidak sakit, tetapi disakiti. IGta "aliim'
{pt} adalah isim maf'ul (sifat musyabbatrat-

pn$,asalnya "rw'luum" {tJt }, karena mereka

fusltciti (disiksa) pada hari itu. Dipilihnya benhrk
ungkapan seperti ini di sini adalah untuk meng-
gambarkan batrwa hari itu sendiri menanggung
derit4 yakni merasakannya" maka bagaimanalagi
dengan orangyang ada di dalamnYa?

hJ y6;6 -* j,,t$c-ln'*5, rc
G ;66 >6 J 6ii S L6:i1 6ijtii6$
6)K"&fi s*)*,t&"€Jaj6;-ai

$
nMaka, bulutnlnh pemimpin-pemimpin yang lwfr
dari kaumnya, 'I(ami tida* rnelilwt lu.rnu melnittlwn

\tbagail seorang manusia (biosa) seperti lami, dan

tami tidak nulilwt ua,ng-orang yang nungilatti lamu
nt"elahlwn mang- orang yng hhw d.irw di annra knmi
yang l,clar percaya sajq dan lami tidnk mzlilat lumu
'nutrtt;*,i 

lulzbilun dpa pun atas kami, boilan lwmi
ykin bahwa lwmu adaleh orartS-orang yang bn-
dusta."'ftluudz 27)

Begitulah penolakan petinggi-petinggi yang

sombong, pembesar-pembesar kaumryrayang suka
menonjol-nonjolkan diri.... Penolakan mereka ini

hampir sama dengan penolakan pemimpin-pe
mimpin Qur usy, "Kami tidn* mzlilwt lnmu melnin'
knn (sebagai) senratg manusia (biasa) sepnti lcami;

Iami tidak mzlilwt wang-orang yang mmgikuti lannu

mzlninlwn narg- mang y ang hirw diru di antara kami
y ang hlcas pucay a saja; Iwmi tidak melilwt lannu me -
- 
miliki lulzbilan apa fiun atas lami, bahlun luni y akin

balw a lamu adalnh orang- orang I attg dusta. "
IGsamarannya sama hrduhannya sam4 kesonr

bongannya sama, dan sama-sama dungu dan

bodoh.
Kesamaran yang telah menetap di dalam jiwa

oftmg{rang bodoh, yang menganggap bahwajenis
manusia ini terlalu keciluntuk mengemban risalatl
Allah, dan seharusnya risalah ihr diemban oleh
malaikat atau maklrluk lain. hilah snrbhat (kesa

maran) yang bodoh, yang bersumberpadaketidak-
percayaan kepada maklrluk yang diciptakan Allah
sebagai lfialifah di muka bumi ini. Risalah (ke
rasulan) merupakan tugas yang amatbesar, yang

sudah barang tenhr untuk mengemban hrgas ini
Yang Maha Pencipta telatr membekali yang ber-
sangkutan dengan persiapan dankemamzuanpng
memadai. Dan, memang Dia telah mempersiapkan
dan memilih personel-personel tertentu di antara
maktrluk-Nfia ini untuk mengemban hrgas risalah
tersebut, sedangkan Dia lebih mengetahui ter-
hadap keistimewaan yang diberikan-Nya kepada
merekaihr.

Kesamaran mereka lagi ialatr apabilaAllah me
milih seseorang unfuk menjadi rasul, mengapakah

tidak dari pembesar-pembesar dan pemimpin-pe
mimpin kaumnyayang berkuasa? Ini merupakan
kejatrilan terhadap nilai-nilai hakiki bagi makhluk
manusia ini, yang karenaqra mereka berhak menl"ar
dang kel'tralihtran di muka bumi secara umunL dan

secara khusus ada orangorang pilihan di anbra bais
an merekayang berhak mengemban risalahAflah.

Nilainilai ini tidak ada hubungannya dengan
hart4 kedudukan, dan kekuasaan di muka bumi
Tetapi, nilatnilai itu menghunjam di dalamiivil4 dan
disiapkan untuk berhubungan dengan alamfiang
lebih tinggi, yang jernih, terbuka dan mampu ber-

komunikasi, mampu menunaikan amanat, sabar di
dalam menunaikannya ihr, dan mamp menyampai
kannya kepada orang lain... dan lain-lain sifit ke
nabian yang mulia Yaitr, sifttsihtyang tidak ada hu
buryannya dengan harb, kedudukan, atau kelmasaan.

Akan tetapi, pffa pemuka kaum Nuh-seperti
halnya pemuk*pemuka kaum setiap nabi png ter-
tuhrp mataryra oleh kedudtrkan duniawiah sehingga

d
I
(
I
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tidak dapat melihat keistimewaan-keistimewaan
yang tinggi-tidak mengetahui kelayakan para rasul
untuk mengemban risalah, yang mereka anggap
tidak layak ada pada manusia biasa. Seandainya
kedudukan ini layak bagi manusiabiasa, rnakayang
paling berhak (menurut anggapan mereka) adalah
oftrng{ftrng besar seperti mereka

'Ifuni tidnk mzlihat kamu mchinlem sebagai mnrunia
(biasa) wpnti kami."

Ini yang pertama, sedang yang lain lebih me
ngerikan lagi,

'D an lami tidn* melilwt mang- nang y ang rhzngilwti
lcmnu rulninlmn urang- orang lang hirw dira di anlara
kami yattg lzkas pnmya saja."

Mereka menyebut orangorang miskin sebagai
'orangorang yang hina dina"... sebagaimana pan-
dangan orang{rang sombong terhadap orang{rang
yang tidak memilikihartakekayaan dan kekuasaan.
Padahal, orang-orang miskin itu pada umurnnya
adalah pengikut para rasul, karena mereka dengan
fitrahnya lebih dekat untuk menerima dal$mh
(seruan) yang membebaskan manusia dari melaktr-
kan ubudiah kepada para pembesar, dan meng-
hubungkan hati mereka dengan Tuhan Yang Maha
Esa Matraperkasa dan Matratinggi.

Dan lagi, karena fitrah mereka tidak pernah
dirusak oleh kesontbongan dan kemewatran hidup.
Juea tidak pernah dihambat oleh kepentingan-ke
pentingan dan simbol-simbol keduniaan dari mene
rima dalan'ah. lagi pula dengan akidahnya kepada
Allah, mereka tidak takut kehilangan kedudukan-
nyayang terampas karena kelalaian mayoritas ma-
syarakat dan telah diperbudaknya mereka oleh khu-
rafrt-khuraiat keberhalaan dalam berbagai bentuk-
nya Bentuk keberhalaan yang pertama ialah ber-
agam4berubudiatr, taat, dan tunduk pahrh meng-
ikuti manusia-manusia yang bakal lenyap itu se
bagai ganti dari menujukan semua ini kepadaAllah
s4ia tanpa mempersekuhrkan-Nya dengan yang lain.

Maka, Risalah Tauhid adalah gerakan pem-
bebasan yang sebenarnya bagi manusia dalam
semua masa dan semua tempal Oleh karena ihr,
risalah tauhid senantiasa diperangi oleh thaghut-
thaghut oftmg{ftmg yang suka berbuat zalim dan
menyimpang. Mereka menghalang-halangi nusya-
rakat dari mengikuti risalah ini, dan berusaha
menjelek-jeleldrannya Juga melontarkan tuduhan

yang buruk-buruk kepada orirng{ftrng yirng men-
dalan'ahkannva agar orang lain merasa jijik dan lari
darinya.

'D an lnmi tidnk melilat orang- urang y ang nungilatti
lwrnu rulninkan orang- orang y ang him dhw di anlara
kami yang bkas pnmya saja.'

Yakni tanpa rdAnimbang dan memikirkan.... Dan,
ini juga merupakan tuduhan yang selalu dilontar-
kan oleh pembesar-pembesar yang sombong ke
pada orangorang mukmin.... bahwa mereka tidak
menimbang dan memikirkan di dalam mengikuti
dahah. Oleh karena itu, hal ini merupakan hrdulr-
an yang ditujulan kepadapara pengihrtrasul-rasul
atau juru dakwah itu, dan tidak pantas para pem-
besar mengikuti metodenya dan menempuh jalan-

nya. Apabila orang{ftrng hina dina itu beriman,
maka tidak layak para pembesar beriman seperti
berimannya orang{rang yang hina dina itu, dan
mereka tidah membiarkan orang{rangyang hina
dinaituberiman.

'Dan lumi tidak melihat knmu memiliki suatu lu-
lcbihan apapun atas lwmi."

Mereka menggabungkan juru dalsnrah dengan
orang-orang yang mengikutinya sebagai orang-
orang yang hina dina 'Ikmi tidak melihat kamu
memiliki suatu kelebihan apapun atas kamiyang
menjadikan kamu lebih dekatkepada pefi.rnjukatau
lebih mengetatrui kebenaran. IGlau yang ad apada
kamu itu baik atau benar, niscaya kami sudah
mendapatkan *tunjuk kepadany4 dan tidak al<an
kamu mendahului kami."

Mereka mengiaskan segala urusan dengan kias
yang salah sebagaimana sudah kami bicarakan.
Yaihr, mengiaskan (membandingkan) keutamaan
dengan harta, pengertian dengan jabatan, dan
pengetatruan dengan kekuasaan. Mak4 menurut
merek4 orang yang kaya ifu lebih utama, orang
yang punya jabatan itu pasti lebih mengerti, dan
orang yang berkuasa itu lebih berpengetahuan.

Itulah paham-paham dan tata nilai yang senan-
tiasa mendominasi. Sehingga tengeelarnlatl akidatl
tauhid dari masyarakat, atau pengaruhnya menjadi
lemah. Kemudian manusia kembali ke zaman
jahiliah dan tradisi,tradisi keberhalaan dalam
berbagai benfirkry"a Keberhalaan ini muncul dalam
kemasan kemajuan material, sebagai sesuahr yang
baru.3 Padahal, yang demikian ini menjungkir

3 DiAme.ika sekarang seseorarg itu dinilti sesuai denganperanannya dan ditimbang dengankemenonjolannya dalam perbankan. Gelombang
kejahiliahan dan keberhdaan telah melanda dari Amerika ke dunia internasional hingga ke negar*negara timur yang mengaku muslim sekalipun.
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balikkan nilai kemanusiaan tanpa diragukan lagi.

IGrena ia merendahkan nilai-nilai yang meniadikan

manusia sebagai manusia, berhak menyandang
kekhalifatran di muka bumi, menerima risalatr dari

langrt, dan mengembalikannya kepada nilai-nilai
yang lebih dekat kepada makhluk hidup yang

utama dan cerdas.

"...Bahkan lwmi yakin bahwa lwmu adnlnh orang'

orang Jang dusn.t'Pluud: 27)

Ini merupakan tuduhan terakhiryang dilontar-
kan ke hadapan Rasul dan para pengikuhya Mereka
menempuh jalanfiang ditempuh oleh kelas mereka
kaum aristokrat (pemerintahan bangsawan) de
ngan melontarkan fuduhan, "Bahkun lurni ykin
balaoa lamu adnlah mang-mang Tang dusta. "IGrena
sudatr menjadi keyakinan mereka batrwa di antara

karakter.rakvatkebaryakan adalatr mudah per€)'i4
tanpa dapat berpikir kritis.

Itulah contoh yang berulang-ulang pada zamm
Nabi Nuh, yang dilakukan oleh manusiakelas ini
yang penuh sakunya tetapi kosong hatinya. Ma-
nusia yang somb6ng, merasa besar, dan suka me
lontar-lontarkan hrduhan dengan kerasnya hingga
urat-urat lehernla menggelembung.

Nabi Nuh a.s. menerima saja tuduhan, keber-
palingan, dan kesombongan itu dengan kelapangan

hati seorang Nabi dan percaya penuh kepada
kebenaran yang dibawanya. Ia merasa tenteram
hatinya terhadap Tuhan yang mengutusny4 jelas
nya jalan di hadapannya, dan lurus peras:uurnya.

IGrena ihr, Nuh tidak mencela sebagaimana mereka

mencelq tidak melontarkan hrduhan sebagaimana
yang mereka lakukan; dan tidak pula mendalnva-
kan yang bukan-bukan seperti mereka Juga tidak
berusatra menampalt{ran dirinya pada sesuafu yang

tidak sebenarrya dan tidak menirmpakkan sesuahr

atas risalatrnya yang tidak sesuai dengan tabiat-

nya....

^ e,; i; J # iF iKrLf;J ;a.ie

t'";^f65rrc;k$KW#.,*-i
q;it&JLa{t;96)4;H6{"*j
KJ6:i$ilaQ1.r;ri,jtirufi
.:#,# o4;a i. J-5-;;'7' t <JAci'
-'!i;i'6{iqedJ35,t jttjki{fr

-,';",3Jr.35:{JA$315'!jaJWJ
6LiifrA-4q&li;r"Wr;u*jJ6yA

t''q'l;iet';
"Nuh b nlata,'Hai.knurnku, bagaimam pihiranmu

jil(a alat mzhpuny(ii buhiyangnyata dmi nhanlil,
dan diberi- Ny a alar rahmat dmi sN- Ny a tutnpi rahnnt
itu disamar'lwn bagimu? Apa aknn karni palcalmn
lamu mmnimanya, padalwl kamu tidnk mmyulwi-
nya?'Dan (dia bnkatn), 'Hai:kaumku, aku tidnkmz-
i;on hnrn benda lccpadamu (sebagai upah) bagi

smmtla. Upahltu hntyalah dori AW dm aku selali-
lcal; t;dak alwn mmgurir orang-urangyang tclnh bn-
iman. Sesunguhnya rnerelw almn bqtemu d.engan

Iiiltannyo a*En tttapi alat nwwnangnu satu lwum

yang tidak mengetahui.' Dan (dia bnkan) 'Hai
laumlw, siapaknh y ang alun nnwln Wlat furi (unb)
Allnh j ika alu mcngusir merela ? MaLa tidnkknh lwmt
mengarnbil pelajaran? Dan aleu tidnk mengatalmn

lepadamu (baluoa) alcu mmpunyai gudang-gudnng

reaki dan lrzlay aan dari AW dm alu tldak mntgeta-

hui yang gaib, dan tidak puln. aku mngatalwn balwa
sesmguhrEa aht adnlnh malailut. Dan tidnkirya a.lu

nmgatal,anlvpadaolafig-oratg|angdipandnnghiru
obh pnglihawmu 5 elali-luli Allnh tidalc a,tan mm-
dntnnglun lubailun lccpada mnclw.' Allnh lzbih

mmgetalui apa yatg odo pod" diri mnelw. Soory-
guhny a ala4 knlau begitu, bmar-bmar tnmasuk qrary-

orang yang alim.'r' (Huud: 28-31)

'Wahni lwumku."Sebuah perkataan yang di-

ucapkan dengan penuh toleransi dan kasih sayang
dengan memarugil mereka dan menisbatlan mereka

kepada dirinya dan menisbatkan dirinya kepada
mereka... I(amu berpaling serala berkata "I(ami
tfulnk nulilutmu mzhinJant (scbagai) wmang mantria

ftiasa) seperti lumi."Ma7<4 bagaimanakah pen-

dapahnu jika aku selalau berhubungan dengan
Tuhan, secara jelas dan terang ddam hatiku, dan

meyakinkan dalam perasaanku, Jrang merupakan
suatu keistimewaanyang tidak diberikan kepada

kamu? Jika Allah memberiku rahmat dari sisi-Nya

dengan memilitrku menjadi Rasul, atau memberiku
keistimewaa*.keistimewaan sehingga aku berhak
mengemban risalah, maka bagaimanakah pen-

dapatnu jika rahmat-rahmat ini disamarkan atas

kamu sebagai layalnrya oftmg tuna netr4 karena
kamu memang tidak bersedia untuk mematrami-
nya, dan tidak membuka mata hatimu untuk

I
I

(
t
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melihatnya, 'Apaknh alan knmi palcaknn lumu
untuk menerimnnya?"4 Sesungguhnya d<u tidak
berwenang dan tidak dapatmemahsakamu untuk
menerinunya danmengimaniny4 "Sednnglun lwnu
tidnk mmyuluinya.'

Demikianlatr Nabi Nuh dengan lemah lembut
mengaralrl<an pandangan kaumnya dan menyenfuh
perasaan mereka serta membangkitkan perasiurn
mereka untuk mengetahui nilai-nilai yang ter-
sembunyi dan keistimewaan-keistimewaan yang
mereka lalail€n mengenai urusan kerasulan dan
pemilihan seseorarlg untuk mengembannya Diturts
jukkanryakepada mereka ba6wa urusan itu tidak
dapat dibandingkan dengan urusan-urusan lahiriah
yang tampak pada permukaan. Dan, pada waktu
yang sama ditetapkannya kepada mereka suatu
prinsip besar yzng sangat berharga Yaitu, prinsip
memberikan pilihan ddam akidah, memuaskan
hati dengan menalar dan merenungkan, bukan
derryan tekanan, kekuasaan, dan kedudukan.

'Dan (dia berkatn), 'Hai luumku, alw tidnle mminn
lwrta b ada kzpadamu (s cb agai upah) b agi s auanlat
Upahlu hnA aloh dsri AW dm alu sclali-kali fidak
alan tnmgttsir uang- orang y ang tdah briman saung-
galrya mneln alan berumu fungan Tulnnnya alwn
htapi aku memandnngmu suatu luum yang tidale
mmgetnlwi. "' (Iluud: 29)

"Hai kaumku, sesungguhnya oftmg{nmg yang
kamu anggap sebagai oftmg{rang yang hina dina
itu telah aku seru merek4lalu mereka beriman,
dan alm tidak ingin mendapatkan ap*apadari sisi
manusia kecuali haryra agar mereka beriman. Alru
tidah meminta harta benda sebagai upah dalrwatr-
ku, sehingga perhatianku hanya terhrju kepada
omngqaqg kajp saja dengan mengabaikan omng-
orang miskin Semua manusia dalam pandanganhr
adalatr sanra Dan barangsiapa yang tidak meng-
inginlfin kekayaan dari orang lain, maka samalatt
dalam pandangannya orangorang miskin dan
oftmg{rang ka}"a...'

'IJpatttu twnyatnh doi Allah.'

Ya, upahku hanya dari Allah saja bukan dari
lainnya

'Dan alw s clali- lwli tidalc alun mcngusir uang-mang
ynghlahbrimnn."

Dari penolakan Nabi Nuh ini kita mematrami
bahwa mereka meminta kepadanya untuk meng-
usir olangoranginiskin itu dari sisinya. Sehingga
mereka berpikir bahwa mereka sajalah yang ber-
iman kepada Nuh. Mereka merasa enggan ber-
temu dengan orangorangyang rendah ittr di sisi-
n1a" atau mereka menghendaki agar mereka dan
orang{rang miskin itu mempunyai jalan sendiri-
sendiri. Tidak! Alil tidak akan mengusir merek4
tidak mungkin aktr melalcukan hal ini Mereka telah
beriman, dan sesudatr itu urusan mereka terserah
kepada Allah, bukan urusanku lagi."

'...SmtngiluEamerelualantbcrtmtulilhmat)aAlwt
tctnpi aku mcmandmgnu sebagai suaht lwumyang
tidn*, rvngetahar. " (Iluud: 29)

Ikmu tidah menggtatrui nilai-nilai haldki yang
dengan nilai itulah ditenhrkannya manusia dalam
timbangan Allah. Dan, kamu tidak mengetahui
batrwa kembalinya semua manusia adalatr kepada
Allah.

' Dan (dia bnL,an),'Hai laumhr, siapal,ah yng aknn
mcnohngku dan @sb) Allah jilw aku ncngusir
nnelmilIala"tidal:kahkanumatganbilpehjarut?"'
(Huud:30)

Oh,'di sana aaaRUatr, Tuhan bagi orangorang
miskin dan orangorang kay4 dan Tuhan bagi oraqg-
oranglematr dan orangorangkuat Di sanaTuhan
yang menegald<an manusia dengan nilainilai lain,
dan menimbang mereka dengan satu timbangan,
yaifu iman. Sedangkan, mereka itu adalatr orang-
orang yang beriman di dalam perlindungan dan
pemeliharaanAllah.

".. Jfai lmumla4 siapalrnh yang alw mmohngku dari
(azpb) AIIah jilu alw rungusir merekn?"

Siapakah gerangan yang akan melindungi altu

1pftatd<an di aabm tlrt]rlrtd-Tashui/tt FanniyfilQu/az,padapasal "at-TirnaastrqulFanniyr'bahwalaiallatal di dalamAleur an ihrkadang-
kadangmenggambarftan sebuah lukisanyang utuh, misalnya kalauAndamembacakisah Nabi Nuh yangberkat4 "BagaLnanapikiranmu jikaaku
mempunyai bulci yang nlata dari Tuhanku dan diberitlya atqr rahnat dari sisi-Ny4 t€toi rahmat itu disamar*an bagimu, apaleh akan kami paksakan
kamu menerirnany4 padatral kamu 6dak menyukainya?' Maka kita merasakan bahwa perlcataan, "Apakatr akan kami paksakan kamu menerimanya",
itrr meh*iskannuangapenraksaandengurmenggabunglian semuakeadaanhati ini di dalamperkataan tersebutdan mengai&an sebagiannyakepada
56Segian png lain, sebagaimanadigabungkannyaorangorangyang tidal( srkadengan apaapayangtidak mereka sukai, dan diikatkannya mereka
kepadanyapadatralmerekalari. Demikianlatr terlihatwarnakerapian dan kepadatannyayanglebih tinggi balaghah lahiriah danlebih tinggi daripada
Ashah la2hiyrah....
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dad- ar:ab Atlah iika aku merusak timbangan-Nya

dan aku berbuat aniaya terhadap hamba-hamba-

Nyayang dimuliakan-Nya dan aku kukuhkan tata

nil"i k"hid,rpan palsu yang aku diuhrs oleh Allah

untuk meluruskannya bukan unhrk mengikutinya?

'MaLa fidalrluh lamu mmgamlil pel4iaran?" ([Iuud:
30)

Dan, kamu melupakan pertimbangan fitahyang
sehat dan lurus?

Kemudian dikemukakan kepada mereka ke
pribadianrya dan hrgas risalatrnya yang sama selali

bersih dari segala perhiasan, polesan, kekayaan,

dan nilai-nilai keduniaan yang palsu. Dikemukakan

semua itu kepada mereka untuk menyadarkan dan

menetapkan bagi mereka nilai-nilai hakiki, dan

memandarg hina simbolsimbol lahiriah dihadapan

mereka dengan menjauhkan dan membersihkan

diri darinya Maka barangsiapayang menghendaki

risalah sebagaimana adanya dengan tata nilainya

tanpa mengharapkan perhiasan duniawi dan tanpa

mendalnn'akan pengakuan )zang macam-maqtm,

maka hendaklah ia maju kepadanya dengan murni

dan hrlus karena Allatr,

'Danalutida*nengalakankzpadamubalam-alumm-
punyaigudnng-Nnngrezlkidnnk*,ayaandnriAllnh"

Lantas aku mendakwakan kekayaan abu mampu

mendatangkan kekaYaan ....

'Dan aku tidnk matgetahui yang glwib -"

I-antas aku mendakwakan diriku mempunyai ke
kuasaan yang tidak ada pada orang lain, atau aku

berhuburuan denganAllah selain hubungan risalah.

'Danalattidnkmmgatal'anbahanalntinimnlnilaL'

I:lu, alm mengaku mempunyai sifutyanglebih
furggr daripada sifrt manusia agar aku dipandang

lebih tinggi dan lebih utama daripadakamu.

'Danakutidaknmgatalanknpadaorarg-uangla.ng
dipandang hha ohh p arylilwtnnmu balaoa seluli- lnli
A'tkh tidak alun mendatanglun kebailan l"po,lo
mttelca."

IGrena hendak menyenangkan hati pembesar-

pembesarmu, atau untuk menyesuaikan diri de
ngan pandangan dan tata nilai keduniaan dan ke
kayaanmu.

'Allnh lzbih nengentui aF y ry afo pala. diri rrcrelw. "

Aku tiada rrang kudapat kecuali lahiriatr mereka
sedang lahiriatt mereka menyerukan kemuliaan

dan pengharapan kepadaAllah unhrk memberikan
kebaikan kepada mereka

"...Saun4gulmyaalu,knlaube$tu,bcnarbemrtnnns*
orang- iing j ang alhn. " ftluudz 3l)

Jika aku mendalarakan yang bukan-bukan ini'
aku termasuk orang yang menzalimi kebenaran,

padatral aku datafirg untuk menyampaikan ke
benaran itu. Dan berarti pula aku menzalimi diriku
sendiri karena dengan berbuat begitu berarti aku

memasang diriku unhrk mendapatkan murkaAllah"

Juga menzalimi manusia dengan menempatkan
mereka pada proporsi yang tidak sesuai dengan

penempatanfiaft.
Demikianlah Nabi Nuh membersihkan dirinya

dan risalahnya dari setiap tata nilai yang palsu dan

dari semua matrkota kebesaran yang dibuat-buat
yang dituntut oleh pemimpin-pemimpin kaumnya

bahwa hal itu harus ada pada rasul dan risalah. Ia

kemukakan kepada mereka hakikatyang agung

dari risalatrnya yang tidak memerlukan tarnbahan
yang berupa simbolsimbol luar itu, dan iamenolak

mereka dengan menunjullkan kemurnian dan

kuatnya kebenaran dengan menggunakan perkata

an yang toleran. Dan, dikembalikannva kepada

hakikatfiang murni agar mereka menghadap ke
padanya dan mengambil langkah buat dirinya
untuk mendapatkan petrrnjukke sana dengan hnpa
melakukan tipu day4 kepalsuan, dan usaha-usatra

mencari kesenangan hati orang dalam rangka

menyampaikanrisalatr danhakikatnvayanglapans.
Maka diberikannfia contoh dan pelajaran bagi

paraiuru dalcwatr dalam sehrrutr generasinya ketika

menghadapi para penguasa. Yakni, dengan me
ngemulrakan kebenaran sematamat4 tanpa mer
caricarikesenangan danperhatian mereka- Namu&

tetap menyayangi dantidak menjauhi mereka
Dalam batas ini pemuka-pemuka kaum Nuh

telah puhrs asa untuk mematahkan argumentasi
Nuh. Dan tiba-tiba saja (sebagaimana kebiasaan

kelompok ini) banskitlah kesombongannya yang

menyebabkan mereka berbuat dosa. Bangkitlah
kesombongan mereka hingga mereka tidak mau

lagi menerima huiiatr, dan tidak mau menerima

alasan-alasan rasional dan fitri. Malq mereka

tinggalkan dislctrsi dan perdebatan, lantas mereka

ajukan tantangan,

T35r,,p\6,4'JetwGiA3rij|
t+'-+;rti'6oLoy
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'Merelw bnlwtn, 'Hai Nuh, sesunguhnya knnu tzlah
bnbantah dengan lami, dnn lamu telnh memper-
panjang bantalunmu tcrhnnn| lami, mnla donog-
kmlah k@na kami wb yang lannu aruamlmn. lnpodo
Iam| jilw lumu tnmasuk orang-mang yang bmm."
(Iluud:32)

Sesungguhnya ini adalah ketidakberdayaan
yang dikemas dengan kemasan kekuasaan, kele
matran yang dikemas dengan kemasan kekuatan,
dan ketakutan terhadap dominannya kebenaran
yang dikemas dengan kemasan merendatrkan dan
menantang,

".. -fuIak4 dannglwnlnh kpann kami aznb y ang lramu
anramlwn lupana knni, jilu lwrnu termnuk orang-
orang lang be?Mr."

Datangkanlah az,ab yang pedih kepada kami se
bagaimanayang engkau ancamkan kepada kami.
Mak4 kami tetap tidak al<an membenarkanmu, dan
kami tidak akan menghiraukan ancamanmu!

Pendustaan dan tantangan mereka ini tidak
membuat Nabi Nuh keluar dari etika seorang Nabi
yang muli4 dan tidak memberhentikannya dari
menjelaskan kebenaran kepada mereka dan mem-
bimbing mereka kepada suatu hakikat yang mereka
lalaikan dan tidak mereka mengerti. Ia kembalikan
mereka kepada hakikat ini mitu batrwa ia tidak lain
hanya seorang rasul, dan hrgasnya hanya menyanr
paikan. Adapun masalah menjatuhkan siksa maka
itu adalatr urusan Allah, dan Dialah yang mengafir
segala urusan dan memastikan kemaslahatan di
dalam menyegeral€n atau menunda siksaan, dan
sunnatrNyalah yang pasti berlaku.

Nabi Nuh tidak berkuasa untuk menolaknya
atau memalingkanny4 karena ia hanya seorang
rasul Tugasqra adalatr menyingkapkan kebenaran
hingga saat terakhir. Mak4 pendustaan dan tan-
tangan kamryra itu tidakmenjadikan Nuh berhenti
dari menyampaikan dan menjelaskan risalatrnya

t6;t46rF:;
"Nuh mmjawab, 'Hanyalah Allah yang alun mm-
datanglan aatr itu lupadanu jila Dia mmglmdaki,
dan lurna selnli-knli tifuk dnpatmzlzpatkan diri. Dan
tidnklah bcrmanfaat leepadnmu nailwtku jiln aku
hendnk rnmbei nmilnt k Pna lamu, sekirary a Allah

{tx!;ti*Au jir3"ofrte1&I.cpe
-&. j;fta-iat'otuLrgdz,lL;J6y,a:i,

hmdak maty aarlran lamu. Dia adnlah Tulunmu, dan
kzpana-tfi akhlamudilvntralilan."'Pluud:3tl-34)

Jika sunnah Allah menghendaki agar kamu
binasa karena kedurhakaanrnu, maka sunnatr ini
akan berlaku pada kamu, bagaimanapun alm mem-
beri nasihat kepada kamu. Hal ini bukan karena
Allah hendak merghalangi kamu dari menganrbil
mantaat dari nasihat ini. Akan tetapi, karena tin-
dakanmu terhadap dirimu sendiri ihrlah ya4g me*
jadikan sunnah Allah menetapkan bahwa kamu
sesal Dan kamu sama sekali tidak akan dapat me
lepaskan diri darianb Nlatr yang telatr ditentukan
unhrkkamu (karenaperbuatanmu itu). Maka se
lamanya kamu berada di dalam genggaman-Ny4
dan Dialah yang mengafur dan menenfirkan semua
urusanmu. Tidak ada tempat lari bagr kamu dari
bertemu dengan-Ny4 hisabNya dan pernbalasan-
Nva

'Dia adalah Ihlunmu, dan lupadn-Nyalah lwmu
dilunbalilun " (tluud: 34)

Kesafirean Ibum Nuh dan Kaum qrraisy
Kisah NabiNuhini dipotongdan disisipkan se

suatu dengan carayang mengagumkan. Yaifu, di-
kemukakannya kisah kaum musyrikin Quraisy
yang ceritanya sama dengan mereka, di dalam
menghadapi Rasulullah. Mereka. mendakwakan
bahwa Nabi Muhammad saw. membuat-btrat kisah-
kisah ini. Mak4 disangkallah perkataan mereka ini
sebelum dilanjutkannya kisah Nabi Nuh,

tu;.Y$qGW,tYJtEt-i'":;;rolfi5
1z t 2..
+o-4FW

'IuIalnJran laum Nuh itu bcrkata, Dia ama mmbuat-
buat nasilwtnya mja?'KataltunklL lilw aku mm-
buat-buat nasilwf ilu, ma.lu lwnya akulnh yng mo-
milwl dnsaku, dnn aku balepas diri dari dasa yattg
kamu pnbuat."' (fluud: 35)

Membuat-buat kebohongan itu adalatr suatu
dosa. Maka katakanlah kepada merek4 Til€ aku
melakukannya, maka akulah yang menanggung
risikonya; dan aku tahu bahwa perbuatan sernacam
ihr adalah dosa maka tidak mungkin aku melaku-
kannya. Dan, aku berlepas diri dari dosamu me
nuduh aku mengada-ada, di samping dosa-dosa
syirik dan mendustakanAllah dan rasul-Nya."
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Penyisipan ini tidalclatr merusakrangkaian cerita
dalamAl-Qur'an, karena tujuan yang hendak di'
capai dalamkonteks ini sama

Nabi Nuh Menerima Wattyrr dan Ferintatl
Allah

Kemudian dilanjutkan lagi kisah Nabi Nuh de
ngan menampilkan pemandangan kedua, yaifu
pemandangan ketika Nabi Nuh menerimawatrp
dan perintahTuhannya,

Gtf i j,1,i)rj,or<;;Jdrti,lycli
qS|6ilr4i;icffiVr"r,#t(,
$'";:x#fgvfjie649{;Vj,
'Dan diwaltyulan lupada Nuh balrua seluli-lali tidnk
alun bniman di antnra lwummu lucua,li orangyrg
tclah bniman (saja), karenn itu janganlah lamu
bersedih lwti tcntmg apa yang selalu mnekn lajakan.
Dan buathh bahtna itu dengan pengauasan dnn
petunjuk walryu l(ami, dan janganlah lmmu bicaralan
derryan Aku'tentang nrang-orarg yang zalim itu;
sesungguhnya mnclu itu alan ditengelnmlwn."
([Iuud:3G37)

Berakhir sudahlah peringatan Nabi Nuh, sudatt
berakhir datnrahnva dan berakhir pula perdebatan
dengan mereka,

'Dan diwahyukan kzpadn Nuh bahan seluli-knli tidak
altnn beriman di antara kaummu luatali oranglang
telah beriman (saja)."

Hati yang telatr siap menerima iman telah ber-
iman, sedangkan lainnya tidak mempunyai kesiap
an dan tidak punya arah. Demikianlah Allah me
wahyrkan kepada Nuh, sedang Dia lebih mengeta
hui tentang hambahambaNya dan lebih mengeta
hui tentang sesuatu yang mungkin dan yang tidak
mungkin. Maka, tidak perlu dilaqiutkan lagi dak-
watr yang tidak memberikan manfiat Engkau tidak
bertanggung jawab atas apayang mereka kerjakan,
yang berupa kekufuran, pendustaan, tantangan,
dan penghinaan,

"...Karsnn itu, janganlnlt lwmu bnsedih lwti tennng
ap a y ang selnlu mnela lurj alan. " (Huudz 36)

Yakni, janganlah engkau merasa sedih dan gun-
dah, jangan engkau hiraukan apayang terjadi pada

mereka itu, dan jangan pula engkau mempersalah-
kan dirimu. Mak4 mereka tidak akan dapat menr
batrayakan dirimu sedikit pun. Dan tidak ada arG
nya lagi mengurusi karena sudah tidak adakebaik-
an sama sekali pada mereka

Biarkanlah urusan mereka, semuanya sudah
selesai.

'Dan buathh bahlna dmgan pmgauasan dnn pe-
tunjukrolA;, Kami.'

Dengan perlindungan, pemeliharaan, dan pe
ngajaran I(ami....

"-.Dan janganlahlwmubicara,l',nnfunganAlutatnng
orattg-orattgla;ng zgkm itu, scsungultnya mncla itu
alun ditaryelamkan. " plaud: 37)

Sungguh telah tetap tempat kembali mereka,
dan sudah selesai urusan mereka Maka janganlatr

engkau bicarakan lagi dengan-Ifu tentang mereka
Tak usahlah engkau mendoakan mereka supaya
mendapat petunjuk, dan tak usatr pula engkau
doakan mereka supaya binasa (di tempatlain di-
sebutkan batrwa ketika'ia sudah putus asa terhadap
merek4 ia mendoakan agar mereka binasa). Dan
maftrumnya, keputusasaan/kesedihan ini terjadi
setelah wahnr ini IGrena apabila keputusan sudah
selesai, maka dilarang mengajukan permohonan....

ltt,

Nabi Nuh Membuat Balrtcra dan Sikap
I(aumnya

Pemandangan ketiga dari kisah Nuh ialah pe
mandangan ketika ia membuat batrter4 setelah ia
memisatrkan diri dari kaumnya dan meninggalkan
dal$rah kepada mereka serta tidak benliskusi de
ngan merekalagi"

l-epr1-;;;V^l"i6Ut<:tt$

frr -+v1
'Dan muhilah Nuh tnmbuat bahtna. Dan wtiap luli
pentmpin lraumnya brjalan melzwati Nuh, merelu
mmgejeknya. Bnlatalnh Nuh, Iiln lumu mmgejek
lanni, mala sesunguhnya lwmi (pun) mcngtjelcmu se-

bagaimaru lwmu sclwlian mengejek (L,ami). I{elnk
lwmu alanmmgetnhui siapayangakan ditimpa ohh
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a,z!.b yrg menghinnlunn)a dltn yng aknn ditimpa
w.b yang lulnl. "'([Iuud: 38-39)

IGlimat ini menggunakan f il mudlwi', bentuk
kata kerja yang menunjukkan perbuatan sedang
berlangsung.... Hal ini memberikan dayahidup dan
keseriusan pada pemandangan tersebut. Oleh
karena ifir, kita melihatqramemenuhi l*raplan kita
dari balik ungkapan ini. Dia sedang membuat bah-
ter4 dan kita lihat kelompok-kelompok kaumnya
yang sombong-sombong ifu sedang melewatinya
seraya mengejeknya Mengejek seorang laki-laki
yang berkata kepada mereka batrwa dia adalah
seorang rasul dan sedang mengajak mereka, dan
berdebat panjang lebar dengan merek4 tetapi
kemudian berbalik menjadi seorang tukang kayu
yang sedang membuat sebuatr kendaraan Oahtera).

Mereka mengejeknya, karena mereka hanya
meliliat urusan luarnya saja dan tidak mengerti
watryu dan urusan di baliknya. Ya, begitulah ke
adaan mereka selamany4 hanya mengetahui yang
lahir saja dan tidak mengetahui hikmah dan ke
tentuan yang ada di baliknya Sedangkan, Nuh ada-

lalr orang yang percfrw diri dan arif Dia menyurm-
paikan keterangan kepada mereka dengan tegas
dan percaya diri serta penuh ketenangan dan besar
hati bahwa diakelak akan bereantimengejekmereka,

".. Jila lwmu rungej ek lwni, malw saungulmya knmi
(pun) rnengejekmu sebagaimarw kamu selmlian me-

ngejek (lwni). "' (fluud: 38)

I(ami mengejek kamu, karena kamu tidak me
ngerti adanya pengahran Allah di balik perbuatan
ini, dan kamu tidak mengetatrui tempat kembali
yang kamu nanti-nantikan,

"Iklak lumu alffin mmgaahui siapa yang akan di-
timpa a.ab yangnvnghinaknm,ya dmt akan ditimpa
aznb yang l(zl@/. " (Iluud: 39)

I(ami atau kamukah yang akan ditimpa aza;b iti;'t?

Pada hari itu akan tersingkaplah ancaman yang
tidak terlihat selama ini.

Ketika Air Bah Tblah Datang
Selanjutrya ditampilkanlah pemandangan ketika

mereka berkemaskemas menghadapi saat yang
dinantikan,

,hnA,Bc&3jAV6(5;v6y&
7r, gi 3;if * ;;:" JJ y<ffi' # #:

;'*!r|.'tj.gJJfi;
g:i.,3fi+tfw;\bi

0

' Htuga apabik pintah lfumi danng dnn dapur telah

memaruarlan air, I(nmi berfrman, Muatlm.lah lu
dalam bahrcra ifu rrusing-masing birutang wpasang
(j anno dm bairw) dan kelaargamu kzaali mang yang
telah tnd.ahulu letctapan tnhndnpnya, dnn (muatlnn
puln) orang-mang yang bnimnn.' Dan tidnk beriman
bnsamn dmgan Nuh itu lucuali sedikit. Dan Nuh
bakata, 'Naildah lamu selmlian le dnlmmya dmgan
mmyebut ruma Allnh pada waktu berhyar dnn ba-
hbuhnya. Sesungguhnya nfunlil bmar-bmar fuIalu
Pengampun la; Mahi Peny ay ang."' (fluud: 4.0-41)

Bermacanrmacarnlatr pendapat seputar masalatt

dapur memancarkan air ini, dan sebagiannya
memunculkan l*rayalan yang sangat jauh. Tampak
pula bau israeliyat secara jelas dalam masalalt ini
dan dalam kisatr thufrn (airballbanjir) ini secara
keseluruhan. Adapun kami tidak turut berke
cimpung dalam masalah yang simpang-siur ini
tanpa menggunakan dalil, dalam masahh gaib vaqg
kita tidak mengetahui sesuahrnya keorali apa yang
disebutkan oleh nash kepada kita dalam batasbatas
penuniukannya dengan tidak menambalr-nambatr-
nya.

Paling banter kami hanya dapat mengatakan
bahwa dapur (yalmi tungku tempat menyalakan api
dapur) memancarkan air itu boleh jadi dengan
adanyamataair yang memancar di dalamny4 atau
boleh jadi pancaran lahar gunung berapi, dan
pancaran ini mungkin merupakan alamat dari Allatt
kepada Nuh, atau sematamata mengiringi datang-
nya perintatr Oanjir). Yakni, sebagai permulaan
pelahsanaan perintah tersebut dengan menrancar-
kan air dari dalam bumi, dan menurunkan hujan
dari langit

Ketika peristiwa ini terjadi,

'Kami brfrm.an, 'Muatlwnlah Iw dnlnm balrtna itu
dnri mnirry-masrng birntang sepasang (iantan dnn
betinn)....."'

Seakan-akan tata kerjanya menghendaki Nuh
diperintahkan melakukan tahapan-tatrapannya satu
per sahr padawakhrnya. Pertama dia diperintahkan
membuat bahtera, lalu dia membuatnya. Dalam
kalimat itu tidak disebutkan apa tujuanny4 dan
tidak disebutkan pula batrwaAllatt telah memberi-
tahukan kepada Nuh akan tujuannya. "Sehinga
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afubik fuinrnh lfuni dalang dan dapw tzlah numtn -
carlun air...'i maka diperintatrkanlah Nuh dengan
tahapkedua"

"Kami berfrmm, 'Muatknnlnh le dnlnm balttaa itu
dari masing-masing bimtang sepasang Qantan dan
betiru) dan luluargamu lvcuali uang yttg tclnh tsr-
dahulu lutetnpan tcrh"adnpnya dnn (muatlwn pula)
orang- orang ) ang b cr iman. "

Pada kali lain muncul pulalah perbedaan pen-

dapat seputar perkataan, 'Muatlunlnh lw dalnmnya
tnashg-rnasing sepasangn, danterasalatr bau israeliyat
di dalamnya dengan sangat kuat Akan tetapi, kami
tidak membiarkan l'fiayalan mempermainkan kami
seputar perkataan,'Muail@nlah lee dalatnru a masing-

masing wpasang...", dari binatang-binatang yang
dimiliki Nuh. Yaihr, hendaklah dia menatran dan
membawanya serta masing-masing sepasang. Ada
pun ceritarcerita di balik itu hanya isapan jempol
belaka

'D an (rnuatlcan pula) lvlaargamu luatali orary ! ary
ulnh tndahulu lutetapan tn hadapny a.... "

Yakni, orang yang pantas mendapatkan azab
Allah sesuai dengan sunnalr-Nm

' D an (muatkan puln) oratlg- MatW ) ang b nim,an",

dari selain keluargamu.

"...Dan tidak bniman basama dengan Nuh itu kzatali
sedikit."$luadz 4O)

'Dan Nuh bnluta,'Naildah lamu selwlian kz dnlnm-
ny a dmgan mcny ebut nama Allnh pana w ahu bnlnyar
dan berhbuh.... " fiuud: 41)

Maka, dilaksanakanlatr apa yang diperintahkan
dan dikumpulkanlah onmgorang dan apa saja yang
perlu dikumpulkan.

Firman Allah, 'Dan Nuh bqlwta, 'Naiklnh lamu
selalian lu dahmnya dmgan menyebut rwma Allnh
padn waktu bnlnyar dan bnhbui"l merupakan
suatu ungkapan yang menunjukkan kepatuhan
bahtera itu kepada kehendak Allah untuk berlayar
dan berlabuh. Maka, bahtera itu berada di dalam
pemeliharaan dan perlindunganAllah. Dan, apakatr
gerangan kekuasaan manusia terhadap bahtera
ketika sedang terjadi gelombang dan topan badai?

Pema"ndanga"n yang Menalcutkan
Kemudian disebutkanlah pemandangan yang

sangat menakutkan dan mengerikan, yaifu pe

mandangan tentang air bah,

<'\s)Mtpu;6r;;476A4.:sf c;
t,tlff,,;1,K1:vl'+u;65-)*C
'^.\;tJli;.3\F

{,ZPJ t g Cl, l_9 r.?t ra--ltia*-!
t;7J6";t3tAd1x*#Jrp:'#'''*,JlY;s2u:'JE

v--4) /'z

l,tt};Jt;;Vtuit5KUffiJ6";,;lti;vtbifi
16, /' -.?til..pa*aPt62

'Dan bahtna itu bnlnyar m.embawa mcrelw dnlnm
gehmbang lalcsaru gunury. Dan Nuh memanggil
arwlm1a sedmg arwk itu bnadn di tnnpat yngjauh
tcrpmcil, 'Hai arakku, ruiklah (lu kapal) bnsama
lwni, dnnjanganlnh luma bnada bnsarru orang-urang
yng kartr.'Arwlenya mcnjawab, Aku aknn mncari
pnlindungan le gunung yang dapat nwulilaralcu dnri
air fuh.' Nuh berknta, Tidnk ada yang twlindangi hmi
ini dari azab Alkh selain Alhh (saja) Yang Mahn
Ptnyayang.' Dan gehmbang menjadi penglakng
antara luduanya; maln jadilah arwk itu ttrmasuk
oratry- oratg I ang diunggchmlwn.' Phntdz 42- aB)

Kengerian di sini ada dua macanr, yaitu kengeri-
an pada alam yang bisu dan ketakutan di dalam jiwa
manusia yang keduanya bertemu menjadi safir,

"Balrtcra itu bnlay ar mcrntrawa mnelu dnlam gelnm-
bang hlesaru gunutg..... "

Dalam suasayang menakutkan dan mencekam
ini Nabi Nuh melihat-lihat, tibatiba salah seorang
putranya berada di tempat terpencil dari mereka
Pada saat itu bangkittatr rasa kebapakannyayang
penuh kasih sayang,lalu ia memanggil anaknya
yang terpisah itu,

"...Hai atwldcu, rwiklnh (k" lapal) bersama larni dnn
janganlah lwmu bnada bnsamn orang-orang yatg
lafir."$laudz 42)

Akan tetapi, kedurhakaan si anak tidak dapat
bertemu dengan kasih sayang bapak, dan se
mangatjiwa mudayangtertipu tidak dapat memper-
kirakan besarnya bahaya yang mengancam itu,

'Arwlsry a mmj autatr, Alu alun natrari pnlindtngan
fu gunungyrydapat mttnclilwra*u dari air bah.u'

Kemudian jiwa kebapakan yang mengetahui
hakikatbahaya dan hakikat urusan itu melepaskan
seruann)'ra yarlg terakhir,

"Nuh bnkata, Tidak ada y mg nelindungi hmi ini dmi
aznb AIInh selnin Allnh (saja) Yang lvIala Penyayang."
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Tidak ada gunung, ddak ada tempat bersem-
bunyr, tidak ada yang memelihara, dan tidak ada
yang melindungr kecuali bagi orang yang telah
dirahmati olehAllah.

Pada saat itu tiba-tiba pemandangannya ber-
ubatr, gelombangyang amatbesar dan deras me
nelan segala sesuafu,

"..Dangelomtrangnaiodipenghalanganlnrakdmrrya;
nalu jadilah anak iu tnmasuk uang-mang yang di-
tmgclamlwn " ([Iuud: 4il)

Sudah beribu-ribu tahun peristiwa itu berlalu,
rurnun kita menatran napas ketika mengikuti per-
jalanan kisah ini seat<anakan kita sedang meryaksi-
kan peristiwa itu sendiri. Yaitu, l€pal yang mem-
bawa mereka ke dalam gelombang seperti gunung-
gunung. Nabi Nuh sebagai or:rng tuayang penla-
yang memanggil-manggil anaknya, sedang anak
dengan jiwa mudanya yang teperdaya tidak mau
memenuhi panggilan ayahnya. Gelombang yang
deras dengan sangat cepat dan menalmtkan me
mutuskan urusan merek4 dan berakhirlah segala
sesuatuny4 dan seakan-akan tidak pernah terjadi
seruan dan jawaban di antarakeduaqra.

Betapa mencekamnya ketakutan dalam jiwa
yang hidup (antara ayah dan anak) dapat diban-
dfugkan dengan keadaan alamyang mengerikan
dan gelombang air mata yang bercucuran setelalt
terjadi kebinasaan, padatral keduaqa saling mem-
bela dan saling membalas kebaikannya. Ya ke
ngerian pada alam fiang diam dan terasa dalam jiwa
manusia Begihrlah yang tampak jelas dalam garn
baranAlQur'an.

Badaidan airbah mulaitenang, perintah sudah ter-
laksana dan keadaan sudatr mulai normal. Demikia*
lahyang terungkap dalam katakata dan yang ter-
kesan dalam jiwa serta yane terdengar oleh telinga

'^31e?;655r+iY;ll,bV-:U;
|a+!rf;Aae1y;EAWtrfr i',A)

+rr
' Dan difnnn*,a II ai bami, ulanlah airmu, dnn lwi
langit (lujan) berlmtilah!'Dan air pun disurutlmn,
perintah pun disclaaikary dan fulttra iht pun berlabuh

di atar BukitJudi, dan dikatalan, 'Binnsalnh orary-
mang yng alin!"' (fluud: 44)

Firman ini ditujukan kepada bumi dan langit
sebagai lafknya makhlukberakal. kntas kedua
nya merhenuhi perintah tersebut, yaihr bumi mene
lan airnya dan langit menahan hujannya,

' Dan difnnanleaa'Hai bumi, tzlanlnh ai;rmu, dan lui
hngit (huj an) berhmtilah!. "
'Dan air pun di.fliratlwn...."

Ditdhn bumi ke dalam perutny4 dan menguap
di udara.

' D an p erintnh pun dis ebsailan.... "
Dan keputusan dilaksanakan

'Dan bahtcra itu pun berlatruh di atns BukitJudi...."

Berhenti di atas BukitJudi.

"...Dan dilatalwn, Binasalnh aranag-oratry yeng
zplim,,"'ftIuudz 44)

Sebuatr kalimat yang singkat dan padaf yang
mengungkapkan suasananya secara mendalam.
Dan "dilutalnn " dengan menggunakan benfuk
kalimat pasif denean fdak menyebutkan siapa }lang
berkata Hal ini adalatr unhrkmeringkas persoalan

mereka dan apayang tersembunyi di dalamnf.

'Dandikalaltan,'Bhnalnhuang-orarylryzplim.''

Binasa dari kehidupan, karena mereka telah
lenyap. Jauh dari ralrmatAllah, karena mereka di
laknat Dan jauh dari sebutaru karena kehidupan
mereka telah beraktrir.... Dan mereka tidak layak
lagiuntrk disebut dan dikenang.

Tfdak Ada Nepotisme
Badai telah reda banjir telah berhenti, perasaan

mencekam telah tenang, dan bahtera telatr ber-
labuh di atas BukitJudi. Sekarang bangkitlah di
dalam diri Nabi Nuhkasih sa)'ang seoftmg bapdr
yangmeluapluap,

gifii;:ob,F'A:lLo:,36#,fi a16
g|#fJe?'

'Dan Nuh busmt l"Podo Tulannya satnbil bnkatn,
Ya frtlwtht, smnguhnya analtku tnmaruk luharga-
ku, dan scsunguhnya janji Engluu itulnh yang benar.

Dan hrylwu adalnh Haleim yng seadil-adihrya."'
(Iluud:45)

Ya Tuhan, sesungguhnya anakku termasuk
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keluargaku, dan Engkau telah berjanji kepadalru
bahwa Engkatr akan menyelamatkan keluargaku,
sedang janji-Mu adalatr benar. Engkau adalah
Hakim rrarrg seadil-adilnya... sehingga Engkau tidak
akan memutuskan suafu perkara kecuali dengan
bijahsana dan pengahrran yang baik

I(alimat ini diucapkan oleh Nuh dalam rangka
menagihjanjiTuhannf"ayang akan menyelamatkan
keluargany4 dan dia memintaTuhan bertindak
bijaksana di dalam janii dan kepuhrsan-Nya

Ialu, Tuhan memberikan jawaban dengan me
ngemukakan suatu hakikatyang dilupakan oleh
Nuh. Keluarga (menurutAllah, agama-Ny4 dan
timbangan-Nr"a) bukanlah kekerabatan darall, me
lainlen kekerabatan akidah. Sedangkan, amk Nabi
Nuh ini bukan orang yang beriman, maka dia bul€n
termasuk keluarga Nuh, seorang nabi yang ber-
iman. Jawaban ini diberikan untuk memberikan
penegasan dan pemantapan, yang mirip sebagai
kecaman danancaman,

+6>E;'gi'i;x,fa6;a;LLF.JE
$ .tlshii t3K J,LL\ei&+,at Ac

'Allah bcrfrmaq'Hai Nula scwngulmya dia bulan'
lah tzrmasak luhnrgamu (yang dtjanjil@n alan dise-

Ianwtlun), scnmgulmya (pnbuann)nya pcrbutan yang

tidnk baik. Scbatr itu, j anganlnh lwmu mmwlwn lupada-

Ku scsatu yng lumu tidnk mcngctahui (lwkilat)nya.

Scsanguhnya aku mempnhryatlan lupadamu supaya

lumu jangan tcrmasuk orattg-orang yang tidak bcr-
pmgctalnnn "' (Iluud: 46)

Inilah sebuah hakikat besar dalam agama ini,
hakikat'buhul tali' tempat kembalinya semua ikat-
an. Buhul a,kidnhyaw mengikat antara seseorang
dengan yang lain yang tidak diikat oleh nasab dan
kekerabatan.

"sewngguhnya die hul@nlah tmruruk lefuarganu. Se-

sltngtttnya(pahnanlnyapnbutanyngtidakfuik"

Ia ditumbuhkan darimu, dan engkau menjadi
tempat tumbuhnya Meskipun anakrnu itu berasal
dari tulang sulbimu, tetapi karena ikatan pertama
nya sudatr puhrs, maka tidak adalagi ikatan dan tali.

IGrena permohonan Nuh inr seperti orangyang
menagih janji yang tidak terbukti, maka jawabannya

bernuansa mencela dan mengancam,

"Sebab itu, janganlnh lumu memohon lupadn-Ku
sesuatu yang lumu tidak mengetahui (hnkilwt)nya.
Sesunguhnya Aku nnnpningatkan lepadamu wpaya

lamu jangan tennsuk orang-Manglangtidak ber-

pmgetnlruon."

Alru memperingatkan kamu agarkamu jangan

termasuk orangorarlgyang tidakmengertihakikat
ikatan dan hubungan ifir, atau hakikatjaniiAllah dan
tahnrilnya (petatcsanaannya). Mak4 sesungguhryra
janjiAllatr sudah dihksanakan dan sudah diuntiud-
kan, dan teliih selamatlatr keluargamu yang se
benarnya.

Nuh merasa takut seperti talrutnya seorang
hamba beriman yang merasa khawatir jangan-
jangan dia telatr menodai hakTuhannya lalu dia
memohon perlindungan kepada-Nya, meminta
irmpunan dan rahmat-Nya

J{}t.r;Au<isJ:34fi,,ty5JG
ti,;su,figs-;J-fi

"Nuh bnlmtn, 'Ya Iblwnku, semngulmya aleu bn-
lhdung lupana-Mu dari memohm. fupada-Mu sautu
yng afu tidak m.engetahui (lwlcilatfuya. Dan sclcha-

nya Englau tidak memberi ampun lupadaku, dan
(tidnk) meruruh bclas kasilan ktpadafru, niscay aku
aleanurnantkorang-orangyngmmryi."'Plrutd:El)

Nuh pun mendapatkan ratrmatAllah, hatinya
menjadi tenang, dan dia mendapatkan berkah
besertaketurunannyafiang saleh" Sedangkan, yang

lain akan ditimpa azabyangpedih,

,fr ;1e5,t{;"{iiv#"qa#.
t5a(sgAK:iW&zx,
'Difrmanlwn,'Hai Nuh" turunlnh dongan sehmat
sej altna dmt pmuh lubakatm da.ri lfumi atasnu dnn

alas umal-umat (yailg lrwlanin) dmi orangaary Jary
bcrsamamu. Dan adn (puh) unat-umatyanglhmi
beri lusenangan lupada mcrclu (dalnn lehidupan
dunia), lumudian mnelu alun ditimpa aab yang
pedih dari lfunr."'(fluud: 48)

Sebagai alftir dari rangkaian peristiwa ini idatt
keselamatan dan kabar gembira basi Nuh dan bagt
anak cucunya yang beriman. Jwa ancaman bagi
merekayang menghendaki kehidupan dunia saja
yang kelak akan ditimpa azab yang pedih....

Berita gembiradan ancaman, duahalyangtelah di-

sebu&an @a pernrulaan suralr" tanbs kisah ini meng-

aplikasikannya dalam kenyataan dan kesaksian....
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Akhir Cerita: Tt$uan Femaparan Cerita
dalam Surah Ini

Ialu datanglah penutup surah ini dengan me
ngatakan,

JT4X&V 4yvl#-.I1n<i$-
t<i;5t;*rtit-F7sSln&;tr;
"ltu adnlah di anlnra brita-brin pafing tmtmg y ang

gaib yang lfumi waltyulun lupadamu (Mulnmrrud);
tidnk pcrnnh lwmu mmgetahuinya dnn tidnk pula
lwummu scbefum ini. MaJa banbarlnh, sesunguhnya
lwsudnJan yang baik adal^ah bagi orang-orang jalg
batalaoa."ftluud: 49)

Ayat penuhrp kisah ini mengemukakan bebe
rapa s:Namnyang difuju penceritaan Qur'ani dalam
surah inl
1. Hakikatwatyr yang diingkari oleh orangorang

muqnflc Md(4 kisah ini termasuk sesuatrr yang
gaib, yang tidak diketahui oleh Nabi saw. dan
tidak diketahui oleh kaumny4 serta tidak ber-
edar di kalarUan mereka Tetapi ia adalatr walryu
dari sisiTuhan Yang Mahabiiaksanalagi Maha
Meugetahui.

2. Hakikat kesatuan dddah sejak dari Nuh, bapak
manusia kedua. Begitulah dia dan begitulatr
yang diungkapkan.

3. Hddkat tentang berulang-ulangnya sikap ber-
paling dan tuduhan-tuduhan dari orangorang
yang mendustakan, meskipun sudah demikian
diulangqlang penyebutan ayat-ayal kalimat-
l<alim4 dan keterangan-keterangan sekiranya
sudah ankup unfuk menghentikan generasi ber-
ikuhya unhrk mengulangi perbuatan ihr, karena
sudah jelas kebatilanryapada suatu generasi

4. tlakikat pembuktian kabar gembira dan ancam-
an" sebagaimana fang dilakukan oleh Nabi saw.,
dan inimerupakan bukti seiarab"

5. Ilakikat sururatr Alah yang t€rus berlalcu, yaqg
tiddr pernah bertukar dan berganti, bahwa
"karudahan yang fuik anahh bagi uang-orang yng
brta,lwa'.1,llak+selarnatlatr mereka dan mereka
lahyang menjadi pengganti umat sebelumnya

6. Hakikat penghubungan yang merrgikat antara
seseorang dengan orang lain dan antara satu
generasi deqgan generasi lain adnW alcidah yang
salz (kesamaan dddatr) yang mengikat seluruh
omqg mukmin dalam keperca5aan terhadap Ilafi
dan Rabb yang safir, yang mereka semua hrnduk

beragama kepadaNya dengan tidak ada tanding-
an dan sekuhr bagi-Nya

Apafrah Banjir Itu Tbrjadi di Selunrh Dunia
ataukah di Wilayah Thgas Nabi Nuh SaJa

Wa ba'du.... Apakah banjir itu terjadi secara
menyeluruh di muka bumi, ataukatr di wilayah
tempat diutrsryra Nabi Nuh saia? Di manakah bumi
(wilayatr) tersebut? Daru di manakatr letalcnya pada
z;rrrnrn dulu dan pada zaman modern ini?

Ihrlatr beberapa pertanyaan yang tidak ada
jawabannya kecuali hanya dugaandugaan yary
sama sekali tidak dilrat unhrk menetapkan ke
benaran.... Dalil-dalil yang dibawakan tidak lain
hanyalatr dongengdongeng israeliyat 1lang tidak
memiliki dasar yang sahih... yang tidak memiliki
nilai untukmembuktikan fiduan kisah-kisah dalam
AlQur'an, sedikit atau banyak

Al<an tetapi, hal ini tidak menghalangi seseoftng
untuk mengatakan bahwa zatrir nash-nash Al-
Qur'an memberikan ilham batrwa kaum Nabi Nuh
adalah seluruh manusia pada masa ifir, dan bahwa
bumi yang mereka tempati adalah bumiyang di-
huni pada saat itu. Air bah telah meliputi sekrruh
kawasan ini, dan semua malrtrluk ditenggelamkan
kecuali mereka nng naik batrtera dengan selamat

Demikianlatr yang dapat kami pahami mengenai
peristiwa alam yang telah kita terima informasiqra
dari sumber satir-satunya yang dapat dipercaya,
sebuah peristiwa yang terjadi jauh pada masa silart
yarry sejarah sama sekali belum mengenalnya
Sedangkan "sejarah" itu sendiri, kapankatr lahir-
np? Sejaratr itu sendiri baru dilahirkan, dan dia
tidak dapat mencatat peristiwa-peristiwa yang di-
alami manusia kecuali hanya sedikit Daru apa yang
dicatatnrc ihr ada kemungkinan keliru dan ada
kemungkinan benar, mungkin jujur dan mungkin
dustq mungkin cacat dan mungkin sehaL

Sementara ifil, tidak layd( dimintai keterangan
kapan harinya teriadi peristiwa penting yang datang
kepada kita dari sumber yang dapat dipercaya.
Bahkan, sematamata meminta frtwa (ketetapan)
mengenai urusan seperti ini saja sudatr memutar-
balild<an persoalan dan tidak cocok dengan akal
sehatyang telah mempercayai hakikat agama ini

Banyak sekali legenda dan dongengdongeng
ral<yatyang menyebutkan bahwa banjir itu telatl
menimpa negeri mereka padaz;rfiMndahulu frang
tidalc diketahui kapan saatny4 disebabkan oleh
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kamaksiatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh
gener:$i sai$ terjadinya peristiwa besar ihr... Dongeng-

dongeng bani Israel yang mereka bukukan di
dalam kitab yang mereka narnakan dengan "Perjan-
jian lama" juga menyebutkan peristiwa banjir Nabi

Nuh itu.
Akan tetapi, semua ini tidak layak disebutkan

untuk mengkonfirmasikan peristiwa banjir yang

disebutkan oleh Al-Qur'an. Beritayang benar dan

terpercaya dalam AlQur'an ini tidak boleh dicam-

pur aduk dengan riwayat-riwayat murahan dan

dongengdongeng yang tidak diketahui sumber

dan isnadnya ini! Meskipun seandainya bangsa-

bangsa itu mempunyai beberapa alasanyang me
ngatakan batrwa peristiwa banjir ifir teriadi di negerl
nya, atau minimal telah disebutkan bersama dengan

anak-anak manusia yang selamat ketika mereka

berpencdr di muka bumi dan memakmurkannya
sesudatr inr.

Perlu kita ingat bahwa apa yang disebut dengan

"Kitab Suci" baik "Perjanjian Isma'' yang berisi
kitabkitab bangsaYahudi maupun'?erjanjian Baru"

rrang berisi Iniil-Injil Nasram, sama sekali tidak di
turunkan dari Allah. Kitab Taurat yang difirunkan
kepada Nabi Musa telah terbakar naskatr aslinya di
tangan bangsa Babilon ketika mereka menawan

bangsaYatrudi. Dan tidak diulanglagipenulisanryra
kecuali setelatr beberapa abad (sekitar lima abad

sebelum kelahiranAlmasih) yang dihrlis oleh lzra
(dan mungkin U?:rtr) yang menghimpun sisasisa

Taurat di dalamnya. Demikian pula halnya Injil'
yang seluruh isinya haryalatr hafrlan murid-murid
Almasih yang dihrlis sekitar satu abad setehh $'afut-

nya Almasih as. yang kemudian dicampur dengan

ceritarcerita dan dongengdongeng. Oleh karena

itu, kitabkitab itrr tidak boleh diiadikan acuan untrk
mencari keyakinan tentang suatu masalah!

BaiHah kami akan berusaha menjernihkan per-

soalan penting dalam peristiwa alam yang besar ini
yarrg diunslspkan dengan bermacammamm ungkap

an, bukan cuma sahr saia l(ami alran coba mene
lusurinrra dalamhahman-halaman berikut sebelum

beralih kepada kisah Nabi Huud.

Manakah yang Lebih Dahulu: Alddah Tbuhid
ataukah Foliteisme?

Sesungguhnya kaum Nabi Nuh adalatr mereka
yang telah kita saksikan sejauh manakejahiliahan
mereka, sejauh mana kebandelan mereka meng-

ikuti kebatilan, dan sejauh mana mereka meng-

ingkari dalnvah Islamyang tulus yang disampaikan
Nabi Nuh a.s. kepada mereka lnti ajarannya berisi
ajaran tauhid yang murni, yang menunggalkan
Allah dalam beragama dan beribadah, dan tidak
memberikan sifat fububiyahkepada seorang pun

bersamaAllah. ,
Sesungguhnya kaum Nabi Nuh itu adalah anak

cucu Nabi Adam, dan Adam telah hrrun ke bumi
untuk menjalankan tugas kekhalifahan di sana.

Yaitu, suatu tugas yang memang dia diciptakan
Allah untuk mengembannya dan dibekalinya de
ngan perangkat dan persiapanaosiapan yang lazim

unhrknya Yakni, sesudatr Tuhannya mengajarinya

bagaimana cara dia bertobat dari kesalahan )rang
dilakukannya dan baeairnana dia menerima kalfunat-

kalimat dariTuhannya itu yang lantas Tuhan pun

menerima tobatqra. Dan, bagaimanaTuhan meng-

ambil janji atasnya Gshi Adam dan anak-analarya)

untuk "mengikutr- petuniuk tang datang dari Allah

dan tidak mengikuti setanyang menjadi musuhnya

dan musuh anak cucunya sarnpai hari kiamat nanti.

Dengan demikian" Adam turun ke bumi dengan

pasrah kepadaAllah dan mengikuti petunjuk-Nm
Tidak diragukan lagi batrwa dia telatr mengajari

anak keturunannya tentang Islam dari generasi ke
generasi. Tidak dirasukan Eiabahwa hlam analah

akidnh pnntw yang dilurwl obh tunusia di mulw

humil<arenapada wakur ifir belum ada akidah nng
lain.

Apabilakita melihatkaum Nabi Nuhtelah ber-

pandangan jahiliah seperti diidentifikasi dalam

kisahnya pada surah ini, maka dapatkita pstikan
batrwakejahilialran initelah datangkryda manusia

dengan keberhdaannya dongengdongengny4
l',*rurafafkhurafatnya, berhalaberhalany4 ilusi-

ilusinya dan tradisi-0adisiryra secara kesehrruhan'
Semua ihr menyimpang dari Islam karena per-

buatan setan t€rhadap anak-anakAdarn, dan lffena
adanya lubang-lubang dalam ii'fua manusia ifit
sendiri. llbang-lubang inrlatr r"ans dimasuki ohh
musuh Allah dan musuh manusia manakala ma
nusia itu kendor di dalam berpegang pada peurnjuk

Allah, kendor di dalam mengikutinya saja, dan

kendor di dalam tidak mengikuti jalan lainnya

dalam urusan besar mauPnrn kecil.
Allah telah merrciptakan manusia dan memberi-

nya kemampuan unhrk melakukan ikfitiar yans

menjadi sasaran ujian. Dengan kemampran ini dia

dapat berpegang teguh dengan petrrnjuk Allah saja

sehingga tidak ada peluang bagi musuh (setan)
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unhlk menguasainya, sebagaimana dengan ke
mampuan ihr pula dia dapat menyimpang dari
petunjuk Allah kepada ajaran-ajaran lain-walaupun
hanya sehelai rambut Maka hal ini sangat diman-
fratkan oleh setan hingga dia dapat menyeretnya
sejauh mungkin kepada kejahiliahan yang surirm
yang dialami anak cucu Adam setelah berlalu
beberapa generasi yang tidak adayang mengetahui
hakikahya kecuali Allah.

Haldkat ini... yakni hakikat bahwa akidah per-
tama yang dikenal oleh manusia di muka bumi ada
lah Islam yang ditegald<an di atas satunya agam4
ketuhanan, dan kekuasaan haqra untukAllah saja
... telatr menuntun kita unhrk menolak segala se
suafu yang dilakukan secara serampangan oleh
"sarjana-sarjana perbandingan dan perkembangan
agama" dan lain-lainnyayang membicarakan tauhid
dengan menganggapnya sebagai tahapan teraliihir
dari tahaptahap perkembangan akidah. Alddah
tauhid, menurut merek4 didahului oleh tahapan-
tatrapan yanag bermacam-macam. Yaifir, memper-
cayai banfak hrhan, mempercayai dua firhan, menr
perhrhankan alam, mempertuhankan roh, mem-
pertuhankan matahari dan bintang-bintang... dan
seterusnya yang katanya pembahasannya yang
serampaqgan itu dilakukan dengan menggunakan
perangkat sejarah, ilmu jiwa dan ilmu politih yang
ujung-ujungnya adalatr hendak menghancurkan
kaidatr agama sanr,awi dan watryu Ilahi serta risalah-
risalah dariAllah. Dan sebalikny4 mereka hendak
menetapkan bahwa agarur ifu hanya buatan ma
nusia sesuai dengan perkembangan pemikiran dan
seiring dengan perkembangan zamarrl

Ada sebagian penulis yang hendak membela
Islar& tetapi dia tergelincir dengan mengikuti teori-
teori yang ditetapkan oleh para pembahas sejarah
agama-agama-sesuai dengan metode dan arah
pandangan mereka-tanpa mereka sadari. Alih-alih
hendalc membela Islarn, tebpi merekaiustru meng-
hancurkan pokok kepercayaan dalam Islam yang
ditetapkan oleh AlQur'anul-IGrim dengan terang
dan jelas, ketika AlQur'an menetapkan bahwa
Adam turun ke bumi dengan membawa akidatt
Islam. Juga ketika Nuh menghadapi anak cucu
Adam yang telatr diselewengkan oleh setan dari
Islam kepada jahiliatr keberhalaan, Nuh meng-
hadapinya dengan mengajalarya kepada ag:rma
Islam ihr sendiri yang ditegakkan pada tauhid yang
mutlak

AlQur'an juga menjelaskan bahwa sesudah
zantran Nabi Nuh, manusia pun terus mengalami

perkembangan-perkembangan baru dan keluarlah
mereka dari Islam kepada jahiliah. Para rasul
sesudatr ihr diuhrs dengan membawa agama Islam
yang ditegakkan atas tauhid yang mutlak Akidah
samawiah sama sekali tidak mengalami perubahan
mengenai pokok kepercayaannyi4 yang ada hanya-
lah perkembilgan, penyusurum, dan perluasan
dalam bidang syariatdengan tetap mengacu pada

akidahyangsatu.
Dengan memperhatikan perkembarlgan akidatr-

akidah jafriliah itu, terr5ata perkembaqgarrperkenr
bangan ifu tidak menunjuH<an bahwa manusia
menjadi bertauhid karena didasarkan pada perkenr
bangan pokok akidatr. Akan tetapi, perkembangan
itu justru menunjukkan bahwa akidah tauhid f'ang
di tangan para rasul itu telah meninggalkan endap
an pada generasi-generasi berikutnyahingga se
sudah terjadinya penyimpangan generasi€enerasi
itu darinya. Maka meningkatlah kepercayaan jahi-
liatr mereka hingga mendekatipokoktauhid Rabbani.

Adapun akidah tauhid yang asal (asli), maka di
dalam sejarah manusia dia lebih datrulu ada di.
bandingkan seluruh akidah keberhalaan. Alddah
tauhid ini telah ada secara sempurna sejak ia ada
(tanpa mengalami proses perkembangan - perQ,
karena ia tidak bersumber dari pikiran manusia
dengan segala perkembangan4ra, tetapi ia datang
dari sisi Allah. Maka, Akidatr Tauhid itu adalatr
benar dan sempurna sejah semula kedataruannya.

Inilatr ketetapan AlQur'anul-IGrim dan yang
tergambar dalam pemikiran islami. IGrena itu,
tidak ada jalan bagi peneliti muslim, lebih-lebih
kalau dia hendak membela Islanu unhrk berpaling
dari apa yang ditetapkan oleh AlQur'anul-IGrim
dengan teeas dan jelas ini Jansan sampai dia ber-
paling kepada teori-{rpri perbandingan agama yang
semerawut dan serampangan sebagaimana kami
jelaskandimuka

Namun begifir, di dalam Tafiir Fi %.ilalil- @i *
ini kami tidak ingin mendiskusikan kesalahan-
kesalahan dan kekeliruarrkekeliruan yang terdapat
di dalam hrlisan-hrlisan yang dknaksudkan untuk
membela Islam-karena untuk mendiskusikan
masalah ini perlu pembatrasan tersendiri. Akan
tetapi, kami hendak menampilkan sebuah contoh
untuk kami konfirmasikan dengan ketetapan Al-
Qur'an dalam persoalan ini.

Profesor al-Aqqad di dalam kitabnya yang ber-
judulAllah,padapasal"hal-UsulAkidnh",menriis,
"Dalam masalah akidah manusia mengalami per-
kembangan seba$imana dalam ilmu pengetahuan
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dan teknologi.
Akidah merekayang mula-mula sesuai dengan

kondisi dan pola kehidupan mereka masa ihr, demi-
kian pula dengan ilmu pengetatruan dan teknologi
mereka. Maka, ilmu pengetahuan dan teknologi
manusia masa-masa pertama tidak lebih tingsl
dibandingkan dengan agama dan ibadah mereka
masa-masa permulaan. Unsur-unsur hakikat pada

salah satunya tidak lebih banyak daripada unsur-
unsur hakikat pada yang lain.

Sudah selayaknya usaha-usaha manusia di jalan

agzrma lebih berat dan lebih panjang daripada
usatra-usatrayang dilakukannya dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. Ikrena hakikat alam
yang amat besar ini lebih berat tuntutannya dan

lebih panjang jalannya daripada hakikat perkara-
perkara yang berserak-serak yang sekali tempo
dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan dan pada

kalilain dijangkau oleh teknologi
Dahulu manusia tidak mengetahui keadaan

matahari yang bersinar, padahal ia sangat jelas

dilihat oleh mata dan dirasakan oleh tubulr- Mereka
berdiam diri saja hingga saat belakangan saja

mereka mengatakan batrwa matatrari berputar me
ngelilingi bumi" dan mereka menafsirkan gerakan-
gerakannya dan fenomenafenomenanya sebagai-

mana mereka menafsirkan tek*teki dan mimpi-
mimpi. Dan, tidak ada seorang pun yang meng-

ingkari adanya matatrari ihr karena akal manusia
sama sekali tidak mengerti urusanny4 dan hal ihr
pun masih terus berlangsung.

Mdca kembalinya manusia kepada pokok-
pokok agirma-agama pada zaman jahiliatt tempo
dulu tidak menunjukkan batalnyaberagama Juga
tidak menunjul*an batrwaagirma itu membicara-
kan sesuatu yang mustatril. Akan tetapi, semua ihr
menunjuliikan bahwa hakikat terbesar ihr demikian
besar sehinggatidak diketatrui oleh manusia secara

total satu masa Juga menuniukkan bahwa manusia

ihr disiapkan untuk mengetatruinya dari masa ke
masa dan setatrap demi setahap, dan dengan meng-
gunakan satu uslub setelah uslub yang lain. Balt-

kan, mereka siap unhrk mengetahui hakikat-haki-
katyangkecil, bahkanyang lebih sukar dan lebih
mengagumkan daripada persiapan mereka sendiri
untuk mengetahui hakikat-hakaikat ini yang di-
jangkau oleh akal, peras:uln, dan kenyataan.

Ilmu perbandingan agama telah banyak menulis
tentang kesesatan dan dongengdongeng yang di-
percaya oleh manusiamanusia pertama yang masih

meninggalkan sisa-sisa yang menyebar di antara

suku-suku pedalaman, atau di antarabangsa-bangsa
berperadaban kuno. Dan, kelihatannya ilmu ini
tidak mencatat selain itu, dan bahwa agama-agama
kuno ihr tidak lain hanya berkutatpada kesesatan
dan kejatrilan itu. Mak4 ini sajalatr kesimpulanyang
dapat diterima oleh akal, yang manaakal manusia
tidak menemukan laei kesimpulan selain itr. Ddam
kesimpulan ini ddati ada sesuatu yang baru yang
dianggap aneh oleh para ulama (sarjana), atau yang

dapat mereka jadikan acuan untuk menetapkan
sesuahr yang baru di dalam menetapkan substansi

agama. IGrena sarjana yang hendak meneliti aganuL

agama kuno unfuk menetapkan bahwa orangorang
terdatrulu telah mengenal hakikat alam yang sem-
purnayang bersih dari hal-hal yang tidak masuk
akal dan kebodohan, maka orang tersebut hanya
mencari sesuafu yang mustahil."

Dalam kitab yang sama Ustad al-Aqqad juga

menulis pada pasr.l "Pnleanbangan Akidah lhhinh',
"Para sarjana perbandingan agama mengenal tiga
perkembangan yang dilalui bangsa-bangsa kuno
mengenai kepercayaan mereka terhadap hrhan,
yaitu Politeisme, Henoteisme, dan Monoteisme.

Pada fase Politeisme, suku-suku bangsa ter-
datmlu itu membuat tuhan sesembahan yang ber-
puluh-puluh hingga berahrsratus jumlahnya. Pada

masa ini setiap kabilah besar memiliki tuhan ter-
sendiri yang mereka sembah, atau memiliki jimat-
jimatyang mengeantikan kedudukan trhan. Mereka
lakukan ibadah dan kurban untuk tuhan-tuhan
buatan mereka itu..

Pada tahap kedua yaitu Henoteisme, hthan-
tuhan itu tetap dalam jurnlah yang banyalq tetapi
ditetapkan salatr satunya yang paling menonjol
daripada yang lain. Munskin karena ia merupakan
hftan (dewa) bagi kabilah terbesar yans kabilalF
kabilah lainnya tunduk di bawatr kepemimpinan-
nya, dan menjadi sandaran mereka dalam urusan
keamanan dan penghidupan. Mungkinjuga karena
ia dianggap sebagai dewavang paling besar peran-

annya atau bidarUnya dibandhgkan dengan hrhan-
tuhan atau dewaderm lainnf i4 seperti Dewa Hujan
dan Musimyang dibutrhkan, atau DewaAngin dan
Badai yang dijadikan ganhrngan harapan sekaligus
ditakuti yang melebihi dewadewa lain di dam ini

Dan pada hse ketiga nitu Monoteisme, umat
manusia telah menjadi satu. Yaihr, mereka melalnr-

kan satu macam ibadat meskipun tuhan mereka
banmk yang menyebar pada masing-masing daerah
Pada fise ini suahr umat mewajibkan peribadahan-

nya kepada umat lain sebagaimana mewajibkan
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mereka mengikuti kepemimpinannya. Pada waktu
ihr tuhan umat-urnatyang dikalahkan dengan rela
tunduk kepada hrhan bangsa yang menang, meski-
pun eksistensinya masih ada, sebagaimana masih
adanya eksistensi orang yang mengikuti terhadap
yang diikufl dan pahrhnya tentara kepad a rajayang
dipatuhi.

Umat atau bangsa-bangsa ini tidak dapat men-
capai kesatuan yang belum sempurna ini kecuali
setelah melalui beberapa perkembangan peradab
an danperkembangan ilmu pengetatruan dimana
sudah tidak dapat menerima khurafat-l*iurafat
yang dahulu begihr laku di kalangan ralryat jelata
dan kabilah-kabilah jatriliah. [:lu, mereka menyifrti
Allah dengan sifat-sifrtyang lebih mendekati ke
sempununn dan kesucian daripada sifitsifit tuhan-
tuhan yang bermacam-maslm dalam perkem-
bangannya pada masa lalu. Dan, diiringilah ibadatr
dengan memikirkan rahasia-ratrasia alam dan
hubungannya dengan iradah Allah dan keb{iakan-
Nyayang tinggr. Dalam frse ini sering tuhan yang
terbesar itu bersendirian dengan rububiyahyang
sebenarnya di kalangan umat ini, dan turunlah
hrhan-fuhan lain ke tingkat malaikat atau atau se
bagai hrhan-fuhan yang terusir dari pagar langit..."

Tampak jelas dari kutipan ini, apakatr merupa-
kan pendapat pribadi pengarang ataukah mengutip
dari pendapat para sarjana perbandingan agam4
batrwa manusialatr yang menciptakan akidah
mereka sendiri. IGrena itu tampak padanya per-
kembangan pikimru ilmu pengetahuan, peradaban,
dan politik mereka Dan terlihat dengan jelas pula
dari kutipan tersebut bahwa perkembangan dari
politeisme kepada monoteisme merupakan suatu
perkembangan yang berlaku sec:ra global dari
masa ke rnasa...

Dan hal ini jelas kelihatan dari kalimat-kalimat
frtamanf dalam mukadimah kitab tersebutyang
mengatakan, oTema kitab ini adalah tentang per-
tumbuhan akidah ilahiah, sejak manusia mene
tapkan adanya tuhan" hingga mengenal Allah Yang
Maha Esa, dan terbimbing kepada kemurnian
tauhid...."

Suatu hal yang tidak diraeukan lagi balwa Allah
telah menetapkan di dalamkitabNyayang mulia
secarajelas dan pasti, sesuafu yang berbeda dengan
apa yang ditetapkan oleh pengarang bullu Allah
yang sangat terpengaruh oleh sarjana-sarjana per-
bandingan agama. Hal yang ditetapkan Allah itu
ialatr batrwa Nabi Adam sebagai manusia pertama
itu telatr mengenal hakikat tauhid dengan sem-

purna, dan mengenal kemurnian tauhid dengan
tidak dicampuri oleh kepercayaan banyak tuhan
(politeisme) dan kepercayaan adanya dua tuhan
(tuhan baik dan buruk atau hrhan gelap dan terang
- PoD . Adaffijuga sudah mengerti batrwa beragama
ihr hanyalatr untukAllah sendiri dengan mengikuti
apa yang diterimp dari-Nya saja. Kemudian dia
mengenalkan akidah ini kepada anak-anaknya.
Maka, generasi.generasi pemula manusia tidak
mengenal selain agan:ralslam dan alddah tauhid.

Akan tetapi, setelah berlalu masayang panjang
atas generasi.generasi manusia kefurunan Adarn,
terjadilah penyimpangan dari alddah tauhid. Ada
yang berupa kepercayaan dwihrhan, dan ada ke
perciry:um politeisme Oanyd< hrhan) dengan tun-
duk paflrh kepada tuhan-hrhan palsu yang beraneka
ragam... sehingga datanglah Nabi Nuh dengan
membawa akidah tauhid lagi. Orangorang yang
masih tetap dalam kejahiliafunryra ditenggelanrkan
seluruhryra oleh air bab dan tidak ada yang selamat
kecuali or:mg{rang muslimyang bertauhid yang
mengakui kemurnian tauhid dan mengingkari
politeisme dan dwituhan serta semua tuhan dan
peribadatran jatriliah! Mal<4 kami dapat memasti-
kan batrwa generasigenerasi kehrunan mereka
yang selamat itu hidup dengan aganlalslam yang
bertumpu pada tauhid yang mutlak, sebelum
melewati masa yang amat panjang yang lantas
mereka kembali menyimpang dari tauhid lagi....

Demikian pulalah keadaan setiap Rasul,

" Dan l(arni tidak mmgutus seuangranlpun sebclum
lamu mehittltan l(nmi walryulun lepadanya balwa
tidnk adn tulnn melainlun Aku, malw sembahlah
ohlanu selrnlian akan Alat " (aI- Anbiyad z 25)

Tidak diragukan pula bahwa ini adalah suatu
urusan dan apa yang ditetapkan oleh para sarjana
perbandingan agama yang diikuti oleh pengarang
buku Vang berju dul Allah' lgamerupakan urusan
yang lain lagi Antara keduanya terdapat kebalikan
yang total baik dalam teori maupun hasil yang
dicapainya. Pandangan para sarjana perbandingan
agama tidak lain hanyalah teori-teori yang saling
bertentangan antara yang sebagian dengan se
bagian yang lain. IGrena itu, hasilnya bukanlah
kalimat terakhir hingea dalarn membicarakan siapa
manusia yang frna itu.

Dan, tidak diragukan juga bahwa ketika Allah
menetapkan suafu urusan yang diterangkan-Nya
dengan jelas dan pasti di dalam kitabNya yang
mulia, dan pihak lain menetapkan kepuhrsan lain
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yang bertentangan secara diametral dengannya,

maka firman Allatr lebih utama diikuti. Khususnya,

bagi orang-orang yang hendak membela Islam dan

membuat hrlisan (karang;an) yang bertujuan untuk
menolak atau membetsihkan snrbhat-syubhat (ke
samaran) dari agama Islam atau dari pokok-pokok

agama secara global.

Agarnaini tdakboleh dilayani dengan c:ra me
rusak kaidah i'tiqadiyahnya yang menetapkan

bahwa agama Islam adalah watryu yang datang dari

Allah, bukan diciptakan dan diada-adakan oleh ma-

nusia sendiri. Islam datang dengan akidah tauhid-

nya sejak zaman terdatrulu dan tidak pernah menr
bawa akidatr selain tauhid pada masa kapan pun

dalam perjalanan sejaratr dan dalam risalatmya yang

nuna pun. Demikian pula Islam tidak boleh dilayani

dengan meninggalkan ketetapan-ketetapannya de
ngan beralih kepada ketetapan-ketetapan lain yang

dibuatoleh para sarjana perbandingan aeama l€bih-
lebih setelatr diketahui bahwa mereka bekerja
unhrk menghancurkan kaidah pokok agamaAllah
secara keseluruhanyang menetaplan bahwa agama

ini adalatr wahlu dariAllah, bukan "wahyu" hasil
pemikiran manusia yang terus tumbuh dan ber-

kembang. Juga bukan hasil penyesuaian dengan
perkembangan pikiran manusia dalam ilmu pe
ngetahuan material dan hasil-hasil eksperimen.

Mudalr-mudatran tulisan sekilas yang ddak dapat

kami paparkan secara lengkap di dalam tafslr afit'-

%ital:tn daptmenyingkapkan kepada kita sejauh-

mana bahayanya kalau kita mematrami agama

Islam dengan menggunakan sumbersumber non-

islami. Mudah-mudahan iuga dapat menyingkap
kan kepada kita bagaimana cepatnya metode
pemikiran Barat dan ketetapan-ketetapannya me
rasuk ke dalam pikiran or:rng-orang yang hidup
dengan menggunakan metode dan ketetapan ter-

sebut serta menegukhasilnya. Sehingga mereka

merasa enggan untuk menolak kebohongan-ke
bohongan musuh-musuh Islam itu tentang Islam.

"Saunguhnya Al-@ian ini mem"bnilmn petuniuk

Upaa;fi ailnl y arg-lzbih /uner.... " (al-Israa' : 9)

Kembali kepada Klsah Nabi Nuh
Marilah kita kembali lagi kepada kisah Nabi

Nuh. Kita berhenti bersama dengan Nabi Nuh dan

analrnya yang tidak termasuk keluarganya.

Dalam kisah ini terdapat rarnbu yang sarrgat jelas

mengenai karakter akidah ini berikut garis gerak-

annya. Suatu perhentian di persimpangan jalan

yang menyingkap rambu-rambu jalan.

'Dan diwahyukan kzpadn Nuh balwa seluli-lal; tldnk

almn baiman di antara lwummu lucuali mangWng

telah bniman (saja), kmem itu janganlah lamu bn'
sedihlutitmtmgapayangselalumnelwknia|,an-Dan
buatlnh bahtna itu dnryan pengauasan dan petur[uk
u@u ltarni, dmt janganlah lumu bicaralwn d'cngart

Alw- uttnng mang-orarg y ang zplim itu ; sesunggulry a

mn e lw itu- alwn dltmggi lnmkan. " ftluud : 3 6-37)

"Hhgga apabik p ointnh l(nni dafang dan dapur tnlnh

mmnuarkan ai,r, Kami berfrmnn, Muatkanlnh lu
dnlam bahtna itu dnri masing-masing binn'tnng se-

pasang (jantan dnn betirw), dnn luluargarnu lwcuali
- 
mang y ang tulnh tadahulu leunpan tnhndnpny a dnn

(nuiilai pula) mang- urang y ang bniman.' D an tidak

beriman bnsama d.engan Nuh itu keaali sedikit."
(tluud:40)

'Dan bahtsra itu bnlnyar mzmbawa mnekn dn'hm
gelnnbang laluaw gunung. Dan Nuh mnmrgil annk-

nya, wdang anak itu bnada di tempat yang iauh
tzrpmAt,'Hai atwleku, ruiklah (lu lapal) bersama

lwni dnnjanganlah lamu baada bamma uang-orang

Jangkofrr.'AnnJotya mmjawab, Aku alnn metumi
'pnfnait rgo" lu gaiurg y,;ng dnp ar rcrutilwralu dsri
- 
alr bah.' Ntth btrkaln, Tidak ada yang melindungi hmi
ini dari azpb Allnh lucaali AIIah (saja) Yang Malw
Penyayang.' Dan gelombang nenia4i penglwlnn'g

aniara luduanya, nalw jad'ilah atuk itu Wnnsuk
mang-uang ying diugelamb,nn. " (fluud: 12'43)

'Dan Nuh bcrseru luPann Iillwnnya sambil bnluta,
Ta TilJwt|u, smnguhnya anallat tcmusk lelantga-

lw, dnn sesangulmy a janii Englau itulnh y ang benar.

DanEnglwadakhnak;nyangsend.il-adihrya'Allnh
berftrniu IIai Nuh, sewngulmya dia bultnttlah ut-
nnsu* luluargamu (yang dijaniilun akan disclnmt-
lan), sesungguhnya (pnbuannnya) pobuatn yang

tidnk hailc Sebab itu, janganlah lumu mmwlnn kz'
pann- Ku senntu yang lwmu tidak mmgetnhui (halci-
- 
t@t)nla. Sesunggltlarya Alw nmQtingatlun lwpada-

mu npaya lwmu jangan tcrnaflrk nrang-orangyang

tidnk bnpengetahuan.' Nuh balwtn, 'Ya Tulwnla,
scsungulmya aku bcrlh&tng lcePada Englwu dnri
,nemolwn lupadn hglrau sesuatu yang aku tilIak
rmgetnlwi (hnlcil@t)nya. Dan wkiranya hfuu tidak

nentbni ampun lupadnku fun tidnk rnmnruh beln
ttnsitan lapadnlat, niscaya alw alan.nmnsuk uang-
orang J arg mtnqi. "' ftluud:. 45'{l )
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Sesungguhnya hubungan yang mengikat manu-

sia di dalam agama Islam ini merupakan hubungan
unik yang menjadi ciri khas tabiat agama ini, dan

berhubungan dengan ufuh waltu, jarak, dan sasar-

an-sasaran yang pengemasannya ini hanya dimiliki
oleh metode Rabbaniyans mulia.

Hubungan ini bukanlah hubungan darah dan

nasab, bukan hubungan ketanahairan, bukan hu-

bungan kaum dan keluarga, bukan hubungan
warna kulit dan bahasa, bukan hubungan jenis dan

unsur, dan bukan pula hubungan profesi dan

tingkatan. Hubungan-hubungan ini kadang-kadang

kita jumpai, tetapi kemudian menjadi terpuhrs hu-

bungan antara seorang dengan yang lain, sebagai-

mana firman Allah kepada hamba-Nya Nuh yang

berkata 'Ya Tula nJat, sesunguhnya anal*u tunnnuk
lalaargaku,"kemudian Allah berfirman, "Hai Nuh
sesungguhny a dia bukanlnh tcrmasuk luluargamu - "

KCmudian Allah menjelaskan kepada Nuh,
mengapa anaknya bukan termasuk keluarganya,
dengan firman-Nya, "Sesungguhny a perbuatanny a

perbuatan yang tidak baik" Sesungguhnya hubung-
an iman t6latr terputus antara engkau dengan dia,

wahai Nuh, "Selai itu, jangarilnh ryluu mmtohon

kpada-Ku sesuatu yang engluu tidak mengetahui
giak;lwt)nya." Engkau mengira batrwa dia ter-

masuk keiuargamu, persangkaanmu itu keliru.
Yang jelas, dia itu bukan termasuk keluargamu,
meskipun dia anak kandunenu.

Ini merupakatr rarnbu yanag sangat jelas dan

terang yang memisattkan jalan antara pandangan

agamaterhadap hubungan dan ikatan dengan pan-

dangan jatriliatr yang semrawul Pada suahr waktu
pandangan jatriliah menganggap batrwa hubungan
yang mengikat seseorang dengan yang lain itu
adalatr darah dan keturunan; pada walitu yang lain

tanah air dan negeri pada waliur yang lain lasi katm
dan bangsq pada wakhr yang lain lagi warna kulit
dan batrasa; pada waktu yang lain lagi jenis dan

unsur; dan pada waktu yang lain lagi ialinan
hubungan ihr ditentukan oleh profesi dan tingkatan
(kelas sosial ekonomi). Dan, pada wakhr yang lain

menganggap batrwa tali hubungannya adalahke
sam:urn kepentingan" kesamaan sejarah, atau ke
samairn hrjuan. Semua ihr adalah pandangan-pan-

dangan dan ideide jahiliah+aik secara terpisatr-
pisah maupun ada secara keseluruhan-png ber-
tentangan secara diametral dengan pokok pan-

dangan Islam.
Manhai Rabbani yang lurus telah menjadikan

kaum muslimin terdidik dengan prinsip rng agung

ini dan telatr memberikan rambu yang sangat

terang di persimpangan jalan hidup ini....

Ila}ikat Hubungan dan Ikatan
yang Tbrgambar dalam Percontotran di Atas

Contohyangdigambarkan dalam surah ini me
ngenai hubungan antara Nabi Nuh dengan anaknya

yang notabene merupakan hubungan antataoftng
hra dengan anak Maka, dibuatlah contohcontoh
unhrkberbagai macam hubungan dan ikatan jahiliatt

lainnya" unfilk menetapkan hakikat hubungan safir-

sahrnya dari balik contohcontoh ini.
1. C,ontoh hubungan antara anak dengan orang fua

seperti yang terjadi antara Nabi Ibratrim dengan
ayahnya dankaumnya

'Ctrital@nlnh (lwi Mulwmrnad) kisah Ibrahim
di dnlnmAl-Kitatr (Al-@ian) ini. Sesungguhnya

dia adalnh seffattgyatgsangat nmtbmnrlwn lngi

seorang nabi. Ingatlah kztil(a dia berlwta Inpon"
bapaknya,'Wahni bapaleku, m.engapa lamu m.e-

,ryeflb,;h sesuatu yang tidak mmdm,gar, tidn* me-

lilut, dan tidak dapat mmohng lanu wdiklt pun ?

I,llalwibapalelat,sesungfinyatulahdnnngkcpada.-
lat wbagian ilmu pengetnhuan lang tidak dnt4ry,

lupadarnu, maka ikutilnh alw, niscaya a*u alan
mtnunjulclean lwpadamu jalan ynglarus. Walwi
hapakku, janganlah lumu mtnyembah setan.

Sesunggulrya setan ihr durhnla ktpAa nnryt fang

Malw Parurah. Walni bapalda4 saangulmy a alot

klwwatir bahwa lwmu alu.n ditimpa a'zpb dari
ThlanYangMalw Panurah, malm lwmu mmiadi
lww an bagi setan.' Bnlata bapahty a,'Benc"tknh

lumu ktpada nlwn-tuhnnku, walni lhrahim ?Jilw
lamu tidnk bnlvnti, niscaya kamu alun lwrqiaru
dnn tingallunlnh aku buat waldu yang hma.'
Bqlura- Ihrahhn, S emoga fu s elamatan, Ahnpahlan
lupadnmu, aku alun memintn ampun bagtnl
lnpodo Ifuhnnku. Sesangulatya Dia sangat baik
lapadalal Dan alu alwn mtnjauhJan dii dmimu

dan dari apa yatg lwmu smr se'lain Allah dnn alu
alw, beilM k pann Tuhnnlw, rudah-mudahm alw
tidnk leceua dengan berfua kzpada Tithanlu.' fu[ala
trztilw lbrahim sudnh mcniauhkan diri dari mneka

dnn dnri apa yang muelw semhah selnin Allah
Ifumi anugqihlun lupadntya Islnq dan foqu!-
Dan" nashts-mafugrya l(ami anglut nmj adi rwbi.

Dan" Ihni arugnaitlan ktpodo mnelu sebagian

dmi rahnwt lhmi aan t<nm; iadi(an nnela bttah

tutur yangbaik tagi tingi."fuaryam: a1-50)
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2. Contoh hubungan antara Ibrahim dengan anak
cucunya, sebagaimana yang diajarkan Allah ke
tika Dia memberikan janji kepadanya dan diberi-
Nya dia kabar gembira batrwa dia akan diabadi-
kan sebutannya dan dikembangkan risalahnya
kepada generasi sesudahn)ta

'Dan (hgatlah) lcetiln Ibrahim diuji Iillwrny a
dzngan bebnapa lwlimnt (pnintnh dan hrangan),
hlu lbrahim menunnilwnnya. Allah berfrman,
'Serungguhnya Aku akan nmj adilanmu imam bagi
seluruh mnnusia.'Ihrahim bnlwta, Dan (say
mohon juga) dnri luturunar*u.' Allnh b erfrm.an,

Janji-Ku (ini) tidnk mmgmai nrang-oratglang
alim.'' (al-Baqarah: 124)

'Dan (ingatlah) lut;l@ Ibrahim bndoa, 'Ya

Iillnnku, jadiknnlah negeri ini rugeri ytg antnn
scntosa, dan berilunlah rezpki dnri buah-bualwn
kpana pndudulvrya yang bniman di antara mcrela
knpann AUah dan lan kmrudinn.' Allah berfrman,
Dan lupadn orang yng lafir pun Aku hni lu-
sctuntgan senvntara" lemrdinnAku pa*sa ia mm-
jalm.i silca nnala dan itulah sebmtk-buruk ternpat

kxrlfi ali.' " (al-Baqarah: U6)

3. Contoh hubungan antara suami istri, seperti
hubungan antara Nabi Nuh dengan istinya dan
Nabi llth dengan istrinya, dan pada sisi lain
hubungan antaraisti Fir'aun dengan Fir'aun,

'Allnh membuat istri Nuh dan istri Luth pe-
rumpamnnnbagiorang-orargkartr.I{cduanyabn-
adn di baanhpmgawasan dua orangyangsahh di
antara hnmba-lunba Kami; lalu kzdua istri itu
bcrlihiarut l"pod" ledua suaminya, mnlu lcedua

suaminla itu tiada dnpaf menttrantu mnela sedikit
pun dari 6ilsa) AIkh. Dan, diluta.lwn (kEana
lccduanya), 'Masuklah fu nrakn bnsama oratg-
nrang yang masuk (naala). "' (atlahrittrnz l0)

'Dan AIIah mentbut istri Firhun pmtmpamaan
bagi mang-orary yary bniman, kztika in bulwtn,
'Ya TilJanlu, bangunlnh untuklaq scbuah rurnh di
sii-Mu dnlam surga dan selamatkanlah a*il dsri
Firhundnnperbuatannya,dnnsela:rnntlunlnhalu
dari laum yang alim. "' (atlhhriinn: ll)

4. Contoh hubungan antara orang{ftrng muknin
dengan keluargany4 kaumnya, negeriny4 tanatr
airnya, rumahnya, hartanya, kepentingannya,
masa laluny4 dan masa depanny4 seperti yang
terjadi arfiara Nabi Ibrahim dan orang-orang
yang beriman bersamanya dengan kaumnya.

Juga seperti yang terjadi antara pemuda Ashha-
bul l(ahf dengan keluargany4 kaumnya, kam-
pung halamanny4 dan negerinya....

"Saungultnya tekh ada suri tcladnnyargbaik
bagirnu padn Ibrahim dan orarg-mong yang bmama
dzngan dia, lcetika merelw berlun kepadn kaum
mtrela,'SennguJyrya lami bdzpar diri dmi lumu
dan dmi apa y ang lmmu sembah sehin AIInh lami
ingleari (lrzlwfran) rnu dan tzlnh ny ata antma lami
dnn lwmu p nmwulnn dan lczbmrian buat sehma-
lam.anya sarnpai knmu briman lupada Allnh
sa1.... " (al-Mumtahanah: 4)

"Ap aluh knmu mmgira balwa orang-mang yttg
mmdiami gua dnn (yang mempunyai raqtm) itu,
mnelw tatrwwk tnnda-tanda lcdunsaan l{ami yang
rnenghnar*,an ? Qngatlah) tnfkak p muna{ etnuda
itu mmcari tcmpat bcrlindung kz dnlnm gua lnlu
mneln berdoa, Walai Tulun lwmi, bnilwnlnh
rahmnt ln|odo lwmi dari sN-Mu dnn sempurna-
katilah W kami petunjuk yng Inas dalam urusan
lwmi (ini).'Makn, Kami tutup telfuga mnelu
bebrapa nhun dnlam gua itu. I{emudian lfumi
bangunlran merelm, agar lhmi ncngetalui flunw-
lcnh di antara lwdua golnngan itu yang lcbih tcpat
dnlnm nntghitung brapa lamanya maelu tingal
(dalan gw itu). I{ami mitaltan kisah mnela ke-
padanu Muhamrrud) fungan sebmmny a. Soong-
guhnya mcrelm itu adnlnh pmrudapemufu yrrg
berimnn k"podo Tuhan mncla ilan lfumi tnmtrah-
lun lrepada mnela petunjuk. Dan lfumi tehh
neneguhlan lnli nnela pada waitu mnela berdiri
Ialu mnelw bnkata, Iiilun lwmi adnlah Tulun
langit dnn bumi; knmi seluli-lali tidnk menymt
Iitlnn sehin dia. Sewnguhnya kami lulnu dmti-
kian telah rungumplan pakntnan yng amat jauh
dmi lrzbawan.'I(aum lami ini blnhmmjadikan
sehin Dia sebagai tulwn-tulwt. (unruk disembah).

Mengapa mnelw tidnk mengentukalan alasm yang
terang Gcrxang lupncayann mcrekn)? Siapaluh
yng ltbih alin dmipadn oratg-orang ylg meng-

adn- adnkan lubohongan tcrhadap Allah ? Dan apa-
bih lmmu mairryallwn muekn dan apa yang
mnekn smbah sclain Allnh naka cailah tmQat
berlindung Iu dalam gtn itu" nis ca! a TirJanmu ailmn

nclhnpahlan sebagian ralarut- Nya fupadamu dan
mmyedi.almn sesaatu yangbnguru bagimu dnlam
urusmt lwmu. " (al-llahft: 9- 16)

Dengan beberapa contoh yang dibuatAllah
unhrk kaum muslimin mengenai perjalanan
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hidup golongan terhormat dari kalangan nabi-nabi
dan orangorang beriman, yang telah berlalu dalam
parade iman yang terjadi pada suahr masa, maka
tampaklah dengan jelas rambu-rambu jalan bagi
umat ini. Tegaklah rambu ini untukmenunjuk-
kan hakikat hubungan yang wajib menjadi tem-
pat tegaknya masyarakat muslim, dan tidak ber-
fumpu pada selainnya. Dan, Tuhannya menun-
hrtnya agar istiqamah di atas jalan yang jelas dan
terang ini dalam berbagai persoalan. Banyak
sekali pengarahan dalamAlQur'an tentang hal
ini, dan ini adalah salah satu contohnya....

5. Allah berfirman,

"I(arnu tidak alwnmmlnpati suatu laurnyang
beriman lupada Allnh dnn hmi alrtirat, saling bn'
lrasih sayang dzngan nrarg-orarg Jang rnmentnng
AIInh dan rasul-Nya, selwlipun orang-orang itu
bapak-bapak, atau analc- aruh atau saudnra'sau -

dnra, ataupun luluarga merelu. Mereka ituhh
orang-orang yang Allah telah mcnanamlun lce.-

imarwn dalnm lwti mnelm dm menguatlwn. mnelw
dengan putohngan yang dntnng dafi-Nya. Dan
dirmsukkan-Ir{yamereluludnlnmflrgalatgming-
alir di bawahnya sungai-sungai, maelw leknl di
dnlamnya. Allnh ridlw terhadap mnela dn n merelta

pun maasa puas terhadap Aimpahan ralulwt) - I{y a.

Merela itulnh golnngan Allah. Iknhuilah balruta

wsunggulmya gohngan AIInh itulnh golnngan yary
bmnxung.t'(al-Mui

6. FirmanAllah,

"Hai mang-orang yang berimm, janganlnh lwmu
rcnganbil mtnh-Ku dan mtsthmt nenjadi tmwn-
tarun sctiayang lamu sanQailutt,lopodo tnnela
(bnita-bnitn Mulwmmad) lenmn rasa lusih
sayang; padnlwl sesunguhnya mnelu tekh inglnr
kzpada lubauran yang dalang lupadmnu, mnela
nzngusir Rasaldan (nungusir) lamu lmrmalwmu
berbwn fupada Allah Tillnnmu Jilu kamu bmm -

bnar leeluar untuk berjilwd padn jalnn-Ku dnn
mentai knidhann-Ku, (ianganlnh lnmu herbuat

dnnikian). I{atnu nentberitaltulan sea(na rahasia
(bilita-b$itn Mulumrud) kpada nwrela lurmn
rasa lusih sayng. Akil bbih nmgetnhui afa lary
lwmu smrbunyilwn dnn apayanglumu nyatnlwn.
Dan, barangiapa di antara lumu yargrnclnkulwn-
nyo mala saangulmya dia tclah tnsesat dari i alnn
y ang larus. " (al-Mumtahanah: f )

7. FirmanAllah,
'Kafib kcrabat dnn arnk-arukmu sama selwli

tidak bnmarfaat bagimu pada hari kiama.t. Dia
akan memisahlun di antara lwrnu. Dan Allnh
Maln Melilwt apa yang lwrnu lwjalran. Saunguh-
nya telnh adn suri tclndnnyangbaik bagimu pata.
Ibrahim dan orang-oratg yng bersarna fungan
dia.... " (al-Mumtahanah: 3-4)

8. FirmanAllah, .'

"Hai orang-oratg yaruzg bniman, janganhh
lnrnu j adilwn bapak-hapak dnn saudnra-saudnra'
mu pemirnpin-pemimpinmu, jilw merelea lcbih
nntgutamalan lvlwfran aras ktimarun; dm siap a

di antara lamu yang rwfadilwn mnelw peninpin-
panirnpinmu, ma,la mcreka itulah owry-orailg yatg
7plirn. " (rtltaabah: 23)

9. FirmanAllah,

"Hai mang-mang yarg buimaq janganlnh lwnu
mengambil nrang-lratg Yahudi d.an Nasrani pe-
mimpin! emitnpin (mu) ; sebagian mercla annhh
pminpin sebagian yang hin. furaryiapa di annra
lrmtu mengambil naeln menj adi pnrinpia naln
saungulmya uang iht ternasak golmgan mnelu.
Saunguhnya Allnh tidnle nmtfui pehtnJ-uk laeada
nrang- oratg y ang uJim. " (al-lvfaa' idah: 5l)

Demikianlah disebutkanberulang-ulang kaidah
pokok yang sangat tegas mengenai hubungan-
hubungan masyarakat Islam, dan mengenai
tabiatbangunannya dan benhrkan keanggotaa*
nyayang berbeda dengan semua sistem masya-
rakat jahilirh baik zaman dulu, zaman sekaftlng,
maupun sampai akhir zaman. Tidak ada jalan

unhrk menghimpun antara "Islam" dan mene
gakkan masyarakat di atas kaidah lain selain
kaidatr yang telah dipilih Allah untuk umat pilih-
an ini.

Orargorang yang mengalcu beragama Islam
kemudian menegakkan masyarakatnya atas
suatu kaidah atau lebih dari tata hubungan
jahiliatr yang Islam telah menggantikan tempat-
nya dengan kaidah akidah, yang mungkin karena
mereka tidak mengerti Islam atau sudah mengerti
tetapi sengaja membuangnya- Sedangkan, Islam
sendiri dalam kedua hal itu tidak mengakui
mereka dengan penganggapan diri mereka se
bagai orang Islam tetapi tidak melaksanakannya
bahkan memilih jalan hidup lain dari tatanan
jahiliah yang dipraktiL*annya dalam hidupnya-

Biarlah kita tinggalkan kaidah ini karena sudatr

begitu jelasnya. Kita lihat sisi lain dari hikrnatt
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10.

Allah menegakkan masyarakat lslam atas
kaidatt ini....
Sesungeuhnya akidatr itu merupakan ciri l*ras
numusia yang tertinggi yang membedakannya
dari dunia binatang. IGren4 ia berhubungan
dengan unsur tambahan dari susunan dan ke
beradaannya dibandingkan dengan susunan
dan eksistensi binatang. Yaifir, unsur rohani
yang dengannyalah makhluk ini menjadi ma-

nusia dalam bentuknya ini. Sehingga manusia
yang paling ingkar dan paling materialis pun
akhirnya menyadari bahwa akidah ini meru-
pakan ciri khas manusialang membedakannya
secara tegas dengan binatang.s

IGrena ihr, sudatr seharusnla akidatt-bagi
masyarakat manusia yang berperadaban dan
berkemanusiaan ini-meniadi unsur perekat-
nya..I(arena ia merupakan unsur yang ber-
kaitan dengan ciri khas manusia yang mem-
bedakannya dari binatang. Unsur perekat itu
bukanlah unsuryang berkaitan dengan sesuahr
yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan
binatang, misalnya tanah, tempat penggem-
balaan, kepentingan, dan batasbatas yang

menggarnbarkan kel*rususan pa&r. Demikian
pula dengan darah, nasab, keluarga, suku,
jenis, unsur, warna kulit dan batrasa... Semua
ihr merupakan unsuryang dimiliki oleh ma-
nusia dan binatang, dan tidak terdapat per-

soalan akal dan hati yang menjadi ciri khusus
manusia tanpa diikuti binatang.
Ada pula unsur lain yang berhubungan dengan
akidah yang membedakan manusia dari bina
tang, yaitu unsur ikhtiar dan iradah. Maka,
setiap orang ddam batas tertenhr memiliki
kemampuan untuk memilih akidah hanya se
matamata karena sudatr mencapai usia delsasa
Dengan demikian, dia dapatmenetapkan nurcam

masyarakat yang dia kehendaki untuk hidup di
sana, dan menetapkan sistem kepercayaan,
kemasyarakatan, politih dan aktrlak yang dia
kehendaki secara bebas untuk diikuti dan di-
jadikan pola kehidupannla.

Akan tetapi, orang initidakmampu menen-
hrkan sendiri darahny4 nasabnya, warna lrulit-
ny4 kaumny4 sukunya, dan jenisnya sebagai-

mana dia tidak dapat menentukan bumi mana
yang ia sukai unhrktempat dia dilahirkan dan

bahasa induk apa yang ia inginkan untuk
menjadibahasanya Semua ini sudalt ditetapkan
sebelum diadilatrirkanke dunia, dan tanpa dia
diajak musyawarah dan diminta pendapatnya
(ketika dia belum lahir). T"ttpi hal itu sudah
menjadi ketetapan, baik ia suka maupun tidah
suka Apabila acuan urusannya di dunia dan di
akhirat nanti atau hingga di dalam kehidupan
dunia ini sudah ditetapkan seperti ini tanpa ia
dapat memilih dan menenfirkan kehendaknya,
maka terlepas darinya unsur kemanusiaannya
yang paling istimewa, dan robohlah kaidah
pokok tentang kemuliaan dan keterhormatan
manusia Bahkan, roboh pula pilar-pilar kebe
radaannya sebagai manusia selaku makhluk
yang berbeda dengan maktrlukyang lain.

Demi menjaga kelirhususan-kelfiususan pri-
badi manusia dan demi memelihara kemuliaan
dan kehormataan kedudukannya yang telah
diberikanAllah kepadanya, maka Islarn men-
jadikan akidah sebagai unsur tempat tegaknya
masyarakat manusia dalam masyarakat Islafil
yang menjadi tempat berpijaknya setiap ma-

nusia dengan kehendaknya sendiri Dan, frktor
png menjadi acuan hidupnya bukanlah unsur-
unsur keterpaksaan 1ang tak dapat dihindari.

L2. l{arer:n eksistensi masyarakat ihr ditegal*an
atas unsur akidah untuk membangun masla-
rakat manusia yang luhur dan terbuka maka
dapatlah memeluk Islam manusia apa pun
jenisny4 warna larlitqra, batrasanl'r4 sukunya"
daratrnya kefirrunannya, kampung halaman-
nya, dan bnatr airnya dengan kebebasan yang
sempurna dan atas pilihannya sendiri, tanpa
dapat dihalangi dan dihambat serta tanpa
dihentikan oleh batas.batas apa pun yang di-
buat-buat manusia di luar kekhususan-kekhu-
susan manusia yang sangat tinggt. Di dalam
masyarakat ini dapatlah dicurahkan segenap
potensi dan keistimewaan manusia Dapattah
mereka berhimpun dalam sahr hamparan
unhrk membangun "peradaban yanag berke
manusiaan" yang memanfratkan setiap unsur
keistimewaan dan kellhususan manusia, dan
tidak dapat ditutup dan dihalanei oleh frliitor
warna hrlit, asalusul, kehrrunan, atau tanah air.

Di antara hasil nyata manhaj Islam dalam
urusan ini, dan unhrk menegakkan

11.

5 Di antaranya ialah Julian Huxley salatr seorang pengikut Darwinisme modern.
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Islam pada unsur akidah bnpa dicampuri unsur-

unsur lain seperti kesukuan, tanah air, warna
kulil dan bahasa, maka di antara hasil nyata
manhaj (sistem) ini ialah terciptanya masya-
rakat muslim sebagai masyarakat yang terbuka
bagi semua golongan, warna kulit, dan batrasa
Dan, tertuanglah di tempatpeleburan nursya-

rakatlslam ini semua keistimewaan dan potensi

manusia, yang semuanya menyafu dan ber-
€mpur di tempatpeleburan ini, dan menuilr-
buhkan arrggotaanggota masyarakat yang ung-
gul pada suafu masayang melampaui unsur-
unsur kefurunan yang terbatas. Masyarakat
yang terhimpun secara mengagumkan yang
terdiri dari berbagai unsur dan jenis ini dapat
menciptakan peradaban yang tinsgi dan agung,
yang menghimpun semua potensi manusia
pada masa itu, meskipun jaraknya jauh dan
jalan perhubungannya lamban pada waktu itu.

"Dalam masyarakat Islam yang tingsi itu
berkumpullatr bangsa Arab, bangsa Persia,
bangsa Syria bangsa Mesq bangsa Maroko,
bangsaTurki bangsa Cina bangsalndia barysa
Roman'i barrgsa Yturani barusa Indonesia dan
bangBaAfrika dan lain-lainnya Dan, berkunr
pullah seluruh potensi mereka unflrk bekerja
samabantu-membanhr dan dukung-mendukung
guna membangun masyarakat dan peradaban

Islami Dan peradaban ini kalau terwujud pada

suahr saat bukanlah "Peradaban Arab" me
lainkan "Peradaban Islam", yang bukan di-
dasarkan pada'kebangsaan" melainkan pada

"dddah".
Mereka dapat bertemu karena jalinan ke-

bersarnaan dan ikatan kasih sayang, dan karsna
adanya perasium S?trn-s?ma menuju ke satu
arab" Oletr karena ifu , mereka curahkan segenap

kemampuan merek4 mereka gali potensi mereka
yang paling dalanu dan mereka curahkan hasit
hasil percobaan mereka unfuk membangun
sebuah masyarakat vang dijalin dengan rasa
kebersamaan dan diikat oleh rasa kebergan-
tungan kepada Tuhan Yang Maha Esa Di
dalam masyarakat ini mereka bebas meng-
akhralisasikan kemanusiaannya tanpa ada safu
prn pensbalaqg. Hal ini tidak pernah ada dalam

masyarakat apa pun sepanjaqg sejarahrya"
Persdran manusia dalam seiarah kuno yang

paling terkenal ialah kebersatuan mereka di
bawah imperium Romawi. Secara pralitis mereka

dapat menyaftrkan berbagai macam golongan

manusia, bahasa warnakulit, dan suku. Akan
tetapi, semua ini tidak didasarkan pada "unsur
kemanusiaan" dan tidak terimplementasikan
pada nilai-nilai yang luhur seperti akidah.... Di
sana terdapat Hasifikasi manusia berdasarkan
kelas bangsawan dan kelas budak di bawah
kekuasaan inperium dalam sahr segi, dan dari
segi lain ditegal&an pada asas kepemimpinan
bangsa Romawi-secara umum-dan perbudak-

an seluruh bangsa yang lain olehnya. Oleh
karena i[r, persafiran mereka sama sekali tidak
pernatr mencapai tingkat persatuan seperti
persahran Islam, dan tidak membuahkan hasil
sebagaimana buah persafuan dan kesafiran
umatlslam.

Dalam sejarah juga ada persafiranfersahmn
lain, di bawah imperium Britania misalnya.
Akan tetapi, sihtnya seperti persatran Romawi
karena memang sistem Britania mewarisi me
warisi sistem Romawi. Yaitu, persatuan ke'
bangsaan yang bersifat eksploitatif yang di
dasarkan pada asas "kepemimpinan bangsa
Inggris", dan dieksplotirnya bangsa-bangsa
jajatran di bawah kekuasaannya Misalnya lagi
imperium Eropa secara keseluruhan.... Im-
perium Spanyol dan Porfiual pada strafir walfir;
dan imperium Prancis.... Semuanl'a dalam
standar yang sangat rendah dan buruk serta
terkutuk

Golongan komunis hendak membangun ke
safuan dan Bersafiran manusiadengan sistem
yang lain lagi Vang melintasi batasbatas ke
Sukuan, kebangsaan, ketanahairaru bahasa
dan warna kulit" Akan tetipi, sistem mereka
sama sekali tidak didasarkan pada sistem "ke
manusiaan" universal" melainkan didasarkan
pada sistem 'kelas". Maka sistem komunis ini
adalah sistem Romawi kuno ituiuga. Sistem
kemasyarakatan kormrnis ditegakkan pada

kaidatr kelas "proletaf Golorrgan miskin) yang

dimotivasi oleh perasaan "dengki. yang sangat
kental terhadap kelaskelas mas5rarakat lain-
nya Natr, sistbm kemasyarakatan yang penuh
dengan kebencian dan dendam ini tidak akan
membuatrkan sesuafu melainkan sesuahr yang
paling buruk bagi kemanusiaan.... Maka prin-
sipq"a ini justru menampalt<an ciriciri kebina
tangan, mengembangkanny4 dan memantap
kannya di mana "ttrnfirtan pokoknya" addatt
"makan, tempattinggal, dan seks"-yang hd ini
merupakan funhrtan utama binatang. Dengan
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kata lain, sejarah manusia hanyalah sejarah
"mencarimakan".

SuUguh hanya Islam sendiri denenn manhaj
Rabbaninya yang menampakkan unsur In:rnu-
siayans paling istimew4 mengembangkannya
dan menjunjungnya tinggr-tinggr untuk mem-
bangun masyarakat manusi4 dan yang demi
kian itu hanya Islam sendiri satu-satunya.
Orangorangyang berpaling dari manhaj Islam
ini kepada sistem kehidupan yang lain, maka
mereka adalah "musuh kemanusiaan" yang se
benarnya. Merekalah yang tidak mengingin-
kan manusia eksis di alam ini dengan keisti-
merryaan dan kekhususarrkel*rususannyayang
amat tinggi sebagaimana diciptakan olehAllah.
Mereka tidak menginginkan masyarakatnya
dapat memanfaatkan segenap potensi yang
dimiliki manusia dari berbagai bangsa dengan
segala keistimewaan dan hasil eksperimennya
yang dihimpun dan disatukan ddam tatanan
yangrapi dan teratur.a

13. Baildah kami kemukakan bahwa musuh-musuh
Islam, yang mengetahui letalcletah kekuatan
dalam tabiat dan geralc ag:rma ini, yang di
sinyalir oleh dengan firman-Nya

"Orutg-wang (Yaludi dan Nasnni) y ang tzlnh
Knmi beri Alhitab (Taurat dan Injil), mengmal
Multammad seperti mnclw nengmal annk-arwk
mnela scnd,iri.... " (al-Baqarah: 1a6)

Mereka itu pasti mengetahui batrwa ke
sahranyang didasarkan atas prinsip akidah itu
merupakan salah safu ratrasia kekuatan agama
ini dan kekuatan masyarakat Islam yang di-
bansun di atas prinsip ini....

IGtika mereka menjalankan program unhrk
merobohkan masyarakat Islam ihr, atau hen-
dak melematrkannya dalam batasbatas yang
dapat mereka lalmkan, dan unhrk menguasai
merek4 maka mereka jwa tidak ketingealan
unhrk melematrkan kaidatr yang menjadi tenr
pat tegaknya masyarakat ini, dan terhadap
masyarakatyang berhimpun di bawah keper-
cayaan kepadaTuhan Yang Esa ini. Mereka
tegaL{<an berhala-berhala yang disembatr se
lain Allah yang sekali tempo bernama'Tanah
air', pada kali lain bernama'IGum", dan pada

kali lain lagi bernama "Bangsa''. Berhala-ber-
hala ini dalam perjalanan sejarahnya muncul

dengan nama "IGralryatan", dengan nama "Ke
bangsaan", "I(aumiatrArabiah" dan lain-lainnya
sesuai dengan arah pergerakanny4 unhrkme
nimbulkan pertikaian di dalam tubuh masya-
rakat Islam yang ditegakkan di atas fondasi
dddatt dan diafir dengan syariah ini.... Se.

hingga, fondasi asasi ini menjadi lemah di
bawah deraan pukulanyangbertublhrbi dan di
bawatr pengarahan yang busuk dan beracun.
IGmudian jadilah'berhalirberhala" ihr sebagai
sesuahr yang sakral di mana setiap orangyang
menentangn;ra dianggap telah keluar dari
"agama" bangsanya atau mengkhianati kepen-
tingan negara!

Pasukan yang paling busuk yang bekerja
dan akan senantiasa bekeda untuk meroboh-
kan sendiyangkokoh tempatteealmyabangur
an persahran Islamyangunik dalam sejarah ini,
adalah pasukanYatrudifang busuh yang meng-
gunakan senjata "keban}saan" yans pernah di
pergunakannya unfuk menghancurkan marya-
rakat Masehi dan fnengubahnya menjadi ke
barusaan dengan gerejagereja bangsanya....
Dengan demikian, runhrhlah benteng Masehi
atas upaya kaum Yatrudi. Usaha ini diteruskan
unfuk menghancurkan benteng Islam dengan
mempergunakan slogan kebangsaan yang
durhakaitu!

Demikian pula yang dilalilkan Pasukan
Salib terhadap masyarakat Islam-setelah se
lama berabad-ibad mereka mengobarkan sen-
timen kebangsaan antarbangsa di kalangan
masyarakat Islam.... Dari sana mereka dapat
melepaskan dendam salib terhadap ag:rma
Islam dan pemeluknya yang sudatr lama ter-
tanam dalam lubukiiwa mereka sebagaimana
mereka telah berhasil merobek-robek umat
Islam dan menundukkannya di bawah pen-
jajatran Eropayang Kristen ifir Da& hal ini akan
terus berkelanjutan sehingga Allah meng-
izinkan kaum muslimin unfuk menghancurkan
berhalaberhalapng busuk dan terkutuk itu,
demi tegaknya masyarakat Islam kembali di
aJas fondasinya png kokoh dan unik...

14. Akhirnya sesungguhnl'a manusia itu tidak
alcan dapatlepas dari keberhalaan jahiliah se
cara total sebelum mereka menjadikan alddatr
sebagai sahr-sahrnya kaidah (fondasi) yang

6 Untip aari pasat "llasy-ahrl Mujtama'il Muslim wa Khashaaistruhu" dari buku Ma'alimfith-Tlwritt, terbitari Darusy $ruruq.
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menyafukan mereka. IGrena, keberagamaan
(ketundukan total) kepadaAllah itu tidak dapat
sempurna kecuali dengan tegaknya kaidah ini
dalam pikiran, kesafuan, dan sistem kemasla
rakatan mereka

IGrena ihr, harus ada sahr kesakralan untuk
Safu ZatYang Disucikan, dan jangan sampai
kesakralan itu berbilang banyaknya. Dan,
harus ada safir syiar saja jangan ada syiaryang
bermacanrmacam. Harus ada satu kiblat saja
yang menjadi arah sehnuh manusi4 jangan ada
kiblat dan aratr-arahyang bermacam-macam....

Sesungguhnya keberhalaan itu bentuknya
tidak hanya satu, yang berupa berhala dan
patung-pahrng batu yang dipahat Sesung-
guhnya keberhalaan itu dapat terwujud ddam
benfuk yang bermacanrmacam sebagaimana
benhrk berhalaberhala itu sendiri bermacanr
maqrm. Dan, tuhan-fuhanpalsu itu padakali
lain dapat tenvujud sebagai sesuatu yang saloal
dan disembatr selainAllah, apa pun rulmanya
danwujudnya

Islam tidak han)ra hendak membersihkan
manusia dari berhalaberhalabahr dan hrhan-
tuhan mitos, dan setelah ihr merelakan mereka
menyembah berhalaberhala kebangsaan,
kesukuan, ketanahairan dan sebagainya...

Oleh karena itu, Islam membagr manusia
sepanjang sejarahnya menjadi dua macam,
yaitu umat muslimin (pengikut para rasul pada
zaman mereka masing-masing hiryga datang-
nya Rasul terakhiryang diutusAllah kepada
seluruh manusia), dan umat nonmuslim yang
menyembah thaghut-thaghut dan berhala
dalam beibagai maqrm bentuknya sesuai
dengan perkembangan sejarahnya...

Ketika Allah hendah memperkenaflran ke
pada kaum muslimin akan umat mereka yang
dihimpun dalam sahr kesafiran dari generasi ke
generasi, maka dikenalkan-Nyalah umat ter-
sebut kepada mereka dalam benhrk pengikut
pararasul dalam setiap dan dikata-
kan kepada mereka di dalam mengakhiri
pemaparan kisatr generasigenerasi umat ini
denganfrman-Nya

'Mangtmya (agnru tailhid) ini adnlah rnur-
mu, umnt yatg satu, dan Alu adalah Iitlanmu,
naJu scmbalilnh Alat! " (al- Alarbiyaa': 92)

Allah tidak berfirman kepada bangsa Arab,
'Sesangulmya umahnu ini adnlah umat Arab,

baik yang jahiliah maupun yng Ishm adnlnh
samn.o Dia tidak berfrman kepada kaum
Yatrudi, "Ini adnlah um,a,tmu, umat bani Istad
alnu lbrani, baik jahiliah maupun Islam adalah
sama. " Dia frdakberfirman kepada Salman al-
Farisi, "Snnguhnya umalnu ini adalnh umat
Pcrsia.'Tidak berfirman kepada Shuhaib ar-
Rumi, "Scsunguhnya unlahnu ini adalnh utrut
Romawi.'Dan tidalc berfirman kepada Bilal at
Habasyi, "Sesunguhnya umatmu adnlah umat
Habasyah"'Te@t Dia hanfia berfrman kepada
segenap kaum muslimin baik dari Arab, Persi
Romawi, maupun Habasyah (Ethiopia) dengan
frnrarrNya "Smnguhnya umahnu ada]ah umat
muslimin yng telah b mn-bmar mcrullk khm
padn zpman Musq Haran lbrahin" Lutlu Mh
Daud, Suhimaa Ayyub,Ismail ldris, Dul-Kifl,
Datn- Nun, hkarila, Ydyo, dan Maryant\ *
bagaimana disebutkan dalam Al{ur'an suratr
a[Anbi]"aa' aYat4&91.

Inilah'Llmat Muslimin" sebaeairnana yang
diperkenalkan oleh Allah.... Dan barangsiapa
yang menempuh jalan hidup selain jalan Allalt
maka biarlah dia menempuhnya, akan tetapi
hendaklah dikatakanbahwa diatidahtermasuk
"IJmat muslimin"! Adapun kita yang telah
menyerahkan diri dan pasrah kepada Allah,
maka kita tidak mengenal umat kita selain ]rang
diperkenalkan oleh Allah kepada kita. Allah
menceritakan yang benar, dan Dialatr sebaik-
baik Pemberi kepuhrsan.

Kiranya sudah cukuplah bagi kita ketetapan
ini beserta ilham yang kitaperoleh dari kisatr
Nabi Nuh dalam persoalan asasi dalam urusan
agamaini.

Nilai Golongan Mudim (Minorias)
dalam Tlmbangan Afhh

Selanjuhya kita berhenti pada perhentian ter-
akfrir dalam kisah Nabi Nuh ini unhrk mengetatrui
nilai golongan muslim dalam timbanganAllah.

Jumlah golongan muslim pengikut Nabi Nuh
menurut beberapa riwayat hanya dua belas orang,
hasil dals,vah Nabi Nuh dalam masa 950 tahun
sebagaimana yang dinyatakan oleh satu-sahrnya
sumberyang meyakinkan dan satrih dalam urusan
ini

Golongan kecil ini mempunyai hahuntukAllah
mengubah dunia ini karena merek4 dan men-
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datangkan banjir besar yang menenggelamkan
segala sesuatu dan semua makhluk hidup di muka
bumi pada wakhr itu. Sehingsa menjadikan golong-

an kecil ini saja sebagai satu-satunya pewaris bumi
sesudah itu, dan sebagai bibit pembangunan di
bumi serta menjadi l*ralifah di atasnya-...

Ini merupakan sesuatu yang sangat penting....

Sesungguhnya perintis kebangkitan Islam yang

menghadapi kejahiliatran yang total di seluruh
pernrukaan bumi, dan yang menghadapi keanehan-

keanehan jahiliah dan keganasannya sekarang,

fiarrg merrghadapi gangguan, pengusiran, penyiksa

an, dan intimidasi membuat kita sepatutnya ber-

henti lama di depan persoalan penting dan di depan

petunjuk-pehrnjuknya untuk direnungkan dan di-
pikirkan

Adanya bibit-bibit muslim di muka bumi me
rupakan sesuatu yang agung dalam timbangan
AlahTa'ala Sebagai sesuatu yang karenanyaAllah
berhak menghancurkan kejatriliahan beserta
negprinya bangunannyz, kekuatanrya4 dan semua

simpanannya, sebagaimana Dia berhak menum-
buhkembangkan dan memelihara bibit-bibit ini
sehingga mereka selamat dan dapat mewarisi bumi
dan memalunurkannya.

Nabi Nuh telah membuatbatrtera dengan peng-

awasanAllah dan di bawatr bimbingan wahyu-Nm
sebagaimana firman-NYa"

'Dan buathh bahtna itu dengan pmgawasan dnn

pehmjuk waltyu l(omi, datpnganlnh lamu biearalan
'fungan 

Aku tmtarq orang-orangyang alim itu, se'

sunguJmya mnela itu akan ditenge'lamlan. " Qluttdt
37)

Ketika Nabi Nuh mengadu kepadaTuhannya
karena kaumnya mengusirryra dan mengancamnya

serta mendustakannya sebagaimana diceritakan
olehAllah dalam suratr alQamar,

"Sefulum mncla klah twtdulal'an, (fuln) kaun Mh"
malu mnelw mmdustnlan lannba l(ami (Ntth) dnn

mengatalura Diascoranggila dan dia sudnhpannh
dibcri annman.' Makn, dia rungadu k pana Ttlwmyo
'ba)ruasanya aku ini adalah orang yang dilulahl,an,
o b h scfub itu tohnglah (alal. "' (aI- $rmar: 9- 10)

Ketika Nabi Nuh mengadu kepadaTuhannya
dan dia mengatakanbahwa dia "dikalatrkan" dan dia

meminta kepada-Nya supaya "diberi-Nya perto
longan" karena dengan kekalahannya berarti ke
kalahan seorang Rasul, pada waktu itu Allah lantas
melepaskan kekuatan alam yang amat datrsyat

unhrk melayani hamba-Nya yang dikalatrkan itu,

"MaJ(n, Kami bulalun pintu-pintu langit dengan

(menurunknn) air yang tncarah. Dan Kami jadilwn
bumi mnrunmrlun mala air'trwtn air, malu befictnu-

Iah air-air itu untuk satu urusan yattg sanguh telnh

ditetaplun. " (at-Qamar: I 1'12)

Dan ketika kelc[ratan yang datrsyat itu melaku-
kan hrgasnya di alam yang mengagumkan dan

menakutkan Allah menyertai hamba-Nya yang di-

kalahkan itu,

'Dan l(nmi angkut Nuh le atus ftalua) yang trbuot
dari papan dan paku. Yang bcrhyar dengan peme-

lihmaa.n Kami sebagai ba,lasan bagi mang-nary)ang
dituglrni (Nuh).' (al-Qmar: lil-14)

Inilah lukisan dahsyat yang para pelaku ke
bangkitan Islamharus berhenti di hadapannyapada
sefiap tempat dan setiap masa ketika mereka se
dang diusir oleh kaum jatriliah (dan kejahiliahan),
dan ketika mereka dikalatrkan oleh kaum jahiliatl
itu.

IGrena merekalali Allah berhak memper-
gunakan kekuatan alam yang dahsyat dan tidak
mengapa kalau kekuatan ihr berupa air batt.

IGren4 air bah itu hanyalah satu satu benhrk
kekuatanyang dahsyat ihr, sedang "tidnk adn lang
rnmgetalui tentara Tfulanmu m,clainlwn Dia".

Bibit-bibit atau pejuang-pejuang muslim ini
harus mantap dan terusberjalan, harus mengenal
sumber kekuatannya dan tempat berlindungnya,
harus bersabar hinggaAllah mendatangkan urus
annya, dan mereka harus perqrya bahwa Pelin-
dungnya ihr tidak dapat dihalarrgi oleh sesuahr pun
dibumi dan dilarrgit Diatidd(akan membiarkan
kekasih-kekasih-Nya dimangsa oleh musuh-
musubNya, kecuali sekadar untrk persiapan dan
sebagai ujian. Apabila wakhr uiian itu telah berlalu,
makaAllah akan berbuat untrknya dan akan ber-
buat karena mereka apa saja ]rang Dia kehendaki
dimukabumiini

Ini merupakan sebuatr pelajaran dari peristiwa
alam yang sangat besar....

Sesungguhnya seseoriurg yang menghadapi
kejatriliahan dengan Islam tidak boleh memiliki
prasangka bahwa Allah almn membiarkan dia
dimangsa oleh kaum jattiliah ketika dia menyeru
manusia unhrk mengesakan Allah ddam rububiyah
sebagaimana dia tidak boleh membandingkan
kekuatan dirinya dengan kekuatan jahiliah lalu dia
mengira Allah akan membiarkannya dimangm oleh
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kekuatan-kekuatan itu. Sedangkan, dia sebagai
hambaNyayaqg memintapertolorrgan kepadaNya
ketika dia dikalatrkan lalu berdo4' Scnnggdmya alu
adalah mangyang dikahhlean, ohh scbab itu tolnnglah
aku.'

Sesungguhnya kekuatan-kekuatan itu tidak
saling mendukung dan tidak saling berdekatan.
Kejahiliahan memiliki kekuatannya, akan tetapi
orangyang menyeru ke jalanAllah bersandarke
pada kekuatanAlah. Sedangl€n, Allah Ma]ralcuasa
untuk menundukkan buatnya sebagian kekuatan
alam dan dimudatrkan-Nya kekuatan-kekuatan ini
menghancurkan kekuatan-kekuatan jahiliah de
ngan tanpa didugaduga

IGdang masaujian itu begitu panjang, karena
adanya sesuahr Vang diinginkan oleh Allah. Nabi
Nuh berada di antarakaumnya selama 950 tatrun,
sebelum datangryra ajal yang telah ditentukan Allah
untuknya Hasil dari perjuangannyayang panjang
ini hanya dua belas orang sajayang mau memeluk
Islarn Akan tetapi, sejumlatr kecil manusia (yang
muslim) ini dalam timbangan Allah sudah layak
dijadikan alasan untuk menundukkan kekuatan
alam yang amat dahsyat dan menghancurkan
manusia-manusia yang sesat secara keseluruhan,
dan diwariskannya bumi kepada golongan kelonr
pok kecil ini untuk mereka malcrnurkan dan
mereka kelola sebagai I'tralifuhnya.

Sesungguhnya rnasa-masa yang luar biasa itu
tidak pernatr berlalu. Hal-hal luar biasa itu senan-
tiasa terjadi pada setiap masa, sesuai dengan ke
hendak Allah png bebas. Akan tetapi, Allah meng-
gantinla dengan bentuk-bentuk keluarbiasaan
yang lain, sesuai dengan sihrasi dan kondisi. Dan
kadang-kadang hal yang luar biasa ihr begihr halus
sehingga sebagian orang tidak mengetahuinya.
Tetapi, orangorang nng selalu berhubungan dengan
Allah dapat melihat bahwa tangan Allah selalu
menyertai mereka dan senantiasa mereka rasalcan
pengaruhnya

Orangorang yang menempuh jalan menuju ke
pada keridhaan Allah haryaberkewajiban menunal
kan kennajibannya secara sempurna dengan segenap
kemampuannya Kemudian mereka seratrkan se
gala urusannya kepada Allah dengan hati yang
tenang dan penuh kepercayaan. Dan apabila mereka
dikalahkan, maka hendaklah mereka memohon
perlindungan kepada Yang Maha Penolong dan
mengadukan halnya kepada-Nya sebagaimana
yang dilalcukan oleh hamba-Nya yang saleh, Nabi
Nuh. Kemudian mereka nantikan pertolongan

Allah yang akan datang dalam wakttr dekat Dan,
menantikan kelapangan (pertolongan) Allah iht
sendiri termasuk ibadatr. Mak4 dalam penantian-
nya ifir mereka mendapatkan pahala

Pada kali lain kita lihatAlQur'an ini tidak meng-
ungkapkan ratrasia-rahasianya kecuali kepada
orang{rang yangterjun ke kancatr pertempuran
dan melakukan perjuangan yang besar. Sesung-
guhnvi hanya mereka sajalah yang hidup dalam
suasana saatAlQur'an itu diturunkan berkenaan
dengannya- Oleh karena itu, mereka merasakanryra
dan mengetahuinya karena diri merekalah yang
dikhitabi (menjadi sas:ran firman) secara lang-
sung, sebagaimana yang dialami oleh kau muslimin
generasi pertama, mereka merasakanny4 me
ngetatruiny4 dan bergerak dengannya....

Segala puji kepunyaan Allah di dunia dan di
akhirat...
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'Dan kepada kaum'Aad (Kami uhrs) sauda^ra

mereka, Huud. Ia berkatra' TIai kaumkrl sem-

bahlah Alafr" sekali-kali tidak ada bagimu
Tbfmn seliain Dia. I(amu hanydah mengada-
adakan saja. (50) Hai kaumhq aku tidak me-
minta upah kepadamu bagi senranku ini.
Upafilcu tidak lain hanyalah dari Allah yang
telah menciptal<anku. Itlalq ddaldoh kamu
memikirkan(nya) P (51) Dan (dia berkata)'"Ilai
kaumku, mohonlah ampun kepada Tbhanmu
lalu bertobatlah kepa&-Nyq niscaya Dia me-
nunurlcan huja^n yang sangat deras atas kamu'
dan Dia akan menanrbahkan kelnraan kepada
kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling
dengan berbuat dosa.' (52) Ibum'Aad berkata
"llai Huu4 kamu tidak mendatangkan kepada
kami suafir bukti yang nyat4 dan karti sekali-
kafi ddak alen meninggalkan sembahan-sem-
bahan kami karena perkataanmu, dan kalni

sekali-kati tidak alran mempercayai kamu. (53)

Kami tidak mengatakan melainkan bahwa
sebagia^n sembahan kami telah menimpaftan
penyahit gila atas dirimu.l Huud menjawab,

'Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai
saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian
bahwa sesunggqhnya aku berlepas diri dari
apa yang kamu frersekuurkan' (54) dari selain-
Nya. Sebab mqJatar*antantipu dayamu semna-

nya terhadaplu dantsnganlah karru memberi
anguh kepadaku. (55) Sezungguhnya alnr ber
tawakal kepada Allah lbhanku dan Tbhanmu.
Tlda^k ada suafir binata^ng melata pun melain-
kan Dialah yang memegang ubun-ubunnya.
Sesungguhnya Thhanku di atas jalan yang
lurus. (56)Jika kamu berpaling maka sesung-
guhnya alcu telah menyampaikan kepadamu
apa (ananah) yang alnr diutrs (unurk menyarn-
paikan)nya kepadamu. Dan Thhanku akan
mengganti (kamu) dengan kaum yang lain
(dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat
mudharat kepada-Nya sedildt pun. Sesung-
guhnya Tirhanku adalah Maha Pemelihara
segala sesuahl' (57) Dan tatlala datang azah
IhmL kami selamatkanHuud dan orang'orang
yang beriman bersama dira dengan rahmat dari
f<ani; dan l(arrti selamatkan (Pula) mereka (di
akhiraQ dari azab yang beral (58) Dan itulah
(kisah) kaunr' Aad yang mengingkari tanda-
tanda kekuasaan Tbhan mereke dan men-
durhakai rasul*asul Allah Mereka menunrti
perintah semua penguasa yang $ewenang
*enang lagi menentang (kebenaran). (59) Dan
mereka selalu diilnrti dengan liua*an di dunia
ini,lan (begitl pula) pada hari kialrtat Ingaftab
sesungguhnya kaum'Aad ihr kafir kepada
Tbhan mereka. Ingailafq kebinasaanlah bagi
kaum'Aad (yaiht kaum Huud inr. (60) Dan
kepada lbanrud (Iftini uhrs) saudara mereka
Shatetu Shaleh berkata'IIai kaumkuo sem-
batrlah Allal\ sekali-kali tidak ada tutnn bagi-
mu seliain Dia. Dia telah menciptakan ka,rru
dari bumi (tanatt) dan menJadikan kamu
pemakmurnya. I(arena itur mohonlah am-
punan-Nya kemudian bertobaflah kepada-Nya.
Sesungguhnya Tbfranku amat dekat (rahmat'
Nya) lagi memperkenankan (doa tra^rrba-Nya).'
(61) I{aum Tbamud berkata"Ilai Sbalelro se-

sungguhnya kamu sebelum ini adalah seonang
di antara kami yang kami harapkan' apa&ah
karru melarang karni untrk menyembah apa

b
2)o4 'lL;| Kv';ilW;AFlJ.
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yang disembah bapak-bapak kami? Dan
serunggulrnya ka^rni behrl-betrl dalam kera-
guan yang menggelisahkan terhadap agana
yangkamu senrkan kepada kamt'(62) Shaleh
berkatar'Hai kaumku, bagaimana pildranmu
Jika aku rrempunyai bukd yang nyata dari
Tbfunku dan diberi-Nya aku ratrnat (kena-
bian) dari-Nya, maka siapa^kah yanga^kan me-
nolong aku dari (a"ab) Allah Jika aku men-
durha^kai-Nya? Sebab ihl kamu tidak menam-
bah apa pun kepadaku selain daripada ke-
rugian. (63) I{ai kaunku, inilah unta betina
dari Allab sebagai mu\iizat (yatg menunJuk-
kan kebenaran) untukmu. Sebab ihr, biar-
kanlah dia ma&an di buni Atlab dan janganlah
karnu mengganggunya dengan gangguan apa
pun yang menyebabkan kamu ditimpa azab
yang dekat' (64) Meneka membunuh unta itq
maka berkata Shalela"Bersukarialah kamu se-
kelian di rumahmu selamatigahari luradalatr
janji yang tidak dapat didustakan' (65) lfiaka
tatkala datang azab l(amt lftmi selanatkan
Shaleh beserta orang.orang yang beriman ber-
sanra dia dengan rahmat dari l(arni dan (Ifuni
selanat&an) dari kehinaan pada hari itr. Se-
sungguhnya lbhannu, Dialah Yang Mahakuat
lagi Mahaperkasa. (66) Darl satr sua^ra keras
yang mengguntrr menimpa or"ng'orang yang
zalim itr, lalu mereka mati bergelimpangan
di rumahnya. (67) Seolah-olah mereka belum
pernah berdiarn di tempat ihr. Ingaflah, sesung.
guhnya kaum Tba^rnud mengingka^ri Tbhan
mereka. hryatlah, kebina.eaanlah bagi kaum
Tbamud.'(68)

Pengantar
I(aum Nuh telah berlalu dalam sejarah. Ke

banyakan merekamendustakan RasulAllah. Mereka
digilasolehairbah dan digilas oleh sejaratr. Mereka
dijauhkan dari kehidupan dan dari rahmat Allah.
Dan, yang selamat menggantikan mereka di muka
bumi, sebagai perwujudan sumulh Allah dan janji
Nva

'Sennguhnya kewdalwt yng baik annlnh bagr mang-
orangyang bntahta."

JanjiAllah kepada Nabi Nuh ialatr,

"...Hai Nuh, turunhh dengan sehma,t sejaltaa dan
pmuh lubnlrntan dnri lfumi atnsmu dnn atns umnt-
umnt (y ang mu lcrntn) dari orang-orang y ang bnsamn-
mu. Dan adn (puk) umnt-umat yang l(nmi bcri lu-

serutrrgan l"podo merclu (dahm kzhidapan dunin),
lrsnudian mnela alwn ditimpa a<nb yangpedih dnri
Ifumi."ftluudz 48)

Ketika roda zaman sudatr berputar dan langkalr-
langkah sejarah telah berlalu, maka datanglah janji
Allah. Tibatiba saja dari keturunan Nuhyangber-
pencar di berbagii negeri, dan orangorang sesudah
mereka adalatr kaum Tsamud, ada orangorang
yang berhak ditimpa kalirnat Aflah,'Dan ana (puh)
umat-umnt yang lhmi beri kesmangan lupadn ncreka
(dahn hhidupan dunia), kcmudian mrckn alwn
ditimpa aznb yangpedih dnri l{amL'

'tr*

IGjahiliahan berulang lagi sebagaimana ia sudatr
pernatr kembali sebelumnya setelah beberapa
generasi yang hanya Allatr yang mengetahuinya
dari kaum muslimin sejakAdam. Malq telah ada
beberapa generasi anak cucu Adam yang dijadikan
lfralihh di muka burni. Mereka melahirkan anak-
anak muslim dan hidup dengan Islam yang di.
pegang oleh ayah mereka Namun, setelah itu
mereka dibelokkan oleh setan dari agama mereka
Setan berhasil memalingkan mereka kepada ke
jahiliahan yang diperangi oleh Nabi Nuh as. Ke
mudian Nuh datang, dan selamatlah dia beserta
orangqarg ngmuslimbersamadia Sebaliknya
binasalatr yang lainnya dan tidak ada lagi orang-
onrng kafr yang gentayangan di muka bumi-
sebagaimana doa yang dipanjatkan Nuh kepada
Tuhannya

Sudatr barang tentu banyak generasi keturunan
Nuh yang hidup dengan Islam sesudah itu....
Sehingga setan memalingkan mereka sesudah ihr
dan mereka pun lantas berpaling kepada keja-
hiliatnn. IGum'Aad dan kaumTsamud sesudatr itu
termasuk umat-umat jahiliah....

IGum'Aad adalah suatu kabilahyang berdiam
di bukit-bukit pasir di selatan Jazirah Arab. Se-
dangkan, kaumTsamud adalah suatu kabilahyang
berdiam di darah bebatuan di utaraJaziratr Arab
antara Tabuk dan Madinah. Pada zamannya,
masing-masing kabilah ini telah mencapai puncak
kekuatan, pertahanan, kemakmuran, dan keme
wahan.... Akan tetapi, mereka ifu termasuk orang-
orangyang dipastikan mendapatkan ancaman Allah
karena kesombongan mereka dari mengikuti pe-
rintah Allah. Juga disebabkan mereka lebih me-
milih keberhalaan daripada tauhid, dan beragama
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(tunduk patuh) kepada sesama hamba daripada
beragama (tunduk patuh) kepada Allah. Mereka
mendustakan para rasul dengan pendustaanyang
amatjelek.

Dalam kisatr mereka ini terdapat kesamaan

seperti yang disebutkan dalam permtrlaan surah ini
mengenai beberapa hakikat dan persoalan sebagai-

manakisatrkaum Nuh.

Klsah Nabi Huud 
"; 

I(aum'Aad

rU)Y'K\v 6 t*-l f k; Au1 $ !{:
!o,,,;,)*tH,St'&#lS

;$\fr d;:1c51&*\3il$Ar{"
mty j.4t13*,Fr;'lgr;rtjt
\:f;t'f1J6;},Jf;!'?"t3{b'Lfu4;

E<)';
'Dm. kcpada lnum Aad (I(ami utus) saudma mcreka,

Huud. Ia bnknta, 'Hai luumku, sembahhh Allnh,
seluli-kali t;dak adn bagimu tulan sclain Dia. Knmu

twnyalah mcngada-adnlun saja. Hai kaumlw, aku

tidak mtminta upah lupadamu bagi snuanku ini.
Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang tgkh
nanpulunku. Mal,a tidakkoh kamu tncmikirkan'

fula)?'Dan (din bnkan),'Hai luumlu, molnnlah

a'inpun lupada Tirlnrnnu lalu bertabatlnh Upada- Nyo
nicaya Dia mmurunkan huian yang sangat deras

alasiu, dan Dia alan neruntbahlan lelannn kzpadn

ktkuatnnmu, dnn j anganl'ah lnmu berpaling fungan

bnbuat dosa. "'(fluud: 5O-52)

Nabi Huud adalatr dari golongan kaum'Aad.
Maka, dia adalatr saudara mereka, salah seorang
dari mereka, yang dipersatukan oleh unsur ke
kerabatan umum antara orang{rang yang satu

kabilah. Unsur kekerabatan ini sangat menonjol di
sini, karena dengannya akan timbul kepercayaan
dan saling mencintai serta dapat saling menasihati

di antara mereka. Akan tetapi, kemudian sikap
kaum itu terhadap saudara dan nabinya itu tampak
sangat aneh dan buruk!Akhirnya, terjadilah pe
misahan antara kaum ifu dengan saudaranya karena
perbedaan prinsip akidah. Dengan demikian, me
nonjollah makna keterputusan semua hubungan

ketika telah terpuhrs hubungan akidah.
Supayahubungan ini'unik dan menonjol dalam

hubungan-hubungan masyarakat Islam, kemudian
supayajelas karakter agama ini dan langkah gerak-

nya... maka dimulailah dakwah itu. Sedangkan,
Rasul dan kaumnya ihr adalah dari satu umatyang
dipersafukan oleh unsur kekerabatan" darah, ke
furunan, kekeluargiaan, dan ketanahairan. Tetapi,
kemudian terjadi pemisatran, dan terbentuldah dua
umat yang berbeda dari satu kaum... yaifu umat
Islam dan umat musyrik.... Di antara mereka ter-
dapat garis pembeda dan pemisah.... Atas asas
pemisahan inilah Allah menunaikan janji-Nya

dengan menolong ormg{fimg mukrnin dan menr
binasal€n orang{rang musyrik

JanjiAllatr ini tidat( al<an datang dan direalisasi-
kan melainkan setelah tedadi pemisatran secira
total, barisan sudatr berbeda Janji-Nya direalisasi
kan setelah nabi bersama onrng{rang yang ber-

iman telah melepaskan hubungan dari kaumnya
melepaskan ikatan dan hubungan masa lalunya,
lepas dari kesetiaan dan kepatuhan pimpinan ter-
dahulu. Juga setelah nabi bersamakaum mukminin
memberikan seluruh loyalitas dan kesetiannya
secaratotal kepadaAllahTuhan merek4 dan ke
padakepemimpinan muslimyang menyeru mereka
ke jalan Allah. Nah, pada saat demikian sajalah
pertolongan Allatr datang kepada mereka...

'Dan lupadn lwum'Aad. (Ihmi utus) mudnra mnelu"
Huud.'

I(ami utus Huud kepada mereka sebagaimana
kami mengutus Nuh kepadakaumnya dalam kisatt
yang lalu.

'Dia bnkata, 'Hai luumlan.."'

Huud menyeru mereka dengan penuh cinta
kasih, dan mengingatkan mereka dengan unsur-
unsur yang mempersafukan mereka (dengan me
nyebut'taumku" - Ptnj). Barangkali hal ini akart

dapatmemberikan kesan kepadahati mereka dan
menimbulkan ketenaruan hati merekaunhrk me
nerima apa yang akan dikatakannya. Karena se'
orang pemandu tidak akan berdusta kepada ke
luarganya, dan seorangjuru nasihat tidak akan
menipukaumqra.

"Hai lwumku, sentalilahAllah, scluli-lmhi tidale ada

tulwn bagimu selnin Dta....n

Ya, sebuah perkataan yang dibawa oleh setiap
rasul. Sedangkan, kaumnya telah menyimpang dari

I
t
I
!
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beribadah kepadaAllah Yang Maha Esa" ibadatr yang
dulu dilakukan oleh orangorang yang berirnan ber-
sama Nuh setelah merekafirun dari bahtera Boleh
jadi langl€tr pertama penyimpangan initerjadi karena
berlebih-lebihan di dalam mengenang golongan
minoritas mukrnin yang dimuat dalam batrtera ber-
sama Nuh. Kemudian pengagungan atau pengkul-
tusan ini berkembang dari generasi ke generasi.
I alu, roh-roh merekayang suci itu digambarkan
berada dalam pohorrpohon dan batu-batu yang ber-
manfrat, dan selanjutnya bendabenda ini dliadikan
sembahan. Di balik itu terdapat dukundukun dan
pemukaaemukayang memperbudah manusia atas
nama sembahan-sembatran yang mereka dahva-
kan ini-dalam salatr bentuk dari bentuk-bentuk
kejahiliahan yaqg banyak ragamnya

Hal itu disebabkan karena penyimpangan adalatr
sebuah langkah penyelewengan dari jalan akidah
yang muflak Penyelewengan dari sebuah dddah
yang tidak searah dengan pensakralan terhadap
selain Allah, akidah yang tidak memperkenankan
manusia beragama dan beribadah kecuali hanya
kepada Allatr sja... Penyimpangan adalatr sebuah
langkah yang pasti diikuti oleh langl€tilangl€h dan
penyimpanganjenyimpangan sesudatrnya sejalan
dengan perjalanan waktu tanpa ada yang mengeta
hui sampai kapan batasnya kecuali Allah.

Bagaimanapun, kaum Huud adalatr orangorang
musyrikyang tidaktunduk beribadah kepadaAllah
Yang Maha Esa Oleh karena itulah, Nuh menyeru
mereka dengan seruan yang dibara oleh setiap rasul,

'...Hai knumku, smtraJiah Allnh! Seluli-lwli tidnlc
ada bagimu tulnn selnin Dia. Ifumu lwnya mmgada-
ada mja." plnlrurdz 50)

I(amu mengada.ada dalam melalcukan penyem-
batran kepada selain Allah, dan dalam mendak-
wakan adanya sekutu-sekuhr bagi A[ah.

Huud segeramenjelaskan kepadakaumnyabahwa
dalnvah faqg diserulannya itr adalah dakwah png
hrlus dan nasihatyang murni. Maka, di balik itu
tidakada maksud-maksud tertentu. Di dalam menr
berikan nasihat dan pehrnjuk itu, dia sama sekali
tidak meminta upah. IGrena, upahnya hanyalah
dariAllahyang telah menciptakannya dan mem-
berinya jaminan,

"Hai lraumla4 alar tidak mmthta upah keananu bagi
smn*u ini. Upahlw tidak hin lwnyalnh dari AIkh
yang tehh mmciptaknnku. Maka, tidaklwh knmu
mnnikirlan(nyal 7" (tluud: 5l)

Suatu halyang mengesankan ialah bahwaper-
kataarurya' Alw tidnle mzrninn upah lupadamu bagi
smtanku ini", adalah karena adanya hrduhan atau
anggapan dari kaumnya batrwa dia bermaksud
mencari upah atau mencari kekayaan lewat dal<watl
yang diiserukannya itu. Maka, pertanyaan yang
dilontarkanny4'Apakah kamu tida* memikirlan-
nya", ifri.unhrk menunjul*an keheranan terhadap
sikap mereka yang menggambarkan batrwa Rasul
dari Allah ini meminta rezeki dari manusia Padatral,
Allah yang mengutusnya itr adalatr Maha Pemberi
rezeki yang memberi malen kepada semua makh-
lukfng memerlukannya.

Kemudian Huud memberikan arahan kepada
mereka agar beristigfar (meminta ampun) dan
bertobat kepada Allah. Diulangilah kalimat yang
telah disebutkan pada permulaan suratr melalui
lisan Nabi terakhir Muhammad saw.) ini. Huud
menjanjikan dan menakut-nakuti mereka dengan
apa yang dijanjikan dan diancamkan oleh Nabi
Muharnmad saw. beberaparibu tahun sesudah itu,

'...Hai lmumku, *on"olon ampun lapadn IitJnnmu
lalu bertnfutlah kzpana- I,{y o nismya Dia mmurunJwn
hujan yang sangat daas atanru, dnn Dia akan mc-
nnmbahknn lcekuatan l"podo lukuatnnmu, dnn
janganlnh kamu bnpalhry dmgan bcrbuat dasa.'
(tluud:52)

Mohon ampunlatr kepadaTuhanmu dari dosa-
dosa yang kamu lakukan ihr dan bertobatlah ke
padaNya. Mulailahialan baru unfirk merealisasikan
niahnu itu dan mengimplementasikannya dalam
bentuk amal sebagai bukti kebenaran niatrnu....

"Nismya Din m"enurunlwn hujan yang sangat dnas
a.tasrnu."

Mereka sangatmemerlukan hujan unhrk menyi-
rami tanam-tanaman dan lembatr mereka di padang,
dan mennrburkan tanahnya dengan air hujanyang
turun di lembah itu.

"...Dan Dia aknn mennmbahJwn lukuatan l"podo
lskualanmu."

Yaitu kekuatan yang sudah kamu kenal dan
kamu ketahui....

"...Dan janganlah lwmu bnpaling derryan berbuat
don."ftluudz 52)

Dengan melakukan kejahatan yang berupa
tindakan berpaling dan mendustakan....

Marilatr kita perhatikan janji ini! Yakni, janji akan
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diturunkannya hujan yarrg sangat deras dan dilipat-
gandakannya kekuatan mereka Hal ini merupakan
perkaraperkarayang berlaku padanya sunnahrllah

sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetap
kan unhrk alam ini. Yaitu, ciptaan dan kehendak
Allatr terhadap tabiat alam. Maka, apakah hubung-
an istigfrr dan tobat dengan hal ini?

Mengenai tambatran kekuatan, maka hal ini
merupakan sesuahr yang dekat (biasa dialami) dan

mudah, bahkan merupakan suatu realitas yang

dapat dilihaL IGrena kebersihan hati dan melaku-

kan amal saleh di muka bumi ini akan dapat me
narnbatr kekuatan bagi orangorang yang bertobat
dan beramal saleh. Perbuatannya akan menambatr

kesehatan tubuh dengan pola hidup sederhana dan

merasa cukup dengan rezeki yang baik-baik saja

Juga menjadikan hati tenang dan tenteram, dapat
mengendorkan urat saraf, dan menjadikan hati
mantap dan percaya kepada rahmat Allatr yang bisa

datang setiap saal
Kebersihan hati dan amal saleh itu juga me

nambah kekuatan mereka dalam kehidupan ber-

masyarakat di bawatr pimpinan syariatAllah yang

bagus yang melepaskan manusia menjadi orang-

orang merdeka dan terhormat Jwa membebaskan
kemampuan dan potensi manusia untuk bekeria
dan berproduksi serta menunaikan tugas-tugas

kektralifahan di muka bumi, f,engan tidak disibuk-
kan dan dikendalikan dengan simbol-simbol ke
tuhanan terhadap tuhan-tuhan buatan. Selain itu,
juga melepaskan pengaruh dupa dan bunyi gen-

derang, dan untuk mengisi fitrah manusia yang

kosong dariTuhan Yang Matrabesar.
Dan yang perlu untuk selalu diperhatikan adalah

bahwa tuhan-tuhan buatan itu oleh pemelihara-
pemelihara serta para penyembatrnya perlu diberi
sebagian sifat-sifat uluhiah seperti qudrat (ber-

kuasa), ilm'mengetahul, ihnnthnh'mehpufi', qalw

berkuasa menekan', dm rahmnh'kasih sayang'....

Ya, kadang-kadang semua itu diperlukan agar
manusia mau tunduk kepadanya. Rububiyahiht
memerlukan uluhiah agar manusia hrnduk ke
padanya. Dan, semua ini membufuhkan usaha

keras dari para pemelihara dan para penyembah-

ny4 dan memerlukan biayayang oleh orangorang
yang beragama untuk Allah saja dapat digunakan
unfuk memaknrurkan bumi dan menunaikan fugas
tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Tetapi, biaya-

biaya tersebut digunakan oleh para penyembatr
tuhan-tuhan buatan itu unhrk membeli (membuat)
genderang, seruling, bacaan-bacaan, dan penyu-

cian-penyucian terhadap tuhan-tuhan buatan itu!
Memang ada kalanya terdapat kekuatan bagi

oftmg{rang yang tidak menegald<an syariat Allatr
di dalam hati dan masyarakatmereka Tetapi, ke
kuatan ini hanya sementara waktu, hingga men-

capai puncaknya sesuai dengan sunnatullah. Se
sudatr itu akan runtuh karena tidak berlandaskan
peda fondasiV*A kukuh, melainkan hanya ber-
sandar pada sahr sisi dari hukum alam seperti
bekerja tata terbityang mereka buat, dan produksi
yang banyak Hal ini tidak akan kekal, karenarusak-
nya kehidupan spiritual dan sosial akan menjadikan
mereka binasa sesudatr itu.

Adapun masalah penumnan hujanyang deras,

maka secara lahiriah ia teriadi sesuai dengan sun-

nahrllah pada alam semesta (hukum alam). Akan
tetapi, berlalnrnya hukum dam ini tidak menuhrp
kemungkinan bahwa hujan tersebut memberikan
kehidupan (dengan kehendak dan kekuasaan Allah)

di suatu tempat dan pada suatu waktu, dan men-
jadikan kehancuran dan kebinasaan pada tempat
dan waktu yang lain. Dapat saja dengan kekuasaan
Allah terjadilah kehidupan dengan adanya huian itu
bagi suatu kaum dan terjadinya kehancuran bagi
kaum yang lain. Mungkin pula Allah melaksanakan
kabar gembira dengan kebaikan dan ancaman-Nya

dengan kejelekan dengan cara mempergunakan
frktor-frktor alam. IGren4 Dialatr yang mencipta
kan frktor-frktor ini dan menjadikan sebabsebab
unfuk merealisasikan sunnalr-Nya atas semua hal.

Kemudian dibalik itu tetaplatr ada kehendak
Allahyang mutlakpng memalingkan sebabsebab
dan fenomnafenomena lahiriah dengan berbeda
dari kebiasaan yang dialami manusia berkenaan
dengan fenomena-fenomena alam selama ini. Hd
itu adalatr unhrk merealisasikan kekuasaan Allatr
sebagaimana yang Dia kehendaki dan bagaimana
yang Dia inginkan- IGren4 sudah menjadi hak-Nya
unhrkmemutuskan segala sesuahr di langit dan di
bumi tanpa terikat dengan apa yang biasanya
mengikatmanusia

Itulah daln'ah Nabi Huud. Dan kelihatannya,
dalan'atrnfia ini tidak diiringi dengan muf,iizatyang
luarbiasa Barangkali karena masih dekat dengan
masa terjadinya air bah dari mereka yang masih
sering diingat dan disebut-sebut oleh mereka Se
danglg$ Huud sendiri pernatr meqgingatkan mereka
dengan air bah ifil pada surah lain Adapun kaunr
nya, maka mereka melontarkan tuduhan yang
macam-macam kepada Nabi Huud,
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"I(a,um Aad brlata, 'Hai Huud kamu tidak men-
dannglwn lupada lwtni suatu buHiyangnyata, dan
lmmi scknli-luli tidalc alwn mtningallwn senbahan-
sem.balwn lwmi karenapolratannrnu, dan karni selwLi-
lnli tidnk alun mempercayai knrnu. I{ami tidak
metgatalun mehinlun bahwa sebagian sembalwn-
semtrahan l(ami hlah meninQalwn pryalcit gih atas
dhitnu.... " pluud: $-54)

Hingea sejauh inilah perryimpangan di dalam diri
mereka, sampai-sampai mereka menuduh Huud
terkena penyakit gila karena ditimpakan kegilaan
oleh berhalaberhala sembatran palsu mereka

'Hai Huud lranu tidnkmmdannglun kzpadn lani
suatu buldi yng ny ata.... "

Padahal, tauahid itu tidak memerlukan bukti
yang ryata. Tauhid haqza membuhrhkan pengaratr
an dan pengingatan, dan memerlukan dibangkit-
kannya logika fitrah dan kesadaran nurani.

"...Dan larni selwli-lwll t;dnk aka.n mcninggallwn
scnbalan+ctnbalan kmni leneru p erlalannmu. "

IGmi tidak akan meninggalkan sembahansenr
bahan kami hanya sematamataperkataanmu yang
tanpabukti dan tanpa dalil
'Dan lwmi selali-lwhi tidak alan nmQermyai kama. u

(Iluud:53)

IGmi tidakakan menerimamu dan membenar-
kanmu. Seruanyangkamulakulan itu tidaklain harya
lah igauanmu saja karena engkau telah ditimpakan
penyalcitgila oleh sebagian sembatran kami!

Di sini, tidak ada yang dihadapi Nabi Huud
melainkan tantan$n. Tidak ada jalan laei baginya
kecuali menghadapkan diri kepada Allatr dan
berlindung kepadaNya- IGmudian menyampaikan
ancaman dan peringatan terakhir kepada orang-
omng yang mendustakan ihr. Juga menyampaikan
pemisahan dan pelepasan tanggung jawab jika
mereka masih terus aaja mendustakan,

t"bW&r6ti6x$-4yJv
&; LKS oLt st br ;'v;,i'8.7i n

ctlL?*u,};6iL*r"n(kti;;fi
.r,61tr\iK4nltfi og916;199;p
;jLtV);j#,{;K*r}Eat;stKlt-, tf=; oege
".. Jluud mmjanab,'Seungulwya a.lw jadikan Atlah
scbagai salrsika, dnn saksilunlah olehmu selulian
balwa scwttguhnya alar bcrhpas diri dari apayang
lmmu persekuulw dnri sclain-I,lya. Sebab itu, jalan-
kailah tipu day amil sanwmya tahadaplw dnn j angan-
Iah kmnu rutnberi tangguh lepadafil. &nngguhnya
aku bernwalal lupana Allah 1fuhanlw dan Tulanmu.
Tidak ada suatu birutang mclatn pun melainknn
Dialah yang mcrnzgang ubun-ubanrrya. Sesanggulmya

mfunlat di aras jalon y ang larut Jila lwnu bcrpaling,
makn senmgguhnya alu ulah mmy ampailan kQada-
mu apa (ananah) yang alat diuttu (unhrt ncnyanpai-
lan)rya lupadnmu. Dan Tfulnr*u alan mcnganti
(lunru) dzngan laum y ang lain (dari) ka nu, dan lumu
tidnk dapat mmtbuat mudJwrat kepada-Itlya scdikit
pun. Smngfinya nhanlu adalah Malw Pcrulilura
segala sesuatu. "' ftIuud: 54-57)

Itulah pemberontakan yang berupa pelepasan
diri dari kaumryra padatral Huud termasuk kalarrg-
an mereka dan saudara mereka lhrlah pemberonta
kan karena takut Huud rnasih tinggd bersama
mereka sedangkan mereka telatr mengarnbil jalan

hidup Selain jalan Allah. Pemberontakan yang me
misahkan antara kedua kelompok yang tidak mung-
kin bertemu dalam safir ikatan, )raifir ikatan akidah.

Huud menjadikan Allah, Tuhannya, sebagai
saksi atas keterlepasanrya dari kaumrya yang sesat
ihr. Ia memisatrkan diri dan menjauhkan diri dari
mereka Dan dipersaksikanrya pula pelepasan dan
perpisahan ini kepada mereka seciu? langsung di
hadapan merek4 supaya tidak ada kesamaran lagi
dahm hati merekabahwa ia sudah menjauhlran diri
dari mereka dan bukan termasuk golongan mereka
lagl.

Semua ini ialalcukankarenakuat dan tingginya
imannya, yang disertai dengan kemantapan dan
ketenangan.

Sesungguhnya manusia tercengang+engang
dan terheran-heran terhadap seorang manusiayang
sendirian menghadapi kaum yang keras, kejam,
dan bodoh. Ikum yang kebodohannya sudatr sanr
pai pada mempercayai batrwa sembahan-sembatran
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palsu mereka telah menimpakan penyakit grla ke
pada seseorang sehingga yang bersangkutan mengi
gau. Mereka menumdang atau beranggapan bahwa
seruan unhrk menyembahAllah Yang Matra Esaitu
sebagai igauan yang disebabkan oleh kegilaan
tersebul

Sungguh manusia terheran-heran terhadap
seorang manusia yang berani menghadapi kaum
yang begitrr percala kepada hrhan-tuhan palsu ifir.
Iantas manusia (Huud) itu membodoh-bodohkan
akidatr mereka dan mencela serta menegurnya de
ngan keras. Setelah ihr menyampaikan tantangan
kepada mereka dergan tidak meminta tempo unhrk
mempersiapkan segala sesuafunya lebih dahulu,
dan tanpa menunggu redanya kemaratran mereka.

Sungguh manusia terheran-heran terhadap se
omng numusiayang berani mendobrak kaum yang
kasar dan keras kepala itu. Akan tetapi, keheranan
mereka itu akan hilang apabila mereka merenung-
kan frktor-faktor dan sebabsebab yang menjadi.
kannya berani berbuat begiht....

Faktor ihr ialatr fuua kepercayaaa dnn karunnpan
Iman kepada Allah, percaya akan janji.Nya, dan
mantap terhadap pertolongarNya- Iman yang telah
meresap dan merasuk ke dalam hati. Apabila Allatt
menjanjikan pertolongan yang sebenarnya ke
dalam hati yang demikian ini, maka hati tersebut
sama sekali tidak pernah menyangsikanryra. IGrena
ia sudah percaya lahir batin, sepenuh hati. Dan, janji

ihr bukan untukmasake depanyang masih dalam
kandungan kegaiban, tetapi ia sudatr datang dan
menjadi keqrataan dalam pandarrgannya dan dalam
matahatinm

'...Huud mmjawab, 'Sesunguhnya a*u mmjadilan
Allah sebagai salesilar, dan salsilunlah obhmu sclulian
bahan satnggdmya alat b€rl$as diri dni ap yang lamt
persekutulan dan sehin-Ir{y4.... "' (fluud z 54-55)

Aku menjadikan Allah sebagai saksi atas ke
berpisatranku dari apa yang kamu persekutukan
selain Dia Saksikanlah olehmu semua akan keter-
lepasan diriku ini dan akan menjadi hujjatr untuk
mempersalahkankamu bahwa aku telatr menyata-
kan kepadamu akan keterlepasanku dari apayang
kamu persekutukan dari selain Allatl. Kemudian,
berkumpullah kamu bersama sembatran-sembah-
an yang kamu anggap salah satunya telah menimpa
kan penyakit gila kepadaku. Berkumpullah kamu
dan sembahan-sembatranmu semuanya, kemudian
lakulcanlah daya upaya terhadapku dan jangan kamu
beri tangguh kepadaku. Maka, aku tidak meng-

hiraukan kamu semu4 dan aku sama sekali tidak
takutkepadamu,

'sesungguhnya alat bntawalul ke7adn Allnh Munlat
danTfulnnmu...."

Bagaimanapun kamu mengingkari dan men-
dustakan, maka hakikat ini tetap tegak, yaitu
hakikat fububiyyah'kehrhanan' Allah terhadapku
dan terhadapmu. Hanya Allah Yang Maha Esa
sajalatr Tuhanku dan Tuhanmu, karena Dia adalah
Tuhan bagi semuaqa" tanpaberbilang dan tanpa
bersekufu....

'Tulnk adn suatu maIJJuk melntn pun mclainlrnn
Dialah yang nancgang ubun-ubumya...."

Ini merupakan suafu ganrbaran yang menyenhrh
tentang keperkasaan dan kekuasaan, )mng meng-
garnbarkan kekuasaan yang memegang uburrtrbun
setiap maktrluk melata di muka bumi, termasuk
manusia Ubun-ubun adalah bagian depan kepala
Ini mengganrbarkan kekuasaan, keperkasaan, dan
perlindungan, yang diganrbarkan dengan garnbar-
an indrawi yang sesuai dengan sikap kaum yang
dihadapi, sesuai dengan kekerasan dan kekasaran
merek4 sesuai dengan keperkasaan dan ketegapan
hrbuh mereka dan sesuai pula dihadapkan kepada
kekerasan perasiurn mereka. Di samping itu, di-
tetapkan pula konsistensi sunnah llahiah fang tidak
pernatr berpaling dan berganti,

"...Sennguhnya nfunlil di atas jalnnyanghnus."
(tluud:56)

Maka inilah kekuatan, kelurusan, dan keteguh-
an.

Dalam kalimat-kalimat yang keras dan tegas im,
kita mengetahui rahasia ketinggian dan tantanga*
np itu. Ia melukiskan ganrbaran hakikatyang di
jumpai Nabi Huud di dalam hatinya dari Tuhan$"a
Dia mendapati hakikat ini begitu jelas bahwa
Tuhannya dan Tuhan bagi semua maktrluk ini
adalah Mahalmat fui Matraperkasa

"Tidak adn suatu pun ma*hluk mclnta mehinlnn
Dialah yng mcnegary ubun-ubunn! a. "

Dan merekapng keras dan kejam dari kaumry"a
itu tidak lain adalah makhluk melata di antara
makhluk-malfiluk melata lainnya yang uburrubu*
nya dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan.
Mak4 apakatr yang perlu ditakuti oleh Huud ter-
hadap makhluk-makhluk melata ini padatr,al mereka
tidak mampu berbuat apa pun atasnya melainkan
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dengan izin Tuhannya? Dan apa artinya dia tetap
bersama mereka, sedangkan jalan hidup mereka
sudah berbeda dengan jalan hidupnya?

Hakikat yang didapat di dalam dirinya oleh
daku dal$Matt ini tidak memberikan kesempatan
baginya untuk meragukan akibat urusannya. Juga
tidak membiarkannya merasa bimbang unfuk
menempuh jalannya

Ihr adalatr Hakilut Uluhiahsebagaimana yang
tampak di dalam hatiyang jernih dan beriman.

Pada batas tantangan yang disampaikan dengan
kekuatan Allah, dan menampakkan kekuatan dalam
bentuknya yang perkasa ini, Nabi Huud menyam-
paikan peringatan dan ancaman

'lilw larnu berpalinge mala sesunguhnla aku telah
menyanQailran kzpadarnu apa (ananah) yangaku di-
uhr (untuk rnmyampailmn)ny a kzp adnmu.... "

Aku sudah menunaikan kewajibanku kepada
Allah, dan tanganku sudah mengibaskan urusnnmu
supaya kamu berhadapan langsung dengan ke
kuatanAllah,

".. Dan Ifuhwilat akm rcnganti (lwmu) dmgan luurn
yang selnin (dmi) lwmu.., "

IGumyang pantas menerima seruan-Nya dan
berlaku lurus di atas petunjuk-Nya setelah kamu
dibinasakan karena pelarlggaranrnu, kezalimanmu,
dan penyimpanganmu.

'Dan lumu tidalr dapat mzmbuat mudharal kt\odo-
Nya scdikit pun."

I(arena kamu tidah mempunyai kekuatan, dan
lenyapnya kamu tidak menjadikannya sebagai
suahr kehaqrpaan dan kekurangan....

"... S aungguhnya Tulwnku Malu Pemclilwra segala
sesuatu." pluad:. 57)

Memelihara agamaNya, kekasih-kekasih-Ny4
dan sunnah-Nya dari gangguan dan kelenyapan.
Dia senantiasa menguasai kamu, maka kamu tidalr
dapatlari dan melepaskan diri dari-Nya

Ini merupakan kata pemutus, dan selesailah per-
debatan dan pembicaraan. Selanjutrya direalisasi-
kadah ancaman ihr,

#r,),{,rfir;; j- jVf;q}6,,r11;gJ

*Wv,it;ig,u,
'Dan tntlmla datnng azpb l{ami, Kami sehmatkan
Huud dan orang-orang yrg bniman bersama dia

dtngan ralunat dnri I(n mi, dnt lfumi selnmatlan puh
mnela dmi a<nb yng bnat." ftlutd: 58)

Tatkala telah datmg azab IGmi sebagai realisasi
ancaman IGmi dan dibinasakannya kaum Huud,
maka kami selamatkan Huud dan orangoraqg yang
beriman bersamanya dengan rahmat secara lang-
sung dari IGmi..Tahmat IGmi yang menyelamat-
kan'mereka dari siksaan umum yang menimpa
kaum ihr, dan dikecualikanlah mereka dari tirnfn
bencana Diselarrufkan pula mereka dari azab yang
berat yang menimpa orangorang ),ang mendusta
l€n.

Disifrtinya azab in dengan'beraf ' dalam ganr
baran ini sesuai dengan kondisinya, yaifi.r terhadap
kaum yang keras dan sombong.

Sekarang kaum'Aad telah binasa Kejatuhan
mereka itu diisyaratkan dengan isyaratyang jauh,

dan dicatatlah dosa yang mereka lakukan. Iantas
dipublikasikan dengan kutukan dan pengusiran,
dalam benfuk penetapan, diulang-ulang, dan di-
kukuhkan,

WrilI'W3r6et-6,i-'l+i;t*:
t*tv,ilA

'Dan ilulah (ki.nh) lwun,aad yang magingktri tanda-
tanda lukuasaan Tfulwn mnelw dan mendurhnJui
rasul-rasul Allah. Merela mmuruti pnintah scmua
penguasa yang saoaurng-ucnang lag ntnennng (lu-
bmaran)."'plaiudz 59)

Yatr, pelanggaran terhadap frintah Rasul, dan
mengikuti frintah penguasa yang sewenang-
wenang. Sedangkan Islam adalah menaati frintatl
para rasulAllah dan melanggar perintatr penguasa
yang sewenang-wenang. Inilah persimpangan jalan
antara jahiliah dengan Islam" dan antara kel<afiran
dengan iman... pada setiap risalah dan di tangan
setiap rasul

Dengan demikian, nyatalah bahwa dakwah
tauhid tujuannya yang pertama adalatr untuk mem-
bebaskan manusia darikeberagamaan dan kehrn-
dukan kepada selain Allatr, menentang penguasa-
pengu:Nia zahmyarq merampas kepribadian dan
kemerdekaan. Mengikuti penguas:rpenguilsa yang
sewenang-wenang dan sombong itu adalah suahr
kejatratan, syirik, dan kufur, yang para pelakunya
layakmendapatkan kehancuran di duniadan azab
di akhirat

SesungguhnyaAllah telah menciptakan manusia
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supaya mereka meniadi mal*rlukyang merdeka,
yang tidak tunduk melakukan ubudiah kepada
seonmg pun dari maktrluk-Nya dengan melepaskan
kemerdekaannya ini untuk thaghut. IGrena di
sinilatr letak kemuliaan mereka. Apabila mereka
tidak menjaganya, maka tidak ada kemuliaan bagi
mereka di sisi Allatr dan tidak ada keselamatan.
Dan, tidak mungkin bagi segolongan manusia
mendalarahan kemuliaan dan kemanusiaan, se
dangkan mereka beragama dan tunduk patuh
kepada selain Allah dari kalangan hamba-hamba-
Nya"

Orangorang yang menerima rububiylahharrtba
(kekuasaanya dan pengaturannya) itu tidak dapat
diterima alasanrya karena mereka di ikuasai IGrena
jurnlah mereka banyak, sedang jumlatr penguasa

ihr harya sedikit lGlau mereka mau membebaskan
diri, maka hendaHah mereka mengorbankan se
bagian dari apayang biasa mereka korbankan buat
penguasapenguasaitu, dengan menggunakan tenag4
jiwa kedudukan, dan hartabenda.

Sesungguhnya kaum'Aad telah binasa karena
mereka mengikuti perintah penguasayirng sewe
nang-wenang lagi menentang kebenaran. Mereka
binasa dengan diiringi oleh kutukan di dunia dan di
aktrirat,

.A !..+ .... 
"r;lt;;tU6!ti r*c-fr\

'Dan m.erekn selnlu diilwti dzngan leutuknn di dunia
ini dnn fte$tu pula) padn lnri kiamat...."

Kemudian mereka tidak dibiarkan sebelum di-
rekam keadaan mereka dan hal-hal yang menye
babkan mereka mendapat nasib seperti itu, yang
diumumkan lewatpernyataan umum dan pe-ringat-

an yang keras,

$ Wffi(\;iirt-
'...htgatlnh, sesunguhnya knum Aad itu furtr kzpadn

Tulwn m.creka!...."

Kemudian mereka didoakan dengan pengusiran

dari rahmat dan kebinasaan,

'..Jngatlah, lubinnsaanhh bagi laum Aad, (yaitu)

lwum Huud."' (Iluud: 60)

Dengan pembatasan, penjelasan, dan penegasan

ini, seakan-akan dibatasi alamat mereka unfuk men-
dapatkan kutukan yang dikirimkan itu, sehingga
merekalah yang benar-benar dituju oleh kufirkan
itu,

'...h gatlnh, lcebinasannhh bagi laurn Aad, (yartu)

lwumHuud!"

I

Beberapa Pelajaran Penting dalam Kisah Nabi
Huud

Kita perlu berhenti beberapa lama di depan
sesuahr yang diilhamkan oleh kisah Nabi Huud
bersama kaumnya dalam surah ini, sebelum kita
beralih kepada kisah Nabi Shaleh. IGrena pema-

paran langkah perjalanan dakwah Islamiah seperti
ini hanya disebutkan dalam AlQur'an untuk mem-
berikan rambu-rambu perjalanan pergerakan aki-
dah ini sepanjang generasi anak manusia- Ia bukan
cuma untuk masa lalu saja dalam sejaratr, tetapi
untuk masa yang akan datane pula hingga akhir
72Tna;N.

I^angkah dan pergqrakan dahrah ini bukart
hanya bagi golongan Islam angkatan pertama yang

menerima Al-Qur'an pertama kali saja yang ber-
gerak menghadapi kejahiliahan pada masa itu.
Tet"pi ia juga berlaku bagi setiap kaum muslimin
png menghadapi kejatrilialran hingga akhir nmIruaur:.

Inilah yang menjadikan AlQur'an sebagai Kitab
Dakwah Islamiah yang abadi, dan sebagai petunjuk
nya dalam pergerakannya pada setiap saaL

Sesungguhnya. telatr kami kemukakan secara
sepintas kilas beberapa sentuhan AlQur'an yang
akan kita bicarakan kembali secira keseluruhan
dalam wakbr dekat Akan tetapi, ia lewat juga ketjka
sedang menafsirkan beberapa nash Al-Qur'an
secara sepintas sesuai dengan konteks kalimat Ia
memerlukan perhentian panjang unhrk merenung-
kannya secaraglobal.
1. Kita berhenti di depan gerakan dalcwatr abadi

lewat setiap rasul dan setiap risdah. Yaitu, dak-
wah yang menyerukan kesatuan ibadah dan
ubudiah hanya kepada Allah, yang terlukis
dalam kisahAlQur'an mengenai setiap rasul

'.. Dia b crkata"'Hai lmumlw, smbalilah AIIah.

Sanu seluli tidalc adn bagimu tulun sclain Dia"'
ftIuud:50)

Dan kami selalu menafsirl<an "bnibadah"ke
pada Allah saja itu dengan'baagama sccara iotal"
hanya untukAllah saja baik dalam urusan dunia
maupun urusan akhiral Karena demikianlah

*$,rjtqt:r1.rt...
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makna yang ditunjuki oleh makna bahasanya
yang asli. Sebab, kata Abd {+\ berarti tundulq
pahrh, dan merendahkan diri. Dan, th"ariq mu-
'abbad berarti jalan yang rendah (di bawah,
diinjak kaki) dan dihamparkan . lGrta Abbadahu

berarti menjadikannya budak, yakni orang yang

tunduk dan merendahkan diri.
Bangsa Arab yang dituruni firman dengan Al-

Qur'an ini pertama kali tidak membatasi pe
hrnjuk lafal ini sebagai semata-mata perintah
unhrk menunaikan syiarsyiar ubudiah. Bahkan,
pada saat pertama kali laial ini difirmankan di
Mekah belum difardhukan syiar-syiar 'ta'ab-
budiyahyang diwajibkan sesudah itu. Kata ini
haqra dapat dipatrami bahwa yang dihrnhrt ialah
keberagamaan kepadaAllah saja dalam semua
urusanny4 dan melepaskan keberagamaan ke
pada selain Allah dari lehernya dalam semua
urusan" Rastrlullah menafsirkan "ihadnh" dengan
nash balrwa yang ia maksud adalah "matgikut{,
bukan syiar-syiar ta'abbudiyah Yaitu, dalam
sabda beliau kepada Adi bin Hatim tentang
oftrng{rang Yatrudi dan Nasrani yang menjadi-
kan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka
sebagai tuhan{rhan,

,Jr.,r;Jrr &ti?rl4t jtr:;f 4,,).h
{r-ft ,ri't:t ui ,:J:riiti

'Ya, mnela (parapmdtta danrahib) itu mmg-
hakilan y ang haran hnt maelu" dan mmglwram-
lunynglwhl ans mtrelu,lantas muela m4g-
;lwtinya, maka;arlnh ibadah l"podo mtrelta."

Sesungguhnya digunakannya laful "ibadah"
unfuk "syiar-syiar tn'abbudiyah" karena ia ter-
masuk salah satu benfirk keberagamaan (ketun-

dulmn) kepada Allah dalam suahr urusan. Suahr
gambaran yang tidak mencakup seluruh cakup
an "ifudah",batrkan ihr hanf"a konsekuensi logis
nya saj4 bukan pokok Mak4 setelah manusia
merasa bingung terhadap apa yang dihrnjuki
oleh ltata "din"danapayang ditunjuki oleh lafal
'ibadah", nakamereka mematrami batrwa ibadatt
kepada selain Allah yang mengeluarkan manusia
dari Islam kepada jahiliah itu hanyalah mem-

persembahkan syiar-syiar ta'abbudiyahkepada
selain Allah, seperti mempersembahkannya
untuk patung-patung dan berhala-berhala-

Apabila manusia sudah menjauhi benhrk pe
ribadatan semacam ini, makadiatelah jauh dari
syirik dan kejahiliahan. Dengan demikian, dia
telah menjadi seorang 'muslim" yang tidak
boleh dikafrkan. Dia mendapatkan jaminan se
bagai layalnrya seoftmg muslim dalam masnra-
kat muslim seperti perlindungan darah, kehor-
matan, dan harta bendanya... dan lainlain hak
orimg muslim terhadap muslim lainnya.

Ini merupakan anggapan)'ang batil, pengerut-

an dan pengerdilan. Bahkan, penukaran dan
penggantian terhadap isi pefimiuk laial "ibfulf'
yang dengannya seoft[rg muslim masuk Islam
atau keluar darinya. Dan, isi petunjuk itu ialatl
beragama secara totalitas kepadaAllah dalam
semua urusan dan membuang keberagamaan
kepada selain Allah dalam semua urusan pula
Inilah kandungan yang ditunjuki oleh lafal iht
menurut pengertlbn pokok dalam bahasa dan
yang dinashkan oleh Rasulullah ketika beliau
menafsirkan firman Allah,

'Merclu mmjadilwn nrang-urang alim d,an

rahib-rahib mnela sebagai tulwt selnin Allah...."
(atTaubah:31)

Sesudatr penabiran Rasulullab tidahperh lagt
dihiraukan istilah yang dibuat oleh seseorang.T

Inilah hakikatyang sering kami nyatakan di
dalam faftir azh-Zhiklint dan lain-lainryra pada

setap kesempatan kami menulis septrtar masalah

agama ini beserta karakternya dan manhaj
gerakannya.s

Maka, sekarang kita jumpai di dalam kisatr
Nabi Huud ini sebagaimanayang ditampilkan
dalam suratr ini secercah cahaya yang mem-
batasi tema persoalan dan titik tolak peperangan
yang terjadi antara Nabi Huud dengan kaumny4
dan antara Islamyang ia bawa dengan kejahiliah
an yang dipegang teguh oleh mereka Juga kita
jumpai sinar yang menunjulckan batasan me
ngenai apayang dimaksud perkahan Nabi Huud
kepada merek4

TSilakanperftsapembahasanpentingyangditulisoleh seorangtokoh muslimkenamaanUstad SalryidAbulAlaafMaududi,pemimpinJama'ah

Islarniyalr Pakistan ya etrl,$filJ.&-Mllshtlulutul kba'ah fil Qur'an: oI-Ih, ar-Rdb, ad-Din, al-Ibadah.
SBuku.Ma'alimfithThariq, KhashaaishutTashawwuil Islami wa Muqauuimaatuhu, Harhad-Din,Al-Mu$aqbal li Had.ztd-Ditt, al-Ishm

wa Mttsyhilatul Hadharah, at-Aadaalatul litima'iyyah, dan as-Sahamul Alami ual-Islamyang diterbitkan oleh Darusy Syuruq.
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"Hai laumlar, smbahlnh Allnh! Selwli-lwli tidnk
ada bagimu tulan sclnin AIhh.'

Sesungguhnya ia tidak memaksudkan ucapan

ihr dengan, "Hai kaumku, janganlah kamu me
lakukan larnbang-larnb ang tn'abbudiy ahkepada
selain Allah", sebagaimana yang digambarkan
oleh orangorang yang mengerdilkan dan me
ngerutkan kandungan petunjuk "'ibad.ah" se
bagaimana yang mereka patrami dan batasi di
dalam bingkai sylar-sytar ta'abbudiyah saja.

Tetapi yang ia maksudkan ialatr keberagamaan
(ketundukan total) kepadaAllah saja dalam se
luruh sistem kehidupan, dan membuang ketun-
dukan dan kepatuhan kepada seoftmg thaghut
pun dalam seluruh urusan kehidupan. Dan,

tindakan yang karenanya kaum Huud layak
mendapatkan kebinasaan dan kufirkan di dunia
dan di akhirat ihr bukanlah karena semab-mata
memberikan syrar tn'abbudiyy ah kepada selain

Allah.
Inilatr sebuatr benhrk dari sekian banyakben-

tuk kemusyrikan yang Nabi Huud datang untuk
membebaskan mereka darinya menuju ibadatr
(ketundukan total) kepada Allah saja. Sesung-

guhnya tindakan yang amat mungkar yang

karenanya mereka layak mendapatkan pem-

bdasan seperti itu ialah pengingkaran mereka
terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, menentang
para rasul, dan mengikuti perintah para pe
nguasayang sewenimg-rrenang terhadap hanrba
hambaAllah,

'Dan itulnh (kisah) kam Aad y ang mmgingkmi

tanda-tnndn lwkuasa.an Tulan merekn dan men-

durlwlai rasul-rasul Allah dan mnela mnturuti
pointah sanua penguata ytg snerun'g-.uerung
-lagi 

mncntnng (Izbcnaranl. " (fluud: 59)

Penginglmran mereka terhadap ayat-ayat Tuhan

mereka tampah dalam kedurhakaan mereka
terhadap Rasul dan menuruti para penguasa

]zrqg seweftmg-wenang. Inilahinti persoalannya

yang cuma satu, tidak banyak lGrena apabila

suahr kaum telah mendurhakai perintah-pe
rintah Allah yang tertuang di dalam syariat-Nya
yang disampaikan lewat rasul-rasul-Nya agar
mereka tidak beragama (tunduk total) kepada

selain Allah, lantas mereka tunduk patuh kepada

thaghut-thaghut sebaeai pengganti kehrndukar
nya kepadaAllah, maka sesungguhnya mereka
telah mengingkari ayat-ayat Allah dan men-

durhakai Rasul-Nya Dengan demikian, mereka
telatr keluar dari Islam kepadakemusyrikan.

Sudah jelas bagi kita sebelumnya batrwa lslam
merupakan ajaran dasar dimulainya kehidupan
manusia di muka bumi, yaitu yang dibawa hrun
oleh Adam dari surga dan menjadi lfialifah di
mulia bumi. Islagn itu pulayang dibawa turun
oleh Nabi Nuh ddri baht€ra dan menjadi khatifrh
di muka bumi. Tetapi, kemudian manusialatr
yang keluar dari Islam menuju kepada kejahiliah-
an. Sehingga datanglah dals'ah kepadamereka
unhrk mengembalikan mereka dari kejahiliahan
kepada Islam. Dan, demikian pulalah yang ter-
jadi hinggazaman kita ini.

Kenyataannya, andaikan haldkat ibadah itu
hanya sematamata syiar tn'albud\aJ? tindakan-
tindakan ritual', niscaya tidakperlu diperhatikan
seluruh angkatan fiang mulia dari kalangan para

rasul dengan risalatrnya tidak perlu diperhatikan
setiap tenaga dan daya upayayang dicurahkan
para rasul, dan tidak perlu diperhafrlanazab-
azab dan penderitaanyang dialami dan dihadapi
para juru dakwah dan kaum mulaninin sepan-
jang perjalanan zaman. Sesungguhnya yang
patut mendapatkan penghargaan yang tinggl
ialatr mengeluarkan manusia secara total dari
keberagamaan ftetundukan total) kepada se
sama hamba Allah. Kemudian mengembalikan
mereka kepada ketundukan kepadaAllah saja

dalam semua urusan dan dalam semua per-

soalan serta dalam sistem kehidupan mereka
seluruhnya baik dalam urusan dunia maupun
akhirat

Sesungguhnya tauhidul uluhiyyah, tauhidur
rububiyyah, tauhidtl qauam,ah, tauhidul lwki-
rntylalr, taihidu nwshdarisy Eari'ah, tauhidtt man'
lqiiUryari"dnmeryafirkan arah keberaganpan
manusia secaratotal.. merupakan halyaqg untuk-
ndah para rasul diuhrs dan untrknya segenap
tenaga dicurahkan. Dalam rangka mewujud-
kannya maka ditanggunglah semua siksaan dan
penderitaan sepanjang zarnzln. Bukan karena
Allah membuhrhkannya karena Allah itu Maha-
kaya dan tidak membuhrhkan sesuafir pun dari
alam semesta ini Akan tetapi, karena kehidupan
manusia tidah dapat baik, lurus, meningkat
derajafiryq dan layakhidupnya sebagai manusia
kecuali dengan tauhid yangtidak ada batasnya
mengenai pengaruhnya dalam kehidupan
manusia pada semua aspeknya (Inilah yang
ingin karni tambahkan penjelasan-insp Allah-
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di dalam mengakhiri kisah para rasul dalam
penutup surah ini).

2. Kaberhenti di depan hakikatyang disingkap
kan Huud kepada kaumnya dengan pert<ataannya

"Hai lwumlca, molwnlah antpun l"pado tulnn-
mu Inlu bntnbatlah fupana-Ir{yo niscaya Dia me-

nurunlwn luj an yang sangat dnas atanru, dm Uta
alan. mnanbahknn luhtann lupada luhtatanmu,
dnn janganhh lumu berpaling dmgan bnbuat
dnsa."plurud:52)

Itulah haldkatyang telah kami sebutkan dalam
pendatruluan tafsir ini yang dihadapi dalnrah
Rasulullah kepada kaumnya (dengan kandung-
an kitab yang:ayat-ayatnya disusun dengan rapi
dan dijelaskan dengan terperinci dari sisiAllah
yang Mahabiiaksana lagi Maha Mengetatrui),
sebqgaimana disebutkan dalam firman-Nya

'Dan hmdnl,lahlumu mcmintn arnpun lupadn
Tulunmu dan bntobat lupana-Nya. jilw lanu
nmgcrjalmn yang dmikian), niscaya Dia alun
mcmbcri lenihnaran yang bai.k (taus-mawus)
kepadanu nnpai u:aldu yng tzlah dittntulcatl Da
alnn nunberi lvpadn fiq4tap orury yng m,en-
punyai luutarnaan (balaan) leutanannnya. Jilw
luna berPling maln alat talatt lwmu al,an ditimpa
silca lwi kiamat." pluudz 3)

Hakikat itu ialah hakikat hubungan antara
nilai-nilai iman dengan nilai-nilai realitas datam
kehidupan manusia Juga hakikat pertautan
antara tabiat alam dan undang-undangnya yang
umum dengan kebenaran yang dikandung oleh
agama ini. Ini merupakan haldkat yang me
merlukan kejelasan dan kemantapan. Ktrusus
4r4 di dalamiiwa orangorang yang mengetahui
yang lahir saja dari kehidupan dunia dan orang-
orang yang rohnya belum bersih dan jernih
sehingga dapat melihat hubungan ini atau
minimalmerasakannya

Sesungguhnya kebenaran yang dihrunkan
dalam agama Islam ini tidak terpisah dari ke
benaran yang tergambar dalam uluhiah Allah,
dan kebenaran yang karenaqra diciptakan laqgit
dan bumi, fang tampak ddam tabiat alam dan
undang-undangnya yang a?ah. AlQur'anul-
Ikrim sering mengaitkan kebenaran yang ter-
gambar dalam uluhiah Allah dengan keberuran
yang karenanya dit€gald(an lanstt dan bumi.
Kebenaran yang tergambar dalam keberagama-
an (kehrndukan total) kepada Allah saja Ke

benaranyang tergambar dalamkefirndukan total
manusia kepada Allatr pada hari perhihrngan
dengan sifrt khusus. IGbenaran mengenai pem-

balasan terhadap kebaikan dan kejelekan di
dunia dan di akhirat.. sebagaimana yang ter-
ganrbar dalam nash-nash seperti berikutini

'Dan tidnklah l{nmi ciptalan Imgit dan bami
dnn segaln yang ada di antara leduanya dm,gan

bermnin-main Sekiranya lfuni htflda* membuat
suatu perm.airun (istri'dnn ann*,), tntulah lwmi
rrcntbuatnl a dmi sisi lfuni Jika l{am;
bnbunt dmdkian, (tatulnh l(ntni tdah melalulun-
nya). Sebmnmla lhmi mehntarknn yang luk
kzpana yang baril lalu yang hak in mmglwwrkan-
ny O truka dmgan satn mnta yang batil itu t*yop.
Dan lualaluanlah bagimu disebatrkan knmu
mmy ifati (Allnh dAan sifat-sifat y ang tida* hy ale

btgt-IVd.Danlepunyaan-I,Iyalahscgalayngdi
lailgit dnn di burni. Dan malnilaf-rrulaikat yang di
sisi-Nya, mnclu tidak mmpunyai rasa angkuh
untuk mmltmbah-Nya dan tidak (p"lo) mcrasa

lztih- l[ereln selala bbrtasbih nalmt dan siag tiada
lmli-hmtiny a. Apaluh mnclca tnzngambil tulwn-
tulan dni bumi y ang dapat nmg/ddupkan (onry-
wangnuri)? &kiranya adn di hngit dan di bumi
tulwn-tulwn schin AIInh, tmtulnh luduanya itu
blnh rusak binna. Ma*n, Mahasud Allah yang
menQunlai Arsy d*i oP lorrs nacla tfarlan. Dia
tidak ditanla tatnng apa yang dipabuat-IfiA dmt
mnelralah yang alun dinnyai. Apaknh mncla
mmgambil tulwn-tulwn selain-Nya ? I(ntalwn-
Iala'Unjukiknnlnh lwjiahnu! (Al.@i an) ini da-
lah pcrtngntun fugi uang-uang yang bcrsnalu dnn,

pnhgatan bagi orang-orang yaflg sebelumku.

Sebcrunrya lubanyakm mncla tidnk mmgetahui
yang ha*" lwrcna itu mncla berpdhg. Ifumi tidnle
mmgutus seua,ngranlpun wbelum kamu mchin-
Iun lfumi walVukan lepadanya balwa tidn* ada
Tulwn (yqg hale) nrlninkan Aht, naka scnfullah
ohlunuselulianalwtAlw!"(al-ltnblyaa'ztG25)

'TIai mamsi4 jil,a kanu dalam knagwn tentang

k bailgHtu (dari fufur), nalw (latalwilah) saury-
ghnya lhmi tplah nw{adilwn lwmu dari tnnnh,
kcmudian dari sMa mani" lcnu.dian dmi ngunpal
furah, lumudian dari segumpal dnging yang scn-
puna kzj ad.ianny a dnn y ang tidn* s ertpurn4 agar
Kami jelaslwn l"Pod" lmmu dnn Kami tetaplwn
dnlam rahim apa yang lnmi lahendaki sarnpai
waktu yang sudah ditcntulwU lumudian l(nmi
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luluarlean lumu sebagai bayi, lumudian (datgan

berangsur-angsur) sampailah lumu lupada lefu-
wasaan. Da4 di antnra lwmu ada y ang diwafatlwn
dnn (ada puh) di antnra lamu y ang dip anj anglwn

umumya sampai pilwn, supaya dia tiddc matgeta-

Iwi lagi sewahr pun y ang dahulu diletahuiny a. Dan
lwmu lihnt bumi ini kning kzmudinn apabik telah

Kami tururilan air di atnsnla, hiduplah bumi itu
dan suburlnh dnn menumbulilsrt berbagai trutcam

am,buh-tumbulwn y ang indah. Yang dzmikian itu,
lurma scnnguhnya Allah Dinlnh yang halu dnn

sesunguhnya Dialah yang nnghiduplan segaln

ywtg mnti, dnn senntguhnya AIIah Mahakuasa alas

ngaln ssuatu. Dan sesunguhnya lwi kiamnt itu
pastilnh donng tuk, ada lwagan padnnya, dan
-baluta 

Allah nenlangkitlan smtua orang y ang ada

di dnlam lwbur. " (al-l'hfiz 5-7)

'Dan agar oratg'orang Jang tetnh dibni ilmu
meyailcini bahna Al-fuian ituhh yng hak dnri
Nlan*u. Lalu, mqeln bnimnn dnn nnduk lwti
mnelu lwpadanya. Sesungguhnya Allah annkh
Panberi petunjuk ba,gi oraflg-orang yng beriman

kcpana jakn y ang lurus. D an snntiasalah ffcng'
orang kafir itu baaln dalnm kuagr-raguan tn-
hadn| Allfuian, hinga,lanrg l*pndo mnclm

saat (lrntu{iannya) fungan tiba-tiba atnu da'tang

k4ada mnelw azsf Lni lfunur. Kelcuasaan di lari
iti aila padn Alkh Dia mnnbui lccputusan di
anlara mnelw. MaJu, orang-orang lang b aiman
dCIt, berawl salnh adalnh di dalam wrga yng pmth
lwilcrrunn. Dan orartg-mmg y ang lwfir dnn mm-
dastalun ayat-ayat l{nmi, makn bagi nncf,n azg'b

yaq MnghhuAnn. Dan uarg-aratgyang bcrhiirah
- 
d; ialan Allah lvnudian mnelw dibunuh anru mati,

bimr -batm AIIah atan. ncnberitrm lcpda merclu

rcaki yang baik (surga). Dan sentngulnya Allnh
anahh scbaik-baik Penbcri rezeki. Sennguhnla
AIIah alcan memasalclun maeln kz dalant suatu

tcm\at (sarga) yang mnelu maryulwinya. Dan
scsinguhnya Allnh Malw Mengctahui lagi Malu
Penyantun. Dcmikianlah, dan barangsiapa yang

mcmbalas scim,bang d.engan pmganiaya.an yang
paruh ia dnitn lwudian ia dianiaya (lngi), pasti

Allah alran memhngnya. Saungguhnya Allah
bnar - b nn Maln Penanf IAi Maln Pmgampun.

Yang fumikian itu adalah larma sesunguhnya

Allah (lwasa) mtmnsulclun nnlnm le dalam siang

dnn mmusukl',an siang le dalam nalam dm balwa
Allah Malw Mendmgar lagi Malw Melilwt. (Krasa

Allah) yang dmtikian itu, adnlah lwma sesunguh'

nyaAllala Dialth (Tulwn) YangHaq, dmt sesung-

guhnya apa saja yang mereka seru selnin Allah,
itulah yang batil, dnn sesunguhnya Allnh Diakh
YangMahatingi hgi Malwbesar. Apaluh lwmu
tidak meklat bahwa Allnh mznurunlan air dmi
hngit lalu jadilth bumi itu hijau? Sesunguhnya

Allah Mahnhalus kgi Mala Mtngetahui. Kepuny a-
an Allahlah se4ali yang adn. di lmgit dm segala yang

ada di bumi. Dan serungguhnya Allnh bnar-bmnr
Malnkaya l4 Mol* Tnpujt. Apakah lumu tidak
melilnt bahwa Allah mmunduklean bagimu apa

yang ad,a di bumi dan bahtera yang bnlayar di
lnutnn dmgon pnintnh- I,{ya. Dia mmahm (beila-
bennn) Iangil j atuh lu bumi, rulninknn dngan iain-
NyaT Sesunguhnya Allah bmar-bmnr Mahn
Pmgasih I4 Mol* Penyayang l"podo mnnusia.

Dialah AIInh yang tulah menghiduplan lwmu, le'
md.im m.ematilwn lwmu, ktrnudian mmghillup-
lun lamu (lagi). Scsanguhny a marwsia itu bmm-
berwr sangat nmgiryl@ri n;lcnnt. Bagi tinpliap
umat tclnh lnmi tetaplwn symiat tnturtu yang
rnncla lalatl,an" nalajarryanlah sekali-lali mnela
,rufirbanrah Immu dnlnm urusan (syariat) ini" dan

smrlnh ktryda (agann) TilJwnrnu. Sewngtlmya
lwmt bmar -bnar baada pada j alan y ang liln$. "
(af-Haji: 51$7)

Demikianlah kita dapati dalam nash-nash ini
danyang semisal dengannyadalamAlQur anul
IGrim hubungan vang jelas antam kebaradaan
Atlatr Yang Mahabenar (al-Hag) dengan pen-

ciptaan-Nfia tertudap alam dan pengatran-Nya
dengan undang-undangnl'a dan kehendakNya
dengan haq (benar) jug4 antara fenomena
fenomena alam yang teriadi dengan hak dan
pemrunan kitab (Al{ur'an) dengan halc; dan
antarakepuhrsan-Nyadi antaramanusia di dunia
dan di alftiratdengan hak Mak4 semuary"a ada
lah sebuah kebenaran, yarrg darindah berlaku
qadar Allah dengan kehendak-ltlyadan dikuasa
kannya kekuatan alarn dengan kebaikan dan

keburukan abs siapayang Dia kehendaki. Hal
ini sesuai dengan kebaikan dan keielekan yang

dilakukan manusia di negeri tempat cobaan
(dunia) ini.

Nah, di sinilatr terletak hubungan antara istig-
fur dan tobat dengan kesenangan yurg baik dan
penurunan huian yang deras Semua itu tlihu-
bunglran dengan wbuah sumber, yatfu al-HaA
yang terganib ar gada Zat. !fiahdan @a qadha

dan qadar-Nm pada pengatrran dan perbuatan-
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Nya, pada hisab dan pembalasan-Nya terhadap
yang baik dan yang buruk

Dari hubungan ini tampaktah bahwa nilai-nilai
iman tidak terpisahkan dari nilai-nilai amaliah
dalam kehidupan manusia. Keduanya berpeng-
aruh terhadap kehidupan ini, baik melalui qadar

Allah yang gaib yang bergantung dengan dunia
sebabakibat di balik ilmu dan usaha manusi4
maupun melalui pengaruh-pengaruh praktis
yang tersaksikan yang manusia dapat melihat-
nya dan memprediksinya. Yaitu, pengaruh-
pengaruh yang ditimbulkan di dalam kehidupan
mereka oleh ada dan tidak adanya iman, yang
berupa hasil-hasil (akibat-akibat) yang dapat
dirasakan dan diketahui

Telah kami isyaratkan di muka sebagian peng-

aruh praktis dalam kenyataan ketika kami kata-

kan'sekali waktu, "Sesungguhnya kepemim-
pinan manhaj Ilahi pada suatu masyarakat itu
maknanya ialah bahwa setiap oftrng yang ber-

arnal (berbuat, bertindak) mendapatkan balasan-

nya yang adil di dalam msyarakat ifir, dan setiap
anggota masyarakat mendapatkan keamanan,
ketenangan, dan stabilitas sosial-lebih-lebih ke
amanan, ketenanga4 dan kestabilan hati dengan
iman. Dengan demikian, manusia akan men-
dapatkan kesenangan yang baik dalam kehidup
an dunia ini sebelum mendapatkan balasan ter-
akhir di akhirat nanti.'

Pada kali lain kami katakan, "Sesungguhnya
keberagamaan (ketundukan total) kepada Allatt
saja di dalam mas:mrakatyang karenanya tenaga
dan potensi manusia teriaga dari dipergunakan
unhrk membuat genderang, seruling, klarinel
membuatnyanyian-nyanyian, hymne, mars, dan
lain-lainnya yang diucapkan di sekitar tuhan-
tuhan palsu, r'ang diberikan kepadanya sebagian
dari hak istimewa ketuhanan sehingga leher-
leher merelia tunduk kepadanya. IGrena itu,
perlu dicuratrkan usaha-usaha dan kekuatan
unhrk membangun dan memakmurkan bumi
sesuai dengan hrgas kekhdifrhan. Sehinega
terwqiud kebaikan yang banyakbagi manusia
ditambatr derrgan kemuliaan, kemerdekaan, dan
persamaan yang dapat dinilnnati manusia di
bawah naungan keberasamaan untrkAllah saja
tanpa selain-Nya."

Semua ini hanya sekadar contoh dari buah
iman ketika telah terwujud hakikatrrya dalam
kehidupan manusia Masalatr ini akan dibicara-

kan lebih terperinci pada bagian akhir pemapar-

an kisah para rasul di bagian ak*rir surah ini,
insyaAllah).

3. Kita berhenti menyaksikan detikdetik terakhir
Nabi Huud berhadapan dengan kaumnya Kita
berhenti di depan pemisatran dan pemufirsan
hubungan yang dilontarkan Nabi Huud kepada
kaumnya secara terus terang. Lalu disampaikar
nya tantangan t'ang tajam dengan menuniukkan
keluhuzn kebenaranyang ada bersamanya dan
kepercayaannya kepada Tuhannya yang dia
dapati hakikatrya dalam dirinya dengan jelas,

"Huud berkatn, 'Sesungguhnya aku jad.iL,an

AIIah sebagai saksilw, dan sal"silanlnh olthmu se-

lalian balwa sesunggulmya alw bnlzpas diri dari
apa yang kamu pnselwtulun dni sehin-tfi a. Sebab

itu, jalnnbanlnhtipudayanusmunnyatnhadaplw
dni janganlah knmu mcmberi tanguh lupadalat
Sesungulmya alw bnawalul lupana Allah ntllm-
ku dnn ThJwnmu. nkk adn nnkhluk mthta pun
mchinlan Dialah y ang mzmegang ubun-ubunny a.

Sesunguhnya Titwnla di atas j alan y ang lwus Jila
lamu berpaling nwla sesungguhnla a*u telnh

nmy anpaiknn lepadamu apa (ananah) y arg alcu

diutus untuk mmyampailwnnya kzpadnmu. Dan
Mwnlc,t al(nn mmgarti lamu dmgan lautn yng
lnin da,ri leamu; dan lamu tidnk dapat mem.buat

mudhmat lupada-Nya sdikit pun. Sewn'gguhnya
l^ain dnri lamu; dnn lamu tidnk mem.buat

mudharat lupann-I'lya sdikit pun.
Tulnnku adalnh l,Ialw Pawlilwra segaln sewaht. "'
(tluud: 5+57)

Sesungguhnya para juru dalfir'ah pada setiap

tempat dan masa perlu berhenti paniang di hadapan
pemandangan yang terang benderang ini. Suahr
pemandangan di mana seorang lakilaki" vans tidak
beriman bersamanya melainkan sedikit, meng-
hadapi penduduk bumi yang sangat sombong,
sangat keras, sangat kay4 dan lebih maiu peradab
an materialnya, sebagaiman a dikisatrkan oleh Allah
tentang Nabi Huud dalam suratr lain,

"Kanm Aad telah mendusta.lun para rasul. Ifutikn
saudnra mneka Huud bnleata lczp ada merela, Mcng-
apa lwmu tidnk bertalaoa? Sesunguhnya alat annlnh
senr&ng rasul lupercayann (yang diutus) lupadnmu.

Malu, bqtalatalah Inpodo Allah dan tantlah lu-
padaku. Dan selwli-luli aku tidnk meminta upah

luf adamu atns aj al"an, ia6 up ahlu tina* kin lany alnh

am nmn sarusn alnm. Apaluhlannumzndiilwn
pann finp 4iap tmah thgi bangurwn uiluk bermain-

mnin? Dan lamu m.enbuat bentcng-bmtmg d'engan

malsud supaya kamu lukal (di dalnrrya)? Dan
opabil" lamu mmy ilca, ma,ka lamu mznyiksa sep nti
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orang-orang kejarn dnn bengi,s. Malw, bqtnltuahh
lupada Alkh dan taatlah lupadaku. Dan bertalatalnh
lupadn Allah y ang tzhh mmganugnahlwn lwpadnmu

apa yang lamu kztnhui. Dia tzlah mmganugnahlwn
lupadnmu birutang tmuk dnn anak-annk. Dan
ktbun-krbun dan mnta air. Sesungguhnya aku tnkut
kamt olcnt ditimpa azpb lwi yang baar.' Mqelm mm'
jawab, Adnlah sama saja bagt lumi, apakah ryknu
rum.bcri nnsilwt atau tidak mtnberi nnsilwt. (Aganut

knmi) ini tidak hin lwnyalah adat lecbiasann nrang-

orang dahulu. Dan lami seluli-luli tidnk akan
diaab. "' (asy-s5nrtaraa': l2i|- 138)

Itulah merek4 orang{ftmgyang sombong dan
kejam yang menyiksa tanpa belas kasihan, yang
menyombongkan nikrnatyang diperolehnya yang
membuat benteng-benteng agar meraka dapat ber-
lindung dan kekal di sana Mereka ihrlah yang di-
hadapi oleh Nabi Huud. Ia menghadapinya dengan
keberanian seorangyang beriman, dengan keluhur-
an imannya, dengan penuh kepercayaan dan ke
mantapan. Ia membuat garis pemisah yang tegas
dari mereka padatral mereka adalah kaumnya sen-

diri. Ia ajukan tantangan kepada mereka agar mela-
kukan daya upaya dengan tidak memberi tempo
kepadanya dan supaya mereka melakukan apa saja
yang dapat mereka usahakan, maka ia sama sekali
tidak menghiraukannya

Huud menyampaikan sikapnyayang tegas ini,
sesudah menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada
kaumnya semampu mungkin, dan sesudah men-

curalrkan segenap kasih sayargnya kepada mereka
semaksimal mungkin ketika ia menyeru mereka.
Namun, mereka tetap berkeras kepala dan terus
saja menentang Allah, meremehkan ancaman-Nya
dan menunjulfran keberanianryra melawan Allatr.

Nabi Huud bersikaptegas sepertiini, karenaia
mendapatkan hakikatTuhannya di dalam hatinm
Iantas ia yakin bahwa orangorang yang sewenang-

wenang, congkah dan sombong itu hanyalah bina-

tang melata belaka! Ia yakin bahwa tidak ada satu
pun binatang atau makhluk melata melainkan
Tuhanlah yang memegang ubun-ubunnya, maka
mau berbuat apa binatang-binatang melata itu?! Dan
iayakin batrwaTuhannyalah yang telah menjadikan

mereka pengelola di bumi ini, dan telatr memberi
mereka nikmat, harta, kekuatan, anak-anak, dan

kemampuan untuk membuat ini dan itu, sebagai
ujian bagi mereka bukan semata-mata pemberian.

Ia yakin bahwa Tuhannya berkuasa unhrk me
lenyapkan mereka dan menggantinya dengan orang

lain jika Dia menghendaki, sedang mereka tidak
dapat memberikan kemudharatan kepada-Nya dan
tidak dapat menolak keputusan-Nya. Nah, kalau
begitu apa yang ditakuti Huud dari mereka sedang-
kanTuhannyayang memberi dan menarik kembali
kalau Dia menghendaki dan dengan carayang Dia
kehendaki?

Para juru dakrvali ke jalan Allah harus mendapat-
kan hakikatTuhan di dalam jiwa mereka seperti ini.
Sehingga mereka dapatbersikap dalam imannya
dengan merasa lebih tinegi dan lebih luhur di dalam
menghadapi kekuatan jattiliah yang aniaya di se
kelilingnya dengan merasa yakin bahwaTuhanlatt
yang memegang ubun-ubun setiap makhluk melata
dan merekayakin pula bahwamanusia itu adalah
makhluk melata juga.

Pada suatu saat para juru dalnivah juga perlu
mengambil sikap memisatrkan diri secara totalitas
dari kaumnya. Sehingga akan tampak adanya dua
macam umat yang berbeda dalam satu kaurn Yaitu,

umat yang tunduk patuh kepada Allah dan menr'
buang kepatuhan kepada selain Allah, dan umat
yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah dan
menentangAllah.

Pada saat telah terjadi pemisahan dan pemutus
an hubungan secaratotalitas inilah terealisasi janji

Allatr unhrk memberikan pertolongan kepada ke
kasih-kekasih-Nya dan menghancurkan musuh-
musuh-Nya-dalam bentuk yang kadang-kadang
terbayang dan tidak terbayang dalam hati manusia.
Maka sepanjang perputaran sejarah dalnn'ab Allah
tidak memisahkan antara kekasih-kekasih-Nya
dengan musuh-musuh-Nya melainkan setelah para

kekasih-Nya ihr memisatrkan diri dari musuh-
musuh-Nya berdasarkan prinsip akidah, lalu merka
memilih Allah saja Mereka itulah partaiAllah yang

tidak bersandar kepada selain-Nya dan tidah meng-
arnbil penolong selain Dia

Kisafi Nabi Shaleh dengan l(aum Tba,rrud
Cukup sampai di sini perhentian kita bersama

inspirasi.inspirasi kisatr Nabi Huud bersama kaum
Aad. SelanjufrUra kita ikuti rangkaian kisah berikut
dalam suratr ini tentang Nabi Shaleh bersama kaum
Tsamud.

AKYnWVirs:rfu +*$t?,f JVg
;i#6U-Kpf ,fj.lr;;Ft6';Wlt
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te4a;'{i'YHYi.}'i
'Dan lupadn Ti;amud (Kami utus) saudnra mnela,
Shalzh. Shalzh betkntn,'Hai lwumlq sanbahlah Allah
selmli-knli t;dnk adn bagimu tulwn sclnin Dia. Dia
ttlah mtnxipnknn lamu dmi bumi (nrwh) dnn men-
jadilwn knmu pemakmurnya. Karenn itu, mohonlnh
ampunan- Nya lumudian bertobatlnh kpaln- Ny a.

Saunguhny a Iilla n*u amat dzlat (rahmat- Ny o) l"S,
mcnQnlemnlun (dna lamba-Nya). "'([Iuud: 61)

Inilah kalimat (seruan) yang tidak pernah ber-
ubah,"Hailuumlw,smtrallnhAllahseluli-kal;t;dak
ada bagimu tulnn selain Dia."Demil<ianpula man-
hajnya yang tidak pernatr berganti,'IvIaJa molwnlnh
ampunnn- Ny a lemudinn batobatlah lwpadn-Ny a! "
Setelah ihr diperkenalkanlah kepada mereka suahr
hakikatyang didapati Rasul di dalam jiwanya, "Sa-
sangihnya Ifulwr*u amnt ddtat (rahnut-Nya) lngi

nknn (dna lwmba-Nya)."
Shaleh mengingatkan mereka tentang asal-usul

mereka dari tanah, pertumbuhan jenis mereka,
pertumbuhan personalia merekayang diberi makan
dari tanah atau dari unsur-unsurnya yang darinya
lah terbentuk unsur-unsur pembangun tubuh mereka-
Di samping mereka sendiri diciptakan dari tanah,
dari unsur-unsurny4 Allah juga menjadikan mereka
sebagai pemakrnurnya Dijadikan-Nya jenis mereka
(nranusia) dengan personaliaryra menjadi pengelola
bumi ini setelah lenyapnya umat-umat sebelumnya

Akan tetapi, setelah itu mereka mempersekuhr-
kanTuhan mereka dengan hrhan-hrhan lain,

"I(arcnn itu, molnnlnh amputwn-Nya kcrnudian. bn-
tubarlnh kqada-1,0o!."

Dan, mantapkanlah hatimu bahwa Dia pasti
mengabulkan dan menerimany4

'Sa ngultny a Iitlwtlw amat drlar (ralttnar- Ira) lagi
manperlmanlwn (dna lanba- I,{ya). " ([Iuud: 61)

Idj-fth'penggabungan' l<ata rabbii Tuhanku'
dengan l<ata 'qarib'dekaf dm mujib'memper-
kenankan'ddam satu rangkaian dan padatempat
berdekatan, melukiskan suafu gambaran tentarry
hakikat uluhiatr (ketuhanan) sebagaimana yang
tampak dalam hati yang jernih dan pilihan. Se
hirUga menimbulkan suasanaketenangan, keber-
hubungan, dan kasih sayang, yang berkembang
dari hati nabi yang saleh ke hati para pendengarnya
kalau mereka mempunyai hati.

Akan tetapi, hati kaum itu telah mencapai tingkat
kerusakan, ketertuhrpan, dan kepadanum yang

sudatr tidak dapat lagi merasakan keindatran dan
kegaungan lukisan itu. Juga tidak dapat merasakan
keindahan perkataan yang lemah lembut ini, dan
tidak dapat merasakan kesegaran udara lepas ini.
Bahlian, mereka merasa terperanjal sehingga me
reka mengira batrwa saudara mereka Shaleh itu grl4

6,rt+1i:s'S9.iq*Krg-ij6
s y / A\lxq,#,lg$$ut; t^! #
"Kaum Tiamud btlata, 'Hai Slaleh, sesungultnya
knmu sebelum ini adalah sarangdi annra lami yng
lami lwaplraa apalahlamu melmangknmi uiluk
mmytmbah apa yang disanbah olzh bapak-bapak
lrami? Dan sesuttguhnya knmi betul-betul dnlam
lwaguan yarg mm,ggdisahlan tnhafup agama yng
Iumu smrlan lupada lami."'$Iurdz 62)

Dulu kami menaruh harapan kepadamu, karena
pengetahuanmu, pikiftmmu, kejujuranmu, keba-
gusan gagasan€ag:$anmu, atau karena semua ifu.
Akan tetapi, harapan itu kini sudah musnah.

'Apaknh lumu melmang lwmi unnk mmyetnbah apa
yang disanbah ohh bapak-bapak lwmi?."

Sungeuh ini merupakan suatu bencanalwahai.
Shaleh, ini adalah segalagalanya! IGmi tidak dapat
menerima apa. yang kamu katakan ifi.r. Aduh, sudah
hampalatr harapan kami kepadamu! Kemudian
kami betul-behrl meragukan agama yang kamu
serukan kepada kami. Keraguan )ang menjadikan
kami bimbang dan ragu kepadamu dan apayang
kamu katakan,

'Dan scsanguhnya knmi bctul-bctul dalam knaguan
yang mengelisahlan tnhadnp agama yang lamu
smtlan l"podo lami."

Demikianlatr kaum itu merasa terheran-heran
terhadap sesuatu yang sama sekali tidah meng-
herankan. Bahkan, mereka mengingkari sesuatu
yang wajib dan hak, dan merasa terkejut dan
bingrrng karena saudara mereka Shaleh menyeru
mereka untuk beribadah kepadaAllah saja Meng-
apa? Mereka tidak punya argumentasi" tidak punya
alasan, dan tidak punyai pemikiran yang rasional.
Alasan mereka hanyalah karena bapak-bapak
mereka dulu menyembah fuhan-hrhan buatan ini.

Demikianlatr sikap keras manusia ituyangme
rasa heran terhadap kebenaran yang sangatjelas,
dan mereka beralasan karena perbuatan bapak-
bapaknya dahulu.
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Dengan demikian, tampak jelas pula unfirk
kedua kali, kefua kali, dan seterusnya bahwa
akidah tauhid yang kokoh dan mantap ini senan-

tiasa menyerukan kebebasan dan kemerdekaan
yang menyeluruh, sempurna, dan benar. Seruan

untuk melepaskan akal manusia dari ikatan taklid,
dari anggapan-anggapan bohong, dan khurafat
yang tidak memiliki sandaran dalil sama sekali.

BaiHah kita ingat kembali perkataan kaum
Tsamud kepada Nabi Shaleh,

"Hai Slahh sesanguhlrya lumu sebelum ini adnlnh

seorang di antnra lurni yng kami hmapkan."

Kita teringat sikap kaum Quraisy yang telah
mempercayai kejuiuran dan amanah Nabi Muham-
mad saw.. Tetapi, ketika beliau menyeru mereka
untrk berhrhankanAllah saj4 mereka mengingkari
beliau sebagaimana pengingkaran kaum Nabi
Shaleh. Mereka mengatalian batrwa belbu itu "t'rk4ng

sihft" dan "pembohong yang mengada-ada", dan

mereka melupakan kesaksian dan kepercayaan
mereka kepada beliau selama ini

Memang karakter mereka sama sebuatr cerita
berulang kembali dalam perjalanan masa dan wakhr....

Shaleh berkata sebagaimana yang dikatakan
kakekny4 Nuh,

e3t,J ",rP 
i3{ tF Lz brSA 4ii\tt

,t$j6|,i;6syiiGaHo;'efri,
r|' 2<"<+#*

'\hahh bnluta,'Hai Imumlat, bagaimana pikiranmu

iit(n ah mempunyai buWi yang nyarn dari Ifuhanlat
- 
dnn diberi- rya alta rahrut (ltnahian) dmi-If o naka
siapabahyang alan mtnnlong alw dari (a.ab) AIInh
jitn aku mmdurlwkai-Nya? Sebab itu,lumu tidak
'mnnambah apa pun *ipodoku sehin lerugian."
(Huud:63)

Hai kaumku, bagaimana pendapatnu jika aku

dapatkan hakikatTuhanku di dahm jiwaku secara
jelas dan terang, yang menjadikan aku yakin bahwa

ini adalatr jalan hidup yang benar? Dia telah mem-
beriku rahmat dari-Nya lalu Dia memilihku unhrk
mengemban risalatr-Nya dan Dia telah menolong-
ku dengan beberapa kekhususan sehingga aku
berkelayakan mengemban risalatr tersebul Maka,

siapakah gerangan yang akan menolongku dari
azab Allah jika aku mendurhakai-Nya dengan tidak
menyampaikan dalnrah kepadamu, karena semata-

mata memenuhi harapanmu kepadaku? Apakah
harapan ini ada gunanya bagiku dan dapat menG
longku dari azabAllah?Tidalq sama sekali tidak!

/g;66Ai6,iI;'o,r$\<Dr;.u-.ar
t+

' Mala siapa)rnh y ang alwn mennhrry alu dmi (azpb)

Allahjikt aku mmdurlwlui-Nya? Sebab itu,lamu
tidak rnnwmbah apa pun lupadaku sehin knugian."

ftIuud:63)
Kamu tidak menambahkan kepadaku selain ke

rugian di atas kerugian... kemurkaan Allah, ter-
halangnya aku dari kemuliaan risalatr, dan se
baliknya mendapatkan kehinaan dunia dan azab

alfiirat ltulah kerugian di atas kerugian. Tidak ada

lain selain kerugran dan hukuman yang berat!

iuu6i:ii-4vp;f'J6.,i6rvs5
gzjrtrf.'Xt;r1frs:fir*ie

"Hai laumlu, inilnh unta betiru dnri AIInla sebagai

mukiiat (yang menunjuklwn kzbenaran) untukmu,

sebatr itu biarlanlah dia malan di bumi Allnh dan
j anganlnh kamu mmganguny a dmgan ganguan apa
- 
pun y ang alun ncny ebablwn lamu ditimpa wtr yang

dzlwt." ftluadz M)

Ayat ini tidak menerangkan sifrt untayang di.
hrnjuk oleh Nabi Shaleh sebagai muldizat dan per-

tanda buat mereka ibr. Akan tetapi, dinisbatkannya
unta ini kepada Allatr'Naa1atullnh"'unta Allaf,i' dan

dikhususkannya unhrk mereka''sebagai mulciizat
(yang rcnunjuklun lubmaran) urrtulsrru"menglsye
ratkan bahwa unta ini mempunyai ciri yang llhusus
dan istimewa Dengan demikian, merekamengerti
bahwa ia sebaeai muldizat dari Allah unhrk mereka-

Kita cukupkan sampai di sini saja" tidak usah me
nyelamlebih dalam di samuderaini dengan mem-

bawabawa dongengdongeng Israeliyat yang di-

bawakan oleh para ahli tafsir sehingga beraneka
raganrlah pendapat mereka seputarunta Nabi Slraleh

itu, baik pada masa lalu maupun f'ang akan datang.

"Inilah unta bettuw dmi AIIalu sebagai muftiwl (yang

mmunjulikan lebmaran) unlulmu, wbd iat biarlun-
lah dia makan di bumi Allnlu dnnianganlah lnmu
nm.&gangunya dengan ganguan apa pun."

IGlau kamu tidak mengihiraukan, maka kamu
akan segera ditimpa azab. Kesegeraan azab ini
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dihrnjuki oleh huruf p' yang dipergunakan dalam
kalimat tersebut, juga ditunjuki oleh lafal qarib
'dekaf dalamkalimat,

"Niscaya lannu alun ditimpa a<ab Jary d/kat."
ftIuud:64)

I(amu akan benar-benar disiksa, yaitu suatu
gerakan yang lebih dari sekadar menyentuh atau
jahrh.

6):"i61-dl;6zrriOl;*36t7;u1'
.rl, 2?,r.< 5..
{i, y:s.;Ebs

'Mnelw menbunuh unta iht, mala berluta Shnlzh,

'Bnsulwrialnh lumu selulian di dnlnm rum.altmu

sehma tiga lwri. Itu adalnh janji yang tidnk dnpat
dihtstalean" fiuud:65)

Penyembelihanyakni pembunuhan mereka ter-
hadap untadengan memuhrlkan pedang ke tubuh-
nya itu menunjukkan betapa telatr rusaknya hati
mereka dan tidak pealulinya mereka Ayat ini tidak
membicarakan panjans lebar ba&imana diberikan-

ryra unta itu kepada mereka dan bagaimana mereka
membunuhnya, karena aratran dahilah ini tidak
memberikan perubatran sama sekali dalam hati
mereka lGmudian rangkaian kalimatberikut menr
bicarat<an disegerakannya azab kepada mereka
Peristiwayang berialan begltu cepat ini diungkap
kan dalam ayat ini dengan menggunakan ht;u.uf fa'
Fng menunjukkan terjadinrra akibat secara lang-

sung pada semua tindakan,

'Merela metnktnth utrla itu, nalfi berkaralnh Shnlih"

'Bcrsulwrialah kama selulian di dalnm rumnhmu
sehma tiga hari.''

Inilah kesenangan dan saat-saat terakhir bagi
kalian dalam kehidupan dunia ini
'Itu adalah janji yang tidak dapat did.ustnlwn."
(tluud:65)

Ya ihr adalah janjifang benar yaog tidak akan

melenceng....
IIal ini diundkapl€n dengan hurufp' tafuinalt

menunjukkan peristiwa terjadi secara laqgsung:.

IGrena itu, terjadinya azab ini fidalc ditundattrbnda
tundalagi,

F,,ev(336ltwvltxzgs
ttrAib;r:6'6.,Ltu;,thbirt

.i*c/}.au#t-^4w,r$i:{Ji
$

'Malm tatl@ln dotorg azpb l{ami, I{nmi selamatlun
Shnlzh baerta orang-oratg yang bniman bersama din
dmgan ralurut dari l{ami. dan (I{ami s elanur}a n ) dni
leehinaan pada hari itu. Sesunguhnya Tiilwnmu,
DialahYangMahalant lngi Malapnlusa. Dan nht
suara lczras yang tnengguntur mznimpa oranS-orang

yang alim itu, hlu merelca mati bngelimpangan di
rumahny a." (fluud: 6ffi7)

Tatkala telah datang waktu pelaksanaan jaqii itu
(yaitu ancaman atau kebinasaan), maka IGmi se
larnatkanlah Shaleh dan orangorang yang berirnan
bersama dia dengan rahmat dari IGmi... secara
khusus dan langsung. IGmi selamatkan dia dari
kematian dan kehinaan pada hari itu. Maka, ke
matian kaum Tsamud adalah kematian fiang hina
Dan, pemandangan merekayans b€rgelimpangan
di rumalr-rumah mereka setelah disambar suara
yang amat kems y.ang menyebabkan mereka
menjadi bangkai dengan keadaannya seperti itu
adalah pemandanganrang hina pula

"sawtgulnryalillanmu,DialahYangMafulcuatln'gi
Malwpnknsa."fiuud: 66)

Dia menyiksa orang{rang yaqg sombong dan
durhaka inr dengan suahr siksaan dan tidat<ada sahl
pun urusan yang berat basi-Nya dan tidaklatt hina
omng yang dipelilrara dan dilindungi-Nya

IGmudian diiampilkanlah pemandansan tentang
mereka dalam kalimat berikuerya sebagai sesuafir
yang mengherankarr yang begitu cepat hilang dari
percafumr;

twr;s.i"k
'scolah-olah mnelw b ekn pcrnah bndian di umpat
iht."

Seolaholah mereka belum pernah berdiam dan
tinggal di tempat ifir....

Sungguh ini merupakan penrandan$n )ang me
ngesankan, suahr senhrhan yang mendebarkan,
suahr kesaksian yang ditampilkan, dan antara ke
hidupan dan kematian hanyalah seperti sekejap
mata sda Dengan demikian, kehidupan ihr seluruh'
nya adalah sebuah goresan png cepat Seolaholah
mereka belum pernatr berdiam di tempatiht....

Kemudian ditutuplah kisah itu dalam surah ini
dengan dijelaskan tentang dicatatnya dosadosa
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mereka, disebarkannya kutukan, dan dilipatnya
lembaran yang berisi peristiwa itu dan sekaligus
sebagai peringatan,

t;Ar;;*1WVL4r#'Litl
"Ingatlah, saungguhnya kaum Tsamud ncnginglwi
Ihlnn mnelw. Ingatlah, lubimsaanhh bagi kaum
Tiamud!"pluudt 68)

Pelajaran Fenting
Sekali lagi kita berada pada suatu lingkaran dari

lingkaran-lingkaran risalah dalam perputaran se
jaratrnya Dal$ah adalatr dalo'ah, dan hakikat
Islam adalatr hakikat yang sebenarnya. Yaihr,
beribadatr kepada Allah saja dengan tidak mern-
persekuhrkan-Nya dengan yang lain, dan tunduk
pahrh kepadaAllah saja tanpa menentarg Pada kali
lain kita jumpai kejahiliatran yang membuntuti
Islam dan kemusyrikan yang membuntuti tauhid.

Maka kaum Tsamud adalatr seperti kaum'Aad.
Mereka adalah anak cucu kaum muslimin yang
telah selamat bersama Nuh di dalam bahtera
Tetapi, mereka menyeleweng sehingga berada
dalam kejatriliahan, hingga datang Nabi Shaleh
unhrk mengembalikan merekakepada Islam lasi....

Kemudian kita dapat mereka berhadapan de
ngan mukiizat luar biasa yang mereka trntut bulcn
unfuk mereka imani dan mereka benarkan, akan
tetapi justru unhrk diingkari dan unta Allah pun
dibunuh.

IGum musyrikin Arab juga meminta kepada
Rasulullah hal-hal yang luar biasa sebagaimana
kaum terdahulu, supaya mereka mau beriman.
Namun, ihrlah mereka kaum Nabi Shaleh!Telah
datang kepada mereka hal-hal luar biasa yang

mereka pinta tetapi yang demikian itu tidak ber-
guna sedikitpun bagi mereka

Sesungsuhnjta iman tidak memerlukan hathal
yang luar biasa.Iman adalah seman lapangyang
perlu direnungkan oleh hati dan pikiran. Akan
tetapi, kejatriliahanlah yang telah menuhrp hati dan
pikiran!

Pada kali lain kita dapati hakikat uluhiah se
bagaimanayang tampak oleh hatiyang jernih dan
pilihan, hati para rasulyang terhormat Kita dapati

hakikat itu di dalam perkataan Nabi Shaleh seba&i-
nrana yang diceritakan oleh AlQur'an,

"Shnhh bnlcan,'Hai laumlw, bagainam pikiranmu
jilil afil menpunyai bulai yangnyata dari Mwnht
dan diberi-IVa alw rahmat (knabian) dni-|$a" maf(a.

siapakah yang alan rnmolnng a*il dnri (azpb) Allah
jilu a*u mmdurhak4i-Nya? Sebab itu,lamu tidn*
mmambah apa pin lapadtlil sehin knugian."
(Huud:63)

Hal itu setelatr diterangkannya kepada mereka
tentang sifrtTuhanrya sebagaimana rutg didapati
nya dalamhatiryra,

'... Sesanguhny a Tfulatt lw amat dnlat (rafuur- I,{y a)
lnginmpe*tanlran(doalmba-I$a)."([Iuud:61)

Hakikat uluhiatr itu sama sekali tidak akan
tampak dengan sempurna dan agung dengan se
gala keindahannya sebagaimana yang tampak di
dalam hati hamba-hamba-Nya yang bersih dan
pilihan. Nah, itulah hati-hati vang lapang dan jernih
serta tinggi, yang di dalamnfia tampak hakikat ini
secara unik dan menalriubkan.e

Kemudian marilah kita berdiri di hadapan ke
jahiliatran yang melihat jalan yang lurus sebagai
kesesatan, dan kebenaran sebagai sesuafu yang
ganjil }"ane hampir tidak dapat mereka bayangkan.
Nabi Shaleh yang diharapkan oleh kaumnya,
karena kesalehan, kecerdasan pikirannya dan ke
baeusan alftlalmya disikapi oleh kaumnya dengan
sikap orang yang puhrs asa dan kecen'a Mengapa?
IGrena ia menyeru merekauntuk beragama dan
tunduk total kepada Allatr saja yang berbeda de
ngan ajaran yang mereka warisi dari nenek moyang
merek4 yang berisi ketundukan kepada selain
Allah.

Sesungguhnya hati manusia itu apabila ber-
paling seujung ranrbut saja dari akidah yang benar,

maka ia tidak haqa berhenti pada batas kesesat-

an4ya dan kelinglunganrya itu saja Sehingga ke
benaran yang lapang, fifri, dan logis ifir dirasanya
sebagai sesuafir yang aneh yang tidak dapat dia
barrangkan. Sementara itr, dia sendiri tewgelam
dalam penyimpangan yang tidak bersandar pada

logikafitrah atau logika akal bebas.

Nabi Straleh menyeru merek4

'.. JIai laumlar, senbalilah AIIah seluli-lali fidak ada

bagimu ulm sclain Dia- Dia ulah nmciptalan lanu

9 peritsalatr pasat "Haqiqahrl uluhiah" dalam bulu rftaseaaisltut Tuhawuuril lfumi ttn Muqawuittruttlw,@ankedua terbiatan Darusy

swruq.
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dari bumi (tnnah) dan mmjadilwn knmu pernak'
murnya...."Qluudz 6l)

Shaleh menyeru mereka dengan mengingatkan
asal kejadian dan wujud mereka di bumi dengan
menggunakan dalil fti yang logis yans tidak dapat
mereka tolak. Sedangkan, mereka sendiri tidak
pernatr beranggapan bahwa mereka yang men-
ciptakan diri mereka sendiri, tidak dapat menjamin
keabadian ditirya dan tidak memberikan rez,ekt
kepada dirinya yang dapat mereka nikrnati di muka
bumiini....

Tampaknya mereka tidak mengingkari bahwa
Allahlah yang menciptakan mereka dari unsur
tanah, dan Dia pula yang menjadikan mereka
m:rmpu memaknurkan dan mengelolanya. Akan
tetapi, mereka tidak menindaHanjuti pengakuan-
nya akan uluhiah Allah dan penciptaan serta
pengangkatan mereka sebagai pengelola bumi ini
dengan beragama (tunduk patuh) kepada Allah
Yang Matra Esa saja dengan tidak mempersekuhr-
kan-Nya" dengan mengikuti perintah-Nya dan
hukum-hukum-Nya dengan tidak menentangnya
sama sekali. Dan, inilatr yang diserukan oleh Nabi
Shaleh dengan perkataannya "Hai lmumku, sem-

fullah AW selwli-lali t;dnk adn bagimu atlwt wlnin
Dia.'

I{arena itu, yarg menjadi persoalan di sini adalah
persoalan rububiylah bukan persoalan uluhiah.
Persoalan keberagamaan dan kepemerintahan,
persoalan kepaurhan dan ketaatan. Yang mempa-
kan persoalan abadi yang menjadi titik tolak pe
perangan antara Islam dengan jattiliatt!

'us:;Jg -t:E U.r e S{rt : t y :n;

W t ;g ;'+v;:r. J 4t:t'{- J6'

'^+a;;ligHAtl+t&ir;
s"eHwt+l;Jy*-f695JlJ6
$'=i';:,sat-r5tu5ffiY,(1s5i;K#
(rK,W",yr:-*'3;'r'V:fi ',di-Js-JG

;,ietatfie:u;l*v(,$,*+td5
Gl(i&Ai;xfAiiAK$t^Kii

t* j;;r1*4.{}{\r:r'{st'res-f }
xf :16e,'Fbtgt+*EvF$:-pAi,L
6i8r;;&4r:sA;"#t;i.:5fi :V:S

\:i6JV'6t&-(3\5rb.;rtVlf$a+
tj,4464yo;;54,rirr,6awi,
#it$atri{*+AJ6iu,:.jf|'o;q
!+:k,fu A1:r*tao#lsfirfil
t;vl6fry,7b:x{;e6(,ai';irij6$
6ct*5fi Jrr'$3-;j'{--a-i15i6$

{+,!+K;EUyriuJ+fu,$Lfu.
; ,ti?(1 ,t,1,,9u'1 ,.t a-

4U)iy,*I!iytt'p-efi{;+:tti;
+ z- t.trf .i&\
A\ r r--!rasll..-lll-

G

t"hL^i";{t&ipLiL,&t^u
ti4L6:1fr 4,ltti;gLti4(5iG6l
'e:*zP't;F,Wit6r1+

t*,<u;,gi'ud1S
'Dan sesungguhnya utusan-utusan Kaml
(malaikat-malaikat) telah dateng kepada
Ibrahin dengan membawa kabar gembtrat
mereka mengucapkanr tSala^nran (selanrat).t
Ibrahim menJawab,'Salamun (selamatlah).'
I\daka, ddak lama kemudian lbrahin menyu-
guhlon dagtuE anak capi yang dfpanggang.
(69) Ifiaka, tat&ala dilihatrya tangan mereka
tidak menjamahnyao Ibrahim memandang
aneh perbuatan mereka dan merasa takut
kepada mereka. Malalkatihr berkatan Jangan
kamu takuf sesungguhnya kami adalah
(nataikat-matailot) yang diutrs kepada kaum
InrdL' (70) Dan isHnya berdiri (di balik drai)
lalu dia tersenyum. Ivlaka, I(ami sa.nrpaikan
kepadanya berita gembira tentang (kelahimn)
Ishaq, dan dari Istraq (alran lahir putranya)
Ya'qub. (71) Istrinya berkata,'Sunguh meng-
herankaru apakah aku af€n melahirkan anak
padahal aku adalah seora^ng perempuan tra,
dan ini suamiku datarn keadaan yang sudah
hra pula? Serungulurya ini benar-benar se-
suahr )'ang sangat aneh.' (72) Para malaikat ihr
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berkatar'Apalrah kamu meras,a heran tentang
ketetapan Allah? (Itr adahh) rahnnt Allah dan
keberkatan-Nya' dicurahkan atas kamu, hai
ahtulbait! Sesungguhnya Allah Mafia Tbrpuji
hgi Maha Pemurah.' (73) Maka tatkala rasa

takut tritang dari lbrahim dan berita gembira
telah darang kepadanya' dia pun benoal jawab

dengan (malatkat-malaikat) Kami tentang
kaum Luth. (71) Sesungguhnya Ibrahim ihr
benar-benar seorang yang Penyanhrn lagi
penghiba dan selalu kembali kepada Allah.
(ZS) ttai lbraftirt' Unggalkanlah sodJawab ini'
sesungguhnya telah datang ketetapan ftfnn-
mu, dan sesungguhnya mereka itu akan
didaangi azab yang tidak dapat ditolalc (76)

Dan tatkala d"tttts uhrsan-uhrsan Ibmi (para

malailra$ ihr kepada Lutlr" dia merasa susah

dan meiasa sempit dadanya karena kedatang
an mereka' dan dia berkata' Tni adalah hari
yang amat sulit' (Z) Dan daranglah kepadanya
kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak

dahulu mereka selalu mengerJakan perbuatan-
perbuatan yang keJi. Luth berkata, 'Hai
t aumku, inilah pud-pubi (negeri)lnr' mereka
lebih suci bagimu, maka berakwalatr kepada
Allah dan Janganlah kamu mencemarkan
(nama)ku terhadap tamulu ini. fidak adaftaft
di antaramu seorang yang berakal?' (78)

Mereka menJawabr tSezungguhnya ka^nru telah
tahu bahwa l€mi fidak mempunyai keinginan
terhadap putri-pufimu; dan sesungguhnya
kamu tentr mengetahui aPe yT rrg sebenarnya
kami kehendaki.' (79) Luth berkata"Seandai-
nya a.lnr mempunyai kehraran (rurtuk menolak-
mu) aau kalau aku dapat berlindung kepada
kelia{ga yang lnrat (tenur aku lalnrlan).' (80)

Para utrsa.n (tnalaikaQ berkate ltlai Lutlu se-

cnurgguhnya l(arrd adalah utusan-ut$an Tbhan-

mursekali-kali mereka tidak afrnn dapatmenT
ganggu kamu. Sebab itu' perdah dengan
memba*a keluarga dan pengilnrt-pengikut
kamu pada aldrir malast' dan janganhh ada
seorang pun di anta.ra kamu yang tertinggal
kecrrali istrtmu. Sesungguhnya dia atmn di-
timpa azab yangmenimpa merekarkarena se'

zungguhnya saatia,tuhnya azab kepada lereka
ialah-pada wakhr subuh; buka,nkah subuh iur
sudah-dekatP (Sl) Maka tatkala daang aaab

Ibmi, Kami jadikan negeri kaurn l,rr& itu yang
di atas ke bawah (Karti balikkan)' dan lgrti
hujani mereka dengan bahr dari anah yang

terbakar dengan bertrbi-hrbl (82) yang diberi
tanda oleh Thlranmu, dan siksaan itr tidakjauh
dari orang-ora^ng yang zalim." (81|)

Penganta,r
Paparan ini menceritakan secara kronologis

tenh4g orangorang yang menjadi pengganti orang-

orang sebelumnyl sejak zaman Nabi Nuh, ke
mudian umat-umat yang diberkati, dan umat-umat
yang dipastikan terkena anb. D:ilaniutkan kemu-
dian dengan bagran kisah Nabi Ibrahim yang

terealisasilah barakah-barakatr itu padanya, dalam
perjalanan kisatr kaum Nabi hrthyang ditimpa azab

yang pedih.
Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi hth ini

terealisasilah apayang dijaniikanAllah kepada Nabi
Nuh,

'Difirmankan, 'Hai Nuh, turunlah d'engan sehmat

s ej ahtua dan pmuh fubnlutm fori lfumi atasmu dart

alns umat-umat (y ang mulanin) dnri orang- orang y ang

bersamamu. Dan ada (Puh) unnl-umat yng l{nmi
beri fusenangan kzpadh mcrelw (dnlan luhidupan
dunia), lumudian mneka. alun ditimpa azl'b yang
pedih dari Kamf. "'(Iluud: 48)

Keberkatan-keberkatan itu ialah pada Ibrahim
dan keturunan dari kedua putranya Ishaq (dan

putra-putranya nabinabi bani Israel) dan Ismail
yang di antara keturunannya ialatr Penufup para

nabi dan rasul.

Seldlas tentang Ifisafi Nabi lbrahint

$ ':ArNWet;A:
'Dan sesa ngguhny a utusan-utusan l(mi (nalnilill-
nwlailat) tclah datnng hpann lhrahim dengan mmt-

bawa lutrar ganbrra.... "([Iuud: 69)

Ayat ini tidak menyebutkan dergan ielas tentang

"kabar gembira" ini kecualipada saattyayang tepat'

yaihr padawalrtu kedatangan iski Nabi lbrahim.
Dan yang dimaksud dengan "Utusan-uhran"di sini

adalatr para malaikal Tetapi, mereka ini tidak
mengerti, malaikat siapa mereka itu. Oleh karena

itu, kami tidak mau ikut-ikutan pra muhssir yaw
mendefnitkan (menentukan) dan memberikan
batasan siapa mereka ihr dengan tidak menggunib
kan dalil.
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".. *Inela nvttgucap knn,'Salanm (s elnmat).' Ihrahim
mmjawab,'Salam (sehmat). "'

Ibratrimtelah hijratr dari negeri Iftldania (IGle
donia) hrmpatr darahnya di wilayah Imk, melewati
Yordan, dan bertempat tinggal di lGn'an di pe
dusunan. Dan sudah menjadi kebiasaan orang
dusun (kampung) sangat menghormati tamu,
mal<a Ibrahim pun menyuguhkan makanan kepada
mereka karena dia mengira mereka itu sebagai
tamu-tamu (biasa),

t)',+b"5;J'4rt'
'.. Makn tidnk hmn lsnudian Ibrahim meny uguHan
dnghg'anak sapi yang dipanggang." ([Iuud: 69)

Yakni, dagingyang gemukyang dipanggang di
atas batu pemanggang yang panas. Akan tetapi,
para malaikat itu tidak mau memakan makanan
pendudukbumi,

'-ea;+iv&HAL,Lts&i'^t+A;;iVJ-+JAytr;'fr if
'MaJ@ tatknh dililtatnya tmgan merelu tidnle men-
j anuhryo lbmhim mnnnndmg auh pobutm mmka,
dan mnasa takut kzpadn mzrelea...."

Orang (tamu) yang tidak mau makan itu dapat
menimbulkan kesangsian dan menimbulkan ke
curigaan bahwa dia berniat jatrat atau curang me
nurut kebiasaan yang berlaku di daeratr perkanr
pungan (peddaman).... Orangorang dusun itu me
rasa tidak enakjikaterjadi pengkhianatan terhadap
makanan, yakni pengkhianatan orang yang me
makan makanan bexsamanya Apabila mereka tidak
mau memakanmakanan seseorang, makaitr ber-
arti batrwa mereka punya maksud jelek ter-
hadapny4 atau mereka tidak mempercayai niat
baiknya memberi makanan itu.... Pada saat itulah
lantas mereka menjelaskan hakikat mereka yang
sebenarny4

t+J;:,Jg";ir6.jtr!J6
"Malailcnt itu bqlwn, langanhh knmu tnkut, se-

sunguhnya lumi adahh (nalailut-tnalailwt) yang
diutus lupaAn fuum Luth."'ftIuud: 70)

Ibrahim pun mengerti apa yang ada di balik
pengutusan para malaikat itu kepada kaum [lth,
tetapi pada saat itu terjadi pembicaraan yang tidak
biasa

' D an lstr,ny a, 
" 
* ,# m ##::'

Boleh jadi ia tersennrm karena merasa gembira
akan dibinasakannya kaum yang suka melabrkan
perbuatan kotor (homoseksual) ihr.

'Malw Ifumi sampailun lupadanya bnitn gembira
tntnng (lwlahiran) kln4 dan dnrt klraq (alun lahir
putranya) Ya'qub. " $luntdz 7l)

Istri Ibratrim itu seorang yang mandul, tidak
pernah melahirkan, dan sekarang dia sudah tua
pula. Maka, terkejutlah dia dengan adanya kabar
gembira batrwa dia akan melatrirkan Ishaq. Dan,
kabar gembira ini berlipat ganda bahwa Ishaq nanti
akan mempunyai anak Ya'qub. Seorang wanita
0ebih-lebih wanita yang mandul) merasa bergun-
cang karena kabar gembira seperti ini, maka dia
pun bertingkatr secara spontan,

ffi3fu*6'3*W:fa[t_Ale
tuca

"Istrirya bnknta"'sun guh nenghnantra apalah alat
aknn mehhirlwn aruk palnlwl alcu adalah seorang
wanitn tua, dan ini suamiku dalnm keadnnn yang
sudah tua pula? Sewngultnya ini batar-bmar scsuat t
y ang sangat arch. "' pluud: 72)

lni memang benar-benar mengherankan Mak4
seorangwanita ifu biasar5a sudah merasa prfus asa
(tidak punf"a harapan) untuk dapathamil pada usia
tertenfir. Akan tetapi, tidak ada sesuahr yang meng-
herankan bila dikembalikan kepada kekuasaanAllah,

KgL t:Kt ;,i &37tJ e't 6rlt
tvVxf,r#ijA

"Para mnlnilwt itu bnknta, Apaluh lwmu rnnasa
lwran tartang lwtetnpan AIhh? (Itu adalah) rahmat
Allah dnn lebnlwnn- l,ly o dianahlan alas lmmu, lni
ahlulbair! Scntnguhnya Allnh Maln Tnpuii l4 Mol-
Pcmurah."'(fluud: 73)

$e"JE\K:$('

Y;6t
.s,
v.v

L ,. l,tzz.z -
*qY-u*+"
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Tidak ada urusan Allah yang mengherankan.
Maka, kebiasaan yang berlaku tentang sesuatu
bukan berarti bahwa ini sebagai sunnatldlahyang
tidak berubah. Apabila Allah menghendald karena
suatu hikmatr yang dikehendaki-Nya (dalam hal ini
adalatr ratrmat-Nya kepada keluarga ini dan bara-
kah-Nya yang telatr dijanjikan buat orangorang
mukmin), maka dapat saja terjadi sesuahr yang ber-
tentangan dengan kebiasaan. Di samping teriadinya
itu sendiri sesuai dengan sunnah Ilahiatr rrang kita
tidak mengetatrui batasbatasny4 kita tidak menen-
fukan ketetapan atasnya dengan kebiasaan yang

terjadi pada suahr masa yang bagaimanapun iuga
keadaannya adalatr terbatas; dan kita tidah menarik
kesimpulan umum bagi semua peristiwa yang
terjadi di alam ini.

Orangorang yang "membatasi" kehendak Allah
dengan.undang-undang yang mereka kenal itu
tidaldah mengerti hakikat uluhiah sebagaimana
yang ditetapkanAllah di dalamkitabNya dan per-

kataan-Nya yang pasti yang akal manusia tidak
boleh ikut campur dalam firmarNya ini. Dan, tidak
dapatpula mereka membatasi kehendakAllah de
ngan sesuatu yarrg ditetapkarNya sebagai undang-
undang-Nya sekalipun. Orang yang demikian ini
tidak mengetatrui hakikat uluhiah. Maka kehendak
Allah itu bebas merdek4 tidak terikat oleh undang-
undang yang ditetapkan-Nya sendiri sekalipun, dan
kehendak-Nya tidak terikat oleh undang-undang
alam.

MemangAllah memberlakukan alam ini sesuai
dengan undang+rndangyang telah ditetapkan-Nya
Akan tetapi, ini adalatr suatu persoalan. Dan, pen-

dapat tentang keterbatasan dan keterikatan kehen-
dakAllah dengan undang-undang alam setelatr di
wujudkan-Nya undang-undang itu adalah persoalan
yang lain lagi. Sesungguhnya hukum alam itu
berlaku dan terlaksana dengan ketentuan Allatr. Ia
tidak berjalan secara bebas. IGrenanya, apabila
pada suatu wakhr Allah menentukan berlakunya
hukum itu dalam bentuk lain yang tidak biasanya
berlaku secara berulang-ulang dalam masa lalu,
maka yang berlaku itu pun adalah ketentuan Allah
dan bukan berarti bahwa hukumnya itu berhenti
karena adanya ketenfuan yang baru.

Sesungguhnya hukum pokok yang membawahi
semua hukum dan undang-undang alam itu ialah
'bebasnya kehendak Allah" secara mutlak dengan
tanpa ikatan dan batasan apa pun. Berlakunyahukum
alam pada setiap kali itu adalatr realisasi ketetapan
Allah yang muflak terhadap sesuahr yang tertenhr.

Sampai di sini hati Ibrahim merasa tenteram
menghadapi ufusan-ufusan Tuhannya dan mrasa
tenang pula hatinya terhadap berita gembira yang
mereka sampaikan kepadaryra itu. Akan tetapi, hal
ini tidak menjadikannya lupa kepada Nabi llth dan

kaumnya. (hth itu adalah putra saudara lelaki
Ibrahimyang berqama Nazih yang ikut bersama
nya dari tanah keilahirannya dan berdomisili di
tempatyang dekat dengannya). Ibrahim tidak lupa
dengan berita pembinasaan dan penghancuran
yang bakal terjadi dengan diutusnya malaikat-
malaikat itu. Dan karakter Ibrahim yang pengasih

dan penyayang ihr menjadikannya tidak tega me
lihat kebinasaan kaum Irrth itu secara total dengan
seakar-akarn5a,

6 *A u A\ f ,It3\ilt r+ Sy& {StrS

'Makn tatlffiln rasa takut hilang dari lbrahim dan
bnita genbira tclah datan{! ktpadany q dia Pun basoal
jawab dengan (rnalailwt-malnil@t) Kami tcntang
lwum Luth. Sesungguhnya lhrahirn itu bnar-benar
semang yang pmyantun lagi pngiba dan nka lwtbali
lapadn Alkh. " (fluud: 7 +7 5)

"Halimm"'penyanixf adalah orang yang dapat
menahan maratr, sehingga dia sabar, tenang, dan
tidak berontak. Dan "awwaah"'pengiba' adalatt
oranglxang mereqdahkan diri dalam berdoakarena
takwanya. SrdLang" muniit' adalah omng yang cepat
kembali kepada Tuhannya.... Semua sifat ini
mendorong Ibrahim untuk bersoal jawab dengan
paramalaikat ihr mengenai nasib kaum Nabi llth
itu, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana
bentuk soal jawabnya itu karena nash Al(lur'an ini
tidak menjelaskannya Maka datanglah penolakan
kepada Ibrahim karena keputusan Allah mengenai
mereka sudatr ditetapkan sehingga tidak ada ke
sempatan untuk diperdebatkan,

a;'#$w\'xxX{st;Fbtg.
t;;;t"4t1i

"Hai lhahim, tingal*nnlah smlj aatatr ini. SMWuh'
ny a telnh datmg luunpan Tulnnmu, dm, sesanguh'
nya mnelw itu alun didntangi azsl yang tidnk dnpat
dinlak." $uud:76)

t#:g'#er;svAtj'\e

A

I

at,
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Kisah Nabi Luth dengan Kaumnya
IGlimat-kalimat (ayat-ayat) ihr berhenti sampai

di sini; dan tidak diraeul€n Ibratrim pun diarn layar
pun difurunkan atas pemandangan tentang Nabi
Ibrahim dan istrinya, unhrk mengangkat peman-
dangan lain tentang peristiwayang terjadi dengan
Nabi Llth. IGum Nabi llth itu berdomisili di kota
Amoria dan Sodom, negeri Yordan.

tli;1J66:lFr_36rbjdYj(W:VC*J

tw(i
'Dan tntlula danng utusan-utusan lfumi (para
nalailwt) itu kzpada Luth, dia merasa, susah dan
ntran sanpit dndarya kmeru kdntangan mnefu dmt
diaberkal4'Iniadalahlariyangamatsa&/."'(f luud:
m

kth sudah mengenal kaumny4 dan sudah
mengetatrui juga penyimmngan mereka dari fitrah-
nya dengan carayang ganjil dan mengherankan,
ketika mereka meninggalkan kaum wanita (tidak
mau mengawini wanita) tetapi justru hidup ber-
sama dengan sesama lakilaki (homeksual). Ini
suafu tindakan yang bertentangan dengan fitratr
)'ang merasa pas dengan hikmah diciptalmnnya
semua makhluk hidup secara berpasang.pasaqg:arl
supaya kehidupan {apat berkembang dengan cara
berketurunan sesuai dengan yang dikehendaki
Allah. Fitratt )'ang memsakarl kelezatan yang hakiki
ketika dia mengikuti panggilan hikrnatr ymg azalt
Bukan karena permainan akal dan pikiran, tetapi
karena sematamata mengikuti pehrnjuk dan sikap
yang lurus.

Memang manusia juga mengenal penyakityang
aneh pada perorangan. Tetapi, fenomena pada
kaum httr ini sungguh luar biasa ganjilnya- Ini
mengisyaratkan batrwa peryakitrohani fiua) dapat
menular sebagairnana penyakit fisih dan penyakit
rohani ini juga dapat berkembang karena telah
kacau4ta pertimbangan atau normanorma )tang
berlalm di lingkungannlaa meskipun berbenturan
dengan fitatr png diafir oleh suatu undang-undang
yang mengahr kehidupan. Yaitu, undang+rndang
(aturan dasar) yang menetapkan bahwa kelezatan
itu diperoleh dengan mengikuti dan memenuhi
kebutuhan hidup, bukan dengan membenturnya
dan meninggalkannya.

Penyimpangan seksual adalatr berbenhran de
ngan kehidupan dan mengabaikannya. IGren4
cara itu (penyimpangan seks/homoseks) berarti

menebarkan benih kehidupan di tanah gersang
yang menumg tidat< disiapkan unfirk menerimaryra
dan menghidupkannya, sebagai pengganti dari me
nebarkan4ra di tanah yang sudatr disiapkan untuk
menerima dan menumbuhkan benih ihr. Oleh
karena itu, fitatr png sehat secara instirgtif Oukan
sekadar akhlalc) @nfir menjauh sejauhjauhry"a dari
perbuatan kaum Nabi Llth ini. IGrena ftah ini di
ciptakan sesuai dengan undaqg-undang Alah bagi
kehidupan, yang menjadikan kelezatan yang alami
dan sehat di dalam melalnrkan halhalyang sekira
nya membantu pengembangan kehidupan, bul€n
mahh membenturnya dan mengabaikanq'a.

IGdang-kadang kita jumpai kelezatan dalam
kematian ketika menempuh tujuan yang sangat
tinggr dalam kehidupan dunia. Akan tetapi, ke
leratanitu bukan bersiht indrawi, melainkan ber-
siht maknawi (spiritual). I(arena hal ini tidah ber-
benhrran dengan kehidupan, tetapi justru menurn
buhkannya dan mengangkat martabatrya melalui
jalan lain. Dan yang demikian ini sama sekali tidah
dijumpai di dalam arhalan kaum Llth yang ganjil
yarg mengabaikan kehidupan dan sel-sel kehidupan.

Nabi Luth merasa sedih karena kedatangan
tamu-tamu itu. Pasalny4 ia mengetahui apayang
bakal dilahkan oleh kaumnya terhadap tamu-tamu
itu, yang dengan demikian dia akan dipermalukan
di hadapan tamu-tamu ihr,

' Dia (Luth) bnkala Ini adalah luri y ang orwt sulit. "'
(Iluud: 77)

Hariyang amat sulit ihr pun mulai terjadi,

$ AtsE;,trii's43
"Dan datanglah bpadanya katmnya dngan bcrgegas-

gegas...."

Y4 merekabergegasgegas datang dalam kon-
disi seperti orang{rang yang sedang demam
(kecanduan).

t ..iq.s'"F13,$4;,r7/
"...Dan sejale dahula mcrela selnh mdnlwlw pfibuat-
an-p a bualnn yng kej i.... "

Inilah yang menjadikan dia (httr) bersedih
dengan kedatangan tamu-tamunya itu, menjadikan
sempit dadanya, dan menyebabkannya meng-
anggap hari itu sebagai hari yang amat suliL

llth melihat kaumnya seperti sedang demam
(kecanduan) dengan tergopoh-gopoh datang ke



rumahnya, yang mengultimatumnya di hadapan

tamu-tamunya yang dihormatinya- Maka, dia ber-

usaha membangkitkan fitrah mereka yang sehat

dan memberikan pengaratran kepada mereka supaya

mengawini jenis lain (wanita) ]xang memang dicipta
kan oleh Allatr untuk kaum laki-laki, yang juga

banyak terdapat di negerinya. Wanita-wanita itu
sudatr adakapan saja si lelaki menghendaki, yang

dapat saja mereka mengawininya ketika itu se
hingga d.apat melampiaskan dan meredakan
syahwatnya yang bergejolak

.o#Sia;'$;'3r,'{Jfifi i}"9"1pt*-J6
tU'T'h$En*z

"...Luth, bokata, 'Hai lmumku, inilnh putri-puhi
(rugcri) ku, Mcrela hbih ntci bagirnu, mnla b ntalwa'
UnUpaAaellnh dan jangatilah kamu nenemarknn
(rurru)ku tahadap tamuku ini. Tidak annknh di
antaratnu seorang )arg beralul ? "' Pluud: 7 8)

'...Inilah puhi-putri ftugeri)ku. Mnekn lcbih suci

bagimu....."

I€bih suci dalam semuamaknakesucian, suci
hati dan suci lahir. Mereka mengikuti fitah mng
suci, dan membangkitkan pemsiuln yang suci pula
Suci menurut fitrah, suci menurut akhlalq dan suci

menurut agama. Kemudian mereka juga suci se
cara indrawi, lrarena mereka disiapkirn dengan
kodmt unfirk menciptakan kehidupan yang suci dan

bersih.

"MaJm bntalaoalnh lepada Allah.'

Nabi llth menyentuh jiwa mereka dari sini ini,
sesudatr menyentuhnya dari sisi fitrah.

'Dan janganlah lamu mmcemarlun (nama)ku

tnhanap tnmuku ini."

Ia ucapkan perkataan ini untuk menyenhrh harga

diri mereka dan tradisi penduduk pedesaan yang

sangat menghormati tamu.

"Tidnk annklh di antaramu seorang latg beralal?'
(Iluud:78)

Nah, persoalannya ternyata adalatr persoalan

kepandaian dan kebodohan di samping persoalan

fitrah, agam4 dan kesopanan. Akan tetapi, semua

ini belum menyentuh fitratr yang menyimpang dan

sakit itu, belum menyentuh hati yang mati dan
beku, dan belum dapat menyentuh pikiran yang

sakit dan kotor itu. Dan, merontalah jiwanyayang

sakit aneh itu yang mendorongnya untuk melaku-
kan perbuatan mesum tersebut

g$Ytr"ii;;6e:xse6ft )i';i)6()
'Merelw mmjawab, 'Sesungguhnya lurnu telnh tahu

bahwa kami tidak mempunyai leinginan terhnda|
putri{utrinru ; dnt. sisungulmya lwmu tmtu rcngeta-
-hui 

apa yang sebmnnya leni lwhendold."(lluud: 79)

Sesungguhnya engkau telah mengerti bahwa
seandainya kami menghendaki putiputimu, ni*
caya kami sudatr mengawininy4 }arena ini memang

hak kami.'Dan sewngultnya knmu tcntu mmgetalrui

apa ya:ng sebmamy a lumi lehtndaki. "
Ini merupakan isyarat yang jelek terhadap

perbuatanyang jelek
Tangan Luth tak berdaya, ia merasakan kele

matran dan ketidakmampuannya di dalam keter-
pencilannya di tengahtengatr kaumnya. Ia merasa

iauh dari kaumnm tidak mempunyai kehrarga yang

dapat melindungi dan tidak memiliki kekuatan pada

hari yang amat sulit itu. Maka keluarlah dari bibir-
nyakalimatyang penuh kesedihan danketersiksaan,

"Luth bnkntn,'seandainya alw manpunyai luleuatnn
(uffiik nurclahna) atnu ahr dnpat balhdung kzpada

Icclnrarga y ang lant (tz*u alw lnlarkan). " ffhtud: 80)

Ilth mengucapkan kalimat itu dan mengaratr-
kan pembicaraannya kepada anak-and( muda itu
karenakedatangan malaikat-malaikatdalam bentuk
sebagai anak-anak muda seperti mereka juga-

Mereka itu masih mudamuda denganwajatrwaiatl
ceria Akan tetapi, mereka (para malail€$ dalam
pandangan llth karena dia belum tahu siapa mereka,

bukanlatr orang{r:rng yang tangguh dan kuaL
Mak4 Llth berpaling kepada mereka sembari
berangan-angan dangkah senangnlxa seandainya
mereka orangorang yang kuat yang dengan demi-
kian dia akan menjadi kuat pula. Atau, alangkatt
senangnya kalau dia mempunyai keluarga yang
kuat yang dapat melindunginya dari ancaman
orangorang itu.

Tidak disadari oleh Llth batrwa dalam kesedih-
an dan kepedihannya ihr dia berlindung kepada
perlinduruan yang sangat kuat Yaifir" perlinduruan
Allah yang tidak pernatr lepas dari kekasih-kekasitr
Nya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah
ketika beliau membaca ayat ini,

tx{r8,*rt$J;}"{-.1-fr lit
A
t
$
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"Rahmat Allah atas Luth, sesunguhnya dia telah
berlindung lupadn pnlindurryan yang kokoh."

Ketika dadanya sudah terasa sempit sampai ke
kerongkongannya, dan kesedihan sudatr mencapai
puncalnrya para uftrsan (malaikat) itu menyingkap
kan kepada Llth tentang perlindungan yang kokoh
itu,

t :4$*J,43MELLJIS6
'Para uhsan (makilw| berlwtn,'Hai LutJ6 seungguh-
n1a lfumi adnlah utusan-utusan Ifulwnmu, selnl;i-lali
merela tidnk alan dapat menganggu lwmu...."

Berita tentans Ilth adalah berita tentang mereka
pula, agar dia selamat bersama keluarganya yang
suci, kecuali istrinya karena ia termasuk kaum
yangrusak binasa"

fr 'F1Lt;r{;+fi ',;nyv"S;YA,;U

&i;rLjLt&t;"r;u.xt4afit-
tyh&i,fr'

"Knrew, itu, peryilah fungan mmtbaata lwl;uarga dnn
pengilutTengilattmu pada al:hh nalnn dan j anganlah
adn seuangpun di antara la nru yang tertingal luauli
istrimu. Sesunguhnya din alwn dilimpa aab yng
mmimpa mseka lwrmn scsunguhnya sa.at jatuhnya
aznb lupadn mneka ialah padn waklu sabuh; bulwn-
lwh sabuh itu sadah dzlwt?"$lavdz 8l)

.*-saryu ialah berjalan pada malam hari, dan
scpotnng rruInrz artinya sebagian malarn Jangan ada
seor:ng pun di antam kamu yang tertinggal, karena
walifru subuh itu merupakan waktu yang dijanjikan
akan datangnyakebinasaan mereka Maka setiap
orang yang masih tinggal di kota itu, niscaya dia
akan binasa bersama oftmg{ang yang binasa

"Bukniluh sabuh itu sadah dzlmt?"

Ini adalah pertanyaan untuk membangkitkan
kembalijiwa Nabi Llth setelah mengalami keloyoan,
karena sudah dekat dan mantapnya ancanum yang
dijanjikan itu. Walidrnya sudah dekat bersamaan de
ngan terbitnya fijar subuh. IGmudian Allah bertin-
dak terhadap kaum Luth dengan kekuata*Nya yaqg
tidak pernatr terbayangkan sama sekali oleh llth.

Pemandangan terakhir ialah pemandangan ten-
tang kehancuran dan kebinasaan yang memang
cocokbagi kaum Nabi llth,

\i4LVL&t<7Vri+pt:iG(5:Gffi
'4:*zP't t6"Wii36,

# *'<u);!ti'adY:v
"Malra tniltaln d4nng azfi lfuni, Ifumi j ad.ilwn wgeri
lmum Luth itu ydng di atas lw bawah (Ifumi balilikan),
dnn lrnmi hujani mnela dmgan batu dnri tnruh yang
tnbalwr dmgan butubi-tubi, yang diberi tandn. olzh
Ifulwnmu, dnn silxann itu tidnldnh jauh dari trary-
orang yrg alirn " ftfuud: 82-8:l)

Maka ketika datang wakhr pelaksanaan urusan
iit, "I{nmi jadilun negeri lwutn Luth itu yang di atas
le bawah (I{ami balik}"an )". Sebuah gambaran ten-
tang kehancuran total yang membalik segala se
suatq, mengubah semua tanda dan menghapus
kannya Pembalikan negeri yang di atas menjadi di
bavah ini serupa dengan keterbalikan fifatr mereka
dari kelas manusia ke peringkat binatang, bahkan
lebih rendatr daripada binatang. IGren4 binatang
masih setia mengikuti batasbatas fitratr sebagai
binatang.

"...Dan lfutni hujani merekn dngan batu dnri nnah
yangterbalrm."

Batu yang dilapisi dengan tanah.... Yang sesuai
dengan kedudukan mereka...

'...Yang batubi- tubi. " pluudz 82)

Yang berkalikali dan bertumpuk-hrmpulq yang
sebagian menumpuki sebagiannya-

Dan, batu-batu ini 'diberi tnndn ohh Tuh.anmu",
sebagaimana tanda pada binatang. Yakni, dikem-
banglian terus. Seakan-akan batu ini dapatberkenr
bang dan bertambatr banyak, pada saat diperlukan.
Ini merupakan gambaran yang mengagumkan
yang bayang-bayangnya menyentuh peras:uln,
tetapi sulit diungkapkan penafsirannya.

"...Dan silrsan itu tida* jauh dari oratg-oratgytry
zglim."FIuudz 83)

Siksaan itu begitu dekat dan sudah di bawah
permintaan; dan ketika diperlukan, maka ia al€n
lepas dan menimpa-...

hkisan yang digambarkan dalam ayat-ayatini
mengenai peristiwa yang menimpa kaum Luth
mirip dengan fenomena magma gunung berapi
yang menenggelarnkan tanah dan menelan apa saja
yang ada diatasnya, yangdisertai dengan air men-
didih, batu dan lumpur.... Dan, masih banyak lagi
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yang dapat dilakukan Tuhanmu terhadap orang-
orangyangzalim.

Tetapi, dengan perkataan ini bukan berarti kami
mengatakan batrwa pada waktu itu terjadi peledak-

an magma dengan lava dan lapili dan sebagainya
Hanya saja kami tidak menolak kemungkinan itu,
karena boleh jadi memang hal itu yang terjadi.
Namun, kami tidak berani memastikan demikian
dan tidak membatasi kekuasaan Allatr dengan se
buah fenomena yang biasa terjadi.

Ringkasnya dalam kekuasaanAllatr boleh atau

mungkin saja terjadi peledakan gunung berapi
(berikut lava dan lapilinya) pada waktu ihr untuk
merealisasikan ketetapan Allah kepada kaum llth
sebagaimana yang sudah ditentukan dalam pe'
ngetahuan-Nya yang azali. Penentuan waktu dan
kesesuaiannya ihr adalah urusan uluhiah dan
rububiyah Nlahterhadap alam semesta yang diber-
lakukan-Nya sesuai dengan ketenfiran (ahrarD-Nya

terhadap segala sesuatu dan terhadap makhluk
yang hidup padanya.

Boleh saja fenomena itu memang betul-betul
terjadi dengan ketenhran khusus yang bergantung
dengan kehendak Allah untuk membinasakan
kaum Ilth dalam bentuk seperti ini yang terjadi
pada waktu ihr. Dan, memahamai hubungan ke
hendak Allah dengan alam semesta sebagaimana
yang kami jelaskan ini hampir sama dengan
hubungannya dengan peristiwa yang dialami isti
Nabi lbratrim. Sehingga, tidak adayang musykil
dalam pikiran manusia terhadap fenomena-feno
mena dan urusan-urusan seperti ini.10

;l;;tb 35,;is- 36"9. )6 ii JL 3 #
Zg;;r_,',s4t'v5-1rV*iyliAv
*+ j-a6:&1;36-,)V#,:+r7,i-
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i3x,t',;Kiur.-;.t\Lr:;;tftr,9:;t'$K;$:&t1V)F,j&
'T)anr kepada penduduk Madyan (Kani uurs)
saudara merekao Syu'aib. Ia berkataot'Hai
kaumhr, sembalrlah Allah, sekali-kali tidak ada
Ttrlran bagimu selain Dia. Dan janganlah karnu
mengurangi takaran .lan timbangan, sesung
guhnya aku melihat kasru dalam keadaan yang
baik (marrpu) dan sesungguhnya aku klravratir
terhadapmu akan aub hari yang membinasa-
kan (kiamat).' (81) Dan Snr'alb berkata"Tlai
kaumhL cukupkanlah takaran dan frmbangan
dengan baik Janganldl kanru merugikan ma-
nusi;a terhadap hak-ha& mereka, dan jangantah
kamu membuat keJahatan di muka bumi
dengan membuat kenrsakan (85) Slsa (k".--

l0 Silakan periksa pasal 'At-Tawazr.rn" dalambvku Khulruishut Tashawuuil Isbmi un Muqarouitttddu,bagranpertama, terbitan Darusy

Syuruq.
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trngan) dari Allah adalah lebih baik bagtmu
jtka kamu orang'orangyangberiman" Dan alnr
bulsdafi seorang penjaga atas dirimu.' (86)

Mereka berkatg'Hai Syu'aib, apafta.tr agama-
mu yangmennrnrh kamu agar kami menlng'
galkan apa yang disembah oleh bapak-bapak
ka^nri atau melarang kami memperbuat apa
ya"g karnl kehenda*i tentang harta karti.
Sesungguhnl'a kamu adalah orang''ang sqngat
penyantrn lagi bera&alJ' (87) Syu'aib berkata,
'Hat kaumkuo bagaimana pikiranmu jika aku
mempunyai bukfi yang nyata dari Tbhanku
dan dianugeraht-Nyaaku dari-Nya rezeld yang
baik (pahrtkah alru menyalahi perintah-Nya)?
Dan aku tidak berkehendak menyalahi kanru
(dengan mengerJalrarr) apa yang alnr larang.
Altrr ddak berrraksud kecuali (mendaangkan)
perbaikan selama aku masih berkesanggupan
Dan ddak ada tauffk bagifil melalnkan dengan
(pertolongan) AIhh l{anya kepada Allah aku
bertawalral dan hanya kepada-Nya alnr kem-
bali. (88) Hai kaumh$ Janganlah hendaknya
pertentangan antara aku (dan kamu) menye-
babkan ka^uru menjadi Jahat hingga kamu
ditimpa azab seperd yang menimpa kaum Nuh
atau ka,un Huud atau kaun Shaleh, sedang
kaum l.rrth 6dak (p,rla) janh (temparnya) dari
ka^uru. (89) Dan mohonlah arrpun kepada
Tbfrasrur kemudian bertobatlatr kepada-Nya.
Sesungguhnya Tblmnlu Maha Penyayang lagi
Maha Pengasih.' (90) Mereka berkata, TIai
Syu'aib, kami ddak banyak mengerd tentang
apa yang karru katakan itlo dan sesunguhnya
kanri benarbenar nelihat ka.nru seorang )rang
lemah di anta.ra kami" I(aIaU ddaklah kanena
keluarga.nru tenhrlah kami telah meraja"ur
karruo cedangkan kamu pun bu&anlah orang
yang benribawa dl stsi kanii (91) Syu'afb
menJawabr'IIai kaumhr, apakah kelua{gamu
lebih terhonnat menurut pandanganmu
dartpade Allah, cedang Allah kanru jadlkan
sesuahr yang terbuang dt belakangmu? Se-
nrngguhnya (pengetahuan) Tbfranku melipud
apa yang kamu kerJakan.' (92) Dan (dia
berkata), TIai kaumku, berbuatJah menunrt
kemampuanmu, sesungguhnya aku pun
berbuat (p"la).IGlek ka.mu alran mengetahui
rlapa yang drtinpa anh yang menghinakan'
nya, drn siapaTang berdusta Dan hrnggulatr
(anb Thhan), seeungguhnya atu pun me-
nunggu bersama kamu.' (93) Dan tatkala

datang azab IGmi,I(ami selanratkan Syu'alb
dan orang.orang yang beriman bersarna-sama
dengan dia dengan rahmat dart l(aml, dan
orang:orang yang zalim dibinasaftan oleh sa,hr

suara yang menggunhrr, latu jadilah mereka
mati bergelimpangan di rumahnya. (9a)
Seolah-olah mereka belum pernah berdiant
di tempat iur. fngatlah, keb-inasaanlatr bagf
pendudukl\fiadyan kaumllamud
telah binasa.' (95)

Pengantar
Demikianlah perputaran perjalanan sebuah risa

latr dengan akidatrnya yang abadi, yang Nabi
Syu'aib membangkitkannya kembali kepada kaunr
ny4 penduduk Madyan. Di samping menyeru
manusia kepada akidah tauhid terdapat persoalan

lain" yaihr persoalan amanah (kejuiuran) dankeadil
an dalam bermuarnalah di antara sesama manusia
Suatu persoalan yang.memiliki kaitan erat dengan
akidah terhadap Allah, keberagamaan untuk-Nya
(tunduk patuh kepadaNya), dan mengikuti sfriat
dan perintah-Nya. Meskipun penduduk Madyan
menerirurnya dengan sangat tercengang dan ke
bingungan, dan tidak mengerti hubungan antara
muamalnh mnl$yah' tmsaksi-transaksi sosial dan
kehartabendaan' dengan shalat sebagai ungkapan
keberagamaan karena Allah.

Kisah ini diceritakan seiring dengan kisah Nabi
Huud bersamakaum'Aad dankisah Nabi Shaleh
dengan kaumTsamud, yang metodenya dan pe
maparann)'a hampir sama. IGlirnat terakhir fzang
dipergunakan unfirk menyrdatrirya sama dengan
kisatr Nabi Shaleh, sehingga jenis azab dan redaksi
kalimatnyapun sama

Ksafi Nabi Syr'aib dengan Fenduduk Madyan

;.,,1l1 35 47t i lU'#" ;6'rj;c1lt S
t?*sara;

'Dan kpada penduduk Mady an (I(anti uhu) saudna
mcrela, Syuhib. Dia bolura'Hai lwumk+ scmfuhlah
Allah, selali- lwli tidnk adn haginu frthwn sclain Dio. "'
(tluud:84)

Inilah keberagamaan kepada Allah, sebagai
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kaidah akidah yang pertama, fondasi kehidupan
yang pertama, fondasi syariah yang pertarna,
kaidah muamalah yang pertama... kaidah atau
fondasi yang tanpanya tidaklah dapat ditegakkan
aHdah, ibadatr, dan muamalah....

* 
rLtJe{offi 3r;'41t':'itf:

)i6jt#r5-+ti'e4*64'
tFJ3"V*S$;6l(h;\\jj
g'u-;f q4'itetg3$l; J3t1

64;u\u3wS,:24#3;*;t'te
$e4.

'Dan jdngatilahlumularangitalarandantimbangaa
sesungguhnya alat melilat lamu dnlam lrzadaan yang
baik ftrumpu) dan scstngguhrya aku ltJnwatir t6-
hadafuu aknn azltr lwri yangmtmbhnsalnn (lwi
kiamat).' @an $ubib berkata), 'Hai lwumla4 atfup'
lah taluran dan timbangan fungan adil, dan j anganlnh
kamu mmtgilun m.anusia tahadnp hak-hnk mzrelu,

dnn janganlahlwmumnnbuatlejalnnndimu,labumi
dengan mmfiuat ltnusalan. Sisa (leuntuttgan) dni
Allah adalnh lebih baik bagimu j ilw knmu wang-orary
yngberiman.Danalwbulunlahseorangpenjagaal,ar
dirimu."pluud: 8+86)

Tema persoalannya di sini adalah persoalan

amanat (kejujuran) dan keadilan, setelah sebelum-
nya dibicarakan persoalan akidah dan keberaganr
an. Atau, persoalan syariatr dan muamalahyang ber-
sumber dari akidah dan keberagamaan tersebul
Penduduk Madyan (yang terletak di jalan antara
Hijaz dan Syarn) suka mengurangi talraran dan
timbangan serta mengurangi hak-hak orang lain.
Yakni, mengurangi nilai harta mereka dalam
muamalah. Ini merupakan perbuatan hina yang
mengotori kesucian hati dan tangan (kerja), se
bagaimana mengotori harga diri dan kehormatan.
Sebaeaimana (sesuai letak daerahnya) merekaiwa
suka menghadang rombongan dagang vang pulang
pergi antara kawasan utara dan selatan Jaznah
Arabiah. Di tengah jalan itu mereka berlakukan
l€flah-kafilah dagang itu dengan sesuka hatinya
sebagaimana disinyalir oleh Allah dalam surah ini.

Ikrena ihr, tampddah benang merah anbra al<idah

tauhid dan keberagamaan (kefirndukan total) ke
padaAllatr Yang Maha Esa dengan amanah (ke
juiuran), kebersihan, keadilan dalam bermuarnalah,
menerima dan memberi secara terhormat dan
usatra-usaha pencurian dengan c:ra yang samar,
baik yang dilalilkan oleh perseorangan maupun
oleh instansi. Defigan demikian, terjaminlatr ke
hidupan yang berperikemanusiaan yang utama dan
terjaminlah keadilan dan kedamaian di muka bumi
di antara sesarna manusia. Inilatr sahr-satunya
jaminan yang bersandar pada peras:urn talcut ke
pada Allatr dan mencari ridhaNya-.. bersandar pada
pangkalan yang kokoh dan mantap, yang tidak
mencampuradul<kan kemaslahatan dengan hawa
nafsu....

Muarnalah dan akhlakharus memiliki sandaran
mantap yang tidak berganhrng pada frktor-frktor
yang terbolak-balik....

Demikianlatr teori Islam, yang bertentangan se
cara mendasar dengan semua teori sosial dan moral
yang semata-mata berpijalc pada hasil pemikiran
dan gagasan manusia serta undang-undang ciptaan
mereka dan kemaslahatan-kemaslahatan nng tanr
pakoleh merekasaja

Ketika tatanan ini bersandar pada pangkalan
yang mantap, mal€ hilartglah keterpengaruhanryra
oleh kepentingan-kepentingan material yang cuma
sementara walirhr. Hal ini sebagaimana hilang pula
keterpengaruhannya oleh lingkuruan dan frktor-
frlrtor dominanlainnya

Maka yang mengendalikan aktrlak manusia dan
menjadi kaidah muamalah mereka dalam segi akhlak
bukanlah karena keberadaan merekayang hidup
sebagai agraris atau sebagai penggembala atau se
basai pekerja indusfri" Unsur-unsuryang senantiasa
berubah ini telah hilang pengaruhnya terhadap
konsepsi akhlak dan kidahkaidah muamalahyaqg
bermoral, ketika yang menjadi sumber tatanan
kehidupan adalah Syariat Allah. Juga ketika yang
menjadi basis aktrlalc adalah mencari keridhaan
Allah dan menantikan pahalaNya dan terpelihara
dari azabNya Segala sesuatu yang dipuiipuii secara
berlebihan oleh pernbuat-pembuat perafiran sekuler
mengenai moral dengan hubungannya dengan
masalah perekonomian dan perkembangan sosial
bagi umat semua itu menjadi siasia dan tidalc ada
artinya di bawah naungan teori al*ilak Islarnll

1 1 Pembalrasan tentang masalah ini secara luas dapat dibaca di dalam buku NadtlirytLl Islam alJhuhqbrahkarf Sayyid AbulAla aFMaududi
pemimpin Jama'atr Islamiyah Pakistan. Dan dapat juga dibaca dal,am pasal "ItliAam Akhlaqi" dalam buku ffalrs Mibma' klami karya penulis,

terbitan Darusy Syuruq.
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'Dan janganlnh lanu mngurangi tnknran dan tim-
fungm. Sewngulmya alw rnclihat kamr dnlnm bana-
m yng baik....'

Allah telah memberi kamu rez,eki yang baik,
karena itr kamu tidakperlu melakukan perbuatan
yang rendatr ini untuk menambatr kekarzaan. Toh
tidak akan menjadikan kamu miskin atau melarat
kalau kamu tidak mengurangi takaran dan tim-
bangan. Bahkan, kebaikan yang kamu alami ini
justru terancam kalau kamu melakukan kecurang.
an dalam bermuarnalah atau curang di dalam meng-
ambil (membeli) dan memberi (meqiual).

'Dan sesangguhnya alat klnwatir tahadapma alun
aznb lwri y ang nmtbiwsalan (kiamnt). "(Iluud: 84)

Mungkin saja berupa azab Allah di akhirat
Sedangkan, di dunia ini ketika sudatr merajalela
kecurangan dan pengkttftmatan, maka hal ini akan
membuatrkan kepahitan di dalam kehidupan ber-
masyarakat dan gerahlaiu perniagaan. Buah patrit-
nya lagi ialah menusia merasa terganggu oleh ulah
sebagian yang lain itu dalam semua geraknya se
hari-hari, ddam semua muamalahnl'4 dan terjadi
lah perselisihan-perselisihan

Pada kali lain Syu'aib mengulangi nasihatnya
ddam bentuk perintah, sesudah disampaikannya
dalam bentuk larangan, yaitu,

'Hai lwumlu, nlupkanlnh tnJtaran dan timtrangan
dmgan adil...."

Mencukupkan takararr dan timbangan itr lebih
kuat kesannya daripada tidak menguranginy4
karena mencukupkannya itu biasanya malah di-
lebihkan

Ungkapammsl€pan ini mempuqrai kesan yang
berbeda dalam peftNaan. Kesan "trunankuptrwn"
berbeda dengan kesan 'Xidak mmgurangi': Men-
cukupkan mengesimkan lebih toleran dan lebih
sempurna

'Dan janganlah lamu mmt$lun mamtsia tnhadnp
halc-hak mnelca."

Hd ini lebih luas calrupannr"a daripada urusan
tal€ran dan timbangan. Ia mencakup keharusan
memenuhi hak orang lain dalam semua urusan,
termasuk menyempurnalen takaran, timbangan,
harga dan ukuran, dalarn urusan yang bersifut
material ataupun yang bersifat spiritual. Ini juga
mencalctrp perbuatan dan sifut-sifat, sebab lafal
"")o'd ifu bersifat mutlak yang kadang-kadang
diperunfukkan buat halhal yang nonindrawi.

Merugikan hak-hak orang lain (yang lebih dari
sekadar zahni ifu dapat menimbulkan peras:urn
yang buruk di dalam jiwa korban, seperti merasa
pedih, dendam, atau puhrs asa dari keadilan, ke
baikan, dan penghormatan. Semua itu adalatr pe
rasaan-peftN:urn yang dapat merusak suasana ke
hidupan, pergaulayr, dan hubungan-hubungan sosial
dan kejiwaan, hiirgga tidah ada kesalehan dalam
kehidupan.

ti.*qt'ii4Wsr
'Dan janganlnh lumu mcnbuat lcjalutnn di muln
bumi dzngan mmfiMt lcnucal@n "(fluud: 85)

Al-'atszou artinya sama dengan ifi ad' membuat
kerusalpn'. Malq janganlah kamu sengaja menr
buat kerusakan dan mewujudkannya

Kemudian dibangkitkanlah oleh Nabi Snr'aib
perasaan dan nurani mereka kepada sesuafir yang
lebih baik dan lebih kekal dari usaha dan pekeriaan
kotoryang mereka lakukan dengan mengurangi
taleran dan timbangan serta merugikan hak-hak
oranglain,

"Sisa (luunhtngan) dari Allnh hbih baik bagimu jila
lmmu mang- ury yng bcrimnn. "

Apayang ada di sisiAllah lebih kekal dan lebih
utama...

Snr'aib telah menyeru merekapada awal pern
bicaraannya untuk beribadah kepadaAllah saja
pkni beragama untuk-Nya tanpa mempersekuhr-
kan-Nm IGmu{ian diingatkannya mereka di sini
dengan hal tersebut Di samping diingatkannya
dengan kebaikan yang kekal buat mereka di sisi
Allah jika mereka mau beriman sebagaimanayang
diserukaruryakepada mereka dan mau mengikuti
nasihat*rasihatqra dalam muamalah dan hubungan
kerja yang semua ini merupakan cabang atau
konselarensi dari iman tersebut
"Sisa (ktuntungan) dari Allah hbih baik baginu jilu
lumu mang-orungyng berima.n "

Kemudian dilepaskanlah mereka kepada Allah
yang ia serukan mereka unfirk beribadah kepada-
Nya itu. Dijelaskanrya kepada mereka batrwa dia
6dak memiliki kehrasaan apa pun terhadap merek4
sebagaimana dia juga bukannya orang yang di-
seratri tugas untuk menjaga mereka dari keburuk-
an dan azab. Juga tidak diserahi untuk melindungi
mereka dari kesesatan dan tidak akan dimintai
pertanggungjawaban tentang mereka jika mereka
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sesaf karena tugasnya hanya mqanpaikan dan dia
pun sudah menunaikan hrgas ihr.

'Dan aku bulwnlah seorang penjaga atas dirimu."
(Iluud:86)

Reakst Nabi Syu'alb u-r'r*n Manusia
Sekarang

Akan tetapi kaum itu tetap menyombongkan diri
dan durhaka dengan terus melakukan penyimpang-

an dan kerusakan, dan melakukan reaksi yang

buruh

,r"!'(, # J i.i\i 4fi 4 {J il}\3
.j{4$,Fi*uvyfiei3i,;6W;

tt;:;iU1i
'Merela boluln, 'Hai Syuhib, apaltah agamamu yang
mmluruh knmu agar lumi mmingall,nn apa yang
disenttah obh bapak-bapak kami atau mthrang lami
memperbuat apa yang lumi luhzulaki tmtnng lwrtn
lami. Sesunguhnya lumu adakh orangJang sangat

penyantun lngi baalul." (tluud: 87)

Ini adalah sebuah penolakan yang sangatjelas
dan brutal, yang tampak sikap penghinaannya
dalam setiap bagian kalimatnya penghinaan dari
orang jatrilyang mati pikirannya dan keras kepala
tanpa punya pengetahuan dan pengertian.

'Apaknh (slwhtmu) aganwmu ! ang mmyuruh lamu
agar knmi rneninggallun apa yang disernbah olzh

bapalc-bapak kami atau mchrang lumi mmpabuat
apayanglami kchtnnnki tnhadnp lwrta lami?"

Mereka tidak mengerti (atau tidak mau me
ngerti) bahwa shalat ihr termasuk konsekuensi
logis alddah, salatr sahr bentuk ubudiatr dan kehrn-
dukan. Akidah itu tidak dapat tegak tanpa men-
tauhidkan A[ah dan menjauhi segala sesuatu selain
Allah yang mereka sembah dan disembah oleh
babak-bapak mereka. Sebagaimana akidah juga
tidak dapat tegak tanpa dilaksanakannya syariat
Allah dalam perniagaan dan dalam perputaran
kehartabendaan dalam semua aspek kehidupan
dan pergaulan.

Ini adalatr satu pakeL Sehingga tidaklah dapat
dipisahkan akidah dari shalaf dari syariat dan tata
kehidupan.

Sebelum berlalu jauh di dalam melihatkeambur-

adulan gagasan yang sakit mengenai hubungan
simbol-simbol (perbuatan lahirialt) dengan akidah,
dan hubungannya dengan muamalah, maka baik-
lah kita ingat juga batrwa manusia sekarang tidak
jauh berbeda sikapnya dalam mengingkari seruan
seperti apa yang diserukan Nabi Syu'aib ini. Ke
jahitahan di mana kita hidup sekarang ini tidak
lebih utama, tidak'lebih cerdas, dan tidak lebih
mengerti daripada kejatriliahan tempo dulu. Ke-
musyrikan yang dilakukan oleh kaum Nabi SW'aib
ihr juga merupakan kemusyrikan yang terus di.
lalarkan oleh manusia sekarang secara global-baik
mereka yang mengatakan dirinya Yatudi, Nasrani
maupun muslim. Semuanya memisahkan alddah
dengan syiar-syiar (perilaku-eerilaku lahiriah), syariah

dengan muamalah dan tata pergaulan. Sehingga
mereka menjadikan akidatr dan syiar+yiar itu harus
sesuai dengan urusannya (kemauannya), dan metr
jadikan syariatt dan muamalah untuk selain Allah,
yang sesuai dengan frintah or:rng yang selain
Allah itu. Inilah sebenarnrra syirikyang hakiki dan
mendasar....

Jika tidak terluput oleh kita batrwa kaumYahudi
saja sekarang yang bersikuhrh bahwa tatanan dan
muamalah mereka sesuai dengan akidah dan syariat
mereka menurut anggapan mereka (dengan tidak
melihatbahwa di dalam akidatr dan syariat mereka
telah terjadi penyimpangan dan penggantian), maka
telah terjadi krisis di sinagog (tempat ibadah Yahudi)
yang merupakan majelis pembuat undang-undang
mereka di Israel tftrena kapal Israel menghidang-
kan kepada penumparlgpenumpangnya (jang bukan
Yahudi) malgnan:makanan yang tidak sesuai syariat
Pihak perusahaan dan awak kapal sendiri maratr
kalau hanya dihidangkan makanan yang sesuai
hukum syariat saj4 karena akan menyebabkan ke
rugran. Natr, manakatr genmgan oftmg yang men-
dakwakan dirirya muslimyang berpegang teguh
pada agama?!!

Di antara kita sekarang yang mengalcu muslim,
ada juga yang mengingkari hubungan antara
akidah dengan akhlak Khususny4 al*ilak dalam
bidang rnuamalah nadiyah hukum dan etika
dagarui.

Orangorangyang telah mendapad<an iiazatt dari
perguruan ti4ggi di negeri kfta atau pereuruan tirrygi

banyakjugayang dengan sinis menr
pertanyalcrn, "Apa sih urusan Islam dengan per-
soalan pribadikita?Apaurusan Islam dengan omng
bertelanjang di pantai-pantai? Apa urusan Islam
dengan pakaian wanita diialan-jdan? Apa urusan
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Islam terhadap hubungan seks bebas? Apa urusan
Islam dengan gelas-gelas minuman keras untuk
bersenang-senang? Apa urusan Islam terhadap
perbuatan orang{rang yang berperadaban?" Apa-
kah perbedaan pertanyaan-pertanyaan ini dengan
pertanyaan penduduk Madyan, 'Apaknh shnlntmu
(agammtu) yangmmyuruh lmmu agar lwmimming-
gallwn apayangdismtrah obh bapak-bapak lmmi?"

Mereka mempersoalkannya kembali, bahkan
mengingkari dengan keras kalau agama turut
qrmpur dalam persoalan ekonomi dan menghu-
bung-hubungkan urusan mumalah dengan akidah.
Sehingg4 mereka juga mempersoalkan hubungan
muamalah dengan akhlak, bukan akidah. Apa
hubungan agama dengan muarnalah dengan sistem
riba?.{pa urusan agarna terhadap kematriran mela
kukan penipuan dan pencurian asalkan tidak ter-
masuk dalam larangan undang-undangbuatan ma
nusia? Batrkan, mereka beranggapan bahwa apabila
aktrlak masuk ke dalam kegiatan ekonomi, niscaya
akan merusalarya. Mereka mensingkari sebagian
penggagas teori perekonomian Barat sekalipun
(misalnya teori etika bisnis) dan mereka anggap
sebagai pencampuradukan dengan teori-teori kuno.

Mak4 janganlah kita merasa jauh lebih tinggr
daripada penduduk Madyan dengan kejahiliahan
kunonya itu. IGren4 kita sekarang berada di dalam
kejahiliahan yang lebih berat Hanya saja kejatri-
liahan sekarang mendaknvakan diri berpengeta-
huan dan berperadaban. Juga menuduh oftrng-
orang yang meruaitkan antara ak;idah fllahdengan
perikehidupan dan muamalah di pasar dengan
tuduhan sebagai kolot, frnatilq dan jumud Oeku).
Padatral, tidaklah lurus akidah tauhid di dalam hati
kalau yang bei'sangkutan meninggalkan syariat
Allah yang berkaitan dengan perilalm dan muama
lah demi mengikuti peraturan-peraturan buatan
manusia (yang bertentangan deqgan Eraria$. Mak4
tidak mungkin buhid bercampur dengan syirik di
dalam hati seseorang.

Daru syirik itu sendiri bermrcanrmacarn Di an-
taranya adalatr benhrk syirikyanag t€dadi dalam ke
hidupan kita selanrng, yang meqggarnbarkan pokok
kemusyrikan dan hakikatnya yang dilakukan oleh
semua kaum musyrikin pada semua nu$a dan tempaL

IGum Madyan mengejek dan menertawalran Nabi
Snr'aib (sebagaimana sekarang baqak orangyang
menertawakan dan mengejek orangorang yang
menyerukan kegnda tauhid) dengan mengatakan,

'Snrngulmya kanru adolah oranglang satgar pmyan-
htn Ia& beralul.' pluud: 8,il)

Mereka menggunakan gaya bahasa ironis, yaihr
mengucapkan suatu kalirnat tetapi fzang dimaksud
adalah kebalikannya lGrena an dan
keberakalan menurut mereka adalatr mau me
nyembah apayang disembatr oleh nenek moyang
mereka dengan tidak usah dipikirkan, dan memi
sahlqn antara ibpdah dan kegiatan di pasar-pasar.
Demikian pula sikap para budayawan dan orang-
orang berperadaban sekarang yarlg mencela ontng-
orang yang berpegang pada agamanya sebagai
orang yang fanatik dan kolot

Sikap Nabi Syu'aib
Nabi Syr'aib tetap bersikap lemah lembut se

bagaimana layaknya seorang juru dalflr'ah yang
percaya pada kebenaran yang ada bersamanya Ia
berpaling dari hinaan dan caci maki itr serta tidah
menghiraukannya, karena ia merasakan keter-
batasan dan kebodohan mereka

Ia bersikap lematr.lembut dengan menggugatr
perasaan mereka bahwa ia mempunyai bukti yang
nyata dari Tuhannya sebagaimana yang dirasalcan-
nya di dalam jiwanya dan hatinya Ia percaya penuh
kepada apa yang ia ucapkan itu karena ia telah
diberi ilmu oleh Allah yang tidak diberikan kepada
mereka Apabila ia menyeru mereka unhrk ber-
sikap amanah atau jujur dalam muamalah, niscaya
ajakan ini akan menimbulkan pengaruh dalam hati
mereka. I(aren4 ia seperti mereka memiliki harta
kekryaan dan melakukan muamalah. Malq ia tidak
mencari keunfingan pribadi di balik dalsnrahnyaitr
I(arena itu, tidaHah ia melarang sesuatu lantas
melanggarnya sendiri karena yang demikian ihr
akan menyepikan pasarnya

Namun, yang ia serukan ihr hanya semat*mata
ajakan kepada kebaikan umum untuk mereka,
unfuknyi4 dan untuk semua manusia Apayang ia
serukan ihr sama sekali tidak menimbulkan ke
rugian sebagaimana dugaan merelr4

4 3;t; i; e #, & rK ot;t;J rA-::t,
&'4u$tdJi6Sv.,rsti,
TtSt (iJ.ju; "{vJu 4; *i$juJ t y

t6AY'3K;,{
"Syuhib berknta,'Hai lwumku, bagainaru pikiranmu

jilra a*u mtnpunyai bulai yangnyatn dmi nfunha
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dan dianugoahiNya alu dari-Nya re<eki yatg baik
(patutlah aku mcnyalahi perintnh-Nya)? Dan aku
tidak bnluhmlak nenyalnhi lwrnu (dmgan mngcri a-
lan) apa yang alw lnang. Alw tidak bannlmd leanU

Qwnnatanglnn) pnbailan sehmn aku masih bnle-
sangupan. Dan tidak od" tourtk bagiku melninlwn'

dengan (p molnngan) Allah. Hany a kepoda AII4L aku
bntawalal dnn lunya lcepada-Nya aku ktmbali."'
(tluud:88)

"Hai luumku...."

Suatu panggilan yarrg menyiratkan kasih sayang
dan kedekatan, serta mengingatkan kepada unsur-
unsur kekerabatan.

"Bagaimana, pikiranmu jilu aku mempunyai bukti
y ang ny atn dart Tillwnlai.'

Aku jumpai hakikat keberadaan-Nya di ddam
jiwaku, dan alm yakin batrwa Dialah r"ang memberi
watrnr kepadalcu dan menyuruhku untuk menyanr
paikannya kepadamu. Dengan adanya bukti yang
jelas di dalam jiwaku ini maka aku meniadi yakin
dan percaya.

'Dandiamqerahi-1,{yaalwdni-|,{yarezikiyangbaik"

Di antaranya adalah kekayaan yang aku per-
gunakan bermuamalah dengan sesama manusia
seperti kamu.

Dan alat tida* berluhmlale maryalahi kamu (dcngan

nungcrjal,an) apa yang alw hrang.'

Dengan melarang kamu melalnrkan sesuatr tetapi
di balik itu aku melakukan apa yang aku larang
kamu melakukannyaitu, untuk mendapatkan keur
tungan pribadi. Tidalq aku tidak berbuat demikian.

' Alu fidak berma,lsad luanli mcnnannglan (p erbaik-

an) sehma alat rltzreih berlesanggupan."

Ya perbaikan umum bagi kehidupan dan maqa
rakat yang dampak positifrrya kembali kepada
masing-masing orang dan masing-masing kelonr
pok Apabila timbul anggapan dari sebagian orang
batrwa orang{rang yang mengikuti jalan akidatt
dan akhlak akan kehilangan sebagian penghasilan
pribadinya dan kehilangan sebagtan kesempatan,
maka vang hilang ihr adalah penghasilan yang kotor
dan kesempatan yang buruk. IGmudian akan di-
gantikan dengan penghasilan yang bagus dan
rezeki yang halal, masyarakat yang rukun dan
tolong-menolong, yang tidak punya rasa dendanr,
tidak saling menipu, dan tidak saling bertengkar.

"Dan tidnk ada nufik bagiku m.elninlan fungan
(pntolongan) Alhh."

I(arena Dialah yang berkuasa untuk member-
hasilkan usahaku di dalam melakukan perbaikan,

karena Dia mengetahui niatku dan membalas jerih
payahku.

"Hany a lepada- Nlalnh aku bntaualwl. "
Hanya kepada-Nya saja, bukan kepada yang

selain-Nya"

'Dan Innya lupana-\,{ya aku ltanbali."(lluud: 88)

Hanya kepada-Nya aku kembali dan mengenr
balftan sqalaurusarku llaqakepadaNyaalcumeng-
hadapkan diri dengan niatku, arnalku, dan usahaku.

Kemudian Nabi Snr'aib membawa mereka ke
lembahlain dalam peringatannyaitu. Yaitu, digirfug-
nya mereka untuk memperhatikan kembali ke
hancuran kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Huud, kaum
Nabi Shaleh, dan kaum Nabi llth. IGren4 metode
ini kadang-kadang dapat meluluhkan hati yang
keras yang tidak dapat diluluhkan dengan peng-

arahan yang rasional dan lemah lembutyang me
merlukan kecerdasan dan pemikiran,

"Hai luumku, janganlah htndnknya patmtnngan
anlara aku (dengan lumu) mmyebablan lumu men-

j adi j alwt hhgga lamu ditimpa aab ap erti y ang me-

nimpa kaum Nuh anu luum Hwd anu luum Shnhlu

sednng kaum Luth tida* (pula) j auh (tanpanya) dari
*anz."([Iuud: 89)

Jangan sampai perselisihanmu denganku dan
kekerasan sikapmu dalam menghadapi alcu, men
jadikan kamu mendustakan dan menentang. I&ren4
aku lhawatir kamu akan ditimpa azab seperti yang
menimpa kaunr-kaum sebelum kamu. Yaihr, kaum
llth yang tempatnya tidalc jauh dari kamu dan
walrdrrya pun belum lama karena Madyan terletak
di antara Hijaz dan Sf'am.

Kemudian dibukakanlah unhrk mereka (ketika
sedang menghadapi azab dan kebinasaan ini) pintrt
ampunan dan tobal Dirayunya mereka unfuk merr
dapatkan ratrmatAllah dan mendekatiNya dengan
menggunahan kata-kata yang halus dan penuh
kasih sayang,

.-r r

**,
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'Dan mohonlah ampun l"pod" Tulanmu lwnudian
bnnbatlnh lupana- I$a. Sntngurmya Tula nlw Maha
PryoyorW IoSt Malw Pengasih. " ([Iuud: 90)

Demikianlah Nabi Syu'aib membawa mereka ber-
keliling-keliling di lapangan nasihat, peringatan, pe
nimbulan kelfiawatiran, dan raymn, agar hati mereka
terbuka" mau tundul! dan menjadi luluh. Akan tetapi,
hati kaum ihr sudatr mencapai puncakkerusakan-
ny4 sudah memutarbalikkan nilai-nilai kehidupan,
dan membuat gagasan-gagasan yang buruk dalam
perbuatan dan tingkah lalcunya, yang terungkap
dari sikap penghinaan dan pendustaan,merek4

'Moelca bnlwta, 'Hai Syuhib, lwmi tidak banyak
mzngnti tmtnng apa yang lumu lanknn itu dan
senngularya lwmi bmar-bnar meliltat knmu senrang

yang lznah di antara knmi. Ifulau tidaklah lurma kz-
ltargamu, tzntulah lmmi tzlah mnaj am knmu, sfury
kamu pun bulwnlnh orang lang bmtibawa di sisi
,tanl."'ftIuud: 9l)

Mereka merasa sesak napas terhadap kebenar-
anyurgbagitrjelas, merekatidakingin memahaminya

'Mnclu. bnlnn, 'Hai Syubib, L,nmi tidnk banyak
mcngcrti tcntang apa yang lamu kalnlrnn itu."

Dan, mereka mengukur nilai kehidupan dengan
nilai kekuatan material yang lahiriah,

'S mnguhrya kami funar -b6nar millut lwnu s e orang

yanglerruh di antnra lmmi.'

Mak4 tidak ada bobotrrf"a menurut mereka nilai-
nilai kekuatan haldki yang dibawa dan dihadapkan
Snr'aib kepadamereka

"I(nlnu tidaldah lurcna lelarcrgamu tmtulnh lwni
tclah merajam lcatnu."

Malq yang merekaperhitrngkan adalah fina
tisme atau ikatan keluarga bul€n ikatan akidah;
hubungan daratr, bulan hubqngan hati Kemudian
mereka melupakan perhatian Allatr kepada ke
kasih-kekasih-Nya" sehingga mereka tidak mem-
perhituqglsnnya

'Scdmg lwmu pun bulanlah seorang JatE bmlibaua
disNlwmi." (Iluud:91)

Baik wibawa kekuasaan, wibawa kemuliaan,
maupun wibawa kemenangan dan keperkasaan.
IGmi memperhitunskan karnu haryra semata-mata
dengan perhitungan kekeluargaan.

Nah, apabila jiwa itu kosong dari akidah yang
lurus dan nilai-nilai yang luhur serta idelaisme png
tinggi, rnaka ia curpa berkubang di bumi dengan ke
pentingannya varig cuma sesaat dan berkutat de
ngan nilai-nilai keduniaan semata. Mak4 pada saat
itu ia tidak melihat kehormatan seruan (dal<n'ah)
yang mulia tidak melihat hakikat yang besar, dan
tidak hrut merasakan penderitaan juru dalnrah
kecuali kalau ada ikatan kekeluargaan dan karena
ada kekuatan material yang melindungiryra" Ada-
pun kehormatan akidah, kebenaran, dan dalsilatr
sama sekali tidak ada bobobrya menurut pandang-
an jiwa yang kosong dan hampa itr.

Nabi Syu'aib Menganrbil Sikap Tbgas
Pada wakhr itu dmbilah gaira]l Syu'aib terhadap

keagungan dan kemuliaanTuhannya. Maka dia
pun melepaskan diri dari membanggakan keluarga
dan kaumnya. Dan, dihadapinya mereka yang ber-
sikap jelek dan tidak sopan terhadap Allah itu de
ngan bersandar kepada kekuatan yarrg hakiki yang
ada di dalam ini. Disampaikannya kata pemutus
yang teraliihir, dilakul€nnf pemisahan hubungan
dengan kaumnya.atas dasar akidah, diserahkannya
mereka kepadaAllah, diancamnya mereka dengan
azab yang dulu dinanti-nantikan oleh orangorang
semacam merek4 dan dibiarlannya mereka mene
rima apa yang menjadi pilihan merek4

I F ift t'i'i ?1; ;\ r*{; 
";+:seWV'4;J$-g^i.oj3v'iib;9]b#:V)

iy.;aAxy;Lsa;:?t3iy"
'ft :4tljirj+S;,U:*/:3tai

t#,
"$u'aib mqiaanb, TIai lwumJw, apa*ah kzkargalat
bblh tslwmat mmarut pandnnganmu dmipann Annla
sedmgAllah lwmu jadikan sauahr yng terbuang di
behkangnu ? Saungularya (pengetahuan) nfunku
ruliputi apa yng lwmu lurjaknn. Hai lmumlu,
berbuatlah mcnurut lwrumptnnnu, scsa nguhnya alu



lw)Ol: HuudEPermulaan Tafsir Fi ZhilalilQur' an W

pun bnbuat (puln). Ifulak knnu akan mngetnluti si.apa
'vuIA 

akan i;t;*Pa azab Yang rnenghirulwnnya dan
'tioio yow bndustn'. Dan tuttguloh (o<at Tuh"an),

uiunggui")a aku pun menunggu bnsatna l@mu'"'

(Iluud:92-93)
"Apatuh telmrgalu lsbih tsrhonrar ntnwut pandmry-

anmu dnripadaAll'ah?'

Apakah segolongan manusia bagaimanapun ke
nnta" aan tJta"ggutra"nva yang notabene mereka

adalatr manusia yang lematr, yang termasuk harnba

Allah jwa lebih terhormat menurut pandanganmu

daripada Allatr? Apakah mereka ihr lebih kuat dan

lebih menakutkan dalam jiwamu daripadaAllah?

'Dan lumu jadilun Allnh scbagai scsuatu )atg tsr'
buang di bclnlnngnu?"

Ini adalatr suatu lukisan yang sentimentil tentang

sikap mereka rrang arnat buruk yang meninggalkan

dan berpaling dariAllah. Padatral, merekatermasuk

makhluk ciptaan Allah, yang memberi rezeki ke
pada mereka dan memberikesenanganyarg mereka

iasakan itu. Makq sikap seperti itu merupakan

kesombongan, mengingkari nikmaf tidak punya

rasa rnalu, di samping kufur' mendustakan, dan

tidahberadab.

"scsuttgguhnya Tithanlcu meliputl apa yang lumu

Iwiakii."ffluudz sz)

Peliputan ini merupakan gambaran perasaan

yang maksimal tentang pengetatruan dan kekuasa-

an-Nyaatas sesuafu
Inilah kemaratran seorang hanrba yang beriman

karena keagungan dan kehormatanTuhannya di-

lecehkan. Suatu kemaratran yang tidak lagi meng-

hiraukan kebanggaan kefurunan, keluarga' dan

kaumqra- Sytr'aib tidak sombong dan tidak cong-

kakmendapatikaumnyatakutkepadakeluargaqra'
sehingga tangan mereka tidak sampai menyakiti
nya- Ia merasa tidak senang dan tidak tenang kalau

klharganya yang melindunginya dan memben-

tenginya dari gangguan kaumnya-sementara jalan

hidup mereka bersimpang dengan ialan hidupnya'

Inilah sikap iman yang sebenarnya. Yakni, se
orang mukrnin tidak membanggakan kecuali

tuhannya dan tidak rela kalau keluarganya ditakuti

sedangkan tuhannya tidak ditakuti . Mal<a, aslm-

biyy ah'hnatsme' seorang muslim bukanlatr kepada

keiuarga dan kaumny4 melainkan kepada Tuha*
nya dan agamanya Inilatl hakikat persimpangan
jatan ant"ra tonsepsi Islam dengan konsepsi jahliah

dalam semua rnasa dan temPat

Didorong oleh kemaratran karena Allah dan me
lepaskan diri dari membanggakan dan berlindung

kepada selian-Nya, maka muncullah tantangan

Vane ditujukan Nabi Syu'aib kepada kaumnya Ter-
jaditah pemisatran dan pemutusan hubungan antara

dia dengan mereka, setelatr sebelumnya sebagai

sahr kesatuan. Dag, berpisatrlah kedua jalan itu
yang tidak dapatb6rtemu lagi,

'Dan (dia bnlmtn) , 'Hai luumlw, bobuatlnh m.enurut

lumnmpuanmu."

Berjalanlatr kamu padajalan dan garismu, tangan-

ku telah lepas darikamu.

"Scsunguhnya alat pun bnbuat puh."

Menurut jalan dan manhajku.

"Kelak lrnmu alun nmgetahui siapa yang alan
ditimpa az!.b yrynnghhwlnnnya dan siapa yang

bodusta."

Aku ataukatrkamu? l

'Dan tunggulnh, sesunguhnya aku pun m.cnunggu

bersama lamu. " Plruudz 93)

Tunegulah akibatyang akan menimpaku atau

menimpamu....
Llltimatum Snr'aib ini menggambarkan keper-

cayaannya tentang ryayang akan diperolehry"a, se
kaligus menunjullkan keterlepasan dan keber-
pisatran jalanrya"...

Sampai di sini ;;; atas kalimat teralftir
yang merupakan kata pemuhrs, dan atas persim-

pa"g danperpisahan ini, agarterlepas pula dari

kehancuran kaum ihr yang mati bergelimpangpn di

rumah-rumah mereka- Mereka disambar satu

suara yang menggunhr sebagaimana yang me
nimpa kaum Nabi Shaleh, sehingga keadaannya

pun sama- Iantas mereka hilang dari percaturan

seolaholah mereka tidak pennatr memahkan peran

apa-apa, dan seolatrolah mereka tidak pernatt

mengelola negeri ihr sahr detik pun.

Mereka telah berlalu seperti omng{rang yang

seperti mereka dengan diiringi kuhrkan l.embaran

kehidupan mereka telatr ditutup di dalam alam

nyata tetapi terbaca di dalam haf'

'};t:6t7t;t$tAc5$411.iJic*;*-"d;at'r4fi ,Le:".$iE:95
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i:trs'SKlun).&]|j1:W7sj,kt
tidak disebutkan di sini. Ia juga menampilkan sahr
pemandangan di antara pemandangan-peman-
dangan hari kiamat pemandangan yang hidup dan
bergerak

Semuaini menunjukkan adanya sebuatr prinslp
dasar dalam Islam. Yaifu, bahwa pertanggung-
jawaban pribadi tidak digugurkan dengan alasan
mengikuti pemimpin dan pembesar.

Paparan ini dimulai dengan diufirsnya Musa yang
dibekali dengan kekuatan dan mukjizat dari Allah,
untuk menyampaikan ayatayat-Nya kepada Fir'aun
sang penguils:l dan pembesar-pembesar kaumnya.

' Dan sesangultny a lfumi blah nmgutus Musa dcrgan
tanda-tanda (lulatasaa,n) Kami dnn mukjiznt yng
nyafa, lepana Fir'aun dnn panimpinfcninpin knum-
nya."'ftluvd:.96-97)

Perjalanan kisah ini disampaikan sepintas saja
hiruga akhirnya png tahutahu mereka mengikuti
frintah Fir'aun dan menentang perintah Allah.
Padahal, frintah Fi/aun ihr penuh dengan ke
bodohan dan ketololan serta kebohongan,

'ntnp4 mcrela nt?gileuti pcrinlnh Firhun, padalal
p dntah Fir bun selali- luli bakanlnh (perintnh) y ang
bmar."'ftlaud:,97)

IGtika mereka mengikuti perintah Flr'aun, maka
mereka berjalan di belakangnya dan mengikuti
lanslnblangkahnya yang sesat dengan bnpa mereka
pertimbangkan dan mereka pikirkan, dengan
menghinakan diri dan menjaulrkan kemuliaan yang
diberikan Allah yang berupa kehendah, pikiran,
kebebasan menuju dan memilih jalan hidup....

Ketika mereka berbuat demikian, maka ayat ini
menetapkan bahwa Fi/aun al<an beridan di depan
mereka pada hari kiamat dan mereka akan
mengikutinya"

"Ia bnjalnn di muln lwumnyapada hnri kiamaL"

Pada waktu kita sedang mendengarkan kisatr
masa lalu dan ancaman pada masa yang akan
datang, tibatiba pemandangan menjadi terbalik
Tiba-tiba apa yang diancamkan pada masa yang
akan datang itll telah terjadi dalam pemandangan
itu, dan tibatiba saja Fir'aun membawa kaumnya ke
neraka dan di sanalah kesudahanny4

"Lalu dia (Fir'aun) mem.asukJwn merelw k dahm
nna.ka.tt

Dia membawa dan menggiring mereka seperti
seomng penggembala menggiring segerombolan
kafirbing. Bukankah mereka itu sekelompok ma

'Dan tatlwh donrg azpb Kami, I{ami selamntlan
S1u'aib dnn wang-orang yng beriman bersamn-sama
dmgan dia dtngan ralarwt dnri l(ami, dan uary-trang
yang znlim dibinasalun obh satu suara lang meng-
guntur. Inlu janilah mnekn mati bngelimpangan di
rumnhnya. Seohh-olnh mnela belum pernah bndiarn
di tempat itu. Ingatlala lubinasannlnh bagi p aduduk
Madyan sebagaimnna lwum Tiamud telnh binnsa.'
(fluud:94-95)

Ditutup pulalah lembaran lain dari lembaran-
lembaran hitarn, yang berisi ancaman atas orang-
orang yarng mendustakan ancaman ihr.

'&jtg$;#;.,W1,.{-}u7jr:;r,

t#'.a;t\u:to;;;Jrfr6-;,i;3
L

"'j,H:Stp;;slIitiil:{ii:,4
JL:;q$'-iJtr;$41ioj1s$:;;^r

t33':r,Ij
'Dan cesungguhnya l(ami telah mengutus
Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Karni
dan mu\itzat yang nyata (96) kepada Fir'aun
dan pemlmpinaemimpin kaumnya. ft*pr,
mereka menglhrd perintah Fir'auno padahal
perlntah Flt'aun sekali-kalt bukanlah (p.matt)
yang benar. (97) I& berJdan di muka kaumnya
pads hari ldamat ldu memasukkan mereka
ke dalam neraka. Nereke ltr eebunrk-buruk
tempat yang dtdatengt (98) Dan mereka eelalu
diilnrfi dengan Lutukan di duntaini danbegitr
bula) pada hari Hasrat raloat itr seburuk-
buruk pembertan yang diberikan" (99)

NabiMus&."rrt*a]j
Kisahkisah ini ditutup dengan mengungkap

sedikit tentarrg kisah Musa bersama Fir'aun, unfuk
rnemberikan catatan akhir tentang Fir'aun dan
omng{mqg f,arrg seperti dia dan kesudattan kaffrts
nya )ang mengikuti perintatr-perintatrnya

Kisatr sepintas ini mengandung banyak isyarat
tentang kejadian-kejadian dalam kisah-kisah yang
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nusia yang berjalan tanpa berpikir? Bukankah
mercfublah melepaskan diri dari ciri khas manu-

sia r"ang paling utama yang berupa kebebasan ber-

kehendak dan memilih? I:lu, dia memasukkan
merekake neraka

Watrai, alangkatr burukryatempatitu, yang tidak

dapat memuaskan datraga dan tidak dapat meng-

obati luka melainkan memanggang perut dan hati,

'T,lerala itu seburuk-buruk tmpat yang didnnngi."
(Iluud:98)

Begitrrlah kepemimpinan Frdaun kepada merek4
yang membawa mereka ke neraka Semua itu me
rupakan kisatr yang dicerihkan... dan dihubungkan
padanya

'Dan merelw selnltt dilafiuk daryan lwtulwt di dunin

ini dnn 
Qegttu 

puk) pada luri kianut.'

Mereka dihina dan direndahkan,

"Lalowt itu wbmtk-bmtk panberiatt Tang dibdlwn. "
ftIuud:99)

Neraka ihr adalatr seburuk-buruk pemberian
yang diberikan Fir'aun kepada kaumnya Bukankalt
dia telatr menjanjikan kepada para tukang sihir
pemberian rrang banyak..?! Mak4 inilatr yang di-

berikannva kepada or:rngorang yang mengikuti-
nya. Yaifu, neraka.. seburuk-buruk tempat yang

didatansi ... darr seburuk'buruk pemberian yang

diberikan !!

Demikianlatr indahnya ungkapan dan lukisan di
dalam kitab yang mengaewlkan ini...

'**

),-,YW"A$#%6;ftffie4t
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sItu adalah sebagian dari berita-berita negeri
(yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan
kepadamu (Muhammad); di antara negeri-
negerl itr ada yang masih kedapatan bekas-
bekasnya dan ada (p"1") yang telah musnah.
(100) Dan Kami tidak menganiaya merekao
tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka
sendiri Iftrena itr, tidaklah bermanfaat sedikit
pun eembalran+embahan mereka yang mereka
seru gelain Allah pada waktr azab Thhanmu
datang. Dan sembahan-cenrbahan ihr ddaklah
menanrbah kepada mereka kecuali kebinasaan
belaka. (101) Dan begihrlah aaab Thhanmu
apabilr Dia mengazab penduduk negeri-negeri
png berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya
ihr adalah cangatpedih lagi keras. (10e) Serung.
guhnya pada yang demiHan lhr benarbenar
terdapat pelajaran bagi orang yang talsut ke-
padaanh akhiral Hari kiamat ibr ialah suatr
hari yang semua manusira dikumpulkan untuk
(menghadapi)nya, da^n haf,i iur adalah suahr
hari yang 6ir"kgtkan (oleh semua maklrluk).
(103) IGfiri fidak mengundurkannya melainkan
sa.rnpai walrhr yang tertenaL (104) Di kala
datang hari itro ddak ada seorang pun yang
berbicara melainkan dengan idn-Nyq maka
di antara mereka ada yang celaka dan ada
yang berbahagia. (105) Adapun orang-orang
yang celakao maka (tempatnya) di dalam
neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan
.lan menarik napas (dengan merintih). (106)

Mereke kekal di dalamnya selama ada langit
dan buml kecusliiika lbhanmu menghendaki
(ya^ng lain). Sesungguhnya Thhannu Matra
Pela&sana terhadap apa 

'lang 
IXa kehendakl

(t@ Adapun orang.orang yang berbahagia,
makatempa,trya di datam cuqga, merekakekal
dt dalamnya selarilra ada langlt dan bumt
kecualilke 1bhannnr menghendafti (Fng lain),
rebagai karunla yang tiada putrs-putusnya.
(108) Maka Janganlah ka"nru berada dala^nr
keragu-raguan tentang apa yang disembah
oleh mereka. Mereka tidak menyembah
melalnkan cebagalmana nenek moyang
mereka menyembah dahuhu Dan sesungguh-
nya Kamf pard rl'nn menyempurnakan dengan
cectrkup-cukupnya pembalasan (terhadap)
mereka dengan Udah dikurangl oedlHt pun
(1{X)) Dan recungguhnya Iftnrt telah memberi-
kan ldt b (Ibunt) kepada Musa, lalu dtper
celldhkan tentang ldtab ihl" Dan reandalnya

ddak ada ketetapa^n terdahulu dart ltrlunnu,
niscaya telah dttetapkan hutcurnan di antara
meneka. Dan sesungguhnya meneka (orang-
orang hafir Mekatr) dalam keraguan yang
menggelisalrkan terhadap Al-Qr'an (110) Dan
sesungguhnya kepada masing.maslng (mereka
yang.berselisih, itu) pasti llrhanmu akan
menyempumakin dengan crrkup (balasan)
pekerJaan mereka Sesungguhryra Dir Maha
Mengetahui apa yang mereka kerJakan" (111)

I\4aka, tetaplah kanru pada lalan yang benar
sebagaimana dipednahkan kepadanru dan
(ioga) o"at g yang telah bertobat becerta karnr,
dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya IXa Ilfiafra Melihat apa yang
lca^mu kerjakan (1U) Dan janganhh ka.mu
cenderung kepada orangorang zalfm png
menyebabkan karnu disenhrh apinera.ka, dan
selsli-kali kamu tidak mempunyal seorang
penolong pun selain darl Allah, kemudlan
kamu ddalc akan diberi pertolongan" (lA) Dan
dirikanlah shalat itr pads kedua tept ctang
(pagi datt p"hg) dan pada bagian permulaan
dari malam. gggungguhnya perbuatan-per-
buatan yang baik iar menghapuskan (doca) per
buatanaerbuatan png bunrk Itrhh perlngaf
an bagt orang-or"ng yang lngat (11a) Dan
bersabarlaho karena secungguhnya Allah ddak
menyi,a-nyiakanpaheh yangber
!u31ftsbalkan. 015) It{afta, mengqra tld"k ada
dari umat-umat.yang sebelum kanru orang"
orang yang mempunyat keutamaen yanag
mela^rang dart (mengerJakan) kerusakan di
muka buml kecuali sebaglnn kedl di a"ntara
or"ng"orang yang telah Karoi selamelkan di
antara merekao dan orang.orang yang zalim
hanya memetlng&an kenlkmatan yang meruah
yang ada pada mereka, datt mereka adalah
oran$orang yang berdoca" (116) Dan Ttrhanrlr
sekali-kali fidak akan membinasalon negerl-
negeri secara zalin, cedang penduduknya
orang-orang yang berbuat kebaikan" (1 l4 Jika
ltrhanmu menghendakf tentr Dira menjadikan
manusi,a unat yang satq tetapi mereka ee-
nanti,asa berselisih pendapaL (118) Kecrrali
orang-orang yang diberi rafrmat oleh Ttrhan-
mu. Dan unhrk ituIah Allah menciptakan
mereka. Kalirnat Ttrhanmu (kepuhrsan-Nya)
telah ditetapkarL'Sesungguhnya Aku meme-
nuhi neraka dengan jin dan manusir (y*S
durhaka) semuanrya.' (U9) Dan cemua lrlsnh
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darl rasul-rasul Kami ceritakan kepadamut
ialah ldsah-ldsah yang dengannya l(ami tegufi-
kan hatimu. Dalam suratr ini telah datang ke'
padamu kebenaran serta pengaJa,ran dan
peringatan bagi orang-orang yang beriman
(120) Dan lbtakanlah kepada oratrg-orang
yang ddak beriman, 'Berbuatlah menurut
kemampuanmur sesungguhnya kami pun
berbuat (pula). (1!}1) Dan tunggulah (akibat
perbuatanrru); sesungguhnya kami Pun me
ounggu (p.tla).' (U2) Dan kepunyaan A[ahlah
apa yanggaiU yang di langit dan di bumi dan

kepada-Nydatr dikembalikan urusan-urusn
semuattya, maka sembahlah Dia, dan
bertawala[ah kepada-Nya- Dan sekali-kali
Ttrhanmu fldak lalai {afi apa yang karru kerja-
kan"'(12:l)

Pengantar
Inilah penuhrp surah Huud ini, yang memuat

beberapa macam komentar dan catatan, lartg merr
jelaskan apa yang telatr terdatrulu dimuat dalam

surah, yang berupa pendatruluan dan kisatr-kisah.

Komentar dan catatancatatan ini sangat erat

hubungannya dengan apayang disebutkan dalam

surah iht, saling melengkapi di dalam memenuhi

sasarannla-
Catatan prtama dalam kajian ini adalah ke

mentar langsung terhadap ldsah-Hsah fuf'

"Iarlah adnlnh sebagian. dni bilita-bedta rcgi (yary

tclah dibtuasalun) yng lfumi uritalnn lwpa'dnmu

(Muturnnad.); di anta'ra wgni-wgeri itu u4a.Yng
,n * Uaaponn bclns-bckamya dan ada (P"1") yry
ulah muiah. D an lhmi fidnlilah mmganiay mnefu
tetabi nneknlah ytq mctrya'niay a diti mnela scndiri.

Kaicna itu, tidnV,Inh bmtanfaa,t sedilcit pun Inpodo

mnclw sembalwn+embalwn Yang merelu smt selnin

AIIah pana waldu aztb Ihlwnmu data.try. D-an smt'

hahan-smbahan iat fidnllah rumnbah k4ada rcrelw

tecaati tebinasann belala. Dan begitulah azgn nhm'
muapabihDianmga<ntrpend,udilktugeriygcriyqn€
bnbiat alim. Sesin'guhnya aab-Nya itu ada.l.ah

sangat pe.dih lagi lwas." ftl'unrd: 1ffi-102)

Catntnn fudwazab yang menimpanegeri-negeri
itr"r menimbulkan rasa takut kepada az'ab al<lwat
yang ditampilkan dalam suatu pemandangan yang

taiam dari pemandaruan-pemandanganharikiamat'

"Saunguhnya padn Tang dnrfikian itu benarbmar

tndapat pet4aran bagi mang-mang yang tnht l(Qadn

azgb akhirat. Hari kiartwt itu adnlah suatu lwi yang

semua mnmria dikumpullcatt unak (tnmghadapi)ryo

dnn tari itu dalah suntu harilangdisalcilnn (obh

segah makhluk). Dan l{nnti tidak mengundurleannya

mxtainlen sa:n\ai w aldu y ang t€rttntu. Di kala dnrnng

Iari iht tidnk arln semang pun Tang betbimra mnhinlwn

fungan idn-Nla; ynka di antara mqela ada yang

alnlu dnn ann. y aig b nbalugin. Adapun ora'ng- yrang
yang ahlw, nalu (tcrnpanla) di dnhm nnakn' di
'dnlnmnya 

mnelw mngeluarlwn dan mtnmik nnpas

(dengan nurfutih). Mnelu kelal di dnlatnnya sehma

adn hngit dan bumi, Iucuali iilw Tithanmu mcng-

hmdnk{ (yarA hin). Sam'ggulryg n@ry*u MaJn

Petal"s ani tnhnnnp ap a y attg Dia lu hznna]ci. Adnpun

orang-orang yang bnbahagia, nalu tcmpat"yo qi
dnkn sarSajmcrel@ kkal di dalnnnya sehma ada

tangit dn; bumi, leatnli jilm frtJwnmu ttmghndaki
(lorg htn) sebagai ltmunia yang tiadn puan-puttts-

zya."(tluud: 10lil-f08)

Catnnn kztiga,ditarik dariakibatyang menimpa
negeri'negeri itu dan dari pemandangan hari kiamat

dapat ditetapkan batr{ua keadaan kaum musyrikin
yang dihadapi Nabi Muhammad saw. sama dengan

keadaan orangorang sebelumnya Harya saja kalau

mereka (kaum musyrikin Mekah) tidak dikikis
habis dengan siksaan di dunia ini makahal ihr ada
lah karena sudatr ada ketetapan terdahulu dari
Tuhan tentarrg diundurnya siksaan ifir buat mereka
hingga waktu tertenfir sebagaimana diundurnya
siksaan bagi kaum Nabi Musa yaqg menentangnya

dengan kitab sucinya. Akan tetapi, balasan amalan

mereka-mereka itu al<an diberikan sesempurna
mungkin.

Oleh karena ihr, istiqarnahlatr engkau wahai

Rasul di atas jalan hidupmu bersama oftmgotaqg

;ang telah bertobatbersamamu. Jaqganlah kartu
cenderung kepada orang{mog yang zalim dan

musyrik itu. Tegaldranlatr shdat dan bersabarlab

karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-

nyiakan pahala omng{filrlg yang berbuat kebaikan'

'Malajanganlah lnmu boafo dalam lwagulryry
tatung a\i yng disenbah obh mneka. Mnclu tidn*
nmyaniah mclainlcan scbagaimatu natek mqang
*oit* dalwk mrycnfral^ Dan saanguhnya Kami
pastialunmerymliunukat'dmganse'ailwf--aiwprya

ia*atnsan (tirfunfail ncr*,a dmgan- tidn*' dilwrungi
'sedikit 

pun. Scsangthrya l{ami tclnh mcmbcrilrcn

Kitab'(Taurail k6odt' Musa, lnlu dipnnlisililwn
mrang lfital itu. S-emdniny a tidah dn letaapn yang

tctaht$dafulildnrifrimfl iu,nisuyatclahditetaplan
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hulwman di annra mneka. Dan sesanguhnya merekn

(mang-matg lafir Meknh) da.lnn knaguan y ang tnnS'
gelXihkan tffltadnp Al- @ri an. Dan sesun'guhnya

fupala maslng-nta$ng (nwela y arry berselisih itu) pasti

Iilhnnnm akan nmymtpumalnn dmgan aiwp (balns -

an) pckerjaan muelm. Sesurtguhnya lia Malu
Mengetahi; apa yang mnelm ltni alwn. Malca, tztaplalx

knnru Pada jAkn yang bmar, sebagaimam dipdntah-
lunkepadhrudan(juga)uangyangtzlahnbatbaserta
lwmu, dan i anganlah lamu mchmpaui batas. Sesung-

ptvzya Dix Mala Melihnr a/a Jang lwmu kni a'lun.

ban' janganlnh lwmu cendcrung lupadn orang-orang

ulhi ying mmyebablwn lwmu dismtuh api nna'La

dnn seluli-lwli lamu tiadn mempunyai seorangpcna-

hng pun selnin dari Allah kmud.ian lamu tidak alrmt

d;bii pnnlnngan. Dan dirikanlnh slwlnt ttu-pod"
tedw-tcpi sAry bqg dan petang) dnn padn bagint

Pnn4ilaan nalm. Saangfinya perbuatut'{nbuaran
yang baik itu matglwpusknn (dosa) pnbuatan-per'
- 

buatnn y ang bunrk. Iailah pringarnn bagi mang- uang
yang ittgat. Dan bersabarlnh, karera sesunguhnya
-.allahtiaaamenyia-nyiak'anpa.halnoratg-orangyang

bcrbuat lubailun. " ftluud: 109- I 15)

Kemudian kembali kepada generasi.generasi

terdahulu yarrg harya sedikit sekali di anbra mereka
yang mau mencegah manusia dari berbuat ke
rusakan di muka bumi. Sedangkan, kebanyakan
merekabersikap sebagaimana oruu{mng sebelunr
qna, sehingga la1lak dibinasalcn. Tuhanmu sekali
kali tidak al<arl membinasakan negeri.negeri secara

?altnsedangkan penduduknya berbuat kebaikan,

'Ma*4 nrngapa tidnk ada dari umat-umn't Tang
sebclum lumr otang-uailg latg manpunyai lcutama-
an y ang mclnrang (nwttsU nAcri a.L'an) kntts ak,an

di inula bumi, luanli nbagian kzcil dari mang-mang

ww talnh l{ani sehnurkan di antma mneka. Oory-
'oraigyang 

wlim lwnya n lunikmarnrt
vutp icwah vaw ada iada mcrcka" dan mnclw adalah

hoirg- *orrg y oig t nil^o. IilJwanu sctuli - Iwti ttuIak

atatr. ntcntiinasilan rugeri-rugcri wcara alhu sedary

pendufulmya orang-nang yang bcrbuat lubailun. "
(tluud: ffefl7)

Disingkapnya sunnafirllah mengenai keberada
an manusia yang berbeda manhaj dan aratr hidup
nya Seandairyna Allah menghendaki, niscaya ddadi
kanNya manusia ini sebagai umat yang sair. Akan
tetapi, iradatr-Nya menetapkan memberikan ke
mampuan kepada manusia untuk memilih,

lila lilJunmu rcrghendak| ttntu Dia mniadilcan
manusia umnt yng satu. Titnpi, m'erelw senan'tiasa

berselisih pendnpa| lrzcuali orang-orang yang diberi
rahmat obh nlwnmu. Dan untuk itulah Allah nm-
ciptnlan mnelw. Kalinnt Mnnmu (luputusan- Nya)

itnlt aucnptun, 'Sestungtitnya AIu a:lwn merun'uhi

nnolraJalwnnam dzngan jin dnn manwia (7ang dar-
halu) smuanya. "' ftIuud: I 18- I f 9)

Akhirny4 suSatr ini mencatat salatr satu tuiuan
dari penceritaan kisah-kisah ini adalatr untuk me
mantapkan hati Nabi Muhammad saw.. Diperintah-

kan-Nya Rasul agar menyampaikan kalimat ter-
akhirnya kepada kaum musyrikin, dan supaya me
nyampaikan kepada mereka tentang sesuatu yang
gaib dari Allah yang sedaru mereka nantikan (akF

bat perbuatan mereka). Diperintatrakan pula ke
pada beliau agarberibadah dan bertawakal kepada
Allah dan menyeralrl<an kepadaNya urusan hukurF
an manusia atas apayaqg mereka keriakan ifir,

'Dan semua kisah dnrt rasul-rasul l(nmi ceritnlun
lepadnmu, ialah kisah-kisah yang fungannya l(nmi
teguhkan lwtimu. Dalnm strah ini ulah danng kz-

padmnu kzbmaran sntn pengajaran dnn peringatan
-bagi 

uang-marylryberiman. Dan kanlnnlnh lu-
padn orang-nrang lang tidak boinwn, 'Bnbuathh
-mmurut 

lumampuaunu' scsuttgguhnya lumi pun

bnhnt (pula). Dan htngulah (ak;bat pahuaramu) ;
saunggihnya lumi pun mflruttgu,(puln).' Dan kz-

punyannAllalilahapayanggaibdilngitdandihtni
-dan 

lepadn-Ny alah dilffifialil@n wl$an-utusan
santtafi o nwli senbalrlah dia dan bctaoakallah kt-
pada-\fi a.Danseluli-lahilhhanmufidakalunlalai-dari 

apa yang kmu knjakan "'(fluud: 120-12:|)

Beberapa Felsjaran;;

5,t3$a$)#,;6;f ,-,6-u(,l,it

tl-sul
'Itu adnlah scbagian dari bnitn-berita negui (yang

telah dibirusa.L,an) yang Knmi cnitaknn lupadamu
(Muhamnad); di antara nzgni-rugeri itu adn yarq
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mas;h ledapata.n bekns-belusnya dan adn (puh) yang
telnh mumah. Dan lfutni tidnk menganiaya rnnela,
tutnpi nnclulah yatg mcnganiay a diri merelw sendiri.
Karma itu, tidaldah bnmanfaat sedikit pun l"podo
mnelm smtbalan-smtbalwn yang mrelu smt sehin
Allah pada waltu azsb Thlwranu datang. Dan sembah-

an-senbalwn itu tidnllnh merumbah l"pod" merela
karali lebinamnn belnh,a. Dan begitulnh aznb Iillan-
mu apabih Dia nznga,u,b pnnildilk tugeri-rugeri yang
bobuat zplim. Sesunguhnya aab-Nya itu adalnh
sangat pedih lagi knas.'ftluud: 100-102)

Tempat-tempat kebinasaan kaum itu dipam-
pangkan, pemandangan mereka memenuhi jiwa
dan khayalan. Di antara mereka ada yang teng-
selam di dalam gelombang air bah yang amat deras,
ada yang disiksa dengan angtn topan dan badai
yang menghancurkan, ada yang disiksa dengan
suara yang menggunhr, ada yang ditenggelamkan
bersama rumahnya ke dalam bumi, dan ada pula
yang akan datang di hadapan kaumnya pada hari
kiamat lalu membawa mereka masuk ke dalam
neraka- Masih ada juga siksaan-siksaan duniayang
menimpa mereka yang tidak terbafanskan lagi....

Setelatr dipaparkan dan dilukiskan peristiwa-
peristiwa dan pemandangan-penundangan yang
sangat menyenfirh perasaan yang mendalam dalam
hati itr..., maka datanglah komentarnya di sini,

"Itu adnlnh wbagian dari beritn-berita ncgni (yang

telah dibinasakan) yng lfumi caitalean lupadamu
(Mulumnad); di antara ncgni-ncgeri itu aln yang
nasih ludapatnn belus -bekavrya dan ada (puk) y ang

tclnh munnh. "(ffuud: 100)

'Iar adnlnh scbagian dari bnita-b crin ncgni (y ang

telah dibinnsalwn) )ary Kami cnitalwn kcpadnmu
(Muhammad)...."Mak4 apa yang kamu ketatrui
tentang cerita ini adalatr wahyu Allah yang mern
beritahukan kepadamu tentang perlrara gaib yang
tersembunyi ini. Dan, inilah sahft satu tujuan pen-

ceritaan kisatr-kisah dalam AlQur'an ini.12

'Di ontnra rugeri-rugri itu adn y ang tnasih lcedapatan

belcas-belcnsnya dan adn. (pulo) yang hlnh ntLmah."

ftIuud:100)
Bekas-bekasnya senantiasa mempersaksikan

sejauh mana kekuatan dan pembangunan yans di-
capai kaum ifu, seperti sisasisa peninggalan kaum
'Aad di bukit-bukit pasir dan sisa-sisa peninggalan

kaumTsamud di batu gunung. Dan, di antaranya
ada iuga'Yang tdnh rnumah'i bagaikan pohon yang
sudah dipanen, yang akarnya sudah tercabut dari
muka bumi dan sudah hilang bentuknya, se
bagaimana yang menimpa kaum Nabi Nuh atau
kaum Nabi llth.

Di mana kaum-kaum ihr? Bagaimana kondisi
bangunan mereka? Mereka adalah ladangladang
manusiabagaikan kebun tananrtanaman Di antara
tanamannya adayang tumbuh dengan subur dan
ada yang hrmbuh dengan jelek; ada yang berkenr
bang dan ada pula yang mati.

' Dan lfuni tidak nmganiaya nwefu tctnpi mnekalah
yngmetganiaya dii maelu sendiri."

IGrena mereka telah menyia-nyiakan potensi
pikiran mereka dan berpaling dari petuduk Mereka
mendushkan ayat-ayatAllah dan meremehlan ancam
an-Nya Mak4 jadilah mereka sebagai orangorang
yangmenganiayadiri merekasendiri, bulan dianiaya.

"I(nrenn itu, tidalelnh barrnfaat sedikit pun kzpada
mnelu stm,balwn-sentbalwn yang mcrelw smt sehin
Allah padn waldu azgtr Ifulwnmu dnnng. Dan smt-
baJnn-scm.balwn itu tidnlclnh mmambah l"podo
mnela teatnli lubinasnn betntw." ftlaadz l0l)

Inilah salah satu tujuan dipaparkannya kisah-
kisah ini.

Suratr ini dimulai dengan memberi peringatan
kepada orangorang yang beraearna (hrnduk patuh)
kepada selain AnalL dan diulans-ulanginya perfuryat-

an itu bersama den$an tiaptirap rasul )ang diuhrs.
Dikatakanlah kepada mereka, "Sesungguhnya
tuhan-tuhan yang dibuat-buat ini tidak dapat me
lindunsi mereka dariaz,ab Allah" Nah, akibat ini
sebaeai bukti ancaman itu. Maka tuhandrhan senp
bahan mereka itu tidak dapat menolong mereka
sama sekali dan tidak menolak mereka dari azab
ketika telah datang frintatt Tuhanmu. Bahkan,
sembahansembahan mereka itr hanya menanrbatr
kerwian dan kehancuran.

Hal ini disebabkan mereka bersandar kepada
sembahan+embatran ihr. Sehingga mereka se
makin mengikuti nafsuqra dan semakin mendusta
kan. Mak4 Allah pun menambah siksaan dan
perusakan terhadap mereka. Inilah makna kata
'Maka tidaklth scnbalun-scnbahan itu m.crumbah
kepadn tnerelu mchir*an.^'Mak4 sembatran*enr

12 Pembahasan lebih luas kntang tujuan penceritaan dalam Al.Qur'an ini silalcan baca pasal 'Kisah dalam Al(lur'an" dalamlrjfolb ot-Talwin!
Fannil filQda6 terbitan Darusy Syuruq.
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bahan itu tidak dapat memberi mudharat kepada
mereka sebagairnana tidak dapatmemberi manfrat
Alan tetapi, karena sembahan-sembahan (berhala-

berhala) itulah, maka berlipat ganda kerugian,
kehancuran, dan siksaan mereka...

'D an b egitulnh aznb Tblwnmu apabiln Dia mmga'wb

pcnduduk rugeri-rugni yang bnbuat zdim.'

Demikianlah yang lbmi ceritakan kepadamu.
Dengan penghancuran dan penyiksaan seperti ini-
lah, Tuhanmu mengazab penduduk negeri-negeri
ketika mereka berbuat zalim. h.lim dengan me-

lakukan kemusyrikan ketika mereka hmdukpatutr
kepada selainA[atr sebaeai Rabb, dan menganiaya
diri sendiri dengan melakukan kemusyrikan dan

kerusakan di mukabumi, dan berpali4g menjauh
dari seruan tauhid dan kebaikan. IGzaliman telah
merajalela di negeri itu, dan orangorang f'ang zalim

memegangkekuasaan.

"snnguhnya a,ab - l,{y a ihr adalnh sangat pdih lngi

,tarar."fiuud: 102)

Sesudah mereka diberi tempo, diberi kenik-
matan dan ujian, dimaafl<an sarnbil diberi peringat-

an dengan didatangkan rasul-rasul dan keterangarr
keterangan" kezaliman merajalela dan orangorang
zalim berlmasa tampak jelas para penyeru kebenar-

an dan kebaikan sedikit jumlahnya dan terisolir
serta tidak memberi bekas di dalam kehidupan
mas:raratratyang zalim dan bingung di ddam ke
sesatan. I(emudiaru sesudah kelompok minoritas
yansberirnan ini memisahkan diri dari kaumnya

f"ang kebfuUurEan dalam kesesatan, dan menyata-

kan dirirya (kelompoknfia) sebagai umatsafir+atu-
nya dengan agarnanya danRabbnya maka dibiar-
kan-Nya mereka menerima tempat kembalinya
sebagaimana fang ditetapkan Allah sesuai dengan

sunnatr-N3a yang tidak pernatr berganti sepanjang
perdaranzaman.

att

Dari Azab Dunfe ke Azab Akhirat
Azab yang pedih dan keras di dunia itu sebagai

pehrniuk kepda azab aktrirat, yang dapat dilihat
(dimengerti) oleh orangorang yang trkut kepada

azab aktrirat Yakni orangorangyang telah terbuka
matahatinya unfirk memahami batrwaTuhan yang

menyiksa penduduk negeri-negeri yang ?:.lim di
dalam kehidupan ini akan menyi}sa mereka karena
dosadosa4a di akhirat nanti Maka mereka takut

al<an azab 1m.... Di sini, apt-ayat ini membawa hati
manusia dari menyaksikan pemandangan dunia
kepada pemandangan hari kiamat dengan metode
AlQur'an di dalam menghubungkan dua macam
perjalanan dengan tidak memisahkannya dalam
pemaparann]t4

7;S t lrs 3L JJ.L- g 6A:, j. <)L
\(.,9,3ffi?i.a:{),},gfxw?;4
,Y,Ws;u.ii"gp#rti$Yi
6w5if1i $ 3{$Uf"4 ; !*tysL

6\3vW.5'1 #3*FA;tW?Ltgi
L.;$i6'6x.3."rW'MY$"rfiVL1,ti

tlti6?;tl$ifi e,6lri;-."J16t*t
#;'V*{rl;i$:n6y}itl;L5iai
"sesungulntya pafu yry dnikian itu bmar-bmar
tndapat peQj aran bagi mang-orang yng tnlatt ktpada

azstr akh*ar. Hari kiamat itu adnlah natu hari yng
semtm marwsia dilwmpullw unnk fuagftadapi)ryo
dnn hari itu adnlah natu ltniyangdba,tsiknn (obh

wgaln. nakhluk). Ifumi tidn* mengundurlwt'rrya mc'

Iailan sanrpai wahuyngtotcrttt. Di knlt dafug
hari itu, tidak ada seuangpun yanlbnbicara mclain'
kan dmgan iain-Irlya nala di anrnra mmlu fu lry
alaladmadayangberbalagia.Adapunorats-ora:ng
yang alal4 niln (tntpatnya) di dalam ncra.ka, di
dalnmnya mnelu nengelwrlun dnn menarik upas
(dmganmttintih} Merelu lukal di dalmm.ya selama

adn. hngit dan bumi, kccuali jikn Tfulunmu ncng-
fundaki (yarA ktn). Saunguhnya Tillwnmu MaJn
Pelaksata tcrhadnp af a y any Dia lahmdald. Adnpun

orang-orailg yang bnbalugia, malw ttmpatnya di
dalam surga. Mnelm lulul di dalmnya schnu ada

langit fun bumi, Iucuali jila Iblwnmu nnghenda*'i
(yang Inin), nbagai lwvnia yang tiadn pultts-putus-

nya.'pluvd: f()[l-108)

"senngulmya Pfu yry futnikian itu bcnar-baut
tmkpatpelajaranbagiuang-nmgymgtalattkqada
azgb akhirat."

Ya, azabyang pedih dan keras, yang mirip de
ngan azab akhirat ihr mengingatkan orang kepada

azab hari akhirat dan menjadikannya talcut ke
padanya....
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Sesungguhnya tidak ada yang melihatnya (me
nyadarinya) kecuali oftmg{rang yang talcut akan
hari akhirat lalu, mata hati mereka terbuka dengan
ketakrvaannya yang memang menjernihkan pan-

dansan danhati....
Orangorang yang tidak takut akan akhiraf hati

mereka buta, tidak mau terbuka oleh ayat-ayat
Allah, tidak dapat merasakan hilnnah penciptaan

dan peneulangan, dan tidak dapat melihat kecuali
peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi di dunia
ini. Sehingga perjalanan yang ditempuhnya dalam
kehidupan ini sama sekali tidak menjadikannya
mengambil pelajaran dan pengertian.

Kemudian diielaskan siht hari itu (hari kiamat),

'Hari kiamat itu adnlah watu hari yang sernua nn-
nusia dilarmpullun untuk (mmghtdapi) ny a, dnn hmi
itu ad,alnh suatu lwri yng disalcilwn (ohh segaln

na*hJuk).'$hnd: fffi)
Di sini terlukislah suatu pemandangan tentang

dikumpulkannya semua makhluk, tanpa atas ke
hendak mereka Semuanya digiring ke tempat ter-
buk4 semuanya datang, dan masing-masing me
nantikan apayzulg akan terjadi.

'Di kala datangluri itu, tidak ada. snrangpunytg
bnbimra rnelainkm. dmgan i$n- Ny a.'

Semuanya diam membisu, suasana ketakutan
mencekam semua orang yang ada di sana. Ber-
bicara hanya diperbolehlian bagi orang yang diizin-
kan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani me
minta izin. Izin diberikan oleh Allah kepada orang
yang dikehendaki-Nya, sehingga dia dapat lepas
dari kebisuannya dengan izin-Nya.... Setelah iht
dilakukanlah pemisatran dan pembagian,

"IuIakn di antnra mcrelw adn yrg alala dnn fu lry
bnbalngia. " ftIuud: f05)

Dari celatrcelah ungkapan ini kita menyaksikan
"mang-orang, yng celnka", yang berada di dalam
neraka dengan kondisi yang amat menyedihkan
dan menyesalil<an napas. 'Di dalnmnya merclm
mmgeluarlwn dnn menmik rapas (dAan mtrintih) ",
karena sangat panas, sesalq dan sempil Kita saksi'
l<an "wang- mang y ang b erbalugia"berada di dalam
surga dengan diberi karuniayang abadi yang tiada
putuspufirsnya dan tidak pernah terhalang....

Mereka kekal selamalamanya selanna "ada
hngit dnn bumi".Ungl<apmini memberikan kesan
di dalam hati akan sifut kekal dan terusmenerus.
Ungkapan ini mempu4rai bayangan, dan ungkapan
inilah yans dimaksudkan.

Dalam ayat ini kekekalan tersebut diganhrngkan
kepada kehendakAllah dalam kedua keadaan itu.
Setiap keputusan dan semua sunnah pda al*lirnya
bergantung pada kehendakAllah. Mak4 kehendak
Allah itulah yang menetapkan sunnah itu, dan
bukannya kehendak itu diikat dan dibatasi oleh
sunnah. Kehendak-Nya bebas tak terikat, yang
dapat saja mengutiah dan mengganti sunnah itu
apabila Allah menghendaki,

'Sesungguhnya Iillwnmu Malw Pelnksaru tnlwdnp
ap a y ang Dia kehtndaki. " ftluad: tW)

Ayat-ayat ifu menanrbahkan informasi mengenai
keadaan orang-orang yang berbahagia dengan
sesuafu yang menenteramkan mereka batrwa
kehendakAllatr menetapkan karunia buat mereka
yang tiada putusputusnya, hingga penetapan pe
nukaran tempat mereka di dalam surga Ini adalah
penetapan mutlakyang disebutkan unfirk menetap
kan kebebasan kehendak-Nya setelah sebelumnya
disalahpahami sebagai terikat

)*t

Ditudanya Azab bagi Suatu Kaum yang lGffr,
Bukan Berard bahwa Mereka Iur Benar

Setelah dibawa kepada keadaan masing-masing
ofiulg di akhirat, sesuai dengan keadaan kaum itu
ketika di dunia, dan adanya kemiripan azab dunia
dengan azab akhirat dan digarnbarkannya apayang
dinantikan oleh orang{rang yang mendustakan di
sini (di dunia) dan di sana (akhirat), atau di sini ke
mudian di sana ... maka pembicaraan kembali masa
latr hikrnatryang diperoleh dari penceritaan kisah-
kisatr dan penampilan pemandangarFpemandaruan
itu bagi Rasuluilah dan golongan minoritas mukrnin
yang menyertai beliau di Mekah. Hikrnahnya ada
latr unhrk menyenangkan dan memantapkan hati
mereka Sementara ifu, hikmahbagi orangorang
yang mendustakannya dari kalangan kaumq"a ada
lah sebagai penjelasan dan peringatan. Mak4 tidak
ada keraguan lagi batrwa kaum ihr menyembatr apa
yang disembatr oleh nenek moyang mereka- I(eada
annya seperti keadaan orang{Frlg yang dicerit*
kan dalam kisahkisah ifir dengan akibatnyayang
seperti ifu, dan bagian f"ang akan mereka peroleh
pasti akan disempurnakan.

Jika Allah menunda pemberian hukuman ke
pada mereka Qraum kafir MekatD, maka sesung-
guhnya Allah juga telah menunda penyiksaan total
terhadap kaum Musa karena suatu hal yang di
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kehendaki Allah dalam memberikan penundaan inr.

Akan tetapi, kaum Nabi Musa dan kaum Nabi
Muhammad sar4r. salna-sarna akan disempurnakan
apa yang seharusnya mereka terima setelah diberi
tempo dalam waktu yang terbatas. Ditrnd anya azab

dari mereka bukan berarti batrwa mereka ihr ber-

ada dalam kebenaran. Mereka tetap dalam kebatil-
an sebagaimana nenek moyang mereka dahulu,

-G
';-KJYi''i!l\1";'1F35-9't;.t,i6x

t rF t6'#'JiA 69 Si e r^svr;
t cg*$b,s$e, # ?ii,3 -) (iit'.'^Ai

?;4,{t,l l#Y: W'-4 $ n1:t
ilaw{:ht s e;#-A vi k iy; tt#
'MaL4 jarryanlah Immu berada dnlmn kcragu-raguan

tu tmg apa yng disembah ohh mnela. Mnela tidak
menymtbah melninkan sebagaimaru nmek moyang

mnela nunynfiah dahulu. Dan sevnguhnya Knmi
pasti a|,an rneny mpurnalan dmgan secalatp - atlwpnya
panbaksan (tnhannfl naelu dmgan tidak dilanangi
- 
sedikit pun. Dan seungthrya lfurni tclah mmtberilwn

Kitab- (Taurat) l"Pada Musa, lnlu diperselisihlenn

tntang Kitnb itu. Seandninya tidnk adn lutetapan

tcrlzhih dahtla dari nhanmu, niscq a tclah ditctaplan
hulwnan di annra m,crckn. Dan scnnguhnya rnnela
(orang-or@U k{zr Melah) dalnn knaguan y ang mng-
gclisah*nn talwlap Al-fuian. Dan sesungularya
kryda nashg-mashg @tneka yang bmelisih iat) psti
Titf tmru alan nurry enpmwk'an dmgan nlup (fu12s -

an) peknjaan nmlu. enngfinya Dia fuIalw Mengeta-

lwi apa yang mnela knjalwn." Phllurd: 109-111)

Jangan sampaitimbul di dalam hatimu rasake
ragu-raguan mengenai rusakryra (buruknya) ibadatt

merekaitu.
Firman ini dihdukan kepada Rasulullah, sedang

ancamannya ditujukan kepada kaurn beliau. Metode
yang senracam ini kadang-kadang lebih efektif di
dalam jiwa karena ia memberikan kesan bahwa
persoalan itu merupakan suahr persoalan tematis
yang diFlaskan oleh Allah kepada RasulNya bukan
perdebatan dengan seseorang dan bukan pula per-

kataan yang ditujukan kepada oftmg{rang yang

terlibat di dalamnfialantas diabaikan dan tidak di
perhatikan. Pada w"aktu itulah hakikat yang murni

dan bersih itu kesannya lebih dalam bagi mereka
daripada disampaikan secara langsung.

'Malm j anganlah lwmu b eradn dnlnm leeragu-raguan

tentarg apa yang disembah olzh merekn. Mnelw tidnk
menyembah melninlwn sebagaimarw wnek moyang

mnelw nryembah dnhulu."

Dan, tempat Kembalinya kalau begitu adalatt
seperti mereka tu9a,yar[Jaza;b.... Akan tetapt, fng-
ungkapannya digabung jadi satu sesuai dengan
metode yang dipergunakan,

'Dan sennggulmya lfumi pasti alw. nurryempunal,an

fungan searlwp-cakupnya pembalasan (tnhanap)
mnelw dmgan. tidnk dikarangi sedikit pun." (tluud:
loe)

Sudatr dimaklumi batrwa nasib mereka ini adalah

seperti nasib kaum terdahulu itu, dan sudah banyak
kita lihatcontoh dan buktinya

Akan tetapi, adakalanya mereka tidak ditimpa
siksa secara total di dunia sebaeaimana kaum Nabi
Musa

'Dan sesunguhnya Kami telnh memberilwn Kitab
(Taurat) ktpada Musa, lalu diperselisihlnn ttntang
Ktab itu.'

Dan, berrnacanrmacamlatr ucapan merek4 ke
percayaan mereka, dan ibadatr mereka. Akan tetapi,

sudah ada ketetapan yang telah terdatrulu dari Allatt
batrwa perhitrngan merekayang sempurna adalah
besokpada hari kiamat,

'Danseandninyatidakadalautapanyngtndnlwlu
dnrt Tithutmu, nircaya ulah ditctapkm lwkuman di
antata merckn." ftlantd'. ll0)

Nah, karena suafu hikmah tertenhr, maka di-
tetapkanlatr ketetapan ini Tidak disi}sanya mereka
secara total adalah karena mereka mempunyai
kitab suci. Sedangkan, onmg{rang yang mem-
punyai kitab suci dari pengikut para rasul itu di-
hrnda hukumannya sampai hari kiamat nanti.
IGren4 kitab itu merupakan petunjuklang abadi,
yang generasigenerasi mendatang dapat memikir-
kan dan merenungkannya sebagaimana generasi

pada saat kitab itlr diturunkan. Berbeda halnya
dengan persitiwa-peristiwa luar biasa (mukiiza$
yang bersifut kebendaan (ahkiah) yang hanya
disaksikan oleh satu generasi, yang mungkin di-
imani oleh generasi tersebut dan mungkin dikufuri
ura lantas mereka dijahrhi aaab.

Sedangkan, kitab Taurat dan Injil merupakan
dua buatr kitab suci (sebelum diubah oleh pemeluk
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nya- Penj.) yang saling melengkapi. Keduanya
terpampang bagi generasi.generasi akan datang
hingga datangnya kitab suci teraktrir (AlQur'an)
yang membenarkanTaurat dan Injil ihr. Sehinggq
jadilatr Al-Qur'an ini sebagai kitab suci terakhir
yang seluruh manusia diser.ukan kepadanya (unhrk

mengimaninya) dan semua mereka termasuk pe
melukThurat dan Injil akan dihisab sesuai dengan
prinsipAlQur'an.

"Dan sesunguhnya merekd, yakni kaum Nabi
Musq'hmar-benm dalm lwagwn yang mettg,lisah-
kan tnhadaprya (ktnb itu)'; yalmi kitab Nabi Musa"
karena ia baru ditulis setelah beberapa generasi.

Sedangkan, riwayat-riwayat yang berkenaan de
ngannya bermacam-macam dan tidak konsisten,
sehingga tidak meyakinkan bagi para pengikuhrya"

Apabila azab mereka itu ditunda (bukan seka-
rang), maka semuanya saja akan disempurnakan
balasannya dengan secukupcukupnya, baik me
ngenai amalan yang baik maupun yang buruk.
Akan dibalas dengan sempurna olehYang Maha-
waspada lagi Matra Mengetahui, dan tidak akan
disiasiakannya,

'Dan sesunguhnya lepada masirg-mashry mnelu
pasti Tfulnnmu alwn mmyempurnnlan fungan cukup

ftalasan) pelwjann mneka. Sennguhnya Dia Mahn
Mengetnhui apa y ang mnekn knj alan.' fiuud: f 1l)

Ungkapan ini berisi bermacam-macam benfuk
penguatan. Sehingga, tidak ada seoftmg pun yang
meragukan balasan dengan seankupcukupnya
meskipun pelaksanaannya masih ditunggu dan
ditunda (bukan sekarane). Dengan demikian, fidak
ada seorang pun yang meragukan bahwa apayang
dilakukan oleh kaum itu adalatr kebatilan yang tidak
diragukan kebatilanny4 dan sebagai kemusyrikan
yang sejak dahulu dilakukan oleh semua orang
musyrik

Bentuk-bentuk penguatan dan peneguhan dalam
kalimat ini mengindikasikan terjadinya gerakan
pada masa itu. Maka, kaum musyrikin telah me
lakukan tindakan keras kepala terhadap gerakan
ini, terhadap Rasulullah, dan terhadap golongan
minoritas mukmin yang bersama-sama dengan
beliau. Hampir saja dahvatr mengalami keman-
dekan, sementara azab Allah yang dijaniikan belum
hrun juga. Padahal, gangguan terus menimpa
golongan yang beriman sementara musuh-musuh
mereka selamat. Ifulah saat-saat yang menggon-
cangkan hati sebagian orang, hingga hati yang

sudatr mantap pun merasa hkut dan gelisatr, dan me

merlukan penenangan dan pemantapan seperti ini.
Pemantapan hati orang-orang yang beriman

bukanlatr dengan menegaskan bahwa musuh-
musuh mereka adalatr musuh-musuh Allah yang
tidak diragukan lagi berada dalam kebatilan....
Pemantapan hati mereka juga tidak dengan me
nyingkap hilanah Allah di dalam memberi penun-
daan hukuman orarigorang yang zalim dan ofturg-
orang yang melampaui batas ihr hingga suahr hari
tertenfir yang pada saat itu mereka pasti akan men-
dapatbalasan dan tidak dapatmelepaskan diri.

Demikianlah kita melihat konsekuensi gerakan

akidah ini di dalam nash-nashAlQur'an. Kita lihat
bagaimana AlQur'an menggerakkan kaum mus
limin, dan bagaimana ia menyingkap rambu-rambu
bagimereka

Kehanrsan Isdqarnh dalam Daklvah
dan Perjuangan

Penjelasan yang disertai dengan penguatan ini
memberikan kesan dan pengertian di dalam jiwa
bahwa sunnahAllah ihr berjalan secara konsisten
padamakhluk-Nya agamaNyE janji-Nya dan an-

caman-Nya. Oleh karena itu, hendaklah orang-
orang mukmin dan para juru dalan'atr bersikap
istiqamah (konsisten) terhadap agamaAllah dan
meniti jalannya sebagaimana yang diperintahkan
AUah. Jangan melampaui batas di dalam beragama
dan jangan menambalr-nambahinya Jangan pula
cenderung kepada orang{rang yans zaJtfrimeski
bagaimanapun kekuatan mereka Dan, jangan

sampai beragama (tunduk patuh) kepada selain
Allah, bagaimanapun panjangnyajalanyang mereka
temputr" IGmudian hendaldah mereka membawa
bekal untrk menempuh perjalanan ihr dan bersabar
sehingga terwujudlatr sunnatullah manakala Dia
menghendaki.

"w*;<x,4(j';J\?&ft
iitLi,.$riyKi-{i&u5#6#L
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Maln, tetnplah lcnmu padn jalan yang bewr sebagai-

mn u dipdntnhl(an lwp adnmu dnn (juga) orang y ang
telah bntobat besnta lwrnu, dan.janganlnh knmu
rnclnmpaui batas. Sesunguhnya Din Mahn Melilat
apa yng lannu knjalan. Don janganlnh lumu cm-
dnung lapadn orang-orang alim yang mnyebablan
lannu dis cntuh api nnaka dan s elwli- leali lwmu tidn k
mnnpunyai seorang pmalnng pun sekin Allah lenu-
dian lamu tidok al@ dibe?i pntnhngan. Dan diri-
lanlnh shalat itu pada lwdua tepi siang (pagi dan
pctnng) da,n padn bagian pnmulnnn malmn. S*rrg-
gularya pnbuafnn{nhuann yang baik iu mmglwpu-
lun (dnsa) pcrbuatan-pnbuatnn yang buruk. Itulnh
perhgatnnbagiorang-orang jangingat.Danbnsabar-
lah lenrna scnrnguhny a Ailah tidnk mmyianyiaknn
pahak orang- orang I ang bnbuat kzbailmn. " $luudz
r12-115)

Inilah perintah yang dituiukan kepada Rasulullah
dan orangorangyang telah bertobatbesertabeliau,

'Mak4 istiqanahlah (tetaplnh) lnnu pada jalan yry
b cnar s ebagaimaru dip ednlahl@n lep adnmu .... "

Rasulullah merasa takut sehingga diriwayatkan
balrwabeliau bersabda 1... ":;|pl "Surah Huud,
telah nnjadiltan ramlutlw mrmutih"

Ittigo*ol, ialnh berln*u larus dnn mmmpuh j alan
dcngan tidn* mtnyimpang. Istiqarnatr ini memerlu-
kan kesadaran yang terusmenerus, perenungan
yang terusmenerus, perhatian yang terusmene
rus terhadap batasbatas jalan hidup, dan pengen-
dalian emosi kemanusiaannl'a yang sedikit banyak
dapat sajaberpindatr aratr. Mak4 semua ini meru-
pakan kesibukan abadi dalam setiap gerak ke
hidupan

Dan yang perlu diingat pula di sini bahwa adanya
larangan ('langanlah knmu melnmpaui batn{ -
Penj.) sesudah diperintahkannya bersikap istiqa
mah ini, bukanlah larangan dari kekurangan dan
keterbatasan (di dalam beristiqarnatr), melafurkan
larangan dari tindakan berlebiblebihan dan melanr
paui batas. Hal ini disebabkan frintah bersikap
istiqamah yang disertai dengan kesadaran dan
perasaan berat di dalam hati ifir kadang-kadang bisa
membawa yang bersangkutan kepada sikap me
lampaui batas dan berlebihan yang mengubatr
aErmruini dari yang mudah menjadi sesuahr y:utg
amat sulit Sedangkan, Allah menghendaki agama-
Nya ini sebagai4rana adanyaketika ia ditrrunkan.
Dia menghendaki sikap istiqarnatr sesuai dengan
yang diperintatrlrarrNya tanpa disikapi secara ber-

lebihan. Karena, sikap berlebihan ini dapat me
ngeluarkan agama ini dari karakternya seperti
menjadikan yang bersangkutan bersikap meng-
abaikan dan mengurang-ngurangkan. Ini merupa
kan suafu persoalan yang besar nilairya. IGren4
jiwa manusia harus berpegang pada jalan yang
lurus tanpa meqyimpang kepada sikap berlebih-
lebihah atau mengabaikan....

"Sesunguhnya Dia Mahn Melilut apa yang lwmu
knjalwn."pluudz ll2)

Dipergunakannya l<ata "melilnt'di sini sangat-
lah tepat, karena terkesan adanya pengawasan,
pemantauan" dan ali*rirnyapenilaian.... Oleh karena
ihr, beristiqamatrlatr wahai Rasul, sebagaimana
yang diperintahkan kepadamu dan kepada orang-
orang yang bertobat besertamu....

'D an janganlah lwnu mdnung luPann orang-orang
ytg z!.lim yang mmyebablun lwmu disentuh api
ngral(a.tt

Janganlah kamu bersandar dan merasa mantap
kepada orang{nrng yang zalim, kepada para pe
nguasa yang melampaui batas dan aniay4 yang
memiliki kekuatan di rnuka bumi, yang menekan
dan menindas manusia dengan kekuatannya dan
memperbudak mereka dan menjadikan mereka
sebagai hambahamba bagi selain Allah. Janganlatr
kamu cenderung kepada mereka lkrena kecen-
derunganmu (yalsri pengakuanmu terhadap ke
rnungkaran yang amat besaryang merekalalcukan
dan keikutsertaan dengan mereka ddam hal ini)
merupakan dosa sebagaimana melakukan ke
mungkaranbesar pula

'Tangmmyebabkan lwmu disntuh api nnalw',

sebagai balasan bagi penyimpangan ini
'Dan wlwli-lwli lwma tidak manpuryai seorang pmo-
hng pun sehin Allah kmrudian lamu tidak akm di-
bd pntohngan " (Iluud: llil)

Bersikap ittipnahdt dalam perjalanan dalam
kondisi seperti ini, merupakan sesuatu yang amat
berat dan sulityang memerlukan bekal yang dapat
menolongnya.... Allah menunjuHran RasutNya dan
golongan mukmin yang minoritas bersamabeliau
kepada bekal perjalanan itu, yaihr,

'Dan dirilwnlnh shnlat iat pada lwdua tcpi sians Qagt
dnn penng) dnn padn bagian permulnan malnm...."

Sesungguhnya Allah mengetatrui batrwa ini ada
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lah bekalyang kekal ketika semua bekal telah musnah.

Shalat ini pula yang terus menegaH€n bangunan
ruhiah dan menahan hati pada kebenaran yang

memang berat bebannya. Hal ini disebabkan bekal
shalat ini dapat menghubungkan hati kepada
Tuhannya Yang Matra Pengasih lagi Maha Penya-
yang, Yang Mahadekatlagi Mengabulkan doa Jwa
menjadikanjiwa merasa tenaqg ketilrayangbersang-
kutan berada dalam isolasi dan keterasingan di
tengah-tengah kejatriliahan yang sial dan durhaka

Ayat ini menyebut dua tepi siang, yakni pagr dan
petang, dan bagian permulaan malam. Hal ini me
liputi waktu-waktu shalatwajib dengan tidak ada

batas bilangarurya Kemudian sunnatr Rasulah yang

menetapkan batasbatas bilangan dan waktunya.
Sesudah menyebutkan perintatr menegallkan

shalat (tq aamatush- slulah) yakni menunaikannya
dengan sempurna, maka ayat ini menyusulinya
dengan mengatakan batrwa perbuatan-perbuatan
yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-
perbuatan yang buruk Ini merupakan nash umum
yang meliputi semua macam kebaikan. Sedangkan,

shalat ihr merupakan kebaikan yang paling besar,

dan sudatr tentu shalat termasuk dalam keumuman
ini=batrkan yang lebih utama Namun, penyebutan

shalat ini bukan berarti batrwa hanlza shalat ini saja

sebasai kebaikan yang dapat menghapuskan dosa
perbuatan yang buruk-sebagaimana pendapat
sebagian atrli tafsir.

"Itulah pcrirryatan bagi orang-orang yang ingat.'
(tluud: lr4)

Pada dasarnya shalat itu merupakan peringatan
IGrena itu, tepatlah kalau ujung ayat ini diakhiri
dengan kalimat tersebuL

Istiqarnatr ihr memerlukan kesabaran, sebagai-

mana menantikan wakht unfuk wujudnya sunnah
Allah terhadap oftmg{rang yang mendustakan itr
juga memerlukan kesabaran. Oleh karena itu,
perintah istiqarnatr dan lainlain yang disebutkan
dalam konteks ini disusuli dengan,

'Dan bnsabarlnh, lurma saangularya Allah t;ada
mmyia-nlialan palwln uang-orarg yang bnbuat
lubailwn.'pluudz ll5)

Istiqamatr adalah perbuatan yang baik, mene
gakkan shalat pada waktunya adalatr perbuatan
yang bailq dan bersabar terhadap tipu daya orang-
orang yang mendustakan juga merupakan ke
baikan..., sedang Allatr tidak akan menyia-nyiakan
pahala orangorang yang berbuat kebaikan....

Kezaliman Pa.ngkal Bencana Sebuah Negara
Unhrk menyempurndkan catatan dan komentar

serta pelajaran di muka ayat-ayat berikutnya kenr
bali membicarakan kehancuran negeri-negeri dan
generasi.generasi manusia terdahulu. Maka, ter-
dapat isyarat halus di dalamnya bahwa seandainya
pada generasi-generpsi terdahulu ihr terdapat orang-

orang yang mempunyai keutamaan mau meng-
utamakan kebaikan untuk dirinya di sisi Allatt
dengan mencegatr kerusakan di muka bumi dan
menghalang-halansl orang{rang yang zalim dari
melakukan kezaliman, niscaya Allatr tidak akan
menyiksa mereka secara total sebagaimanayang
terjadi ihr. Ikrena Allah tidak akan menyiksa suahr

negeri kalau penduduknya suka berbuat kebaikan.
Yakni, apabila ada penduduknya yang baik-baik
yang mempunyai kekuatan untuk mencegah ke
zaliman dan kerusakan, niscayaAllatr akan menye
lamatkanmereka"

Akan tetapi, di sana hanya ada sejumlah kecil
kelompok beriman yang tidak mempunyai daya dan
kekuatan. Dan yang banyak adalah orang{rang
yang hidup mewatr dengan parapengikuhyayang
tunduk patuh kepadanya. I:lu, Allah membinasa
kan negeri-negeri itu beserta penduduknya yang
?dirn,

*6fr*t6i#o*fr''ctKf'
'&v";il6';4>L$!wffr a)\afi

te*$$*:lAYW6-51
\il**LLJJT\6fr)3i3<-,u(i

to;t;t
'Malu, mengapa tidnk ada dnri umat-umat yng
sebelum lwnu oratg-orang jang narQunyai luutnna-
an lang mchrang dart Qmgerjaknn) knusaknn di
mula bumi, ktanli scbagian lecil dai mang yang tnlah

I{nmi sehmailun di antnra mcrelw. Orang- mang y ang

zglim lwnya numcntinglan kcnilswtnn wng mcwah

y ang ada pada mnekn, dan mnclu adalalt. orang-orang

yangberdosa. Dan Tillwnmu seluli-lnli tillnk alan
mentrinnsalun wgefi -ncgeri semru zdim, scfury !n-
dudulenya nratg-orang yang berbuat ktbailwn."
(tluud:llGlV)

Isyaratini salatr satr sunnahAllah
pada umat-umat itu. Mak4 umat yang terjadi ke
rusakan di kalangan mereka dengan memper-

A
I

s
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hamba manusia unhrk selainAllah, dalam benfuk
apa pun, lalu ada orang yang bangkit unfirk me
nolaknya, maka umat ifu adalatr umatyang selamat,
yang tidak akan diazab oleh Allah dengan dihancur-
kan. Sedangkan, umat-umat yang orang-orang
zalimnya berbuat kezaliman dan orang{ftmg rusak
berbuat kerusakan, dengan tidak ada seorang pun
yang bangkit mencegatr kezaliman dan kerusakan
itu, maka sunnatrAllah akan berlaku atas negeri itu,
mungkin dihancurkan-Nya habishabisan... dan
mungkin dihukum dengan ditimbulkan kerusakan
dan kekacauan....

Maka orangorang yang menyeru kepada fubu-
biyyah Anah saja dan membersihkan bumi (negeri)
dari kerusakan yang disebabkan oleh sikap ke
beragamaan kepada selain Allah, maka mereka
itulah pagar-pagar keamanan bagi tmat dan bangsa
Inilah nilai periuangan para pejuang yang hendak
menegakkan rububiyyahhanya unhrk Allatr Yang
Maha Esa saja, yang berdiri tegak menghadapi
kezaliman dan kerusakan dengan segala benhrkrya
.... Mereka tidak hanya menunaikan kewajibannya
kepadaTuhannya dan kepada agauunya. Tetapi,
dengan usaha dan perjuangannya ini mereka meng-
halangi umatnya dari kemurkaan Allatr dan dari
hukuman dan siksaan-Nya....

Caratan Tbralrhir
Sebagai catatan teraktrir tentang perselisihan

manusia sehingga ada yang memilih petunjuk dan
ada yang memilih kesesatan, dan tentang sunnah
Allah yang ko4sisten terhadap makhluk-Nya yang
ini ataupunyang ihr adalah,

It

aru\l';,j1Sr';+iA*ui546t.,6 j,
4,,1^8#r'nt;A-tUIi. j:€.;f 

f $
tl"Aoatt''|ili"13'il'tii*

likn Iblanmu menghatdaki, tatu Dia nmjadikan
manusia umat yang satu, tutapi maelu smantiasa
bnsclbih pmdapat, lecuali orarg-orang lang diberi
raltnut ol.eh Iillnnmu. Dan untuk itulnh Allnh run-
ciptal,nn maelu. Ihl;nat Iblnwnu (lupuasan- Ny a)
tzlah ditttnpl@a'Scsangulmya Aku alran merunuhi
nna,kn jalarum daryan jin dnn manusia (yang dur-
lala) smunya.'" ftIuud: 118-f f9)

Seandainya Allah menghendaki, niscaya dicipta

kan-Nya semua manusia dalam safu afuran dan
persiapan yang s:rma... dalam sebuah lembaran
)'ang sam4 yang tidak ada perbedaan dan tingkat-
an, dan tidak ada keanekaragaman. Akan tetapi,
yang demikian ini bukanlah tabiat kehidupan yang
ditetapkan di muka bumi ini Juga bukan tabiat
maktrluk manusia yang diciptakan Allah sebagai
khaliffh di muka bumi....

Allatr menghendaki keanekaragaman persiapan
dan arah bagi makhlukyans bernama manusia ini.
Dia memberikan kemampuan kepada manusia
untuk memilih aratr itu dan mernilih jalan hidupnya
dengan segala konsekuensinya. I:lu, Dia mem-
balas hasil pilihannya itu, ia memilih petunjuk atau
kesesatan....

Demikianlah ketetapan sunnah Allah dan ber-
lakurya kehendak-Np. Orangyarlg mernilih petm
juk atau memilih kesesatan adalah samasama ber-
tindak sesuai dengan sunnatr Allah pada makhluk-
Nya. Sesuai pula dengan kehendak-Nya bahwa
manusia ini memilih kebebasan untuk memilih,
yang kemudian aka$ mendapatkan balasan atas
jalan hidup 1ang dipilihnyaitu.

Allah menghendaki agar manusia ini tidak men-
jadi umatyang satu. Maka sebagai konsekuensinya
mereka berbeda-beda, bahkan perbedaannya ini
ada yang sampai dalam pokok akidah (kecudi
oftmg{r:mg yang dirahmati oleh Allah) yang men-
dapatkan pefiniuk kepada kebenaran-sedangkan
kebenaran ifir tidalcberbilang. [alu, mereka setuiu
atas kebenaran itu. Dan, ini tidak menafikan bahwa
mereka berselisih dengan orang{rang yang a}rli
kesesatan.

IGbalikan dari yang disebutkan oleh nash itu
ialah,

"I(alimal Tiuhannu (luputuan- Nya) tzlnh ditctaplu4
'Sesunguhnya AIat al@ mtmenuhi nnalu jalnrwm
dAan jin dan mmusia (y ang durhaka) semuany a. "'
(tluud:119)

Dari pernyataan ini dapat dipahamibahwa orang-
orangyang memilih kebenaran dan mendapatkan
rahmat Allah, itu memiliki tempat kembali ter-
sendiri yang berupa surg4 yang akan diisi dengan
mereka Hal ini sebagaimana neraka jahanam diisi
dengan orang{firng sesatyang bertentangan de
ngan orang{rang yang ahli kebenaran.
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Hikmah di Balrk Penampilan Kisah-Kisah Ini
Iklirnatteraktrir merupakan l(hithab @*^a^i)

yang ditujukan kepada Rasulullatr tentang hikrnah
dipaparkannya kisah-kisah ini khususnya bagi
orang{rang yang beriman. Sedangkan, terhadap
orang{rang yang tidak beriman hendaklatr
disampaikan pula kalirnat teral<hir ini dan supaya

dilakukan pemisahan secara tegas. Juga supaya

dipersilakan kepada mereka untuk menantikan
sesuahr yang ada dalam rahasiaAllatr. Setelah ihl
hendaklatr dia (rasul) beribadah dan bertawakal
kepada Allah, dan meninggalkan kaum itu dengan

segala perbuatan mereka...

' i',(j, . e.;!$U,F;i 
-;$ :r,l{' Ht k3

t<'u{Itafi;\1*-i33;t*Atr:(r
tab(,t#gri4'6;il'itSt*'i'
,;r"i'lr-i63;ltg't'i{i$Y;$;6
&;,Y:WgliiE6tKi'rWAb

g6;G6,yi
'Dan smua kisah dari rasul-rasul Kami ceritalwn
lepadnmu, ialnh kisah-kisah yang dcngannya lhmi
teguhlun lutimu; dnn dnhm surah ini uhh dnnng
Iupadnmu luberuran sertn pengaj aran dan pcringalan

bagi orang-orutgyang bcrintm.. Dan knrnlunlah lu-
pa,fu orang-orangyngt'tdakberfu natt"'Bcrbuatlahme-
nurat ktmampu,a,n nu, sesanguhnya lwrni pun berbuat

(!uh) Dan tungulah (a*ibat perbuarnnmu) ; scnng-
gthrya lwni pun lwnunggu (puh).' Dan le@ryry
Alkthlnh apa yarry gaib di Inngit dnn di bumi, dnn
lap adn- I'{1, alnh dilcmbalilnn uraaan-utusan semua-

ny a, nu*i sanlalilah Dia dm b nt&oaballah lapada-

Nya. Dan sctali-kali Tirhanmu tidnk lalai dnri apa

ying lwmu bjfuo." fiuud: 120-t 3)

Sungguh di dalam menghadapi kaumnya dan
penyimpangan-penyimpangan manusia dan di dalarn

mengemban tugas dakrn'ahnya itu... Rasulullah
perlu disertai dengan hiburan, kesenangan, dan
kemantapan dari Tuhanrya Memang beliau selalu
bersabar, mantap, dan percaya kepada Tuhannya,

'Dan smrua kisah dari rasul-rasul Kami ccritalwn
lupadamu, ialah kisah-kisah yang dnganny a Knmi
teguhlnn latimu. Dan dnlnm surah ini tzlah datnng

lupadnmu lebetwran."

Yalmi, kebenaran dalam urusan dalnvah, kisatt-

hsah para rasul, sunnatrsunnah Allah, dan tentang
benar kabar gembira dan ancaman.

'Danpmgajarondanperingannbagiuong-uangyang
bnimnn."plaudz 120)

Engkau beri nasihat dan pelajaran bagi mereka
dengaq apa yang terjadi pada generasi.generasi
terdahulu. Engkau:ingatkan mereka dengan sun-

nahsunnah j\llah, perintah-perintalr-Nya dan la-
rangan-larangan-Nya

Adapun oftrng{rangyang tidak mau beriman
sesudah ihr, maka tidak ada pelajaran dan peringat-

an lagi bagi mereka yang ada hanyalatr kata puhrs

dan perpisahan.

'Dan lutaltnnlnh kzpada nrarry-oranglang tidnk ba-
imatt,'Brhntlah runtnut karwnpuanmu, sesunggtfi-

nya kami pun berbuat pula. Dan tungulah (akibat

perbuatanmu), saunguhnya lumi pun nznungu
(pulL)." (fluud: tzl-l,2,)

Sebagaimana yang dikatakan oleh saudarasau-
daramu kepada kaumnya seperti sudatr dikisatrkan
ceritanya dalam surah ini, kemudian dibiarkannya
mereka dengan aldbatyang akan merekaperolelr"...
Apa yang mereka nantikan ihr adalatr urusan gaib
di antara urusamrusan gaibAllah,

'D an lrzpuny aan Allalilah apa yang gaib di langit dan

di bumi...."

Semua urusan terpulang kepada-Nya (urusan-

mu, urusan onmg{ftulg yaqs berifitaq dan urusan
oft[rg{mng yang tidak beriman, dan semua urusan
makhluk yang sudatr dan yang akan terjadi), se
muanya di ddam r.rusan ghaibNya.

' Ma*a scmtr ahlah Dia.... "
IGrena hanya Dia sendirilah yang layak di-

ibadahi dan dipahrhi secaratotal.

' D an b crtaw alullah lepada- I,ly a. "
IGrena DialatrYang Maha Pelindung dan Maha

Penolong. Dia Maha Mengetahui apa saja yang
kamu kerjakan, yang berupa kebaikan ataupun
kejelekan. Dia tidalc alcan menyia-nyiakan penr
balasan seorang pun,

'Dan seluli-kali frtlwnnu tidak Inlni dni apa yang
lwnu lwjalan " ([Iuud: I23)

Demikianlah difirurp surah yarrg dimdai deruan
pembicaraan tentang tauhid dalam beribadah,
tobat, inabatr, dan kembali kepadaAllah. Sebagai
mana pembukaanny4 maka suratr ini difuhtppula
dengan pembicaraan (perintah) beribadah kepada
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Allah saja dan menghadap kepada-Nya saja, dan
akhirnp kembali kepadaNya juga Hal ini dikemu-
kakan setelah melakukan perjalanan panjang di
ufuk alam semesta, di dalam rongga jiwa manusia
dan melipatperjalanan generasigenerasi terdatrulu.

Demihanlah bertemu keindatran susunan yang
serasi antara permulaan dan penutupan, keserasian
antara kisatr dan kalimat-kalimatry4 dengan ke
sempurnaan pandangan, pemikiran, dan aratran
dalam AlQur'an ini. Iklau toh AlQur'an ini bukan
dari sisi Allatr, niscaya mereka akan menjumpai di
dalamnya pertentangan yang banfak

Epilog
Wa ba'du.Orangyang mengikuti alur surah ini

secara keseluruhan Oatrkan mengikuti AlQur'an
yaqg fumn pada periode Mekatr secam keseluruh-
an), niscaya dia akan menjumpai bahwa di sana ada
garis pokok yang kokoh, luas, dan dalam, yang
menjadi tumpuanny4 png menjadi sumbu tempat
surah dan ayat-ayaturya berputar, yarlg menjadi tenr
pat kembalinya seluruh langkahnya dan menjadi
simpulan semua benangnya.... Yaitr, Saris alddatl
yang menjadi sentral urusan agama ini secara
keseluruhan.... Ia adalatr sumbu akidah tempat
bertumpunya manhaj Rabbani (sistem kehrfurnan)
bagi kehidupan secara global dan terperinci.

Di dalam memberikan catatan umum terhadap
surah ini, kami perlu berhenti beberapa saatpada
garis dan sumbu iniyang sebagiannya juga sudah
kami singgahi seperlunya. Akan tetapi, di dalam
memberikan catatan ini kami memerlukan penger-
tian berkaitan dengan bagian-bagian catatan akhir
int

Fenekanan Perintah Berlbadah kepada Allah
Hakikat pertama tampak dalam paparan surah

ini secara keseluruhan baik dalam pendatruluanry"a
(yang menampilkan kandungan kitab yang Nabi
Muharnmad diutus unf,rk menyampaikannya ini)
maupun di dalam ldsah-kisah yang memaparkan
garis pergerakan alddah Islamiatr sepanjang se
jarah manusia Ataupun, dalam catatan terakhir
yang mengaralrlran Rasulullah unhrk menghadapi
kaum musyrikin dengan hasil-hasil aktriryang di
simpulkan dari kisatFkisah ini dan dari kandungan
kitab yang beliau bawa kepada mereka...

Sesungguhnf hakikatpertamayang tampak di
dalam paparan surah ini adalah penekanan perlntatr

beribadah kepada Allah saja melarang beribadatr
kepada selain-Nya dan menetapkan bahwainilah
agama secara total. Juga penekanan mengenai pe
negakan janji dan ancaman, perhifi.rngan dan penr-
balasan, serta pahala dan siksa sesuai dengan
sebuatr kaidah yang lengkap dan luas ini. Hal ini
sebagaimana y+g telah kami kemukakan di dalam
pendahuluan surah ini dan di dalam beberapa
tempat ketika menafsirkannya....

Malq tinggallah bagi kita untuk pertamatama
menyingkap metode Al{ur'an di dalam menetap
l<an hddkatini, dan menyingkap nilainya.

Sesungguhnya hakil@t tnuhidul-ibadahkepada
Allah disebutkan dalam dua tempat sebagai berikut
"Hai luumku, smtralilahAllah sclali-lwli tidak adn

bagimr tuhm. schin Dia.'
langanlah kantu mcry entrah schin AIIah. Sesuryuh-
nla aku adnkh penbd pthryatan dan pcmbaan
kabar ganbira lupadamu dmi-I,ly a. "

Sangat jelas perbedaan kedua redaksi antara
frintah dan larangan ini.... Nah, apakah materi
yang ditunjukinya juga sama? Materi yang ditrrniuki
oleh s@lwt (redaksi) yang pertama ialah pnintah
bcribannh kcpana AUaIL dnn pautapan balaoa tidak
ada tulwn yang bnhale diibadahi sclain Allnhlsi
ftunjuk siglwtymgkedua ialah larangan dari ba-
ibadah lapadn sehin Allah.

Materi ftuniukyang kedua merupakan kon-
sekuensi dan maftrum dari materi petunjukyang
pertama. Tetapi, yang pertama sebagai manthuq
'teks yang terucapkan/terhrlis', sedangkan yang
kedua sebagai mathum'pngerttmyang dipatrami
dari manthay'. IGbijaksanaan Allah (di dalam
menjelaskan hakikatyang besar ini) tidak meng-
anggap cukup dengan maJhumsaja di dalam me
larang beribadatr kepada selain Allah, melainkan
ditetapkan-Nya larangan ini melalui mnnthuq ter-
sendiri, meskipun larangan ini sudah dipahami dan
sebagai kandungan perintah fng pertama itu.

Hd ini memberikan kepada kita kesan yang
mendalam tentang nilai hakikat yang besar itu
beserta bobohya ddam timbangan Allah. Hal ini
tidak diserahkan kepada mafiumyangterkandung
di dalamperintah beribadatr kepadaAllah dan pene
tapan batma tidakada hrhanyangbeftak disembah
selain Dia Hendaklah larangan beribadatr kepada
selain Allah itu tertera dalam manthuq tersendiri
yang mengandung larangan dengan nash lang-
sung, bukan dengan mafhumdan pengertian im-
plisit, dan tidak pula dengan kosekuensi logisnya.
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Metode AlQur'an di dalam menetapkan hakikat

ini dengan kedua bagiannya (yaihr beribadah ke
pada Allah dan tidak beribadatr kepada selain-Nva)
juga memberikan kesan kepada kita bahwa jiwa

manusiamembuhrhkan nashyang qath'imengenat

kedua bagian hakikat ini. Tidak arkup hanya me
merintahkan beribadatr kepadaAllah dan menetap

kan tidak ada tuhan yang berhak diibadatri selain

Dia dan menlandarkan larangan yang tegas dari
beribadah kepada selainNya ihr kepada pengertian

implisityang terkandung di dalam perintah ber-

ibadatr kepada Allah saja Hal ifir disebabkan nunu-
sia itu dapat saja mengalami suatu masa di mana

mereka tidak mengingkari adanya Allah dan tidak
meninggalkan beribadah kepada-Nya Tetapi, di
samping itu mereka juga menyembah kepada se
lain-Nya- Sehingga mereka terjatuh ke dalam lem-

bah keniusyrikan sedang mereka menganggap

batrwa diri rnereka muslim.
Oleh karena itu, Al-Qur'an mengungkapkan

hakikat tauhid dengan perintah dan larangan se
kaligus, di mana yang satu menguatkan yang lain,

dengan suatu benhrk pengularhan yang tidak ada

lagi celah yang dapat ditembus oleh kemusyrikan

dalam benhrkapapun.Hal semacam ini terjadi se
cara berulang-ulang di dalam ungkapan AlQur' an

dalam tempat-tempat yang berbeda-beda Berikut
ini beberapa contoh yang dapat kitaiumpai di dalam

suratr ini dan di dalam surah-suratr lainnya

'Alif lnamran.Qnilah)saatukitnbyangayar-ayatnya
disusun dtngan rapi scrta diielnslwt scura hrperirui,
yary dituinlran ttnri sN Allnh YangMalwbijaksaru
'@iUA-Mmgetahui, 

agar lumu @*ry44
tiaio AUoh. Senngguhny a aku (Muhannud) adalnh

pemberi peringani dgn pmbawg luhar gembira
- 
lupadaiu dai- I! a. " ftIuud:. l-2)

' Dan sesa n gguhny a lfumi telah rcnguhts Nuh lupada

luurnny a, (dn i er lun),'S enrygulyy a aku adal'ah

p arfi eii pningatnn y ang nyata bagi lamu, agar lunu
' 
tidak ncny emb ah i elain Allah. S esun gtl\ny a aleu

I:ha,watir icamu alwn ditimpa azpn (pafu) hnri yrtg
sangat nvrydihlun " (fluud: 25-26)

'Dan. tupada laum Aad. (Ihmi utus) saudara mnckn'

Huud. fa brlwn, 'Hai luumku, sembalilah Allah,
setuli- Iuli tidak ada bagimu Tiilwn schin Dia. Ihmu
tanyalah mmgadn- adnlun sai a."' (Iluud: 50)

'Allnh berfrman, langanlnh kamu mmymfiah dua

tulwn; sesinguhnya Dialnh Tulwn Yang tr'Iala F'sa,

natrn hndattlah tepaAa-Xu saja lamu ta*ut."'(an-
Nahft 51)

'Ihahimbulan sewangYahudi danbulan (puh) se-

mang Nasrani. ntupi, din adnlnh worang yang lurus

Ingi bersnah diri 1tupaAa.eUn) dan seluli-luli bukm'
fi, an wrwsuk gilntgan urang- orang musyik. " (Ni
Imran:67)
"Suungguhnya aku mmgha'daplun diriku lwpada

Tuhan-jang mencipqlan hngtt dnn bu-mi- dnryan

mdmhg lephdn agama y ang benm, dan afu hukanlah

terrtaruE ming-oratg yatg mmQnnlutulcm nhmr.'
(al-An'aanr:79)

Inilatt manhaj yang dipergunakan AlQur'an di
dalam mengungkapkan hakikat tauhid. Ia memiliki
petunjukyang tidak dapat dirasukan lagi, baik di
dalam menlelaskan nilai hakikat ini dan urgensinya
yang menghendaki kita agar tidak menyerahkan
aspek manapun darirya kepada peneertian implisit
dan konsekuensi logisnya saja maupun di dalam

penunjukan matode ini kepada ilmu Allah terhadap

tabiatalami manusia dan kebuhrhannya di dalam

menetapkan hakikat yane besar ini Oigunatrantatt

ungkapan yang lembut fentang hakikat ini dengan

cara seperti contoh di atas, yang di dalamnrra tanr
pak jelas maksudnya dan kesengajaannya..- Ke
punyaan Allatrlatr hikmah yang tinggr... Dia Maha

Mengetahui tentang makhlukyang diciptaka*Nya
dan Dia Matrahalus laei Maha Mengetahui...

Makna Ibadah yang Seeungguhnya
Marilah kita berhenti sejenak di depan istilah

"ibadnh"yang disebutkan di dalam suratr ini (dan

di dalam AtQur'an secara keseluruhan) agar kita
mengetatrui apayang ada di balik penekanan pe
rintah beribadah kepadaAllah saja dan dilarangnya

beribadatr kepada selain Dia Juga agar mengetatrui

apa yang ada di balik keseriusan pengungkapan ini
tentang kedua bagian hakikat ini di dalam nash

maniluq' wuaeksplisif dan tidak dianggap orlcup

petuniuk implisit yang dipahami darinya
Sebelumnya di tengatr-tengatr membicarakan

komentar terhadap kisatr Nabi Huud dan kaumry"a

dalam surah ini telah kami jelaskan'madlul'apa

yang dittrninki' oleh istilah "Ibadnh"yawberhak
mendapatkan penekanan dan perhatian seperti ini
Sebagaimana ia berhak diperjuangkan ohh para

rasul yang mulia dan karenanya pula para juru
dakwah yang menyeru manusia mendapatkan
siksaan dan penderitaan sepanjang sejarahnya
Maka, sekarang kami ingin memberikan sedikit
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catatan mengenai masalah ini.
Sebenarnya menggunal€n istilatr "'ibadnh" un[sk

syrar-sylar dan unfuk hubungan antara hamba de
ngan Tuhan sebagai kebalikan istilah "muam.alah"
unhrk hubungan antara manusia dengan sesama-
try?..., maka penggunaan istilah seperti ini adalatr
baru muncul belakangan setelah berlalu masa
turun AlQur'anul-Ikrim. Pembagian seperti ini
tidak dikenal pada periode peffnulaan Islarn

Telah kami tulis sebelumnya di dalam kitab
Khnshaaislrut -Tatlwn?otn;l -Ishmi wa ll,Ia4omantuhu
sedikit tentang sejarah masalah ini yang karni kutip
sebagiannya dalam poin-poin berikut ini.

"Sesungguhnya membagi kegiatan manusia
kepada ibadah dM muamnlnhifrtmerupakan mas:r-
lah yang baru muncul setelah adanya penytrsusnan
materi'fikih'. Tujuan pertamanyarhanya semata-
mata.pembagian'teknis' dalam penyrsunan karya
ilmiah. Tetapi, dengan sangat disesalkan hal ini
menimbulkan dampakyang buruk padamas+masa
berikutrya yang pada suatu walctu menimbulkan
dampakyang buruk ddam kehidupan Islam secara
menyeluruh. I(aren4 hal ini menimbulkan persepsi
bahwa ibadatr itu hanya unhrk jenis kegiatanyang
pertama itu sda @kni dalam berhubungan kepada
Allah), yang dibahas dalam Fiqhul lbadal yaurrg
kemudian dikontral<sikan dengan kegiatan jenis
kedua (hubungan antarsemama manusia) yang
dibatras dalam Fiqhul Muamalat Hal ini tidak di
ragul<an lagi merupakan penyimpangan terhadap
konsep Islam. Mak4 akibatnya tedadi pulalah
penyimpangan dalam seluruh aspek kehidupan
dalam masyaral<at Islarn

Di ddamkonsep Islam tidak adasatu pun akt!
vitas manusid yang terlepas dari matma'ibadah',
atau yaqg tidak menjadi tunhrtan pervmjudan malma
ibadah ini. Manhaj Islam seluruhnya adalah ber-
tujuan merealisasil€n makna ibadatr ini sejak awal
hinggaakhir.

Tidak ada satu prn aspek kehidupaq baik dalam
tata hukum, tata ekonomi, hukum pidana hukum
perdat4 hukum keluarg4 maupun perahrran-per-
aturan lainnya dalam Islam png lepas dari makna
ibadahini....

Tidak ada satu pun sasar:rn melainkan unhrk
mengimplementasikan makna ibadatr dalam ke
hidupan manusia... Tidaldatr aldivitas hidup ma-
nusia itu memiliki makna seperti ini, untuk mereali-

sasikan tujuan ini (1'ang menurut batasan AlQur'an
merupakan fujuan keberadaan manusia) kecuali
apabila aktivitasnya ini sesuai dengan manhaj Rab
bani, yarrg dengan demikian sempurnalatr pengesa-
annya terhadap Allah dalam uluhiah dan mengakui
keesaan-Nya dalam ubudiah. IGlau tidak demikian,
maka aktivitasjhr keluar dari ibadatr, karena ia
keluar dari ubtidiatr. Yalmi, keluar dari tujuan ke
beradaan manusia sebagaimana yang diinginkan
oleh Allatr, yakni keluar dari din Allah

Macanrmacam aktivitas manusiayang oleh para
fu qaha disebut derUan'ibadah' dm merel<aldusug
kan dengan cirinya itu (tidak sebagaimana penger-
tiannya menurut konsep Islam) apabila dikembali-
kan kepada tempatnya di dalamAlQur'an, maka
akan tampaldah suafir hakikatfiarrg jelas yang tidak
dapat dilupakan. Yaitu, bahwa ibadah itu tidak pernatr
terpisah dan terlepas dari aktivitas-aldivitas lain
yang oleh para fuqaha disebut dengan istilah,
huanwlahl Semua ihr disebutkan dalam AlQur an
dengan saling berkaitan, saling berhubungan
ddam nnilwj tnujihi'sistem pengarahan', di mana
1ang ini dianggap sebagai bagian dari 1ang ifir, yang
masuk ddam sistem 'ibadah'yangmenjadi hrjuan
keberadaan manusia Yalsri, unfilk merealisasikan
makna ubudiah dan makna mengesakan Allah
dalamuluhiah.

Pembagian seperti ini di dalam perialanannya
menjadikan sebagian orang memahami batrwa
mereka sudahmenjadimuslim apabila sudah me
nunaikan aktivitasaktivitas ibadah (sesuai dengan
hukunrhukum Islam). Sedangkan, mereka mela
kukan aktivitas'muamalah' menurut sistem lain
yang bukan dariAllah, melainkan dari tuhan lain
yang mensyariatkan unhrk mereka sesuafu yang
tidak diizinkan oleh Allatr di dalam urusan ke
hidupan ini.

Ini merupakan kesalahan yang besar, karena
Islam merupakan sahr kesatuan yang tidak ter-
pisahkan. Setiap orang yang membaginya menjadi
dua bagian seperti ini, maka sesungguhnya dia
keluar dari kesatuan ini. Atau dengan kata lain,
keluardari agama ini!

Inilah haldkat besarfiang wajib diperhatikan oleh
setiap muslim yang hendak merealisasikan ke
islamanny4 dan padawaktu png sama hendakme
realisasikan hrjuan keberadaannya sebagai marnrsia"ls

Nah, sekarang kami kaitkanlatr poin-poin ini

l3D*utipdaribulu MmiunMuyawuittudtthl,hlm. 129130,terbitanDarusySyqruq.
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dengan apayang sudah kami katakan sebelumnya
dalam juz ini batrwabarupaArab yang diajak bicara

dengan Al-Qur'an ini sejak semula tidak pernah

membatasi madlul'apa yang ditunjuki' lafal ini
hanya dalam menunaikan syiar-syiar ta'abbudiyah

saja Bahkan, ketika mereka diajak bicara dengan

istilatr ini pada waktu pertama kalinya di Mekatr
belum diwajibkan syiar-syiar ta'abudiyyah^ Maka,
pematraman yang diperoleh darinya wakhr lafal ini
iinrtn"ttt* 

-adalatr- 
tuntutan unfuk "beragama"

secara total kepadaAllah saja dalam semua urusan-

ny4 dan melepaskan keberagamaan untuk selain

Allah dari pundalnrya dalam semuaurusannya-
Rasulullah telah menafsirl<n'ibadah" secara

tekshral bahwa ia adalah ittib a' mewl<uti/tunduk
patuh' dan bukan hanya lambang-lambang tn'ab'
budiyah- Hal ini beliau sabdakan kepada Adi bin
Hatim tentang orang{rang Ya}rudi dan Nasrani
serta pengangkatan mereka terhadap orang{rang
pandai dan pendeta-pendeta sebagai tuhan,

"Manwng saun guhny a merelw (orarry- mang pandai
dan penfutn-pendetn) itu tchh menghalallan yary
lwrarn buat merelu (para pmgikutnJa) dan mmg-
Iuramkan yang hnlal atar mnckq lnlu merekn mtng-

;liltinla, mala itulah btribadnh lnpod" m.erel@."

Sebenarnya dipergunakannya lafal ";badah"
dengan arti "syiar-syiar ta'abbudiyah"adalah dalam
pengertian sebagai salah satu bentuk dninuunah
'kehrndukan total' kepada Allah dalam suatu urus
an. Suatu gambaran yang tidak mencakup nadlul
ibadah secara keseluruhan, melainkan hanya
sebagai konseksuensi logis dninurwhsaja" bukan
sebagai pokok.

Telah kami katakan sebelumnya dalam juz ini
bahwa menurut |enyataanny4 seandainya hakikat
ibadah itu hanya sematamata syrar tn'abbudiyah
maka iatidakberhakterhadap estafetpararasul dan
risalatr yang mulia ini. Juga tidak berhak untuk
diperjuangkan sedemikian rupa oleh pararasul, dan

tidak perlu kiranya para juru dahmh mukminin
memperjuangkannya hingga mendapatkan siksaan

dan penderitaan sepanjang sejarahnya Sebenarnya
yang berhak terhadap semua ini adalah sesuahr
yang amat mahal nilainya. Yaihr, melepaskan ma-

nusia secara keseluruhan dari dainunahkeber-
agamaan/kepahrhan mutlak' kepada sesama harnba
(mak*rluk) dan mengembalikan mereka kepada

dainunahkepada Allatr saja dalam semua urusan
dan dalam semuakeadaan, baik dalam kehidupan
dunia maupun akhirat

Sesungguhnya tnuhidul uluhiyyah tauhitlur rubu'
biy ah, nuhidul qawamah, tauhidul hnkimry ah tnunA
mashdarisy syari'ah, tauhidu manlwjil hnyala dan
TauhidulJihadyang manusia beragama dengannya
secara utuh..., maka unhrk tauhid seperti inilah
diufusnya para rasul, dicurahkannya segenap
perjuangan di jalannya Untuk merealisasikanny4
maka para juru dalq'ah menghadapi tantangan dan
penderitaan sepanjang perjalanan zaman. Hal ini
bukan karenaAllah membuhrhkannya karena Dia
Matrasuci dan sama sekali tidak butuh kepada alam
ini. Tbtapi, hanya karena kehidupan manusia tidah
bisa baik, lurus, bermartabat, dan layak bagi
manusi4 melainkan dengan tnuhid yang tidak ter-
batas pengaruhnya di dalam kehidupan manusia
dalam semua aspeknya ini.

I(ami telah berjanji untuk menanrbatr penjelasan

di dalam bagian penutup ini. Oleh karena itu, baik-
lah kami jelaskan secara singkat nilai hakikat tauhid
baik di dalam kehidupan manusia rnaupun dalam
aspek-aspekny4 sebagai berikul
1. Pertanratama marilah kita perhatikan pengaruh

hakikat tauhid yang utuh ini terhadap kebera-
daan manusia sendiri dari segiwujudnya" kebu-
trhan fitinya susunan kemanusiaannya... peng-

aruhnya terhadap pikirannf... dan pengaruh
pikirannya terhadap keberadaannya.

Konsep ini apabilametputi semuaurusan se
cara menyeluruh dengan semua malaranya nis
caya dira akan berbicara kepada manusia dengan
segala aspekny4 dengan segala kecenderung-
annya dengan segala kebutuhannya dan dengan

segala arahnya Kemudian mengembalikannya
kepada satu otoritas, sahr kekuasaan yang di sisi
nya ia mencari segala sesuafu, dan menghadap
kepadarya dengan segala sesuahr. Satu kekuasa
an yang ia berharap dan takut kepadanya yang
ia menjaga dirijansan sarnpaiterkena marahrya
dan mencari ridhanya Sahr kekuasaan yang
menguasai segala sesuafu, karena ia adalahyang
menciptakan segala sesuahr, yang menguasai
segala sesuafu, dan meruafur segala sesuafir.

Demikian pula keberadaan manusia dikem-
balikan kepada sumberyang sahr, yang di sana
bertemu semua pikiran dan pemahamannya,
semua nilai dan timbangan, semua syariat dan
undang-undang. Di sana ia mendapatkan jawab
an tentang segda pertanyaan yang datang, se
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dang dia menghadapi alam, kehidupan, dan ma-
nusi4 dengan segala pengaruh yang ditimbul-
kan oleh pertanyaan-pertanyaan itu.

Pada waktu itu berkumpullatr semua eksis
tensi... berkumpullah perasaan dan perilaku,
gagasan dan jawaban, dalam urusan akidatr dan
manhaj, urusan memberi dan menerima urusan
kehidupan dan kematian, urusan usaha dan
gerakan, umsan kesehatan dan rezeki, urusan
dunia dan akhirat Mak4 jansanlah Anda men-
cerai-beraikanny4 jangan menuju ke aratr dan
ufuk yang berbeda-beda, dan jangan menempuh
jalan yang bermacarrumacamyang tidak menyafu.

Wujud kemanusiaan ketika berhimpun pada
yang demikian ini, maka ia akan senantiasa baik
dalam segalakeadaannya. IGrena dengan demi-
kian ia berada dalam satu keadaan yang merupa-
kan hakikat ini dalam semua aspeknya. Maka
"keesaan" adalah hakikatYang Maha Pencipta
dan "kesahran" merupakan hakikatalam semesta
dengan keanekaragaman lambang, benhrh dan
keadaannya "Kesafuan" juga merupakan haki-
kat kehidupan dan malrtluk hidup yang ber-
beda-beda macam dan jenisnya "IGsatuan" ada
lah hakikat manusia dengan berbagai macam
individu dan potensiya. "Kesahlan" iuga meru-
pakan tujuan undud kemanusiaan yang berupa
ibadah dengan berbagai macam lapangan ibadatt
dan tata afuranryra... dan seterusnya ketika ma-
nusia membicarakan hakikat di alamwujud ini.

Ketika eksistensi manusia beradapada posisi
yang sesuai dengan'hakikaf di dalam semua
lapanganny4 maka ia berada di puncak kekuat-
annlza dan-di puncak keterafurannya bersama
lukikafl alam tempat ia hidup dan bergaul Juga
bersama "hakikaf segala sesuatu yang ada di
alam wujud ini, yang saling mempengaruhi
antara yang safu dengan yang lain. Keterafuran
inilah yang menjadikanryra memiliki pengaruh
yang amat besar dan memiliki peftman yang
sangat penting pula. Ketika hakikat ini telah
mencapai puncalcnya pada segolongan manusia
pilihan dari generasi muslimin angkatan pemul4
maka Allah menjadikannya sangat berperan di
bumi ini, yang memiliki pengaruh yang dalam
terhadap keberadaan wujud manusia ini dan
terhadap sejarzh kemanusiaan.

IGtika hakikat ini diiumpai pada l€li lain (1"ang

pasti ada dengan izin Allatr), maka dengannya
Allah akan menjadikan sesuatu yang banyak,
bagaimanapun rintangan menghadang jalannya
Hal itu disebabkan adanya hakikat ini sendiri
menimbulkan kekuatan yang tidak tidak ter-
tandingi, karena ia merupakan inti kekuatan
alam ini, dan lersandar kepada kekuatan Pen-
cipta alam ini juga.

Sesungguhnya hakikat ini urgensinya bukan
cuma mensahihkan konsep imani, meskipun
pensahihan ini sendiri merupakan citacita besar
tempat berhrmpuryra semua bangunan kehidup
an. Batrkan, urgensinya ini dirasakan sangat
bagus oleh kehidupan; dan tercapaianya pen$:r
an ini merupakan tingkat kesempurnaan dan
keteraturan yang paling tinggr. Maka, nilai ke
hidupan manusia itu sendiri menjadi tinggi ke
tika semuanya menjadi ibadah kepada Allah, dan
ketika semua aktivitasnya sebagai bagian dari
ibadatr ini, atau seluruhnya sebagai ibadah-
apabila kita melihat malcna besar png tersem-
bunyr di dalamnyh" yaitu mengesakan Allatr
dalam uluhiah dan mengakui keesaan-Nya dalam
ubudiah.

Inilatt posisi yang tidak mungkin manusia
mencapai kedudukan yang lebih tinggi darinya
dan tidak mungkin dapat mencapai kesempurna
an kemanusiaarurya kecrrali derrgan merealisasi-
kan hal itu. Ini pulalatr kedudukan yang telah
dicapai oleh Rasulullah dalam posisinya yang
tertingei yang didaki4ra- Yaihr, posisi menerima
wahnr dari Allah, juga posisi isra

'Mahasuci Allah yang tclnh mznurunlmn al-
Furqaan (Al- @ri an) le@ada lwnba- N1o agar dia
nmj ad; per$ni peringafnn lepada seluruh ahm. "
(al-Furqaan:1)

'Malusuci Allah yang tclah mempnjalmlun
lwmba-Nya pa.da suatu malam dnri al-Masjidil
Hmamlual-tr'IasjidilAqslwyangtzlahlfumibnkni
selvlilirryrya agm lumi pnlihnrlwn kepadmya sc-
bagim dnri tanda-tmda (lubaaran) Ifumi. S*ry-
glln a Dia adakh Malu Menfungar lngi Malw
nuliltat." (d-Israa': 1; tl

2. Marilah kita berdih kepada nilai lain dari nilai-
rflai tnuhidul ibadah dalampengertian fuinunah
beragama tunduk patuh'kepadaAllah saja be
serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia

la Dikutip dari buku KhcrltlraraisttutfirrllwwulrriLlstami tu Muqaurubrcatuhl, pasal "Asy-Syumul", hlrn. 12G131, terbitan Darusy Syuruq.
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Sesungguhnya dainunah'kefundukan muflak'
kepada Allah itu membebaskan manusia dari
ketundukan kepada selain-Nya, dan melepaskan
manusia dari beribadah kepada sesarna hamba
kepada beribadatr kepada Allah Yang Maha Esa

saja. Dengan demikian, terwujudlah bagi nunu-
sia kemuliaan dan kemerdekaannyayang hakiki
yang kemuliaan dan kemerdekaan ini tidak
mungkin mendapatkan jaminan di bawah tata-

nan lain selain tatanan Islam. Baik ubudiatr itikad
(kepercayaan), ubudiah syiar-syiar, maupun
ubudiatr dalam syariat (peraturan-perahtran)...,

s€mua itu adalah ubudiah, yang sebagiannya

seperti sebagian yang lain, yang tunduk patuh

kepada selain Allah, dengan menerinumya unhrk
setiap urusan dalam kehidupan.

Manusia tidak akan dapat hidup tanpa agana
Oleh karena ihr, manusia harus beragama- Akan
tetapi, manusia yang beragama untuk selain
Allah berarti telah menjatulrkan dirinya ke dalam
benhrk ubudiah yang amat buruk kepada selain
Allah dalam setiap aspek kehidupannya

Mereka menjadi mangsa hawa nafsu dan

syahwatnya tanpa batas dan ukuran. Dengan
demikian, mereka kehilangan harkat kemanu-

siaannya dan meluncur ke dunia binatang,

" Dan orang-orang yang kafrr itu busmang-

serwry @i dunia) dan. mnelw malan sepnti naltm-
ny a b imtang-birutang. D an ntralu adnlah ttmpat
tingal mnelu." (Muhammad: f2)

Tidak ada kerugian bagi manusia yang me
lebihi kerugiannya karena kehilangan harkat
kemanusiaannya dan teriahrh ke tingkat dunia
binatang. Hal ini pasti terjadi ketika mereka
sudah lepas dariberagama untukAllah semata,

dan terjatuh ke dalam beragama kepada hawa
nafsu dan syahwat

Selanjutnya mereka menjadi mangsa per-

budakan sesama manusia... terjatuh ke dalam
jenis perbudakan yang amat buruk dan peng-

hambaan kepada para penguasa dan pemimpin-
pemimpin yang memperlakukan mereka sesuai
dengan ahrran-aturan yang datang dari nafsu
mereka. Mak4 orang yang memiliki perhatian

terhadap harkat manusiayangutuh akan dapat

menyingkap fenomena ini dalam setiap hukum
buatan manusia yang tidak berpijak dari Allah
Yang Maha Esa dan tidak terikat dengan syariat-

Nya....
Akan tetapi, ubudiah kepada manusia itu

tidak hanya sebatas ubudiah (ketundukan)
kepada para penguas4 pemimpin, dan pembuat
undang-undang saja Inihanyasalatr sahr bentuk
yang nyata saja, namun ia bukan segalanya.
Berubudiatr kepada sesama hamba Allatr dapat
terwujud dalam benhrk lain yang siunar, nzlmun
kadang-kadang lebih kuat lebih mendalam, dan
lebih keras dadbada bentuk yang tampak ini.
Misalnya saja ubudiah terhadap para produsen
material dan pakaian. 9mpai di manakekuasaan
mereka terhadap para konsumen? Semuanya
mengatakan maju dan berperadaban. Sesung-
guhnya seragamyang diwajibkan oleh tuhan-
tuhan yang memproduksinya (baik dalam masa-

lah pakaian, kendaraan, bangunan, pemandang-

an, pesta-pesta" maupun lainnya) benar-benar
menggambarkan ubudiah (kepatuhan) yang
jelas yang tidak ada jalan bagi lelaki danwanita
jahiliah untuk berpaling darinya, atau berpikir
untuk melepaskan diri darinya

IGlau manusia hrnduk pahrh dalam kejahiliah-
an "kemajuan" ini kepada Allah seperti ketun-
dukannya kepada para pencipta mode, maka
mereka menjadi hamba-hamba yang eksklusif,
Natr, bagaimana lagi wujud ubudiah itu kalau
tidak demikian? Dan bagaimana p;dra hakiniy ah

'kekuasaan' dan' rububiyyah ke[;dwnn' ifir kalau
blidrra;r,lukimiy ah dm rububiy ah para pencipta
mode?

IGdang-kadang manusia melihat wanita mis
kin yang mengenakan pakaian yang menampak-
kan auratnya, yilg bentuk dan potongannya
tidak cocok dengan hrbuhnya justru mengun-
dang tertawaan orang lain. Tetapi, karena rasa
"uluhiall" (kehrhanan)nya yang kuat terhadap
penciptapencipta mode dan asesorisasesoris iht
demikian dominan, makaitr menekan dan me
nunduld<annya unhrk menerima dan mengikuti
kehinaan yang tidah dapat ia tolak itu dan tidak
dapat ia hindari ketundukan kepadanya lGrena
seluruh masyarakat di sekitarnya telah 'ber-
agama" (tunduk patuh) kepadanya. Natr, bagai
mana lagi bentuk beragama itu kalau tidak
demikian? Dan, bagaimana lwkimil ah dan rubu -

biy ahl<alau tidak demikian pula?

Ini harya sebuatr contoh ubudiatr yang hina ifit
saja ketika manusia sudatr tidah beragama ke
pada Allatr dan ketika mereka beragama kepada
selain-Nya yang notabene adalah sesama harnba
(manusia). Dan, bukan kekuasaan para pemint
pin dan penguasa saja sebagar benhrk ganrbaran
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yang menekan dan menundukkan manusia
terhadap kekuasaan manusia atas manusia lain,
dan ubudiah manusia terhadap manusia lain.

Hd ini membawa kita kepada rnlal- Tauhi"dul-

Ibannh wad- Dainunnhdi dalam memelihara ruh
manusia, harga diri, dan harta mereka, yang
menjadikan semuanya tidak berpelindung runiL
kala manusia beraearna (berubudiatr dan tunduk
patuh) kepada sesama hamba (makhlu$ dalam
bentuk apa pun, baik dalam kekuasaan perun-
dang-undangan, kekuasaan adat kebiasaan dan
tradisi, maupun dalam kekuasaan kepercayaan
dan ideologi

Sesungguhnya dainuruhkepada selain Allah
dalam kepercayaan dan pemikiran berarti ter-
jaurh ke dalam cengkeraman khayalan, dongeng-
dongeng, dan khuraiat-lirhurafrt yang tidak ber-
ujung. Jatriliah keberhalaan yang bermacam-
macam ini terwujud dalam berbagai bentuknya.
Khayalan orang{rang awam ini juga muncul
dalam berbagai macam wujudnya Untuk itu, di-
lakukanlah nuzn-nazax dan pengorbanan harta
Oahkan kadang-kadang mengorbankan anak)
di bawatr tekanan akidatryang rusak dan ideologi
yang menyimpang. Dengan demikian, hiduplah
manusia di dalam ketakutan terhadap tuhan-
fuhan khayalan yang bermacam-macam, dan
terhadap tokohtokoh dan dukundukun yang
berhubungan dengan tuhan{rhan ini... Dan lain-
lain tfrayalan yang apabila ada pada diri manusia
maka mereka akan selalu merasa dalam ke
takutan, kekhawatiran, mendekatkan diri, dan
berharap. Sehingga, terputus rasanya leher
mereka dan tercuratr segenap daya dan kekuat-
an merelia untuk hdnal yang hampa (omong
kosong) seperti ini.

Telah kami contohlen bagaimana beban yang
ditanggung gilftFgara Umduk pahrh (dainunah
bera$rna) untuk selain Allah, seperti terhadap
tradisi dan kebudayaan dengan para pencipta
mode dan asesoris. Mak4 sudatr sepatrrtrya pula
kita mengetahui betapa banyaknya harta dan
tenaga terbuang demi mengikuti tuha*hrhan ini
dalam bidang moral dan alftlak

Keluarga yang berpenghasilan menengah
harus mengeluarkan belanja unhrk membeli
minyalq parfum, bedalq danunhrkmenata dan
mengatur rambul dan pakaian yang dibuat oleh
para pencipta mode yang setiap tahun berganti
Diikuti pula dengan model dan jenis sepatu dan
pehiasan yang serasi dengan model pakaian dan

dandanan rambut tersebut .. yang menjadi hrn-
futan "tuhan-fuhan" yang menyengsarakan itr.

Keluarga yang berpenghasilan menengah
harus membelanjakan separo penghasilannya
dan separo tenaganya unhrk memenuhi keingin-
an tuhan-tuhan yang berbolak-balik dan tidak
pernah tetap pada satu keadaan itu. Tidak
seorang pun (baik laki-laki maupun wanita) di
dalam kesengsaraan ini yang dapat lepas dari
tuntutan keberagamaan yang memayahkan

.yang mengorbankan tenaga, kekayaan, harga
diri, dan moral ini.

Akhirnya, muncullah beban-beban ubudiah
terhadap kekuasaan pembuatan undang-undang
manusia. Tidaklah seorang harnbaAllah berkor-
ban dengan sesuatu karena Allah, melainkan onmg-
orang yang beragama untrk selain Alah itu juga
berkorban dengan pengorbanan yang ber{ipat
ganda buat tuhan-tuhan mereka yang berkuasa,
baik korban harta jiwa, rnaupun harga diri.

Dan, dibaqgunlah berhal*berhalayang berupa
"tanah air'', "bangsa", 'suku', "kelaso, "prG
duksi", dan lainlain berhala dan hrhan-hrhan.
Untuk semua ini, dibunyikanlatr drumband, di-
pancangkanlah benderabender4 dan para pe
nyembatr berhala itu diserukan untuk mengor-
banl€niiwa dan harta unhrknyatanparagu*agu.
IGlau ragu-ragu dianggap berkhianat dan se
bagai tindakan tercelia. Sehingga harus relajuga
mengorbankan kehormatan dan harga diri, demi
mgmenuhi tuiltutan berhalaberhala ini. Iftrena
harga diri inilah, dia relaberkorban. trni merupa
kan kehormatan yang karenanyalah, maka
darah pun rela ditumpahkan+ebagaimanabunyi
semboyan batil yang dipasang selitar berhala-
berhala yarrg di belakangnya adalah para tuhan
sangpenguasaitu.

Sesungsuhnya segala pengorbanan yang di-
perlukan wfrftjihndfi sabikllnla agar manusia
hanya beribadah kepada Allah Yang Maha Esa
saja di muka bumi ini, dan unhrk melindungi
manusia dari menyembah kepada thaghut-
thaghut dan berhala-berhala, dan supaya ke
hidupan manusia dapat meningkat ke ufuk ke
muliaan yang dikehendaki oleh Allah... juga
dilakukan bahkan lebih banfaklagi oleh orang-
orang yang beragama untuk selain Allatr. Dan
orang{rang yang takut azab, penderitaan, mati
syahid, dan kerugian jiwa harta dan anak-anak
kalau mereka berjihad di jalan Allah, hendaHatr
mereka memikirkan apayang dibebankan oleh
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sikap berag:rma unhrk selain Allah, terhadap
jiwa, harta, dan anak-anak mereka, bahkan
akhlak dan harga diri mereka? Sesungguhnya
beban-beban jil*dfi sabilillahdi dalam meng-
hadapi ttraehut-thaghutbumi ini tidaklah seberat
bebanyang dituntut oleh keberagamaan untuk
selain Allah. l€bih dari semua ihr mereka juga

mendapatkan kehinaan, noda dan celaan.

3. Tauhidul-ibadah dankeberagamaan untuk Allah
Yang Matra Esa saja dan membuang dan men-
jauhi ibadah dan dainunai untuk selain Allatr
yang notabene adalatr makhluk, memiliki nilai
yang tinggr di dalam memelihara tenaga dan
kemampuan manusia agar tidak memperfuhan-
kan tuhan-tuhan palsu, agar dapat dipergunakan
unfuk memalanurkan bumi, meningkatkanny4
dan meningkatkan kehidupan di dalamnya

Terdapat fenomena jelas yang telah berkali-kali
kami isyaratlran di dalam juz ini, yaihr bahwa apa-

bila seorang hambaAllah memasang thaghut di
dalam dirinya unhrk memperbudak dan memper-
hamba manusia kepada dirinya selain Allah, maka
supaya thaghut ini disembatr (dipahrhi dan diikuti),
niscaya dia perlu menggunakan semua kekuatan
dan kemampuan. Pertam4 unhrk menjaga dirinya
Kedua, untuk mempertuhankan dirinya Dan ia
selalu membutuhkan ajudan, pengawal, pengiring,
persiapan-persiapan, dan corong unfuk terus me
nyucikan dan memuji dirinya, menyebut-nyebut-
nya, dan meniupkan safu benfuk "ubudiah" yang
hampa supaya posisi'kefuhanannya'' yang tinggl
ihr tetap tinggi dan agung. Jangan sampai berhenti
sesaat pun untuk terus meniupniupkan model
penghambaan yang hampa ifu serta menyam-
paikan pujian dan sanjungan di sekelilingnya Dan,
berkumpullah semua masyarakat (dengan ber-
bagai macam cara) menyrcinyucikan namanya dan

mengesankan nuansa ibadatr kepadanya-
Ini adalah upaya-upaya melelatrkan yang harus

senantiasa dilakukan. IGrena gambar pengabdian
yang tipis ini akan buram dan sirna apabila di
sekelilingnya sudatr tidak dilakukan peniupan" tidak
dipukul drumband, tidak ditiup seruling, tidak
dibakar dupa dan tidak dilakukan puji.pujian dan
pembacaan-pembacaan sesuatu. Dan, tindalcan-
tiqdakan yang melelahkan itu harus senantiasa
diulang-ulang....

Fi Zhilalil-Qur'anW

Dalam melakukan tindakan-tindakan yang me
mayahkan ini, dipergunakanlatr segalakemampuan
dan kekayaan (bahkan kadang-kadang nyawa dan
harga diri) yang seandainya sebagiannya saja diper-
gunakan untuk memakmurkan bumi dan mela-
kukan usaha-usaha produktif untuk mengangkat
kehidupan manusia dan mencukupkanny4 niscaya
mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak
Akan tetapi, potensi'potensi dan kekayaan (yang

kadang-kadang berupa nyawa dan harga diri) ini
tidak dipergunakan untuk mendapatkan kebaikan
yang produhtif, selama manusia tidak beragama
(tunduk patuh) hanya kepada Allah melainkan
untuk thaghut-thaghut dan sembahan-sembahan
selainAllatr.

Dari pandarUpn sepintas ini terungkaplah betapa

kerugian manusia karena mempergunakan sege
nap potensi, kekuatan, dan kekayaannya sehingga
tidak dapat memperoleh kemakrnuran dan produk-
tivitas karena mereka tidak beragama unhrk Allah
saja melainkan untuk selain Allah. Belum lagi ke
rugian yang berupa nyawa, harga diri, nilai, dan
alftlak. Dan,lebih dari itu mereka mendapatkan
kehinaan, tekanan, nod4 dan cela

Ini bukan cuma dalam tatanan duniawi saja de
ngan undang-undang dan tatanan serta pengorban-

an yang berbedabeda pula-

Pernah terjadi pada orangorangyang durhaka
dari beragama kepadaAllah. Mereka memberikan
hak kepada segolongan manusia untuk memutus
l<an hukum buat mereka dengan hukum yang bukan

ryariatAllah. Pada akhirnya mereka terierumus ke
dalam bencana ubudiah (pengharnbaan diri) ke
pada selain Allah. Yatcni, ubudiah yang memakan
kemanusiaan merek4 kemuliaan merek4 danke
merdekaan mereka, bagaimanapun benfuk un-
dang-undang dan perahran yang dipergunakan
untuk menghukumi merekryang dikiranya menr
berikan jaminan kemanusiaan, kemuliaan, dan ke
merdekaan buat mereka

Bangsa Eropa lari dari Allatr ketika mereka lari
dari gereja yang lalim dan melampaui batas dengan
mengatasnamakan ag:rma yang palsu.ls Mereka
memberontak terhadap Allah ketika mereka menr
berontah terhadap gereja yang telah menyianyia-
kan segala nilai kemanusiaan ke kawasan yang
keras dan kejam. Kemudian omng{fttng mengira
batrwa mereka alran dapat menemukan kemanu-

15 Lihat pasal "al-Fishamun Nakid" dalam brl/liv at-Muiaqbal Ii Hadz.d-Din,terbitan Darusy Syuruq.
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siaan, kemerdekaan, dan kemuliaan serta kerna$
lahatan mereka pada sistem demokrasi. Mereka
mengganfungkan semua harapan mereka kepada
kebebasan yang dijamin oleh undang-undang yang
mereka ciptakan, oleh sistem parlementer, kebe
basan pers, jaminan peradilan, dan kepufusan suara
mayoritas dalam pemilihan umum dan lain-lain hal
yang terkait dengan sistem-sistem itu.

Tetapi, kemudian baeaimana akibahya? Akibat-
nya ialah kezaliman sistem 'kapitalisme" yang
mengalihkan semua jaminan dan persoalan ifu ke
pada ilusi dan ktrayalan semata-mata. Golongan
mayoritas yang miskin jatuh ke dalam perbudakan
yang hina kepada golongan minoritas yaW zalim
yang memiliki modal. Golongan minoritas yang
menguasai parlemen, yang menenfirkan pembuat-
an undang-undang, yang mengendalikan kebebas
an pers, dan semua jaminan yang dulu dikira oleh
manusia akan memberikan jaminan terhadap ke
manusiaan, kemuliaan, dan kemerdekaan kepada
merek4 dengan melepaskan diri dari agamaAllah.

Kemudian sebagian orang lari dari sistem de
mols:asi yang ternyata dipecundangi oleh golongan
pemilik modal (kapitalis) dan kelas elit kepada
sistem sosialis. Tetapi, apa gerangan yang terjadi?
Merekamenggantilan'lrehrndukan" kepadakaum
kapitalis kepada kelas 'proletar''. Atau, menukar
luberugamnan (kehrndukan) kepada para pemilik
modal dan perusatraan dengan fubnagarwan. Q<e
tundukan) kepada pemerintah png memiliki modal
di samping kekuasaan. Maka, mereka ini lebih
berhaya daripada golongan kapitalis!

Dalam setiap keadaan, dalam setiap undang-un-
dang, dan dalam setiap afirran, yang dalam pada itu
manusia "beragama" unfuk manusi4 dan mereka
menyerahkan harta dan nyawanya unhrk tuhan-
hrtran yang beraneka macam dalam setiap keadaaru
maka hal itu tidak lepas dari ubudiatr. Maka,
ubudiatr ihr kalau bukan untukAllah saja tenhr dia
unhrk selain Allah. LJbudiatr kepada Allah saja akan
menjadikan manusia sebagai makhlukyang mer-
deka, mulia, terhormat, dan bermartabat tinggi.
Sedangkan, ubudiah kepada selain Allah justru
memakan kemanusiaan manusia" kemuliaan, ke
merdekaan, dan keutamaan merek4 dan pada
alihirry"a memakan hOrta dan kepentingan material
mereka

Oleh karena ihr, persoalan LJluhiah dan Ubudiah
mendapatkan perhatian yang begihr serius di dalam

risalah-risalah Allah dan di dalam kitabkitabNya
Surah (Huud) ini merupakan salah satu contoh
terhadap keseriusan itu. Maka ini adalah persoalan
yang tidak hanya berhubungan dengan para pe
nyembatr patung dan berhala pada zamanjabiliah
tempo dulu saja- Tetapi berhubungan dengan ma-
nusia secara keseluruhan, pada semua waktu dan
tempa! dan berhribungan dengan kejahiliatran se
cara keseluruhan.l6

Ringkasnm tampakjelas dariketetapan-ketetap
an AlQur'an secara keseluruhan (dan surah ini
merupakan salatr safir contohnya) batrwa persoalan
ketundukan total', kepatuhan, dan kedaulatan-
yang dalam suratr ini diungkapkan dengan istilah'
ibadabmerupakan persoalan akidah, iman, dan
Islam. Bukan cuma persoalan fikih, politik, atau
perundang-undangan.

Ini adalah persoalan akidah, ditegakkan ataupun
tidak; persoalan iman; ditemukan ataupun tidak;
dan persoalan Islam, terealisir ataupun tidak Ks
mudian sesudatr itu adalah persoalan manhaj (sis
tem) bagi kehidupan nyatayang terganrbar dalam
syariat, peraturan, dan hukum. JWa di dalam un-
dang-undang dan himpunan perahrran yang merea
lisasikan syariat dan tatanannya serta terlaksana
padanya hukunrhukurn

Begihr pula, persoalan "ibadatr" bukanlah per-
soalan syiarsyiar dan simbolsimbol Tetapi ia ada
lah persoalan ketundukan, kepafuhan, perahlan,
syariat fkih, hukum, dan undaqg-undang dalam
realita kehidupan. IGrena tingginya kedudukan
yang demikian itu, maka ia berhak mendapatkan
perhatian sedemikian rupa di dalam nanlwjpaV
baniyang tergarnbar di dalam agama ini. Jugalarak
diperjuangkan oleh para rasul dengan risalatr-risa-
lahnya. IGrenanya pula para pemangkunya men-
dapatkan siks:um, penderitaan, dan mencurahkan
segenap pengorbanan.

Garis Pergerakan Ahdah Islanriafr
.lalam Sejarah Manusia

Sekarang, tibalatr masanya bagi kita untuk
mengikuti kisah-kisah dalam surah ini beserta
petunjuknya terhadap garis pergerakan akidatl
Islamiah dalam sejarah manusia.

Telah kami jelaskan di muka ketika memberikan
catatan atau komentar terhadap kisatr Nabi Nuh,

16 Dikutip dari luz seb€las dalam komentar terhadap surah Yunus, yang di sini juga cocok unfirk mengakhiri surah Huud.
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bahwa Islam merupakan akidah pertamayang di-

kenal oleh manusia melalui tangan Adam sebagai

bapak manusia yang pertama, kemudian melalui
Nabi Nuh sebagai bapah manusiayang kedua Se
sudah ihr melalui tangantangan setiap rasul. Kemu-

dian diberi catatan bahwa Islam adalatr Tauhidul

Uuhiyyahdari segi idkad, pemikiran, dan peng-

hadapan diri kepadaAllah dengan ibadah dan syiar-

syiar. Juga tauhi d Rububiyahdari segi ketundukan,
ketaatan, dan kepahrhan. Yakni, Tauhidul- @w amah

'kesafu an pengurusan', kekuasaan, pengarahan,

dan pensyariatan serta perundang-undangan.

Kemudian kami jelaskan pula bahwa kejatriliatr
an bisa saja terjadi pada manusia setelah mereka

mengend Islam melalui tangan-tangan para rasul.

Dan, bisa saja rusak akidatr dan pemikiran mereka
sebagaimana rusaknyakehidupan dan tata peratur-

an mereka karena tunduk patuh kepada selain
AllalFbaik ketundukan dan kepatuhan atau ke
beragamaan (peribadatan) itu ditujukan kepada

totem 0ambang kesukuan), bahr, kayu, bintang,
ruh-ruh yang bermacam-macam, rnaupun kefun-
dukan mutlak kepada manusia seperti dukun (para

normal), hrkang sihir, atau penguasa Maka semua

itu sama saja dalam pengajakannya kepada penyirn
pangan dari tauhid kepada syirih dan keluar dari
Islam kepada kejahiliahan.

Dari kronologi sejarahyang dikisalrkan olehAllah
di dalam kitabNya yang tidak pernatr disentuh oleh

kebatilan dari depan ataupun dari belakang ini, tanF
paklah dengan jelas kekeliruan metode yang diikuti
oleh para pakar perbandingan agama, dan keke
liruan hasil yang diperoleh melalui metode ini....

Keliru metodeny4 karena mengikuti garisiattiliah
yang sudah dikenal manusia, dan mengabaikan
garis tauhid yang dibawa oleh para rasul Dan, demi
mengikuti garisiahiliah itu, maka merekatidak mau

kembali kecuali kepada bekasbekas pening$lan
zaman jatriliatr dengan sejarahnya Suatr peristiwa
yang tidak dikenal dari sejarah manusia kecuali
hanya sedikit, dan yang sedikit itu pun tidak di-

ketahui melainkan melalui dugaan-dugaan lantas

ditetapkan numayang dianggap kual Batrkan, ke
tika mereka sampai pada sesuatu yang merupakan
salah satu pengaruh tauhid yang pokoknya di
ajarkan oleh risalah pada suatu waktu dari sejaratt
jahiliah dalam bentuk tauhid yang sudah dikotori
seperti tauhidnya Al*rnaton dalam agama Mesir
kuno, maka mereka sengaja melalaikan bekas

risalah tauhid meskipun hanya masih sebagai suatu

kemungkinan. Aktrnaton ini datang ke Mesir se

sudah zaman Yusuf dan penyebaran tauhid sebagai-

mana disebutkan dalaniAlQur'an di dalam men-
ceritakan perkataannya (Yusu0 kepada kedua
orang temannya di dalam penjara,

"S aun guhny a aku telah meningallun agaruI. orarg'
orang y ang tidak boimnn lcepada Alkh sednW mnelu
inglur lupada h.a,rirkemudian. Dan aku rnengikuti
agamn bapak-bapakku yaitu lhahim, Islwq, dan

Ya'qub. Tidaklah patut bagi lwni (para rubi) ntanpn -

seleutulan sesuaht apa pun dmgan Allah. Yang dani-
kian itu annhh dmi lurunia AIIah lepann fumi dnn

l"pod" mnnusia (selurulry a) ; tetapi kebany alun ma-

nusia itu tid,ak meruyulwri(Nya). Hai kzdua penghuni
penjara, mnnal'ah yng baik: tulan-tulwn yang bn-
mnxam-nuaam itu atauknh Allnh Yang Malw Bo Iry
Mahapnkasa? Kamu tidak menyembah yang selnin

Allnh lecaali (mmyembah) rumtn-nlrttur yng lamu
dnn nnek mo)angmu metnbuat-buatnya. AIIah tifu.k
msnwvnJun ntatu letnangan pun tcntang twma-tumu
itu. Ikputusan itu hanyalah litpunyaan Allnh. Dia
tehh memnintahlenn agar lamu tidak mmyembah

selain Dia. Itulnh agama' yry lants, tctapi lubanyakan

manusin tidn* natgetahrzr. "(Yustrf: 37-4A)

Mereka melakukan hd ifit hanyalah karena
semua metode itu didasarkan pada prinsip per-

musuhan dan menentang metode agam4 disebab
kan adanya permusuhan antara gereja Eropa de
ngan kajian (teori) ilmu pengetatruan dalam segala

bentuknyapada suahr masa tertentu dalam sejarah.

Malq teori ini berprinsip untuk menganggap dusta

apa yang dikemukakan oleh gereja, agar dapat

menghancurkan lembaga gereja itu sendiri. Oleh
karena ihr, datanglatr metode ini sebagai metode
yang menyimpang sejak dari awal, karena ia dibuat
dengan sengaja untuk mencapai hasil tertentu
sebelum dimulainya kajian!

Bahkan, sesudah redanya pertentangan yang

tajam terhadap gereja setelah dihancurkannya ke
kuaq;ran gereja terhadap ilmu pengetatruan, urusan
politih dan ekonomi, metode ini pun masih terus
diberlakukan. IGren4 ia tidah dapat begittr saja

lepas dariprinsipyangmenjadi aflrannya dan dari
tradisi-tradisi yang berpangkal atasnya, hingga
menjadi prinsip metode itu.

Adapun kekeliruan hasilnya maka ini sebagai

konsekuensi logis dari kekeliruan metode dan
prinsipnya. Yah, kekeliruan yang dihasilkan oleh
metode yang keliru....

Apa pun metode dan apa pun hasilnya maka ke
tetapan-ketetaFnrya bertenbngan secara diametnal
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dengan ketetapan-ketetapan llahi sebagaimana
yang dipaparkan oleh AlQur'anul-IGrim. Apabila
orang nonmuslim boleh mengambil kesimpulan-
kesimpulan yang bertentangan secara jelas dengan
firman Allatr dalam suatu masalah, maka seoftmg
peneliti yang muslim tidak boleh mengambil ke
simpulan seperti itu dan mennrguhkannya kepada
manusia

Hd itu disebabkan ketetapan-ketetapan Al-
Qur'an terhadap masalah Islam dan jahiliah, dan
keterdahuluan Islam daripada jahiliah, dan keter-
dahuluan tauhid daripada politeisme dan dualisme...
adalah ketetapan yang pasti, yang tidak boleh di-
talflr'il. Batrkan, ini termasuk dalam kategori se
suahr yang dikatakan sebagai "sesuafu yang sudah
dimaklumi di dalam agama secara pasti". Orang
yang mengambil hasil-hasil ilmu perbandingan
agama dalam persoalan ini, hendaklah ia memilih
firman Allah Yang Mahasuci atau pendapat.para
sarjanaperbandingan agama Atau dengan katalain,
memilih antara Islam dengan non-Islam, karena
firman Allah dalam hal ini merupakan m"anthuq
'teks' yang jelas, bukan makna implisit dan sekadar
pemahaman.

Tetapi, bagaimanapun juga ini bukanlatr topik
yang kami tuju dalam memberilan catatan alrtrir ini
Tujuan kami hanyalah menunjukkan garis per-
gerakan akidah Islamiah dalam sejarah manusia-
Sedangkan, Islam dan jahiliah itu saling menguji
manusia, sementara setan mempergunakan ke
lemahan manusia yang campur aduk karakter dan
aratrny4 dan menyeretmanusia dari Islam sesudatr
mereka mengenalny4 kepada kejahiliatran. Nah,
apabilakejatriliahan ini sudah mencapaipuncakny4
maka Allah mengutus rasul kepada manusia untuk
mengembalikan mereka kepada Islam dan me
ngeluarkan mereka dari kejahiliahan. Dan pertama
kali yang harus dikeluarkan ialatr sikap' dainunah
'ketundukan, keberagamaan' kepada tuhan-hrhan
yang beraneka ragam yang selain Allah. Dan yang
pertamakali dikembalikan kepada mereka ialah
dninunahkepdaAllah saja di dalarn semua urusan
mereka, bukan hanya dalam syiarcyiar ta 'abhd;yah
dan itikad hati saja

Penjelasan ini sangat berguna bagi kita untuk
menentrkan sikap terhadap manusia sekarang dan
untuk membingkai tabiat dahilah Islamiah.

Sesungguhrya manusia sekarang (secara globa)

terus berusaha untuk kembali secara total kepada
kejahiliahanyang Rasul terakhir (Muhammad saw.)

telah mengeluarkan mereka darinya. Dan, kejahi-
liahan ini dapat terwujud dalam beberapa benhrk
yang bermacam-macdm sebagai berikuf
a. Mengufri Allah dan mengingkari keberadaan-

Nya Ini adalab jahiliatr itikad dan ideologi, se
perti jatriliahnya kaum komunis.

b. Pengakuan yang amburadul tentang adanya
Allah dan menyimpang dalam masalah syiar-
syrar tn'atrbudiyah dalarn masdah ketrndukan,
kepahrhan, dan ketaatan, seperti jahiliahnya
kaum penyembatr berhala orang{rang Hindu,
danlain-lainnya "

c. Mengakui dengan benar akan adaryaAllah dan
menunaikan syiar-syiar' ta'abbudiyal4 disertai
dengan penyimpangan yangt membatrayakan di
dalam menggambarkan petunjuk syahadat
(kesaksian) bahwa Tidak adn Ilah luanli AIkh
dnn Mulwnmad sebagai utusan Allah Cn sampillg
melakukan kesyirikan yang sempurna dalam
ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan. Seperti
jahiliahnya orang{ftrng yang mengaku'mu$
lim" dan mengira bahwa mereka telatr masuk
Islam dan mendapatkan identitas Islam serta
memperoleh hak-hak Islam hanya semata-mata
telatr mengucapkan dua kalirnat syahadat dan
menunaikan syiar-syiar ta'abbudiyah Mereka
memiliki pemahaman yang jelek terhadap dua
kalimat syahadat, serta tunduk patuh kepada
selain Allah, yakni kepada sesama manusia

Semua itu adalah jahiliah, semua itu adalatr
kelrufrran kepada Allah sebagaimana yang di-
lakukan orangorang datndu. Atau, kemusyrikan
kepada Allah sebagaimana yang dilalrukan
oft mg{ft mg belakangan. 17

Sesungguhnya penjelasan tentang realitas ma-
nusia atas contoh yang jelas ini, menegaskan ke
pada kita balma manusia pada hari ini secara umum
kembali kepada kejahiliahan total. Mereka ber-
usaha keras untuk kembali kepada kejahiliahan
yang lslam telah berkali-kali menyelamatkan mereka
darinya, dan yang teraktrir adalah Islam yary
dibawa oleh Nabi Muharnmad saw.. Dan ini dengan
perananny4 membatasi tabiatperanan pokok bagi
pasukan garis depan kebangkitan Islam dan urgensi
pokoknya yang menjadi tempat berpijalarya kema-

17 Periksalalr pasal "I':a llaaha nbllah Manhaju Hayaf dalanbu]rl.t Ma'atimfith-Thaliq,terbitan Darusy Syuruq.
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nusfunn, dan titik permulaan dalam hrgas penting-

nyaini.
Pasukan garis depan ini hendaklah mulai me

nyeru manusialagi unhrk masuklslam sekali lagi,

dan keluar dari kejatriliatran sial yang mereka telah

kembali ke sana Hendaklatr dibingkai lagi untuk
manusia apa rrang dihrnjuki oleh Islam yang asasi.

Yaihr, mempercayai uluhiah Allah saja melaksana-

kan syiarsyiar ta'abbudiy ahhaqra untuk Allah saja
hrnduk, patuh, dan taat dalam segala urusan ke-
hidupan hanya kepada Allah saja Tanpa apa yang

dihrnjuki ini, maka tidak sempurnalatr masuknya
seseorang ke dalam Islam, tidak pantas menyan-

dang predikat muslim, dan tidak layak mendapat-

kan hak-hak yang diberikan oleh Islam baik me
ngenai jiwa maupun harta benda mereka. Dan,

meninggalkan salatr satu dan mndlul'apayang di-

tunjuki' ini sama dengan meninggalkan semuanya
Yaihr, manusia yang bersangkutan telah keluar dari
Islam kepada kejatriliahan, dan sudatr tentu mereka
dicap dengan kufur atau syirik

Ini adalatr perputaran baru jatriliah yang meng-

ikuti Islam. Oleh karena itu, haruslatr ia dihadapi
dengan putaran Islam untuk mengembalikan ma-

nusia kepadaAllah sekali lagi, dan membebaskan

mereka dari menyembatr sesama hamba kepada

menyembatrAllah saja
Hal itu haruslah mantap dan menghunjam di

dalam jiwa golongan muslim yang bersusah payatt

menghadapi kejahiliahan yang kompleks pada

rnasa )tang sulit dalam kehidupan manusia ini.
IGrena tanpa kemantapan dan kejelasan ini, maka
akan lematrlatr pasukan kebangkitan Islam untuk
menunaikan fugasnya pada zrlmanyagpenuh hrka

dalam sejaratr manusiia ini. Mereka akan goyang

menghadapi masyakat iahiliah yang dikiranya
masyarakat Islam, dan akan kehilangan firjuannya
yang hakiki seiring dengan hilangnf batas titik
permulaan di mana kemanusiaan telah berhenti se
cara frktual, bukan hanya anggapan. Sedangkan,
jarak antara anggapan dan kenyataan itu sangat jau...

jauh sekali....

Kita berhenti pada perhentian terakhir dalam
catatan teraktrir trnhrk memperhatikan sikap para

rasld muwalthful'yang bertauhid' terhadap kaumnya
yang mereka diuhrs untuk menghadapinya. Kita
perhatikan pula sikap ini pada waktu memulai
dal$/ah dan pada wakhr mengalihiriny4 sebagai-

nulna yiulg dipaparkan dalam kisatr-kisah rasul di
dalam surah ini.

SesungguhnyaAllatr telah menguhrs setiap rasul
kepada kaumqra. Ketika memulai dalnvah, rasul itu
sendirian saja di tengatr-tengah kaumnya itu. Ia
mengajak mereka kepada Islam sebagai layaknya

seorang saudara mgngajak saudaranya yang lain. Ia
menghendaki untdk mereka apayang Aiingint<an

oleh seorang saudara buat saudara-saudaranya
terhadap kebaikan yang ia telah dihrniuki oleh Allah
kepadanya, dan yang telah didapatinya secara jelas

di dalam hatinya dari Tuhannya
Demikianlah sikap setiap rasul terhadap kaum-

nya ketika memulai dalnrah, tetapi tidak demikian
sikapnya ketika mengakhiri dahilah ihr

Ada segolongan dari kaumnya yang menyambut
seruan rasul itu. Mereka mengimani apayang di-
bawa rasul-rasul ifu kepada mereka Mereka me
nyembah Allah saja sebagaiamana yang dituntut
kepada merek4 dan mereka lepaskan dari pundak

mereka ikatan ketundukan kepada makhhrk nuuur-

pun. Dengan demikian, mereka menjadi muslinr,
menjadi "umat Islam". Akan tetapi adaiuga golong-

an lain dari kaumnrra 1ang tidak mau menerirunya
Merekamengingkari apayang dibawarasulkepada
mereka. Mereka hmduk dan patuh Oeragama)
kepada selain Allah, kepada maklrluk-Nya Mereka
tetap dalam kejatriliatran dan tidak keluar darinya
dengan berpindatr kepada Islam.... Dengan demi
kian, mereka menjadi "umatyang musyrik".

Di dalam menghadapi datflr'atl seorang rasul,
sahr kaum terbagi menjadi dua macam umaf umat
muslimah dan umat musyrikah. I(aum ini tidaklagi
dianggap sebagai umat yang sahr sebagaimana
sebelum didatangtannya risalah, padatral mereka
adalah satu kaum dithat dari segi jenis dan asal-

usulnya Hanya saja faktor jenis dan asaltsul,
negeri dan kepentingan besamanva tidak diarueap
sebagai unsur yang menenfirkan huburuan di antara

mereka sebagaimana yang mereka alami sebelum

datangnya risalatr. Sesungguhnya telah muncul
bersama risalatr unsur lain yang menghimpun atau

memisahkan suahr kaurn Unsur inr adalah unsur
alddah, manhaj, dan kepatuhan. Unsur ini telah
memisatrkan antara suair kaunr, dan menjadikan-

nya sebagai dua umat yang berbeda yang tidak
mungkin bertemu dan tidak mungkin hidup her-

sarna.

Hal itu disebabkan sesudah tampaknya dengan
jelas perbedaan akidatr masing-masing umat ini,
maka rasul dan umat Islamyang bersama$ra me
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misahkan diri dari kaumnya atas prinsip akidah,
manhaj, dan kepatuhan. Mereka berpisah dari
kaum musyrik yang sebelum datangnya risalah
mereka adalah kaumnya dan umatnya yang satu
asal-usul.

Kedua manhaj (sistem, aturan) itu berbeda,
maka berbedalah kedua jenis golongan itu. Jadilah
mereka dua umat yang tumbuh dari satu kaum
yang tidak dapat bertemu dan hidup bersama lagi.

Ketika kaum muslimin memisahkan diri dari
kaumnya atas dasar akidah, manhaj, dan kepatuh-
an, makaAllah memisahkan mereka Ialu, dibina
sakan-Nya umat musyrikah dan diselamatkan-Nya
umat Islam. IGidah ini terus berlaku sepanjang
perputaran sejarah sebagaimana kita lihat dalam
suzhini.

Satu hal yang harus diyakini oleh pasukan ke
bangkitan Islam pada setiap masa dan tempat ialah
bahwa Allah tidak memisahkan antara kaum mus
limin dari musuh-musuhnya dari kalangan kaum-
nya sendiri, kecuali setelatr kaum muslimin itu me
misahkan diri musuh-musuhnya itu dan menyata-
kan pemutrsan hubungan dengan merekakarena
mereka musyrik Ialu, menyatakan pula bahwa
mereka hanyaberagama dan tunduk patuh kepda
Allah saja Tidak tunduk kepada hrhan-tuhan palsu,

tidak mengikuti thaghut-thaghut yang berkuasa,
dan tidakbersama-sama mereka lagi dalam kehi-
dupan dan dalam bermasVaratratyang dikuasai dan
dikendalikan oleh thaghut-thaghut itu dengan
syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah.

Sesungguhnya tangan Allah tidak akan turut
campur unfuk menghancurkan kaum yang ?aW
kecuali sdsudah kaum muslimin memisahkan diri
dari mereka Selama kaum muslimin tidak memi-
sahkan diri dari kaumnya" tidak melepaskan diri dari
mereka tidak menyahkan pemimtnn anhm agame
nya dengan agama mereka manhainya dari manhaj
mereka dan jalan hidupnya darijalan hidup mereka-..,

malca tangan Allah tidak akan hrrut campur untuk
memisatrkan mereka dan merealisasikan janji'Nya

unhrk menolong orang{rang yang beriman dan
menghancurkan orang{rumg yang zlrlim.

Ikidatryane terus berlaku ini haruslah diketahui
oleh para peiuans kebangkitan Islam, dan hendak-
lah mereka mendasarkan gerakannp atas prinsip
nya.

hngkah pertama dimulai dengan menyeru ma-

nusia untuk masuk Islam dan beragama karena
Allatr saja tanpa mempersekuhrkarrNya, dan menr
huang keberagamaan kepada seorang pun selain-

Nya dalam bentuk apa pun. Maka, terbagilah kaum
yang satu itu menjadi dua golongan, kaum mt$-
minin yang mentauhidkan Allah dan hrnduk ber-
agamakepada-Nya sajaberada dalam satu barisan
dan kaum musyrikinyangberagama atau tunduk
patuh kepada selain Allah berada dalam barisan
yang lain. IGmudian kaum mukminin memisahkart
diri dari kaum mfisyrikin. SelanjutryaAllah akan
merealisasikan janji-Nya untuk menolong kaum
mukrninin dan menghancurkan kaum musyrikin...
sebagaimana yang berlaku dalam perputaran
sejarah manusia

I(adang-kadang masa dalnn'atr itu berjalan begitu
panjang sebelum dilakukanpemisahan dan pemu-
hrsan hubungan secara pralrtis (nyata). Akan tetapi,
pemutusan alddah dan perasaan ihr harus sudah
sempurna sejak masa pertama

IGdang-kadarrg terlanrbat pemufusan hubungan
dan perpisahan antara dua umat yang timbul dari
satu kaunu dan banyak pengorbanan dan penderit+
an yang dialami oleh suatu generasi dakrilah. Al<art

tetapi, janjiAllah unfirkmemisahkan itu harus ada
di dalam hati golongan mukminin pada suafir gene
rasi yang melebihi fenomena lahiriah. Maka janji
Allah itu pasti akan datang. Allah tidak akan meng-
ingkari janji-Nya yang dengan janji itu Dia member-
lakukan sunnatr-Nya sepanjang perjalanan sejarah
manusia

Menjelaskan sunnah ini dengan tegas dan jelas

seperti dalam contoh ini merupakan suatu keharus
an. Demikian pula gerakan Islam untuk meng-
hadapi kejahiliatran manusiayang kompleks ini. Ini
meru, pakan sunnah yang berlaku, yang tidak terikat
oleh masa dan tempat Selama peiuang kebarrgkitan
Islam mau menghadapi manusia sekarang beserta
kejahiliatrannya yang terus berkembang dan ber-
ulang-ulang, dan dihadapinya semua itu dengan
akidah sebagaimana yans dilakukan para rasul
setiap kali manusiakembali kepadakejatriliahan ihr,
maka golongan muslimin akan dapat menempuh
jalannya dengan jelas mana titik permulaan dan
mana titik aktrir. Juga dengan jelas mana masa dak-
watr di antaranya" dengan meyakini bahwa sunnah
Allah tetap berlaku, sedang kesudahan yang baik
adalatr bagi orangorang yang tals'a.

Penuhrp
Akhirnya dari celahcelah perhentian di depan

kisah-kisah Qur'ani dalam surah ini tampak nyata-
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latr bagi kita karakter manhaj agama Islam ini,
sebagaimana yang terlukis dalam Al-Qur'anul-
Karim.... Yaihr, karakter pergerakan yang meng-

hadapi realitas manusia denganAlQur'an ini secara

rbalistis dan praktis Oukan cuma teori).
Kisah-kisah ini diturunkan kepada Rasulullatr di

Mekah, sedang kelompok minoritas mukmin yang

bersama-sama beliau terkepung di antara per-

bukitan, dalcwah Islamiatr dibekukan di sana jalan-

nya amat sulit dan panjang yang hampir-hampir
kaum muslimin tidak melihat ujungnya. Mak4
kisatr ini menyingkapkan unhrk mereka ujung ialan
ihr, menunjukkan rambu-rarnbunya dalam semua
perlalanan mereka menggandeng tangan dan me
mandu langkah mereka di jalan ini.

Mereka terus bertemu dengan pasukan dal$'aft
yang mulia sepanjang perjalanan sejaratr manusi4
dan bersama pasukan ini mereka merasa tenang

dan tenteram, tidak gundatr dan tidak taktrt Mereka

adalah rombongan pasukan yang berkesinam-
bungan di jalan yang terkenal, bukannya kelompok
yang tersesat di padang terpencil. Mereka berjalan
dari start hingga finish sesuai dengan sunnah yang

berlaku, bukan kebetulan dan cuma mengikuti
oranglewal

Demikianlatr AlQur'an bergerak di dalam baris
an muslim dan menggeraliikan barisan ini dengan
gerakan yang terahr dan disiplin.

Bisa saja hari ini dan esokAl-Glur'an bergerak di
tengah-tengah pasukan kebangkitan Islam, dan

menggeraliikan mereka di jalan dalsilah yang

terencana
Pasukan ini selalu membuhrhkan AlQur'an,

untuk mencari ilham dan inspirasi darinya Mencari
ilham tentang manhaj gerakan, lanskahlangkah-
nya dan tatrapan-tatrapannya Meminta inspirasi di
dalam menghadapi apa-apayang dijumpainya di
dalam melangkah dan menempuh tatrapan-tahaP

annya ini, dan akibat yang dinantikannya di ujung
jalan dakwahnya

Dengan gambaran seperti ini, makaALQur'an
bukan cuma kalam (perkataan) yang dicari bara
katrnya saja Tetapi, ia terus bergerak dan hidup,

furun pada kaum muslimin yang bergerak, agar

mereka bergerak dengannya, mengikuti pengarah-

an-pengaraharurya, dan mengharapkan datangnya

sesuahr yang dijanjikan Allatr padanya

Inilah yang kami maksudkan bahwa AlQur'an
ini tidak terungkap rahasia-rahasianya kecuali baei
golongan muslimyang bergerak dengannya, unhrk
merealisasikan madlul'apa yang dihrnjukinya
dalam dunia realitas. Al-Qur'an tidak tersingkap
bagi orarrgorangyang membacanya hanya semata
mata untuk mencari berkah, dan tidak tersingkap
bagi orangorangfirg membacaqra haqra semata
mata melalnrkan kajian teoretis atau ilmiatr. Tidak
juga terungkap bagi orarrgorang yang mempelajari-
nya hanya semata-semata unfuk mencari keterang-
an di dalamnya"

Sesungguhnya semua mereka itu tidak akan
mendapatkan sesuatu yang disebutkan itu dari At
Qur'an ini. IGrena Al{ur'an ini tidak diturunkan
untuk menjadi materi kajian seperti itu, tetapi ia
diturunkan untuk menjadi materi gerakan dan
pengaratran.

Sesungguhnya omng{rang yang menghadapi
kejatriliatran yang zalim terhadap Islam yang hanif

Qurus) ini, orangorang yang memperiuangkan ke
manusiaan yang sesat gntuk mengembalikannya
kepada Islam lagi, dan orangorang yang beriuang
menghadapi thaghut-thaghut di muka untuk me
ngeluarkan manusia dari menyembah manusia ke
pada menyembah Allah saja.. hanya mereka saja-

lah yang dapat mematrami AlQur'an ini. IGrena
mereka hidup dalam nuansa seperti ketika Al-
Qur'an dihtrunkan, dan mereka melakukan per-

iuangan sebagaimanafng dilakukan oleh orang-

orang yang Al-Qur an ihr ditumnkan kepada mereka
pada mula pertamanya. Di tengah.tengah pergerak-

an dan perjuangannya ihr mereka merasalsn apa

rcng dimaksudkan oleh nastr*rash ihr, karena mereka

menjumpai maknamakna ini terlukis dalam peris
tiwaperistiwa dan kenyataan-kenyataan yang mereka

alami. Dan" ini saja sudah ctrkup *basd balnsafl atas

semua silcsaan dan penderitaanfng menimpa mereka

Saya katakan balasan? Ob tidak! Sesungguhnya

ini adalatr karuniayang besar dariAllah,

"I{nrnlunlalu'DmganlwrniaAllahdnnrahmat-|fi a'

lwdaklnh dngan iht. mmka bnganbira. Ifunia Allah

dan ralarut-Nya itu adalnh bbih baik dnipadn apa

yang mncla lwmpullwn."' (Yunus: 58)

Segala puji kepunfiaanAllah Yang Mahaagung,

Tuhan Pemilik hrnia yang agung. 0
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fiAflnfl rrISAF
ilfAflAilTTATI il MEfiATI

JAMTAfl IYAT: III

4t;t,+,o-t,
Dengan menyebut nanna Altah Yang Maha
Pemurah lagi Mafta Penyayang

Pendahuluan
Surah Yusuf ini adalah suratr Makkiah, diturun-

kan sesudah suratr Huud, dalam masa-masa sulit
sebagaimanayang telah kami bicamkan di ddam
pendalnrluan suratr Yunus dan pendahuluan suratr
Huud. Antara tatrun kesedihan karena kematian
Abu Thalib dan Khadijah (dua orang yang menjadi
sandaran Rasulullatr) dan antara Baiat Aqabatt
pertama yang dilanjutkan dengan Baiat Aqabatt
kedua Allatr memberikan kepada Rasulullah dan
golongan muslim bersama beliau serta dal(tvah
Islamiah, kelapangan dan jalan keluar dengan
berhiirahke Madinatt

Dengan demikian, suratr ini merupakan satu-

satunya suratr yang hrun pada masa sulit itu di
dalam sejaratr dakwatr dan dalam kehidupan Rasu-

lullah dan kelompok muslim yaqg menyertai beliau
diMekatl

Surah ini secam keseluruhan addah Mal*iatt.
Berbeda dengan apa yarry disebutkan di dalam
mushhaf Al-Amiri batrwa ayat L,2,3, dan 7 adalatt
Madaniylratr. Hal itu dikarenakan ketiga ayat per'
tama yang berbunyi,

qt| $i$Jivr S qJi"i6ji L$; At -]r
,r1fi'tA,t$:jt35i5b#
. tu.4LL "g:'r;51 

rS AtrWi't)
i,<A|iffi:;

' Alif lnam raa. Ini adnlnh ayah ayt Kitntr (Al- @i an)
yary ny tu (dari AIIah). Saungnny a l{ami mmurunr
lwnny a baapa Al- @i an dmgan bcrbaJnsa Arab, agar
Iramu rumalnninya. Kami matccri{alwn fupadamu
kisah yang paling baik fungan newalyulan AL rQi an
ini kepadnnu, dan saanguhnya kamu scbebm (Koni
meuta)ryulnn)ny a adalah tcrrusuk uang-orang yang
belum mengetahal. " (Yusuf: 1-3)

Ayat-ayat ini fang notabene menjadi pendatru-
luan secara langsung bag;t ayat-ayat sesudatrnya
untuk memulai kisah Yusuf Nastr ayat berikutnya
adalah,

"@ryarlnh) lutika h&tfbakata kepfu qafaryA Walui
ayaltku, sesunguhnya alu berminpi nulilwt sebclas

hhrnry nuralwri dan bulan, lulilwt sm.uanya njud.
lupadnlw."'(Ivsfi. 4)

IGmudian dilanjufl<anlah kisatr ihr menurut alur-
nya hingga terakhir.

Maka, dengan didahuluinya kisah ini dengan
firman Allah, "I(ami mzrceritalun lepadamu kisah
yang paling baik dcngan meua)ryuka.n Al-@ri an ini
lupadnmu, dan sesungguhnya lwmu scbelum (Knni
mcwa$ulun)nya adalnh urnawk orang-uang jang
belum nmgetalut'; tampaklah bahwa ia merupakan
pendahuluan1ang trepatyang merUiringi furunnya
kisatr ini.

Demikian puladenganpotongan*otongBn huruf
{ ;t}ini dan penetapan ba}rwa iamerupakan alat-
ayat kitab yang nyata- Kemudian penetapan bahwa
Allah menurunkan kitab ini sebagai Al-Qur'an
dengan berbatrasaArab, maka redal<si demikian ini
iuga merupakan ntransaAlQur'an Makkiah- Begiul
pula dihadapinya kaum musyrikin di Mekah de
ngan AlQur'an yang berbahasa Arab di mana
mereka mendalnilakan batrwa ada orang non-Arab
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yang mengajarkannya kepada Rasulullah. Demi-
kianiuga dengan ketetapan bahwaAlQur'an adalatt

wahnr dari Allah yang Nabi termasuk orang yang

belum mengetahui aratran dan topik pembicaraan-

n]ta sebelumnya
Selanjutnya, pendaltuluan ini sesuai benar

dengan penutup kisah sebagaimana tercantum
padaakhir surah, yaifu firmanAllah,

'Dmikinn itu knalnh) di antara bnin-bnitn gaib
yng Kami wahyukm. kzpadamu (Mulamrrud) pada'
' 
twl lamu tidali bnada padn siri rtnelu ket;lw mnelw
mntutuslan rcrcarani a (unruk menasull'an Yunf lu
dalam samur) dm, mnela selmg rungatur tipu dqa.'
(Yusuf: 102)

Di sana terdapat benang meratr antara permula-

an dan akhir cerita Sehingga, tampak keserasian

antara permulaan, alur cerit4 dan alftir cerita-

Adapun ayat ketujuh maka ia tidak dapat lepas

dari rangkaian ayat-ayat sebelum dan sesudatrnya

Tidak mudah mengatakan batrwa suratr ini brrun di
Mekah sedangkan ayat ini dianggap tidak terrnasuk
dalam rangkaiannya lantas dikatakan sebagai ayat

Madaniyyah. Hal ini disebabkan di dalam ayat

delapan terdapat dhamir (kata ganti) yang kembali
kepada Yusuf dan saudara-saudaranya yang tercan-

tum ddam ayat tujuh, di mana ayat kedelapan ini
tidakkonsis tanpa adanya ayat sebelumnya. hilah
bunyi ayattersebut,

"Saunguhnya adn bebnapa tattdn-tnnda kzkuasann

Allahpann(kisah)htsaf dmmudaru-sailmanyabagi
orang- oratg y ang brnny a. (Yaitu) letilu mnela bn -

lau, 'sesunguhnya Yusuf dan saudnra lwndungnya

(Bunyamrn) lzbih dichrni olzh ayah kin daripana kin
smdirl, padnlwl kita (in, adalah saru gohngan (yang

kuat). Sesunguhnya ayh kita adalah dalam lelu-
liruan yng ny an. "' ff vsafz 7 -8)

Di antara alasan yang memastikan batrwa kedua
ayat ini hrun bersamaan (sekaligus) adalah ke
sinambungannya dalam papanm surah ini.

Surah ini secara keseluruhan merupakan safu

kesahran yang identitas MakkiWahnya sangatjelas,

baik mengenai topiknya, nuansanya, bayangannya,

maupun arahan-arahannya. Bahkan, terlihat pula

ciri khususnya pada masa sulit dan penuh ke
sedihan.

Natr, pada waktu Rastrlullah bersama kelompok
muslim mengalami kesedihan, keterasingan, dan

keterputusan hubungan di tengah-tengah jahiliatt

Quraisy sejak tatrun duka cita (Amul-Htn, , lantas

Allah menceritakan kepada Nabi-Nrcyang mulia ini
kisah saudaranya yang mulia juga yaihr Yusuf bin
Ya'qub bin Ishaq binlbrahim. Yusuf juga pernah
mengalami berbagai mac,rm ujian dan cobaan.
Yaifu, ujian yang berupa tipu daya saudara-saudara-

ny4 dimasukkan ke dalam sumur dengan penuh
rasa taku! kemudia+ menjadi budak dengan diper-
jualbelikan dari sati.r tangan ke tangan yang lain
tanpa atas kehendaknya, dengan tidak ada perlin-
dungan dari orang tua dan keluarganya- Kemudian
ujian yang berupa tipu daya istri penguasa dan
wanita-wanita lain.

Sebelumnya adalah ujian yang berupa bujukan,
kesenangan, dan fitnah. Kemudian mendapatkan
ujian dengan dimasul*an ke dalam penjara setelah
sebelumnya hidup dalam kelapangan dan keme
wahan di istana sang penguasa. Setelatr itu men-
dapatujianyang berupakemaknnran dan kekuasa
an yang mutlak di tangannya, mengafirr urusn
pangan dan perekonomian masyarakaf yang di
tangannyalah urusan sepotong roti unhrk makanan
mereka berada lGmudian ujian yang berupa rasa
kemanusiaan di mana sesudah ihr diamenghadapi
saudara-saudaranya yang datmlu telah memasuk-

kannya ke dalam sumur dan merekalah yang men-
jadi sebab yang nyata bagi ujia&uiian dan penderita
an berikutrya

Ujian-ujian dan cobaancobaan itu dihadapi Yusuf
dengan sabar sambil terus mendalnivahkan Islam
dari celahcelahnya" Pada aktrirnya dia dapatlepas
dari semua ini pada walctu dia dapat menghadapi
semua cobaan rni pada saat sampai kepada trjuan
dan perhatian aktrirnya pada saat bertemu kedua
orang tuanya kembali, dan pada saat tahilil mimpt
nya menjadi kenyataan, "(hgatlah) futiltu Yusuf

berkate lupada ayalmTo Tlhlwi ay ah.lw, smngiltny a

aku bermimpi m"elilwt sebeln bintang mataluri, datt

buhn, lcnlil,nt semuan) a sujud kzpadaku. "'Tujuan
dan perhatian akhirnya adalatr menghadapkan diri
dan kembali dengan hrlus kepadaTuhannya de
ngan terlepas dari semua ini sebagaimana dilukis
kan oleh AlQur'anu['IGrim,

'Mala talknla mnelu mwak la (tcm|at) Yunf, hsuf
nnanglwl ibu-bapalmya dan dia berkara, 'l'Iaruklnh
lumu lu rugui Mesir, insya Alln'h dalnm luadaan

am,a.n.' Dan ia mmaiklwt, ibu-bapalmya Iu atas sitg-
gasana. Dan merclu (sanuanya) mnebahlun diri
ieraya sujud (menberi furyor) l"ffuYusuf Dqn
balwn Yusuf, lrahai ayahku, inilnh tahir mimpilw
y ang dnlwk in; sennguhnya fuhanlw tztnh nni adi-
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Iunnya stntu kznyataa.n. Sesungularya nhnnkil tzlah

bnbuat baik lupadalar letika Dia mtmbebaslwn aku

dnri rumah penjara dan kztilm mzmbawa lamu dni
dusan padang pasir, setelah setan mtrusaklan (lrubury-

an) antaraku d.an saudnra-sauda.raku. Sesungulatya

Tuhanku Mahalembut terhndap apa yang Dia IQ'
htndak.SenngahnyaDinlakYangtr[a]wMmgetnhui
Iagi Malabij al"rarw. Ya lillwnlar, wsunggularya hsl*u
telah menganugnahlun lupadnku sebagian kaajaan
dan tdah mmgaj arlwn kzpadalw sebagian talir mtmpi.

Ea nhnn) Pencipta langit dan burni, Engkauhh
Pelindmglw di dunia dan di al:hirat, wafatlanlah olu
dnhm luadaan Isla.m dan gabunglnnlah aku dmgan

orang- m ailg y a.ng s ahh. "' (Y rusafz 99- f 01 )

Demikianlah permintaan Yusuf yang teral<hir ...
setelah dia bergelimang dalam gemerlap kekuasa-
an, kemakmuran, dan keserbaadaan. Yaitu, agar
Tuharinya mewafrtkannya sebagai orang Islam dan

menggabungkannya dengan orang{rang saleh...

setelah sebelumnya dia menghadapiberbagaimacam
ujian dan cobaan, setelah melakukan kesabaran yang
panjang, dan memperoleh kemenanganyang besar.

IGrena itu, ddaklatr mengherankan kalau surah
ini dengan kisatr nabiyang muliayang dikandung-
nya dan komentar-komentar atasnya sesudahny4
merupakan sesuatu (suratr) yang dittrunkan ke
padaNabi Muhamrnad saw. dan kaum muslimin
yangmenyertaibeliau diMekatr" pada saatsaatsulit
dan menyedihkan itu. Tujuannya untuk menye
nangkan, menghibur, dan menenangkan serta me
mantapkan hati orang terusr, terisolir, dan men-
deritaitu.

Bukan cuma ifu, batrkan saya merasa adanya
isyarat yang jauh bahwa dengan diusirnya Rasu-

lullah dan para sahabat dari Mekatr ke negeri lain
ihr justru akan mendapafkan pertolongan dan ke
kuasaan, meskipun keluarnya (hijrahnya) itu ke
lihatan dipaksakan di bawatr anc:Iman, sebagai-
manaYusuf dibawakeluar dari pangkuan arahnya
untukmenghadapi semuacobaan ini, yang kemu-
dianpada aktrirryamendapatkanpertolongan dana

kekuasaan,

'Dcnihianlnh lfuni nwtberil'an kdudalan yang baik

kqadnhnrf dimulabumi (Meir), dmagm l(arni
ajarknn lupidanya tabir mimpi. AIInh bcrkuasa ur-
iada| urusan- Nya tutapi lcebanya.kan manusia tidak
mmgctahuinya. " (Yusuf: 2l)

Hal itu teriadi ketika dia meneinjakkan kakinya
di Mesir di istana sang penguasa.. ketika dia masih
bqiangan setelah lepas dari kedudukannya sebagai

budak yang diperjualbelikan.
Saya jwa mendapafkan kesan l<husus ying sirya

rasakan, yang dapat saya isyaratl<an tetapi tak dapat

saya ungkapkan. Yaifir, kesan yang saya peroleh
pada akhir kisah dari komentar yang diberikan Al-
Qur'an,

"I(ami tidnkrnmgutw sebelum lamu mthinJmn orang

Iaki-laki yng Kami bnilun wahyu lupadanya di
antara penduduk rugni. Mala, tidnkl@h mnclu
bepergian di mulw bumi lalu rulilwt bagaimnw kz-

sudnlnn mang-mang sebelum mnelu (yang rmtdusta-
lun rasal), dan sennguhnya lwmpung aL:ltirat adnlnh

lzbih baik bagi orang-orang yang bertnlrua. Makn,
tidakkah lamu metnikirlwnnya? Sehinga, apabih
para rasul tid.ak mempunyai lurapan lagi (tmtang
Iuim.arwn nnela) dan telnh mqa*ini bahua mnelm
tclah didustalean, dannglah lupo,l" para rasul itu
pertohttgan l{nmi, Inlu diselatrutlunln h mang-mang

yang l{ami luhznnnkL Dan tidak dapat dinla* siksa

I{nmi dari orang-orang jang bndnsa. Sesungulm,ya
pada kisah-kisah mnelw itu tndnpat pmgaj aran bagi

nratg-oratg yang mempunyai alal. Al-@ian itu
bulunlnh aritn yang dibuat-buat, a,lun btnpi mm-
benarknn (kinb-kitnb) yang sebelumnya dnn men-
jelaslun segah sesuatu, dnn sebagai pctunjuk ilan
ralmwt bagi orang yang bcriman " (Yusuf: 109-1U)

Itulah isyarat tentang berlahrnya sunnatr Allah
kefika para rasul sudah merasa puhrs asa seperti
putus asanya Yusuf dalam menghadapi uiian f"ans
panjang. Itulah.isyarat akan adanya jalan keluar
yang berupa terwujudnya kegembiraan yang di-
dambalian setelah sekian lama ditekan. Suatu isyarat
yang hanya dimengerti dan diketatrui oleh hatiyang
beriman, yanghidup dalam masa seperti itu, yang
bernapas dalam udaranyq lalu merasa dan melihat
isyarat-isyarat ihr dari jautr-

Suratr ini memiliki karalder fang unik mengenai
muatannya terhadap kisatr Yusuf secala lengkap.
Kisah-kisahAlQur'an (selain kisah Yusuf) dikemu-
kalen secara sepotong-sepotong, yang masing-
masing bagian kisah itu disesuaikan dengan tema
dan arahan surah. Hingga kisatrkisah yang disebut-
kan dengan lengkap dalam sebuatr surah seperti
kisatr Nabi Huud, Shaleh, [lth, dan Syr'aib pun di
ceritakan secara ringkas dan global saja Adapun
kisah Yusuf dicerihkan secara lengkap dan pariane
dalam sebuatr surah. Ini merupakan sebuatr keuni-
kan dibandingkan suratr-suratr ALQur'an lainnya

Ciri l*ras ini sesuai dengan tabiatkisah itu sen-

diri, dan semuanya dipaparkan secara sempurna
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Kisah ini dimulai dengan mimpi Yusuf dan berakhir
dengan tat$'il (tabir) mimpi itu dalam dataran
kenyataan, yang hal ini tidak cocokkalau sebagian
kisahnya disebutkan di sini sedangkan bagian lain-

nya dalam surah lain.
Tabiat khususnya ini juga menjamin penyampai-

annya secara lengkap dari semua segi. Dan, lebih
dari itu adalatr realisasi sasaran pokokyang untuk-
nyalatr kisatr ini dikemukakan berikut akibatyang
mengiringin]'a-

Perlu kiranya kami menguraikan secara ter-
perinci tentang beberapa hal mengenai kelengkap
annya ini, sehingga tersingkaplah metode Al-

Qur'anyang unik ini.
Wabillahit taufq. Mudatr-mudahan Allah mem-

beri taufik (pertolongan)....

Ikrakeristik Para Pelaku Kisah Ini
Kisah Yusuf menggambarkan sebuah contoh

)ang sempurna bagi manhaj Islam dalam menyam-
paikan cerita secara teoretis, sebagaimana kesem-
purnaan manhaj ini di dalam menyampaikan hal-hal
yang bernuansa kejiwaan, kepercayaan, pendidik-

an, dan juga pergerakan. Di samping itu, manhaj Al-

Qur'an adalah satu dalam tema dan penyampai-

ananya. Hanya saja kisatr Yusuf ini tampak seolah-

olatr hanya menekankan sisi teoretis mengenai
penyampaiannya saja.

Kisah ini menampilkan kepribadian Yusuf (se-

bagai pelaku utama dalam kisah ini) secara uhrh
dalam semua lapangan dan aspek kehidupan, de
ngan semua segi-segi positif pribadi ini dalam
semua aspek dan lapangan itu. Kisah ini juga me
maparkan bermacanrmacam cobaan yang dihadapi

oleh pelaku utama kisah ini, yaitu beraneka macam

ujian terhadap tabiatnya dan aratr pandangannya.

Yaitu, ujian-ujian yang berupa penderitaan dan

ujian-ujian yang berupa kelapangan dan kese
nangan. Ujian yang berupa fitnah syahwat dan

fitnah kekuasaan; dan ujian yang berupa fitnah
terhadap perasiun kemanusiaan menghadapi ber-

macirm-macam sikap dan kepribadian. Dan pada

aktrirny4 sang hamba yang saleh ini dapat keluar
dari semua ujian ini dengan selamat sejahtera, dan

menghadap Tuhannya dengan doanya yang di.
panjatkan dengan berserah diri dan llhusyu se
bagaimana telah kami kemukakan pada al*rir
paragrafterdahulu.

Di samping menampilkan pelaku ulama kisah

ini, ditampilkan pula pribadi-pribadi lain yang men-
dapatkan tekanan yang berbeda-beda, padakondisi.
kondisi yang sesuai untuk ditampilkan. Hal ini
seiring dengan sejauh mana tingkat penekanannya

untuk mendapatkan perhatian, dan dalam posisi
tertentu unhrk mendapatkan sorotan dan perhatian.

Kishh ini juga ber,senh*ran dengan jiwa manusia
dalam realitasnya j'ang utuh, yang tergambar di
dalam beberapa contoh yang bermacam-macam.
Misalnya, Nabi Yaqub, seorang ayah yang pe
nyayang tapi teraniaya dan seorang nabi yang
tenang senantiasa. Atau, seperti saudara-saudara
Yusuf dengan bisikan-bisikan kecemburuan, dengki,
dendam, persekongkolan, dan nranuver-manuver.
Mereka menghadapi dampakkejahatannya sendiri,
lemah dan bingung ketika sedang menghadapi ini,
yang di antara mereka ada seseorang yang berbeda
kepribadian dan sifit-sifitnya serta sikapnya dalam
perjalanan kisatr ini. Atau, seperti istri sang pem-

besar dengan segala instingnya, hasrabrya, dan
naluri kewanitaannya, sebagaimana yang biasa
dilakukan dan dihadapi oleh lingkungan Mesir
jahiliah di dalam istana raja, di samping karakter
pribadinyayang khusus dan jelas dalam tindakan-
tindakannya yang menggambarkan kondisi ling-
kungannya. Atau, seperti wanita-\ilanita kelas elit di
Mesir jahiliatr, dan kebiasaan lingkungan dan pola
pikirnya sebagaimana yang tampak dalam per-

kataan parawanita mengenai isti sang pembesar

itu dengan pembantu lelakinya, dan ketertarikan
merekakepadaYusuf Juga ancaman ishi pembesar

itu kepadaYusuf di hadapan wanita-wanita itu se
muanya, dan apayang ada di balik tabir-tabir istana
rencana, dan manuver-manuverny4 sebagaimana
yang tampak dalam pemenjaraan Yusuf dengan sifrt
lifiususnya-

Selain itu, ada contoh tentang al-A<k'sang
penguasa' dengan bayang-bayang kelasnya dan
lingkungannya dalam menghadapi penyalatrguna-

an jabatan di tengatr-tengatr masyarakatrya Juga
contoh tentang "sang raja" yang bersembunyi se
bagaimana al-kk di daerah bayang-bayangnya,
jauh dari sorotan publik Tettp,, isyarat-isyaratke
manusiaan tampak jelas dan membenarkan ke
nyataan yang terjadi pada kumpulan dari pribadi-
pribadi dan linghrngan ini, kumpulan dari seiumlah

sikap dan pandangan, kumpulan dari sejumlah
gerakan/tindakan dan perasaan.

Di samping kanduruan kisatr ini terhadap semua
rautwajatr "kenyataan" yang sehat dan sempurna
dengan ciril*rusus setiap pribadi, setiap sikap, dan
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setiap peraszurn, emosi, dan obsesi... maka kisah ini
juga menggambarkan contoh yang sempurna
mengenai manhaj Islam di dalam menyampaikan
cerita secara teoretis (ilmiah). Yaihr, dengan pe-

nyampaian yang jujur, benar, dan sesuai dengan
kenyataan yang sebenarnya. Manhaj (metode)
yang tidak mengabaikan unsur emosi manusia
dalam sebuah kejadian nyata dan pada waktu yang
sama tidak membuat kubangan lumpur yang di-
namakan dengan "realitas" sebagaimana yang di.
lakul€n oleh Barat jatriliah.

Kisatr ini juga menyoroti berrnacam-macam ke
lematran manusia, di antara kelemahan terhadap
pengendalian gejolak seksual. Tetapi, tidak mem-
buat-buat kepalsuan di dalam melukiskan jiwa ma-
nusia dengan realitasnya yang kompleks dalam
pandangan-pandangannya, dan tidak melupakan
pandangan yang hakiki mengenai lintasan-lintasan
jiwa dan sikapnya. IGrena, kisah ini sama sekali
tidak hendak membuat kubangan yang ntnjijikL,nn
bagi fitrah vang sehat, yang oleh nianusia abia Oua
puluh disebut dengan "realitas" atau istilah mereka
yang terakhir, "alami".

Kisah ini menjadi sebuah lukisan yang murni
mengenai kenyataanfaldral tentang mircam-milcarn
kepribadian dan sikap manusia
1. SaudarasaudaraYusuf.

Kedengkian-kedengkian kecil di dalam hati
mereka menjadi besar hingga menutup hati
nurani mereka terhadap batraya besar dan ke
burukan serta kemungkaran tindak kejahatan
yang mereka lakukan. Kemudian tindakan itu
tampak indah (dapat dibenarkan) bagi mereka
dengan "pembenaran undang-undand' yang
mereka rekayasa ketika melakukan tindak ke
jahatan itu.

Perlu diperhatikan masalah ini dankenyataan
merekayang hidup dalam lingkungan beragarna
sebagai putra-pufi:a Nabi Ya'qub bin Ishaq bin
lbrahim dan pengaruh lingkungan ini terhadap
polapikir, perasaan, dankebiasaan mereka Se
hingga di dalarn melakukan kejahatan itu jiwa
mereka memerlukan alasan pembenr dan merr
cari jalan pemecahan terhadap kemungkaran
dan kebusukan mereka ihr,

"Scsungguhnya ada bebnapa nndn-nnda lu'
lwasonn Allnh pann (kisah) Yusuf dnn saudnra-

saudaranyabagiorang-uranglangbatanya.(Yaitu)
ketika mnekn bnkata, 'Sennguhnya Yusuf dan
satdara kandungny a (Buny amin) Izbih dirinrni olzh

ayah hita dnripafu kin sadir| padalnl kitn (ini)

adnkh suatu golmgan (yang luat). Sesunguhnya
ayah kin adnhh dnhm lelwliruan yang nyata.
Bunuhlnh Yusufatau bmnglah dia kz waru dasrah
(yang tak dikcnnA sapaya pnlwtian ayalunu tn-
turnpah lep adnmu sqj a, dnn sewdnh itu hendnklnh
lcamu mmjadi oratg-oratg Jang baik.' Surang di
antara merekn"bnlata, langanlnh knrnu bunuh
Yusuf, tetapi masul*,nnlnh dia Iu dalam sumur
supaya din dipungut obh bebnapa uang mumf.r,
j ilrn lnmu hmdnk berbwt.' Mmlw balwta,' \ralwi
ayh lami, apa nb abny a lwrnu tidak mmpnmy ai
lwmi tcrhadap Yusuf, padalal sesunguhnya lwrni
adnlah orang-orang lang meryinginl@n lubaikan
bastnya. Biarlanlnh dia per$ bnsama lumi baok
pagi, agar dia (dapat) bnsnmg-smangdan (dn@r)
bumain-maiq dan sesungularya lwmi pati mm-
j aganya.' Ya'gub bnlutn, "Sesunguhnya lepngian
lamu bersamn Yuuf mrmt mmy dihLanlw dan alu
k:ltawatirlwla.u-knlnudiadimnlnnstrt\al4scdatg
Iramu hngah daipadnnya.' Mnelu berkata"'Iika. ia
baar -bcnar dimakan scngal4 s(nmg fumi golongan
(yang kuat), wsunguhnya lwmi lulnu dmikian
annkh orang-orang y ang mnugi.' fuIakn, tatkaln
mnela manlaannya dnn sepalwt mcmantklannya
Iv dnlnm sutnur (lnla nnelu rnarulilmn din), dnn
(pada waktu dia sudah dalam samur), I{arni
walryukan kzpada hmf,'Senngilrya lattw alun
runreritalwn lwpada mrrela perhnlnn mcrelw ini"
sedang mnela tida* ingat lagi.' I{ctnudian mnelm
datarrg lapadn ayah merela pada sore luri sambil
nawgis. Meieln berlcala, Wahai ayh lami, se-

sunggulm,ya lwni pergi bnlnmba-ltmba dm kami
thtgallwn hmf di ddwt barang-bmang lwmi, lala
dia dirnakan snigala. Ifurnu seluli-knli tidnk alnn
permy a lupadn kami, wlulipun lami adnlah trary-
orang yng bmm.' Maclm don rg mmbaan baju
ganimya (yang berlumwan) daryan dnrah paku.
Ya'qub bnlwta, "Seungultnya dirimu sadiilah

y ang menwndnng baik perbunrnn (yang buruk) itu,
naka kzsabaran lang baik itulnh (lumbara*u).
Dan Allah sajalah yang dimolwn pntnlongan- Nya
tnhadap apa y ang kamu cnitnlan. "'(Yusuf: 7-18)

Kita dapati mereka dengan semua sifatnya
dalam kisah-kisah berikuftrya sebagaimana
sikap salah seonrng dari mereka yang khusus
sejak awal cerita hingga akhirnya. Mak4 ketika
mereka pergi dengan membawa saudara kan-
dung Yusuf (Bunyamin) sesudah diminta, de-
ngan tidak mereka sadari ternyata Yusuf ihrlah
sebagai pembesar negeri Mesir yang mereka
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datangi dari negeri mereka (IGn'an) untuk
membeli gandum darinya pada musim paceldik
(kekurangan pangan). Allah sudah mengahr
buat Yusuf agar menahan saudara kandungnya
itu dengan alasan bahwa di dalam tempat gan-

dumnya terdapat takaran milik raja. Mereka
tidak mengetahui rencana ini dan tidak mengeta
hui apa yang ada di balik ihr, sehingga muncullah
kedengkian lamanl'a terhadap Yusuf ,

'Merela bnluln, Iila ia mnuui, mnla s esung-

guhnya telah pntwh nencuti puh saudaranya

iebdinitu.'MaJu,Yusaf nnyentrunyikanleieng-
leta,n itu pada diriny a dnn tidn* mcnampaklwnnya

kbadn mnelu. Dia bnlata (dnlnn lutinya)'
'Ito*u ltb ih burak lududulmnmu (sifat-sifatmu)

dnn Allah Mala Mengetahui apa Tang lumu
tnanglwn itu. "' (fuwft. 77)

Kita dapati pula mereka sesudah menghadap

ayah mereka dengan membawa bencana kedua

terhadap ayah merekayang sudah tua danber-
sedih hati itu. Maka, ketika mereka melihat
munculnyakesedihan sang ayah terhadapYusuf
timbullah kedengkian lama mereka lagi, tanpa

memperhatikan kondisi orang hra merekayang
sudatr firarenta dan menderita

'Dan Ya'qgub bnpaling dmi mcrelw (anak-annk-

nya) seraya-b-nlwtn, 'Afului dult citn]il terhnnnp

i'rr*f , dan *aua mannla mmjadi putih lwmw kz-

sedihan dnn dia adalah senrang yang menahan
(tcrhndnp ann*- analoty a). Mnelu b n -

le& D;ni AW serantlasa lwru mcnghSuJ h&rf
schinga lumu margidap penl akit yryg bnat arry br-
,rrotiluorrg-orangyartgbinzsa."'lf vstft.8+85)

Demikian pula ketikapada akhirnr"aYusuf me
ngirirnkan baju gamisnya kepada ayalmya, se
sudah mengungkapkan kepada mereka jati

dirinya. Ketika mereka melihat ayah mereka
mengatakan mencium bau Yusu4 maka hubung-
an batinyang mendalam anatara ayah danYusuf
ihr membuat merekamarah dan jengkel. Mereka
tidak dapat menatran diri mereka unfuk mencela

dengan keras dan memakiny4

"Ihtluln knrtbh itu tclah luluar (dmi rcgui
Mesir) b ertutnlah ay ah maeln,'Senn'guhny a aku

mencium bau Yusuf, sekiranya lumu tidnk rne-

nuduhku lemah alml (tentu lumu metnbeturlwn

alu).' I{eluarganya berleatn" D ni Allah sntnggah-

nya lwmu mnsih-dnlam lululinwmru yang, dnlula. "'
F"*f:9+95)

2. Isti aVfein.
Ia berada dalam gelora syatrwatyang menjadi-

kannya buta terhadap segala sesuahr karena ge
jolaknya yang sangat keras. Maka, rasa malu se
bagai seorang wanita dan kebesaran dirinya
serta stahrs sosialnya dan harga diri keluarganya

tidak lagi dapat rgengendalikannya untuk me
lampiaskan gejola{rnya itu.

Setelah ihr dilakukanlah segala macam tipu
daya wanita-unhrk membebaskan dirinya atau

untuk melindungi oftrng yang disukainya dari
tuduhan yang dilekatkannfia padaq"a, dan menr
batasi hukuman agar tidak sampai menimpa
kehidupannya. Atau, mengembalikan tipu daya

kepada kaum wanita dari celahcelah kelemahan

insting seksual yang diketatruinya terdapat pada

mereka sebagaimana terdapatpada diriqra- Ahu,
untuk membeberkan keinginanry"a setelah ter-

singkapnya kelemahan hatinya dan kesombong-

annya di depan orirng yang disukainya. Sikap
para wanita yang bersamanya di negeriry"a itu,
sudah lepas dari semua keindahan wanita dan

rasa malunya Kewanitaan yang tidak merasa
tercela lagi di dalam mengikutikeinginannya"

Di samping tepatnya pelukisan dan peng-

ungkapan mengenai contoh sikap manusianng
khusus dengan segala realitasnla, dan tentang
kondisi l*tusus dengan segala tabiatr5a, maka
penyampaianAlQur an tidaklepas dari bbiatura
yang bersih-hingga dalam mengganrbarkan ke
telanjanganiiwa'dan raga dengan segala dorong-

an dan nafsu kebinatangannya. Hal itu dimak-

sudkan untuk membersihkan kubangan kotor
yang berkubang di dalam lumpurqra buku-hhl
"cerita nonfiksi" dan buku "cerita dami" di
tengatr-tengah kejatriliatran )zang brengsek ini
dengan alasan keuhrhan penufunmnya

'Dan orang M*ir yng mcm'belinya btlwn
kzpana istrinya'Bcrilunlah k$adnnya tsnpt (dnt

hyanan) yng baik, bolah jad.i dia bcrmanfaat

kipala kiu atau kiu pungut dia wfugai atuk' Dan
drmikian pulalnh l{nmi menbailun lududulun
yang baik kqadn Yusaf di mula bumi (Mesir)' dnn
'ogi Ko*i ii *t*, kipafonya tnbir mimpi - Allah
ierlansa tnhadaq urusan-|fi a, tctapi lubanyalwn

mnnusia tidak mmgetahuinya. Dan tatknln dia

cukup damsa, Ihmi bnilmn lropadnnya hiknah
da.n-ilmu. Dcmikianl'ah Kami mmberi balasan

ktf fu ,orr9- nang 7 ang babuat baik. Dan wanitn

@ulnikilw) y ang hntf tir1gal di rumalmy a tnzng-
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godn Yusuf untuk mmundukikan dirinya (lnpd"-
nya) dnn dia mmutup pintu-pintu snaya berlnn,
'Marilnh lu sini.'Yusuf bnknta, Alu bnlindung
lepdn AW sunguh atanka tzlah nnnpillnlatkan
aku dzngan baik.' Sesunguhnja urang- orary yry
ulim tidnk almn bcrurrtung. Sunguh wanita itu
tdnh bermakad (rrulakulan p nbualan ial dngan
Yusuf, dm. htsuf pun bmnalsud Qruhlulwn puln)
dengan wanita itu andnilwta dia tidak melilwt
tanna @nri) Tiilannya. Demikianlnh, agar l{nmi
marulingL,an dminya lrtmungkman dan lekzjian.
Sesangghnya Yusuf itu tnmasuk hamba-hamba
Kami yang tnpilih. Dan kzdunnya bdnmba-lnmba
mcnuju pidu dnn wanitn itu m.erurik baju gamis
Yusuf dnri belnlwng hingga koyok, dan kzdua-
dtnrrya nundnpali nnmi wanita iAt di mula pintu.
Wanita itu bnlutn, Apalah pcnba,lnan tnhannp
orang yang bcnruknd bobuat samg dengan istrima,
sehin dipalarukan atnu (dihulwm) dzngan aab
yattg pdih?' Yunf bakata Dia tnmggodalw mtuk
menundulclan diriku (leep adnny a).' D an s eorung

mlsi dnri lwluarga wanita itu metnberilmn Iu-
saksiannya, 'lila baju gamisnla knyak di mulm,
malw wattitn itu bnnr, dm Yusuftennnsuk orang-
mangyang dusn. Danjiln baju gamsnya layale di
fulnkatg malw wanitn iailah yang &ufu dan Yusuf
termasuk orang-orang yang bmar.' Malu tatkaln
suami wanita itu mzlilwt baju gamis Yus{koyak
di bclak,ang bcrlcalnlah dia, "Sewrgilarya (fuj di"")
itu adnlnh di anfara tipu daya lwmu, sesutgulmya
tipu dnya lumu a.dahh besar. (Hai) Yusuf, bn-
Nirylil dmi ini, dnn (lumu lui ishileu) molwn
ampunlnh atns dnsamu itu, knrma lumu sesang-

gthn a tnmasuk orang-uratryJangbabuat salah.'
Danwanitui-wanita di l(nta bnlata" 'IsniAl-kk
rnmgofu bujangnya untuk mmundul:knn dirinya
(Lepadanya), scsunguhnya cintanya tcthndnp
bujangnya sangat mcndnlnm. Scsuttggulmya lwni
rrctnmdangrya dalam lesesann, yrry rryata^' lt[ala,
tntkaln wanita itu Qulniklu) nmdngar cercutlr.

merelu, diundangnyalah wanita-wanita itu dnn
ditedialunnya bagi nnelu tenpat duduk Diberi-
lnnnya kepada rnasing-nashg maela schuh pisau
(untuk mcrnotnngjamwn). Knnudian dia berkata
(k Pda Y*fl ,'Iklilarlnh (tamqal*anlnh diriru)
l"Podo merelw.' MaL4 tafknla wanita-wanita itu
rulilutnyo mnelu kagum k pana (kclolun rup) -
nl\ dnn maelm mclului jni tangannya InJu ba-
luta "tr[ahasanpmw Al]ah ini bukanlah rrumsia"
sesanguhrya ini tidak hin adalah nalailwt yang
mulia.' Wanita itu berkatg "Itulnh dia orang yang

lwmu ceh aku lwrerw (totnrik) lepadnnya, dnn
sesunguhnya aku tcl^ah mengodn dia untuk rne-

nunduk:lwn dirinya (lepadaku) akan tetapi dia ru-
nolah Dan sesrnguhny a apabila dia tida*, nmaati
apa yng aku perintahlan lupadnnya, niscaya dia
alnn dip mj arakan dnn dia alan tertrunk golongat
orang-orang ygng hiru.' Yusuf berlnta, 'Wah.ai
Tulmnla4 palj ara bbih alat sulai daripada nunu-
nuhi ajalan merelm lwpannfu. Dan jilw tidnk
Englau hindnrlan dnripanafu fipu dnya mnekn,
tentu aku alwn cendnung (memmuhi kzingirwn
merelw) dan tcntulah aku termasuk orang-orang
yang bdalu' ltlala lfulwnny a rrurnpnlwwnkan doa
Yw{ dan Dia nnqhindarkan Yw{dari tip dnya
merelw. Sesunguhnya Dialah Yang Maha Men-
dmgar hgi Malw Mmgetahaa " (Yusuf: 2l-34)

Begitu juga ketika kita menjumpainya pada
kali lain setelatr Yusuf masuk penjara karena
rekayasa wanita pembesar itu dan rekayasa
wanita-wanita lainnya Yusuf tinggal di penjara
hingga sang rajabermimpi. lantas pemudayang
dulu dipenjara bersama Yusuf menginformasi
kan kepada sang raja batwa hanyaYusuf sendiri
yang dapat menyingkap tabir mimpi. I-alu, sang
raja meminta agar Yusqf dibawa menghadap
kepadanya- Tetapi, Yusuf tidak mau sebelum
dilakukan klarifkasi dan dibebaskan dari segala
tuduhan.

Mak4 sang raja memanggil wanita itu (isti-
nya) bersar4a wanita-wanita yang lain itu. Ter-
nyati wanita Gstrinya) itu masih tetap mencintai
nya Tetapi, sikapnya sudah berubatr seiring
dengan perubatran wakhr, usi4 dan peristiwa-
peristiwayang terjadi di samping telah merasuk-
nya iman yang dikenalnya dari Yusuf dari celah-
celah perasaan dan kesan-kesanny4

"Raja baknn, 'Balalah dia lupanalil.'Mak4
tntkaln uhtsan itu dntnngkzpada Yusuf, bnlcatalah
Y*f "I{mbalilah lupada tuaranu dan tan! fun-
lah lupadanya bagaimaru lrlryo wanita-wanita
yng telnh melulai tangannya. Sesungguhnya
mhanlu fuIala Mengetahui tipu day a mnelu.' fuj o
bakan (lupana wanita-wanita itu), 'Bagaimaru
leadaanmu lutika lumu mtnggoda Yusuf untuk
menundulolwn dirinya (lepolnnu) ?' Mnclw bn-
l@t4 'Mohutempurna AIIala lwmi tidnk nmgeta-
hui sutu luburulwn dminy a.' Bnlatn istri al-kiz,
'Sclurang jelnslah ktbenaran itu, akulah yarry
ntcngodnrrya unnk mmundtklan diinya (ktpadn-

ku), dnn sesunguhnla dia tamasak orang-nrang
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yattg betar.' (Yusuf bnkata), 'Yang demikian itu
agar dia (al-AzQ mengetnhui balu: a s esunguhnl a

alw tidak bn*hiarut lupadntya di b elalcangnya, dmt

bahwa Allah tid,ak mridlwi tipu daya orang-orang

yang bnkhiannt. Dan alw tidak membebaslwn

diriku (dari lusalnhnn) larena sesungguhnya rufsu

itu selahr nnyuruh kepann fuj ol*na leanli rufsu

yang diberi rahm.at olch Ifulnnku. Sesunguhnya
nfunlail[ala Pengampun lagi Ma]w Pmy ayang. "'
(Yusuf:50-53)

3. Yusuf,
Seorang hamba yang saleh yang Al-Qur'an

tidak mengada-ada tentang kepribadiannya de
ngan sekali pandang. Dia menghadapi fitnah
dengan segala kemanusiaannya-yang dibesar-
kan di dalam rumah tangga kenabian, pendidik-
an, dan keagamaan. Kemanusiannya dengan
perhrmbuhan, pendidikan, dan keagamaannya
terlukis dengan segala sisinya dalam peristiwa
peristiwa yang dialaminya Sesungluhnya dia
mengalami kelematran ketika wanita itu ber-
kehendak terhadap dirinya hingga dirinya juga

berkehendak terhadapnya. Akan tetapi, benang
terakhir telah mengikatnya dan menyelamat-
kannya dari terjahrh ke dalam perbuatan tercela
ifit.

Dia merasakan kelemahan dirinya ketika
menghadapi tipu dayawanita itu, kawasan ling-
kungan, nuansa istan4 dan wanita-wanita istana
juga Akan tetapi, dia berpegang teguh dengan
taliyang sangatkual

Dalam penceritaan ini tidak adayang dibuat-
buat mengenai realitas dan karakteristik ke
pribadiannya Di sana juga tidak ada kubangan-
kubangan lumpur jatriliatr yang mengotori nilai
sastaryra. Apayang diceritalran ini adalatr frkta
nyatayang sehat dalam segala segtnya

4. N-Aztz
Dengan kepribadian dan karakternya yang

khusus, dan tabiat kepemimpinannya kemudian
dengan kelemahan kekesafriaann)ti4 dan karena
ingin menjaga gengsi sosialnya, serta hendak
menuhrpi gejala-gejala yang tampak (pada isti-
nya) dan hendak menyelamatkannya... padanya

tampaklah kondisi khusus lingkungannya

"Malw, tatkala suami wanita itu melihnt baju

ganis Yusufkayak di bchlang bqkatnlah dia, 'Se-

sunguhnya (lujanian) itu adnlah di antara tipu
dala lumu, nsunggulmya tipu daya ltamu adnlnh
besar. (Hai) huuf, bnpalinglnh dnri ini, dan (latnu

hni istriku), mohnn ampunl.ah atas dosamu itu,
larma lurnu sesungguhnya nmnsuk orang-orang

yang berbuat salnh.'' $vsnf: 28-29)

5. Wanita-\ryanita
Wanita-rranita kalangan masyarakat dengan

segala sifatnya. Wanita-wanita yang ribut gara-

gara perbuatantistri d-psin yang menggoda
bujangnya (Yusu| untuk menundukkan kepada
kemauanny4 setelah dia dimabuk cinta kepada
Yusuf. Rasa pengingkaran wanita-wanita itu
terhadap isti al-Aziz lebih besar daripada yang

tampak dalam tindakan mereka Kemudian ke
linglungan mereka setelah Yusuf muncul di
hadapan mereka. Kemudian pengakuan ke
wanitaan mereka yang mendalam terhadap
sikap isti alAziz yang merekaributkan dengan
menceritakarurya ke sana ke mari dan mereka
inglcri sikapnya

Juga perasaan wanita ini terhadap pengakuan
yang mendorongnya untuk memberanikan diri
memberikan pengakuan yang uhrh. Padahal, dia
dalam kondisi yang aman di bawatr naungan ke
pasratran wanitawanita ifu terhadap kewanitaarr
nya sebagaimana perlaktran khusus lingkung-
annya dan aratran yang ada padanya IGmudian
kecenderungan dan ketertarikan semuawanita
itu kepada Yusuf, meskipun pada pertemuan
yang pertama ihr mereka sudah menyatakan ke-
sucian dan kebersihan Yusuf dengan perkataan

merek4

'Malwsempuma AlIaI" ini buknnlah manusia.

S ennguhny a ini fidak lain lwry alah nalnllwt y ang

nalra. "(Yusuf: 31)

Hal ini dapat kita simpulkan dari perkataan

Yusuf,

'Yunf berlat4 'Walui Tillanla4 penjara lzbih

aku nkai dmi/ada nemamhi qiolao mcrela lu-
padalaL D an j ilw t'tdale Englau hindnr lwn dsr ilat
tipu daya merefu tatu alw alwn mdnung (untuk
menmuhi lehgirun mncla) dan tmtulah aku alan
tcrnnnk orang-srarg yang bodnh."' (Iwfiz 33)

Malq istri al-Aziz itu tidak menganggap diri-
ryra sajayang ingin menundukkanYusuf kepada
dirinya, tetapi wanita-wanita kelas atas ifu secara

umum jugabegiht.

6. Lingkungan.
Yang tampak tandatandaryra dari celalrcelatr

semua peristiwa ihr. Kemudian dari celahcelah

A
ft

$
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tindakan yang diambil terhadap Yusu{ meskipun
sudah jelas bahwa dia tidakbersalah. Tindakart
yang dimaksud adalah usatra unhrk menuhrp hal
yang memalukan itu dan menghapus bekas.
bekasnya. Sikap yang tidak perlu menghiraukan
kalau orang yang tidak bersalah seperti Yusuf
harus dikorbankan,

"Kcnrudian timbul pikiran padn mnela setelah

melihnt nnda-tandn (lubmaran Yusufl bahwa
mnekn lurus memmjaraknnnya sampai suatu
walau." (Ywrfiz 35)

7. Apabila kita ikuti kepribadian Yusu{ maka kita
tidak pernatr kehilangan sifat-sifat kepribadian-
nya itu pada setiap peristiwa yang dialaminya.
Suatu kepribadian yang bersumber dari unsur-
unsur pembenfukannya yang realistis, yang
terlukis di dalam keberadaannya sebagai hamba
yang saleh dengan segala sifat kemanusiaanny4
di samping dibesarkan di rumatr kenabian, pen-
didikan, dan keagamaan".

Mak4 ketika dia berada di dalam penjara de
ngan segala kegelapanrrya (bersama penganiaya
an dan kegelapannya pula), dia tidak pernah
melupakan berdalflrah kepada agamanya, de
ngan penuh kecerdasan dan kelembutan (de-

ngan cara terselubung tetapi jelas) serta dengan
memahami kondisi lingkungan dan kejiwaan-
nya. Sebagaimana dia juga tidak pernah lupa
memberikan contoh yang baik dengan pribadi-
nya adabnya dan perilakunya yang sesuai de
ngan agamanya yang didal$ratrkannf di dalam
penjaraitu,

'Danbersama dcngan dianasakpuln le dalam
palara dla-nang pmtudn. Bfrkalnlah salah strang
di antnra luduanyq 'Sesungultrya alat bermimpi
bahwa aku mem.cras anggur.'Dan yang hinnya
bqlata,'Saangguhnya a*u bmnimpi balrua aleu

mtmbawa roti di atns krpalnku, sebagiannla di-
nnl@n burung. Beriknnlah lapann fumi tntrirnya,
sesunguhnya lumi mzmandang lcnmu tnmaruk
orang-orang yng pandni (mmabirlan mimpi).'
Yun{ b erkata Tidak disampailan lepadamu bn -
dua malwnan yng alan diberilan lupadnmu ru-
lafulun a,lw tzlah dapat mawangkan j mis malan-
an itu sebclatm malnwt itu nnpai kcpadnmu. Yang

detnikim. itu adalah s cbagian dni apa yng diaj ar -
lun lupadaku oleh Tillur*u. Scsungguhnla aku
tzlah nmingall,an agafla orang-orang )ang tidale
bnhwt kzpda Alala senmg mcrelu inglwr ktpada
luri ktnadinn- Dan aleu nungilwt agama bopok-

bapakilu yaiat lbtahin, Isla4, dnn Ya'qub. fianakh
patut bagt lami (para rabi) menpnsekutulan se-

suatu apa pun dnngan Alkh. Yang dtmihian itu
annlah dnri l(arunia Allnh kQada kand dm lupada
mnnusia (seluruhny a). ntupi, lebany alan mnrusia
itu tidak marsyukuri-(Nya). Hai ledua ptnghuni
pcnjara, manaluh yang baik, tulwn-tulun yang
bnmncam-macam itu atn ulwh Allnh Yang Malw
ho lqi Malaperltnsa? Ifumu tidnk mm,yembah
yang selnin Allah lvanli ltanta ftmrt enbah) tana-
ramn yang lumu dnn rcruk mtyangmu memluat-
buahry a. Allah tidak mmurunlun suatu lutnangan
pun ttntangrutwr-azmtt itu. Ikputusan itu lwnya-
lah ktpuny aan Allah- Dia ulnh memnintnhlwn agar
lumu tidnk mmlcnbah se.lnin Dia. Itulah agama
yang lurus, tetapi lebanyalwn manusia tidale
mmgetahui. Hai kzdua pmghuni pa{ ara, adapun
mlah semang di anlnra lmmu ber&t4 a,Lan ntm$eri
minum tuannya d.cngan lilumar. Adapun yng
seorang Ingi malta dia akan disalib, lalu bururrymz-
malan sebagian dn; lwpakrya. Iilah diputuslan
pnleara yang lwmu bndua mtnanyalwnnya (kc-
padalnt). "' (Yusuf: 3G41)

Namun demikian, Yusuf adalatr manusia biasa
jug4 png mempunyai kelemahan sebagai laJxak-

nya manusia Dia menginginkan dibebaskan dari
penjar4 dengan berusaha menyampaikan infor-
masi (tentang keahliannya mengungkapkan
tabirmimpi inD kepada sang raja Barangkali dia
dapat menyi4gkap persekongkolan jatrat yang
menyeretnya ke penjara yang keparat itu, mes
kipunAllah menghendaki agar dia memutuskan
harapan melainkan hanya kepadaNya saj4

'Dan Yuuf bnlun l"podo cranglatgdiluta-
huinya akan selnmat di antara maela bndua,
Tnanglrnnlnh luadnnt*u l"podo tuanmu.' Maka,
setnn mmjadilan dia lupa mennanglun (luadaan
Y*fl lapadn tuannya. I(arena itu, ktaplnh dia
(Yu*fl dalnm p a! ara bebnapa tahun hmnny a. "'
(Yusuf: a2)

Kemudian kita lihat ciriciri kepribadiananya
inilagi setelah beberapatatrun. Ketika sang raja
bermimpi, lalu para dukun paranormal ke
bingungan untuk menyingkap tabirnya, lalu
teringatlah teman sepenjara Yusuf dahulu itu-
setelah sempurna pendidikan Tuhan kepada
hamba yang saleh itu, sehingga hatinya menjadi
tenang dan mantap kepada kekuasaan Tuhan-
ny4 dan merasa tenang akan tempat kembalinya
kepada-Nya Sehingga, ketika sang raja meme
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rintatrkan unhrk membawa Yusuf menghadap
kepadanya setelah menabirkan mimpinya, Yusuf

menjawab dengan penuh ketenangan dan per-

ca]'a diri. Dia tidak mau meninggalkan penjaran-

nlxa sebelum dinyatakan bebas dari segala tuduh-

arl
"Rnja bnlwn (kzpada orang-orang tnlumula

dmi launny a),'Saunguhnya alflr brninpi melilut
tujuh eknr iapi b etiru y ang gemuk-gemuk dimalan
olzh niuh elor sap; betira yang kurus-lwrus, dnn

tujuhbulir (gandum) yang hijau dnn niuh bulir
lninnya yang ktrtng. Hai orang-orang yang ter-

kemika, teranglcnnlah lupadaku tentang tabir
mimpilw itu jilea knmu dapat rnennbirlwn mimpi.'
Merelu mtnjaatab,' (In) adnlah mimpi-mimpi yang
lasong dnn lami seluli-lali tidak tahu mcnabirlwn
mimpi itu.' Dan bnkatalnh orang y ang sela.mnt di
antira merelw bndua da.n teringat (lupda Y*J)
sesudah bebnapa waktu hmanyq Aku aknn

mcmbnitahuknn kepadamu tentnng (orang yang

Pandail metwbirknn mimpi itu, mnkn utuslah aku

ftrpannrya).' (Setclnh pelayon itu berjumpa dmgan

Yusuf, dia bersnu), 'Yusuf hni orang yang amat

dipocayo teranglwnlah kzpada lami tcntang tuiuh
elwr sapi betiru yang ganuk-genuk yang dimaknn

olch tujuh elwr sapi betbu yarry kurus-kurus dan

nj u h bulir (gandrm) y ang hij au dnn (tuj uh) hinny a

Jarybilry agar aku lambali lepada orang-orang

itu, agar merelu mengetahuinya.' Yusuf bnlata,
'supaya kamu bntarwm tujuh nhun (hrnanya)

sebagaimana biasa. Malw, apa yang lnmu tuai
hmda.klah lanu biarlan di bulimy a lecuali sedikit

untuk lamu mnknn. Kemudian sesudnh itu alean

datury tujuh tahun yang amat sulit, yang meng'

lubiskan apa yang lumu sirnpan untuk menS-

hannpinya (tahun sulit),lecuali sedikit dnrt ftibit
gardum) yang kamu simpan. Ikmudian sctelnh itu
alan dnnng tnhun yangpadnnya nanusia dibqi
hujan (dmgan cukup) dan di masa itu m.aela m.e-

neras anggur.' Raja bnluta, 'Bawalah dia l"pod"-
ku.' MaJw tatknln utusan itu da.tnrlg lupadt Y*tr
bn latnlah Yttsuf,'Kembalilah lwpada tuanmu dnn

tanyalunlnh kepananya fugaimam wanita-wanita
yang tthh meletlwi nngannya. Serunguhnya frinn-
ku Maha Mengetahui tipu dnya mnela. ' fuio bn-
kata (lupana wanita-wanita itu), 'Bagaimarw
keada.anmu ketika lwmu mengoda Yusuf untuk
menuttduklan diriny a (lupadnmu) ?' Mnela ber -

lrato "Iulahasanpunw AIIah, lumi tidnk mengetnhui

snttt keburulm daripadarry a.' Berkatu isffi al-A<i<,

'selurangjel,aslah lubnaron itu, akulah yang mcng-

godalty a untuk menunduklwn diriny a (lcepannku),

dnn sesunguhnya dirinya tnmasuk orartg'orang

yang bennr.' (Yusuf berluta), Yang demikian itu
agar din (al-Aziz) mengetahui balruta sesunguhnya

alwtidakbnkhiarutlupadanyadibelak'angnla,dan
balwa Allah tidak mnidlai tipu day a mang-ora'ng

yang bnlihiannt.-Dan aku tida,k m,embebaskan
- 

diriku (dui lusalnhan), lrarma sesurgguhnya mfnt
itu selnlu ntntyuruh kepada k4 afatu" lucuali rufsu
yang diberi rahmat oleh Tulanku. Sesunguhnya

Tfultanln Malw Pngampun lngi It lalw Peny ay ang.'
D an raj a b nlata,'Bawalah Yusuf lcep adnlat agat
aku memilih dia sebagai orang yang rapat
lwpadnku.' tr laka turlula mja tulah brcakap - mlap
dm.gan Yusufi dia bolwn, "Sesungulmya lwmu
(mulni) lari ini mmj a.di orang y ang bulududulan
ttugi lngi di! ercay a pada tN lmmi.' Yusuf bnlan,
ladikanlah aku bendaharauan negara (Mair),
sesungulvEa alil adalah mang yang pandni men-
jqa lry berpmgetahuaz. "'(Yusuf: 4:l-55)

Sejak saat itu tampaHatr kepribadian Yusuf
dengan sempurn4 fnatang, tanggap, tenang,
mantap, dan penuh percaya diri. Kita lihat ke
pribadiannya ini begitu eksHusif di panggung
peristiwa-peristiwa ifir, sementara kepribadian
raja sang pembesar (aLAdz),kaum wanita dan
lingkungannya itu tenggelarn AlQur'an mema-
parkan pergantian ini di dalamkisah ini dan di
dalam realitas dengan firman-Nya

'Dan d.cmikiqnlah l{ami manberi kedudulwn
l"pofo Ywuf di rcgni Mcsir ; (dia balwasa Pmuh)
pngi lee nwra mj a dia luhndnki di bumi Msir itu.
I{ami mclimpahkan rahmat Kami kzpada siapa

yang Kami kehendnlci dan lfurni tidnk mmyfa.-

nyiakan polnla nrang-orang yng bnbuat baik.
Sesungtilmya Pahak di a*hirat itu hbih boik @
orang-orang lang beriman dan selalu bertnlatta."
(Yusuf: 5G5n

Semenjak saat itn kita dapati pribadi ini meng-
hadapi bermacam-macam ujianyang lain, yang
berbeda tabiatnya dengan macanrmacam ujian
terdatrulu. Dihadapinya semua itu dengan ke
pribadian yang sempurn4 matang, dan tanggap,
dan dengan per, uh ketenangan dan kepercayaan
diri.

8. Kita dapati Yusuf pada kali lain menghadapi
saudara-saudaranya sesudatr mereka melaku-
kan tindakannya terdatrulu ifu, ketika Yusuf
berada dalamkedudukanyang lebih tinggi dan
lebih kuat dibandingkan dengan mereka Akan

A
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tetapi, kita lihat kemantapan dan keteguhan
hatinya begitu jelas di dalain sikap dan tindakan-
tindakannya,

'Dan saudnra-saudnra Yusuf danng (lu Mair),
hlu merekn mnsuk lu tempat(nya). Malw Yusuf
mmgmal mnela, sedang mnelm tidak lanal (lngi)
lupadanya. Dan tntkala Yusuf nenyiaplwn untuk
m,erelw balnn maknrwnnya, ia bsrl@ta, 'Bawalah
lupadaku saudaramu yang seayah dengan Immu
(Bunyamin), tidnl*nh lamu m.elilat bahna aku
maryempurnaltan sulatan dnn aku adalah sebaik-
baik pawittw tamu ?Jila lwmu tidak mnnbauanj a
kzpadnlcu, mnlw lcnmu tidnk alwn m.endapat sula-
tan lagi dnriku dnn jangan lnrnu rnmdelutiku.'
Mneka brltata,"Kami akan membujuk ayahnya
unluk mcmbauanla (lu mari) dan sesungulmya
lami b mar-b enar alan mzlalsamlunnj a.' Yusuf
bqlan lnpodo buj ang- buj angry a, Masukkanlah
barang (penular lupunyaan merekn) lu dalam
larung- ltarung merek4 wpaya mneka mengetahui-
nya apabiln mcrelu tzlnh kcnbali lupadn luluarga-
nya, mudnh-mudahnn mtrelw fumbali lagi.u'
(Yusuf:58-62)

9. KitalihatYusuf mengatur rencana (dengan ren-
canaAllah) sebagaimana yang akan ia lakukan
terhadap saudaranya Maka, kita lihat kepri-
badian yang matang, cerdas, bijaksana tenang,
mantap, dan sabar,

'Dan tntkala mnela masak lu (tznpat) Y*f
Yusufrnenbawa saudnranya (Bunyamin) le tm-
patnyq nn{bcrkata'Saunguhnya alw (ini) ada-
lah mudnrantu, mala j anganlnh kamu bqduka cita
tnhndnp ap1 yang telnh mnelw lterjalwn.'Maka
tatknln telnh dis;apl@n untuk mcrekn bahnn
malcarun. mncfu Yttnfnmnruktan piala (Wat
minum) kz dnlnm knrung saudaranya. IGmudian
botniallah scsemang jatg nnyaltknn, "Hai lufi-
Inh, sewngguhnya lwmu adalah marg-oratg)arg
menati!' Mnelu mnlawab sambil nenglwdap
lepada parymt-Pnymt itu, 'Baratry apalah yang
hilmg dnri lwmu?!'Penymt-pmymr itu baluta,
'I{ami luhilnngan piala raja dan siapa yang dnpat
nenganbalikarrya alwn mmeaobh fuhm nakm-
an (scbtat) bcban unta, dan alun mcnjamin tn-
hdapnya.' Saudnra-saudara Yusuf menjawab,
Dmi AIInh sntngdmya kamu mcngetahui fohata
kani datang bulmn uilukmtr$uat knusalwn di
ugai (ini) dnn lumi bukanlah para pencuri.'
Mcreka baluta,' Ttnpi apa balasannya jikn lamu
betul-bchtl pmdusta ?' Mnckn mznj aw ab,'Bala, -

annya, iakh pada siapa ditanulan (barangyang
hik@ dalam lnrungnya, rnaka dia sendirilah
balasanya (tebusannya). Demikianlnh lwni mem-
bni pmbalnsan lupada orang-orang yang ztlin.'
Makn, mulnilnh fusuf (rnencritxQ lwng-lurung
mneka sebelum (mcmnika) l**ry saudaranya
sendiri. Knnu/ian dia mettgelaarlwn piala raja itu
dati karang siudnranya. imikiankh l{nii atur
urrtuk ftrcruapai) malcsud Yusuf Tiadalahpatut
Yusuf menghukum saudaran)a tunurut undarry-
undmg raj a, lwarali Allnh nmghmdnkinla. I{ami
tingilwn dnajat orang- wang y ang lhmi kehmdaki
dan di atas tiap-tiap mangyang bnpengetnhtnn iht
ann hgi YangMala Mmgetahui. Mnelu bqkata,
Iiltu ia.metrcuri, mnln saungguhnya tclah pavnh
mmatri ph mudnrany a sebdum itu.' MaI'q Y*f
nmy anbunyilwn kcj atglukn itu padn dirtny a dan
tidnk mtnampaklmnnya kzpadn mnelm. Dia
balan (dalan hntinya), 'I(nmu lebih buruk lte-
dudulmnmu $ifat-sifumu) dan Allnh Mala Me-
rgstahui apa yang lmmu tuanglan itu.'Mnelu
bnlata,"Wahai o1-A4<, wsunguhnya ia mcm-
punyaiayahyangsudahlanjut6ianla"hnnranitu
anlillah sakh semang di anlara lumi sebagai ganti-
nya, scsungguhnya lwmi melilat lwmu tnmasuk
orang-uang yng bnhuat baik.' Bqlurn fu&6, Alu
molnn palirdungan kzpada Allah deri mmah,an
seseCIrang, leatali orang)atg kami tmulun harta
bada lwni padany a. Jilw lami babuat dmikiaU
maln bnar-bmarlah kami orang-orang )attg
zalim."'ffuanf:69-79)

Kemudian kitajumpai Yusuf ketika ujian pada
Ya'qub sudatr habis waktuny4 dan Allah telatr
menenfukan habisnya cobaanrobaan yang me
nimpanya dan keluarganya. Yusuf rindu kepada
kedua onmg tuanya dan keluarganya Dia me
rasa kasihan kepada saudara-saudamnya yang
ditimpa penderitaan. LaIu, dia mengungkapkan
jati dirinya kepada merek4 dan dicelanya me
reka dengan lematr lembut dan dimaaflrannya
mereka Dia datang pada wakhrny4 dan semua
yang samar diungkapkan. Nah, semua ini di-
hadapiYusuf dengan kepribadiannya dan sifit-
sifutnya"

"Mal,4 lutila mnelu ntasuk lu (tanpat) Y*f,
rnerelw beilan, Hai al-ki< lami dnn lelaarga
lwmi tzlah ditimpa kesengsmaan dan lwni dntang
membawa barang-barang yang tak bulnrga, malu
sempurnalmnlah sulwnn untuk kami, dnn br-
seddahlah kepada kami. Sesunguhnya Allnh
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rnemberi balnsan lnpodo nrar?g-orang Yang ber-

sedekah.' Ytsuf berkata, Apakah lurnu mengetahui

(kej clzlun) apa yang ttlah knmu hkulun terhn'fuP

Yinrf dan nudarany a letilu lantu tidak 
-mmgetnhui

(akibat) perbuatanmu itu ?' Mnela balata"'Apa-
lrnh kamu ini berur-betwr Yusut?' Yusuf men-

iawab,'Alatlnh Yusuf dan ini saudnraku. Sesung-
-guhnya 

Allah telah melimpahlun lnrunia-Nya
l"pndo lwmL Scsungularya barangsiapa ry!€
birtalwa dan bersabar, mala scnnguhnya Allah
tidak menyia-nyialun pol*k orarg-orang lang
berbuat baik.' Merelw bnlwta, 'Demi Allnh'
scsungguhnya Allnh telnh mclebihlan lumu atas

lami, dan sesungulmya lumi adalah orang-otang

yang bcrsalnh (bcrdnsa).' Dia (funfl bnlua'Pana'lwri 
in; tak adn cncurn tnhndap lwmu, mudnh'

mtdalan Allah mengampuni (kMtA, dan Dia ada'
Inh Maha Penyayang di antara yangpmyayang.

Pngilnh lumu dmgan mntbaan baiu gamislw ini,
Iali letaklun dia lu u ai ah ay ahku, rurtti dia alwn
mtlihat lccmbali; dnn bawalah leduargamu smrua-

nya kEadaku. "'(Yusuf: 88-93)

10. Akhirnm datanglah sikapnya yang luhur dan

indah Sikap unurk bertemu secam utuh, ketika
Yusuf berada di puncak kekuasaannya dan
padatitiktertinggi tabir dan realisasi mimpinya
Tiba-tiba dia melepaskan semuaitu dan ingin
bersendirian deruan Tuhannya Dia membisik-
kan yang demikian itu dengan tulus kepada
Tuhannya, sedang semua urusan yang lain
dilemparkan ke belakangnya,

'Ya Iitlunlw, sesangguhnya hglmu tehh
mcnganugeruhlwn kzpadaku sebagian knai aan

dan-telah mmgajarlan lupadalw sebagian tabir
mimpi. (Ya Tithan), Pencipta hngit dnn bumi,
Englauhh Pelhdunglu di dunia dnn di akhhat,

wafatleankh aku dalnm kzadaan Iskn dm_gg.

tungkanlnn aku dnryan orang- fiang J ang sabh. "
(Yusuf: 101)

11. NabiYaqub.
Seorang ayatr yaqg penyalang nng ditimpa

kesedihan. Seorang Nabiyang selalu bersikap
tenang. Dia menghadapi mimpi Yusuf itu de
ngan rasa gembira dan l*rawatir. Dia melihat
ada kegembiraan dalam mimpi itu, tetapi dia
talcut setan akan mengganggu jiwa anak-anak-

nya Maka tampaklah kepribadiannya dengan
jelas pada semua sisin1,i4

\Ingatlah) Iutilta Yusuf b nluta lepadn ay ah'

nya 'Walwi ayah*u, sesungguhnya alat bnrytmPi
melihat sebeku bintang, matahnri, dnn bulnn,

kulilnt semuanla suiud kcpadnku.' Ayahnya
bnlata, 'Hai anal"ku, janganlah lurnu mitalan
mimpirnu itu lupada saudma-sauda,rarnu, mnlw

nwrelw membuat maknr (uffiuk nwnbirus aknn) -

mu. Sesunguhnla setan itu adalnh nusuh yang
ny atn bagi manilsia. Dan fumikianlah Tulnnmu,
num;Uh lamu (untuk mrnjadi NaIi) dan din'j ar-
lwn-Nya lepadamu sebagian dari tabir *t*ti-
rnimpi dan disanpurnalun- Ny a nikmat- Ny a lu-
padanru dan fupadn lulurga Ya'qub, wfugaimaw
Dia tilah mmymtpumal,an nihnat-I{1a l"pod"
dua orangbapalonu sebelurn itu, (yaitu) Ihahin
dnn Ishnq. Sesunguhnya Tillwnmu Maha Mc-
ngetnhui lAi Malwbij a}saru. "' Svsufi 4-7)

Kemudian kita jumpai pulakepribadian ini
dengan segala realitas kemanusiaanryra dan

kenabianny4 ketika anak-anaknya membujuk-
nya agar ia melepas Yusuf untuk pergi bersama
mereka Tetapi, kemudian mereka mengejut
kannya dengan pefistiwa yang menyedihkan,

'Mnela berleta" Walui ayah lun$ oQa nbob-
nya lmmu tidak mmpncayai lwmi tnlndap
Yusuf, padalwl lumi adalah nrang-oratgytg
nengiryhlen lezbailwn foyrya. Biarla nlah dia
pergi bcrsaru kani besokpagi, agar dia (fupat)

bersenmg-smang dnn (dapat) bcmwin-nwin, dmt

sesunguhnya lumi pasti menjaganla.' Ya'qub

berfuta, Scsungtnnya fupagiannu bnsara Yun{
amat menyedil*,nnlar dnn alu lclawatir luln'u-
kahu dia dinnknn ser\al4 sedanglumu InSah
daripadarrya.' Mnelw bcrknta,lila ia baur-Mw
dintalun snigaln, sedang lcami gohtgan \ang
lwat), sevngtimya lwmi lcalnu dcntikian adnlah

orang-orang lang nnugi. Mab tat*ak mnelw
membawanya dnn scpalut mcmasukJunnya lu
dasar stmur (lnJu merch,an"anantklun dia), dnn
(pada woktu dia sudah dalnm sumur), I(nmi
w a@ulun lapann Yusuf, "Scsutt ggulmy a lwmu
a*an mmcnita.lun lupada mackn pabuatan
mnela ini, wdang mnelu tidak ingat hgi.' I(mu-
dian mercla datnng kePann q ah mcrclw pda suc
Iuri sambil menangis. Mnelu bcrluta, 'Wahui
ayah lumi, sesungulmya lwmi pngi bcrlomba-

lirnfu dan leni tuWalkan Yun{di dzlut barang-

barang lrmti, IaJu dia dimalun sen\ala. I(amu
selwlilali tida*, a,lun pnmya luPada lwmi sc-

Iulipun lwmi adalah orang-mangyang bcnar.'
Mncka datng mmtbaua baiu gamimya $ang

I
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bn lumuran) fungan dnrah palsu. Ya'qub buknn,
" S eb enarny a dirimu s endirilnh y ang memnnd.ang
baik pnbuatnnmu (yang buruk) itu, mala lusotrar -

an )ang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah
sajahh yang dimohon pertolongan-Nya tnhadnp
apa yang lrnmu cnitalan itu."'(Ynsuf: 11-13)

Kemudian kita jumpai lagi kepribadian ini
dengan segala realitasnya pada waktu anak-
anaknya membujuknya pada kali lain terhadap
anak kesayangannya yang masih tinggal, yaifu
saudara kandung Yusuf. Karena mereka di-
minta membawanya oleh penguasa negeri
Mesir (Yusufl yang tidak mereka kenal, se.
bagai imbalan atas sukatan bahan makanan
yang mereka butuhkan pada tahun-tahun sulil

"Maka tatkala merela hhh lumbali fupada
ayah merelm (Ya'qub), merela berkata, 'Wahai
ayah knmi, knmi tidak alan mendapat sulatan
(gandum) logi (iil* tidak membawa saudara
lrnmi). Sebab itu, biarkanhh saudara lwrni pngi
bnmmn-samn lwmi supay a kami mmdapat sulw-
tan, dan sesungguhnya lnmi benar-benar akan
rnenj agany a.' Ya'qub ber kata, "Bagaimnna aku
alan m.emp ermy alanny a (Buny amin) lep adnmu,
lucuali sepnti aku telah mempercaykan saudara-
nya (Yusufl kepadamu dahulu. Maka, Allah
adalnh wbaik-baik Pmj aga dnn Dia adnlah Malw
Penyayang di antara para penyayng.' Tatknln
merela mzmbulm barang-barangnya, mzrela me-
nemukan fumbali barang-barang (penukaran)
mnekn dilwmbalikan lepadn mnelu. Mnela bn-
knta,'Walai ay ah kami, apa lngi y ang kitn ingin-
knn. Ini b mang-barang kin dikanbalilun lep ada
kin, dnn lumi alun dapat memberi rnalmn lse-

luarga lami, dnn lumi alan dapat memelihira
saudara kami, dan karni almn mendapat tam-
bahan sulann (gandum) seberat beban s eelwr unta.
Itu alnlnh sulwnn yng mudah ft agi raj a Mesir).'
Ya'qub berknta,'Aku sekali-lali tidak altnn
melzpaslrannya (Fagt) bersama-sama kamu se-
belum kamu memberikan kepadaku janji yang
teguh atas nama Allnh, bahwa lumu pasti aknn
membawanya lupadaku kembali, lucuali jilu
kamu dikepung musuh.'Tatknla merela mem-
berilan janji mnelu, mnla Ya'qub bnkatn,'Allnh
adahh salrsi tnhadnp apa y arg kin umplan (ini).'
Dan Ya'qub berlata,"Hai anak-anakku, jangan-
lah lwmu (bnsama-samn) masuk dari satu pintu
gnbang dnn masulclnh dnri pintufintu gerbang
yngbnlnin-l,airnn. Namun demikian, aku tidak

dapat rnelepaskanmu barang sedikit pun dari
(takdir) All"ah. Ikputusan (menetaplan) sesuatu
hanyalah hak Allah. Kepada-Nya-hh aku ber-
tawakkal dan hmdakkh fupada-Nya saja nrarg-
orang y ang bntnwali:luL bnsnah diri.' Dan tntluln
merelm masukmmurut yang dipninnhlwn ayah
mereka, malE ftara yang mereka lakukan itu)
tidak mebpriskan m.erelm sedikit pun dari taltdir
A.llalt. Alnn tetnpi, itu lnnya suatu fuingirwn pada
diri Ya'qub yngtelah ditetapknnnya. Dan sesung-
guhny a dia mempuny ai p mgetahuan lwrntn l(ami
telah mengajarlan leepadanya. Almn tetapi, ke-
banyaknn manusia tidak mmgetaizl. "' (Yusuf:
63-68)

Kemudian kita jumpai lagi ia dalam meng-
hadapi kesedihan kedua dengan sikapnya
sebagai seorang ayah yang berduka cita dan
nabi yang konsisten. Hal itu terjadi setelah
Allah mengatur rencana untuk Yusuf bagai-
mana cara menahan saudara kandungnya
(Bunyamin). Mqk", ada salah seorang puka
Nabi Ya qub yang memffi kepribadian l*rusus
yang berbeda dengan mereka, yang komifonen
dengan sifat-sifatnya yang selalu mengiringi
sikapsikapnya dalam semua cerita ini. Dia me
rasa takut untuk menghadapi ayahnya setelah
mengucapkan janji kepadanya, kecuali jika
ayahnya mengizinkannya atau Allah menetap
kan sesuahr untuknya,

'Malw tatlcaln mnelu b uputus asa dnri (putus -
an) Yusuf, merela menyendiri sambil bnunding
dtngan bnbisik-bisik. Bnkntalah yang tntua di
antara merelw, 'Tidnkl&h lnmu leenhui bahwa
sysungguhnya ayahmu telnh mengambiljanji dari
lmmu dmgan nama Allah dnn sebelum itu Immu
tehhmmyia-nyialunYusuf Sebab itu, aku tidnk
almn meninggallwn negni Mesir sampai ayl*u
mengkinknn kepadaku (untuk leembali), atau
Allah memberi luputusan tahadapku. Dan Dia
adalah Hakim yang sebaik-baikrya.' Kembalilah
lupada ayahmu dan katakanlah, 'Wahai ayah
lwmi! Sesurryguhnya annkmu telnh menrari; dan
lwmi lwny a menyalailan apa yang lmmi leetahui,
dan selmli-lali lami tidak dnpat menja,ea (me-
ngenhui) barang yang gaib. Dan nnyakh (pm-
duduk) rugeri yang lwmi beradn di sttu, dnn kartlah
yang kami dntang bnsamnnya, dan sesungguhnya
kami adalnh lrang-orang yang benar.' Ya'qib
berlwta,"Hanya dirimu sendirilnh yang meman-
dang baik perbuatan (yang buruk) itu. Maka,
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laabaran yang baik itulnh (fusabaranla). Mudnh-

rnudalnn Allah mendatarlSknn mnela s emuany a

kepadaku, sesungguhnya Dialah Y:ng Maha

Itiengetahui lngi Mahnbiialesana'' Pon Ya'qub

bupallng dari merelw (anak-anakny-a) seraya

bu-kan,'Adttlni dula citnku tahadap Yusuf, dan

Iedua mntanya menja'di putih karenn kesedih"an

dan dia adnlnh seoratlgJangmernlan amarahnla

(tnhndap aruk- an'aloty a). Mnelu bnlatn, lD 
emi

Allnh smnntiasa lwmu mmgirryat Yusuf, sehingga

ttarnu mmgidnp penyakit y ang bnat atau tcrmasuk

or ang- mang y ing binas a.' Ya' q ub menj aw ab,'S e -

turrggul"ty i l,nny a lup adn Am oky mengadulmn

tususahnh dan lusedihanku, dan aku mengetahui

dnri AIInh apa Jatry lamu tidak mmgetahuinya.

Hai amk-anaiku, pergilnh lamu, mnlu carilnh

bnitn tentarry Yusuf dnn saudnrany a, dnn j angan-

Lah lamu bnputus asa dnri r ahmnt Allah. Sesung-

guhnya tidak berputus asa dari rahrnat Allah
"*tti;rrl*n 

lwum yang l*fir. "' (Yusuf: S0-87)

Pada akhir ujian panjang yang dialami orang

tua yang penuh cobaan ini, kita jumpai lagi
sifatnya dalam kenyataan. Dia mencium bau

Yusuf pada baju gamisnya, dan dihadapinya

kemaratran dan caci maki anak-anaknya, maka

ia tidak ragu-ragu terhadap kebenaran dugaan-

nya kepadaTuhannya,

'Tatknln knrtbh itu telnh luluar (dari n'e-gui

Mesir), bnknnlah ayah mereka, 'Sesungguhnya

aku iencium bau Yusuf, sekiranya knmu tidn'k

mmuduhJw lntuh alul (tmtu lamu mem'batmlwn

aku).' Ikluarganya berlwn, 'Demi AIInh, sesung-

guhnya kamu masih dahm knkeliruanmu Yng"terdihulu.' Tatkala telah tiba pembazrta kabar

silnbira itu, malw dibtakikannyabaiu gamis itu lu
-wajahYa'qub,lnlukmbalilahdiadnpatmelilwt.

Ya-'qubbnlraln,'Tula'l,kahakulwtnlanleeponntnu
bahwa aku mengaahui dnriAlhh apayanglamu
tidnk mengetahuiny a ?' Merelw b nlnn, "Wahni

ayah lami, mohonJanlah ampun bagi lami tn-
indnp dosa-dnsa lwmi, sesunguhnya lwm! adnlnh

or ang- or artg I arry b n s al"ah (b n dw a) -' Ya' q ub b er -

tmn, 'Z*i-akan memohonkan ampun bagimu

kepadn Tithanku. Sesungguhnya Dialnh Yang

liaha Pengampun lagt Maln Penyayang."'

(Yotuf:94-98)

Ihrlah kepribadian yang menghimpun berbagai

keistimewaan dan roman muka, dengan perasaan

dan tindakanyang realistis, yang tergambar dalam

setiap peristiwa, situasinya, dan lingkungannya,

dengan tidak ditambah-tambah, dikurang-kurangi,
dan diubatr.

Persoalan Seks dalam Pandangan Al-Qur'an
dan Zionisme

Kenyataan yangbenar dan dapat dipercaya serta

bersih dan sehat, tidak terbatas pada realitas ke-
pribadian-kepribadian manusia yang menjadi pe
laku kisah di lapangan yang luas dan pada tingkat
yang mengagumkan ini saja. Akan tetapi, ia juga

tampak dalam peristiwa-peristiwa dengan segala

rangkaian dan penampilaannya serta kebenaran
dan karakteristiknya pada tempat dan masanya,
pada lingkungan dan hal-hal yang melingkupinya.
Maka, setiap gerak, emosi, dan kalimat dapat tepat
pada waktunya dan dalam gambaran yang nyata.

Disebutkan pada tempatnya dan sesuai dengan

alurnya, silih berganti antara bayangan dan sorotan

sesuai dengan kepentingan dan peranannya serta

karakteristik perjalanan hidup dengannya. Semua

itu sebagai sesuatu yang dapat ditangkap pada

kepribadian-kepribadian itu juga sebagaimana

sudah kami katakan sebelumnYa.

Hingga mengenai nuansa seksual dalam kisatt
ini dan gejolaknyayang disampaikan dalam batas
batas manhaj yang suci dan layak bagi "manusia"

dengan tidak mengada-ada, tidak mengurang-
ngurangi, dan tidak mengubah realitas kemanu-
siaan dalam kompleksitasnya, kejujuran, dan ke
lengkapannya. Akan tetapi, penampilan nuansa-

nuansa itu dalam susunan kalimat-kalimat yang

terahr dengan berbagai peristiwa dan sikap pan-

dangan terhadapnya, bukan berarti kisah ini ber-

henti di situ saja-sebagai segalagalanya bagi rea-

litas manusia, dan sebagai poros kehidupannya se
cara keseluruhan, dan menjadi sasaran seluruh
kehidupannya, sebagaimana pemahaman yang

hendak dicoba usahakan oleh kaum jahiliah

terhadap kita bahwa yang demikian itu sajalah

kejujuran ilmiah.
Kaum jatriliah menghapuskan eksistensi manu-

sia atas nama kejujuran ilmiah, dengan menitik-

beratkan pada faktor seksual sebagai arah kehidup
an manusia secara menyeluruh. Sehingga, dari
pemikiran yang demikian ini timbullah kubangan
yang luas dan dalam, yang dihiasi dengan bunga-

bunga setan.
Ia tidak berbuat demikian karena ini merupakan

kenyataan, dan karena ini merupakan ringkasan
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dari pelukisan peristiwa saja. Tetapi, ia berbuat
demikian karena "Protokolat Zionisme" meng-
hendakinya. Menghendaki pemurnian "manusia"
kecuali dari aspek kebinatangannya. Sehingga,
bukan kaum Yahudi sendiri saja yang diaibkan
sebagai orang{rang yang bersih dari semua nilai
immateriil. Mereka menghendaki agar semua
manusia tenggelam dalam lumpur kubangan agar
mereka berkutat di sihr saja dengan segala kepen-
tingannya, dan mencurahkan segenap kemam-
puannya unhrknya.

Maka, inilah jalan terselubung untuk meng-
hancurkan kemanusiaan sehingga mereka ber-
tekuk lutut di hadapan kekuasaan Zionisme yang
terkutuk dan selalu mengintai peluang itu. Kemu-
dian dijadikanlah bidang seni ini sebagai jalan ke
pada semua kejelekan ini, di samping disebarkan-
nya ismeisme "ilmiah" yang juga unhrk mengantar-
kan tercapainya sasaran mereka itu. Sekali tempo
dengan nama "Darwinisme", sekali tempo dengan
nama "Freudanisme", sekali tempo dengan nama
"Marxisme", dan sekali tempo dengan nama
"Sosialisme Ilmiah" ... yang semua ifu sama-sama

untuk merealisasikan program-program Zionisme
keparatitu!

Dimensi da"n Nilai tlistoris Kisah Nabi Yusuf
Sesudah itu, kisah ini melewatkan kepribadian-

kepribadian dan peristiwa-peristiwa ihr untuk me
lukiskan bayang-bayang zarnan sejarah saat ter-
jadinya kejadian-kejadian dalam kisah ihr, saat ber-
geraknya pribadi-pribadi yang banyak itu, serta
untuk mencatat ciriciri umunrnya Maka, dilukis
kanlah panggung peristiwa itu dengan dimensi
globalnya pada masa sejarah itu terjadi. IGmi cu-

kupkan dengan beberapa kilasan dan bagian-bagian
yang turut andil dalam melukiskan dimensi itu.
1. Negeri Mesirpada masaitu tidak diperintatr oleh

Fir'aun-Fir'aun (raja-raja) dari keluarga Mesir,
melainkan oleh penguasa-pengrasa yang masih
berdekatan masanya dengan masa hidup lbrahim,
Ismail, Ishaq, dan Ya'qub. Maka, mereka masih
mengenal sedikit tentang agama Allah.

Kesimpulan ini kami arnbil dari penyebutan Al-
Qur'an terhadap raja dengan istilah "al-MalilC'
pada waktu menyebutkan raja yang berkuasa
pada zaman Nabi Musa sesudah itu dengan
gelarnya yang terkenal, yaifu "Fir'aun". Dengan
demikian, terbataslah zaman NabiYusuf di Mesir

itu (antara zaman keluarga yang ketiga belas dan

ketujuh belas), yaitu keluarga para "penguasa"
yang oleh bangsa Mesir disebut dengan "Hexos"
sebagai sikap kebencian terhadap' mereka.
Karena, kabarnya menurut bahasa Mesir kuno
kata tersebut bermakna'babi" atau "penguasa
babi". Masa ipi berlangsung sekitar satu se
tengahabad.'

2. Risalah (kerasulan) Yusuf terjadi padamasaitu,
di mana dia memulai menyeru manusiakepada
Islam... agama tauhid yang murni... ketika dia
berada di dalam penjara Dia menyatakan bahwa
agama ini adalah agama bapak-bapaknya, yaitu
Nabi lbrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Hal ini dinyata-
kannya dalam benhrk yang jelas, sempurna,
lembut, dan komplit, sebagaimana dikisahkan
oleh Al-Qur' an mengenai perkataannya,

"Sesunguhnya aku telah mmingallan agamlt
orang-lrang yang tidak buiman lupada Allnh,
sednngmnekn ingknr l"po.do hari lumudian. Dan
a*u mengikut agamn bapak-bapakku yaitu lbrahim,
hlnq, dnn Ya'qub. Tiadnlnh patut bagi lami mem-
pusekutulwn sesuatu apa pun dmgan AIIah. Yarg
dcmikian itu adalah dari karunia Allah kcpada
lami dan l"pod"mnnusia (seluruhnya), tetapi Ie-
banyalwn manusia itu tidnk mensyukuri(Nya). Hai
Iudua penghuni penjara, mannknh yang lzbih baih
tulwn-tulnn yang bumncarn-rnacom itu atauluh
Alkh Yang IvIatn Bo tN Mahnpertasa? Kamu
tidak menyem.bah yang sehin Allnh lwcaak hanya
(menyembah) runrubtwntlz yang lannu dan nenek

mnyangmu membuat-buatnya. Allah tidnk mmu-
runkan suatu lutnarryan pun tentangrutmn-rumur
itu. Keputusan itu lwnyalalt leepunyaan Allah. Dia
telnh memmintnhlan agar kamu ti"dnk mmy embah

selain Dia. Itula,h agama yang lurus, tetapi lu-
banyakan manusin tidnk mmgetahui."'(Yunrf: 37-

40)

Itulah gambaran mengenai Islam yang jelas,

sempurna, halus, dan lengkap, sebagaimana yang
dibawa oleh para rasul dipandang dari segi pokok-
pokok akidahnya yang meliputi iman kepada Allah,
iman kepada akhirat, mengesakan Allah dan tidak
mempersekufukan-Nya sama sekali dengan selain-
Nya, mengenal Allah dengan sifat-sifat-Nya.... Yang
Maha Esa, Yang Mahaperkasa. Islam yang mene
tapkan bahwa tidak ada wujud dan kekuasaan
hakiki bagi selain-Nya. Oleh karena itu, ditiada-
kanlah hrhan-tuhan yang memperbudak manusia.
Dinyatakanlah bahwa kekuasaan dan wewenang
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menetapkan sesuahr hanyalah milikAllah saja.

Allah senantiasa memerintatrkan agar nvmusia
tidak menyembah kepada selain Dia. Sedangkan,
menuntut kekuasaan dan hak rububiyah yang nota-

bene memperbudak manusia adalah bertentangan
dengan perintah Allah untuk beribadah kepada-Nya

saja. Dan, termasuk kandungannya lagi ialah pem-

batasan makna "ibadah" sebagai ketundukan ter-
hadap kekuasaan dan hukum serta kepatuhan ke
pada rububiyah selain Allah. Diberitahukan batrwa

agamayang hrus itu ialah mengesakanAllah dalam

beribadah. Yakni, mengesakan-Nya sebagai yang

menetapkan dan memutuskan sesuatu. Sehingga,
kedua hal ini (ibadah dan hukum/kekuasaan atau

wewenimg menetapkan dan memuhrskan sesuahr)

selalu beriringan dan menjadi kelaziman,

"Keputusan itu hany ahh lupunyann Allnh, Dia telnh

memerintahlun agar lumu tidak menyembah selain

Dia. Itulnh agamn yang /zrzs. " (Yusuf: 40)

Inilah gambaftm yang sangatjelas tentang Islam
dengan kesempurnaan, kelembutan, dan keleng-
kapannya.

Jelas pula bahwa Yusuf ketika berkuasa atas

kendali semua urusan di negeri Mesir, dia terus
berdahvah mengajak manusia kepada Islam yang
jelas, sempurna, lembut, dan lengkap ifu. Oleh
karena itu ketika ia berkuasa, Islam dapat ber-
kembang di Mesir saat ia memegang urusan
pangan dan perbekalan ralryaf bukan semata-mata

berkuasa saja. Islam tersebar pula ke wilayah-

wilayah sekitar yang mengirimkan utusan-ufusan

untuk mendapatkan bahan makanan yang sudah

diahr teknisnya dengan bijaksana dan sangat ter-

atur olehnya. Kita lihat saudara-saudara Yusuf
datang dari negeri lGn'an yang berdekatan dengan

Yordan. Demikian juga negeri-negeri lain dengan

kafilah-kafilahnya darang untuk mendapatkan
bahan makanan dan perbekalan hidup dari negeri
Mesir. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi
paceklik (kekurangan pangan) menimpa semua

wilayah pada masa itu.
Kisah ini juga mengisyaratkan adanyapengaruh

akidah lslam yang telah diperkenalkan sedikit oleh
para penguasa pada awal cerita, sebagaimana di.
isyaratkan telah terjadinya penyebaran akidah ini
dan kejelasannya sesudah didakwahkan oleh Yusul

Isyarat yang pertama (tentang telah tersebarnya

akidatr Islam) ini disebutkan di dalam mengisahkan
perkataan wanita-wanita itu ketika Yusuf muncul
kepada mereka,

'Mala tatknln wanita-wanita itu melilatnya, merekn

kngum lrzpadn (kzelnlan rupa)nya, dnn mnelu melulai

Qari) tangan mueka dan berkata,'Mahasempurnn
Allnh, ini bulwnlah manusia. Suungguhnya ini tidnk
lain hanyalnh mal.aikat y ang mulia."' (Yusuf: 31)

Dan, disebutkan pula di dalam perkataan al-Adz
(sang penguasa) kepada istrinya,

" (Hai) Yusuf, bnp alinglah dmi ini dnn lamu, Ini istri'
la4 moh.on ampunlnh atas dosamu itu, knrena lumu
sesungguhnya termasuk nrang-zrang yang bnbuat
salah." (Yvsuf: 29)

Dan isyarat yang kedua tentang kejelasannya,
disebutkan melalui lisan isti d-Aztzyang menun-
jukkan bahwa ia mempercayai akidah Yusuf dan
akhirnya masuk Islam, sebagaimana dikisahkan
dalam untaian kalimat Al-Qur'an itu,

"Bnlwta ishi al-ki<, 'Selwrangjelaslah lebmaran itu,
alwlah yang mmggodnnya untuk menunduklwn dirinya
(lupadaku) dan sesungguhnya dia tnmasuk orarg-
orarry y arg benar.' (Yusuf bnlmtn), Yang dnnikian itu,
agar din (al-A<iz) mcngetahui bafuia sesungguhny a alfli
tidak bekhiannt di belnknngnya, dan balwa AIInh t;dak
muidlui tipu day a orang-orang yang berkhiarwt, Dan
alw tidn*, men bebaslan diriku (dari lusahlan) lurata
sesungguhnya nafsu itu selnlu menyuruh kepada

Itj alnnn, Iuatali nafsu y ang diberi ralmnr oleh Iillan-
ku. Sesunguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi
Malw Pmyaya4g. "'(Yusuf: 51-53)

Apabila sudah.demikian jelas bahwa agama
tauhid pada dataran ini sudah dikenal sebelum
Yusuf memegang kendali kekuasaan di negeri
Mesir, maka dapatlah disimpulkan bahwa agama
tauhid ini sudah berkembang sesudah itu dan
sudah menyebar di wilayah yang luas saat Yusuf
berkuasa, demikian pula pada masa penguasa-
penguasa sesudahnya. Akan tetapi, setelah Fir'aun
XVIII memegang kembali kekuasaan, maka dia
memerangi agama tauhid yang ada pada anak cucu
Nabi Ya'qub yang banyak jumlahnya di Mesir,
untuk dikembalikannya lagi pada agama berhala
yztng merupakan agama Fir'aun-Fir'aun ifu.

Dengan demikian, terungkaplah sebab utama
kekejaman Fir'aun-Fi/aun sesudatr itu kepada anak
cucu Israel (yakni Nabi Ya'qub) di samping alasan
pokok bahwa mereka datang untuk menduduki,
mengambil kembali kekuasaan, dan menetap di
sana pada masa pemerintahan raja-raja pendatang.

Maka, setelah bangsa Mesir ini dapat mengusir
para penguasa ihr, diusir pulalah orangorang yang
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setia kepada mereka dari kalangan Bani Israel.
Meskipun perbedaan akidah juga layak menjadi
alasan kuat unhrk melakukan penindasan dan ke
kejaman itu. Hal itu disebabkan penyebaran akidah
Tauhid dapat menghancurkan fondasi yang men-
jadi tumpuan para Fi/aun. IGrena, tauhid itu me
rupakan musuh utama bagi thaghut, penguasa-
penguasa thaghut, dan ketuhanan thaghul

Isyarat terhadap apa yang kami katakan ini
sebenarnya sudah ada di dalam hikayatAl-Qur'an
terhadap perkataan orang yang beriman dari
keluarga FiCaun di dalam surah Ghafir (al-Mu'min).

Juga bagaimana dia membela Islam yang mulia ini
bagi Musa di hadapan Fir'aun dan pembesar-pem-
besar kerajaannya ketika Fir'aun berkeinginan
unhrk membunuh Musa Niat membunuh Musa ini
agar dengan begitu terbunuh pula bahaya yang
mengeincam kekuasaannya secara keseluruhan,
suatu bahaya yang berupa akidah tauhid yang di-
bawa oleh Nabi Musa,

' D an b er lata Fir hun (kzp afu. p 
"ntb 

es ar -p ernb e s arny a),
Biarlnnlnh aku mtmbunuh Musa dnn hendnHah ia
manohon lupada Tillwnnya, lmrern sesunguhny a aku
A:lnwiatir dia alun mmulmr agatrunnu atau mmim-
bullmn kmtsakan di mula bumi.' Dan Musa bnlwta,
'Sesungguhnya aku berlindung kepadn Tillnnlat dan
Tulwnmu dnri s etiap orang ) arg m.sny omb onglun diri
yang tidak bniman l"pono hari hisab.' Dan seorang

hki-laki yang beriman di antara pengikut-pmgikut
Fir'aun yang menJembunyikan irnannya berkata,
'Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki
larena dia mmy atalun, Tuhnnlil ialah Allnh', p ada-
hnl dia telah datang leepadamu dengan rnembawa
luterangan-lrnterangan dnri Tfulanmu. Dan jilm dia
semang patdustn, nalw dialah yarg mtnnngung (dosa)

dustanya itu; dnn jila dia seorangyangbmnr, nismya
sebagian (bmcana) yang dinncamlannya kepadamu
alan menimpamu. Sesungguhny a Allnh tidak menun-
juki mang-orarry Jang mzlnmpaui batns Ingi pmdusta.'
(Musa bulwtn),"Hai kaumku, untukmuhh brajaan

pada hmi ini daryan bnkuasa di mukn bumi. Sinpalah
yarry almn mmnlang kitn dari azlb Allnhjilw aab itu
mmimpa kitn ?' Fir'aun bnlata,'Alat tidak mmgemu-
lmlan lupadnmu melninlan apa yang aku pandang
baik, dan aku tidnk mmunjuklmn kepadnmu sehin
j alnn y ang b mar.' D an orang y ang b eriman itu b u lwta,
"Hai knumku, sesungguhnyaaku l:lnuatir lamu alwn
ditimpa (bencaru) sepati pnistiwa lulwnnran golong-
an yang bnselutu. (Yakni) seputi luadnnn laum Nuh,
Aad, Tsamud, dan lrang-orang yang datang sesudnh

merelw. Allnh ttdak menglundaki bnbuat kezplimnn
terhadnp hnmba-lnmla- Nya. Hai lmumku, sesungguh-

nya aku khawatir terhadapmu akan sikaan hari
panggil-memanggil, (yaitu) hari (kztilw) lwmu (lari)
bnpalirry lu belnlwng tid,ak adn bagimu seorangpun
yang runyelamntlan kamu dari (a<pb) Alkh. Dan,
siapa yang disesatlrpn AllaAt, nismya tidnk adn bogtoy
seorangpun yang almn memberi petunjuk. Sesung-
guhnla telnh danng Yusuf lupadnmu dengan mern-
baw a kntrangan- keterangan, tetapi kamu s ennntinsa
dnlam knaguan tentang ap a y ang dib aw any a ktpada-
mu, hingga lwtilil dia mminggal, kamu bnlata, Allah
tidnk alwn mengirirn seorarry (rasulpun) sesudahnya.'
Demikianlah Allah meny esatkan orang-orang ytg
melnmpaui batas dnn ragu-ragu. (Yaitu) orang-orang
yarg memprdebatlwn ayat-ayat Allnh tanpa alnsan
yang sampai k"podo mnelm. Amnt besar lemurlwan
ftagi mnekn) di sisi Allnh dnn di sisi mang-orargyng
b niman. D anilcinnlnh Allnh mzngurui mati lwti mang-
zrang yang sombong dan sewenang-wenang." (aI-
Mu'min:26-35)

Maka terjadilah pepeftmgan yang sebenarnya
antara akidatr tauhid yang mengesakan Allah dalam
rububiyah dan ibadah dengan Fir'aunisme yang
ditegald<an di atas asas akidah keberhalaan, yang
dapat ditegakkari kecuali dengannya-

Kemungkinan tauhid yang kurang yang ternoda
yang diakui oleh "Akhnaton" itu tidaklain hanyalah
salah sahr dari bekasbekas yang telah goncarrg dari
tauhid yang disebarkan oleh Nabi Yusuf di Mesir
sebagairnana kami kemukakan di muka. Khusus
nya, kalau benar apa yang dikatakan di dalam
sejarah bahwa ibu Akluraton itu berasal dari Asia
bukan golongan Fir'aun.

Setelah melanhr ini, kita kembali kepada isyarat-
isyarat yang menunjukkan karakter zaman sejarah
saat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam kisah ini
dan saat bergeraknya pribadi-pribadi tersebut. Maka
kita jumpai bahwa hal ini sudah melampaui batas
teritorial negeri Mesir, dan ia mencatat karakter zafl:rlrt
secara keseluruhan. Maka, sangat jelas pengaruh
masa ihr dengan pandangan-pandangan dan prediksi
prediksi yang tidak terbatas pada satu negeri dan
satu kaum saja dengan individu-individunya. Kita
melihat fenomena ini begitu jelas di dalam mimpi
Yusuf beserta tabir dan takwilnya... mimpi kedua
orang pemuda teman Yusuf dalam pepjara, dan
mimpi sang raja... Semuanya bertemu pada kepen-
tingan, baik orang yang bermimpi maupun yang
mendengarnya, mengenai karakter semua masa.
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Secara garis besar, kisah ini penuh dengan un-

sur-unsur estetik, penuh dengan unsur kemanusia-

an, penuh dengan kesan dan gerakan. Metode pe
nyampaian ceritanya dengan jelas menampakkan
unsur-unsur ini. kbih-lebih, mengenai kel*tususan
pengungkapan Al-Qur'an yang sangat mengesarF

kan yang disertai dengan iramayang sesuai dengan

kondisi yang digambarkan oleh alurnya.

Dalam kisah ini tampak jelas unsur kecintaan
seorang ayah dalam berbagai bentuk dan tingkatan
yang bervariasi, yang tampak jelas garisnya dan

bayang-bayangnya- Yakni, cintaYa qub kepadaYusuf

dan saudara kandungnya (Bunyamin), dan cintanya

kepada anak-anaknya yang lain. Tampak pula dalam

sensitivitas perasaannya terhadap berbagai peris
tiwa seputar Yusuf sejak awal hingga alilhir cerita-

Tampak unsur kecemburuan dan kedengkian di

antara s'audara-saudara yang berbeda ibuny4. de
ngan melihat variasi bentuk kecintaan sang bapak

Juga tampak unsur perbedaan tingkat implementasi

kecemburuan dan kedengkian dalam jiwa saudara-

saudara ifu. Sebagiannya terdorong oleh perasaan-

nya itu untuk melakukankejahatan pembunuhan,

dan sebagian lagi cuma mengusulkan agar Yusuf

dimasukkan ke dalam sumur supaya dapat di.
pungut oleh musafir, karena mereka ingin lepas dari

kejahatan tindak pembunuhan'
Selain itu, tampak unsur makar dan tipu daya

dalam bentuknya yang beraneka ragam, sejak ma-

kar saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf hingga

makar (tipu daya) isbrr al-Aziz (sang penguasa) ter-

hadap Yusu{ terhadap suaminya sendiri, dan ter-

hadap parawanita. Tampak unsur syahwat dengan

rangsangan-rangsangannya dan tanggapan-tang-

gapannya dengan memperturutkannya atau men-
jauhinya, tertarik dan mengkhayalkannya, atau

menjaga diri dan menghindarinya. Juga tampak

unsur penyesalan pada sebagian bentuknya, dan

pemaafan pada sebagian waktunya, serta kegem-

biraan dengan bertemunya kembali orang-orang
yang lama berpisah.

Di samping itu, juga digarnbarkan benhrk masyit-

rakatjahiliah kelas elite: di rumah, penjar4 pasaq dan

kantor pada masyarakat Mesir waktu itu, dan ma-

syarakat Ibrani, dan pandangan dan prediksi yang

berkembangwaktu itu.
Kisah ini dimulai dengan mimpi yang diceritakan

oleh Yusuf kepada ayahnya. Kemudian sang ayah

memberitahukan kepadanya bahwa kelak dia akan

menghadapi urusan besar. Sang ayah menasihati
agar dia tidak menceritakan mimpinya itu kepada

saudara-saudaranya supaya tidak menimbulkan
kedengkian yang nanti akan dipergunakan setan
yang menghasut mereka supaya melakukan tipu
daya terhadap Yusuf. Kemudian berjalanlah alur
cerita ini seakan-algn menakwilkan mimpi ihr dan

merealisasikan haiapan Ya'qub di balik mimpi itu.

Sehingga ketika sudah sempurnataloroil mimpi itu,

maka selesailah narasi itu. Dan, tidak diteruskan
lagi sebagaimanayang dilakukan oleh para penulis

Perjanjian lama sesudah ditutupnya kisah ini de
ngan carayang estetis dan lembut, yang memenuhi
fujuan agama

Dan, apa yang disebut dengan ketentuan estetis
dalam cerita, maka hal itu sangat jelas di dalam
kisah Yusuf. Cerita itu dimulai dengan mimpi se
bagaimana disebutkan di muka, dan takwilnya
masih belum jelas. Kemudian tersingkap sedikit
demi sedikil hingga sampai terakhir. Dengan demi-
kian, terlepaslah ikatan ifu secara alami, tanpa di.
buat-buat dan dibikin-bikin.

IGsah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Masing-

masing bagian mengandung sejumlah pemandang-

an. Alur ceritanya sengaja membiarkan lubang-lu-

bang agar pembaca dapatmengembangkan imaji-

nasinya sendiri, yang justru hal ini menimbulkan
keinginan dan keasyikan untuk mengetahui dan

membayangkan gerakangerakan dan dialogdialog
yang terjadi pada mereka.

Cukuplah bagikitaukuran ini dalam mengurai-

kan unsur estetis kisah Yusuf dan pelukisannya
terhadap metode Qur'ani dan islami di dalam me-

nuturkan sesuatu. Dalam kadar ini tersingkap pula-

lah sejauh mana kemungkinan-kemungkinan yang

ditampilkan manhaj ini terhadap upaya-upaya ma-

nusia menurut kesopanan Islam, unhrk melakukan
penyampaian yang estetis dan sempurna, realistis,
jujur, dan sehal dengan tidak lari atau tidak perlu

melepaskan kesucian yang layak bagi keindahan
yang diperuntuliJ<an buat "manusia''.18

Nilai Pengungkapan Kisah lni bagi llarakah
Islarniah

Di balik semua itu tinggallah masalah pengung-

kapan kisah ini dan nilainya di lapangan harakah

Islamiah, pengarahan-pengarahannya yang sangat

ts U"*k ."l"ruk"pi pembahasan masalah ini, silakan baca buku Manhajul Fannillslczri oleh Muhammad Quthb, Penerbit Darusy Syuruq.
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pas dengan kebutuhan harakah dalam beberapa
tahapannya, dan kebutuhan-kebutuhannya yang
telah tetap yang tidak berhubungan dengan tahap
an khusus darinya. Di samping hakikat-hakikat
sangatbesar yang dapat ditetapkan dari celahcelah
penuturan kisah ini, kemudian dari celahcelah
pemaparan surah ini secara keseluruhan, l*iusus-
nya komentar-komentar terakhir dalam surah ini.

Di dalam mengantarkan surah ini kami cukup
kan dengan mengemukakan sekilas pandangan
tentang semua ini, sebagai berikut.
1. Telah kami isyaratkan pada permulaan pen-

dahuluan ini relevansi kisah Yusuf secara global
dengan masa-masa sulityang dilalui oleh gerak-
an Islam di Mekah pada saatturunnya surah ini
beserta kesulitan yang dihadapi Rasulullah
beserta golongan minoritas mukmin. Hal ini
sangat tepat, karena kisah ini menceritakan
berbagai maqlm ujian seorang saudara yang
mulia kepada seorang nabi yang mulia juga. Di
sihr juga diceritakan bagaimana Yusuf dijauhkan
dari negerinya, dan sesudah itu diberi keduduk-
anyang mantap.

Apayang telah kami kemukakan di atas meng-
gambarkan suatu macam isyarat tentang rele
vansi kisah ini dengan kebutuhan pergerakan
Islam pada masa ihr. Juga mendekatkan makna
'Tabiliyah' Gerakan" terhadap Al-Qur'an di mana
AlQur'an senantiasa membekali dalon'ah, men-
dorong pergerakan, dan mengarahkan kaum
muslimin dengan arahan yang realistis dan positif
serta jelas sasaftmny4 dan terang jalannya

2. Telah kami isyaratkan pula di celahcelah me
nguraikan kisah ini tentang gambaran yang jelas

dan lengkap serta halus dan komplitnya ajaran
Islam, sebagaimana yang dipaparkan oleh Yusuf
Ini merupakan gambaran yang harus mendapat-
kan perhatian lebih jauh.

Mula-mula ia menetapkan kesatuan akidah
Islamiah yang dibawa oleh para rasul, koleksi
elemen-elemen pokoknya pada setiap risalah,
dan penegakannya di atas dasar tauhid yang
sempurna terhadap Allatt. Juga penetapannya

terhadap Rububiyyatr Allah saja bagi manusia,
dan keharusan dainunah'keberagamaan dan
ketundukan mutlak' manusia kepada-Nya saja..
sebagaimana akidah yang sahr ini juga mengan-
dung keimanan kepada negeri akhirat dengan
gambaran yang jelas.

Ketetapan ini memotong jalan persangkaan
"Ilmu Perbandingan Agama" yang mengatakan

bahwa manusia itu tidak mengenal tauhid dan
akhirat melainkan hanya pada masa belakangan
ini saja. Yakni, setelah mereka melewati poli-
theisme (banyak tuhan) dan dualisme (dua
tuhan) dengan bentuknya yillg bermaqlm-
macam. Juga setelah pengetahuan tentang aki-
dah ini mengplami peningkatan sebagaimana
peningkatan pengetahuan tentang ilmu pengeta-

huan dan teknologi. Anggapan ini mengarah
kepada kesimpulan bahwa aga{na itu buatan
manusia sendiri dan keadaannya seperti ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Surah/kisah ini juga menetapkan karakter
agama tauhid yang dibawa oleh semua rasul itu,
bahwa ia bukan hanya tauhid uluhiah saja, me
lainkan juga memuat tauhid Rububiyah. Kisah
ini rnenetapkan bahwa hukum (keputusan)
seluruh urusan manusia ifu hanya kepunyaan
Allah. Ketetapan ini lahir dari perintah Allah
bahwa tidak diperbolehkan melakukan ibadah
kecuali hanya kepada-Nya

UngkapanAl-Qtrr'an yang halus dan lembut
dalam kisah ini membatasi madhul' gesratu yang
ditunjuki' oleh istilah "ibadah" dengan batasan
yang cermal Yaitu, adanya hukum (keputusan)
dari sisiAllah dan dninunnhkeberagamaan' dari
sisi manusia Dan, ini salalah'Ad-Dinul Qtyyim
Agama yang llrus'. Maka tidak ada agama bagi
Allah bila keberagam:um manusia bukan untuk
Allah saja, dan hukum bukan untuk Allah saja
Tidaklah beribadah kepada Allah apabila ma-
nusid beragama (tunduk patuh) kepada selain
Allah dalam urusan kehidupannya

Maka, tauhid uluhiah menunhrtThuhid Rubu-
biyah. Dan Rububiyatr ihr terlukis dalam ketetap
an bahwa segala hukum (penentuan hukum)
hanya milikAllah dan beribadah hanya kepada
Allah. Kedua hd ini selalu beriringan dan yang
sahr menjadi kelaziman (konsekuensi logis) bagi
yang lain. Dan, ibadah yang karenanya sese-
orang dianggap sebagai muslim atau bukan
muslim ialah keberagamaan, kefundukan, dan
kepatuhan kepada hukum-hukum dan keputus
an Allah, bukan yang lain.

Ketetapan AlQur'an dengan bentuknya yang
pasti ini menufup semua bentuk perdebatan
pada setiap zaman dan tempat mengenai kriteria
manusia apakah mereka ifu muslim atau non-
muslim, berada dalam agaima yang lurus ini atau
di luarnya... Maka, penetapan seperti ini dianggap
sebagai sesuafu yang sudah dimaklumi secara
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pasti dalam agama (Al-Ma'lum minad-Din bidh-
Dharurah). Barangsiapa yang beragama (hrn-

duk patuh) kepada selain Allah dan menghu-
kumkan urusan kehidupannya kepada selain

Allah, maka dia tidak termasuk orang muslim
dan tidak beragama dengan agama Islam ini.

Dan, barangsiapayang mengesakanAllah dalam

urusan kekuasaan dan menjauhi keberagamium

kepada selain Allah, yakni kepada makhluk-
makhluk-Nya maka dia termasuk orang muslim

dan beragama dengan agama Islam ini. Dan apa

yang merupakan kebalikan dari itu adalah tipu
daya saia yang hanya dilakukan oleh orang-

orang yang kalatr di dalam menghadapi kenyat&

an yang berat di suatu lingkungan atau suafu

generasi.
Agama Allatr sangat jelas. Dan, nash ini saja

sudah'cukup untuk memasuli&an ketetapan ini
sebagai sesuatu yang sudah diketahui secara
pasti dalam agama. Barangsiapa yang menen-

tangnya, berarti menentang Agama ini.
3. Di antara isyarat-isyaratyang datang dari celah-

celah kisatr ini adalatr adanya gambaran tentang

iman yang murni dan fulus serta berkesinam-
bungan sebagaimana yang tampak dalam hati
kedua orang hamba yang sahh di antara hamba
hamba pilihan Allatr, yaitu Ya qub dan Yusuf.

Mengenai Yusuf, telah kami isyaratkan sebe
lumnya bagaimana sikap teraktrirnya yang ingtn

membersihkan dirinya dari segala sesuatu (ke
dudukan dan kekayaan) dan meniauhkan segala

sesuatu itu dari dirinya untuk menghadapkan

diri kepadaTuharmya berdoa sepenuh hati ke
pada-Nya dengan kerendahan hati dan penuh

l*rusyu. Ia bermunaiat,

'Ya Titha.nku, sesunguhnya Englwu telnh mtng-

anugnahlmn ltzpataku sebagian lwraiann dnn telnh

ruigaiarlcan kepadaka sebagian tabir mimpi- (Ya

nffi , fattlpn tnngit don nmi, htglwlah Pelin-

dungku di dinia dnn di al*irn, wafatlmnlnh aku

aon* UaAann hlam dan gabunglffiflInh alcrN dmgan

orutg-orang ya4g salei. "'(Yusuf: 101)

Akan tetapi, sikap terakhirnya ini bukan se
galagalanya dalarn segi ini. Balrkan, dalam se
mua putaran cerita dia selalu bersikap demikian,

senantiasa berhubungan dengan Tuhannya. Dia

merasa Tuhannya begitu dekat dengannya dan

selahr memperhatikannlti4

'Aku bnlindung kzpadn Allnh, sunguh nanku
telnh membqlnkulan alat dengan baik. Sesunguh-

nla orang- orang yang zl.lim tidnk aknn beruntung' "
(Yusuf:23)

Pada kesempatan lain, dia takut akan kele-

mahan dirinya dan lf,rawatir cenderung kepada

keburukan. I:lu, dia bermunajat seperti ihr pul4

'Walni Tuhanlc.u, penjara lebih aku sulwi dari'
padn memmuhi ajakan mneka lupadnku. Daniilu
tidak hryluu hindarlan darilw tipu daya mnekn,

tentu aki akan cenderung untuk (memenuhi ke-

inginanmnelw) dan tentulah aku tamasuk lrang'
omngyong bodoh." (Yvsuf: 33)

Di dalam sikapnya ketika memperkenalkan
dirinya kepada saudara-saudaranya, dia men-
jelaskan karunia Allah atas dititya mensyukuri
nikrnat-Nya, dan menyebut-nyebutnya,

'Mnelu bnluta, 'Apakah kamu ini bennr-benar

Y^8' Yusuf menjawab,'Alatlnh Yusuf dnn ini
saudnralu.sesungyhnyaAllahtzlnhmelimpahlan
larunia-Nya l"podo lumi. Saungguhnya bmang-

siapa yang bntnJam dnn busabm, maka sesungguh-

ny a AIInh tidnk mry ia-nyinlnn pahnln na:ng- urang

yang bnbuat ia*. "'(Yusuf: 90)

Semua ini merupakan sikapsikap yang diper'
lukan oleh gerakan Islam di Mekatr dan gerakan

Islam pada masa kapan pun.

Sedangkan, mengenai nabiYaqub, maka di
dalam hatinyatampakhalftatTuhannya dengan
jelas dan dalam sertahalus dan menenangkan

dalam semua sikapnya dan dalam setiap peris-

tiwa yang dihadapinya Setiap kali cobaan menF

berat, maka hakikat di dalam hatinya itu meng-

obatinya dan menenangkannya sesuai dengan

kadar kedalaman dan kejelasan hakikat itu
dalamhatinya-

Maka, sejak semula ketika Yusuf mencerita-

kan mimpinya ihr, diingatkannyalah dia kepada

Tuhannya dan disnrkurinya nikrnat-Nya'

'Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu

(urtuk menj adi Natri), dan diQ arkan- Nya lttpodn-

mu sebaglm dmt tatrir mimpi-minpi dm d*empw'
naknn-Nya ntkmat-Nya fupadnmu dnn kepada

kzluarga'Ya'qub, wbagaimnru Dia telnh mtnyem'

p ur rukan n{lonnt- Ny a fup ada dua grang-b ap almu
-sebelum 

itu, (yaitu) Ibrahim dm' Ishaq. SqryW\
nya Tillnnmi UA,n Mengetahui IaSi Malwhiiafr-

sana."(Yusuft 6)

Ketika menghadapi benturan (ujian) pertama

mengenai (trilangnva) Yusd dia menghadap ke
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pada Tuhannya seraya memohon pertolongan
kepada-Nya.

'Ya'qub b nlatn, "Seberutrny a dirimu sendirilah
y arry mettlandnng baik pnbuatan (y ang buruk) itu ;
maka lcesabaran yarg baik itulah (lcesabaranku).

Dan Allah sajahhyang dimohon pntohngan-Nya
ttrhndap apa y ang Immu cnitalan. "' (Yusuf: 18)

Di dalam menghadapi persoalan ini, karena
kasih sayang kebapakannya yang mengkfia-
watirkan keselarnatan anak-anakny4 Ya'qub ber-
pesan kepada anak-anaknya agar jangan masuk
Mesir dari satu pintu. Tetapi, hendaklah mereka
masuk dari pintu-pintu yang berlainJainan. Se
lain itu, ia tidak lupa bahwa rencana ini tidak
dapat menolak ketetapan Allah sedikit pun,
karena hukum (kepuhrsan) yang berlaku adalatr
keputusan Allah saja. Rencana dan pengaturan
ihr adalah kebutuhan jiwayang memang sudah
seharusnya dilalarkan, namun hal itu tidak dapat
menolak keputusan dan takdir Allah,

' D an Ya'q ub b n lata, "H ai arnk- arnl:leu, j angan-
lah lwmu masuk (bnsama-samn) dnri satu pintu
gnbangu dan mnsuklah dari pintu-pintu gnbang
yang bnlnin-hinan. Namun demikian, aku tidnk
mzlzpaslan trwmu barang sdikit pun dnri (tnMir)
Allnh. I{eputusan mmetapknn (sesuatu) hanyakh
hnk Allah, kepada-Nyalnh aku bntawakal dnn
lrzndakkh lupada-Nya saja orang-orang yang
bntaw alul bersnah diri. "' (Ywufz 67)

Di dalam menghadapi cobaan kedua ketika
usianya sudah tua badan lemah, dan hati ber-
sedih, maka hatinya tidak pernah merasa putus
asa dari rahmatAllah,

'Ya'qub bqlwta, "Hanya diimu sadirilnh y ang
mnrwndang baik pnbuann (yanS burak) itu. MaJa,
lusabaran yang baik ituhh (kaabaranku). Mudnh-
mudahan Allah mcndntanglwn maelw semuanya

leepadnku, sesunguhnya Dialnh Yang Maha Me-
ngetahui lagi Malnbijak"eana. "'(Yusuf: 8i!)

Kemudian kejelasan tratitat di dalam hati
Ya'qub itu mencapai tingkat yang terang ben-
derang, sementara anak-anaknya mencelanya
karena dia selalu menyedihkan Yusuf hingga
kedua matanya memutih (buta). Mak4 dihadapi-
nya mereka dengan mengatakan kepada mereka
batrwa dia mendapatkan hakikat Tuhan di dalam
hatinya sedang mereka tidak mendapatkannya.
Dan, dia mengetatrui dariTuhannya sesuafu yang
tidak mereka ketahui. I(arena itu, dia mengarah-

kan pengaduan dan duka nestapanya kepada-
Nya saja, serta mengharapkan rahmat-Nya dan
karunia-Nya,

'Dan Ya'qub bupalirry dari m.nelu (annk- annk-
nya) suaya berkata,Aduh dulw cinku turhadap
Yusuf,' dnn le&n matanya mniani putih larena ke-

sedihnn dnn din adalah seorang yang menahan
ammahny a (tnlndnp aruk- arakny a). Mne lw b n -
kata, "Demi Allnh, senant'insa knmu mmgingat
Yusuf, sehinga lnmu mmgidap p eny akit yattg b nat
atau tnmnsuk orang-orang yang binasa.' Ya'qub
mmjawab, 'Sesunguhnya lanyakh lepadn Allnh
a*u rnengadulan trvsusahnn dnn lusedilwnku, dnn
aku matgetahui dari Allnh apa yang lwmu tidak
nengenhuinya. Hai arnk-annkku, pngilah knmu,
makn mrilnh baita tentang Yusuf dnn saudnranya,
dnnjanganlnh lamu berputus asa dnri rahnnt Allnh.
Sesungguhnya tidnk bnputus asa dnri rahnnt Allnh
melninlmn laum yang lafir."' (Yusuf: 8+87)

Ya'qub mengingatkan mereka dengan sesuafu
yang diketahuinya mengenai urusan Tuhannya
dan hakikat yang dirasakannya di dalam hatinya
Mereka membantah mengenai bau Yusuf, sedang
Allah membuktikan kebenaran dugaan Ya'qub,

' mrfuh knfloh itu tzlnh lrxhrn (dmi rugni Mair)
bnlwn ayah menla, 'Sennguhnya ala mtrcium
bau Yusuf, sekirany a lwmu tidnk mmuduhku hmah
alal (tmtu kamu rnembmarlmn aku).' Ifuluarganla
berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya lwmu masih
dnl"am ledrzlirdanmu yarry dnhulu.' Tatlmh telah
tibapembawa knbar gembira itu, makn dihtnkkan-
nya baju gamis itu kz wajah Ya'qub, lnlu kmbalilah
dia dnpat mzlihat. Bnlmn Ya'qub,'Tidak:ltah aku
katakan leepadamu bahwa aku mengetnhui dari
Allah apa yang lnmu tidak mengetahuinya?"'
(Yusuf:9+96)

Itulah gambaran yang terang tentang kejelasan
hakikat uluhiah di dalam hati orangorang yang
jernih dan pilihan. Gambaran yang mengandung
isyaratyang cocokbagi masa-masa sulit dalam ke
hidupan kaum muslimin di Mekatr, sebagaimana ia
juga mengandung isyarat yang abadi mengenai
hakikat iman yang besar bagi setiap hati yang
bekerja di taman dakwah dan harakah Islamiah
sepanjang perputaran zamm),.
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Beberapa Catatan Penting
Akhirnya, tibalah saatnya kita memberikan

beberapa catatan penting setelah memaparkan
kisah yang panjang ini hingga akhir surah.
1. Persoalan pertama dan langsung ialah meng-

hadapi pendustaan kaum Quraisy terhadap
wahyu yang datang kepada Rasulullah yang

menjadi sumber cerita yang Rasulullah sendiri
tidak terlibat dalam peristiwa-peristiwanya ihr,

'Dcrnikian itu (adalah) di antnra bnitn-bnita
yang gaib yng Karni wahyukan lecpadnmu

(Mul&.nanad), padalal kanu tidn* bnada padn sisi

merelu lut;lta mneka mernutusknn rencalutnya
(untuk memasukJwn Yusuf le dnlnm sumur) dnn

mnelasedmg maryatur tipu dny a. " (Yvsnft 102)

Hal ini sangat sinkron dengan pendatruluan

kisahini,

"I{arni metueritakan lupadnmu kisah yary paliry
baik dntgan mata!ryulun. Al- futi an ini kzpadarnu,

dnn sesangguhnya kamu sebelum (Kami mmtalryu-
Iun)ny a adnlnh termasak oratg- oratlg I ang bclum

mcngetahui. " (Yusuf: 3)

Bagian pendatruluan dan bagian penuhrp se
perti ini memberikan kesan yang banyak dalam
penufuran surah ini, unfuk menetapkan hakikat
yang dikemukakannya, dan untuk meneguh
kannya ketika menghadapi tantangan dan pen-

dustaan.
2. Untuk menghibur dan menenangkan hati Rasu-

lullah dan menghinakan urusan orang{rang
yang mendustakan dirinfia" JWa untuk menielae

kan sejauh mana penentangan, kebandelan, dan

kebutaan mereka terhadap ayat-ayatyang di.
bentanskan di dalam kitab "Alam Semesta''yang
hal ini sudah cukup bagi fibah yang sehat untuk
menyadarkannya kepada keimanan dan men-

dengarkan seruan dan keterangan. Kemudian
diancamnya mereka dengan azab Allah yang
akan datang secara tiba-tiba ketika mereka se
dang lengah,

'Dan sebagian besar mnnusin tila* alan. bqinan"
walnupun kamu sangat menginginlwnnya. Dan
lmmu selwli-lmli tidnk mnnhta upah kzpana merela

fterhnnnp seraanmil ini), itu tidak hin lanyalah
pengqjaran bagi semzsta alnm. Dan banyak seluli
nnda-tanda (lukuasaan Alkh) di langit dan di
bumi yang merelm mehluinya, sedary mnela bn-

PalinS darinya. Dan sebagian besar dari mereka

tidnk buimnn kepada Allnh melninlmn dalnm fu-

adnan mempnselwhtlmn Allah (d.engq. sembalan-
sembalnn kin). Apaknh mnekn merasa amnn dmi
lrzdanngan silca Allah y ang m.eliputi mnela atau
kedatangan kiamat lenpada mereka secara tnen'
dadak, sedarry mereka tidak menyadnrinya?"
(Yos.rf: 103-107)

Inilah susunan kalimat dengan irama me
ngesankan yang mengandung hakikat yang
dalam mengenai tabiat manusia ketika mereka
tidak beragama dengan agamaAllah yang benar,

lfrususnya fi rman Allah,

'Dan sebagian baar dnri mnela tidak bniman
lrzpada Alkh nclainkan dalam kzadann mempnse-

lcutulwn Allnh (futgan s unbalwn- s embalmn lnin). "
(Yusuf: 106)

Inilah ganrbaftrn yang mendalam bagi banyak
jiwayang di dalamnya bercampur aduk antara
iman dengan kemusyrikan, karena ia tidak tegas

dalam persoalan tauhid.
3. Di sini datanglah keputusan besar yang men-

dalam dan mengesankan, dengan memberikan
pengrahan kepada Rasulullah unhrk membatasi
jalannya dan membedakan serta menyendiri-
kannya dari jalan-jalan hidup lainnyaJuga me
misahkannya atas dasar prinsipnya yang jelas

danunih

"Ifutala nlnh" Inilahjalan (agamn)leu, aku dnn

nrarg- orang y ang tnerryikutiku nmgaj ak (larnu)
kpana Allah dengan hujiah yang nyata. Malusuci
AIIah, dnn aku tidnk tnmnsuk orang-oraryyry
mrzsynft. "' (Yusuf: 108)

4. Kemudian surah ini dihrtup dengan keputusan
lain memuat pelajaran dari penceritaan kisah-
kisah dalam AlQur'an secara keseluruhan,
dalam surah ini dan lainnya dengan menyuguh-
kannya kepada Nabi dan golongan minoritas
mukmin yang beserta beliau, unhrk memantap
kan, menghibr-tr, dan menggembiralian mereka
Disuguhkannya juga kepada kaum musyrikin
dan para penentang, unhrk memberi peringatan,

nasihat, dan ancaman. Sekaligus unfuk menetap
kan kebenaran watryu dan kebenaran Rasul, dan

untuk menetapkan hakikatwahyu dan hakikat
risalah, serta untuk membersihkan hakikat ini
dari kesalahpahaman dan dongengdongeng
palsu,

"Kami tidnkmmgutus sebel.am lwmu melninJan

orang lnki-lnki yong Kami bnilwn walryu l"ptdo-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an VI (s2s) Juz XII: Huud E lrermalaanYusuf

nya di antara penduduk negeri. Maka, tidakkah
rnerekn bepngian di mukn bumi lnlu melihnt bagai-
mana leesudnh"an uratg- oratg s ebelum mnela (y ang
mendustakan rasul), dan sesunguhnya lampung
akhirat adnlah lzbih baik bagi nrang-orang yang ber-
takwa. Malu, tidakkah lamu memikirlwnnya?
Sehinga, apabila para rasul tidak mempunyai
lrurapan loy, (ttntn tg luimnrwn mnela) dnn tchh
meyakini bahna mnekn tclnh didustnlaa dannglah
lepadn para rasul itu punhngan Kami, lnlu dise-
hmatkan orang-orarry y ang l{ami luhmdnki. Dan
tidnk dapat ditolak silcra Karni dari orang-orang
yang bndosa. Sesungguhnya padn kisah-kisah
rnereka itu tffdnpat pengajaran bagi orang-orang
yang mempunyai aknl. Al-foian itu bulunlnh
ceritn yang dibuat-buat, akan tetapi memberarlwn
(k;tab-kinb) yang sebelumnya dan menjelnskan
segdn sesuatu, dm sebagai petunjuk dnn rahmat bagi
laumyang briman." Svxtfz 109-1U)

Inilah keputusan yang terakhir, kepuhrsan yang
besar.

Beberapa Contoh Sastra Qu"'ani
Waba'du, kiranya sangat relevan kalau di dalam

mengantarkan surah yang mengandung kisatr Nabi
Yusuf ini dikemukakan contoh yang sempurna
bagaimana pemaparan yang artistik, benar, dan
indah, dengan menghimpun beberapa kelemah-
lembutan susunan bahasa Al-Qur'an di dalam
pemaparannya dalam surah ini secara lengkap. Kita
berhenti pada beberapa contoh kelembutannya ini
yang menggambarkan keseluruhannya,
1. Dalam surah ini diulang-ulang beberapa kalimat

tertenhr, yang merangkum sebagian dari nuansa
surah ini dan kepribadiannya yang khusus. Di
sini banyak disebutkan tentang ilmu dan ke
balikannya seperti kebodohan dan sedikitnya
pengetahuan dalam beberapa tempatyang ber-
beda,

'Dan demikianlah Tilhnnmu memilih knmu
(untuk mmjadi Nah) dnn diajarlwn-Nya lupada-
mu sebagian dmi tatrir mimpi-mimpi dnn disempur -
nnlwn-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepad"a

kzluarga Ya'qub, sebagaimnna Dia tzkh mnyem-
purnnknn nikna,t Ny a ktp adn dua orang bap akmu
sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dnn Ishaq. Sesungguh-
nya Tuhanmu Maha Mengetahui l"agi Maha-
bijaksarw."(Ivnfz 6)

'Dan dtmikian pulalah Kami mernbniknn Ie-
duduknn yang baik lcepada Yusuf di muka bumi
(Mair) dan agar Knmi ajarlan kepadanya tnbir
mimpi. Dan Allnh bnkuasa terlndap urusan-Nya,
tetapi lubany aknn mnnusia tidnk mengetnhuinya. "
(Yusuf:21)

'Dan tatkah dia cukup dewasa lmmi berilan
fupadanya hiloruh dnn ilmu. Demikianlah Knmi
mcmb eri balns an l"p odo nrarg- arang y ang b ubuat
baik."ffusufz22)

'Makn, Tillwnnya mzmpnlerwnlun doa Yusuf,
dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya
mneka.. Sentngulary a Dinlnh Yang Mala Mmdmgar
lngi Mahn Mengetahui."(Yusuf: 34)

'Tunfberknn,'Tidak disampailan lepadn kamu
berdua m"aknnnn yarry altan diberilun kzpadamu
mzlninknn alw tclah dnpat mmnargkanjmis nwkm-
an itu, sebelum mnlanan itu sampai lupadamu.
Yang demikian itu adnlnh sebagian dari apa yang
diajmlan lczpadaku olzh lithnnku. "'(Yusuf: 37)

'Keputusan itu linnyalnh luputusan Allah. Dia
tchh m.emerinnhlmn agar lamu tidak meny embah
selain Dia. hulah aganu yang lurus, tetapi fu-
banyalunm"anusintidakmengenhui."ff vxrf:44)

'Merekn berkata, '(Itu) adalnh mimpi-mimpi
yang knsong dan lwmi selali-kali tidak tnhu meno-
birlan mimpi itu. "' ff vxttz 44)

\S e tz kh p elny an itu b nj ump a dengan Yuruf dia
bnsnu) 'Yusuf, hai orangyng amat dipucaya,
tnanglwnlah lopofu lwmi tmtangtujuh ekar sapi
betinn y ang gemuk-gernuk y ang dimalan oleh tuj uh
elw sapi betim yang kurus-kurus dnn tujuh ttulir
(gandum) yng hijau dan (njuh) l.ainnya yang
furfug agar aku lwmbali lcepada orang-orang itu,
agar mnekn mtngetahuinya. "'(Yusuf: 46)

"Rnja bcrlan, 'Bawalah dia lcepadaku!'Makn
tatleln utusan itu dntnng lap adn Yusuf, bnlanlnh
Yusuf, 'I{embal;la}t lupadn tuanmu dan tanyaknn-
hh kzpadnnya bagaimana Inlnya wanita-wanitn
yang telah melukni tangannya. Sesunguhnya
Tuhanku 'Mahn Mergetahui tipu daya mnelw,."'
(Yusuf:50)

' Tang dnnikinn itu agar dia (a1-A<i4 mengetalrui
bahwa sesungguhny a aku tidnk bnkhiatwt ktpada-
nya di belalangnya, dan bahwa All"ah tidnk me-
ridhni tipu daya orang-orang yang bnkhiannt."
(Yusuf:52)

'Yusuf bnkatn, ladikanhh aku bmdnharawan
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rugara (Mesir) ; saungguhny a aku adnlnh orang y ang

pinnnl mnq aga lngi bnp mgetnhaaz. "'(Yuzuf: 55)

'Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan

lwrena Kami telah mertgaiarkan lupadnnya. Alan
tetapi, kebanyakan rnanusia tidak mengetahui. "
(Yusuf:68)

"saudnra'saudnra Yusuf mmj awatr, Demi Allnh,

s e s ungguhny a lmmu mmge tahui b alru a knrn: nyrW
bulan untik mzmbunt lsrusalmn di negni (ini) dan

lami buknnlnh para pmntri.'' (Yusuf: 73)

'Din bnknta, 'Kamu lebih buruk lududulanmu
(s;fat-slfatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa

yirrg l**u teranglun itu."'(frusufz 77)

'Mala tatknln mqela btrputus asa dnri (putus-

an) Yusuf, rnereka menyendiri sambil berunding

dengan ierbisik-bisik. Berknnlah yang tertua di
annra mereka, fidakkah knmu lwnhui bahwa

sesungguhnya ayahmu tzl.ah mmgambil janii dari
l<amidzngan inma AIkh?"' (Yusuf: 80)

'(Merelm bnlcan), 'Kami hanya m-enyalcsilun

apayangknmi kztnhui, dnn selnli-kali lwmi tidnk

dapat *eniaga (mmgetahui) barang yang gaib-"'
(Yusuf: 8l)

"Mudnh-mudalwn Allnh mendatanglun mnekn

ssmuanya lepadaku; sesunguhnya Dialah Yang

Mahn Umgitahu; lai Malabij alsana. " (Yusuf:

83)

'Ya'qub berluta, "Sesunguhny a hapa pP@
Attah ;lat mmgadukan lususahan dan leesedihnttlu,

dm alw nngitnhui dai Allah apa yang lcarnu tidnk

mengctahuinya. " (Yusuf: 86)

'Yusuf bnlwta,'Apakah lwmu mengetnhui (le-

jeletan)- apa yang telah lwmu lakulcan tnlmdnp
-Yusuf 

dan saudnranya letila lamu tidnk mmgeta-

hut (ak;bat) pnbuatanmn rz?"'(Yusuf: 89)

'Ya'qub bnlatn,'Tulalluh alcu latnlan kzpadn-

mu bahwa aku mengetahui dnri Allnh apa yang

lamu tid^ak mmgetnhuiny a?"' (Yusuf: 96)

'Ya Tuhar*u, sesungguhny a Engluu tel"ah mmg-

anugnahlwn lupafoku sebagian dari kzraiaan dan

telnh mengaj arL,an lup adalcu sebagian' tabir mimpi. "
(Yusuf: 101)

Itulatr fenomena yang sangat jelas yang dapat

memalingkan pandangan kepada sebagian ratra
sian keteraturan dan kehalusannya di dalam

kitab yang nmlia ini.
2. Di dalam surah ini dikenalkanbeberapakelif,ru-

susan masalah uluhiah, dan sebagai permulaan

disebutkanlah kata "al-Hukm" yang disebutkan

satu kali sebagai ucapan Yusuf dengan makna

kekuasaan terhadap para hamba (manusia) dari
sudut keberagamaan (kehrndukan) dan kepa-

hrhan iradah mereka. Dan, disebutkan lagi se
bagai ucapan Nabi Ya'qub dengan pengertian

kekuasaan terhidap hamba-hamba (manusia)

dari sudut kehrndukan mereka kepada Allah
dalam bentuk tekanan kekuasaan takdir. Maka,
kedua makna ini saling melengkapi di dalam

menetapkan madlul' apayangditunjuki' oleh kata

'hukrn" dan hakikatuluhiah seperti pada contoh
yang tidak disebutkan secara sia-sia dan

berbenfuran.
Yusuf berkata di dalam membeberkan ke

salahan rububiyah para penguasa di Mesir dan

bertentangannya dengan keesaan uluhiatr,

"Hai kedua penghuni penjara, manakah yang

baih tuhan-tuhan yang bennacam'm.acam itu
ataulah Allnh Yang Mahn Esa lagi Malapnleasa ?

Kamu tidak mmyembah yang selain AIInh lecuali
lnnya (runyembah) rlilmn-nllrtw yang lamu dnn

ne*k nnyingmu mem.buat-buatuya. Alkh tidnk
mmurunlun suatu kzfurangan pun tcntang naflw-
namn itu. I{cputusan itu l*oyoloh l"punyaan Allala
Dia tzlah nemninlallnn agm lamt tidnk ntmy an'
bah sehin Dia. Inhh agamn yang lurus. " (Yotuf:
3e-40)

NabiYa'qub berkata di dalam membeberkan
penetapan bahwa takdir Allah pasti berlaku dan
qadha-Nya pasti terlaksana,

'Dan Ya'qub berlata, 'Hai arwk'annllu, iangan-
lnh lmmu (busam"a-sama) mnsuk dnri satu pintu
gnbang dan masulclnh dari pintu gubang yang

bukiklnan. Namun demikian, a'lat tidnk dap at

mzlepaskan lwmu barar,tg sedikit pun dni (takdir)

Ailnh. Hukum (luputusan menetapkan scsuatu)

lwnyalah hak Allah; lcepada-Nyalah aku bn-
nwalal dan hendakl"ah fupada-Nya saia orang-

mangyonag bnnwakal bcrsrahdin. "'(Yusuf: 67)

Saling melengkapinya mndlul hukum 'apa

yang ditrnjuki oleh kata hukum' ini mengisyarat-

kan bahwa din (agama, keberagamaan) sese
orang itu tidak lurus (konsis) kecuali dengan

adanya ketundukan iradah (kemauarD kepada

Allah saja di dalam segala keputusan-Nya se
bagaimana ketundukan terhadap takdir-Nya.
Keduanya termasuk bagian dari akidah. Bukan
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ketundukan dalam masalah takdir saja yang
masuk dalam bingkai itikad. Bahkan, ketun-
dukan kemauan terhadap syariat juga masuk
dalam bingkai itikad.

3. Di antara kelembutan bahasa AlQur'an ini ialah
menyebutkan tindakan Yusuf yang biiaksana dan
cerdas serta lemah lembut itu yang menyebut
sifat Allah yang sesuai yut:u Al-Lathiif\ang
Mahalembuf dalam suatu keadaanyang di situ
tampak sekali kelembutanAllah di dalam meng-
afurny4

'Dan ia mtrnik:kan kedua ibu bopfuyo lee atas
singasana. Dan merela (semuanya) mnebahkan
diri snaya sujud (rnembni Inrmat) Inpodo Yusuf
Dan Yusuf berlwta, 'Wahai ayal*u, inil^ah tabir
mimpilw yang dnhulu itu; sesunguhnya Tfulanlat
tzlah nrftjaniknnnya sualu lenyatann. Dan sesung-

guhrya Thhnnleu tclnh b nbunt ba* kcpadalw, letilu
Dia membebasknn aku dari rumah penjara dan
lwtilw manbawa knmu dari dusun padnng pasir,
setelnh setnn m.erasaklran (hubungan) antaraku dan
saudma-mudaralw. Saungguhnya Manku Maln-
lembut tnhadnp apa yang Dia luhznnnki. Sesung-

guhny a Diahh Yang Mahn Mmgetahui Ingi Maha-
bijalcara. "' (Yusuf: 100)

4. Di antara kehalusan dan kelembutan pemapar-
annya lagi ialah sebagaimana sudah kami se
butkan di muka tentang adanya kesesuaian di
dalam surah ini antara permulaan cerita dan
kesudahanny4 serta bagian penuhrpnya dengan
komentaryang panjang, yang semuanya menuju
kepada satu ketetapan. Dan, di sihr bertemulah
antara permulaan dengan kesudahan....

Kiranya kami rasa cukup di dalam mengenalkan
surah ini dengan beberapa senfuhan ini, sampai kita
bertemu lagi dalam tekasteks kalimatnya (beserta
penjelasannya) nanti.
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'Dengan menyebut narna Alah Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang."
'Alif laan raa.Ini adalah ayat-ayatKitab (AI-

Qu"'arr) yang nyata (dad Allah). (1) Sesungguh-
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nya Kami menurunkannya berupa Al-Qur-an
dengan berbahasa Arab agar kamu mema-
haminya. (2) Karni mencerital@n kepadamu
kisatr ya"ng pafing baik dengan mewahyukan
Al-Qur'an ini kepadamu, da.n sesungguhnya
kamu sebelum (karni mewahy.dm.n)nya adalah
termasuk orang-orang ya^ng belum mengeta-
hui. (3) (tosatlaf,) ketika Yusuf berkata kepada
ayatrnya, 'Wahai ayahku" sesungguhnya aku
bermimpi melihat sebelas bintang' matahari
da^n bula^n, kulihat semuanya sujud kepadaku.'
.(a) Ayahnya berkata, 'Hai a^nakku' janganlah
kamu ceritaka.n mimpimu itr kepadasaudara-
saudaramu, maka mereka membuat makar
(untrk membinasalcan)mu. Sesungguhnya setan
ihr adalah musuh yeng nyata bagi manusia-'
(5) Dtn demikianlah Tbha^nmu, memilih kamu
(oon k rnenjadi Nabi) dan diajarkan-Nya ke-
padamu sebagia^n dari tabir mimpi-mimpi dan
disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu
dan, kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia
telah menyempurna"kan nikmat-Nya kepada
dua orangbapalnnu sebelum ihr, (yaitu) Ibrahnn
dan Ishaq. Sesungguhnya Ttrhanmu Maha
Mengetahui lagi Ivlahabijaksana-' (6) Sesung-
guhnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah pada
(kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi
orang-oriurg yang bertanya. (7) (Yaitu) ketika
mereka berkata" 'Sesungguhnya Yusuf dan
saudara kandungnya @unyamin) lebih dicintai
oleh ayatr kita daripada kita sendiri, padahal
kita (ini) adalah sahr golongan (y""tg kuat).
Sesungguhnya ayah kita adalah dalam ke-
kelirua"n yang nyata. (8) Bunuhlatr Yusuf atau
bua"nglah di:a ke suabr daerah (y"tgtidak di-
kenal) supaya perhatia^n ayahmu tertrmpah ke-
padamu saja, dan sesudah ihr hendaklah kamu
menjadi orang-oriang yang baik' (9) Seorang
di antara mereka berkata" Janganhh kamu
bunuh Yusu{ tetapi masukka^nlah dia ke dasar
sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang
musafir, jika kamu hendak berbual' (10)

Mereka berkatar'Wahai ayah kami apa sebab
kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusu[
padatral sesungguhnya kami adalah orang-
orang yang menginginkan kebaikan baginya.
(11) Biarkanlah dia pergr bersama kami besok
pagi" agar dia (dapaQ bersenang-sena.ng dan
(dapaQ bermain-main, dan sesungguhnya kami
pasti menjaganya.' (12) Berkata Ya'qub,'Se-
sungguhnya kepergianmu bersama Yusuf amat

menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau
dia dimakan serigala, sedang kamu lengah
daripadanya.' (13) Mereka berkata, Jika ia
benar-benar dimakan serigala" sedang kami
(golonga.n ya.ng kuat), sesungguhnya kami kalau
demikian adalah orang-orang yang merugi.'
04) I\da^ka tatkala mereka membawanya dan
sepakat memasukla"trnya ke dasar sumur (lalu
mereka masukkan dia), da" (di wakhr ia sudah
dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf,

'Sesungguhnya kamu akan menceritakan
kepada mereka perbuatan mereka ini seda"ng

mereka tiada ingat lagi.' (15) Kemudian mereka
datattg kepada ayah mereka pada sore hari
sambil menangis. (16) Mereka berkatar'Wahai
ayah kami, sesungguhnya kami pergi ber-
lomba{omba dan kami finggalka.n Yusuf di
dekat barang-barang lemi, lalu dia dimakan
serigala.I(amu sekali-kali ddak akan percaya
kepada lcami sekalipun kami adalah or:mg-
orang ya.ng benar.' (17) Mereka datang mem-
bawa baju gamisnya (ya.ng berlumuran) denga.n
darah palsu. Ya'qub berkatar'Sebenarnya
dirimu sendirilah yang memandangbaik per-
buatan (yangburuk) itu, makakesabaram yang
baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah
ya"ng dimohon pertolongan-Nya terhadap apa
yang kamu ceritakan'(18) Kemudian datang-
lah kelompok orang-orang musafir. Lalu, mereka
menyuruh seorang mengambil air, ma"ka ia
menunrnkan timbanl'q dia berkatao'Otr, kabar
gembira, ini seorang a^nah muda!'Kemudian
mereka menyembunyika.n dia sebagai barang
dagangan. Allah Maha Mengetahui apa yang
mereka kerjakan. (19) Da^n mereka menjual
Yusuf dengan harga yang muralr, yaihr bebe-
rapa dirham saja, dan mereka merasa tidak
tertarik hatinya kepada Yusuf.' (20)

Pengantar
Kajian ini merupakan pengantar, kemudian di.

lanjutkan dengan putaran pertama cerita- Bagian ini
terdiri dari enam macam pemandangan, dimulai
dengan mimpi Yusuf hingga akhir persekongkolan
jahat saudara-saudaranya terhadapnya, hingga
sampainya Yusuf di Mesir. Dan, akan kita hadapi
nash-nash mengenai masalah ini secara langsung
sesudah kita haturkan pendahuluan surah ini se
perti di muka, dan hal itu kami pandang sudah
cukup memadai.
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tulis baca, di kalangan kaummu, yang belum
pernah menaruh perhatian kepada tema-tema yang
dibawakan oleh Al-Qur'an ini, termasuk kisah-
kisahnya yang sempurna dan halus lembul

Kisah Yusuf I
Pengantar ini merupakan isyarat permulaan

kisah ini.
Kemudian diangkatlah tabir dari pemandangan

pertama dalam putaran pertama, agar kita dapat
melihat Yusuf kecil yang menceritakan mimpinya
kepada ayahnya,

6";{li A -;,I ayEU ;}e }.Ju ty

't*.Je iO#4C"r'6v";AV
i,S au J* q ; ):,,y Jr;,;x t
3144-4tgy.t$i;;rr''i1'Wii,y-
6lt ffi. Hj * "y-,Ii,l * e 6" 6:) it;
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*'j*:+ii:'::'L
"(Ingatlah) luttkn Yusuf berlwta kepadn ayahnya,
'Wahai ayahku, sesunguhnya aku bnmimpi rulihnt
wbelas binnng trlntalnri, dnn bulnn, kulilwt semuanya

sujud lepadaku.' Ayahnya berkata,'Hai anakku,
janganlnh knmu ceritakan mimpimu itu kzpada sau-
dnra- saudnramu, mnlu mneka mmt buat malar (untuk
membinasakan)mu. Sesungguhny a setan itu adahh
musuh yang nyata bagi manusia. Dan dernikianlah
Tillnnmu, memilih lwmu (untuk mcnjadi Nahi) dan
diajarlran-Nya lepadnmu sebaginn dari tabir mrmpi
mimpi dan disanpurnnknn-Ny a nikmat- Nya lupodn-
mu dan kepada leeluarga Ya'qub, sebagaimana Dia
telnh menyempurnnknn niktnnt-Nya fupadn dua orang
bapakmu sebelum itu, (yafiu) Ihrahim dnn Islmq. Se-

sunguhnya Tillwnmu Maln Mmgetahui lngi Maln-
b ij alcs ana. "' (Yusuf: 4{)

Waktu itu Yusuf masih kecil atau masih kanak-
kanak. Mimpinya ini sebagaimana diceritakannya,
bukanlah mimpi anak kecil atau kanak-kanak Yang
biasa terjadi dalam mimpi anak kecil atau anak
menjelang balig ialah melihat bintang-bintang,
matahari, dan bulan berada di pangkuannya atau di

'Alifl.aam ran. Ini adnl"ah ayat-ayat Kitnb (Al,@ti an)
y ang ny ara (dari Alkh). S esunggulary a Kami mnmrun-
l*rnlo bnupaAl-@ri an daryan bnbalnsaArab agar
knmu mnnahnmm.la. Kami mmceritakan kepadnmu

kisah yang paling baik fungan marahyulmn Al- @ri an
ini lup adnmu, dnn sesunguhny a knmu seb elum (Knmi
mewahyulan)ny a adakh tmmasuk orang-orang )ang
belum mengetahar. " (Yusuf: 1-3)

'Alif - laam - ran.... Ini adalnh ayat-ayat Kitab yang
nyata (dari Allah)." (Yvsufz l)

Huruf-huruf seperti ini dan yang sejenisnya se
lalu dekat dengan nurnusia, selalu beredar di antara
mereka. Akan tetapi, huruf-huruf di dalam rang-
kaian ayat ini adalah jauh jangkauannya bagi ke
mampuan manusia. Ayat-ayat Kitab yang nyata.
Allah telah menurunkannya dalam bentuk kitab
yang berbahasa Arab, yang tersusun dari huruf-
huruf batrasaArab yang terkenal ini,

'Agar lamu memahnminya. " (Yusuf: 2)

Dan, agar kamu mengerti bahwa Tatyang men-
ciptakan kitab yang mukjk (uar biasa) dari kata-
katayang biasa ini bukanlah seoftng rnanusia Oleh
karena itu, sudah dapat dipastikan menurut akal
bahwaAl-Qur'an ini adalah wahyu. Dan di sini, akal
dipangsil untuk merenungkan dan memikirkan
fenomena ini dan pehrnjuknyayang sangat jelas.

IGrena batang tubuh surah ini merupakan kisah,
maka penyebutan kisah secara amat jelas di sini
merupakan materi kitab ini yang disebutkan se
bagai penglfiususdn,

"Kami mmrcritalan lepadnmu kisah y ang paling b aik
dengan manalryulmn Al-@i an ini lepadamu."

Maka, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini ke
padamu, kami ceritakan kisah (yang merupakan
kisah terbaik) ini kepadamu, yang merupakan
bagran dari Al-Qur'an yang diwahyukan itu.

'Dan sesungguhnya knmu sebelum (Kami mewalryu-
kan)nya adalah termasuk nrang-orang yang belum
rnengetahui." (Yusuf: 3)

Engkau termasuk salatr seorang urnmi, tak tahu

1
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depannya. Akan tetapi, Yusuf bermimpi melihat
semua itu sujud kepadanya, tergambar dalam
bentuk makhluk berakal yang menundukkan ke
pala dengan bersujud karena hormat. Paparan Al-
Qur'an ini meriwayatkan mimpi Yusuf ini dalam
redaksi kalimat berita yang bersifat menjelaskan
yang disertai dengan penguatan (ta'kid, intensitas),

"(Ingatlah) letikn Yusuf bnlan lupada ayahnya,
'Walmi ayahlw, saungguhnya aku bnmimpi rnelihnt
sebelns bintang m.atahari, dan bulnn."

Kemudian lwtara-an'melihaf diulang lagi,'

"Kukhnt semuanla sujud lepadnku."

Oleh karena itu, ayatrnya (Ya'qub) melihat dengan
perasaannya dan mata hatinya batrwa di balik mimpi
ini ada persoalan besar bagi anak ini, yang tidak di
jelaskannya dan ayat itu pun tidak menjelaskannya
secara ekSplisil Dan, tidak tampak pula indikasinya
kecuali sesudah putaran kedua. Adapun keleng-
kapannya tidak tampak kecuali pada ujung kisah
sesudah tersingkapnya rahasia yang tertuhrp itu.

IGrena itu, ayahnya menasihatinya agar dia tidak
menceritakan mimpinya itu kepada saudara-sau-
daranya lGren4 sang ayah ltrawatir janganjangan
saudara-saudaranya itu dapat merasakan apa yang
ada di balik itu buat saudaranya yang masih kecil
gang bukan seibu) ini, lantas setan menjumpai
celah di dalam jiwa mereka Kemudian mengisi jiwa
mereka ihr dengan dendam, lalu mereka membuat
rencana jatrat terhadap Yusuf,

'Ayahnya bnkata, 'Hai anakku, janganlnh kamu
ceritalan mimpimu itu lepada saudara-saudaramu,
makn mereka membuat makar (untuk membinnsa-
knn)mu...."'

Kemudian sang ayah (NabiYa'qub) mengemu-
kakan alasan mengapa dia melarangnya mencerita-
kan mimpinyaifu dengan mengatakan,

"Sesunguhnya setan itu adnlah musuh yang nyatn bagi
manusia."(Yusuf: 5)

Karena setan ifu senantiasa mengobarkan kema-
rahan di dalam hati manusia terhadap sebagian
yang lain, dan mengesankan indah Oagus) per-
buatannya yang salah dan jahat.

Tabir Mimpi
Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim merasakan dari

mimpi anaknya Yusuf ini bahwa ia akan mempunyai

urusan penting. Ia rasakan di dalam hatinya bahwa
urusan ini berada di lembah agama, kemaslahatan,
dan makrifah (pengetahuan). Hal ini berdasarkan
hukum yang berkaitan dengan suasan kenabian
yang iajalani dalam hidupnya, dan dari apa yang
diketahuinya bahwa kakeknya Nabi Ibrahim telah
diberi barakah oleh Allah, demikian pula keluarga-
nya yang ber.iman. Maka Ya'qub berharap bahwa
Yusuf inilah di antara putranya dari keturunan
Ibrahim yang akan mendapatkan barakah ihr dan
akan menyambung mata rantai keberkatan pada
keluarga lbrahim. Malca berkatalah Ya'qub kepada
Yusu{

'Dan demikianlnh Tilhnnmu, mtmilih lurnu (untuk
mmjadi Nabi) dnn diajarknn-Nya lwpadnmu sebagian

dari tabir mimpi-mimpi, dan disempurnalnn- Ny a
nikmat-Nya kzpadnmu dnn kzpadn kzluarga Ya'qub,
sebagaimnra Dia telah mmymQurnalan nilemnt-Nya
lupadn dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu)
Ibrahim dan Ishnq. Sesungguhnya Tilhanmu Mah^a
Mengetahui lngi Malnbijakana. " (Yusuf: 6)

Arah pemikiran Ya'qtib batrwa mimpi Yusuf itu
mengisyaratkan jatuhnya pilihan Allatr kepadanya
dan disempurnakannya nikrnat-Nya kepadanya dan
kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana telah disem-
purnakan nilanat itu atas kedua bapaknya sebelum-
nya yaihr Ibrahim dan Ishaq (dan kakek itu biasa
juga disebut bapak)..., maka arah pemikiran demi-
kian itu adalah biasa. Akan tetapi, yang perlu di.
cermati dan diperhatikan ialah perkataannya

'Dan diajarlan-Nya lepadnrnu sebagian dari tabir
mimpi-mimpi."

Tabir (nlat:il) ialah mengetahui (pengetahuan
tentang) tempatkembali atau apayang akan terjadi.
Maka apakah mimpi-mimpi ihr? Apakatr Nabi Ya qub
bermaksud bahwa Allah akan memilih Yusuf,
mengajariny4 dan memberinya kebenaran perasa-

an dan pandangan batin yang jitu, sehingga dapat
mengetahui apa yang terjadi di belakang mimpi-
mimpi itu? ttulah ilham dari Allah kepada orang-
orang yang memiliki pandangan batin yang tajam
dan jitu. Maka datanglah ujung ayatyang mengatakan,

"Sesungguhnya Tilhnnmu Maln Mengetahui lngi
Malwbij alcana. " (Yusuf: 6)

Sesuaikah ini dengan nuansahikmah danpeng-
ajaran? Ataukah yang dimaksud dengan mimpi.
mimpi di sini adalah mimpi.mimpiyang akan men-
jadi kenyataan dalam kehidupan Yusuf sesudah itu?

Kedua hal itu boleh saja terjadi, dan keduanya
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juga mengiringi kehidupan Yusuf dan Ya'qub.
Dalam kaitan ini kami teringat perkataan tentang

"mimpi" yang menjadi tema kisah dan surah ini.
Kita percayabahwa sebagian mimpi itu mengan-

dung prediksi tentang hal-hal yang akan datang,

dalam waktu dekat ataupun jauh. Kita percaya akan

hal ini karena beberapa sebab. Pntam.a,dilihat dari
segi apayang disebutkan dalam surah ini tentang
terwujudnya mimpi Yusuf dalam kenyataan. Demi-
kian pula dengan mimpi kedua orang temannya
dalam penjara dan mimpi raja Mesir. Keduq dilihat
dari segi kehidupan pribadi kita, sering prediksi
tentang sesuatu dalam mimpi itu terjadi secara ber-
ulang-ulang yang sukar ditiadakan keberadaan-
nya.. karena terjadi dalam kenyataan.

Sebab pertama kiranya sudah orkup. Akan tetapi,

kita bicarakan sebab yang kedua karena ia merupa-
kan kenyataan yang terjadi yang tidak mungkin
diinskari kecuali dengan susah payah....

IGlau begitu, apakah tabiat mimpi itu?

Seorang ahli psikologi mengatakan bahwa mimpi
ifu adalah gambaran-gambaran tentang kecen-

derungan yang tersimpan yang kemudian diwujud-

kan dalam mimpi dibawah sadar.

Ini dari satu segi tergambardalam mimpi, tetapi
tidakkeseluruhan. Freud sendiri, dengankeputus
annyayang tidak ilmiah dan kedangkalan pandang-

anny4 mengakui adanya mimpi yang merupakan
prediksi.

Nah, bagaimanakah tabiat mimpi yang prediktif
itu?

Terlebih dahulu kami menetapkan bahwa me
ngetahui tabiatnya atau tidak mengetahuinya itu
tidak ada hubungannya dengan menetapkan wuiud-

nya dan membenarkan sebagian kenyataannya-
I&mi hanya sematamata mencobaunfuk mengeta
hui sebagian keistimewaan makhlukyang berupa
manusia yang mengagumkan ini, dan sebagian

sunnahAllah di alamwujud ini.
I(ami menggambarkan tabiat mimpi ini seperti

ini, karena penghalang yang berupa waktu dan

tempat itulah yang menghalangi antara makhluk
yang bernama manusia ini dengan apa yang disebut
dengan masa lalu atau masayang akan datang, atair

sesuatu yang ada sekarang tetapi terhalang (ter-

tuhrp). Dan apa yang kita sebut dengan masa lalu
adalah sesuatu yang terhalang dari kita oleh faktor
wakhr, sebagaimana halnya sesuafu yang ada se
karang yang jauh dari kita ihr terhalang oleh faktor
tempat.

Sensitivitas di dalam diri manusia itu tidak kita
ketahui seluk-belirknya. Apakah dia dalam kondisi
sadar dan menguat pada suatu waktu, sehingga
dapat menembus dindingdinding wakhr dan dapat

melihat apa yang ada di belakangnya dalam gam-

baran yang umum? Ini bukan ilmu (pengetahuan),

tetapi melihat dari celalrcelahnya. Seperti yang ter-
jadi pada sebagian orang yang sadar dan melihat se
bagian yang lain, lalu dia dapat menembus dindins
tempat atau rlinding walitu, atau keduanya seka-

ligus pada suatu saat.le Sedangkan, kita sendiri
tidak mengetahui sedikit pun tentang hakikat
wakhr, sebagaimana hakikat tempat (yang disebut
materi) ihr sendiri tidak kitaketahui secara hakiki:

'Dan tidaklnh lwmu diberi pergetahuan rnelninkan

sedikit. " (al-lsraa' : 85)

Bagaimanapun, Yusuf telatr bermimpi seperti iht
dan sesudah itu kita akan melihat tal$il mimpinya
tersebuL

Konspirasi untrk Membinasakan Yusuf
Tirai dilabutrkan atas pemandangan (adegan)

tentang Yusuf dan Ya qub di sini untuk mengangkat
adegan lain. Yaifu, adegan tentang saudarasaudara
Yusuf yang sedang melakukan persekongkolan
jahat, di samping dikedepankan juga peringatan
tentang persoalan penting yang bakal terjadi,

\36\L*:4;)AP$;,ilba j_c;i(rtq
EdiLra"fi'${)LA#JaA
{t3+Cl;}$rJa:";-W$",#$:,i
TSi6'*'dt1i.'$.[r\i'Kt"&JA

19 Saya dapat saja mendustakan segala sesuatu (yang berkaitan dengan mimpi) sebelum saya mendustakan peristiwa yang terjadi pada diri saya

ketika saya di Amerika sedang keluarga saya berada di lGiro. Pada suatu saat saya bermimpi melihat seorang pemuda keponakan saya matanya

tertutup aarah hingga tidak dapat melihat. I2lu saya memrlis surat kepada keluarga saya menanyakan keadaan mata keponakan saya itu. Kemudian

saya mendapat balasan bahwa mata keponakan saya mengalami pendarahan pada bagian dalam dan sekarang sedang dalam pengobatan. Perlu

diperhatikan bahwa pendarahan bagian tlalam itu tidak dapat dilihat dari luar. Secara lahiriah matanya terlihat normal, akan tetapi ia tidak dapat

m"lih"t k"t"* 
"d-y" 

pendarahan pada bagian dalamnya Sedangkan, mimpi (yang saya alami) dapat menyingkap darah yang terhrtup (tidak terlihaO

di bagian dalam mata. Dan saya tidak ingat mimpi-mimpi yang lain lagi, karena yang ini saja saya kira sudah cukup.
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rW.#Ji,;# e$ti: e,1W t #
$i'.-o;&uLt'qAi,j*

"Sesungguhnya ada bebnapa tanda lukuasaan Allnh
padn (kisah) Yusuf dan saudnm-saudnranya bogi orarg-
orang yarry bntary a. (Yaitu) krtika mtreka bulutq'Se-
sungulmya Yusuf dnn saudnra la ndungny a (Bunyamtn)
lzbih dicintai olzh ay ah kitn daripadn kin s mdii, padn-
lal kln (ini) adalnh mtu golangan (yang lant). Saung-
guhny a ay ah kita adnkh dnkm lufuliruan y ang nyata.
Bunuhlnh Yusuf atau buanghh dia ke suatu dnnah
(yang tak dilctnl) supay a p nlwtinn ayahrnu tertumpah
Irzpadnmu saja, dan sesudah itu hnnnklah l(nmu lnen-
jadi orang-orang yang baik.' Seorarry di antara mnelu
berknta, Janganlah trwmu bunuh Yusuf, tenpi masuk-
lanlnh dia lu dasar sumur supaya dia dipungut oleh
bebnapa.orang musafir, iila knrnu fundnk bnbuat. "'
(Yusuf:7-10)

Sungguh pada kisah Yusuf dan saudara-saudam-
nya ini terdapat tanda-tanda dan indikasi-indikasi
tentang hakikatyang banyak bagi orang yang mau
menggali ayat-ayat, bertanya, dan menaruh per-
hatian. Pembukaan ini sudah cukup untuk meng-
geralkan kesadaran dan perhatian. Oleh karena
itu, kami menyamakannya dengan gerakan mem-
buka tabir (tirai) dari sesuatu yang berputar di
belakangnya yang berupa peristiwa-peristiwa dan
gerakan-gerakan. Maka, kita melihat di belakang-
nya secara langsung pemandangan tentang sau-
dara-saudara Yusuf yang sedang mengatur tipu
daya terhadap Yusuf.

Apakah Anda melihatYusuf menceritakan mimpi-
nya kepada saudara-saudaranya seperti yang di-
katakan oleh kitab Perjanjian Lama? AlQur'an tidak
menginformasikan demikian. Mereka hanya mem-
bicarakan sikap Ya'qub yang lebih mengutamakan
Yusuf dan saudara kandungnya @unyamin) dari-
pada mereka Andaikata mereka mengetatrui Yusuf
bermimpi begitu, niscaya disebutkanlatr hal ini me
lalui mulut mereka dan sudah tenhr akan keluar caci
maki dari mulut mereka yang penuh dengan den-
dam. Maka, apa yang dikhawatirkan Ya'qub atas
Yusuf seandainya Yusuf menceritakan mimpinya
kepada saudara-saudaranya, tenfu sudah sempur-
nalah tral itu melaluijalan lain. Yaihr, dendam mereka
atas Yusuf karena lebih diutamakan oleh ayahnya.

JikaYusuf menceritakan mimpinya kepada sau-
dara-saudaranya, sudah barang tentu hal ini sudah
selesai karena merupakan sahr mata rantai dalam
silsilah riwayat yang sangat besar yang telah di.

desain, untuk menyampaikan Yusuf kepada ujung
cerita. Riwayat yang membentangkan keadaan
hidupnya, kejadian yang dialami keluargany4 dan
kedatangannya kepada ayahnya ketika sudah lanjut
usia. Dan, anak yang paling kecil adalah anak yang
paling dicintai,lebih-lebih ketika sang ayah sudah
lanjut usianya, sebagaimana keadaan Yusuf dan
saudara kandungnj'a dengan saudara-saudaranya
lain ibu.

'(Yaitu) lutilm mnelw bnlata, 'Serunguhnya Yusuf
dan saudara knndungnya (Bunyamin) I"ebih dicintai
olzh ay ah kin dnrip adn kitn s mdii, padnlnl kin (ini)
annlah satu golongan (yang latat)."

Yakni, kita adalatr satu golongan yang kuat yang
dapat menolak bahaya dan dapat memberi manfral

"Senngguhny a ay ah kin adalnh dnlam kzkzliruan lary
nyan."ffusafz 8)

Karena dia lebih mengutamakan dua orang anak
yang masih kecil daripada segolongan orang yang
sudah dapat memberikaR manfaat dan memberikan
perlindungan.

Kemudian dendamnya berkobar dan setan pun
masuk. Maka, rusaklah timbangan mereka ter-
hadap berbagai kenyataan, perkara-perkara yang
kecil mereka rasakan besar, peristiwa-peristiwa
yang besar mereka anggap enteng. Mereka juga
menganggap enteng tindakan yang amat buruk
yang berupa menghilangkan nyawa numusia" Yaihr,
nyawa seoftmg anak yang tidak bersalah yang tidak
mampu membela diri, yang ternyata adalah saudara
mereka sendiri. Mereka adalatr putra seorang nabi
(meskipun mereka sendiri bukan nabi) yang meng-
anggap enteng tindakan mereka itu, sementara
lebih cintanya ayah mereka kepada Yusuf dianggap
sebagai perkara besar. Sehingga, mereka imbangi
dengan pembunuhan, kejatratan terbesar di muka
bumi sesudah tindakan mempersekutukan Allah,

"Bunulil"ah Yusuf atau buanglnh dia le suatu dnnah
(yangnk dilffiwA..''

Kedua perbuatan (membunuh dan membuang)
ini adalah berdekatan tingkat kejatratannya lGrena
membuangnya ke daerah terpencil yang tak ber-
penghuni itu biasanya juga bisa membawa kepada
kematian.

Mengapa dan untuk apa perbuatan itu mereka
lakukan?

".. Sup ay a perhatian ay ahmu tertumpah leepadamu
saja....'
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Sehingga perhatian Ya qub kepada mereka tidak
terhalang oleh Yusul sedangkan mereka meng-
inginkan hatinya (perhatiannya). Seakan-akan ke
tika Ya'qub tidak melihat Yusuf di hadapannya,
maka hatinya pun tidak mencintainya lagi, dan
mencurahkan segenap cintanya kepada yang lain.

Bagaimana dengan kejahatan itu? Ah, persoalan
itu dapat kamu tobati, dan kejahatan yang kamu
lakukan itu dapat kamu perbaiki dengan tobat ihr,

'Dan sesadnh itu fundnldnh lamu menjadi orang-orang

yargbaik."ffvsufz 9)

Besitulah setan menggoda dan begitulah hati
manusia teperdaya ketika sedang marah dan ke-
hilangan kendali serta kehilangan tolok ukuryang
sehat terhadap segala sesuafu dan segala peristiwa
Dan, begihrlah ketika dendamnya sedang begelor4
maka setan muncul dengan mengatakan, "Bunuh
saja... Sesudah itu kamu bertobat untuk menebus
kejahatan itu!" Padahal, tobat itu tidak demikian.
Tobat itu hanya terjadi apabila seseorang terdorong
melakukan suatu kesalahan (dosa) karena lup4
tidak tatru, tidak sadar, dan setelatr ingat lantas dia
menyesal dan tenggelam jiwanya dalam tobal

Adapun tobat yang sudah dirancang terlebih
dahulu sebelum melakukan tindak kejahatan unhrk
menghapuskan jejak-jejak dosa itu, maka yang
demikian itu bukan tobal Itu hanya mencari+ari
alasan unfuk membenarkan perbuatan jahatyang
ditampakkan indah oleh setan.

Akan tetapi, ada hati nurani salah seorang di
antam merekayang meras:r ngeri terhadap rencitna
besaryang sedang mereka hadapi. Dia mengusul-
kan suafu jalan pemecatran yang sekiranya sudah
dapat menjauhkan Yusuf sehingga mereka merasa
senang dengan tidak terhalang lagi oleh Yusu{ dan
dapat memalingkan perhatian ayahnya kepada
mereka. Tetapi, tanpa dengan membunuh Yusuf
dan tidak membuangnya ke daerah terpencil yang
kemungkinan besar dia akan binasa di sana. Dia
mengusulkan supaya Yusuf dirnasulftan ke dasar
sumur yang ada di jalan para kafiiatr berlalu, yang
diduga kuat pasti ada salah seorang dari mereka
menjenguk ke sumur itu (untuk mengambil air)
yang dengan demikian lantas dia akan diselamatkan
dan dibawa ke tempat yang jauh oleh kafilah itu,

'Seorang di antara mnelw bnlata, langanlnh lwrnu
bunuh Y*f, tetapi mnsukiknnlnh dia ke dasar sumur

supaya dia dipungut ohh bebnapa orang musafir, i ila
kamu hzndak bubuat."'Svsuf: 10)

Dari perkataannya,'Jika kamu hendak berbuaf',
kita merasakan adanya keinginan hendak menim-
bulkan keraguan dan melemahkan semangat
mereka. Seakan-akan dia hendak menimbulkan
kebimbangan di dalam hati mereka untuk mene.
ruskan tindakan menyakiti Yusuf Ini merupakan
salah safu metodg untuk melemahkan atau meng-
halangi suatu perfuatan, yang di situ tampak jelas

ketidaksenangan yang bersangkutan kalau per-
buatan itu dilaksanakan. Akan tetapi, halini sangat
kecil kemungkinannya untuk dapat mengobati
dendam mereka, dan mereka memang tidak siap
untuk menarik kembali rencananya. Hal ini dapat
kita pahami dari adegan berikutnya....

Membujuk
Inilah mereka sedang berada di sisi ayatr merek4

sedang membujuk sang ayah supaya memper-
kenankan Yusuf pergi bersamasama mereka besok
pagi. Inilah mereka sedang membujuk dan menipu
ayahnya serta melakukan rekayasa terhadap sang
ayatr dan terhadap Yusuf Marilah kita saksikan dan
kita dengar adegan berikut ini.

t;-.;i $'$,frj-,&wu{ acl|/(ul}u

6fu,;Afruyggil5_r&a&J$

^*-'LtJe6s+ij.t-i6.dAjf u$
#'t\XA,4,jct'$+$&lV5Si

tli-E$y\i#tx3
'Merelm bnknta, 'Wahai ayah kami, apa sebahnya

lamu tidnknempermyai lami tnlwdnp Yusuf, pana-
lal senngguhnya larni adalnh nrang-urang I ang meng-

irryinknn lebailwn bryinya. Biarknnlah dia pngi
bnsama lmrni baokpagr, agar dia (dapat) bnsenang-

sennng dnn (dapat) bermnin-mnin, dnn sesanguhnya
knmipastimmjaganya.'Ya'qubbnknt4'Sesunguhnya
Iccpugianmu bnsamn Yusuf anwt mryedihlunlw dnn
alil klw)atir kalnu-kalnu dia dinukan snigala sedang

lwmu lerryah dnripad.anya.' Mnela bnlun,'Jilm ia
benar-bmar dimalan snrgah, sefury lami gohngan
(y ang fuat), s esurryguhny a lami knlau dnnikinn adalah
orang-orang yang mnugi.'' (Yusuf' 11-14)

Pengungkapan dengan kalimat-kalimat dan
redaksinya ini menggambarkan b4gaimana mereka
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mencurahkan segenap kemampuannya agar dapat
mempengaruhi hati orang tua (ayahnya) yang hati-
nya sangat lekat dengan anak kecilnya yang sangat
dicintainya, yang ditengarainya akan mewarisi ke
berkatan ayahnya, Nabi lbrahim....

"\4/ahni ay ah lami.... "

Suatu perkataanyang mengesankan dan meng-
ingatkan bahwa di antara mereka ada jalinan

hubungan.

'Apa sebabnya engknu tidak mempncayai lami ter-
hadnp Yusuf?"

Suatu pertanyaan yang bernada mencela dan
mengandung pengingkaran yang halus dan sebagai
upaya untuk mengelabuhi ayahnya supaya mau
menerima usulan mereka agar dia menyerahkan
Yusuf kepada mereka. Maka, Ya'qub ingin agar
Yusuf tetap bersamanya, dan dia tidak ingin me-
lepaskannya pergi bersama saudara-saudaranya ke
tempat penggembalaan yang jauh dan melelahkan.
Karena, dia sangat mencintainya dan k*rawatir
Yusuf tidak tahan terhadap udaranya dan tidak
mampu menahan keletihan yang mampu dilakukan
oleh mereka yang sudah dewasa, bukan karena
Ya'qub tidak percaya kepada mereka terhadap
Yusuf.

Maka, lontaran pertanyaan mereka bahwa ayah
mereka tidak mempercayai mereka terhadap sau-

dara mereka sedangkan Ya'qub juga ayah mereka,
adalah dimaksudkan untuk memperdayakannya
supaya tidak punya perasaan seperti itu. Dengan
demikian, Ya'qub tidak mempertahankan Yusuf
lagi. Inilah inisiatif mereka yang penuh tipu daya
dan amat buruk.

'Apa sebabnya engkau tid,ak mempncayai knmi ter-
lrad"p Yusuf, padn sesungguhnya knmi adalnh orattg-

nratg yang mcnginginkan kzbailwn baginya?"(Yusuf:
11)

Hati kamu bersih, tidak bercampur dengan
kemauan jelek sama sekali-dan hampir-hampir
orang yang ragu-ragu mengatakan, "Peganglah
aku." Maka, disebutkannya kata" €= F " (pada

kalimat 4t'tt*,iiAftb yang berarti murni dan
tulus untuk menghiasi pengkhianatan yang mereka
sembunyikan....

"Biarlunlnh diapngi bersama knmi, agar dia (d"apat)

bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan
s esungguhnya knmi pasti menj agany a." (Yusuf: 12)

Kalimat ini diucapkan unhrk menambah pene

gasan mereka dan unfuk memberikan gambaran
tentang aktivitas yang menyenangkan dan meng-
gembirakan yang akan dapat dilakukan Yusuf, agar
ayahnya terdorong untuk melepaskannya pergi ber-
sama mereka sebagaimana yang mereka inginkan.

Dan untuk menjawab celaan mereka yang ber-
nada rnengingkari itu, Yaqub (secara tidak lang-
sung) menolak bahfa ia tidak mempercayai mereka
terhadap Yusuf. Dan, ia mengemukakan alasan
tidak perkenannya untuk melepas Yusuf karena
tidak tatran berpisah dengan Yusuf dan l*rawatir dia
akan dimakan serigala,

"Ya'qub bnlata, "Sesunggulmy a leepnginn lamu bn -

samn Yusuf am"at mznledihkanlw dnn aku A;lnwatir
knlnu - lalnu din dimalwn s rigaln, s dnng lamu lzngah
daripadanya. "' (Yusuf: li|)

"Sesunggulatya lupngianrnu busamn Yusuf amnt mc-
nyedihlwnla."

"lGrena aku tidak berkuasa berpisah darinya...."
Dan, sudah barang tenfu perkataan ini semakin
menggelorakan dan menlngkatkan dendam mereka
kepada Yusuf, karena cinta Ya'qub kepadanya sam-
pai menjadikannya sedih kalau berpisah darinya
meskipun tidak sampai satu hari. Padahal, Yusuf
hendak pergi (sebagaimana mereka katakan)
bersenang-senang dan bermain-main.

'Dan oku l:luus atir lulm- knlnu din dinwlan sensala,

sednng lmmu l"ryoh daripadanya. "(Yusuf: 13)-

Sudah tenhr mereka dapat saja mencaricari alas
an. Atau, karena dendamnya yang sudah membara
dan menggelorakan mereka unhrk bertindak, se
hingga mereka tidak memikirkan apayang mereka
ucapkan kepada ayah mereka sesudatr melakukan
tindakan mungkar ini. Sehingga ayah mereka me-
ngajarkan jawaban seperti ini kepada mereka.

Mereka menggunakan cara yang mengesankan
unhrk menghilangkan keldrawatiran hati ayahnya ini,

' Merele berknrq Jila ia bemr -berur dimaknn serxgal4

s ednng leami golnngan (y ang lwat), s esunguhny a lwmi
lalau demikian adalah nrang-orung yang merugi."'
(Yusuf: la)

Kalau kami sampai dikalahkan serigala di dalam
menjagaYusuf, sedangkan kami adalah satu golong-
an orang yang kuat seperti ini, maka tidak ada
gunanya kami ini dan kami betul-betul merugi
dalam segala hal, di mana kami tidak berbuat baik
terhadap sesuahr pun.

Demikianlah, orang fua yang besar semangatnya
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itu menyerah terhadap alasan kuatyang dibuat oleh
anak-anaknya ihr... agar dengan demikian terwujud-
lah apa yang ditakdirkan Allah dan sempurnalah
kisah ihr sebagaimana yang Dia kehendaki.

Yusuf Dimasukkan ke Dasar Sumur
Sekarang mereka telah pergr membawa Yusuf.

Dan, itulah mereka sedang melaksanakan perse
kongkolan jahat mereka. Namun, Allah mem-
beritahukan ke dalam jiwa si anak (Yusu0 bahwa
ihr hanya ujian yang akan berakhlr, dan dia kelak
akan hidup dan menceritakan kepada saudara-

saudaranya ifu tentang sikap dan tindakan mereka
ini, sedang mereka tidak menyadari bahwa dia
adalahYusuf,

-Gfr :;$,;*e4l,Jr#v.rl;;w
tsi;iS;r,t'iVjtfir{fiy

'Malw tntknln mnelw mrmbaw any a dnn sepalat me -

mnsalrlannya kz dnsar sumur (hlu mcrelm mzmnsuk-

twn dia), dan (pana waktu dia sudnh bnada dnlnm

sumur)I{am;walryukankzpadnYusuf, 'Saunguhnya
Iwmu akan menceritalwn lnpodo mnekn pnbuann
mneka ini, sedangmnelea tidak ingat hgr. "'(Yusuf:
15)

Mereka telah sepakat unhrk memasuliftan Yusuf
ke dasar sumur, sehingga dia lenyap dari pandang-

anmereka
Pada saat dalam kesempitan.dan kesulitan yang

dihadapi dengan penuh ketakutan dan kematian
sudah dekat kepadanya tidak ada orang yang

menyelamatkan dan menolongnya, sedang dia
seorang diri yang masih kecil, sementara saudara-

saudaranya berjumlah sepuluh orang yang kuat-
kuat Dalam kondisi yang memuhrsasakan ini, Allah
menyampaikan pemberitahuan di dalam hatinya
bahwa dia akan selamal dan dia d<an hidup hingga
menghadapi saudara-saudaranya dengan sikapnya
yans buruk ini. Sedang, mereka tidak menyadari
bahwa orang yang sedang berhadapan dengan

mereka itu adalah Yusuf yang dahulu mereka ting-
galkan di dasar sumurketika diamasih kecil.

Sandiwara Saudara-Sauda.ra Yusuf terhadap
Ayahnya

Kita tinggalkan Yusuf dengan ujiannya di dasar
sumur, yang tidak diragukan lagi terhibur dan
ditenangkan oleh bisikan Allah di dalam hatinya
sehingga Allah mengizinkannya untuk lepas. Kita
tinggalkan dia unfrk menyaksikan adegan saudara-
saudaranya setelah melakukan kejahatan ini, ketika
mereka sedang menghadap ayah mereka yang
sedang bersedih hati,

63';.,(i([k'S6$::,,k;rt;i$i.r.:
er6! "pr'^llVu *-:'r4, 

;J,,i(, 4j;
14&'i6&'4-+t(Li;6nh.-'l;;,-ag1 -{A"F & S rc e St 4

t'o;";u'ialt:duagxt
"I{emud'ian merela datang lapann ay ah mne kn p adn

sore hnri sambi.l *toingX. Merekn'bnknta, 'Wahoi
ayah lumi, sesunggulmya knmi pngi bnhmba-lnmba
dan kami tirrygalkan Yusuf di delut barang-barang

kami,lnlu dia dimalcan serigaln. Kamu selwli-lali
tidnk alanpercaya lupada kami, selalipun lmmi adn-

lnh mang-orang ya.ng bmar.' Mneka dntang mmtbawa
baj u gamisny a (y ang b nl,umuran) dengan darah ?aIM.
Ya'qub buluta, "Sesungguhnya dirimu sendirilah yng
memnnd"ang baik, p nbuatnn (y atg buruk) itu ; nnla
Iusabaran y ang b aik itulah (lusatrarar*u). D an Allnh
sajalah yang dimnlwn putohngan-Nya tnlwdap apa

yang lamu cnitakan. "' ffvxtlz 16- 18)

Dendam yang membara itu telah melalaikan
mereka dari memperindah kebohongannya. Sean-

dainya pikiran mereka tenang sejak kali pertama
Nabi Ya qub mengizinkan mereka membawa Yusu{
niscaya mereka tidak akan berbuat begihr. Akan
tetapi, rnereka tergesa€esa dan tidak sabar, mereka
takut tidak mendapatkan kesempatan lagi pada kali
lain. Begihrlah, pembuatan cerita tentang serigala
secara terang-terangan ifu menuniukkan ketergesa
gesaan, padahal ayahnya kemarin sudah mem-
peringatkan mereka terhadapnya dan mereka me
niadakannya, dan hampir mendesaknya. Maka,
tidaHah wajar kalau mereka pergi pag-pagr untuk
meninggalkan Yusuf dimakan serigala yang ke-

marin mereka sudatr diperingatkan oleh ayah mereka

itu. IGrena ketergesa-ges:ran seperti ini, mereka
datang dengan membawa baju gamis Yusuf yang

ttt
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mereka lumuri dengan darah secara tidak cermat.
Maka, hal ini nyata sekali dustanya sehingga
disebut darah palsu....

Yah, inilah yang mereka lakukan.

"I{emudian mnekn datang kepadn ayah mnela pada

sore hari sambil menangis. Mereln berlata, 'Wahai
ayah lami, sesungguhnya lami peryi berlomba-lomba

dan knmi tingggallan Yusuf di delat barang-barang

kami, lalu dia dimakan snigala. Kamu seknli-kali
ti"dnk aknn pncay kepada lmmi, sekalipun knmi adn-

lnh orang- orang y ang bmar. "' (Ytsuf: 16- 17)

Yakni, engkau tidak akan merasa mantap ter-
hadap apa yang kami katakan, meskipun apa yang
kami katakan itu benar. Karena, engkau senantiasii
meragukan kami dan tidak mempercayai apa yang
kamiucapkan.

Ya'qub mengerti dari tanda-tanda keadaan itu
dan dari suara hatinya, bahwa Yusuf tidak dimakan
serigala, melainkan mereka telah melakukan reka-
yasa. Mereka buat cerita yang sebenarnya tidak
terjadi, dan mereka terangkan kepadanya keadaan
yans tidak sebenarnya. Maka, Ya'qub menyatakan

kepada mereka bahwa hati mereka telah meman-

dang baik sesuafu yang mungkar, dan memudah-

kan jalan basi mereka unhrk melakukannya Ia akan

bersabar menanggung derita itu dengan baik de
ngan tidak berkeluh kesah, sambil memohon per-

tolongan kepada Allah terhadap helah dan kebo
hongan yang mereka lakukan ihr,

"Ya'gub bnlata, "sebmarnya dirimu scndirilnh yang

mennndang baik pnbuatan (yary buruk) itu; mnlu
lusabaran yang baik ituLah (kaabaranku). Dan All.ah

saial"ah yarg dimohon putolnngan-Nya tnhadnp apa

ying fumu cnitalan."'(Yusuf: 18)

Nasib Yusuf di Dalam Sumur
Selanjutnya, marilah kita segera kembali kepada

Yusuf yang ada di dasar sumur, agar kita dapat me
nyaksikan adegan terakhir dalam episode pertama

cerita ini.

tjs.JGiJ;,tifij;:r5b:6';ygr.-,
t<jrSeU$./r:t;*:5"*,5
,4\3t!r t|: 3il et',,4 +Aiji)

to-*9ii

"Kemudian dntnrglnh kzlompok orang-orang musafr,
lalu merela mmyuruh seorang pmgam.bil air, mnlfl din
menurunlmn timbanya. Dia berlan, 'Oh" kabm gem-

bira, ini seorang anak rnuda!' Kemudian mereka

menyembunyikan dia sebagai barang dngangan. Allnh
Maha Mengetahui apa yang mereka leerjakan. Dan
mnelrn mmjual Yusuf dmgan harga yang mural4 yaitu
bebnapa dirham saje dnn mnelm mcrasa tidnk tnnrik
Intiny a lcip adn Yusuf " (Y vsafz 19-20)

Sumur itu terletak di pinggir jalan tempat orang-
orang musafir lewat, yang sering mencari air di
sumur-sumur dan telaga seperti ini yang menam-
pung air hujan beberapa lama setelah turun, yang
pada wakhr-wakhr tertentu juga kering.

'D an dnnnglnh lulomp o k orarlg- orang .mus afr. "

Yakni kafilah-kafilah, yang disebut dengan "say-
yaarah" karena melakukan perjalanan panjang se-

perti para pandu, pramuka, dan para pemburu....

"Lalu muekn menyuruh seorang pmgambil air.... "

Yalani, orangyang biasa mengarnbilkan air untuk
mereka, dan dia tahu betul tempat-tempat air itu.

'Malw dia mmurunlan timhanya'i wrttkmelihat
air atau mengisi timbanya-dan ayat ini tidak menye
butkan bagaimana gerakan Yusuf ketika bergan-
tung pada timba, karena hendak menjaga kondisi
cerita sehingga mengejutkan bagi pembaca dan
penddngar,

"Dia bukata, 'Oh.lmbar gembira, ini seorang anak
muda!'."

Sekali lagi Al-Qur'an tidak menyebutkan semua
peristiwa yang terjadi sesudah dan sebelum ini
serta bagaimana keadaan Yusul dan bagaimana dia
merasabergembirabahwa dia akan selamal Juga
tidak diceritakan bagaimana keadaannya selama
bersama kafilah itu.

"Mnelw mtnymtbunyilun dia sebagai barang dagang-

az."(Yustrf: 19)

Yakni, mereka memandangnya sebagai barang
dagangan rahasia dan mereka berniat hendak men-
jualnya sebagai budak. Tetapi, setelah mereka
mengerti bahwa dia bukan budalq maka mereka
menyembunyikannya agar tidak dilihat orang{rang
lain. Kemudian mereka menjualnya dengan harga
yang murah,

'Dan msrelw mmjual Yusuf dntgan ltarga yang rutrah,

yaitu bebnapa dirlwm saja."

Mereka biasa melakukair muamalah dengan dir-

I
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ham (uang) yang sedikit dengan dihitung (mn'du-

dnh), dan dirham yang banyak dengan ditimbang.

"Dan merelm meftBa tidak tertarik h"atinya kepada
Yusuf'(Yvsuf: 20)

Karena mereka ingin bebas dari tuduhan telah
memperbudaknya dan menjualnya....

Inilah aldrir cobaan pertama dalam kehidupan nabi
yang mulia ini.

vQlifi€r4$;"l-;Z;r"d;e"teiilgt
a,'d,A(k 6$u)Y;f_,i ri; i-g^;- s
;,f"4tAd5"e- 6rts4ur^l);it't,i{"4tud5l>r(Jvi;2"q

xf i,{.1,ff +*U46r6::#rLi3
K$ ['s stffirAt {+ ;tL'J;r ";}tr'#i
;1:i :,i A,b#' i\K:i at#S
qq:{$#\;\i[+{e;;..-"*a4,X
-*,Fl:.et#';t;trjJ(,tt;a,';
'r!*{,:d3Y"&L;A1;":;S&J}J$Af,of tL)*L

/7 e/
i*;')tJ^dlisKasfr X::1+w'*6t
(--- J

t7

'T)an orang Mesir yang membelinya berkata
kepada istrinya, tserikanlah kepadanya tempat
(dan layanan) yang bailq boleh jadi dia ber-
manfaat kepada kitan atau kita pungut dia
sebagai anak'Demikian pulalah Kami mem-
berikan keduduka^n yang baik kepada Yusuf
di mukabumi (Mesrr), dan agar Kami ajarkan
kepada.nya tabir mimpi. Allah berkuasa ter-
hadap unrsan-Nya, tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahuinya- (21) Dan tatkda dia
cukup dewasa, Kami berikan kepadanya
hikmafr dan ilmu. Demikianlah l(ami memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat
baik (22) Dan wanita (Zulaildn) yang Yusuf
dnggal di runahnya menggoda Yusuf unhrk
menundukka^n' dirinya (kepadanya) dan dia
menuhrp pintu-pintu seraya berkata, Ma^rilafi
ke sini' Yusuf berkatar'Alcu berlindung kepada
Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan
aku dengan baik Sesungguhnya orang-orang
yang zalim tidak akan beruntung.' (23) Se-
sungguhnya wanita ihr telah bermaksud me-
lakukan (perbuatan itu) dengan Yusuf, dan
Yusuf pun bermaksud (melalrukan pula) de-
ngan wanita iar andaikata dia ddak rnelihat
tanda (dari) Tirhannya. Demikianlah, agar
IGmi memalingkan darinya kemungkaran dan
kekejian. Sesungguhnya Yusuf ihr termasuk
harnba-harrba IG.nri yang terpilih. (24) Dan
keduanya berlomba-lomba menuju pintu" dan
wanita ihr menarik baju gamis Yusuf dari
belakang hitgga koyak dan kedua-duanya
mendapati suami wanita itu di muka Pintu.
Wanita itu berkatar'Apa^kah pembalasan ter-
hadap orang ya^ng berma}sud berbuat senong
dengan istrimu selain dipenjarakan atau

&.6i#3;i,1.tqv(;U",#3.,;1
#i*;,"f a:SWrg-r;+(i:')5
3.,j:ii5i4.*+4*;i.r:;6i{;rt)
ZEr:Sa;{:f;i't\aJ6ZicSA6
1f'i*yJ5":t'9,<,*iti[l'f;lst-
;gtrfiA$t4:4Ji;;j66SJ
65Jtt<4;5t6tebi;gXrg
lqi r -rl ti .* ffi j! oe,'^fi L:"ii 4gl
3fiJ.G,!,;fi W6)t{\;6{.#cJi6
U3+6'+t't|-*;1,g':t5A3\ti4
Gfru35$;4r'i46%w
fr a Ss 

13 v i,,i)=j tGft -+,$Jl

d:;Jr3 ji o :3 *, 3\7,(5 4,i2){br,.e
:',,J':&t *KKtL:fi? o,
(++(!,(t.bcifuq4a;*-t57:s
q8;j$i\{Y;irt}Xti-!,e-la;S$
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(dihukum) dengan azab ya.ngpedihP (25)Yusuf
berkatao"Dia menggodaku untuk menunduk-
kan diriku (kepadanya).' Dano seorang sahsi
dari keluarga wanita itu memberikan ke-
saksiannya, Jikabaju gamisnyakoyak di muka
maka wanita itu bena.r dan Yusuf termasuk
orang-orang yang dusta- (26) Dan jika baju
gamisnya koyak dibelakang, ma^ka wanita ifir-
lah ya"ng dustan dan Yusuf termasuk orang-
orang yang benar.' (27) \tIal<a tatkala suami
wanita ihr melihat baju gamis Yusuf koyak di
belakang, berkatalatr dia (kepada istrinya),
'Sesungguhnya (kejadian) ihr adalah di antara
tipu daya kamq sesunsuhnya tipu daya kamu
adalah besar. (28) (IIai) Yusuf, be4palinglah daxi
ini, dam (kamu hai isb:iku) mohon ampunlah
atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya
termasuk orang{rang yang berbuat salah.' (29)

Dan wanita-wanita di kota berkata,'Isbd al-
Aziz menggoda bujangnya untuk menun-
dukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya
cintanya kepada bujangnya ihr adalah sangat
mendalam. Sesungguhnya kami mema^ndang-
nya dalam kesesatan yang nyata' (30) lvlaka,
tatkala wa.nita ihr (Zulaikha) mendengar cer-
eaan mereka, diunda^ngnyalatr wa"nita-wanita
itu dan disediakannya bagi mereka tempat
dudulc Diberikannya kepada masing-masing
mereka sebilah pisau (unhrk memotong jamu-
an), kemudian dia berkata (kepada Yusuf),
'Keluarlah (tampakkanlah dirimu) kepada
mereka.' Malra, tatkala warrita-wanita ihr me-
lihatnya, mereka kagu* kepada (keelokan
rupa)nya, dan mereka melukai (iari) tangannya
dan berkatar'Mahasempurna Allah, ini bukan-
lah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain
hanyalah mdaikat yang mulia-' (31) Wanita ihr
berkata, Thlah dia orang yang kamu cela aku
karena (tertarik) kepadanya, dan sesunguhnya
aku telah menggoda dia unhrk menundukkan
dirinya (kepadaku), al<an tetapi dia menolalc
Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa
yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia
akan dipenjarakan dan dia akan termasuk
golongan orang-orang yang hina.' (32) Yusuf
berkatar"Wahai Tlrhanku, penjara lebih aku
sukai daripada memenuhi ajakan mereka
kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindaxkan
dariku tipu daya mereka, tenhr aku cenderung
untuk (memenuhi keinginan mereka) dan
tentulah aku termasuk orang-orang yang

bodoh.' (33) I\4aka, Thhannya memperkenan-
ka"n doa Yusuf, da^n Dia menghindarkan Yusuf
dari tipu daya mereka- Sesungguhnya Dialah
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengeta-
hui.'(34)

I

Pengantar
Episode kedua kisah ini, Yusuf sudah sampai di

Mesir, dan telah dijual sebagai budak Akan tetapi,
orang yang membelinya menengarai ada kebaikan
padanya-yang terlihat dari wajahnya yang cerah,
lebihlebih disertai dengan akhlaknya yang bagus
dan tenang. Karena itu, dia berpesan kepada istri-
nya agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Dan,
dari sinilah bermulanya benang merah tabir mimpi
itu.

Akan tetapi, bentuk-bentuk ujian lain juga sudah
menanti Yusuf ketika ia sudah cukup dewasa. Dia
telah diberi hikmah dan ilmu unhrk menghadapi
ujian-ujian yang terus rqelanda yang tidak ada yang
mampu menghadapinya kecuali orang yang men-
dapatkan rahmat dari Allah. Ujian yang berupa
menghadapi godaan untuk menyimpang di dalam
lingkungan istana dan di kalangan "kelas elite" de
ngan segala kesempatan unfuk menyeleweng dan
berbuat durhaka Dan, Yusufpun dapat keluar dari
semua ini dengan selamat sejahtera baik dalam
bidang akhlak maupun agamany4 tetapi sesudah
bergelut dan diterpa cobaancobaan ihr....

Kedudukan Yusuf dan AwaI Mula Cobaa"n
yang Kedua

A
1{

$

J;,3;i;:,tt;=i!;.t:-4cd:e\
qfr $kisturY;$1:isJ\6'6
i{" A!;K''i tG{, *J ;{:tA:' *- N

#3-sSeui}'1,#i.t;t
'Dan orang Mesir yang membelinya bnknn lcepada

is h iny a, B erikanlnh lupadany a t empat (dan lny anan)
yang baik, boleh jadi dia bnmnnfant kepadn kita, atau

kita pungut dia sebagai arnk.' Dan demikian pulnlah
Kami memberilan kzdudulan y ang baik kzpada Yusuf
di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarlan ke-

padnnya tntrir mimpi. Allnh bnkuasa brludnp urusan'

ji16,
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Nya, tetapi lubanyakan trmnusia tidak mengetahui-
nya." (Yuxtf:21)

Ayat ini hingga sekarang tidak menyingkapkan
kepada kita siapa orang yang membeli Yusuf itu.
Kita akan mengetahui setelah menelusuri kisah se
lanjutrya bahwa yang membelinya adalah penguasa

negeri Mesir (dan ada yang mengatakan bahwa
pembelinya adalah perdana menteri). Dan, kita
tidak mengetahui sejak saat itu bahwaYusuf telah
sampai di tempatyang arlan, dan ujian (yang per-
tama) telah dilaluinya dengan selamal Sesudah itu
dia menghadapi kebaikan,

"Bnilrnnlah kepadanya tempat (dan layanan) yang
baik.'

Al-Matswaartinya tempat tinggal, tempat ber-
malam dan kediaman. Dan, yang dimaksud dengan
memuliakan tempatnya adalah memuliakan orang-
nya. Akan tetapi, ungkapan ini mempunyai makna
yang lebih dalam. Sebab, penghormatan itu bukan
hanya kepada orangnya saja, melainkan kepada
tempat tinggalnya juga... sebagai bentuk intensitas
dalam memberikan penghormatan, yang merupa-
kan kebalikan dari tempatnya sebelumnya di dasar
sumur dan sekitarnyayangpenuhbahaya dan hal-
hal yang menakutkan.

I€laki itu mengungkapkan kepada istinya
tentang pertanda baik yang ada pada anak tersebul
Diungkapkannya pula harapannya padanya,

"Boleh jadi dia bermanfuat lupada kita anu kita
pungut dia sebagai anak."

Kemungkinan mereka tidak mempunyai anak
sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayal
Oleh karena itu, lelaki ihr menyampaikan keingin-
annya kepada istrinya untuk memungut anak
tersebut (Yusufl sebagai anakny4 kalau firasatnya
ifu benar dan anak ifu selamat sesuai dengan tanda-
tandanya.

Di sini ayat itu berhenti, untuk mengingatkan
bahwa pengaturan seperti ini dari Allah. Dengan
pengahrran ini dan yang semisalnya, ditetapkanlah
bagi Yusuf suatu kedudukan di negeri Mesir (dan
hal ini sudah mulai tampak dengan dimantapkan-
nya kedudukan Yusuf di dalam hati lelaki itu dan
keluarganya Dan, diisyaratkan bahwa dia telah me
nempuh jalan hidup di manaAllah akanmengajar-
kan kepadanya tabir mimpi-mimpi) dalam dua cara
yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Dan, di.
sudahilah paparan ini dengan dimulainya pem-
berian kedudukan kepada Yusuf. Hal ini menun-

jukkan bahwa kekuasaan Allah itu pasti berlaku
tanpa ada satu pun kekuatan yang mampu meng-
halangi jalannya, dan Dialah Yang berkuasa atas
segala urusan-Nya-tidak ada yang dapat meng-
gagalkannya, menghentikannya, dan memaling-
kannya,

' D ai demikian puhkh l{nmi memb rilan kdudukan
y arry baik kzpada Yusuf di mulw bumi (Mesir) dnn agar
lrnmi ajarlun lepadanya tabir mimpi. Alhh bnkuasa
terlwdap urus an- Ny a.... "

Dan, inilah Yusuf! Saudara-saudaranya meng-
hendaki sesuatu terhadapnya, tetapi Allah meng-
hendaki sesuatu yang lain untuknya Karena Allah
ifu berkuasa atas segala urusannya, maka terlak-
sanalah urusan-Nya itu. Sedangkan, saudara-sau-
dara Yusu{ maka mereka tidak berkuasa atas urus
an mereka sehingga Yusuf dapat lepas dari tangan
mereka dan bebas dari apa yang mereka kehendaki
terhadapnya,

'Alan tetapi lebanyalcan mnnusin tidnk mengetahui-
nya."(Yruwfz 2l)

Mereka tidak mengetahui bahwa sunnahAllah
itulah yang berlaku dan urusan-Nya terlaksana.

Paparan itu pun terus berlanjut untuk menjelas
kan apa yang dikehendaki Allah terhadap Yusul
dan Diaberfirman,

"Dan agar Kami ajarlun lupadanya tabir rnimpi-
mimpi." ffvsluflz 2l)

Dan, hal ini pun terealisasi ketika ia sudah cukup
dewasa,

ui A:K, t+;,-rcX4r, ifr {3j
d z -ti?
+ 'l)g1t'Jl

'Dan tatkaln dia sudnh cukup deuasa, Kami bnilan
lupadnnya hilonah dan ilrnu. D mtilcimlnh lfumi mnn-
bni balnan l"podo mang-orang Jang bnbuat baik."
(Yusuf:22)

Dia diberi hikmat (kebijakan) yang benar ter-
hadap berbagai urusan dan diberi ilmu tentang apa
yang akan terjadi dengan mimpi.mimpi, atau diberi
ilmu yang lebih umum lagi-seperti ilmu tentang
kehidupan dan sekitarnya. Maka, lafal ini bersifat
umum dan mencakup banyak hal. Yang demikian
itu merupakan balasan atas kebaikan-kebaikanny4
kebaikan dalam itikad dan kebaikan dalam pe-

rilakunya,
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"Demikianlah Kami meryberikan balnsan kepada

orarg-oratg yang bnbuat baik."

Cobaan yang Kedua
Padawaltu itu datanglah cobaan yang kedua di

dalam hidupnya, cobaan yang lebih berat dan lebih
dalam daripada cobaan yang pertama. Cobaan ini
datang kepadanya ketika dia sudah diberi hikmat
dan ilmu (sebagai rahmat dari Allah) untuk meng-

hadapinya supaya dia selamat, sebagaai balasan

atas kebaikannya yang telah dicatat oleh Allah di

dalam catatan-Nya.
Sekarang kita saksikan adegan kedua yan$

cukup mendebarkan sebagaimana diungkapkan
dalam plparan berikut.

/ /:,?a .4<. .6 z.z ,. ./, i1s,.-..
-:-1"Y1 ; .i\i,l .t.r-tt 6o\tt-'.J,.tlCr.',

ZE', jl-o;:it;'i'3\aJ6Z-{eSattJ

Q1{j-'e,'-5"i|tt5},}6igi}fr1
-:#\tL srAAi4 - 45 :;4\:J s $
Lt*:1t<4eufi6Qb);;'eif5
lqi r :[ \b* eY, i! n-, ^4 

L'il 4q
1(iJ.;rr^;$W,ay\;6"o1{;c,aG

U3+CL+|3"$e,r;)i736i4
';fi 6i:;t$;c'ii)i5%y-r,a5
f, a :<i 1; q ii. 2, j36frt +):3
fryJr3/:a.iii;\tJ,(,;l.4i;19{5't
e,r,A a;.t eK:{tr $;e ;,4

';++ gt i..' L, t('f$ l "i}*'SYtS

"Dan wanita Qukiklw) yang Yusuftinggal di rumah-

nya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya
(kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu seraya

berluta, tMaril"ah lu mari.'Yusuf berlun, Aku bn-
lindung kepada Allah, sesungguhnya tuanku telah

mempnl.aku lun aku d.engan b aik. S aungguhny a mang'

lrang y ang z!.lim ti.dnk akan b nuntung.' Sesungguhnya

wanita itu telah bnmalcsud (melnlatlan pnbuatan itu)
fu ngan Yusuf, d"an Yusuf pun b nmnlcsud (melnkukan

puk) andntlun din tidnk melihnt t'andn (dnri) Tuhnn-
-nya. 

Demikianlnh, agar l{ami memnlinglmn dnritqn 
^

iy a teemunglnran dnn luleej ian. S aurtgguhrty a -Yyuf
iiu termasuk hnmba-hamba Kami yarry tnpilih. Dan
fuduanya berlomba-lnrnba menuiu pintu dnn wanita

itu mmarik b.aju gimis Yusuf dari belaknng hingga

koyak, dnn lwdua-keduarrya mendnpati suami wanita
itu di depanpintu. Wanitaitu berlata, 'Apaknhpem-

balnan tnhndap orang y ang berm.alcud bnbuat snong

dtngan istrimu selain dipmjaralwn atau (dihukum)

dengan oznb yangpedih?'Yusuf berknta, 'Dia meng-

godala untuk mmundulil<nn dirila (ktpadany a).' D an

itorang salcsi dari luluarga wanita itu memberikan

kesakiannya,'Jilw baju gamisnya koyak di muka,

mala wanita itu benar, dan Yusuf tnmasuk zrang-

orang lang dusta. Dan jikn b.aiu gamisnla lnyak di
belnlffig, rnnlw wanita itulah yang dusta, dan Yusuf
brmasuk wong- orang y arry bmar.' Mala, tatluln' suami

wanita itu melih.a.t baj u gamis Yusuf kay ak di b elnkang

bnlwnlnh dia (leepadn istrinya),'Sesun'gguhnya
(kejadian) itu adalah di antara tipu daya knmu,

seiunguhnya tipu daya kamu adalah besar. (Hai)
Yusuf, bnpalinglnh dnri ini, d"an (knmu lni istriku)
mohon ampunlah atas dosamu itu, karenn kamu

sesungguhnya termasuk orarg'nrang yang bubuat
salnh."'({wtf:23-29)

Ayat-ayat di atas tidak menjelaskan berapa usia

wanita itu dan be5apa pula usia Yusuf waktu itu.
Karena itu, kita perkirakan sajalah masalah ini.

Yusuf adalah seorang anak muda pada saat dia
dipungut oleh para musafir dan dijual di Mesir.
Yakni, berusia sekitar empat belas tahun, karena
usia seperti inilah yang biasa dipergunakan untuk
menyebut seseorang dengan sebutan "ghulQm",

dan usia sesudah itu disebut 'fatn", dan*sudahnya
lagi disebut 'Tajul". Usia yang Ya'qub pantas ber-

kata mengenai di4 "Aku khawatir dia akan dimakan

oleh serigala." Padawakfu itu wanita tersebut sudatr

beristri, namun dia dan suaminya belum juga di-

karuniai anak sebagaimana dapat ditangkap dari
perkataan suaminya, 'Atau kita kungut dia wbagai

annk."
Ide pengangkatan anak .... biasanya tidak timbul

melainkan ketika yang bersangkutan tidak mem-
punyai anak, dan mereka sudah putus asa atau

hampir putus asa untuk mendapatkan anak. Oleh

karena ifu, sudah barang tentu perkawinan mereka

sudah berjalan beberapa lama. Sehingga, mereka

I
1

I

.l
f1v
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mengetahui bahwa mereka sudah tidak punya
anak. Dan bagaimanapun, pada umumnya usia se
orang perdana menteri sebuah negara (Mesir)
tidak kurang dari empat puluh tahun, dan usia
isfinya pada waktu ihr sekitar tiga puluh tahun.

Dan demikian juga, usia wanita itu diperkirakan
sekitar empat puluhan tahun ketika Yusuf berusia
sekitar dua puluh lima tahun, suatu usia yang di.
duga kuatbahwaperistiwa itu terjadi pada saatitu.

I(ami mempunyai dugaan kuat seperti itu karena
tindakan wanita tersebut dan apa yang terjadi se
sudatrnya menunjukkan bahwa dia sudah matang
dan berani, dapat melakukan tipu dayanya, dan
sangat berkeinginan terhadap bujangnya. Kami
memperkuat dugaan ini juga dengan alasan per-
kataan wanita-wanita kota sesudah itu, "Istri al-kk
mm,godnbujangnla(fataa-haa)untukmmundul:lan
diriny a (lap odoory o). "Meskipun pe rkataan "Fataa"
dapat bermakna "budnk", tetapi perkataan ini tidak
akan diucapkan kecuali untuk menunjuk suatu
hakikat (kenyataan) yang ada padanya, yaihr usia
Yusuf Dan, hal ini juga ditunjuki oleh kondisinya.

Kita bicarakan masalah ini agar kita dapat men-
capai suatu kesimpulan yang pasti. Yaihr, kita kata-

kan bahwa cobaan yang dihadapi Yusuf bukan
cuma menghadapi godaan dalam pemandangan
(kondisi) seperti digambarkan oleh ayat ini saja.

Tetapi, cobaan ihr terjadi di dalam kehidupan Yusuf
dalam usia mudanya di dalam tempat yang terbatas,
bersama seorang wanita yang berusia antara tiga
puluh sampai empatpuluh tahun. Cobaan ini terjadi
di dalam suasana istana dan lingkungan yang
digambarkan oleh perkataan suami wanita itu
dalam menghadapi kenyataan yang didapatinya
pada istinya terhadap Yusuf,

'(Har) Y*f bnpalhrylah dnri ini, dan (lmmu, hni
istriku) molnn ampunlah atas dosamu itu, lwrena
lamu serungguhnya tomasuk orang-orang yang bnbuat
salah." ffwuf:29)

Kiranya hal ini sudah cukup....
Dan apa yang diperbincangkan oleh wanita-

wanita kota ihr merupakan jawaban terhadap wanita
(istri penguasa) itu, saat mereka sedang meng-
hadapi jamuan dan Yusuf keluar (menampakkan
diri atas perintah Zulailila) kepada mereka. Kemu-
dian mereka teperdaya dan berteriak, lalu Zulail*ta
mengakui perbuatannya secra terus terang,

"Sesungguhnya aku telah mengodn dia untuk me-

nunduk:lmn dirinya (lepadaku) tetapi dia mmolak.
Dan sennggulmy a j ila dia tidak, mmaati ap a y ang alu

pnintaltlan lwpadanya, niscaya dia aknn dipmjaralmn
dan dia almn termasuk golorryan orang-lrang yang
hina."(Ywufz32)

Inilah kondisi lingkungan yang mentolerir hal ini
dan itu adalah lingkungan khusus. Yakni, ling-
kungan kelas elite yang Yusuf ada di dalamnya
dalam kedudukar sebagai anak angkat dalam usia
yang rentan terhadap fihah....

Inilah ujian panjang yang dialami dan dihadapi
Yusuf dengan tegar. Dia selamat darinya dari peng-
aruhnya, dari bujuk rayunya, serta dari kecen-
derungannya dan sarana-prasarananya yang jelek...

Karena usianya dan usia wanita yang hidup ber-
samanya dalam satu atap, maka hal ini mempunyai
nilai tersendiri unfuk memperkirakan sejauh mana
fihah, cobaan, dan ketegaran Yusuf menghadapi.
nya dalam masayang panjang ini.

Dalam peristiwa ini, seandainya wanita itu sen-
dirian saja dan ide itu muncul secara tiba-tiba tanpa
didahului oleh godaan yang panjang, maka tidak
sulit bagi Yusuf untuk menghadapinya, lebih-lebih
dia itu yang diminta, bukan meminta. Wanita itu
sangat berkeinginan yang kadang-kadang terhalang
oleh suaminya sendiri. Dia sangat loba, sangat
menginginkan....

Dan ,sekarang kita hadapi nash-nash ini,

' Dan w anita Qukikla) y ang hruf tinggal di rumah-
nya menggoda Yusuf untuk rnenunduldmn dirinya
(kponanya) dnn dia menutup pintu-pintu snaya bn-
Iun,'Maril^ah k4 sini...."

IGlau begitu, maka yang menggoda kali ini
sudah terungkap dan yang mendorongnya mela-
kukan hal itu ialah keinginannya untuk melakukan
tindakan akhir.... Dan, bergeraknya Oerjalannya)
wanita itu untuk menutup pintu-pintu tidak lain
kecuali pada saat-saat terat*rir ini. Si wanita itu
sudah sampai pada suatu saatyang pasti yang pada
walitu itu sedang bergelora dorongan fisiknya
(seksualnya), dan seruan fisiknya yang terakhir
idah,'Dia bnlmta, 'Marilnh Iu sini!"'

{akan yang terang-terangan ini bukanlah ajakan
permulaan dari wanita ifu, melainkan sudah me
rupakan tahap akhir. {iakan secara terang-terangan
seperti ini jarang terjadi kecuali apabila si wanita itu
sudah sangat kuat dorongannya. Anak muda itu
hidup bersamanya dengan kekuatan dan kemu-
daannya yang sempurna, sementara kewanitaan si
wanita juga sempurna dan matang. Oleh karena itu,
sudah tentu telah dilakukan bujukan-bujukan dan
rayuan-rayuan yang halus sebelum dilakukannya
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secara terang-terangan dan terbuka ini.

"Yusufbnlata, Aku bnlindung l(rpann AIkIL sun&guh

tuanlw telnh munpnlalwlan aku dengan baik. Sesung-

guhny a mang- orarry yng z!.lim tidnk alan b eruntung. "'
(Yusuf:23)

'Aku bnlindung lupada All"ah. "

Aku melindungkan diriku kepada Allah dari
melakukan perbuatan itu.

"sunguh tuanku telah mempnlakukan aku dengan

baik...."

Tuanku telah memuliakan aku dengan menye
lamatkan aku dari sumur dan menjadikan rumah ini
sebagai tempattinggalku yang nyaman dan aman.

"sesungguhnya orang-lrang yang rulim tidak akan

bnuntung...."

Yaihr, orangorang yang melampaui batas-batas

hukum Allah, dengan melakukan ajakanmu ke
padaku itu....

Nash ini sangat jelas dan pasti bahwa penolakan

Yusuf terhadap ajakan wanita yang terang-terangan
itu adalah penolakan dalam arti tidak mau, disertai
dengan menyebut-nyebut nikmatAllah atas dirinya
Disebutnya pula batasbatas hukum Allatr dan pem-

balasan bagi otzrng{rang yang melampaui batas ini.

Maka, sejak awal sama sekali tidak ada kemauan
untuk mengikuti ajakan wanita yang terang-terang-
an sesudah menuhrp pinfu-pintu dan sesudah diucap
kannya secara transparan sebagaimana diceritakan
dengan bagus oleh Al-Qur'an,

'Dan dia berlata, 'Marilnh le sini.''(Yusuf: 23)

"sesungguhnya uanita itu tzlnh bennnlcsud (nulnlwlwn
pnbuatan itu) daryan Yusuf, dnn Yusufpun bmtmlxud
(melakuknn puh) dengan wanita itu andaiknta dia
tidnk melihat tanda (dari) Tithnnrrya."

Semua ahli tafsir klasik ataupun modern mem-
fokuskan perhatian mereka pada peristiwa terakhir
itu saja. Orangorang yang mengikuti riwayat-
riwayat Israiliyat meriwayatkan dongengdongeng
yang banyak yang menggambarkan Yusuf sebagai

orang yumg sangat besar nafsu syahwatnya. Lalu,
Allah menolaknya dengan menunjukkan tanda-
tanda yang banyak tetapi dia tetap tidak berhenti.
Riwayat-riwayat Israiliyat itu menggambarkan
wujud ayahnya Nabi Ya'qub muncul di hadapannya
di langit-langit kamarnya sedang menggigit jarinya

dengan mulutnya. Ya'qub menunjukkan beberapa
buah papan yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an

yang melarang kemungkaran seperti itu, namut dia
tidak takut juga- Sehingga A[ah mengutus Malaikat

Jibril seraya berkata kepadanya, "Berilah penger-

tian kepada hamba-Ku!" Kemudian Malaikat Jibril
datang kepadanya dan memukul dadanya.. seterus
nya hingga altrir gambaran palsu dan mengada-ada
yang diikuti oleh perawi-perawi ini.

Sedangkan, junftur ahli tafsir berpendapat
bahwa'hnminkehendak/kemauan' wanita itu ada-

lah unhrk berbuat, sedang"'ltnmm'\usuf terhadap
nya hanya lintasan pikiran saja. Kemudian tampak
olehnya tanda dari Tuhanny4 lalu ia berhenti.

Almarhum Syelih Rasyrd Ridha di dalam tafsir-
nya Al-Manar menolak pendapat jumhur ini. Ia
berkata, "Sesungguhnya wanita itu berfuhendak

untuk memukul Yusuf karena penolakannya dan
penghinaannya terhadapnya, padahal dia itu majik-
an yang punya hak memerintah. Dan, Yusuf Der-

luhzrdak unnft menolak (membela diri terhadap)
tindakan lalim majikan wanitanya itu, tetapi Yusuf
lebih mengutamakan lari. Ialu, si wanita itu me-
ngejarnya dan menarik bajunya dari belakang...."

Menafsirkan "hnmm" dengm "kemauan unfuk
memukul" dan "kemauan unfuk menolak pukulan"
adalah masalah yang tidak terdapat dalilnya dalam
kalimat ihr. Jadi, ini hanya semata-mata pendapat

unfuk mencoba menjauhkan Yusuf dari "kemauan
untuk berbuaf' atau "kemauan yang berupa kecen-
derungan" pada peristiwa itu. Mak4 pendapat ini
hanyalah dicaricari dan jauh dari petunjuk nash.

Tbtapi, menurut hemat saya, dengan merujuk
kepada nash-nash yang ada dan dengan memper-
hatikan kondisi kehidupan yang dihadapiYusuf di
dalam istana bersama wanita yang telah matang,
dalam masayang panjang, sebelum mendapatkan
hikmat dan ilmu dan sesudahnya... maka firman
Nlah, "Sesunggulaty a wanita itu bulehendnk tirhndnp
Yusuf dnn Yusufpun bnkzfun dnk tnlndnp wanita itu
andailuta dia tidakmelihnt tanda (dari) Tith.annya'i

adalah klimaks dari perjalanan panjang di dalam
menghadapi bujuk rayu, setelah Yusuf menolaknya
Ini merupakan gambaran yang realistis tentang
keadaan jiwa manusia yang wajar di dalam per-

lawanan dan kelemahannya, yang kemudian dia
berlindung kepada Allah dan pada akhirnya selamal

Akan tetapi, kalimat-kalimat Al-Qur'an itu tidak
menjelaskan secara rinci macam-macam perasatrn

manusia yang campur aduk, saling bertentangan,
dan saling mengalatrkan. IGrena, manhaj Al-Qur'an
tidak ingin menjadikan persoalan ini menyitaarea-
nya dalam samudra kisah ini dan dalam samudra

A
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kehidupan manusia yang menyeluruh. Maka, Al-

Qur'an hanya menyebutkan kedua ujungnya saja,

yaitu penolakannya pada permul&umya dan peno
lakannya pada akhirnya. Di samping adanya lintas-
an-lintasan pikiran sebagai suatu kelemahan pada

saat-saat antara keduanya, sehingga terlihat jujur
dan objektif serta jernih.

Demikianlah pendapat kami dengan merujuk
kepada nash dan menggambarkan kondisinya.
Pendapat ini lebih dekat kepada tabiat manusia dan
kemaksuman seorang nabi. Dan memang, Yusuf
tidak lain adalah seorang manusia, seorang ma-
nusia pilihan. Oleh karena itu, pada suatu saat ada-

kalanya kemauannya tidak melampaui kecende
rungan jiwanya Namun, setelah ia melihat tanda
dariTuhannyayangtampak di dalamhati dan nu-
raninya, setelah dalam kondisi lemah, maka kem-
balilah dia melakukan perlindungan dan penolakan.m

'D mikiarilah agar l{nmi memalinglan dnripalnnya
lummglaran dan kekejian. Sesunguhnya Yusuf itu
termasuk lwmba- hnmba Knmi y ang tnpilih. " (Yusuf:
24)

'Dan luduanya berhmba-lnntba mmuju pintu.'

Yusuf lebih memilih melepaslan diri setelah dia
dapat mengatasi, sementara wanita ifu mengejar-
nya dari belakang untuk menangkapnya-sedang-
kan nafsu binatanguya terus bergejolak...

'Dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari
belakang hinga knyak', sebagai akibat taritannva
agarYusuf tidak sampai ke pinhr.

Tetapi tiba-tiba

"Kedua-duanya mmdnpati stuari wanita itu di fupan
pintu.'

Di sini wanita itu melakukan tindakan ariaya
yang luar biasa Dia mendapatkan jawaban terhadap
persoalan yang sangat menggelisahkan, yaitu dia
menuduh pemuda (Yusu0 ihr,

"Wanita ilu bulatn, Apalah pembalnsan tohndnp
orangyng bnmaksad bnbuat saong dmgan istrimu
sehin dipmjaralan atnu (dihularn) dmgan aznb yang
pedih?"'ffusaf:25)

Namun, dia adalah seorang wanita yang sedang
jahrh cinta. Maka dia menglihawatirkan keselamat-
an Yusuf, lalu dia mengusulkan agar dia diberi
hukuman yang terjamin (tidak dibunuh), 'Selain
dipa{ara}anatnu(dihulatm)dmganarutryongpdih."

Namun, Yusuf menyangkal dengan terusterang
tuduhan yang batil ini, dengan mengatakan yang
sebenarny4 t

"Yusuibnlwtn, Din mmgodnku untuk mmundukkwn
diriku (lupadany a). " flvsuf: 26)

Di sini AlQur'an menyebutkan bahwa salah se
orirng keluarga wanita itu memberikan kesaksian
untuk memutuskan perselisihan itu,

"Dan seorang salsi dnri keluarga wanita itu mem-
berilwn lusakiannya, Jila baju gamisnya koyak di
mukq malu wanin itu batar ilnn hntf tmumk mag-
orang y ang b ndusta. D an j ila baju gamtmy a kty ak di
belalnr& malw wanita itulnh yang dusn dnn Y*f
termnsuk orattg- orang I ang bennr. "' (Yusvf. 26-m

Maka, di mana dan kapankah saksi ini membe
berkan kesaksiannyaini? Apakah terhadap suami
wanita itu (yang disebut sebagai "safldnya" me
nurut istilah orang Mesir), dan apakah dia menyak-
sikan kejadian itu? Atau, apakah suami wanita ifit
yang memerlukannya dan membeberkan peristiwa
itu kepadanya, sebagaimana yang sering terjadi
dalam hd-hal seperti ini? Yalaf , seseorang memer-
lukan orang tua dikalangan keluarga siwanita dan
membeberkan kejadian kepadanya untuk dimintai
pendapatny4 khirsusnya kalangan elite yang segala
persoalannya harus diselesaikan dengan cara yang
dingin.

Ya, hal itu boleh saja, dan dia toh tidak akan
mengubah urusan ini sedikit pun. Perkataan (pen-

dapat) orang ini disebut sebagai kesaksian, karena
ketika ia diminta pendapatnya mengenai peristiwa
dan perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
frtwanya (awabannya) itr disebutkesaksian. IGrcna,
ia dapatmembantu unhrk menetapkan manayang
benar di antara pernyataan yang bertentangan ifu.
Jika baju gamis Yusuf koyak di muk4 maka hd itu
diakibatkan oleh penolakan wanita itu terhadapnya

zOaz-ZamAasyariberkatadalam ?it$ir aLKaqqd,"Iit'aAndaberkata'Bagaimanamungkin seorangnabiAllahmemilikikemauandanmaksud
unhrk berbuat maksiatl Maka kami jawab, Yang dimaksud ialah bahwa nafsunya cenderung unhrk berlaku supel dan memiliki ketertarikan

kepadanya sebagai hasrat orang muda yang mirip dengan kemauan dan keinginan terhadapnya, sebagaimana hal ini adakalanya lergambar dalam

kondisi di mana yang bersangkutan hampir-hampir hilang akal sehatnya. Akan tetapi, Yusuf mematahkan dan menolak hal ini dengan melihat
keteranganTuhannyayang ditetapkan terhadap orangorangmukallafbahwamerekawajib menjauhi perkaraperkarayangdiharamkan. IGlaubukan
karena adanya kecenderungan yang kuat yang disebut dengan lnmm, niwyayang bersangkutan tidak akan dipuji oleh Allah ketika menjauhinya.

IGrena nilai kesabaran terhadag suahr ujian i0r diperhitungkan sesuai dengan besar dan beratnya ujian itu sendiri.-
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ketika dia bermaksud melakukan tindakan pelang-
garan terhadapwanita itu. Dengan demikian, wanita
ihr benar dan Yusuf berdusta. Akan tetapi, jika baju-

nya koyak daribelakang, maka hal ini disebabkan
oleh tarikan wanita ihr kep adanya agar tidak sampai

ke pintu. Dengan demikian, wanita itulah yang

berdusta dan Yusuf benar....
Dan, didahulukannya penyebutan kemungkinan

pertama itu adalah karena jika benar, maka diharap
kan kebenaran wanita itu dan Yusuf berdusta.
Sebab, wanitaitu adalah majikan sedangYusuf se
orang bujang. Mak4 menurut etik4 kemungkinan
pertama itulah yang disebutkan terlebih dahulu,
meskipun persoalan yang sebenarnya tidak keluar
dariindikasiyang ada

'Mal(n, tntknln suami wanita itu m.elihn't baju gamis

Yunf knyak di belnlmng."

Makanyatalah duduk persoalannya, sesuai de
ngan kesaksianyang bertitik tolak dari logika peris
tiwa ihr, bahwawanita itulah yang menggodaYusu{
dan dialah yang mengatur tuduhan itu.... Di sini
tampaklah bagi kita gaya "kelas atas" dalam keja-

hiliahan sejak ribuan tahun lalu, bahwa gaya demi-

kian ihrlah yang menjadi kepribadian mereka hari
iniiuga Yakni leluasa menghadapi skandal seksual,

dan cenderung rnenuttrpirya dari masyarakat Dan
yang penting,

"Bulnnlalt dia (suami wanita itu), 'Snunguhnya
(l"j di*r) itu adalah di anrara tip day a katnu, s oungl
gtfinya tipu daya lumu adalnh besar. (Hai) Yusuf,

bnpil*tglah dari ini, dan (lmmu, hai istriku), m.ohnn

ampunlah atas dnsamu ifu , lmrenn lumu nwnguhnya
tn",at"* MatW- orang I ang b nbuat salah. "' Svsuft
28-2e)

Demikianlah, sesungguhnya kejadian ini adalatt

di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya

karnu ihr besar. Inilah etika di dalam menghadapi
peristiwayang mendesirkan darah di dalam urat,
dan sikap lemah lembut di dalam menghadapi
majikan wanita dalam semua petso4lan, yang mirip
dengan ptdian. IGrena tidaklah menjahrhkan gengsi

si wanita jika dikatal€n, "sesungguhnya tipu daya

kamu itu besar." Maka hal ini menunjuliikan bahwa

wanita itu merasa bahwa dia adalah seorang wanita
normalyang mampu melakukan tipu dayayang
besar.

Selanjutnya berpalinglah suami wanita itu ke
padaYusuf yasg tak bersalah,

'THar) Yusuf bnpalinglnh dnri ini.'

l^alaikanlah, jangan kamu jadikan perhatian, dan
jangan kamu ceritakan.... lni persoalan penting....

Demi menjaga agar tidak terjadi gejolak!

Disampaikannya nasihat kepada istinya yang
telah menggoda bujangnya untuk menundukkan
dirinya kepadany4 dan menyergapnya serta meng-
oyak bajunya,

'D an mohon anipuitah atas dnsamu, knrern lamu s e -

sungguhnya tmnnsuk warry-arang yarg bnbual salah. "
(Yusuf:29)

Itulah kelas bangsawan, golongan penguas4 pada

masing-masing mereka ada kejahiliahan, saling
berdekatan.

l-ayau. ditutup atas adegan itu dengan segala
isinya Ayat-ayat itu telah menggambarkan suasana

ihr dengan segala kejadian dan pengaruhnya Akan
tetapi, tidak dengan memaparkan segala dorongan
nafsu kebinatangan ihr secara terang-terangan, dan
tidak mengungkapkan dengan jelas persoalan sek-

sualyanag buruk itu.

l**

Gunjingan Kaum Wanita terhadap Isffi d-Adz
Irlaki itu tidak memecahkan persoalan yang

terjadi antara isEinya dengan bujangnya ihr. Semua
persoalan berjalan pada jalannya. Demikian pula
persoalan-persoalan yang terjadi di dalam istana.

Akan tetapi, istana itu mempunyai dinding dan
di dalam istana itu terdapat pelayan-pelayan dan
kerabat raja Dan,'apa yang terjadi di dalam istana
tidak mungkin dapat dituhrphrtupi, lebih-lebih di
kalangan kaum bangsawan, yang para ishi mereka
tidak mempunyai pekerjaan selain membicarakan
apa yang teriadi di sekeliling mereka Maka, jadilah
peristiwa ini sebagai buah bibir di dalam perte
muan-perterntran, pada saatberdagang dan ketika
saling berkunjung,

w':j :ii 3Y;1 fr{i Jit^-J(, #
t,&* e\bi6Ltsl'{'+ i; -7;; &
'Dan wanita-wanita di lfitn bnlwn, Tstri al-kk
mmgodn buj argny a un tuk mmund.t*'Ja n' diriny a (lu -

padnnya), smrnggulm.ya cinranya kepada buiangnya iat.

sangar mmdalam &nngahnya lwmi ncnandmgny a

dn lnrn fus aatan y ang ny ata. "' ffwuf. 30)

Perkataan seperti ini sama dengan apa yang

biasa diperbincangkan kaum wanita dalam setiap
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lingkungan jatriliah mengenai persoalan-persoalan
semacam ini. Dan, sejak pertama kita sudah me-

ngetahui bahwa wanita ini adalah isti al-Aziz, dan
lelakiyang membelinya dari kafilah Mesir itu ialah
pembesar Mesir (yakni Perdana Menteri Mesir).
Perkataan kaum wanita itu untuk menyatakan hal
ini di samping menyatakan aib umum dengan
tersebarnya berita ini di kota

"Istri al-kk telnh mmgo dn buj angny a untuk mmun-
duklwn diriny a (lwp adnny a). "

Kemudian dijelaskan keadaan hati wanita itu
terhadapYusu{

"Saungguhnya cirrtanya l"podo bujangnya itu sangat

m.endalnm."

Sehingga dia teperdaya olehnya. Cintanya sam-
pai saqgat mendalam dan mengoyak-ngoyak hati-
ny4 dan cintayang mendalam itu hrhrpnya tipis (se
hingga sering dimunculkan ke luar - penj.),

"Sesunguhny a lwmi memandnngnya dalarn lusaatan
yangnyata."

Dialah adalah majikan wanita yang besar, isti
seoftrng pembesar. Dia terpedaya oleh bujangnya
bangsa lbrani yang dibelinya Atau, barangkali para
wanita itu membicarakan betapa telah populernya
fitnah ini, yang sudah terungkap dan tampak per-
soalannya, sementara dia (sang penguasa) sendiri
yang mengeritik kebiasaan yang moderat ini, bukan-
nya mengeritik perbuatan yang ada di belakang
layar?

Orang yang Benar Dipenjara (Fenomena
Kezaliman Sebuah Rezim)

Di sini terjadilah sesuatu yang pada saat se
belumnya rasanya tidak mungkin terjadi kecuali di
kalangan birokrat seperti ini. Ayat ini menyrngkap
pemandangan tentang tindakan yang dilakukan
oleh wanita yang pemberani itu, yang mengerti
bagaimana cara menghadapi wanita-wanita golong-
annya dengan mencerca dan melakukan rekayasa,

{'fu;ffi t7r:q,"){,ij'4v-6
t'r";aE

'Maka, tatkala wanita itu Qulaikhn) mendnngar

cercaan mereltn, diundnngnyahh wanita-wanita itu
dnn disedialwnnyabagi mnelw tumpat duduk. Diberi-
lmnnya kepada masing-masing mrelw sebilnh pisau
(untuk memotong jamuan), leemudian dia bulun
(lnp ofu Yusufl ,' Keluarlnh (nmpalilwnlah dirimu)
kepadn mereka.' Maka, tatlilla wanita-wanita itu
mzlilmtnya, mnelm kagum l"podo (leelnlwn rupa)nya,
dan muelw rnelukni (jari) tangannya dan buleata,
Malnsempurna Allnh, ini bulanlah manusia. Sesung-

guhnya ini tidnk lain hanyalah mahilwt yang mulia.'
Wanita itu bolmta,"Inikh dia orangyang knmu ceh
aku larera (ternrik) lwpadany a, dnn sewngulary a alw
telnh mengodn dia untuk mmundukkan dirinya (lee-

padnlett) alan tetapi din mmolak. Dan sesunguhnya
jika dia tidak mennati apa yang aku perintahkan
lupadnnya, nismya dia almn dipmjarakan dnn di"a

akan termasuk gol,ongan orang-lrang yang hina."'
(Yu"uf:31-32)

Wanita itu telah menyediakan hidangan untuk
mereka di istananya. Dari sini kita mengetahui
bahwa wanita-wanita ihr adalah dari golongan elite,
karena merekalah yang diundang untuk makan-
makan di istana dan mereka pulayang diberi fusi-
litasyang serba enak ini. Tiunpak pula bahwa mereka
sedang makan sambil duduk bersandar di atas
bantal dan hamparan sebagaimana kebiasaan orang
Timur padawakhr itu.

Wanita itu telah menyediakan untuk mereka
tempat duduk ini dan memberi masing-masing
sebilah pisau untuk memotong makanan. Dari sini
dapat ditarik kesimpulan bahwa peradaban material
ba4 gsa Mesir telah mencapai kemajuan yang jauh,

dan bahwa kehidupan dalam istana sangat mewah.
Karena menggunakan pisau untuk makan pada
beribu-ribu tahun yang lalu memiliki nilai tersendiri
unfuk menggambarkan kemewahan kemajuan
materialnya- Dan" ketika mereka sedang sibuk me-
motong daging atau mengupas buah, tiba-tiba mercka
dikejutkan dengan Yusuf,

"Knnudian dia bnkanlah l"pon" Yusuf, 'I(eluarlnh
(nmp aklanlnh dirimu) l"pono mnela!' Mata tntknln
wanita-wanita itu melih"atnya, mnekn fug* l"podo
(fuelnknn rupa)nya."

Mereka tercengang dan terkagum-kagum se-
telah Yusuf menampald<an diri kepada mereka.

- .2 t. oz4zb
,gitJ:_2\,-tiljf; 3,,$\K:iiiGtLS
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'Dan mueka mzlulcai (iarl nrgm merel(n."

Mereka melukai jari.jari mereka dengan pisau itu
karena tercengang dan terkagum-kagum.

'Dan mnela berlata, Malusempurnn AllaJt!'."

Ini adalatr kalirnatunhrk menyucikanAllah, yang

diucapkan dalam keadaan seperti ini unhtk meng-

ungkapkan keterheranan terhadap ciptaan Allah.

"Ini bulanlnh mnnusia. Sesunguhnya ini tidnk hin
lwny alah nwlnilwt y ang mulia. " ff vxrfz 31)

Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan (sebagai-

mana sudah kami katakan di muka pada penda-

huluan) telah terserapnya sebagian dari agama
Tauhid pada masa itu.

Isti al-Aziz itu melihat bahwa dirinya telah dapat
mengalatrkan wanita-wanita golongannya itu, dan
mereka tercengang, terkagum-kagum, dan ter-
bengong-bengong dengan munculnya Yusuf di
hadapan mereka. Maka, berkatalah wanita itu atas

kemenangannya dengan tidak merasa malu-malu di
depan wanita-wanita lain yang sejenis dan sekelas
dengannya itu. Dan, dia membanggakan diri ter-
hadap mereka bahwa Yusuf ini berada di dalam
genggaman tangannya, meskipun dia tidak mema-

tuhinya pada suatu kali (untuk memenuhi ajakan-

nya berbuat serong-penj.). Tetapi, toh wanita itu
dapat mengendalikannya pada kali lain (untuk
menampaliakan diri kepada pada wanita itu-penj.),

' Wanita itu b nlwn,-'huhh dia orang y ang lwmu ala
aku larena (ternrlk) lupadanya."

Maka perhatikanlah, bagaimana mengagumkan
dan mempesonanya dia!

'Dan sesungguhnya aku telnh mmggodn dia untuk me-

nunduklmn dirinya (lupadnku), alwn tetapi dia m.e-

nohk."

Sesungguhnya aku telah silau olehnya, seperti
kamu, lalu aku menggodanya unfirk menundukkan
dirinya kepadaku, tetapi dia mencari perlindungan.
Yakni, dia berlindung dan menjaga dirinya dari
mengikuti ajakan dan fitnahnya.

Kemudian wanita itu menuniukkan kebanggaan-
nya di hadapan wanita-wanita lain itu karena dapat

menguasai Yusuf. I-antas dia membual dan tanpa

merasa risih unhrk mengatakan secara terus terang

akan gelora kewanitaannya di hadapan wanita-
wanita lain,

'Dan sesunguhnya jiln jila dia tidak menaati apa

yang aku perintahlean kpadanya, niscaya dia aknn

dip enj aralun dnn dia alan tmnnsuk mang- orang y ang

hina.'(Yvsufz 32)

Yah, dia terus-menerus membual, mengultima-
tum, dan melakukan bujukan baru di balik ultima-
hrmnyaitu.

Yusuf mendengar perkataan yang disampaikan
di hadapan wanitarwanita yang terengatrengah dan

menampak-nampakkan rasa pesonanya dalam ke
sempatan itu. Kita memahami dari ayat ini bahwa
mereka adalah wanita-wanita yang terfitnah lagi
suka membuat fitnah di dalam menghadapinya dan
dalam memberikan komentar terhadap perkataan

tuan rumah. Sementara itu, tiba-tiba Yusuf ber-
munajat kepada Tuhannya,

tVY-*,*+\roL;JEtli;136
"Yusuf bnluta, 'Wahai IillnnJcu, penjara lebih aku

sulmi dnrip ada mmgikuti aj aknn mnela lup adnku. "

Dan, dia tidak mengatakan, "Daripada mengikuti
ajakannya lcepadnku. :' Maka, mereka semuanya
terlibat dalam ajakan itu, baik dengan perkataan,
gerakan, maupun gayanya....

Maka, Yusuf memohon pertolongan kepada
Tuhannya supaya dijauhkan dari tipu daya mereka
dan perangkap mereka. Karen4 dia takut dirinya
menjadi lemah di dalam menghadapi bujuk rayu
yang terus-menerus, yang dapat mengakibatkan
dia terjerumus ke dalam apa yang dia li*rawatirkan
itu. Dan, berdoalah diakepadaAllah agar diselamat-

kan darinya,

tl'4,;4;re$YbAp5"$:;S&J;,Jb
'Dan jila tidnk Englwu hhdarlwn dmipadnku tipu
dayamzrelrn, tmtu aku altnn cendsrunguntuk (nume-

nuhi keinginnn rnnelw) dan tentulnh aku termnsuk

nrarq- ararg y ang bodoh. " ff usufz 33)

Inilah doa orangyang mengerti kedudukannya
sebagai manusi4 yang tidak terpedaya oleh keter-
peliharaannya dari dosa dan kejelekan. Maka, dia
senantiasa ingin mendapatkan tambahan perto
longan dan perlindungan dari Allah. Dia ingin agar
Allah selalu menolongnya di dalam menghadapi
fitnah, tipu daya, dan bujuk rayu.

Q,zrj, frt &'T a sft * fi' +r;:u
9)-$
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' MaJ@ Tuhnnny a m.anp n lerunlan dn a Yusuf dan D ia
rnenghind.arlun Yusuf dnri tipu daya mereka. Se-

sunguhny a Dialnh Yang Mala Mmdmgar lagi Mala
Merrye tnhui." (Yusuf: 34)

Penghindaran ini boleh jadi dengan menimbul-
kan rasa putus asa di dalam diri mereka bahwa
Yusuf tidak mau memperkenankan ajakan mereka,
setelah mereka mencobanya sedemikian rupa.
Atau, dengan menjadikanYusuf semakin menjauh
dari bujuk rayu itu. Sehingga, dia tidak merasakan
pengaruhnya di dalam hatinya. Atau, boleh jadi
dengan keduaduanya

"Sesunguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lngi
Mah"a Matgetahui."

Yang mendengar dan mengetahui, mendengar
tipu dayadan do4 danmengetahui apayangadadi
belakairg tipu daya dan doa ini.

Demikianlah Yusuf melewati ujian yang kedua
ini berkat kasih sayang dan perlindungan Allah.
Dan, dengan keselamatan Yusuf ini, berakhirlah
episode kedua dari ceritayang mengesankan ini.
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'I(emudiam dmbul pikiran pada mereka se-
telah melihat tanda-tanda (kebena,ran Yusul)
bahwa mereka harus memenjaraka^nnya sam-
pai padasuaur walchr. (35)Danbersama dengan
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dia masuk pula ke dalam Peni.Fa dua ora.ng
pemuda. Berkatalah salah seorang di a.ntara

keduanyar'Sesungguhnya aku bermimpi bahwa
aku memeras anggur.'Dan yang lainnya ber-
katar'Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku
membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya
dimakan burung.' Berikanlah kepada kami
tabirnya; sesungguhnya kami memandang kamu
termasuk orang-orang yang Pandai (mena-

birkan mimpi). (36) Yusuf berkata' 'Tldak di-
sampaikan kepada kamu berdua makanan yang

akan diberikan kepadamu melainkan aku telah
dapat menerangkan jenis makanarl ihr sebelum

mat anan ihr sampai kepadamu. Yang demi-
kian iur adalatr sebagia.n da"ri apa yang diajar-
kan kepadaku oleh Tbha"nku. Sesungguhnya
aku telah meninggalkan agama orang-orang
yang tiilak beriman kepada All4' sedang
*"tik" ingkar kepada hari kemudian.' (37)

Dan aku mengikut agama bapak-bapakku
yaitr lbratrturL hhak dan Ya'qub. Ttadalah paurt
bagi kami (para nabi) mempersekutukan
sesuanr apapun dengan Allah. Yangdemikia.n
ihr adalah dari karunia Alah kepada kami dan
kepada manusia (selunrhnya) ; tetapi kebanyak-
an- manusia itu tidak mensyukuri-(Nya). (gg)

IIai kedua penghuni penjara' mana^kah yang
bailq tuhan-tuhan yang bermacam-macam ihr
ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha-
perkasa? (39) Kamu tidak menyembah yang
sehin anlah keorali hanya (menyembah) niilna-
ruuna yang kamu dan nenek moyangmu mem-

buat.buatrya. Allah tidak menurunkan suahr

keterangan Pun tentang nama-na-ma itu'
Keputusan iurhanyalah kepunyaan Altah' Dia
telah memerintatrkan agar kamu tidak me
nyembah selain Dia.Itulah agaTa yanglurus'
tetapi keba"nyala^n manusia tidak mengetahul
(m) ffai teaua penghuni penjara"adapun salah

seora,ng di a^ntara kamu berduar akan memberi
minum-hra:rnya dengan khamar. Adapun ya'ng

seorang lagi maka ia akan disalib' lalu bunrng
memakan sebagia"n kepalanya- Telah dipuhrs-
kan perkara yang kamu berdua menanya-
kann-ya (kepadaku).' (41) Dan Yusuf berkata
kepada orang yang diketahuinya akan selamat

di-antara mereka berdua" 'Terangkanlah ke-

adaanku kepada hranmu.'Maka' setan men-
jadikan ia lupa menerangkan (keadaan Yusuf)

kepada tuannya. Karena itu, tetaplah dia
(Yusuf) dalam penjara beberapa tahun

lamanya. (42) Raja berkata (kepada orang-
orang terkemuka dari kaumnya)r'Sesungguh-
nya aku bermimpi melihat hrjuh ekor sapi
betina ya.ng gemuk-gemuk dirnakan oleh urjuh
ekor sapi betina yang kurus-kurus; da.n hrjuh
bulir (gandum) ya.ng hijau dan hrjuh bulir yang
lainnya yang keaing. [Iai orang-orang yang
terkemuka, terangka^nlah tentang tabir mimpi-
ku ihr jika kamu dapat menabirkan mimpi.'
(43) Mereka menjawab, '(Iur) adalah mimpi-
mimpi yangkosong dan l€rxri sekali-kali tidak
tahu menabirkan mimpi itrr.' (44) Da"n ber-
katafah orang yang selamat di antara mereka
berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah

beberapa waktu lama.nyao'Alu akan mem-
beritahukan kepadamu tentang (ora"ng ya^ng

pandai) menabirkan mimpi ihr, maka uhrslah
aku (kepadanya).' (45) (Setelah pelayan ihr ber-
jumpa dengan Yuzuf, dia berseru)r'Yusuf, hai
orang yang amat dipercaya, tera^ngka^trlah ke-
pada kami tentang Uriuh ekor sapi betina ya,ng

gemuk-gemuk yang dima.kan oleh urjuh kekor
iapi betina yang kunrs-kurus, dan h{uh bulir
(gandum) yang hijau dan (h{uh) lainnya yang
kering agar aku kembali kepada oran-g-orang
itu, agar mereka mengetahuinya.' (46) Yusuf
berkatan'Supaya kamu bertanam hrjuh tahun
(lamanya) sebagaimana biasa; maka aPa yang
kamu hrai hendaklah kamu biarka.n di bulirnya
kecuati sedikit unhrk kanru makan. (47) Kemu-
dian sesudah itu alan datang urjuh tahun yang
amat suli! yang menghabiskan apa yang kamu
simpan unhrk menghadapinya (tatrun sulit),
kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu
simpan. (aS) IGmudian setelah itr al€n datang
trjuh tahun yang padanya manusia diberi hujan
(dengan cut<trp) dan pada masa itr mereka me-
meras anggur.' (49) Raja berkata, Bawalah dia
kepadaku!'Maka tatkala uhrsan itu datang
kepada Yusuf, berkaalah Yusuf,'Kembalilah
kepada hranmu dan ta^nyakanlah kepadanya
bagaimana halnya wanita-wanita yang telah
melukai tangannya- Sesungguhnya Tirhanku
IVIaha Mengetahui tipu daya mereka.' (50) Raja
berkata (kepada wanita-wanita itu)"Bagai-
mana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf
untuk menundulid<an dirinya (kepadamu)P
Mereka berkata"Mahasempurna Allalro kami
tidak mengetahui suahr keburukan daripada-
nya.' Berkata istri al-Az% 'Sekara.ng jelaslah
kebenaran ihr, akulatr yang menggodanya
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unhk menundukkan dirinya (kepadaku)' dan
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang
benar.' (51) @an Yusuf berkata), 'Yatg demi-
kian ihr agar dia (a[-Adz) mengetahui bahwa
sezungguhnya aku tidak berHrianat kepadanya
di belaka^ngnya, dan bahwa Allah tidak meri-
dhai tipu daya ora^ng-onang yang berkhia.nat
(52) Dan aku ddakmembebaslrur didku (daxi
kesalahan), karena sesungguhnya nafsu ihr
selalu menyuruh kepada kejahatan, kectrali
nafsu ya"ng diberi rahnat oleh Ttrhanliu. Se-
sungguhnya Tbhanku Maha Pengampun lagi
Maha Penyaya"ng.'' (53)

Ujian Ketiga dalam Kesulitan
Inilah episode ketiga dan ujian ketiga yang se

kaligus sebagai ujian terakhir yang berupa kesulit-
an dalam kehidupan Yusuf. Karena, peristiwa-pe
ristiwa sesudahnya adalah berupa kesenangan dan
kemakrnuran, sebagai ujian atas kesabarannya ter-
hadap kelapangan, sesudah diuji kesabarannya
dalam menghadapi kesulitan.

Ujiannya pada episode ini adalah ujian yang
berupa dipenjarakannya dirinya setelah tampak
jelas bahwa dia tidak bersalah. Padahal, memenjara-
kan orangyangtidakbersalah itu adalah suatu tin-
dakan yang amat kejam, meskipun kemantapan
hatinya bahwa dia tidak bersalah itu dapat meng-
hibur dan melegakannya.

Dalam menghadapi cobaan yang seperti ini
muncullah nikmat Allah kepada Yusuf, dengan
dikarunia-Nya ilmu laduni. Sehingga, dia dapat
menabirkan mimpi dan mengetahui sebagian per-
kara gaib yang dekat terjadinya yang telah tampak
tanda-tanda permulaannya, lalu dia dapat menabir-
kannya. Kemudian akhirnya tampaklah dengan
jelas nikmat Allah atasnya dengan diumumkannya
secara resmi di depan pihak penguasa tentang ke
tidaksalahannya. Juga datanglah karunia-karunia
Allah yang layak untuknya, yari$ delama ini tersem-
bunyi di alam gaib, yang berupa kedudukan yang
tinggr, kepercayaan yang mutlak, dan kekuasaan
yang besar.

"Kernudinn timbul pikiron padn mtrela setelnh melilat
nnd.a-nnda (fubennran Yusufl balwa mnelw hnrus
memenjarakannya sampai pada suatu waktu."
(Yusuf:35)

Demikianlah nuansa istana, nuansa kekuasaan
yang absolut, nuansa golongan bangsawan, dan
nuansa jahiliah! Setelah mereka mengetahui tanda-
tanda yang menunjul<kan bahwa Yusuf tidak ber-
salah, dan setelah isti sang penguasa dengan
bangga mengundang beberapa orang wanita dan
menyatakan secara terus terang bahwa dia benar-
benar terpesona olehnya, tetapi kemudian Yusuf
memilih penjara daripada mengikuti perintahnya...
Maka timbullah pikiran dan gagasan mereka bahwa
mereka harus memenjarakannya hingga suafu
waktu.

Kemungkinan isti sang penguasa itu telatr puhrs
asa melalmkan berbagai upaya setelah melontarkan
ultimatum. Kemungkinan hal itu menambah ter-
sebarnya berita di kalangan ralryat yang lain. Oleh
karena ifir, rahasia "rumah tangga kerajaan" harus
dijaga dan dipelihara . . jangan sampai ada yang men-
dengarnya. Apabilil orang-orang di dalam rumah
tangga kerajaan itu tidak mampu melindungi rumah
tangga ini dan wanita-wanitanya, maka mereka
tidak lemah untuk memenjarakan seorang pemuda
yang sama sekali tidak bersalah, melainkan hanya
semata-mata karena tidak mau mengikuti ajakan
tuan putri yang tengatr terpikat dan bergelora cinta-
nya itu, yang sering menyebutnyebutnya di kalang-
an golongan menengah.

' Dan bsrsarna dmgan dia masuk puln kz dalnm pmj ara
dua orangpunud,a..,."

Dan, kita akan mengetahui sesudatr itu bahwa
kedua pemuda itu termasuk pelayan khusus raja...

Ayat ini hanya menyebutkan secara ringkas saja
keadaan Yusuf di dalam penjara berikut kesalehan
dan kebaikannya di sana. Sehingga, ia menjadi per-

hatian dan taruhan kepercayaan orang{rang yang

ada dalam penjara yang di antaranya banyak pula
pelayan dan petugas yang dianggap jelek kerjanya
dalam istana atau tugas-tugas lainnya, yang di.
anggap menentang dan membikin raja marah, lalu
mereka dimasukkan ke dalam penjara....

Ayat-ayat itu menyebutkan semua ini secara se
pintas saj4 untuk menampilkan pemandangan (ke
adaan) Yusuf di dalam penjara dengan dua orang
pemuda yang merasa tenang dan percaya kepada-

nya. Keduanya menceritakan mimpi.mimpinya
kepadanya dan meminta ditabirkan, karena mereka

*S\fiYyJ,t{6f
.at
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melihat tanda-tanda kebaikan, kesalehan, dan ke
bagusan ibadahnya, zilnrnya, dan perilakunya,

g$3frJ6'.-,-6(j4i*Sti
ej j4;"-4-;tt$1J6:F65J
U5;;i,ritl'rteg:'+;'ht?UfiL-$

tl'*li
"Bnlwtalah salah s eorang di annra leduanya,'St*ry-
gnhoy aku bnmimpi bahwa aku m.emnas angur.'
Dan yang lainnya bnlan, 'Sesungguhnya aku bn-
mimpi bahwa aku membaua roti di atas leepalaku,

sebagiannya dinalran bururg.' Bnilanlnh fupadn lani
tabirnya; sesungguhnya knmi memandnng knmu tn'
masuk orang-nrang yang baik (pandni rnenabirlan
mtnpil."(Yusuf: 36)

Yusuf mempergunakan kesempatan ini untuk
menyebarkan akidah yang benar kepada para nara-

pidana. Mal€, keberadaannya sebagai narapidana

tidak menghalanginya untuk membehrlkan akidah

dan tata kehidupan yang rusak. Suatu sikap yang

memberikan hak kehrhanan kepada para penguasa

negeri, dan ditunduki sebagai tuhan-tuhan yang

memiliki hak prerogatif kehrhanan, hingga mereka
menjadi semakin sombong!

Yusuf memulainya kepada dua orang teman se
penjaranya, karena persoalan yang sedang mereka
hadapi. Maka, Yusuf menenangkan mereka mula-

mula dengan mengatakan bahwa dia akan man-

birkan mimpi mereka. Karena, Tuhannya telah
mengajarinya ilmu laduni yang khusus, sebagai

balasan atas pemurniannya di dalam beribadah
hanya kepada-Nya saja, dan pembebasan dirinya
dari menyembah kepada sembahan-sembahan lain.

Demikian pula yang dilakukan oleh bapak-bapak-

nya sebelumnya. Dengan demikian, dia dapat me
narik perhatian mereka sejak saat pertama dengan

kemampuannya menabirkan mimpi mereka, se
bagaimana dia juga menarik perhatian mereka
kepada agamanya,

'Ji.+-hrKuJ,r*V'j?6r#5rc

;j iu LKj jY:i &Ern:'tKt s

+ 6t K"& te$u, rL') $\ 6j$S
3ft J;zJ e.;15 -*ty_,"s &( L UV

gttg,;d1y*$";t,a;\it$iffl
&6y,r^S*,\r(]41#r'v1i

"Yusaf berlata, 'Tidak disampailwn kepadn kamu
bndua malanan yang alun diberilan kepadnmu me-

lninlwn aku ulnh dapat rurwanglwn jais mnlarun
itu scbelum rnalunitn itu sarnpai kepad,amu. Yang

demikian ilu hdnlnh sebagian dari apa yang dia:jmkan
lupadalw ohh Ifulanku. Senngguhny a alu tclnh mt -

ninggalkan agamn nrang-orang jang tidak buiman
Iupada Allah, sednng maelw inglur lupada luri lemu-
dian. Dan alm mmgikuti agamn bapak-bapalJw, y aitu
Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Tiadalnh p atut bagi knmi
(para nabi) mempnsekutulwn sauatu apa pun dmgan
Allnh. Yang demikian itu adnlnh dmi lwrunia Allah
Iupaln larni dnn lupadamanria (selurularya); tutapi
kebanyalun manusia itu tidak mensyukuri-Nya."
(Yusuf:37-38)

Tampak sekali metode pembicaraan Yusuf yang
halus di dalam memasuki jiwa orang tersebul
Tampak pula kecerdasan dan kecerdikannya di
dalam mengungkapkan kalimat yang halus dan
lembul Inilah sifat kepribadiannya yang menonjol
di dalam kisahnya yang panjang ini....

'Yusuf bnlcota,'Tidak disampaikm kepadn lwrnu bn-
dua mnlunnn y ang alwn dibrilwn lupadnmu melnin-
lwn aku telnh dnpat mmnanglmn jatis mnlmn"an itu
sebelum makarun itu sampai kzpadnmu. Yang demi-

kian itu adnlah wbagian dnri apa yang diajarlan lu-
padnku olch Tiim.nlu. "'

Dengan penegasan ini, dia memberikan ke
percayzum bahwa seseorang yang mendapatkan
ilmu laduni dapat mengetahui makanan yang akan
dihidangkan dan dapat memberitatrukan apa yang
diketahuinya. Hal ini Qebih dari penunjukannya
kepada karunia Allah kepada hamba-Nya yang
saleh, yaifu Yusu$ cocok dengan situasi dan kondisi
waktu itu.

Dan perkataannya, "Yang demikian itu a.dalah

wbagian dari apa yang diajarlun kepadnku oleh

Tulnnku", datang pada saatyang tepat dilihat dari
sudut kejiwaan untuk memasukkan ke dalam hati
mereka seruan ke jalan Tuhannya Demikian pula
dengan penyebutan ilmu laduniyang dengan jalan

ini dia akan dapat menabirkan mimpi mereka.

"Sesungguhnya aku tulnh mcninggallan agama orang-

orattg yang tidak bniman lwpada Allah, sednng merelu

inglwr l"po.do hnri lumudian."(Yusuf: 37)
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Perkataannya ini mengisyaratkan kepada orang-
oftrng tempat ia dipelihara, yaitu keluarga al-Aziz,
pembanfu-pembanfu raja, dan pembesar-pembesar
yang mengikuti mereka. Dan kedua pemuda ter-
sebut mengikuti agama kaum itu, tetapi Yusuf tidak
menghadapkan (menunjuk) pribadi mereka ber-
dua, melainkan menyebutkan kaum secaraumum
agar mereka tidak tersinggung dan lari (menjauh).

Tindakan Yusuf ini merupakan tindakan yang
cerdas, biiaksana lematr lembut, bagug dan mengena.

Penyebutan aldrirat dalam perkataan Yusuf di
sini (sebagaimana telah kami katakan sebelumnya)
adalah karena iman kepada akhirat itu termasuk
salah satu unsur akidah yang disampaikan semua
rasul sejak menyrngsingnya faiar kemanusidan
yang pertama. Jadi, bukan seperti anggapan se
bagian sarjana perbandingan agama yang mengata-
kan bahwa unsur akhirat itu belakangan datangnYa
pada akidah. Memang kepercayaan kepada hari
aktrir itu belakangan adanya menurut akidah keber
halaan jahiliah, tetapi ia merupakan unsur pokok
dalam risalah samawiah yang benar....

Kemudian, setelatr menjelaskan rambu-rambu
agama kafr itu Yusuf menerangkan rambu-rambu
agama iman yang diikuti olehnya dan oleh bapak-
bapaknya

'Dan aku mengikuti oganu bapak-bapakku, yaitu
Ihrahim, Islag, dan Ya'qub. Tidaklnh patut bagi lwmi
mzntpnsekutulwn sesuatu pun dengan Allr7h.... "

Inilah agama tauhid yang murni, yang tidak
mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah....

Petunjuk kepada tauhid itu merupakan karunia
dari Allah kepada orang-orang yang mendapat
petunjuk itu. Dan, itu merupakan petunjuk yang
dapat diraih oleh semua manusia asalkan mereka
menuju ke sana dan menghendakinya. Karena di
dalam fitratr mereka terdapat pokoknya dan bisik-
annya; di dalam keberadaannya dan alam sekitar-
nya terdapat kesan-kesan dan petunjuk ke arah
sanq dan di dalam risalah para rasul terdapat ke
terangan dan lretetapannya. Akan tetapi" manusia
sendirilah yang tidak mengetatrui karunia ini dan
tidak mensyukurinya,

"Yang dmikian itu adnlnh dari karunia Allnh l"podo
lmmi dnn ln\od" manusia (seluruhnya); tetapi lu-
banyalannarutsiatfda.kmenryulwrinya."(tusrld:38)

Ini merupakan cara masuk yang halus... se
langkah d€mi selangkatr ... penuh kehati-hatian dan
lemah lembut... Kemudian ditanamkan ke dalam

hati mereka lebih banyak dan lebih banyak lagi.
Dan, dijelaskanlah kepada mereka akidahnya de
ngan sejel-asjelasnya- Disingkapnya kerusakan (ke
salahan) akidah mereka dan akidah kaum mereka,
serta keburukan realitas kehidupan yang mereka
jalani... sesudah diberi pendahuluan yang panjang,

L. {t ffi } y'e*' AJ; 64i &>,1s.

W3d(';A:Jb^;;,*:arry,yg31zf

tag,#i';d
"Hai kcdua penghuni penjarq, manalwh ya.ng, baik,

tulwn-tulwn y ang bmnaum=mamm itu ataukah Allah
Yang Maln ha lagi Malwperkasa? I{amu tidak nw-

nyenbahyangse.lninAllahhacualilwnya(naqenbah)
twtut-uwtn lang knmu dan nmek rnqangnu nvm-
buat-buatuya. Allah tidak ntnurunlan sualu lwtnarg-
an pun tentatry rwwluntm itu. I(eputusan itu hnny a'
lnh keputusan Alhh. Dio telah mmerintahJran qu
lwmu tidak mny un bah sehin Dia. Itulah agama yarry
lurus, tetapi lccbanyakan m.anusia tid.ak mntgctahul"
(Yusuf:39-40)

Yusuf dengan perkataannya yang singkat" jelas,

pasti, dan terang ini, menggambarkan rambu-rambu
agama ini dan semua unsur akidahrya'yang meng-
goncang dengiin keras semua pilar kemusyrikan,
thaghuf dan keberhalaan,

'Wahni ludua pmghuni p mj ara, marulcnh y ang bail6
tuhnt+ulnn y ang bermamm-nulmm ilu arnulwh Allah
Yang Malw Era lagi Mahapnlusa?" (Yusuf: 39)

Dia menjadikan kedua orang ifu sebagai teman,
dan berusaha menjadikan mereka senang kepada
sifat-sifat dan penampilan yang m€n€nangka4 ini,
agar dari pintu ini dia dapat memasuki lubuk dak-
wah dan batang hrbuh akidatr. Dia tidak mendak-
wahi mereka secara langsung, melainkan rnelna-
par kan kepada mereka persoalan yang menjadi
tema dakwahnya'Marakah yang bath tulwn-tulwn
y ang bsnnncam-nwcom itu ataukah Alloh Yang Maln
Esa lngi Mahnpulwsa?"

Ini adalah sebuah pertany4anyang menukikke
dalam fitrah dan qrenggonciugnya keras-keras.
KareRa, fifah itu hanya mengenal satu tuhan s{a,
maka mengapa lantas ada paharn yang mengatakan
tuhan ihr bermacam-macam? Sesungguhnya Zat
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yang berhak meniadiTuhan yang disembah dan

ditaati perintatr-Nya serta diikuti syariat-Nya hanya-

lah Allatr Yang Matra Esa lagi Mahaperkasa Apabila

Anda sudah mengesakan Ilah dan mengakui ke
kuasaan-Nya yang perkasa di alam semesta ini,
maka sebagai konsekuensi logisnya Anda wajib
mengakui Dia satu-satunya sebagai Rabb dan

mengakui kekuasaan-Nya yang perkasa terhadap

kehidupan manusia. Dan, tidak boleh sekejap mata

pun manusiayang sudah mengakui dan mengerti
batrwaAllah ihr Maha Esa dan Mahaperkas4 tetapi

kemudian mereka beragama dengan selain agama

Nya, tunduk kepada perintahnya, dan menjadikan
selain Allah sebagai Rabb.

Sesungguhnya Rabb pasti Ilah, yang memiliki
dan menguasai seluruh alam ini serta mengatur-
nya- Tidak boleh seseorang atau sesuahr yang tidak
nurmpu thengafur urusan seluruh alam ini menjadi
Rabb (tuhan) bagi manusi4 yang menguasai ma-

nusia dengan hukum dan keputusannya, padahal

dia tidak berkuasa terhadap seluruh alam ini de
ngan segala urusannya.

Allah Yang Maha Esa dan Mahaperkasa itulah
yang lebih baik untuk diikuti oleh manusia karena

kehrhanan-Nya, daripada beragama (hrndukpamh)

kepada tuhan-fuhan yang berlnacam-macam yang

berupa hawa nafsu jahil, yang sangat terbatas ke
mampuannya, yang buta dan tidak dapat melihat
apa yang ada di balik sesuatu yang dapat dilihat
dengan mata dari dekal Kemanusiaan mengalami

malapetaka karena banyaknya dan bermacam-
macamnya fuhan-tutran serta beraneka macamnya

hawanafsu manusia.
Inilatr fuhan-tuhan buatan yang merampas ke

kuasaan dan rububiyahAllahatau yang diberi hak
dan kekuasaan ini oleh orang{rang jahil di bawatt

pengaruh takhayul, kf,rurafa! dan dongengdongeng;

atau di bawah pengaruh kekuasaan, penipuan, dan

rekayasa. Inilah tuhan-tuhan bumi (buatan) yang

tidak sedikit pun berkuasa lepas dari hawa nafsu-

nya, dari keinginannya terhadap kelanggengan
dirinya keineinannya untrk mengekalkan kekuasa-

an dan kekuatannya. Juga tak berkuasa untuk
menghancurkan semua kekuatan yang meng-

anca- k"kuasaannya baik dari dekatmaupun dari
jauh. Tuhan-tuhan buatan itu tidak kuasa memper-

gunakan kekuatan-kekuatan itu untuk mengung-
gulkan kekuasaannya, mempopulerkannya, dan

membesar-besarkannya, supaya tidak lemah dan

tidak hilang pengaruh tipu dayanya.

Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa sama

sekali tidak membutuhkan alam semesta. Dia
Matrasuci, tidak adayangDiakehendaki dari mereka

melainkan ketakrvaan, kesalehan, amal yang bagus,

dan pemakmuran dunia-sesuai dengan manhaj-

Nya. Dia menganggap seluruh kegiatan mereka
yang demikian sifabrya ini sebagai ibadah. Hingga
syiar-syiar yang diyajibkan atas mereka ihr pun

hanya dimaksudkan unhrk memperbaiki hati dan

perasruln mereka, unfuk memperbaiki kehidupan
dan realitas mereka. . . . I(alau tidak demikian, maka

Allah Mahakaya, tidak membutuhkan hamba-

hamba-Nya samasekali,

"Hai manusia, knmulah yarry bnluhendak leepada

Attnh; dan Allah Dialah Yang Malnlwya (tidak me-

rnerlulun sesuatu) lo& Mol* terpuji'" @athittz 15)

Maka, perbedaan antara beragama (hrnduk
patuh) kepadaAllahYang Maha Esalagi Mahaper-

kasa dengan beragama unfuk tuhan-tuhan yang

bermacam-macam itu jauh sekali.
Kemudian Yusuf melangkah lebih jauh lagi di

dalam merobohkan akidah jahiliah dan kepercaya-

an-kepercayaannya yang rapuh,

"Kamu tidnk menyembah yarry selain Allah lucuali
hntl a (nmy anbah) nmra-rwmn y mg lamu dnn nnuk

moyang lamu mnntruat-buatrtya. Alkh tidnk nwnurun-

lan suatu lwtnangan pun tmtang namn-rtamn itu."

Tuhan-tuhan ini (baik dari manusia maupun
bukan manusia) tidak memiliki hak dan kekuasaan

ketuhanan sedikit' pun. Mereka tidak mempunyai

hak hak rububiy ah *nnsekali. fububiy ahkenhan-
an' itu hanya kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi
Mahaperkas4 yang menciptakan dan menguasai

semua makhluk. Akan tetapi manusia, karena ke
jahiliahannya yang beraneka ragam bentrknya dan

aturannya, memberikan bermacam-macam nama

kepada apa yang mereka pertuhankan itu. Mereka
beri merekabermacam-macam sifat dan keistime
waan-keistimewaan. Sebagai keistimewaan yang
pertama ialatr keistimewaan untuk membuathukum
dan keistimewaan yang berupa kekuasaan, padatral

Allah sama sekali tidak memberi mereka kekuasa-

an dan tidak menurunkan suafu keterangan pun

untukitu....
Di sini Yusuf melancarkan pukulan teraklhirnya

yang sangat telalc yaihr dia menjelaskan siapa se
benarnya yang berwenang terhadap kekuasaan ini.

Siapakah yang berhak menetapkan hukum (segala

keputusan) ini? Siapakah yang berhak untuk di-

taati? Atau dengan kata lain, siapakah yang berhak
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untuk "diibadahi"?

"Keputusan itu lwnyalnh k4unyann Allah. Din tekth
memerintahl&n agar lmmu tidak mmyembah selain
Dia. Itulnh agam.a yng lurus, tetnpi lcebanyakan ma-
nusia tidnk mmgetnhui. " (Yusuf:  0)

Hukum (keputusan) itu tidak lain hanya ke-
punyaan Allah. Ia terbatas hanya bagi Allah saja de
ngan keputusan uluhiah-Nya, karena hnkimi,yah
'kedaulatan/kekuasaan memuhrskan sesuatu ifu'
termasukhakprerogatif uluhiah. Barangsiapayang
mengaku mempunyai haK hakimiy ah, berar 6. da
telatr menentang hak prerogatif uluhiah-Nya Dan
barangsiapayang menentang hakprerogatif llluhiah
Allah ini dan mengaku dia berhak terhadapnya,
maka sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah
secara terang-terangan dan pasti, sehingga terkena
sasaran'nash ini sendiri

Dan, mereka yang mengaku dirinya punya hak
ini bukan hanya dalam satu bentuk saja, yang
mengeluarkan yang bersangkutan dari daerah
agama yang lurus ini, dan menjadikannya sebagai
penentang terhadap hak prerogatif Uluhiatr Allah.
Tidak harus orang ihr mengatakan, "Aku tidak me
ngetatrui basi kamu hrhan selain aku." Atau menga
takan, "Aku adalah fuhanmu yang matratitrggi",
sebagaimana yang diucapkan oleh Fi/aun secara
terang-terangan. Akan tetapi, seseorang sudah
dianggap mengaku-ngaku hakini dan menentang
Allah apabila dia menjauhkan syariah Allah dari
pemerinhhan, dan terus memberlakukan undang-
undang dari sumber lain. Demikian juga bila dia
menetapkan bahwa sumber kedaulatan dan sum-
ber hukum itu bukan Allah... meskipun yang ber-
buat demikiarr ini seluruh umat atau seluruh
manusia

Umat di dalam nizltamlslamadalatr orangorang
yang memilih seorang penguasa dan memberinya
hak menjalankan hukum dan pemerintahan sesuai
dengan syariatAllah. Akan tetapi, umat ihr sendiri
bukan sumber hukum dan kedaulatan yang berhak
memberikan kewenangan unfuk membuat hukum
dan undang-undang. Sumber hukum dan kedaulat-
an yang sebenarnya hanya Allah.

Akan tetapi, banyakkalangan muslimin sendiri
yang mencampuraduld<an antara menjalankan ke
daulatan dengan sumber kedaulatan. Mak4 rnaru-
sia secara keseluruhan tidak mempunyai hak
lukimilalaymgpunya hanyalah Allah sendiri. Ma-
nusia haqra menjalankan apayang telatr disyariat-
kan Allah dengan kekuasaannm Sedangkan, apa

yang tidak disyariatkan Allah, maka tidak ada ke
kuasaan dan kewenangan baginya unfuk membuat
syariat sendiri. Allah sama sekali tidak menurunkan
keterangan untuk itu.

Yusuf mengemukakan alasan bahwa hukum
(keputusan) itu hanya milik Allah saja. lalu dia
berkata, 'Dia mzmprinnhJan agar lu.mu tidnk mz-
nyernbah selnin Did.'

Kita tidak mengerti alasan ini sebagaimana yang
dipahami bangsaArab kecuali ketika kita mema-
hami makna 2ibadnh" sebagai sesuafu yang li*rusus
untnk Allah saja. Sesungguhnya malara kata'aladn
{r+} menurut bahasa (ughawi) adalah daaru
'menjadi rendah, hina, menjadi mulia', HindJn'a
'funduk, merendahkan diri', dan dzfrlk 'rendah,
hina'. Pada mulanya dalam istilah Islam bukan
bermakna "menunaikan syiar-syiaf', yang terpakai
hanya makna lughawi saja" Maka ketika nash ini
hrun unhrk pertama kali, pada waktu itu tidak ada
syiar-syiar (ibadah maMhnh) yang diwajibkan se
hingga kata ini dipergunakan sesuai makna lugha-
winyayang kemudian menjadi makna istilahi.

Dan yang dimaksud dengan kata ini ialah ke
tundukan dan kepahrhan kepadaAllah serta meng-
ikuti perintah-Nya saja, baik perintah yang ber-
hubungan dengan Wiau. n'abbudiy ahberhubtwan
dengan pengaratran akhlalg maupun berhubturgan
dengan syariat dan perundang-undangan. Maka,
dninumhketundr:kan kepahrhan, ketaatan' kepada
Allah saja pada semua hd ini merupakan madlul
'indikasi' ibadatr yang menjadi wewenang kfiusus
Allah sendiri dan tidak menjadikan bagi seorang
makhluk pun wewenang unhrk diibadatri.

Setelah kita mengerti makna ibadatr seperti ini,
maka mengertilatr kita mengapa Yusuf menjadikan
keli;hususan ibadatr kepadaAllah ini sebagai alasan
bagi kel*rususannya terhadap hukum (keputusan).
Mak4 ibadah (dalam arti dninunnh' ttrrduh patuh,
taat dalam segala hal) tidak dapat ditegakkan
apabila hukum memutuskan sesuatu itu menjadi
wewenang selain Allah, baik hukum qadmikepu-
tusan yang berupa takdir'yang bersiht memaksa
bagi kehidupan manusia dan undang-undang alarn,
maupun hukum syar'i yang bersifit irodi'manrsia
dapat melaksanakan atau tidak melaksanakannya
sesuai kehendalary4 dengan kosekuensinya' dalam
kehidupan manusia secara khusus. Malq semua
itu adalah hukum yang akan terealisir dengan
adanya dninuruh tersebut.

Pada kali lain kita mendapati bahwa menentang
hukum Allah ini menjadikan penentangnya itu
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sudah keluar dari din Allah, sebagai suatu keten-

tuanyang sudah dimaklumi secarapasti dari agama

Karena, sikap demikian ihr sudah mengeluarkanyang

bersangkutan dari ibadahkepada Allah saja, dan
yang demikian ini merupakan sylrik yang sudah

tentu mengeluarkan pelakunya dari din Allah.
Demikian ptda dengan orangorang yang mengakui

anggapan orang yang menentang hukum Allah itu,
dan hrnduk kepada orang itu dengan sepenuh hati
tanpa mengingkari perzrmpasannya terhadap ke-
kuasaan dan hak khusus Allah. Dengan demikian,
semuanya sama saja dalam timbanganAllah.

Yusuf menetapkan batrwa mengl*tususkan ke
berhakan Allah terhadap hukum (yang merupakan
realisasi bagi kel<hususan hak-Nya terhadap ibadah)

adalatr Ad-Dinul Qryyim'Agama yang lrrus',

'Itulnh agama yang lurus."

Ini merupakan ungkapan yang bersifat mem-

batasi. IGrena itu, tidak ada agamayang lurus se
lain agamaAllah ini, yang merealisasikan kel*ru-
susan hak Allah terhadap hukum, dan merealisasi-

kan hak-Nya terhadap ibadah....

' Alm tetapi, kcbany alan mnnusia tidak mmgetnhui. "
(Yusuf: a0)

Keberadaan mereka yang "tidak mengetahui" ifu
tidak menjadikan mereka berada pada agama yang

lurus itu. Maka orang yang tidak mengerti sesuatu

tenhr tidak dapat berakidah dengannya dan tidak
dapat merealisasikannya. Karena itu, apabila ada

omng{rang yang tidakmengertihakikat agama ini'
maka secara rasional dan faktual tidak mungkin
mereka dapat diidenffikasi sebagai orang yang

berpegang pada agama ini. Dan, kejatrilan mereka

tidak dapat dijadikan alasan unhrk mentolerir mereka

meldapatkan identitas Islam. Hal ini disebabkan
sejak semua kejahilan ini sudah menjadi peng-

halang bagi identitas tersebul Maka itikad tentang

sesuatu merupakan cabang (pengembangan) dari

adanya ilmu (pengertian) tentang sesuahr itu. Inilah

logika akal dan kenyataan, bahkan logika yang

sangat jelas dan terang.
Yusuf dengan kalirnafkalimatyang singkat, ielas,

tajam, dan ce.merlang ini melukiskan semua rambu

agamaini dan semuaunsur akidatr iiri, sebagaimana

halnya dengan kalimat-kalimat ini dia menggon-
cang semua sendi syirik, thaghut, dan kejahiliahan
dengan goncangan yang keras.

Sesungguhnya thaghut itu tidak akan eksis di
muka bumi kecuali hanya mengaku berhak ter-

hadap hak istimewa uluhiah, yaitu hak Rububiah.
Yakni, hak memperbudak manusia untuk meng-

iklrti.perintahnya dan syariat (peraturan)nya, dan

tunduk kepada pikiran-pikiranny4 ideidenya, dan

undang-undangnya. Maka, si thaghut itu terus
mengupayakan terwujudnya pengakuannya ter-
hadap hak rububiyalitlr dalam kenyataan (meski-

pun tidak diucaplian dengan lisannya) karena
tindakan yang mereka lakukan ihr merupakan dalil
(petunjuk) yang lebih kuat daripada perkataan.

Thaghut tidak eksis kecuali bila agama yang

lurus dan akidah yang bersih itu hilang dari hati
manusia l(arena ihr, thaghut tidak akan dapat eksis

dan tegak apabila manusia sudah mantap dalam
itikad dan perbuatannya bahwa hukum itu hanya

kepunyaanAllah saja. IGren4 ibadah itu tidaklain
kecuali hak Allah Yang Maha Esa saja sedangkan
tunduk dan pahrh terhadap hukum-Nya ifir meru-
pakan ibadah, bahkan ia merupakan identitas
pokok ibadah.

Hingga di sini Yusuf menyampaikan puncak
pelajaran yang telah disampaikannya, yang pada

mulanya dihubungkan dengan suafir urusanyang
menyibukkan pikiran temannya dalam penjara itu.

Dari sihr kemudian dia menabirkan pelajaran mereka
pada akhir pelajaran, untuk menambah keper-
cayiurn mereka terhadap apa yang dikatakannya
dan bergantung kepada apa yang dikatakannya itu,

"gSX53r;eKA:6 iG?*i

t - -r;8 c'i\iSLli 4-4Fs6
"Hai ledua pmghuni pmjaro" adapun salah umang di
antnra lwmu berdua alwn mnnberi rninum tuannya

dmgan A:h.amnr. Adnpun yang seoratg lngi na4a dia
alan disalib, lnlu burungmernalan sebaginn dnri lv-
pal.any a.... " $ usafz 4l)

Yusuf tidak menjelaskan siapa yang mendapat-

kanberitagembiraitu dan siapayang akan meng-

alami nasib yang buruk itu, sebagai sikap lemah
lembut dan untuk menjauhi kesalahan di dalarn

menghadapi keburukan dan kesedihan. Akan
tetapi, dia menegaskan lagi urusan ini kepada ke
duanyabahwa dia mempercayai hal ini sebagii ilrnu
yang dianugerahkan Allah kepadanya

icras)+"0I5'.I|Glsz
'frhh diputusknn palum yang lwmu bndun nwuttya'
lanny a 

-(lvpanaku)." 
(Yusuf: 41)
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Sampai di sini, dan apa yang ditabirkan itu pun
terjadi sesuai dengan kepuhrsan Allah.

Yusuf menghendaki sesuatu terhadap narapi.
dana yang dibebaskan ihr, yang drpenjara atas pe
rintah raja gara-gara laporan orang{rang dalam
yang memutarbalil&an fakta mengenai peristiwa
yang terjadi pada isti al-Aziz dan wanitawanita ihr,
suahr pemutarbalikanyang biasa terjadi di kalangan
orang{rang seperti itu. Yusuf ingin agar orang ini
menyampaikan kepada raja tentang keadaan diri-
nya, supaya sang raja mengHarifikasi persoalarurya.

a;s*,)JLdt4t-
+v""

'Dan Yusaf berlilta lnpodo mang yang dilwtahuinya
alcnn selnmat di antara mnela bndua, Tnangtrcanlnlt

lrzadannku lepann htanmu.... "
Terangkanlah keadaanku, posisiku, dan hakikat-

ku kepada fuanmu dan penguasamu yang kamu
pahrhi undang-undangnya dan kamu taati hukum
dan kepuhrsannya Padahal, dengan sikap dan tin-
dakanmu itu dia (raja) telah menjadi tuhanmu,
karena Rabb (Iuhan) adalatr tuan, yang memutus
kan, yang berkuasa, dan yang membuat syariat.
Dan, di arfiara hal yang perlu diperhatikan adalatr
bahwa raja-raja ihr tidak mendalnn'akan rububiyah
bagi dirinya secara lisan seperti para Fi/aun, tidak
menisbatkan diri kepada Ilah atau 'anlilwh'ithan-
tuhan' seperti para Fir'aun jug4 serta tidak mem-
punyai simbol-simbol rububiyahkxuali kedaulatan
yang merupakan makna rububiyahdalamnash ini .

Di sini ayat ini menetapkan bahwa tabir itu ter-
wujud, dan urusannya telah dipuhrskan sesuai
dengan apa yang ditabirkan Yusuf. Dan, ditinggal-
kanlah Yusuf di sini dalam kehampaan. Kita me
ngerti bahwa semua ini telah terjadi. Akan tetapi,
orang yang diduga Yusuf akan selamat (dibebas
kan) yang lantas dirinya juga akan dibebaslan pula
tidak melaksanakan pesannya Hal itu disebabkan
orang itu lupa terhadap pelajaran yang diajarkan
Yusuf kepadanya dan lupa untuk menyampaikan
keadaan Yusuf kepada tuannya di tengah hiruk-
pikuk kehidupan istana dengan segala hal yang
melalaikan, padahal dia sudah kembalilagi ke istana
itu. lalu dia lupa terhadap Yusuf dan keadaannya

E;+f e $ . * iJ,4t iL 3i L.:itl
A't z)+wea

'Malcn, setan rnmjadilan dia lupa mmnanglan (le-
adnan Yusufl lup adn tumtny a. I(mma itu, tctnp lnh dia
(Yotufl dalnrn penjara beberapa tahun lamnnya."
(Yusuf: a2)

Dhamir (kata ganti) terakhir yang tersimpan
dalamlafal"lnbitsa"ifitkembalikepadaYusuf.Me
manglTuhan hendak mengajari Yusuf bagaim:rna
seharusnya dia memutrskan semua sebab dan ber-
pegang pada sebabNya saja. Maka Dia tidak men-
jadikan terpenuhinya kebuhrhannya itu di tangan
seseorzrng dan bukan pula pada sebab yang ber-
talian dengan seseorang. Dan, yang demikian ini
termasuk pilihan dan penghormatan Allah ke-
padanya.

Sesungguhnya harnbahamba pilihan Allatr harus
berlaku tulus kepadaAllah, memohon kepada-Nya
saja untuk dibimbing, dan memohon kepada-Nya
saja untuk melangkatrkan kaki. Ketika mereka tidak
mampu karena kelemahannya sebagai manusia
untuk memilih jalan ini, makaAllatr mernberikan
karunia kepadanya lantas dikuasakan-Nya mereka
atasnya. Sehingga, mengetatruinya, merasal<anny4
dan menetapinya sesudah itu dengan taat, ridha,'
cinta, dan rindu. Dengan semua ini sempurnalatr
karunia-Nya atas mereka.

Di Dalam Majelis Raja
Sekarang kita.berada di dalam majelis raja Dia

bermimpi yang sangat menggelitik perhatiannya.
Maka, dia mencari-cari tabirnya kepada para pe
ngiringnya, kepada dukundukun dan orangorang
yang berhubungan dengan perkara gaib.

':ilLl:,- 
9u 

"667 
6J JLA1S J,GJ

TSAstA-#'gi3q*y
t<;xu"i;-i3oL6;34 j.ct\:;,n4;4r.

t'c"[t6sii"t'x,J5rrij5i#lrlr
"Raj a bnlan (kcpatn uang- orang tnknnula di antnra
lraumnya)'Sesunguhnya alw bnmimpi, melihat tujuh
elwr sapi baim yang ganuk-gemuk dinnlan olzh tujuh
eknr sapi betina yang lwrus-kurus; dan tujuh bulir gan-
dum yang hijau dan tujuh bulir lninnya yang knirtg.
Hai mang-orang yatg terlumukn, tnangkanlnh tabir
mimpiku ini jikn knmu dnpat mnabirlun mimpi.'
Mereka menjawab, 'Itu adalah mimpi-mimpi yang

dA':$"it-l,e;
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lasong dan kami selcali-l@li tidak nhu mmnbirknn
mimpi.'' (Yusuf' 43-44)

Sang raja meminta ditabirkan mimpinya, tetapi
orang-orang terkemuka yang mendampinginya
dari kalangan para dukun tidak dapat menabirkan-
nya. Atau, mereka merasa bahwa mimpi ifu meng-
isyaratkan kepada kejelekan yang mereka dalam
kedudukannya sebagai pendamping tidak berani
menyampaikannya kepada sang raja IGrena mereka
biasanya hanya menyampaikan hal-hal yang meng-
gembirakan saja dan menyembunyikan hal-hal
yang menyusahkan.

Maka, mereka memalingkan pembicaraan seraya

mengatakan bahwa itu hanya 'mimpi-mimpi lco-

sozg", bukan mimpi sempurnayang mengandung
tabn. 'Dan lu.mi selnli-luli tldnk tahu menabirlan
mimpi", jil<amimpi itu hanya mimpi-mimpi kosong
yang kacau balau dan tidak mengisyaratkan sesuahr
pun.

Nah, sekarang kita telah melewati tisa mimpi.
Yaitu, mimpi Yusu{ mimpi dua orang penghuni
penjara, dan mimpi raja. Pencarian tabirnya dan
perhatian terhadapnya menggambarkan lepada kita
suasana semua masa di Mesir dan di luar Mesir.
Karunia laduniah yang diberikan kepada Yusuf
sudatr merupakan ruh dan suasana ?arnarrnya,yang
kita kategorikan dalam mu$izatpara nabi. Namun,
apakah ini mukjizat Nabi Yusuf Ini adalah per-

soalan yang bukan di dalam tatstr a<h-Zhiklni
tempat pembahasannya. Sekarang kita lengkapi
pembatrasan tentang mimpi raja ini saja.

Di sini dia (mantan penghuni penjara) teringat
salah seorang dari dua orang temannya dalam pen-
jara dulu yakni Yusuf, yang telah dibebaskan tetapi
dilupakan oleh setan untuk menerangkannya ke
pada hrannya. Kemudian dia teringatYusuf ketika
dia dalam istana dengan para pengawal, lftamar,
dan minumannya. Di sini dia teringat lelaki yang
telah menabirkan mimpinya dan mimpi temanny4
yang kemudian tabirnya menjadi kenyataan,

-^*.,ei$Yiii''ift15q.6,si\i6,

'Dan bnlatalah orarry yang sel.amat di antara muekn
bndua dan tningat (kepada Yusufl setel"ah bebaapa

waktu Lamanya, Aku alnn mernbnitalan leepadamu

tentarry ftrang yang pandai) menabirkan mimpi itu,
mnlu utuslnh alar (leepannnya).'' (Yvsuf: 45)

'Aku aknn memberitalan kepadamu tentang orang

y ang pandai mmnbirlan mimpi itu, mnla utuslnh aku
lupadnnya...."

Di sini layar diturunkan untuk mengangkatade
gan Yusuf di dalam penjara dan temannya yang
meminta penjelasan kepadanya,

-rq*##,za'!b.glqJt;
('11. i\-rtst1. :1 z,ll I t./ / 4t/ $'.2 4)\\ t
;Fe F, ; !V" €4 uz4;:;ALY-

* ;. t1: ".*ai -((.1eAJ(sgab/I:,fr6nttrJtb579":^,
"(Setelnh pelnyan itu bertemu dengan Yusuf dia bn-
lan) 'Yusuf, h"ai orangyang amat dipucaya, tnang'
kanlnh ktpann knmi tentang tujuh elwr sapi betiru yang
gemuk-gemuk dimalwn olzh tujuh ekor sapi betirnyang
kurus - kurus ; dan tuj uh bulir (gandum) y ang hij au dnn

tujuh lninnya yang biry, agar alu knnbali lepadn orang'

orang itu, ogar mnela mmgetahuinya. "'(Yusuf: 46)

Pelayan itu menggelari Yusuf dengan ash-

Shiddiq, yakni orangyang amatdipercaw. Hal ini
karena pengalamannya mengenai yusuf sebelum-
nya, 'ThanglwnJah kepadn lmmi tmtang tujuh elar
s ap i b etina y ang gemu k- ganu k. "

Ielaki mantan narapidana ihr menyampaikan apa
yang diucapkan sang raja dengan lengkap karena
ia meminta tabirnya. Maka, ia menyampaikannya
dengan halus. Tbks kalimat menetapkan hal ini
pada kali lain untuk menjelaskan kehalusan pe-

nyampaian ini dan agar tabirnya bisa pas dengan
bunyi kalimat yang disampaikannya.

Akan tetapi, perkataan Yusuf di sini bukan tabir
langsung yang murni, melainkan berupa tabir dan
nasihat sekaligus di dalam menghadapi akibatyang
bakal terjadi. Danyang demikian ini lebih sempurn4

.S' (i', z.z z )2" 4(
+ . . . . Lt:cryrs,6.e b:Psj dv

'Yusufberlata, 'Supaya lwmu bernnnm tujuh tnhun
(lnmany a) s eb agaimana b'i.asa....''

Yakni, selama tujuh tahun berhrut-turut... tujuh
tahun yang suburyang dilambangkan dengan sapi'
sapiyang gemuk-gemuk.

X,uf,,'LAUif'6-Gr|'
'Malm apayanglumu tuai hnlnldnJt lmmu biarlan
di bulirnya."

Karenayang demikian ini dapat melindunginya
dari dimakan ulat dan pengaruh udara-

trbtr'
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ttSEEffil
"Kecuak sedikit untuk lamu malan "(Yusuf: 47)

Maka bersihkan ia dari bulir, dan jagalatr sisanya

untuk tahun-tahun paceklik yang dilambangkan
dengan sapi.sapi yang larus.

'/l'+.. .3(#;6f"9,[r,{2?
"Kemudian sesudnh itu alwn dnnng tujuh tahun yang
amnt sulit...t"

Yang tidak ada tanaman sama sekali.

g:"A?:'iY:;tu.
"Yang menglabiskan apa yang lwrnu simpan untuk
menghadapinl a (tahun sulit). "

Seakan-akan tahun-tahun ini sendirilah yang
menghabiskan segala simpanan mereka yang di.
persiapkan untuk menghadapi tahun-tahun sulit
dan kelaparan ini.

t61;3qd;6{r
"Kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang lwmu sim-
paz."(Yusuf:48)

Yakni, hanya sedikit dari sesuahr yang kamu jaga

dan kamu pelihara agar tidak dimakan habis.

<>ie;-*'6't$\L646$trib,tv.?
s

"I(nnudian s esudnh itu akan dnnng nhun y ang p adn-

nya m.anusin dibri hujan (dengan cukup) dan pada
rnasa itu rnnelu nvmeras arrygur."ffwufz 49)

Yakni, kemudian akan selesailah tahun-tahun
sulit dan paceHik itu, yang menghabiskan apa yang

kamu simpan pada tahun-tahun banyak penghasil-

an itu. Tahun-tatrun sulit itu akan berakhir. Kemu-
dian disusul tahun kemakmuran, yang manusia
mendapatkan pertolongan dengan tanaman dan air,

dan anggur merekahrmbuh baik dan mereka me
merasnya Demikian pula biji-bijan, sayur-mayur,
dan zaihrnyang dapatmereka peras minyaknya.

Perlu kita perhatikan di sini bahwa tahun ke-
makmuran ini tidak digambarkan lagi dalam mimpi
sang raja. I(arena itu, ini merupakan ilmu laduni
yang diajarkan Allah kepada Yusuf. Maka, pelayan
itu menginformasikan hal ini kepada raja dan ma-

syarakag tentang akan terlepasnya kembali mereka
dari kekeringan dan kelaparan dengan akan datang-
nya tahun kemakmuran.

Klariffkasi
Di sini rangkaian ayatberpindah membicarakan

episode selanjutnya, meninggalkan kekosongan
antara duapemandangan (episode) untrk menyern
purnakan garnbaran tentang gerakan dan tindakan-
tindakan, dan mengangkat layar pada sekali lagi
atas majelis raja. Ayat ini tidak menyebutkan lagi
bagaimana pelayan itu menyampaikan tabir mimpi
ifu , bagaimana ia menceritakan keadaan Yusuf yang
telah menabirkannya bagaimana penjaranya, apa
sebabnya dia masuk penjara, dan bagaimana kon-
disinya di dalam penjara.... Semua ihr tidak dicerita-
kan dalam rangkaian ayat ini.

Baiklah kita dengarkan saja hasilnya di mana
sang raja ingin bertemu Yusuf, dan dia menyuruh
pembanfu-pembanfunya untuk membawa Yusuf
kepadany4

C :",,ifr493'63
"Raja bulata, 'Bawalnh dia lepadnku...!"'

Unhrk ketiga kalinya dalam episode ini, ayat-ayat
ini tidak menyebutkan bagian-bagian detail pelak-

sanaan urusan tersebut. Akan tetapi, kita dapati
Yusuf memberikan jawaban kepada utusan raja
yang tidak kita ketahui kalau dia itu pelayan yang
pernah datang kepadanya, atau petugas yang di.
tugasiuntukini.

Kita dapati Yusuf yang lama dipenjara itu tidak
segera keluar dari penjara sebelum dildarifkasi per-

soalannya- Sehingga, menjadi jelaslah kebenaran
sikapny4 dan diumumkanlah ketidaksalahannya di
hadapan orang{rang yang menyaksikannya dari
fifuiah-finah, desasdesus, dan kezaliman. Sesung-
guhnya dia telah dipelihara oleh Tuhannya dan
dididik-Nya.

Sesungguhnya pendidikan dan adab ini telah
tertuang di dalam hatinya yang tenang, percaya,

dan tenteram. IGrena ihr, dia bukanlah orang yzutg

tergesa-gesa.
Pengaruh tarbiah Rabbaniah (pendidikan Tuhan)

ini sangat jelas di dalam membedakan antara dua
macrm sikap, yaitu sikap Yusuf ketika berkata
kepada pemuda itu,' Tnanglanlah lnp odo tuanmtt",
dan sikapnya ketika berkata, "Kembalihh lupada
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tuanmu dnn tarr)alilnkh lepodanya bagainara ltzadnnn

wanita-wanita yang melulmi tangan merelu." Dan,
perbedaan antara kedua sikap ini sangatjauh.

i,tls 6t ;,ei SqY ts' 4J Jt 6, J(,

"Yusuf berlata, 'Kembalilah lupodo tuanmu dan
tanyalmnlah lupadnnya bagaimana lalnya w anita-
wan:ita yang tclnh melukai tnngam,ya. Sesunguhnya
Tillnnku Maha Mmgenhui tipu daya mereka,"'
(Yusuf:50)

Yusuf menolak panggilan raja sehingga sang raja
mengldarifikasi urusannya dan sehingga dia me
mastikan urusan wanita-wanita yang telatr melukai
tangan mereka sendiri. Dengan syarat ini, Yusuf
hendak mengingatkan tentang peristiwa itu, bagai-
mana mereka memanipulasi, bagaimana tipu daya
sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan
bagaimana tipu daya mereka terhadap Yusuf se
sudah itu. Sehingga kepastian ini dilakukan ketika
Yusuf tidak ada di situ agar jelas hakikat yang
sebenarnya, tanpa ada campur tangan dan ban-
tahan apa pun dari Yusuf. Semua ini dilakukan oleh
Yusufkarena dia percaya kepada dirinya percaya
bahwa dia tidak bersalah, dan percaya bahwa
kebenaran itu tidak dapat disembunyikan selama-
lamanya dan tidak dapat dihinakan selama-lamanya-

Al-Qur'an mengisatrkan tentang Yusuf dengan
mempergunakan l<ata'Rab b"dengan petunjuknya
yang sempurna, dengan membandingkan kepada
ufusan raja itu. Maka, sang raja adalah "rabb" bagi
utusannya itu, karena dialah yang menguasai ufus
an itu dan ufusan itu funduk patuh secara mutlak
kepadanya. Sedangkan, Allah adalah "Rabb" bagi
Yusuf karena Allatrlah yang menguasai Yusuf dan
Yusuf hrnduk patuh secara mutlak kepada-Nya

Utusan itu kembali dan memberitahukan kepada
sang raja dan sang raja pun memanggil wanita-
wanita itu. Hanya saja ayat ini tidak menyebutkan
hal ini, namun kita mengetahuinya mengingat ayat
berikutnya,

$ . :t; *e:;r13 ;)iifK:;c, JG
"Rnja bnkan (kepadn wanita-wanita itu), 'Bagai-
mana lua.dannmu lvtilu lmmu mmgodn Yusufurtuk
menundukknn dirinya (lepadamu) ?"'

Pertanyaan raja ini diungkapkan dengan meng-
gunakan kata-kata "khathb" yang berarti urusan

penting dan sesuafu yang menimpa. Seakan-akan
sang raja telah menyelidikinya sehingga dia sudah
mengetahui sebelum mengajukan pertanyaan ini
kepada mereka. Dan yang demikian ini (menye-
lidiki sebelum menanyakannya kepada yang ber-
sanglhrtan) biasa dilakukan dalam kondisi seperti
ini, supaya sang raja mendapat kejelasan yang se
jelasjelasnya mengdnai urusan ihr dan segala seluk-
beluknya sebelum dia membicarakannya. Maka,
dia menghadapi mereka dengan menetapkan
tuduhannya dan dengan mengisyaratkan bahwa
persoalan mereka ifu sangat besar dan gawat"

"Bagaimnra luadannmu kztilw lwmu mmggodn yusuf
untuk mmunduklnn diriny a (Lapadnmu) ?"

Dari sini kita mengehhui sesuatu yang terjadi di
dalam pertemuan yang terjadi di rumatr s:mg per-
dana menteri. Kita mengetatrui apayang tlikatakan
oleh wanita-wanita itu kepada Yusuf dan apa yang
mereka isyaratkan kepadanya, yaitu bujuk rayu
sampai yang berwujud godaan. Dan, dari sini ter-
bayanglah gambaran kqdaan dikalangan elite ini
beserta wanita-wanitanya hingga pada masa yang
mengakar dalam sejarah. Mak4 jahiliah itu selama
nya adalah jahiliah. Dan, kejahiliahan itu biasa ter-
jadi di tempat yang di situ terdapat kemewahan,
istana, dan pengawal; ada kekuasaan, kesenangan,
dan kedurhakaan yang mengasyilftan yang men-
jadi pakaian kaum bangsawan.

Di dalam menghadapi hrduhan semacam ini di
hadapan raj4 tampaklah batrwa mereka tidak dapat
mengelak,

),e+.+vo:#ti$t1;tt,3Ld
'Mnelm (uanitn-wanin itu) bnkaln, Mahasanpurnn
Allnh, lmmi tidak mmgetahui suatu luburulun padn-
nya."'

Inilah hakikat (kebenaran) yang sulit diingkari,
meskipun oleh wanita-wanita semacam itu sendiri.
Dengan demikian, urusan Yusuf terang dan jelas
serta tidak terbantahkan.

Di sini majulatr wanita (isfti al-Aziz) yang men-
cintai Yusuf ihr, yang telah puhrs asa, tetapi tidak
dapat melepaskan diri dari keterganhrngan kepada
nya. Dia maju untuk mengutarakan segala se
suahrnya secara terus terang,

.,#t':i;r;63:i;;a;te.fi:W,JE
tdn+er,:otxti

t"&1n&,t:"tUi)
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"Bnlrnta istri al-A<iz 'Selarangjelnl"ah lebmnran itu,
alwl.ah y ang mmggodnnya untuk mmun"duk:lan dirinya
(lupadaku) dan sesunguhnya dia termasuk orang-

orang y arg b enar. "' (Y vxtfz 5L)

Sekarang kebenaran itu sudah tampak sejelas-
jelasnya tanpa ada kesamaran lagi, 'Akulnh yong
m.enggod.any a untuk mmundaklmn dirinya (lcep adnl*). "

Dan lebih dari itu, hatinya tidak dapat lepas dari
Yusuf dan dia mengharapkan penghargaan dan
perhatiannya setelah berlalunya masa yang panjang

ini. Dan, tidak dapat ditutupi pula bahwa akidah
Yusuf telah mengambil jalan di dalam hatinya
sehingga diaberiman,

" (Yusuf b nlwtn),'Yang dnnikian itu agar dia (al-Azi<)

mcngaahui bahwa saurtgguhny a aku tidnk b n khi'arut
lupadanya di belnlwngnya, dan bahwa Allnh tidak
mnidhai tipu daya nrang-nrang yang bukhianat'"'
(Yusuf:52)

Pengakuan ini dan peristiwa-peristiwa sesudah-

nya dikemas dalam ayat ini dengan lafal-lafal yang

mengesankun, yang menutup pengaruh-pengaruh

dan perasaan-perasium yang ada di belalangnya. Ia
menuhrp sebagaimanakelarnbu yang tipis menufup
apa yang di baliknya dengan hiasan dan keindahan
dalam kalimat, 'Akulnh yang menggoda.nya untuk
mmunduklan diriny a (kzp annkA, dnn s esunguhny a

dia ttmasuk orang- marg Iqng b mar. "
Ya, sebuah kesaksian yang sempurna tentang

kebersihan Yusuf, ketidaksalahannya, dan keju-
jurannya Dan, wanita ihr tidak menghiraukan apa

yang terjadi di belakangnya dengan segala se
suahrnya

Nah, apakah kebenaran itu saja yang men-

doronguya unfuk memberikan pengakuan yang

transparan di hadapan sang saja dan para pem-

besar?
Paparan ini ditutup dengan sebuah loncatan,

yaitu keinginannya untuli dihormati oleh lelaki
berimanyang tidak menghiraukan fitnah tubuhnya-

Ia ingin dihormati olehnya sebagai penghormatan

terhadap imanny4 kejujurannya, dan amanahnya
terhadap haknya ketika si suami tidak ada,

"Yang dtmikian itu agar dia (al-k<) mengetahui

bahwa sesungguhnya alw tidnk bnkhiannt di belnlwng'

nya."

Kemudian ia berusaha untuk kembali kepada
keutamaan yang disukai dan dihargai Yusu|Dan
bahwa Allnh tidak meridhai tipu daya nrang-orang

yang bnAhianat."T
Kemudian ayat-ayat ini pun terus melangkah

menceritakan perasaan-peraszun yiulg bagus ini,

' D an alu tidak memb ebas lan dirilru (dnri lesalahnn),

larmn s aunguhny a nafsu itu s elnfu mmy uruh kcpadn

kejahatan, Iucuali nafsu yang dibni rahmnt oleh

Tilh"anlu Serunguhnya Iillanku Maln Pengampun

lagi Maha Penyalazg. "(Yusuf: 53)

Dia adalah seorang wanita yang sedang jatuh
cinta, wanita yang mengagumi seorang lelaki yang

menjadi tambatan hatinya pada waktu ia hidup
dalam kejahiliahan dan setelah memeluk Islam. Ia
tidak dapat lepas dari keterpautan dengan kalimat
yang datang darinya, atau ia merasa senang kalau

merasabahwa kalimat ihr datang darinya-

Demikianlah tampak jelas unsur kemanusiaan
dalam kisah ini, yang dipaparlan di sini bukan cuma
dalam rangka memenuhi unsur sast4 melainkan
untuk dijadikanpelajaran dan nasihal Dipaparkan
di sini untuk menangani persoalan akidah dan
dakwah. Ungkapan-ungkapan indahnya melukis
kan denyutdan debaran perasaan dengan gambar-

an yang indah, halus, dan lembut, dalam realitas
yang ufuh, yang memuat semua hal yang mem-
pengaruhinya dan semua peristiwa di dalam jiwa

seperti ini, di bawah bayang-bayang dan pengaruh
lingkungannya.

Sampai di sini berakhirlah ujian Yusuf yang

berupa penjara dan fu duhan palsu. Selanjutrya ber-
jalanlah kehidupan Yusuf dengan penuh kemak-
muran dan kelapangffi, Ymg notabene ujian de
ngan nikmat bukan dengan kesulitan.

Dan sampai di sini pulalah kita sudahi fiv ini
dalantafz1r a<h-Zhilallnsya Allah akan dilanjutkan

kisah Yusuf ini dalam juz berikuhya. fl
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frAfrtAIt Atrfin fiannil rasaf

4i,sl'K;-t
Dengan menyebut nanna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Fenyaya.ng

Pendahuluan
Kita berhadapan dengan sisa kisah Nabi Yusuf

dalam bagian ini. Kemudian komentar-komentar
langsung setelahnya dan komentar-komentar tidak
langsung di akhir suratr.

Demikian pula kita berhadapan dengan periode
baru dari beberapa periode kehidupan pribadi yang
sangat mendasar dari kepribadian Yusuf dalam
kisah ini. Bersama dengan berkembangnya ke
pribadian ini dan kekokohannya dalam berpegang
kepada norma-norma dasarnya (yang telah disebut-
kan dalam pendahuluan surah ini), kita mendapat-
kan isyarat-isyarat baru muncul dalam periode baru
ini. Ia merupakan perkembangan alami dan nyata
dari pertumbuhan seseorang. Juga sebagai pe
lengkap dari periodeperiode hidup sebelumnya.
Namun, setiap periode tetap memiliki karal:ter
khusus.

Kita mendapatkan kepribadian Yusuf yang
istiqarnah dan teguh bersamaperkembangan dan
kejadian-kejadian yang dilaluinya serta cobaan-
cobaan yang dilalui dengan sukses, di bawah
naungan tarbiah Tuhan bagi hamba-Nya yang
saleh. Allah menjaniikan akan memenangliannya di
muka bumi dengan tugas mendakwahkan agama-
Nya disertai bekal pemegangan kekuasaan dan
segala urusan di pusat pemerintahan di Timur
Tengah.

Perasaan Mulia dengan Iman
Senhrhan pertama di periode ini adalah pemsaan

terhormat dengan keimanan kepada Allah, kete
ftrngan bersama-Ny4 yakin kepadaNya dan ber-
gantung hanya kepada-Nya. Selain itu, juga mem-

bebaskan diri dari segala standar-standar bumi,
memerdekakan diri dari segala cengkeramannya,
menyepelekan segala ancaman kekuatan yang
berkuasa di dalamnya, dan meremehkan norma-
normanya. Demikianlah kekuatan yang dahsyat
dalam jiwa ini berasal dariAllah!

Fenomena itu sangat jelas terlihat dalam pribadi
Yusuf Utusan raja mendatanginya di penjara untuk
menyampaikan kepadanya tentang keinginan raja
menjumpainya- Sikap Yusuf sama sekali tidak men-
cair karena panggila1 raja. Sikapnya tidak meng-
gebu-gebu meninggalkan penjara yang zalim dan
gelap itu untuk menghadap ke istana yang luas dan
indah milik seorang raja yang ingin berjumpa de
ngannya Kegembiraannya sama sekali tidak meng-
goyatrnya unhrk keluar dari tekanan itu.

Fenomena ini dan segala perubatran 1ang terjadi
di balikrya dari standar-standar, norma-norm4 dan
citarasa<itarasa dalam jiwa Yusuf tidak akan jelas

ke permukaan,.tanpa melihat ulang kepada ke
hidupan sebelumnya dari sejarah Yusuf beberapa
tahun. Kita mendapatkan batrwa Yusuf pernatr ber-
wasiat kepada tukang pemberi minum raja (yang
diyakini akan selamat dari hukuman) agar men-
ceritakan tentang dirinya kepada raja.

Sesungguhnya iman itu adalatr kepercayaan dan
keyakinan. Namun, bukan itu saja. Ia juga men-
datangkan ketenanganyang luar biasa lGteftngan
yang tercurah dalam hati sambil menanti qadar
Allatr tiba Yusuf benar-benar mengalami di depan
matanya sendiri betapa keyakinannya terwujud.
Ketenangan ini pernatr diminta oleh kakekryrayaitu
Nabi Ibratrim dalam doanya kepada Tuhanny4

"'Ya Tuhnnku, perlihatkanlnh padaku bagaimarn
htglnu mmghiduplwn urang mnti.' AIInh berfinrwra
'Belum yakinlah kamu?'Ihrahim menjawab, Aku
telah rnqakininya, alean tetapi agar lnriku tetap
mnntap (dengan imnnku)."" (al-Baqarah: 260)

Sesungguhnya ia benar-benar ketenangan dan
kemantapan iman yang dicurahkan ke dalam hati
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yang suci dan terpilih oleh tarbiah Rabbaniah me
lalui ujian-ujian dan penderitaan, pandangan dan

kesaksian, pengetahuan dan perasaan ... kemudian
keyakinan dan kemantapan.

Fenomena inilah yang tampak jelas dalam setiap

sikap Yusuf setelah itu. Sehingga, sikap yang ter-

akhir pun yakni saat ia bermunajat kepadaTuhan-
nya, dia membebaskan dirinya dari segala sesuatu
yans diinginkan oleh hati di muka bumi ini,

"Ya Tuhanku, sesunguhnya Engknu telah menganu'

gerahkan kepadaku sebagian lceraiaan dan telah

mengajarkan lupadaku sebagian nbir mimpi. (Ya

nhi;) Pmcipta langit dnn bumi, htg,lwuln'h Pelin-

dungku di dunia dnn alehirat, wafatlanlah aku dn'la.m

tuadnnn Islam dnn gabungknnlah aku fungan orang'

orarry yang salei. " (Yusuf : 101)

Sedangkan, komentar-komentar yang muncul
di akhir kisatr dan komentar umum dalam surah,

telah kami bahas secara garis besar di pendahuluan

surah ini. Bahasan rinci insya Allah akan kami ke
mukakan di tempabrya masing-masing dalam arah-

an redaksi ayal Kami di sini hanya bermaksud
memunculkan fenomena baru dari pribadi tokoh
utama dalam kisah ini. I(arena fenomena ihr adalah

fenomena mendasar yang menyempurnakan gam-

baran kepribadian Yusuf sebagaimana ia juga me
rupakan fenomena mendasar yang dikedepankan

oleh arahan redaksi ayat dan arahan surah dari segi

harakah tarbiah dari metodologi Al-Qur'an.
Mari kita memasuki perincian teks-teks Al-

Qur'an.
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"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari
kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu
selalu menyuruh kepada kejahata.n" kecuali
nafsu yang diberi rahrnat oleh Thhanku. Se-

lirhanku Ivlaha PengamPun lagi
Maha Penyayang. (53) Dan raja berkata' Bawa-
lah Yustrf kepadakuo agar aku memilih dia se-

bagai orang yang rapat kepadaku.' Ivlaka' tat-
kala raja telah bercakap-caftap dengan dia' dia
berkatar'Sesunguhnya kamu (mulai) hari ini
menjadi seorang yang berkedudukan tinggi
lagi dipercaya pada sisi kami.' (54) Berkata
Yusuf, Jadikanlah aku bendaharawan negara
(Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang
pandai menjaga lagi berpengetahuan.' (55)

Demikianlah Kami memberi kedudukan
kepada Yusuf di negeri Mesir. (Dia berkuasa
penuh) pergl menuju ke mana saja ia ke-
hendaki di bumi Mesir iil Kami melimpahkan
rahnrat l(ami kepada siapa yang Kami ke-
hendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan
pahala orang-orang yang berbuat baik (56)

Sesunguhnya pahala di aktrirat iur lebih bai\
bagi orang-orang yang beriman dan selalu
bertakwa. (57) Dan saudara-saudara Yusuf
datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke
(tempat)nya. I\daka, Yusuf mengenal mereka'
sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya-
(58) Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk
mereka bahan makanannya, ia berkata'

'Bawalah kepadaku saudaramu ya"ng seayah
dengan kamu (Bunyamin). fidakkah kamu
melihat bahwa alcu menyempurnalcan zulratan
dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?
(5g)Jika kamu tidak membawarrya kepadaku,
maka kamu ddak a.kan mendapatsukatan lagi
daripadaku dal jangan kamu mendekatiku.'
(60) Mereka bdrkatar'Kami a"kan membujuk
ayahnyauntuk membawanya (kemari) dan se-

sungguhnya karni benar-benar akan melak-
sanalcnnya.' (61) Yusuf berkata kepada bujang-
bujangnyar'Masukkanlah barang-barang
(penukar kepunyaa.n mereka) ke dalam ka-

mereka, supaya mereka mengeta-
huinya apabila mereka telah kembali kepada
keluargarrya, mudah-mudaha.n mereka kem-
bali lagi.' (62) Maka, tatkala mereka telah
kembali kepada ayah mereka (Ya'qub), mereka
berkatar'Walni ayah ka^mi kafif fidak akarr
mendapat sukatan (gandum) lagi' (iika tidak
membawa saudara kami). Sebab ihlo biartra"trlatr
sauda,ra kami peqgi bersama-sama kami supaya
kami mendapat sukatan dan sesungguhnya
kami benar-benar a"kan menjaganya.' (63) Ber-
kata Ya'qubr'Bagaimana alrrr af{an memPer-
cayakannya (Bunyamin) kepadamu, kecuali
seperti aku telah mempercayalran saudaranya
(Yusuf) kepada kamu datruluP lvlaka' Allah
adalah sebaik-baik Penjaga da^n Dia adahfi
Maha Penyaya^ng di antara paxa Penyayang.
(64) Tlatl€la mereka membuka barang-barang-
nya, mereka menemukan kembali barang-
barang (penukaran) mereka dikembalikan
kepada mereka. Mereka berkata,'Wahai ayah
kami, apa lagi yang kita inginkan lni bara.ng-
barang kita dikembalikan kepada kita dan
karrd aka"n dapat memberi malan keluarga
kami, dan kami aftan dapat memelihara sau-

dara kami, dan lranri aka^n mendapattambahan
sukatan (gandum) seberat beban seekor unta.
Itu adalah sukatan yang mudah (bagr raja
Mest").' (65) Ya'qub berkata"Aku sekali-kali
dddr al€n melepaskannya (p".g) bersama-
sama kamr4 sebelum kamu memberikan ke-
padatru janji yang teguh aras nama Alah' bahwa
kamu pasti akan membawanya kepadaku
kembali, kecuali jika ka^rnu dikepung musuh.l
Tbtkala mereka memberikan janji mereka,
maka Ya'qub berkata, 'Allah adalah saksi
terhadap apa ya"ng Hta ucapkan (ini).' (66) Dan
Ya'qub berkata,'Hai anak-anakku' janganlah
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kamu (bersama-sama) masuk dari sahr Pinhr
gerbang da"n masuklah dari pinhr-pinhr ger-
bang yang berlain-lain. Namun, aku tiada
dapat melepaskan kamu ba^rang sedikit pun
daripada (takdi") Alah. Kepuhrsan menetap-
kan (sesuahr) hanyalah hak Allah. Kepada-
Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-
Nya saja orang-orang ya.ng bertawakal ber-
serah diri.' (67) Dan tatkala mereka masuk
menurut yang diperintahkan ayah mereka"
maka (cara yang mereka la}ukan itrr) dadahfi
melepaska^n mereka sedikit pun dari takdir
Allah. Akan tetapi, ihr hanya suahr keinginan
pada diri Ya'qub ya"trg telah ditetapka"nnya.
Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahua^rq

karena Kami telah mengajarkan kepadanya-
Akan tetapi, kebanyakan manusia tiada
mengetahui. (68) Dan tatkala mereka masuk
ke (tempat) Yusuf, Yusuf membawa saudaranya
(Bunyamin) ke tempabrya. Yusuf berkata"Se-

ak" (i"i) adalah saudaramuo maka
janganlatr kamu berdukacita terhadap apa
yangtelah mereka kerjakan' (69) Ivlaka' tattala
telah disiapka.n unurk merekabahan makanart
mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat
minum) ke dalam trartrng saudaranya. Kemu-
dian berteriaklah seseorang yang menyerukaq
TIai t€filab sesungguhnya kamu adalah orang-
omng yang mencuri.' (70) Mereka menjawab
sambil menghadap kepada penyeru-penyeru
itr4'Bara^ng apakah yang hilang dari kamuP
(71) Penyeru-penyeru itu berkata"I(ami ke-
hilangan piala raja, dan siapa yang dapat
mengembalikannya aka^n memperoleh bahan
makanan (seberat) beban unta, dan aku
menjamin terhadapnya.' (72) Saudara-saudara
Yusuf menjawab, 'Demi Allah, sesungguhnya
kamu mengetahui bahwa kami datang bul€n
unhrk membuat kerusakan di negeri (i"t) dat
kami bukanlah para pencuri.' (73) Mereka
berkata, Tetapi apa balasannya jika kamu
betul-betul pendusta.' (74) Mereka (saudara'
saudara Yusul) menjawabr'Balasannya.' ialatl
pada siapa ditemukan (ba"atg yang hilang)
dalam karungnya, maka dia sendirilah balas-
annya (tebusa^nnya). Demikianlah kami mem-
beri pembalasan kepada orang-orang yang
zalim.' (75) Makq mulailah Yusuf (memeriksa
karung-karung mereka) sebelum (memeriksa)
karung saudaranya sendiri, kemudian dia
mengeluarkan piala raja itu dari karung

saudaranya. Demikianlah Kami atur unhrk
(mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut
Yusuf menghukum saudararrya menurut un-
dang-undang raja, kecanli Allah menghendaki-
nya. I(ami tinggikan derajat orang yang Kami
kehendaki" dan di atas tiap-tiap orang yang
berpengetahuan,itu ada lagi Yang Maha
Mengetahui. (76I Mereka berkata, Jika ia
mencuri, maka sesungguhnya telah pernah
mencuri pula saudararrya sebelum itr.' IVIaka,
Yusuf menyembunyikan kejengkelan ihr pada
dirinya dan tida"k menampaklcannya kepada
mereka. Dia berkata (datartt hatinya)r'Kamu
lebih bunrk keduduka"trmu (sifat-sifabnu) dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
terangkan itru.' (77) Mereka berkatar'Wahai Al-
Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang
sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah
salah seorang di antara kami sebagai gantinya.
Sesunguhnya kami melihat kamu termasuk
oriang-orang yang berbuat baik' (78) Berkata
Yusuf,'Aku memohon perlindungan kepada
Allah daripada menahan seorang, kecuali
orang yang kami temukan ha.rta benda kami
pada"nya.Jika kami berbuat demikiarq ma&a
benar-benarlah kami orang-orang yang
zalim."'(79)

Pengantar
Kita bertolak dalam pelajaran ini bersama kisah

Yusuf ddam episode baru di antara beberapa epi.
sode, yaitu episode keempat Pada episode ketiga
berakfiir pada keluarnya Yusuf dari penjara dan raja
memanggilnya unhrk jabatan di sisinya. Inilah yang
akan kita gali lebih jauh dalam episode ini.

Pelajaran ini dimulai dengan alinea teral<trir dari
episode ketiga. Pemandangan di mana raja sedang
mengadakan wawancara terhadap wanita-wanita
yang melukai tangannya, sebagaimana yang di.
inginkan oleh Yusuf dari raja, sebagai investigasi
atas konspirasi yang menyebabkannya masuk penjara.

Yusuf meminta agar hasil investigasi ihr diumum-
kan kepada k*ralayalq sebelum dia memulai episode

baru dari kehidupannya dengan permulaan yang
meyakinkan dan tenang. Dalam jiwanya ada
ketenangan dan di hatinya adaketenteraman. Dia
telah merasakan bahwa periode ini merupakan
periode kejayaan negeri dan kejayaan dahn'ah jrya
Maka, dia merasakan sangat penting memulainya
dengan jelas, dan tidak ada kerancuan tenbng masa

lalu serta dia bebas sama sekali dari masa lalu.

A
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Bersama dengan itu dia tetap berperilaku baik
dengan tidak menyebutkan isf: al-Aziz secara
k*tusus. Namun, dia meminta agar raja menyelidiki
kasus wanita-wanita yang melukai tangannya.
Tetapi, isbrt al-Aziz itu maju ke depan dan mem-
beberkan hakikatyang sebenarnya secara lengkap,

"'Se lrarang j elaslnh ktb mman itu, akulnh y atry mng-
godnny a untuk menundulelun diriny a (lep adnku) dnn
sesungguhnya dia termasuk nrang-nrang yang bm,ar.'
(Yusuf bu knn),'Yang dtmikinn itu agar din (Al-A<iz)
mmgetahui balwa sesungguhnya aku tidnk bnkhiannt
lcepadanya di belakangnya, dan bahwa Allah tidak
mnidhai tipu day a orang- mang y ang b nkltiarat. D an
alat tidak mernbebaslnn dirilw (dmi lesalnlnn), larmn
sesungguhnya naftu itu selalu menyuruh kepada lu-
jahatan, lecuali nnfiu yarrydiberi rahmnt oleh Tillan-
ku. Sesunguhnya Tfuhanku Maha Pengarnpun lagi
Mahh Pmyayazg. "'(Yusuf: 51-53)

Dalam alinea akhir ini tampaklah wanita muk-
minatr ihr merasa berdosa. Sehingga membebaskan
dirinya dari pengkhianatan Yusuf di belakang suami-
nya Namun, ia tetap berhati-hati dengan tidak men-
sucikan dirinya secara mutlak , larmn sesungguhnya

rafsu itu seLalu rnmyuruh kzpadn kejahnnn,lucuali
nafu yang dibd ralawt nlzh Tfulnnku.Kemudian dia
memaklumkan sesuafu yang menunjukkan ke
imanarurya kepada Allah, bisa jadi itu menunjukkan
komihnen ketaatannya kepada Yusuf;

"Sesungguhny a Tilhanku Maln Pntgampun lngi Maln
Penyayang."

Dengan itu turunlatr tabir penuhrp bagi episode
terdahulu yang penuh penderitaan dari kehidupan
Yusuf, dan mulailah periode kemakrnuran, kejaya-
an, dan kekuasaan....

KesucianYusuf ;;;

tiyluiksi4;6.r."54t19;
"'r.:ri;Ite**'.#AL*81;A
*{sr'c,tlukA:K,try7,*t:
T:a;qi#:6_L"q;Tg.
,.$7,1{,A;tt#\HUtJ
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'Dan raja berkata, Bawalnh Yusuf lczpadaku, agar
aku memihh dia sebagai orargyarryrapat k@adnku.'
Mal(n, tatkala raja telnh bncalnp-calap dengan dia,
dia bnlan,'Sesunggulary a kmnu (mulai) ltmi ini nm-
jadi seorangyang bnlududuknn tingi lagi dipucaya
padn sisi lwmi.'Bmlmn Yusuf, Jadilanlah alw bm-
dnlnraw an rcgqa (Mair ). S esungguhny a aku adalah
orang JatW pandai mmjaga lngi berpengetahuan.'
D nnikianlnh Kami mem.b ni lududulwn kzpada Yusuf
di negni Mair. @ia bnkuasa penuh) pngt menuju lu
m"ana saja ia lahzndaki di bumi Mesir itu. Karni me-
limp ahlran rahmnt Kami ktp adn siapa y ang Knmi Iu -
hmdaki dm lfuini tidak mmyia-nyiakan palula wang-
zrang lang berbuat baik. Sesunguhnya pahnla di
akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bniman
dan selnlu bntahra." ffusufz 5a-57)

Sesungguhnya telah jelaslah kepada raja bahwa
Yusuf tidak bersalah dan babas dari segala tuduhan.
Jelas pula baginya bahwa Yusuf memiliki ilmu tabir
mimpi dan memiliki kebijakan yang tinggr dalam
permohonannya untuk menyelidiki kasus wanita-
wanita tersebul Sebagaimana semakin jelas juga
kehormatan dan daya tawarnya (untuk mengambil
keuntungan dalam kesempatan) karena dia tidak
menggebu-gebu ingin bebas dan keluar dari pen-
jara serta tidak menggebu-gebu untuk bertemu
dengan raja Padatral cobaAnda bayangkan, dia ada-
lah Mahadiraja Mesir! Yusuf tetap bersikap sebagai
orang yang terhormat, namun tertuduh dan ter-
penjara secara.zalim dan tidak adil. Dia tetap me
mohon kebebasannya dari segala tuduhan sebelum
memohon dibebaskan dari penjara. tangkah itu
diikuti dengan permohonan untuk kehormatan diri-
nya dan agamanya sebelum memohon kedudukan
di sisi raja.

Semua sikap itu menyentuh jiwa raja sehingga
menghormati dan mencintai Yusuf, lalu dia berkata
"Bawalnh Yusuf lcepadaku agar aku memilih dia
sebagai mang yang rapat lapadnku. "

Raja tidal'{ah memanggilnya dari penjara unhrk
membebaskannya saja dan bukan pula unfuk me
lihat orang yang telah menakwilkan mimpinya Juga
bukan untuk mendengar kalimat penghormatan
terhadap rajayang tinggi, sehingga dia menjadi ber-
bunga-bunga dan terbang ke langit Sekali-kali bukan!
Tetapi, dia memanggilnya unhrk memilihnya se.
bagai orangyang dekat dengannya dan menjadikan-
nya sebagai penasihatnya yang sukses dan akrab.

Namun, sungguh aneh banyak orang yang men-
jilatjilat dan menghinakan kehormatan dan dirinya
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di bawah kaki para penguasa. Padahal, mereka
bebas dan tidak terikat sama sekali. Mereka ber-

dusta untuk mendapatkan simpati dan kalimat
pujian untuk menjaring pengikut dengan tidak
hormat. Seandainya orang-orang itu membaca Al-

Qur'an dan membaca kisah Yusul mereka pasti

akan menyadari bahwa kemuliaan, daya tawar, dan

keyakinan diri lebih berlimpah dari keunhrngan apa

pun (termasuk materi). Bahkan, berlipat-lipat ke
unhrngannya dibanding limpahan keuntungan dari
cara menjila! dusta, dan membonceng diri.

'Dan raja bnlwn, 'Bawalah Yusuf lcepadalat agar

aku memilih dia sebagai mangyangrapat kepadnla."

Redaksi ayat memotong beberapa adegan se'

hingga kita dapati Yusuf telah di hadapan raja,

'Malu, tatl@ln raja telah bercakap-calwp dengan dia,

raja berhata, 'Sesunguhnya lur,nu (muki) hari ini
iatjadi seorary y ary bulududulmn tingi lagi dipn'
*yi pod" sisi lamL"' (Yusuf: 54)

Setelah bercakapcakap dengannya, lebih jelas

lagi bagi raja tentang gambaran seiati dari Yusuf.

Yusuf pun semakin tenang karena yakin bahwa dia
berada di sisi seorang raja yang memiliki wibawa
dan dalam keadaan anun. Dia bukan hanya seoftmg
pemuda Ibraniyang atrli Ibadatr, namun lebih dari
ihr ia seorang yang berkedudukan tinggi' Dia bukan
lagi seorang tersangka dan terancam dengan

hukuman penjara, tetapi aman dan terpercaya.
Kedudukan dan kepercayaan yang disertai ke-

amanan itu berasal dari seorang raja dan ling-
kungarr pengawalannya lantas bagaimana komen-

tarYusuf)

Masalah Pencalonan Diri dalam SuahrJabaan
Sesungguhnya Yusuftidak lantas bersujud de

ngan penuh terima kasih sebagaimana yang di.
lakukan oleh orangorang pinggiran yang menjilat
kepada para thagul Dia tidak lantas memuji raja
dengan berkata, "Semoga selamat sentosa wahai
tuanku Maharaja Aku seorang abdimu yang pahrh

dan tunduk. Aku seorang pelayanmu yang ter-
percaya."

Sekali-kali tidak! Yusuf hanya meminta jabatan

yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa

depan yang menurut takwil mimpi raja akan terjadi,
lebih membangun dibanding siapa pun yang ada di
kerajaan itu. Jabatan yang diyakininya akan mampu

melindungi beberapa orang dari kematian, negara

dari kehancuran, dan masyarakat dari ujian (yaitu

ujian kelaparan). Dia benar-benar ahli dan teguh
dalam kemampuannya mengatasi krisis ihr dengan
pengalaman, kecakapan, dan amanahnya, seperti
kapabilitasnya dalam menjaga kehormatan dan

daya tawarnya, 
.,

"Bnlata Yusaf Jadilwtlnh aku bendnJwrawan Mgara

(Muir). Saungulary a alar adal'ah orang yang pandai
mmj aga lagi b np engenhuan. "' ({vsnfz 5 5)

Krisis yang mengancarn di masa datang dan

tahun-tahun subur yang mendahuluinya; hasil per-

taniannya perlu dijaga dan diahr dengan kejujuran,
kecakapan, dan keahlian sedemikian rupa ... maka

kondisi ini sangat membutuhkan pengalaman, ke
cakapan mengelola, dan kemampuan ilmu yang

mencakup segala aspek kebutuhan primer demi
kepentingan semua pihak baik dalam tahun-tahun
subur maupun tahun-tahun paceHik dengan sarna

rata. Oleh karena itu, Yusuf menyebutkan beberapa

kriteria yang dibutuhkan untuk mengemban tugas

ihr. Dia melihat bahwa dia yang paling pantas dan

layak untuk kedudukan ihr. Dengan pengangkatan

itu sesunggphnya terdapat kebaikan yang besar
bagi bangsa Mesir dan bangsa-bangsa tetanggany4

"Saungulnty a alw adalah nang y ang pandn'i mtnj aga

Ingi bnpmgeahuan."

Yusuf tidaklah meminta kedudukan demi ke-
pentingan diri sendiri dengan mengambil keun-
fungan penerimaan raja atasnya, sehingga me
mohon agar dia dijadikan menteriyang mengurus
hasil bumi. TEtapi, dia sangat cerdik dan bijaksana

dalam memanfuatkan kesempatan. Sehingga dia
diterima dengan antusias agar dapat menunaikan
kewajiban yang sangat krusial, namun berat dan

memiliki tanggung jawab yang sangat besar di
masa paling sulit ketika krisis terjadi. Dia harus
bertanggung jawab atas keorkupah stok makanan
bagi seluruh bangsa Mesir dan bangsa-bangs:r se
kitarnya, selama tuiuh tahun ke depan, di mana se
lama itu tidak ada kegiatan pertanian dan peter-

nakan.
Hal itu bukanlatr perkara yang menguntungkan

bagi Yusuf. Sesungguhnya hrgas mencukupi ke
butuhan makanan suatu bangsa yang dilanda ke
laparan selama tujuh tahun berturut-turut, tidak
seorang pun mengatakannya sebagai keberunhrng-
an. Sesungguhnya hrgas ini merupakan beban yang

dihindari oleh setiap orang. Tugas membuat orang

I
1
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banting tulang di hadapan kelaparan yang selalu
mengancam. Bahkan, kadangkala suafu negeri bisa
tercabikcabik karena ditimpa musibah ini sehingga
kebanyakan penduduknya menjadi gila dan ingkar.

Di sini mesti disinggung sebuah syubhat (ke-
rancuan) dalam perkataan Yusuf, "Berlata Yusuf,

Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir).
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai men-
jaga lagr berpengetahuan."'

Dalam perkataannya ini ada dua perkara yang
terlarang dalam ajaran Islam.

Putnmn, meminta kekuasaan adalah terlarang
sesuai dengan sabda Rasulullah,

'Demi Allah, sesungguhnya lcnmi tidak alnn meng-
anglwt seseorang memegang suatu jabatan, orarg lang
memintanya atau tamak (ambisius) terh"adapnya. "
(IIR Bukhari dan Muslim)

IQiua, menyucil<andiri sendiri. Hal ini terlarang
karena firman Allah dalam surah an-Najm ayat 32,
'MaL4 janganlah knmu mmgatalwn dirimu saci."

IGmi tidak ingin menjawabnya dengan jawaban

bahwa kaidah ini hanya berlaku pada risalah Nabi
Muhammad saw. sebagai rasul teral*rir, sedangkan
di zaman Yusuf tidak ditentukan demikian. Segala
masalah yang berkenaan dengan sistem peme
rintahan dalam agama Islamtidak menyatu sebagai-
mana rnenyahrnya masalah-masalah akidah yang
baku di setiap risalah seorang rasul.

Ikmi tidak ingin menjawabnya dengan jawaban

ihr, walaupun bisa jadi benar. Namun, kami melihat
masalatr ini lebih jauh,lebih mendalam, dan lebih
luas dari sekadar tesis di atas. Masalah ini sebetul-
nya berkaitan lagi dengan pernyataan-pernyataan
lainyang harus dipahami. Sehingga dapatmema-
hami metode pemahaman dalil dari laddah-kaidah
dan teks.teks AlQur'an. Dengan demikian, kaidah-
kaidatt dan hukum-hukum fikih telah diberi hak
alaminyayang selalu berkembang. Namun, mengiru
kepada kaidah-kaidah sejati dan murni, yang telah
masuk dalam perangkap jumud dan statis di akal-
akal para ahli fikih dan dalam batrasan fikih sendiri
selama abad-abad kegelapan dan jumud.

Sesungguhnya fikih Islam tidak tumbuh dari
kekosongan, sebagaimana juga ia tidak bisa hidup
dan dipahami dengan kekosongan. Sesungguhnya
fikih tumbuh dalam masyarakat muslim yang ber-
gerak maju dan menghadapi keq'ataan hidup yang
riil. Demikian pula fikih Islam tidak membentuk
masyarakat muslim. Tetapi, masyarakat muslim
yang terus bergerak majulah yang menciptakan

fikih Islam unhrk memenuhi hajat rryata di hadapan
kehidupan yang harus islami pula.

Dua hakikat di atas yang bersumber dari sejarah
menunjukkan dua buliti yang besar, sebagaimana
keduannya sangat penting unhrk memahami karak-
ter dari fikih Islam dan memahami denyut per-
gerakan (harakah) dalam hukum fikih Islam.

Orangorang y'ang berpegang kepada teksteks
dan hukum-hukum yang terekam di dalam fikih
tersebut tanpa menyadari dua hakikat di atas; tanpa
merujuk kepada kondisi dan keadaan di mana teks
teks itu diturunkan dan hukum-hukum itu tumbuh;
tanpa menghadirkan tabiat suasana, lingkungan,
dan kondisi yang diseru dan diarahkan oleh teks
teks itu ... maka mereka bukanlah ahli fikih. Mereka
tidak memiliki "pemahaman" terhadap tabiat ilmu
fikih dan terhadap tabiat dari agama ini sama sekali!

Sesungguhnya fikih harakatr (pergerakan) sangat
berbeda secara mendasar dari"fikih buku' bersama
dengan konsistensinya dalam merujuk kepada
sumber murni dan sikapnya yang teguh kepada
keputusan teksteks y.ang diambil sebagai rujukan
oleh 'fkih buku'. Sesungguhnya 'ftih haral<ah (per-
gerakan)' dalam menetapkan pertimbangannya se
lalu merujuk kepada'fukta' di mana teks-teks ihr
turun dan hukum-hukum ihr ditetapkan. Ia me'
mandang bahwa'fal<ta' itu terhimpun bersarna
dalam teksteks dan hukum-hukum serta tidak ter-
pisah unsur-unsurnya dariqra- Bila tursur-unsurnya
terpisah dari himpunan tersebuf maka tabiatnya
akan hilang dan benhrknya pun akan rusak

Oleh karena ihr, tidak ada satu pun hukum fikih
yang berdiri sendiri. Sesungsuhnya fikih itu tidak
turnbuh dalam kekosongan. Sehingga iatidakbisa
hidup dalamkekosongao

Kita dapat mengambil contoh tentang ketentuan
umum ini. Yaitu, hukum fikih tentang tidak boleh
menyucikan diri sendiri dan meminta pencalonan
dalam suatu jabatan, yang diambil dari surah an-
Najm ayat32 dan haditsriwayatBuktrari dan Mus
lim tadi.

Hukum ini telah tumbuh (sebagaimana turun-
nya teks-teks itu) di tengah-tengah masyarakat
muslirn Ia hrmbuh agar diterapkan di dalam mas5n-

rakat itu dan hidup di jantung masyarakat guna
memenuhi segala kebutuhannya seiring dengan
pertumbuhan sejarahny4 pembentukan struktur-
nya, dan kenyataan wujudnya Jadr, ia merupakan
hukurn Islam yang datang aear diterapkan di tengah-
tengah masyarakal Ia tumbuh di tengah-tengah
kenyataan dan bukan dalam tataran ideologiyang
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kosong. Oleh karena itu, ia tidak mungkin diterap
kan, tidak tepat dan tidak berpengaruh secara hnar
melainkan bila diterapkan di tengah masyarakat
islami. Yaitu, islami dalam pertumbuhanny4 Islami
dalam sbukturnya, dan islami dalam komitunennya

terhadap syariat Islam secara sempurna. Setiap

masyarakatyang di dalamnya tidak terpenuhi unsur-

unsur ini, dianggap sebagai 'upaya kosong dan sia-

sia' dalam perjuangan memberlakukan hukum itu.
Ia ddak mungkin hidup di dalam masyarakat seperti

itu, tidak tepat baginya, dan ia tidak akan mampu
memperbaikinya.

Demikianlah adanya setiap sistem hukum pe
merintahan dalam Islam..., walaupun kami tidak
merinci di tempat ini, kecuali hukum itu seiring
dengan arahan redaksi Al-Qur'an.

Kita ingin memahami kenapa dalam masyarakat

muslim, seseorang tidak boleh menyucikan dirinya
sendiri dan tidak boleh mencalonkan dirinya untuk
suatu jabatan tertentu? Seseorang juga tidak boleh
berkampanye untuk dirinya sendiri agar dipilih se
bagai anggota dewan syur4 atau pemimpin atau ke
pala pemerintatran.

Sesungguhnya komponen-komponen masya-

rakat muslim tidak membutuhkan perkara-perkara

untuk menunjukkan keutamaan dan kelayakan
mereka. Pasalnya segala jabatan dantugas dalam

masyarakat ini merupakan beban yang sangat

berat. Sehingga, sama sekali tidak menggiurkan
orang untuk berebutan meraihnya. Satu-satunya
yang mempengaruhi mereka berlomba-lomba me
raihnya, hanya niat meraih pahala dalam menunai-
kan kewajiban dan memberikan pelayanan yang

sulit semampu mungkin dengan motivasi meraih
ridhaAllah. Oleh karena itr, tidak seorang punyang
berambisi dan meminta dirinya diangkat dalam
suahr jabatan dan fugas, melainkan orang ihr pasti

punya kepentingan pribadi. Orang seperti ini harus
dilarang dan dihalangi untuk ambisi kotornyaini!?

Namun, hakikat ini tidak akan dipahami tanpa

merujuk kepada pertumbuhan alami dari masya-

rakat muslim dan memahami tabiat pembenhrkan

stukturnya.
Sesungguhnya harakah (pergerakan) merupa-

kan unsuryang membentuk masyarakat muslim.

Jadi, masyarakat merupakan buah harakatr akidalt
Islamiah.

Pntama,akidah Islamiatr bersumber dari nahi
dan diterapkan dengan contoh nyata oleh penyam-
paian dan karya Rasulullah pada masa kenabian.
Selanjuhrya dipraktikkan oleh para dai sepanjang

zamarn. Sebagian manusia menerimanya, dengan
konsekuensi menghadapi penyiksaan dan fitrah
dari pemerintah jahiliah yang berkuasa di bumi
dakwah. Sebagian ada yang terpengaruh dan
murtad. Sebagian lagi ada yang benar-benar jujur
dalam keimanan terhadap janji Allah sehingga ada

yang mempersembahkan jiwanya dengan mati
syahid. Sedangkan,tsisanya tidak pernah puhrs asa

dalam menanti ketentuan Allah yang memutuskan
antara dia dan musuhnya dengan al-lwqkebenaran' .

Orangorang ihr pasti dimenangkan oleh Allah,
dan di tangan merekalah Allah membuka tabir
qadarnya. Mereka dianugerahkan kekuasaan di
muka bumi sebagai bukti kebenaran janji.Nya yang

pasti menolong para hambaNyayang menolong-
Nya. Kekuasaan di muka bumi adalah mutlak bagi-
Nya, agar kerajaanAllatr di muka bumi ditegakkan-

-di mana hukum Allah diberlakukan. Tidak se
orang pun berhak mengatakan bahwa kemenangan
ihr merupalian karunia atas dirinya sendiri. Namun,
harus diakui oleh setiap orang batrwa kemenangan
itu merupakan pertolongan atas agamaAllatr dan

realisasi rububiyah'didikan' Allah atas seluruh
hamba.

Orang-orang itu tidak pernah berhenti di sahr

batas daerah tertenhr, dan tidak berhenti di suatu
jenis manusia tertentu. Juga tidak berhenti di suahr

batas kaum tertentu, warna kulit tertenhr, bahasa

tertenhr, atau standar tertenhr dari standar-standar
konvensional duniayang rendah dan hina Namun,
mereka bertolak.dengan akidah Rabbaniah ini
untuk membebaskan manusia dari penghambaan

kepada selain Allah, dan mengangkat mereka dari
segala penghambaan terhadap para thagut

Di tengah pergerakan bersama agama ini, kita
menemukan bahwa ia tidak berhenti pada pene
gakan negara Islam di salatr satu bagran bumi. Ia
juga tidak berhenti di suatu batas daerah, jenis

manusi4 dan kaum tertenfu. Sementara kemam-
puan manusia berbeda-beda dalam batasan dan ke
dudukannya di masyarakat, batasan dan tingkat-
annya ditentukan dengan standar iman. Semua

komponen masyarakat muslim sangat mengenal-
nya. Misalnya, ketegaran dalam berjihad, talcra,
saleh, ibadah, alctrlak, kemampuan, dan kelayakan
... semuanya adalah standar-standar yang ditentu-
kan oleh frkta- Harakah akan mengungkapnya se
cara jelas dan mereka yang berakhlak seperti itu
pasti dikenal secara luas oleh masyarakat. Oleh
karena itu, tidak perlu upaya menylrcikan diri sen-

diri dan tidak perlu meminta jabatan kepemimpinan

ft
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dan pos-pos jabatan lainnya atas dasar kesucian diri
itu.

Dalam masyarakat muslim yang tumbuh seperti
ihr dan strukturnya terbentuk berdasarkan per-
bedaan yang jelas di tengah perjalanan harakah
dengan standar-standar iman, tidak mungkin se
bagian orang berkhianat terhadap sebagian lainnya
dan tidak mungkin orang menyangkal keunggulan
orang lain. Meskipun kadangkala kelemahan ma-
nusia lebih menguasai manusia itu sendiri sehingga
ia pun terkalahkan oleh nafsu-nafsu angkara murka
Masyarakat dengan kondisi seperti ini tidak me-
merlukan upaya omng{rang yang menonjol unfuk
menyucikan dirinya sendiri. I(emudian orang yang
merasa suci itu meminta agar diberi jabatan kepe
mimpinan atau po*pos jabatan lainnya atas dasar
kesucian diri tersebul

Saat ini kadangkala timbul kesinisan dan ang-
gapan pada sebagian orangbahwa kekfiususan ini
hanya berlaku pada masyarakatyang ada di zaman
generasi muslim pertama, karena faktor sejarah!
Tetapi, mereka lupa bahwa masyarakat muslim
tidak akan terbentuk melainkan dengan standar
pertumbuhan seperti itu. Tidak akan pernah ada
saat ini atau esok... melainkan dengan pemben-
tukan dalfl 'ah yang berorientasi kepada memasuk-
kan manusia kembali kepada agama ini dan me-
ngeluarkan mereka dari jahiliah yang meme
rangkap mereka Inilatr langkatr awal dan mendasar.

Kemudian ada langkatr-langkah pengujian, gem-
blengan, dan cobaan sebagaimana tedadi pada
generasi awal. [,alu, ada orang yang terpengaruh
dan murtad (keluar dari agama Islam). Sebagian
ada yang sungguh-sungguh berjihad dan menepati
janjinya kepada Allah sehingga mati syahid. Se
bagian lagi ada yang dianugeratrkan kesabaran oleh
Allah untuk bertatran dalam kesabaran dan terus
bertolak dalam perjuangan menegakkan Islam.
Mereka sangat benci kembali kepada jahiliah
sebagaimana mereka benci masuk ke dalam
neraka Sehingga Anah memutuskan hukum-Nya
antara mereka dan musuh-tnirsuh dari kaum
mereka sendiri dengan al-luq.

Setelah itu Allah memberikan kekuasaan kepada
mereka di muka bumi sebagaimana telah diberikan-
Nya kepada generasi awal sebelum mereka- Se-
hingga, berdirilah negara dengan aturan Islam di
suafu belatran bumi. Pada saat ifu, harakah dari
sejak titik awal bertolak hingga pembentukan
sistem islami telatr membedakan secara jelas ting-
katan para mujatridin sesuai dengan tingkat standar

keimanan. Saat itu orangorang tidak lagi perlu men-
calonkan dirinya dan menyucikan dirinya sendiri
karena masyarakatnya sendiri yang berjuang ber-
sama mereka pasti mengenal, mensucikan, dan
mencalonkan mereka!

Setelah itu, bisajadi ada orang yang mengatakan
bahwa kasus inl,hanya terjadi pada generasi awal.
lantas bagaimana bila masyarakat telah terbenhrk
sempurna setelah itu? Pertanyaan ini muncul dari
orang yang tidak mengenal tabiat agama Islam.
Sesungguhnya agama ini selalu dalam pergerakan
dan tidak pernatr berhenti bergerak. Ia terus ber-
gerak untuk "membebaskan" manusia dari peng-
hambaan kepada selain Allah. ia juga terus ber-
gerak untuk mengangkat mereka dari segala peng-
hambaan terhadap para thagul.. tanpa ada batas
apa pun dari seluruh muka bumi atau standar ter-
tenfu dari standar-standar konvensional dunia yang
rendatr dan hina.

Dus harakah (yang merupakan tabiat asli dari
agama ini) membedakan ahli yang telah teruji
dalamcobaan, ahli keterampilan dan ahli kecakap
an. Gerakannya selamanya tidak pernah berhenti
agar masyarakattetap tenang dan terus melakukan
perubahan (kecuali masyarakat ihr menyimpang
dari Islam). Hukum fikih yang lhusus mengharam-
kan sikap menyucikan diri sendiri dan menuntut
jabatan berdasarkan itu, tetap berlaku dalam
lingkupnya yang cocok, di mana ia tumbuh pada
awalnya dan berkarya

Kemudian bisa saja ada yang mengabkan, ruunun
bila masyarakat telah meluas, anggota masyarakat
tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Se
hingga, para ahli yang memiliki kecakapan dan
kemahiran harus mempromosikan dirinya dan
mencalonkan dirinya atas kebersihan dirinya.

Pernyataan ini pun asumsinyatimbul daripeng-
aruh fakta yang ada pada masyarakat-masyarakat
jahiliatr modern. Sesungguhnya masyarakat muslim
merupakan penduduk suafu negeri di mana mereka
saling mengenal, saling berhubungan, dan saling
menanggung-sebagaimana tabiat dari tarbiah,
pembenfukan dan pengarahan. Karena ifu, pen-
duduk suatu negeri sangat mengenal para atrli ke
cakapan, Kecakapan dan kemahiran itu diukur
dengan standar-standar iman. Sehingga, tidak sulit
bagi mereka untuk mempromosi di antara mereka
orang yang ahli yang telah teruji dalam cobaan, ahli
takwa, dan ahli kecakapan, baik untuk jabatan ahli
syura ataupun jabatan lainnya. Sedangkan, jabatan-
jabatan departemen umum akan dipilih oleh Imam
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yang telatr dipilih oleh umat setelah dicalonkan oleh
-ahlut 

ahti wal aqdiatauahli syura. Imam memilih

untuk jabatan itu aari sekelompok yang telah di'
kenal menonjol dalam harakatr dakwah. Harakah

itu terus merangkak dalam masyarakatislami dan

jihad pun terus berlangsung hinggahari kiamat

Orangorang yang berpikir tentang sistem dan

strukhrr islami saat ini atau menulis tentangnya,

masuk dalam suatu padang dan rimba yang tak

berujung. I(arena, sesungguhnya mereka meng-

usahakan penerapan kaidah-kaidah sistem islami

dan hukum-hukum fit<ih yang terkodifikasi dalam

kekosongan. Mereka berusaha menerapkannya

dalam masyarakat iahiliah dengan struktur mo
dernnya! Masyarakat jahiliah modern dapat di:

anggap bila dibandinekan dengan tabiat sistem

islami dan hukum-hukum fikihnya sebagai keke
songan'di mana mustahil sistem berlaku dan

hukum-hukum fkih diteraPkan

Sesungguhnya strukhrnya sendiri sama sekali

bertentangan dengan struliitur masyarakat islami'

Masyaralrat islami sebagaimana kami ungkapkan

strukturnya terbangun berdasarkan pembagian-

pembagian karakter dan kelompokyang diau'r oleh

harakah untuk menetapkan sistem dalam alam

yang nyata dan melawaniatriliah unhrk mengeluar-

kan manusia menuju Islam. Bersama itu masya-

rakatharus bertatran menghadapi tekanantelsnan
jahiliah; menghadapifitnatr, penyiksaan, dan perang

ierhadap gerakan ini; dan bersabar atas ujian dan

tatran cobaan dari titik awalhinsgatitik akhir dari

perjalanan panjang harakah. Sedangkan, masya-

rat 
"t 

j.hitiat modern adalatr masyarakat yang adem

ayem, terbangun atas standar-standar yang tidak

blrhubungan sama sekali dengan Islam dan tidak
juga dengan iman. Oleh karena ihr, ia dianggap se
-Uuga.tp"y" 

sia-sia Karena, sistem ini tidak pernatr

atan niaup A dahmnla dan hukunFhukum fkih itrr
tidak akan diteraPkan.

Para penulis dan peneliti tentang solusi bagi

penerapan kaidah-kaidah sistem islami, struktur-
nya dan hukum-hukum fikihnya membuat mereka

bimbang. Perkara pertamayang membimbangkan

mereka adalatr cara memilih mggota althtl ahd'i wal

aqdiatauatrli syura tanpa adanya pencalonan diri
mereka dan penyrcian jiwanya. Bagaimana hal ihl
memungkinkan dalam masyarakat seperti yang

kita pergauli, di mana masyarakatnya tidak saling

mengenal dan merekaiugatidakberstandar kepada

standar-standar kesucian dan amanah?

Cara memilih imam pun mernbingungkan mereka

Apakah pemilihan imam itu dilakukan oleh seluruh
penduduk secara umum atau cukup hanya dicalon-

kan oleh ah.lul a,hdi wal aqdi srijaP Bilaseorang imam
yang memilih para ahlul ahdi wal aqdi sebagai

akibat dari ketiadaan pencalonan diri dari mereka

dan tiadanya penyucian diri dari mereka, bagai-

manabisa kembali laeiurusan pemilihan itu \epada
merekalalu merekd sendiri memilih imam? Bukan-

kah hal itu akan mempengaruhi standar mereka?

Kemudian bila mereka sendiri yang mencalonkan

iman\ bukankah hal iur menunjuld<an bahwa mereka

lebih berkuasa dari imam, padatral imam ihr adalah

pemimpin yang tertinggi? Bukankatr ihr akan men-
jadikan imam memilih orang{rangyang dijamin

akan menyerahkan loyalitas mereka kepadanya,

sehingga unsur ini menjadifaktor awal dalam meng-

hormatinya?
Masih banyak pertanyaan lainnya dan mereka tidak

menemukan jawaban dalampadangyang luas itu.

I(ami mengetahui titik awal dalam kerancuan
yang tak berujung ini. Sesungguhnya ia adalah

hipotesis bahwa masyarakatjahiliah ini di manakita

tinggal adalah masyarakat muslim. Juga hipotesa

bahwa kaidalFkaidatr sistem islami dan hukum-
hukumfikihnya akan didatangkan unhrk diterap
kan atas masyarakat jahiliah dengan strukturnya
yang modern beserta standar dan alilhlaknya yang

modern!
Inilah titik awal perangkap kerancuan. Bila se

orang peneliti memulai dariny4 maka sejatinya dia

memulai dari kekosongan... dan bergelut dalam

kekosongan... hingga terlampau iauh melangkatr

dalam kesesatan yang tak beruiung dan berputar-

putar ditempal
Sesungguhnya masyarakat jahiliatl yang di

dalamnya kita hidup bukan masyarakat muslim.

Karena itu, tidak mungkin kaidah-kaidatr sistem

islami diterapkan dan hukum-hukum fikih l*rusus
yang berkenaan dengan sistem ini dapat dilaksana-

kan. Selamanyatidak mungkin diterapkan sebagai-

mana mustahilnya kaidatFkaidah sistem islami dan

hukum-hukum fkih bergerak dalam kekosongan

dan kesiasiaan. IGren4 ia dengan tabiatrya tidak

tumbuh dari kekosongan dan begltu pula tidak
bergerah dalam kekosongan.

Masyarakat muslim tumbuh dengan struktur
yang berbeda dengan strrktur masyarakat jahiliah.

Ia hrmbuh dari pribadi-pribadi, kelompok-kelorr
polq dan komunitaskomunitas yang siap beriuang

... menghadapi jahiliatr untuk menjamin perhm
buhannya jelas batasarrbatasan kemampuanny4

_t

!
1
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dan terang pemisahannya dalam kedudukannya
lewat pematangan harakah.

Sesungguhnya masyarakat islami itu adalah
masyarakat baru yang dilahirkan. Masyarakatyang
terus bergerak dalam misinya membebaskan ma-
nusia dari penghambaan kepada selainAllah, dan
mengangkat mereka dari segala penghambaan
terhadap para thagul

Masalatr penyucian diri sendiri, hrntunan jabatan,
pemilihan pemimpin, pemilihan ahli syur4 dan lain-
lain ... adalah masalah-masalah yang ditebarkan dan
digugat oleh para peneliti tentang Islam. Pasalnya,
para peneliti itu berada dalam sbukhr masyarakat
jahiliah di mana kita hidup dengan susunannya
yang sama sekali bertentangan dengan standar-
standar masyarakat islami, norrna-normanya, pe-
nilaian-penilaiannya al<trlakrya perasaan-peft${um-
nya, ddn persepsi.persepsinya.

Prali:tik-praktik riba bank konvensional, peru-
sahaan-perusalnan asuransi dengan asas rib4 pem-
batasan angka kelahiran, dan kami tidak tahu apa
lagi?! Bahkan, sampai problema teral*rir, di mana
para peneliti menyibukkan diri dalam menjawab
fatwa-futwa yang dihadapkan kepada mereka

Sesungguhnya mereka semua dengan sangat
disayangkan memulai titik tolaknya dari padang
luas yang menyesatkan. Mereka memulai dari
hipotesis bahwa kaidah-kaidah sistem islami dan
hukum-hukum fikihnya akan didatangkan untuk
diterapkan atas masyarakat jahiliah dengan sbuk-
furnya yang modern. Sehingga masyarakat-masya
rakat ini akan berpindah ftila menerapkan kaidah-
kaidah sistem islami dan hukum-hukum fikihnya)
kepada Islam.

Persepsi.persepsi ini sangat lucu kalau tidak bisa
dikatakan merryedihkan!

Sesungguhnya hukum-hukum fikih Islam bukan-
latr yang membentuk masyarakat muslim. Tetapi,
masyarakat muslim dengan harakahnya dalam
(pertama) menghadapi jahiliah dan (kedua) de-
ngan harakahnya dalam menghadapi hajat ke
hidupan sejati, ialah yang menciptakan fikih islami
yang bersumber dari kaidatr-kaidah syariat umum.
Sedangkan, kebalikannya tidak mungkin menjadi
sumber.

Fikih Islam tidak tumbuh dari kekosongan, se
bagaimana juga ia tidak bisa hidup dan dipahami
dengan kekosongan. Ia tidak hrmbuh di otakotak
dan kertaskertas, tetapi ia hrmbuh dalam kehidup
an yang nyata. tsukan sembarang kehidupan, namun
ia adalatr kehidupan masyarakat muslim yang telah

digambarkan dengan rinci. Karena ifu, mau tidak
mau masyarakat muslim dengan strukfurnya yang
alami harus terwujud terlebih dahulu. Sehingga,
ialah yang menjadi wasit yang membuat fikih Islam
tumbuh dan diterapkan... pada saat itu segala
urusan jadi berubah sama sekali.

I apangan fikih yang sangat luas membuat ma-
syarakat yang istimewa itu kadangkala membutuh-
kan bank-bank, perusahaan-perusahaan asuransi,
pembatasan kelahiran, dan lainJain, tapi kadang-
kala ia tidak membutuhkannya. Hal ihr disebabkan
kita tidak memiliki pengetahuan terdahulu dalam
mengukur kadar kebufuhannya, besarnya, dan
bentuknya. Sehingga membuat kita harus tergesa-
gesa mensyariatkan sesuafu sebelum terwujud.
Sebagaimana apayang ada pada kita dari hukum-
hukum agama tidak bisa diterapkan unhrk meme
nuhi hajat masyarakat jahiliah dan mencukupinya.
Hal ini dikarenakan agama Islam sejak awal tidak
mengakui secara syariat wujud masyarakat jahiliah
dan tidak pernah rela terhadap eksistensinya Oleh
karena itu, Islam tid'ak ambil bagran dalam me-
menuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari
kejahiliahan dan mencukupinya!

Sesungguhnya problema sejati bagi para peneliti
itu adalah mereka memiliki persepsi bahwa ke
nyataan jahiliah yang ada merupakan pokok dan
dasal di mana agamaAllah (Islam) harus mene
rapkan dirinya sendiri. Namun, kenyataannya sama
sekali bukan itu. Sesungguhnya agama Allahlah
(Islam) yang mbnjadi pokok dan dasar di mana
manusia harus mencocokkan dirinya dengannya,
agar membersihkan dari kenyataan jahiliahnya dan
mengubah dirinya agar sempurna keserasian dan
kecocokan itu. Tetapi, pembersihan dan perubalnn
itu biasanya tidak akan tercapai melainkan dengan
satu jalan. Yakni, pergerakan dalam menghadapi
jahiliah Suna merealisasikan uluhiah (penghamba
an) terhadapAllah di muka bumi dan rububiyahNya
semata-mata bagi para hamba-Ny4 membebaskan
manusia dari penghambaan para thagut, dan pene
rapan hukumAllah semata-mata dalam kehidupan
mereka

Harakah mesti menghadapi fitnah, penyiksaan,
dan ujian. Sehingga, orangyang terpengaruh ke
pada kekafiran kembali akan menjadi kafr, orang
yang murtad akan menjadi murtad, dan sebagian
lagi ada yang benar-benar jujur dalam keimanan
terhadap janji Altah untuk memenangkannya di
muka bumi. Pada saat itu otomatis sistem Islam
akan berdiri dan para ahli pergerakan telah terbiasa
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merealisasikannya. Mereka tetap memiliki ke-

istimewaan dengan norrna-normanya. Pada saat

ihrlah tampaldah tuntutan-tuntutan dan kebuhrhan-

kebuhrhan yang bermacam-macam tabiatnya serta

metode pemenuhannya yang berbeda dengan

hajat-hajat masyarakat jahiliah, hrntutannya dan

metode pemenuhannya. Pada saat itu hukum-
hukum akan disimpulkan dari fakta kehidupan
masyarakat muslim. Sehingga, tumbuhlah fikih
islami yang hidup dan bergerak terus di tengah-

tengah kenyataan yang jelas tunfutan-funtutan, ke
butuhan-kebutuhan, dan problema-problemanya.

Siapa yang menjamin kita saat ini bahwa jika

oftlng{ftutg di masyarakat muslim yang mengelola

zakat dan menyerahkannya kepada para pos-pos

yang berhak menerirvmya, di dalamnya telah ter-

bangun hubungan kasih sayang dan saling me
nangguirg antara setiap penduduk suatu negeri?

Siapa yang dapat menjamin bahwa masyarakat
yang demikian gambarannya akan membuhrhkan
perusahaan asuransi? Sementara di dalamnya telah

terbentuk asuransi-asuransi dan jaminan-jaminan

disertai fenomena-fenomena, norma-norma, dan

persepsi-persepsi itu. Bila masyarakat muslim
benar-benar membufuhkan perusahaan asuransi,

siapa yang dapat menjamin bahwa benhrknya akan

seperti bentuk yang ada di masyarakat jahiliah,

yang terbentuk dari kebutuhan-kebuhrhan masya-

rakan jahiliah, dan dari fenomena-fenomena' nor-

ma-norma, dan persepsi.persepsinya? Demikian
pula siapayang dapat menjamin bahwa masyarakat

muslim yang terus bergerak dan berjuang akan

membutuhkan agenda perencanatrn angka ke-

lahiran umpamanya?
Bila kita tidak memiliki hipotesis sama sekali

tentang kebutuhan masyarakat ketika beralih ke
pada masyarakat muslim, bagaimana penyakit
jahiliah itu terus berupaya memutihkan, mengem-

bangkan, dan mengubah hukum-hukum kodifikasi
yang tercanfum dalam kertas-kertas agar sesuai

dengan kebutuhan yang masih.di tataran gaib,

perkaranya sama dengan perkara wuiudnya masya-

rakat muslim itu sendiri?
Sesungguhnya inilah titik awal perangkap ke-

rancuan bahwa masyarakatyang ada saat ini adalah

masyarakat islami. Kaidatr-kaidah sistem islami dan

hukum-hukum fikihnya akan didatangkan unhrk
diterapkan atas masyarakat jahiliah dengan sfuk-
furnyayang modern beserta standar dan akhlaknya

yang modern, dengan segala cita rasa, fenomena-

fenomena norma-norm4 dan persepsi-persepsinya!

Demikian pula sesungguhnya problema sejati

adalah persepsi bahwa kenyataan jahiliah yang ada

merupakan pokok dan dasar. AgamaAllah (Islarn)

harus menerapkan dirinya sendiri. Sehingga, ia hams

menyesuaikan diri, berkembang, dan mengubah
hukum-hukumnya agar dapat memenuhi kebutuh-
an-kebutuhan dan problematika masyarakat ini, di
mana kebutuhan-kebutuhan dan problematikanya

timbul dari pembangkangannya terhadap Islam dan

kehidupannya keluar dari rel-relnya.
Kami berharap telah tiba saatnya Islam men-

dapatkan posisi dalam jiwajiwa para dainya. Se-

hingga, mereka tidak menjadikan Islam hanya
sebagai pelayan bagi problematika jahiliah dan

masyarakatnya serta kebuhrhannya. Para dai itu
hendaklah mengatakan kepada orangorang (l*tu-

susnya yang meminta fatwa), "Marilah kalian ber-

islam terlebih dahulu, permaHumkanlah terlebih
dahulu ketundukan kalian terhadap hukum Islam.

Marilah kalian terlebih dahulu masuk ke dalam

agama Allah. Permaklumkanlah penghambaan

kalian kepada Allah semata-mata- Nyatakanlah ke
saksian bahwa tiada tuhan selain Allah dengan

segala konsekuensinya di mana iman dan Islam

tidak akan wujud tanpanya yaihr mengesakan Allah

dengan penghambaan di bumi sebagaimana pe
ngesaan-Nya dengan penghambaan di langit, dan
pernyataan tentang rububiyahNya. Yaitu, kepe
mimpinan dan kekuasaan-Nya semata-mata dalam

kehidupan manusia seluruhnya, serta menjauhi

segala pengakuarr kekuasaan manusia atas ma-

nusia, pemerintahan manusia atas manusia, dan
pensyariatan hukum manusia atas manusia

Ketika manusia atau jamaah menyambut pang-

gilan ini, maka masyarakat muslim telah memulai
awal langkahnya dalam eksistensinya. Pada saatihr

masyarakat ini menjadi wasit penengah yang hidup.

Sehingga, terbentuklah fikih islami yang selalu

hidup dan tumbuh untuk menghadapi kebuhrhan
masyarakat muslim yang tunduk dengan syariat
Allah.

Sedangkan, bila masyarakat ini belum terbentuh
maka segala usaha dalam lapangan fikih dan hu-

kum-hukum pemerintahan hanyalah penipuan

terhadap diri sendiri dengan menanamkan benih-

benih di udara. Fikih islami tidak akan pernah

tumbuh dalam kekosongan sebagaimana benih
pun tidak akan pernah hrmbuh di udara!

Segala usaha dalam lapangan pemikiran dalam

bidang fikih merupakan pekerjaan yang menye-

nangkan, karena tidak berbahaya sama sekali!
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Tetapi, ia bukanlah amal untuk membangun lslarn!
Ia samasekalibukan darimanhaj agamalslam dan
bukan pula tabiahrya! Orangorangyang melagukan
nyanyian istirahat dan keselamatan lebih baik
menyibukkan diri dengan keterampilan, seni, dan
bisnis. Sedangkan, menyibuliftan diri dengan fikih
pada kondisi seperti itu dengan persepsi bahwa itu
pengorbanan amal bagi Islam dalam periode seperti
ini, kami menganggapnya menyia-nyiakan umur
dan pahala!

Sesungguhnya agama Allah tidak rela bertindak
hanya sekadar pekerja yang tunduk dan pelayan
yang ditaati untuk memenuhi kebuhrhan masya-
rakat jahiliah yang lari darinya, yang menging-
karinya, yang menjauh darinya. Juga masyarakat
yang selalu memperolokoloknya terusmenerus
dengan meminta fatwa dalam problematika dan
kebuhihan-kebufuhannya, sementara ia sendiri
tidak hnduk terhadap syariat dan kekuasaan Islam.

Pemahaman terhadap agama dan hukum-
hukumnya tidak tumbuh dari kekosongan, dan
tidak bekerja dalam kekosongan. Sesungguhnya
masyarakat muslim yang tunduk terhadap ke
kuasaanAllah sejak awal, ialah yang menciptakan
fikih ini. Dan, bukanlah fikih yang menciptakan
masyarakat ini, selamanya tidak akan terbalik

Iangkah-langkah dan periodeperiode pertum-
buhan dalam Islam selamanya tetap safu, dan pe
ralihzm dari jahiliah menuju Islam selamanyatidak
akan mudah dan gampang. Selamanya tidak akan
dimulai dari kodifikasi fikih dalam kekosongan.
Sehingga, ia telah dipersiapkan dan siap pakai ke
tika masyarakat muslim dan sistem islami ter-
bentuk. Eksistensi hukum-hukum terperinci yang
"siap pakai" tetapi fumbuh dalam kekosongan ifu,
tidak mungkin menjadi titik tolak peralihan dari
jahiliah menuju Islam. Masyarakat-masyarakat
jahiliah tidak kekurangan fikih "yang siap pakai"
untuk beralih kepada masyarakat islami. Kesulitan
peralihan itu bulan timbul dari kekurangan hukum-
hukum fikih islami yang ada saat ini dalam me
menuhi kebuhrhan masyarakat modern dan lain-
lain di mana banyak orang menipu lainnya dan
banyak omng tertipu oleh orang lain.

Penghalang Tbrbesar bagi Datnuah
Sesungguhnya penghalang terbesar bagi per-

alihan masyarakat jahiliah menuju Islam adalah
keberadaan para thagut yang enggan berhukum

kepadaAllah, dan mereka bdakrela rububiyahMlanr
kehidupan manusia di muka bumi hanya untuk
Allah semata-mata. Dengan sikap tersebut para
thagut itu telatr keluar dari agama Islam secara sem-
purna. Hukum ini dapat diketahui dengan mudah
dan masyhur dari ajaran Islam. Kemudian setelah
thagut ihr, penghalang berikutrya adalah keberada-
an bangsa yang menyembah para thagut itu selain
Allah. Yaifu, merekaberagama dengan agamapara
thagut itu, tunduk dan taat kepadanya. Inilah syirik
yang paling l*iusus ditujukan oleh ajaran Islam.

Dengan dua penghalang tersebut sistem jahiliah
di muka bumi hrmbuh. Ia bersandar kepada tiang-
tiang kesesatan dalam persepsi sebagaimana ia juga
bersandar kepada pusat-pusat kekuatan materi.

Dengan demikian, kodifikasi hukum-hukum fikih
tidak melawan kehiduparr- jahiliah dengan sarana
memadai. Yang mampu menghadapi sistem jahiliah
itu adalah dakwah agarkembali masuk Islam dan
pergerakan total menghadapi jahiliah dengan se-
gala sumber-sumber penopang kekuatannya Akhir-
nya, terciptalah segala sumber kekuatan dalcvah
dalam menghadapi jahiliah. Kemudian Allah yang
memutuskan dengan hukum-Nya antara orang-
orang yang tunduk kepadaNya dengan kaum mereka
dengan keputusan yang benar.

Pada saat itu tepatlah periode hukum-hukum
fikih yang tumbuh secara alami di tengah-tengah
kenyataan masyarakat yang ada, menghadapi ke
butuhan-kebutuhan baru dan nyata dari masyarakat
yang baru latrir-sesuai dengan porsi kebutuhan ifir,
benhrknya dan cakupan-cakupannya. Semua ifu
(saat ini) masih dalam tataran gaib dan tidak mung-
kin meramalnya terlebih dahulu. Tidak mungkin
juga menyibukkan diri sejak sekarang ini sesuai
dengan semangat tabiat agama Islam.

Sesungguhnya ini tidak bermakna bahwa hu-
kum-hukum syariat yang terdapat nash-nashnya
dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak diberlakukan
saat ini ditinjau dari pandangan syarial Tetapi,
hanya bermakna bahwa masyarakat yang dijadikan
subjek hukum bagi hukum-hukum syariah...,
belum terbentuk saat ini. Dus, eksistensi hukum-
hukum itu tergantung dengan terbentuknya ma-
syarakat itu. Komitnen ini tetap harus dipikul di
pundak-pundak setiap muslim sejati dari komunitas
masyarakat jahiliah itu. Setiap muslim tetap harus
melakukan pergerakan dalam menghadapi segala
sistem jahiliah untuk mendirikan sistem islami.
Perjuangan ini akan menghadapi risiko yang sama
sebagaimana lazimnya gerakan dakwah dalam
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menghadapi para thagut jahiliah yang dipertuhan-
kan dan masyarakat yang hrnduk terhadap para
thagutitu.

Pemahaman tabiat pertumbuhan Islam sesuai

dengan tunhrnan yang tidak akan pernah berubah
ini, yaitu di mana sistem jahiliah terbentuk kemu-
dian terbentuk pula kekuatan Islam yang meng-
hadapinya..., merupakan titik tolak dalam mereali-
sasikan karya nyata guna mewujudkan kembafi
agama ini dalam pentas dunia nyata. Mewujudkan
agama ini setelah keberadaannya diambil alih sejak

hukum-hukum konvensional menempati fungsi
dari syariatAllah mulai beberapa abad yang lalu,

dan muka bumi seolaholah kosong dari hakikat
Islam. Walaupun menara-menara masjid masih
mengumandangkan azan dan bangunan-bangunan
masjid masih berdiri; doadoa dan syiar-syiarmasih
menggem4 loyalitas buta dan turun-temurun masih

ada terhadap agama Islam; dan kebanyakan umat
Islam masih menganggap diri merekaberada dalam
kebaikan; ... namun hakikat Islam itu telah terhapus
sama sekali dari wujudnya!

Sesungguhnya masyarakat muslim telah ter-
benfuk sebelum terwujudnya sylar-sytar itu, dan

sebelum masjid-masjid dibangun. Ia terbenhrk pada

saat dikatakan kepada orang-orang, "Sembahlah

Alkh seluli-knhi tidnk ada tulnn bagimu sehin- Ny a" "
(al-.{raaf: 59), sehingga manusia menyembah-
Nya. Penyembahan yang dilakukan oleh mereka
tidak berbentuk syiar-syiar. Pasalnya, syiar-syiar itu
belum diwajibkan atas mereka. Sesungguhnya iba-

dah penyembahan mereka tergambar dalam ketun-

dukan total terhadapAllah semata-mata. Pada awal-

nya syariat apa pun belum turun sama sekali! Ketika
orang{rang yang mengikrarkan ketundukan mut-

lak kepada Allah semata-mata itu memiliki ke-

kuatan dan kekuasaan materi di muka bumi, baru
syariat-syariat diturunkan atas mereka. Dan, ketika
mereka menghadapi kebutuhan-kebutuhan hakiki
dalam kehidupan merek4 barulah mereka melaku-

kan ijtihad dalam hukum-hukum fikih di samping
nash-nash yang qath'i (pasti) yang turun kepada
mereka.

Inilah jalan satu-satunya ... dan tiada jalan lain
selain itu.

Seandainya adajalan lain yang lebih mudah untuk
mengalihkan secara total seluruh bangsa kepada

Islam sejak periode awal dari dakwah, yaitu hanya

dengan lisan dan keterangan tentang hukum-hukum
agama?! Tetapi, ini hanya "khayalan"! Seluruh
bangsa tidak akan pernah beralih dari jahiliah dan

penghambaan terhadap para thagut kepada Islam
dan ibadah kepada Allah semata-mata melainkan
dengan jalan panjang yang perlahan-lahan itu.
Yakni, jalan panjang di mana dalnrah lslam berjalan
setiap periode..., yang dimulai dengan individu
kemudian diikuti oleh kumpulan beberapa orang.
Kemudian kumpulag ini bergerak melawan jatriliah

dengan segala risiko sehingga Allah yang memu-
tuskan dengan hukum-Nya arfiara orimg-orang
yang tunduk kepada-Nya dengan kaum mereka de
ngan kepuhrsan yang benar. Allah lalu menganuge
rahkan kepadanya kekuatan dan kekuasaan di
muka bumi. Kemudian orangorang berbondong-
bondong masuk ke dalam agama Allah.

Agama Allah adalah manhaj-Nya, syariat-Nya,
dan sistem-Nya. Dia tidak meridhai agama apa pun
selainnya dari manusi4

"Barangsiapa y ang mnmri agamn sehin agamn Islam,

maka selali-kali tidnHah ditnim.a (agamn itu) dnri-
padnnya, dan dia di akhirat tntnnsuk ararg-nrongyang

rugi.'(Ni Imran: 85) 
.

Mudah-mudahan keterangan ini dapat mem-
buka pandangan kita tentang hakikat sikap Yusuf
dalam menuntut jabatan struktural.

Sesungguhnya Yusuf tidak hidup di masyarakat
muslim dengan kaidah haramnya menyucikan diri
sendiri dan meminta dicalonkan dalam salah satu
struktur pemerintahan atas dasar kelayakan ke
sucian itu. Sebagaimana Yusuf pun melihat bahwa
kondisi memungkinkan baginya untuk menjadi
seorang pemimpin yang ditaati dan bukan hrnduk
kepada norma jahiliah. Ternyata kenyataannya
seperti dugaannya. Sehingga, dia pun dengan ke
kuasaannya bebas berdakwah kepada agamanya
dan menyebarkannya di tengah masyarakat Mesir
pada masa pemerintahannya Para menteri dan raja
tertutup sama sekali oleh kekuasaan Yusuf.

Penghormatan Lain bagi Yusuf
Setelah ini kita kembali kepada inti kisatr dan inti

redaksi ayal Redaksi ayat tidak memastikan batrwa
raja menyetujuinya Seolaholah raja berkata, "Se
sungguhnya permintaanmu dijamin persehrjuan-

nya", sebagai tambatran penghormatan bagi Yusuf
dan permakluman kedudukannya di sisi raja Mak4
cukuplah Yusuf mengatakan, pasti akan disetujui.
Balrkan, perkataan Yusuf sendiri itulah jawabannya-

IGrena, redaksi ayatmenghapus jawaban raja ter-
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hadap permintaan Yusu{ dan membiarkan para
pembaca memahami sendiri bahwa Yusuf telah
berada dalam kedudukan yang dimintanya.

Pernyataan kami ini didukung oleh komentar
redaksi selanjutnya,

'Dan dcmikianlnh Kami membni lccdudulan lupada
Yusuf di nngni Mair. (Dia bnkuasa pmuh) pngr me-
nuju lu mann saj a in luhmdaki di bumi Mesir itu. Ifumi
melimpahlmn rahmnt Kami lepadn siapa yang l(nmi
leehendaki dan Kami tidnk menyia-nyiakan pahala
nrang-nrarg yang bnbuat Dal*. " (Yusuf: 56)

Dengan jalan memaklumatkan kesucian Yusuf
dari zina, dengan ketakjuban raja terhadapnya, de
ngan persetujuan atas permintaannya, ... demikian-
lah Kami membri leedudulan l"po.do Yusuf di negni
Mesir.IGmi kokohkan kekuasaannya, dan I(ami
jadikan kedudukannya dihormati. Negeri ihr adalah
negeri Mesir atau seluruh bumi ini dengan per-
timbangan bahwa kerajaan Mesir pada saat itu
merupakan kerajaan yang paling besar dan agung.

"@ia bukuasa pmuh) pugt mmuju lu marw saja ia
luhmdaki di bumi Mesir itu.'

Yusuf bebas memilih rumah yang ditempatinya,
tempat yang dikehendakinya, dan kedudukan yang
diinginkannya. Hal ini sebagai balasan atas pem-
buangannya ke dalam sumur fua, ketakutan-ke
takutannya, belenggu penjara, dan segala ikatan
yang membatasinya.

"Kami melimp ahkan ralnn"at Kami kzpada siapa y ang
Kami lczfundaki."

IQmi mengganti kesulitannya dengan kemudah-
an, kesempitannya dengan keluasan, ketakutannya
dengan keamanan, belenggunya dengan kemer-
dekaan, dan dari kehinaannya di mata manusia
dengan kejayaan dan kedudukan yang tinggl.

"dnn l{nmi tidak mmy in-ny ialmn palula mang- orang
yang brbuat baik." (Yusufz 56)

Orang-orang yang berbuat baik dalam ke
imanannya kepada Allah; bertawakal kepada-Nya;
menghadapkan wajahnya kepada-Nya; serta mem-
perbaiki alftlak, amal, dan tingkah laku terhadap
manusia Ini adalah balasan di dunia
'Dan sesungguhnya palnk di akhirat itu lebih baik,
ba$ mang- urang yang berimnn dnn selalu bntnkwa. "
(Yusuf:57)

Kenikmatan dunia tidak akan kekurilgffi,
walaupun kenilcrnatan di akhirat memangjauh lebih

baik dari kenikrnatan dunia, apabila manusia ber-
iman dan bertalnra. Sehingga, ia merasa tenteram
dengan imannya kepada Tuhannya dan selalu
merasa terawasi dengan takwanya dalam keadaan
tersembunyi (rahasia) ataupun terang-terangan.

Demikianlah Allah menggantikan segala ujian
yang menimpa Yusuf. Yaitu, dengan kedudukan
yanglnggi di dunia, dan kabar ini dari akhirat
sebagai balasan yang sesuai bagi keimanan, ke
sabaran, dan kebaikannya.

Kemudian berputarlah zarnan. Redaksi ayat
menghapus kejadian-kejadian yang berputar se
lama tatrun-tahun kesuburan dan kondisi sejahtera
Ia tidak menyebutkan bagaimana kesuburan, bagai
fiuna manusia menanam, bagaimana Yusuf meng-
afur perbekalan negara serta bagaimana ia meng-
organisasikan, mengat.r, dan menyimpan... seolah-
olah perkara-perkar4 ini telah tercakup dalam
pernyataanny4

"S esungguhny a aku adnlah mang y ang p andai mnj aga
lngi brp engetahuan." (Yusuf: 55)

Juga tidak disebutkan permulaan tahun-tahun
kekeringan, bagaimana orang{rang menghadapi.
ny4 dan bagaimana daundaun berjatuhan. I(aren4
semua perkara telah diisyaratkan dalam takwil
mimpiraj4

"Kemud'ian setelnh itu almn dnnrryniuh tahunyang
amnt sulit, y ang mmghnbislwn ap a y ang fumu simp an
untuk mmghndapiny a (nh.un sulit), kzcuali s dikit dnri
(bibit gandum) yang lmmu simpan." ffvwfz 48)

Redaksi ayat juga tidak menampakkan sesuatu
tentang raja dan tidak juga salah seorang dari pem-
bantunya setelah itu dalam seluruh surah. Seolah-
olah yang tertinggal hanya kisah tentang kekuasa-
an Yusuf. yang bertanggung jawab atas segala
beban pada lcisis yang amat sutt dan mencekik itu.
Redaksi hanya menampakkan peran Yusuf dalam
panggung kejadian-kejadian yang terjadi dan setiap
lampu pertunjukan seolaholah hanya tersorot ke
padanya. Inilah hakikat nyata yang digunakan oleh
arahan redaksi ayat saat mengoptimalkan daya seni
yang sempurna dalam menggambarkannya

Sedangkan akibat kekeringan, redaksi ayat me
nampakkannya dalam adegan saudara-saudara
Yusuf. Mereka datang dari daerah pedalaman
Badui dari tanah lGn'an, (Syiria Irak, Palestina dan
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lain-lain), yang sangat jauh menuju Mesir untuk
mencari makanan. Dari kenyataan ini, dapat kita
simpulkan betapa meluasnya daeratr yang tertimpa
kelaparan. Sebagaimana kita pun mengetahui
bagaimana peran Mesir (dengan pengelolahan

Yusufl dan bagaimana ia menjadi terminal bagi
negeri-negeri tetangga dan tempat tersimpannya
perbekalan unhrk seluruh daerah yang tertimpa
kelaparan itu.

Kedatangan *"ar"-;"da"ra Yus.f
Bersamaan dengan itu kisahYusuf terus meng-

alir dalam aliran yang terbesar antara Yusuf dan

saudarasaudaranya. Kisatr ini merupakan karakter
seni yang merealisasikan target agama dalam
redaksi dyat,
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'Dan saudma-saudnra Yusuf datang (le Mair) lalu
rnuela masuk kt (tanpat)nya. Mala, Yusufmcngenal

mnelw, sednngmsrelca t;dnk lurul (lagi) lftpadnnya-

Dan tatlwln Yusuf mmyiaplwn untuk mnekn bahnn

malcaranny o in berkata, Bawalnh lcepadnku saud,ara-

nu y ang sdy ah ilmgan knmu @unyamin), tida.kJealt lumu

nzillwt bahw a o*u mmy unpurnalwn sulatnn dnn alat

adalah sebaik-baik pmnimn tarnu iilu lumu tidnk
m.emb aw any a lepadnku, mala lcamu tidnk alwn mm-
dapat sulwnn lagi dariku dnn iangan lamu men-

ddatiku.' Mnela bnluta, "I{nmi a},an mnnbui uk ay ah-

nya untuk membawanla (lwmari) dan wsunguh-Ua

lwmi bmar-benm almn melalcanaknnnya.' Yusuf bn-
lun kepadn bujarg-bujangnya,'Masuklanlnh barang-

barang (pmuknr leepunyaan mneka) lu dalnm knrung-

lwrung muela, supaya mnela mengetnhuinya apabiln
mereka telah kemb;ali kepada leeluarganya, mudah-
muda"hnnmnelm lsmbali lo&.'' (Yusuf: 58-62)

Kekeringan dankelaparan telah meluas hingga
ke daerah Kan'an dan sekitarnya. Maka, saudara-

saudaraYusuf pun bertolak bersama orang{rang
yang bertolak mem.fu pusat kerajaan Mesir. Orang-
orang telah mendengar keberlimpahannya dengan
kesuburan pada tahun-tahun kesuburan dan masa-

masa sejahtera. Kita menyaksikan mereka masuk
ke kantorYusuf, namun mereka tidak mengenal-
nya. Tetapi, Yusdmengenal mereka karena mereka

tidak terlalu banyak berubah. Sedangkan, penam-
pilan Yusuf yang demikian tidak pernah mereka
bayangkan sama sekali! Di mana lagi seorang anak
kecil keturunan Ibrani yang mereka lemparkan ke
dalam sumur tua sejak dua puluh tahun yang lalu
atau lebih?l Kini Yusuf menjadi seorang penguasa

Mesir dengan begitu cepal dalam umurnya, pe
nampilannya, pengawalanny4 kehormatanny4 pe
layanan atasny4 penggiringnya kekayaannya, dan

hartanya yang berlimpah.
Yusuf tidak menyingkap tentang pribadinya

kepada merek4 karena mereka harus menerima
pelajaran dari perlakuan mereka terhadapnya,

'Dan saudnra-saudnra Yusaf datang (le Mesir) lalu
mnela mnsuk lu (tanp at) ny a. Maka, Yusuf mmgmal
mtrelu, sednng mnela tidak l$rwl (lagi) Iepadanya."
(Yusuf:58)

Tetapi, dari redaksi ini dapat kita simpulkan
bahwa Yusuf menerima dan menyambut mereka
dengan baik dan menempatkan mereka dalam
kedudukan yang baik. Yusuf mulai memberikan
pelajaran pertama kepada mereka.

'Dan tatlula Yusuf menyiaplun untuk merela balwn
malwnannl a, in buknta,'Bawalah lwpa.dalcu saudnra-

mu yang seayah d.engan lmmu (Bunyamtn), tidnkknh
lantu melihnt bahna alu mmyempurnalmn sulwtnn
dnn aku adalnh sebaik-baik penerimn tamu ?"' fftsufz
5e)

Kita memahami dari redaksi ini bahwa Yusuf
membiarkan mereka melupakan rrihal dirinya.
Kemudian sedikit demi sedikitYusuf mengingatkan
mereka tentang siapa sebenarnya mereka secara

terperinci. Ia memberitahukan bahwa mereka

(,lrtitizyiJjtr

1 Jo.l"h ioil"h yang paling mungkin setelah beberapa tahun berada di istana al-Aziz dan beberapa tahun di penjara dan tujuh tahun masa-masa

subur dan beberapa tahun masa kekeringan hingga saudara-saudara Yusuf tiba di Mesir.
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memiliki seorimg saudara laki-laki yang lebih kecil
dari mereka yang merupakan saudara sebapak dan
tidak hadir bersama mereka, karena bapaknya
sangat menyayanginya dan tidak kuat berpisah
dengannya ThtkalaYusuf menyiapkan unhrk mereka
bahan makanan unhrk perjalanan merek4 ia ber-
kata kepada mereka bahwa ia ingin melihat saudara
tiri mereka ini,

"'Bawalnh kzpadaku saudaramu yangseayh dnryan
knmu (Bunyamin)."'

Tidal*ah kalian melihatbahwa aku memenuhi per-
bekalan kantong para pembeli, maka aku pun akan
menyempurnakan jatah kalian jika kalian datang
dengan saudara tiri kalian itu?! IGlian pun melihat
sendiri bagaimana aku memuliakan setiap tamu yang
mampir. Sehingga, tidak ada yang perlu dikhawatir-
kan bila dia ikut datang, karena aku pasti memulia-
kannya dengan penghormatan seperti biasany4

"tidnldtah lwmu mzli,ltat balwa alat meny enpurnn lmn
sulwnn dnn aku adalnh sebaik-baik pmnima tamu ?"
(Yusuf:59)

Karena mereka yakin sekali akan cinta men-
dalam dari ayah merekaterhadap saudaramereka
yang terkecil (khususnya setelah Yusuf meng-
hilang), mereka serta merta menyatakan bahwa
perkara ihr bukanlah sesuatu yang mudah. Namun,
dalam realisasinya penuh dengan rintangan dan
penghalang dari bapak mereka. Meskipun demi-
kian, mereka tetap akan berusaha meyakinkan
bapak mereka dengan penekanan keinginan mereka
yang kuat untuk menghadirkan saudara mereka
ketika mereka kembali lagi,

it$Wr\4i;3;itrj(,
'Mnela b nlatg'I{ami alan mmbuj uk aya}mya unhtk
mnnbaanny a (lumari) dnn semngguhny a lwni b mnr -
bmnr alan mclal"sannlwnny a. "' $untf: 6l)

I{ata nurawlz menggambarkan betapa usaha
yang harus mereka keluarkan unfuk merealisasi-
kannya.

Sedangkan, Yusuf telah memerintahkan para
pegawainya agar meletakkan kembali bawaan sau-
dara-saudaranya yang ingin ditukarkan dengan
gandum dan batran makanan. Bawaan tersebutbisa
jadi adalah campuran dari uang dan hasil-hasil
padang pasir lainnya seperti hasil pohon-pohonan
padang pasir. Bisa juga terdiri dari kutt, bulu, dan
lain-lain yang biasa digunakan sebagai barter dalam

perdagangan di pasar. Yusuf memerintahkan para
pegawainya agar menyelipkannya di kantong-kan-
tong mereka. Sehingga, mereka mengenalnya se.
bagai barang bawaan mereka ketika mereka kem-
bali ke tempat tinggalnya,

'Yusufbolata l"podo bujang-buj arrynya,'Masuklmn-
lah bararry- bararg (p mukar kcpurry aan nnela) kr dn -
lam knrung- knrung mnela, supaya mnelw mengetahui-
nya apabila mnelca tulnh knnbali lupadn kzlumganya,
mudnh-mudn lmn mnelu kmbali lagi.'' (Yusuf: 62)

Kita tingsatkan 
"J; 

;"sir, untuk menyaksi-
kan Ya'qub dan anak-anaknya di tanah lGn'an,
tanpa ada keterangan sahr kata pun tentang per-
jalanan dan apayang terjadi di dalamnya

\€JI{i$yvqi}u,4{yr*:t5
isffi:iu1tu(gTflje:6
urJtF'i$eJL*iKut;.'16
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'Maka tatl@ln mereka telnh leembali leepada ayah
mneka (Ya'qub), mzrelu bnlwta, 'Walai ayah lwmi,
lrnmi tidak alnn mendnpat sukntan (gandum) lngi,
(jikn tidnk mnnbawa saudara kami). Sebab in, biar-
kanlah mudara knmi pn$ bnsam.a- mmn, knni supay
Iumi mmdnpat sukatnn dnn serunggulatya kmni benar-
bnar alan mtnj agany a.' Bnlwta Ya'qub, Bagaimnnn
aku alwn munpncay afunny a (Buny amin) kepadnmu,
lrzanli sepnti aku telnh mempncayalmn saudnranya
(Yu*fl l"po.do knmu dnhulu?'Makn, Allnh adakh
sebaik-baik Penjaga dan Dia adnlnhMaha Pmyayang
di antara para pmyayang. mtkala moekn membulm
barang-bamngnya, mnelw mercrnulan kcmtrak barang-
barang (penukaran) mereka dikembaliknn lupada
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mnelm. Mnelw bdwta,'Wahai ayah lwmi, apalagi y ang

kin inginlrnn. Ini barang-barang kin dikembaliknn

kepada kita dan knmi akan dapat memberi maknn

leluarga lami, dnn lwmi alan dap at rnemel'ihnra s au -

dnra knmi, dan lwmi alwn rnend'ap at tambah.an sulm-

tnn (gandum) sebnat beban seeknr unta. Itu ad.alnh sukn-

tnn y-ang mudnh ftagi mja Mesir).' Ya'qub berlata, Aht
sekah-lrah tldnk alwn melzpaskannya (pngi) bersamn'

sama lwmu, sebelum knmu m.embnilan lepadnku janii
yaw tefiih atas nama Allnh, bahwa kamu pasti aknn-*inb i* ony a teepadnku ltmbali, lee caali j ikn lwmu

dileepung musuh.' Tatlala merelu membniknn janii
*otla,-rr-la Ya'qub berknta,Allnh adalnh salcsi tn-
hadapapayangkitaucaplwn(ini)."'(Yvsnf:63-66)

Tampaknya ketika masuk kepada ayah mereka

dan sebelum membuka barang bawaan mereka,

mereka tergesagesa menginformasikan kepada

ayah mereka bahwa kepufu san penolakan banhran

makanan atas mereka telatr ditetapkan, kecuali bila

mereka mau datang kepada penguasa Mesir ber-

sama adik tiri yang terkecil yang ikut beserta de
ngan mereka. Maka, mereka pun memohon ke
pada ayah mereka agar menguhrs mereka bersama

adik tiri kecil mereka, sehingga dapat menambatr

kantong-kantong perbekalan dengannya, dan

mereka berjanji akan menjaganYa,

' Malw ntlrnln mnelw ulah lsnbali kzpana ay ah mnelu
(Ya'qub), merelea bnlwta, 'Wahai ayah kami, kami

tidak aknn mendapat sukatan (gandum) lo.gi, (iiko
tidnkmernbawa saidara lami). Sebab itu, biarlmnlah

saudara tnmipngi bnsam'a-samn knmi supaya knmi

rmdnpat sukatni dnn samgguhny a lami b ennr -bmm

alan rnmjaganya. "'(Yusuf: 63)

Janji ihr pasti telah mempengaruhi relung-relung
jiwa Ya'qub. Janji itu pula yang telah mereka ucap
kan ketika meminta izin untuk membawa Yusuf.

Akibat terluka oleh janji gombal lama yang mereka

ucapkan, Ya'qub berterus terang tentang kesedih-
anny4

"Bnlmta Ya'qub,'Bagaimann ala alun mempnmyalwn'

ny a (Buny anrn) lupadnmu, lualqt sep (1 aka telh mem-

1 ntay alin saudaronya (Y^O ktpodo lmmu dnhul;u ? "'

Maka, bebaskanlah aku dari janji kalian dan

bebaskanlatr aku dari penjagaan kalian. I&rena alcu

memohon perlindungan atas anakku dan memo
hon rahmat atasku kePadaAllah.

'm.aka Allah adalnh sebaik-baik Peniaga dan Dia
adntnh Maha Pmyayang di antara para pnryayang."

(Yusuf:6a)

Setelah melepaskan lelah dari perjalanan jauh,

mereka membuka sukatan-sukatan mereka untuk
mengeluarkan isi-isinya dari hasil bumi. I:lu,
mereka mendapatkan barang bawaan mereka
dikembalikan, dan mereka tidak mendapatkan hasil

bumiyang diinginkan.
Sesungguhnya Yusuf tidak memberikan gan-

dum kepada mereka, dia hanya meletakkan kem-

bali barang b awaanmereka. Setelah mereka kem-
bati ke kampung halamannya, mereka berkata,
'Walni ay ah lwmi, lami tidak alan mmdap at sakntnn

(gandum) lngi."
Ketika mereka membuka sukatannya, ternyata

mereka mendapatkan kembali barang bawaannya,

agar memaksa mereka keinbali lagi ke Mesir ber-

sama adik mereka. Ini adalah salah satu pelajaran

kepada mereka.
Bagaimanapun mereka telah berkesimpulan

dari pengembalian barang bawaan mereka dapat

dijadikan bukti bahwa mereka tidak zalim dalam

memohon agar adik mereka ikut serta dalam per-

jalanan ke Mesir,

"l,fuda furlilr4 Wolni ay ah larni, W lry yary kn rnry"-

twn. Ini bararg-barang kin diknnbalilun kspadn kitn- -
Mereka mulai mendesak ayah mereka dengan

mengisyaratkan tentang maslahat kehidupan ke
luarga mereka dalarn pemenuhan sandang pangan,

6t6'
"dnn lami aJffi dnpar nlsnboi malnn kzlrurga lilmi.'

I{ata al-mirahbermakna perbekalan. Mereka
kembali menekankan tentang azam mereka yang

kuat dan keras bahwa mereka pasti berusaha
maksimal menjaga adik mereka

"dnn lwmi alun dnpat mzmzhhara saud.ara knmi."

Mereka meranr ayah mereka dengan tarnbahan

sahr sukatan laeiyang akan diberikan kepada adik

mereka,

"dnn lmmi almn mendnpat tnrnbalwn sulann (gan-

durn) sebuat beban seelor unta."

Perkara itu akan dimudahkan bagi mereka oleh
raja Mesir,

'In adalnh sulmnn yang mudnh Aasr raia Mesir).'
(Yusuf:65)

Dari pernyataan mereka, "dnn lwmi aknn mm-

dapat tarntratwn sulatnn (gandum) wberat beban seekor

unta ", tampakjelas bahwa Yusuf mernberikan tiap



Tafsir Fi ZhilalilQur' an W (s7e) Juz XIII: Bagian Akhir ltusuJ, ar-Ra'd," 6 lbrahim

tiap orang safu sukatan gandum seberat beban onta
itu adalah ukuran normal. Tidak setiap pembeli
diberikan oleh Yusuf apa yang diinginkannya. Ke
bijakan itu merupakan perlakuan yang s:mgat bijak-
sana pada tahun-tahun kekeringan dan kelaparan,
hingga kebutuhan pokok tercukupi secara merata
untuk semua penduduk.

Alilhirnya dengan terpaks4 Ya'qub pun meng-
izinkan anaknya untuk dibawa, namun dengan safu
syarat,

'lYa'qub b n kan, Aku s eknli- lali tidak alwn m"elcpas -
kannya (pug, bqsama-samn leamu, sebelum lwmu
membniknn lupadaku janji yang teguh atas nama
Allalu bahna lcnmu pasti alan mnnbaw onla lupadnfut
kzmbal;, kecuali jilta lwmu dilupungmusuh."'

Yaifu , agar kalian semua mengucapkan sumpah
"demi Allah", yang mengikat lclian bahwa kalian
pasti mengembalikan anall<u, kecuali bila kalian
ditimpa suafu urusan yang tak mengandung unsur
konspirasi dari kalian, kemudian kalian tidak
nurmpu mengatasiny4

"lee anli j ilw lwmu dilupung musuh. "
Pernyataan ifu merupakan kiasan atas segala

yang menimpa mereka dari segala penjuru. Kemu-
dian mereka pun bersumpah,

'Tatknln merelu m.emberiknn janji mnelu, malu
Y-a'qub bnlwta, Allnh adalah salsi tsrhannp apa yang
kita ucaplan (ini). "' ffvsuflz 66)

Ini merupakan tambahan penguat dan penekan-
an yang akan memperingatkan mereka

tt*

Ketenfiran Allah tentang qadha dan Qadar,
serta Ferjalanan Kedua Saudara Yusuf

Setelah pernyataan sumpah janji itu, Ya'qub
memberikan wejangan kepada mereka agar ber-
hati-hati dalam perjalanan berikutnya dengan mem-
bawa adik mereka yang terkecil,

"91 
rw i-"nt 

" 
(, Lt6- i7'65- J6j

itf3joyia"a;,tc&du:/F
tsl;;1tt'fr9";:ei*7

'Dan Ya'qub brlata, 'Hai anak-arnk:ka, jarryanlnh
knmu (bersama-sama) masuk dnri satu pinlu gerbang
dnn masuklah dnri pintu-pintu gnbang yang bnhin-

hin. Namun dzmikinn, aku tiadn dapat mzlcpaslan
knmu bmarrysedikitpun dnri (takdir) Allnh. I{epuntsan
mewtaplwn 6esuatu) hanyalnh lnk Allnh. Ikpado-
Nyahh aku bertawalal dan lmdaklnh lcepadn-Nya
saja orang-orang larg bertawakal berserah diri."
(Yusuf:67)

Kita berhenti sdjenak dalam pernyataan Ya'qub,

"luputusan mnutaplwn (sauatu) lwtyalnh hnk Allah.'

Maksud dari pembicaraan Ya'qub di sini adalah
bahwa kepuhrsan Allatr yang sesuai dengan qadar-
Nya yarig memaksa di mana tidak mungkin meng-
hindar darinya juga tidak ada jalan lolos darinya.
Ketentuan ilahi yang berlalm membuat setiap orang
tidak mungkin menyelamatkan diri darinya

Itulah keimanan kepada qadha dan qadaryang
baik dan buruk

Keputusan Allah yang termasuk dalam qadar
berlaku terhadap manusia tanpa keinginan dari
mereka sendiri dan jugapilihan. Di samping ihr, ada
hukumAllahyang diberlakukan oleh manusia de
ngan penuh kerelaan hari mereka dan sesuai de
ngan pilihan mereka Ituhfr qadar syariatyang te
realisasi dalam perintatr-perintah dan larangan-la-
rangan. Demikian pula hal ini terjadi atas izinAllah.

Hakikat qadar syariat ini sama dengan qadar
kauni (baik dan buruk). Perbedaannya hanya satu,
yaihr bahwa manusia bebas memilih antara melak-
sanakannya atau tidak melaksanakannya. Hasil-
hasil dan akibat-akibatnya akan mereka hadapi
dalam kehidupan dunia ini dan di al*riratpun ada
balasannya. Tetapi, manusia tidak akan menjadi
muslim hingga mereka memilih hukum Allah ini
dan melaksanakarurya secara sukarela

Kemudian b"r,",*;; anak-anak ya qub
dan mereka menjalankan wasiat ayah mereka,

-i:;,f,.3t4q;5tj&aij::,6i
fr,;5ii* 3jqct o.*LJ y, 6 q,S n
3'F3.7"1uf 'a4:6t::16;q*fr

$
'Dan tatlrnla mnelu mnsuk mmurut yng diptrintnh-
kan ay ah mnekn, malw (mra yang niela klatkan ltu)
tiadnkh melzpasltnn mneka sedikit pun dari takdir
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Allnh. Akan tctapi, itu lanya suatu kzingiran pann diri
Ya'qubyangtelnh a. Danserunggitnyadia

mnnpunyaipagetnhuan;karmal{amitelahmcngajm-
lran kep,aflan a. Akan tetapi, kebanyalrun manusia

tiada. nungetahzr. " (Yusuf: 68)

Dalam kaitan apawasiat ini? Mengapa ayah mereka

mewasiatkan, "Hai anak-arnkku, j anganlnh lmmu
(bnsamatamn) mnsuk dmi satu pintu gtrbang, dnn

mns ukl,ah dnri p intu -p intu ga b ong y ang b srlain- hin' ?
Riwayat-riwayat dan tafsir-tafsir saling berten-

tangan dalam masalah ini, sering diulang-ulang dan

diungkapkan dengan tidak terlalu penting. Bahkan,

bisa jadi bertolak belakang dengan apa yang

dikehendaki oleh redaksi Al-Qur' an. Seandainya

redaksi AlQur'an hendak mengungkapkan penye
babny4 pasti Al-Qur'an menyatakannya Namun,
Al-Qur'an hanya menyatakan, 'Al@i tetapi, itu
h.anya suatu luinginnn pada diri Ya'qub yarry telnh

ditenplannya."
Maka, hendaklah para mufassir berhenti di

mana redaksiAlQur'an mengingirikannya sebagai

langkah penjagaan nuansa yang diinginkannya.
Nuansa yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an tampak-

nya adalah kekhawatiran dalam diri Ya'qub ter-

hadap sesuahr png akan menimpa mereka. Ya'qub

memandang bahwa dalam masuknya mereka dari
pinhr-pinhr yang berlainan dan bermacam-macam

itu, sebagai antisipasi atas kekhawatiran tersebut
walaupun bersama dengan ihr Ya'qub pun berserah

total kepadaAllah.
Selain itu, Ya'qub memandang batrwa dia tiada

mampu melepaskan mereka sedikit pun dari takdir
Allah, karena segala keputusan ada di tangan-Ny4
dan segala penyandaran urusan hanya kepadaNya.

Dia hanya mengungkapkan perasaannya dan ke
ingrnan pada dirinya yang ditetapkannya dengan

berwasial Sedangkan, Ya'qub sangat yakin bahwa

kehendak Allah pasti terlaksana. Karena, Allah
telah mengajarkan hal ini kepadanya sehingga dia

pun yakin kepadanya, 'AIun tetapi lubanyalan
mnnusia tiada mzngetalui. "

IGmudian bisa jadi apayang dil*rawatirkan oleh

Ya'qub adalah orang{rang yang iri hati, atau ke
cemburuan raja atas banyaknya jumlah mereka,

atau ketampanan dan kejantanan mereka, atau para

perampok mengintai mereka. Atau, apa pun ifu
karena hakikatnya tidak menambah kualitas tema

masalah ini sedikit pun, melainkan hanya para

perawi dan para mufassir mendapatkan celah jalan

keluar dari nuansa Qur'ani yang diinginkan Al-

Qur'an kepada pernyataan 'latanya begini atau

begitu yang menyebabkan nuansa Qur'ani hilang.
l€bih baik kita lipat wasiat dan perjalanan se-

bagaimana telah dilipat lembarannya oleh redaksi
ayat" agar kita menemui episode berikutnya ber-

sama saudara-saudara Yusuf setelah tiba,

J\i i6 A LsSc 4i j &i!:"g6
tSfrilecpryr$3jsa<>y
'Dan tatlmla msekn masuk lu (tt*pot) Yusuf, Yusuf

mernbawa saudnranya (Bunyamin) lu tempatnya.

Yusuf berluta, 'Sesunguhnya aku (ini) adnlnh sau'

d aramu, mala j angarilah ltamu b ndulwcita terlndnp

apa yang telnh merelm bjol*n."'(Yusuf: 69)

Kita mendapatkan redaksi ayat menyegerakan
pernyataan mengenai kebijakan Yusuf memasuk-

kan saudaranya ke tempatnya, dan pemberitahuan

kepadanyabahwa ia adalahYusuf saudarakandung-
nya. Dia mengajak saudaranya unhrk menghilang-
kan dari ingatannya tentang perlakuan saudara-

saudara mereka terhadapnya Yakni, ingatan yang

membuat anak kecil itu berputus asa setelah

mengetatruinya dui rumatr yang dihuninya. IGrena,

informasi ihr tidak mungkin tersembunyi darinyadi
rumahnya di tanah lGn'an.

Redaksi ayat mengemukakan informasi ini lebih
dahulu. Sebeh.rtrnya secara alami dan pemahaman

yang benar, hal itu tidak mungkin terjadi langsung

setelah mereka masuk ke istana Yusuf Namun, ihr
pasti terjadi setelah Yusufberduaan dengan sau-

daranya Bunyamin. Tetapi, tidak dirasukan bahwa
perkara inilahyang nrengelitikYusuf ketika mereka
menemuinya dan ketika ia melihat saudaranya
setelah perpisatran yang sangat lama

Oleh karena itu, redaksi ayat menjadikannya
sebagai peristiwa pertama yang dinyatakan karena
ialah yang menjadi masalah yang menggelitik
Yusuf. Ini merupakan salah satu bukti ketelitian
yang ada dalamAlQur'an

Redaksi ayat juga menghapus gambaran pe
nyambutan dan dialogyang teriadi antaraYusuf dan

saudara-saudaranya, unfuk memaparkan episode
perjalanan terak*rir. Kita dapati bagaimana lihainya
Yusuf mengelola rencana agar saudaranya tetap

bersamany4 sekaligus memberikan pelajaran atau

beberapa pelajaran penting terhadap saudara-

saudarany4 yang jusa penting bagi setiap generasi

manusia di setiap z:rmandan temPal
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Siasat Yusuf Menaha"n Adik IGndungnya
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'Malw ntknla tzlnh disinpknn untuk mnelw bahan
mnluran merelm, Yusuf memasuklwn piala (ttmpat
minum) le dalnm larungsaudnranya. I{emudian ber-
tniaklnh seseorang lang mmyerukan, 'Hai kafilah,
saunguhny a lwmu adnlnh orang-orang y ang merntri.'
Mnelm mmjawab sambil nmglwdap lupada penynu-
peny sru itu,'Barang apaknh y ang hilnng dari lmmu ?'
P^ynu-Pnyeru itu bnknta,'Ifumi lehihngan piala
mja, dan siapa yang dnpat mmgenbalilannya alan
mtmp nolch bahnn m.alurwn (sebnat) beban unta, dan
aku menj amin tahadnpny a.' Saudnra- saudara Yusuf
mmj aw ab,'D md Allnh, s aunguhny a lamu mmgeta-
hui bahwa knmi dntang buknn untuk membuat ke-
rusalmn di nzgni (ini) dnn lwmi buknnlnh para pen-
cui.' Mnelw b nkara, ntapi apa balatannya jila lwmu
betul-betul pmdusn.' Merelm mmjawab,'Balnsannya
ialnh pada siapa ditemukan (barang yang hilarry)
dal"an lwrungnya, maka dia sendirilah balnsannya

(te busanrry a). D emikiarilah ltami mmtb ni pun baln -
an kzpadn matg-mang yang alim.' MaJ@, muhilah
Yusuf (memniksa karung-karung muelu) sebelum
(nwnnil$a) l(nrung saudaranya sendiri, lumudian dia
mzngeluarkan piak raja itu dmi kanng saudnranya.
Demikianlah Kami atur untuk (mencapai makud)
Yusuf Tiadnhh pptut Yusuf mmghukam saudnrany a
mmuntt undnng-:undnng raj o leeanli Allnh nenglun-
dnkinya. Kami tinggiknn derajat orang yang l{ami

dnn di atas tiap-tap arangyangberpatgetn-
huan itu adn Ingi YangMalw Mmgetnhui. Merela bn-
knl4'Iiltn ia m.eruuri, mnkn saungulmya tzlah ponah
mznmri pula saudnranya sebelum itu.'Mala, Yusuf
menyernbunyikan lecjengkzlan itu pada dirinya dan
tida,k mnampaklannya kzpada mcreka. Dia bnkan
(dahm hot;oJo), 'I(amu Lebih buruk kedudulanmu
(s ifat - s ifatnu) dnn Allnh Maln Mmge tahui ap a yng
knmu taanglun itu.' Mnelu b nleala, "Walai Al-kA
sesunguhnya ia mtmpunyai ayah yattg sudah lanjut
usianyq lnntman itu ambillnh salnh seorang di antara
knmi sebagai gantinya. Sesungguhnya knmi melilnt
knmu tnmasuk mang.mang yang bnbuat baik.' Bn-
lun Yusuf, Alw m,emolnn pnlindungan lapada Allah
daripadn mauhan seoratg l@amli orangyang lami
tsnulan lwtn badn lnmi padanl a.Jika lami berbuat
dnnikifit, maka bmar-bnarlnh lami uang-oratg )ang
glim."'ffrustfi 70-79)

Pemandangan yang benar-benar menggetarkan.
Ia penuh dengan pergerakan-pergerakan, peng-
aruh-pengaruh, dan kejutan-kejutan. Ia laksana
pemandangan yang paling dahsyat baik dari aspek
semangatnya, gerakanny4 ataupun pengaruhnya
Ini benar-benar gambaran yang nyata dan hidup
yang dipaparkan oleh redaksi AlQur'an.

Dari belakang layar Yusuf menyusupkan gelas
raja ftiasanya terbuat dari emas). Gelas ihr diguna-
kan untuk minum dan bagian luar dari arah ber-
lawanan yang kering digunakan unfuk menakar
gandum karena demikian jaranguya dan sulitnya
mencari gandum pada masa kelaparan dan paceldik
ihr. Yusuf menyusupkannya di tunggangan unta
yang lfiusus bagi saudaranya, unfuk melaksanakan
taktik yang diajarkan Allah kepadanya dan sebentar
lagi kita akan mengetatruinya.

Kemudian seseorang menyeru dengan suara
sekeras-kerasnya, dalam rangka permakluman
umum ketika mereka hendak bertolak kembali ke
kampung halaman,

"Kemudian bnteriaklnh seseorarg ) ang meny mtlmn,
Hai lwfilnh, sesunguhnya lmmu adnlah oratg-nrarlg
yng mmcun. "'(Yusuf: 70)
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Betapa terkejutnya saudara-saudara Yusuf men-
dengar seruan ihr yang menuduh mereka sebagai
pencuri. Sedangkan, mereka adalah anak-anak dari
Ya'qub bin Ishak bin lbratrim. Mak4 mereka mem-

balikkan arah hrnggangannya dan meminta pen-
jelasan tentang perkarayang meragukan itu,

'Mnela mznjanab sambil mmghadnp lepann parynu-
p eny uu itu,'Bararry apaknh y ang h;lmg dnri lmmu ? "'
(Yusuf: 71)

Di antara para pegawai yang mengurus per-

bekalan para pendatang atau para pengawal ter-
sebutmenjawab,

"Pmy nu-pmyeru itu bdatn,'Knmi luhilangan pialn
raja....''

Sang penyeru mengumumkan bahwa disedia-

kan hadiah bagi orangyang mengembalikan gelas

itu lagi dengan suka rela Balasannya sangat ber-

harga dalam kondisi.kondisi seperti itu , "dnn si'apa

yang dapat mntganbalilamya alun mtmpaolzh balnn
m.alrnnnn kebnat) beban unta," dari jenis gandum
yang sulitdidapati.

"dnn aku mmjamin tnladnpnya. " (Yusuf: 72)

Yaitu, sebagai penjamin dan pelindung.

Tetapi, kaum itu tetap yakin akan kebersihan diri
merek4 karena mereka sama sekali tidak mencuri.
Mereka datang bukan untuk mencuri dan melaku-

kan kerusakan ini (pencurian) yang menyebabkan

hilangnya kepercayaan dan runfuhnya hubungan
baik dalam masyarakal Sehingga mereka dengan
penuh keyakinan berani bersumPah,

"saudara'saudara Yusuf meniawab, Demi Allnh,
sesungguhnya lwmu rnengetahui bohwa lwmi datang

bulaiuntik rnem.buat lsrusalun di rugeri (ini)..'.''

IGrena kalian pasti telatr mengetahui dari kon-

disi kami, penampilan kami, dan garis keturunan
kami bahwa kami tidak mungkin melakukan per-

buatan ini,

"dan lami bulanlah para pen'atri." (Ywuf'.73)

Kami sama sekali bukan pencuri. Bagaimana
mungkin bisa terjadi pada kami perbuatan terkutuk
seperti ihr?

Para pegawai yang mengurus perbekalan para

pendatang atau para pengawal berkata,

"tetapi, apa bal,asannya iika kamu betul-betul pen-

dusta?" ({untfz 74)

Di sini terungkaplah salah sahr sudut taktik yang

diajarkan oleh Allah kepada Yusuf. Dalam agama

Ya'qub ditentukan bahwa setiap pencuri diambil
sebagai jaminan alat gadai, atau tawanan, atau

hamba sahaya sebagai balasan atas apa yang di.
curinya. I(arena saudara-saudara Yusuf sangat
yakin akan kebersihan diri merek4 maka mereka
menyetujui pemberlakuan syariat mereka terhadap
siapa pun yang jeladterbukti mencuri. Hal ini akan
menyempurnakan rencana Allah atas Yusuf dan

saudarany4

'Mereka menjawab, 'Balnsannya ialah pada siapa

ditemukan (barang yang hilmg) dnlnm karungnya,

m"aka dia s endir ilah balasanny a (tebusanny a). D emi'
kianlah lwmi mnnbri panbalnsan kepadn mang-mang

yang <alim.'" (Yusuf: 75)

Inilah syariat kami yang kami terapkan terhadap
setiap pencuri dan pencuri itu termasuk orang-
orangyang zalim.

Setiap dialog ini disaksikan dan didengar lang-

sung oleh Yusuf. Maka Yusuf pun memerintahkan
segera melakukan inves$gasi. Kecerdasannya me
nunfunnya agar memulai memeriksabarang-barang
tunggangan saudarasaudara lainnya sebelum me
meriksa barang bawaan adiknya sendiri, agar tidak
menimbulkan kecurigaan terhadap hasil peme
riksaan,

'Maka mulailnh Yusuf (memerilcsa karung-lcarung

mnelw) sebelum (nunqiksa) knrung saudmanya sm-

diri, lcemudian dia mmgeluarlun piah mja itu dnri
larung s audntafl.J a :... "

Redaksi ayat membiarkan kita menggambarkan
kedahsyatan kejutan keras yang menimpa anak-

anak Ya'qub karena sebelumnya mereka sangat
yakin akan kebersihan diri merek4 dan telah ber-

sumpah. Redaksi ayat tidak menyinggung hal ini
sedikit pun. Namun, membiarkan l*rayalan me
lengkapinya dengan gambaran yang dibentuk oleh
pemandangan ifu dengan segala senhrhan-sen-

tuhannya. Sementara redaksi ayat lebih memilih
mengomentari beberapa target kisah itu sekaligus

menyadarkan pandangan anak-anak Ya'qub ter-
hadap apa yang mereka lakukan,

"...Demikianlah l{ami atur untuk (nwnmpai nwl6ud)

Yusuf..."

Ayat ini bermakna demikianlah Ifumi mengatur
taktikyanglihai dan detail ini bagiYusuf.

'Tladnlah patut Yusufmmghukum mudnranla menu-

r ut undang- undang r4 a,.... 
u
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Seandainya Yusuf menggunakan undang-un-
dang raja, dia tidak mungkin mengambil saudara-
nya ke tempahrya. Undang-undang raja ihr hanya
menentukan hukuman pencuri atas perbuatannya

tanpa ada peluang bagi Yusuf dapat menguasai
saudaranya, sebagaimana kalau dihukum sesuai
dengan hukum agama yang dianut oleh saudara-

saudaranya. Inilah taktik Allah yang diajarkan
saftna-sarana pelaksanaannya kepada Yusuf. Itulah
tipu muslihat Allah baginya.

Taktik merupakan tipu daya yang bisa untuk
kebaikan ataupun kejelekan, walaupun unsur-unsur
kejelekan lebih dominan. Tampaknya taktik ini ber-
kaitan dengan kejelekan yang ditujukan oleh Yusuf
kepada saudarany4 sekaligus kejelekan yang di.
gunakan unhrk memojokkan saudara-saudaranya
di hadapan ayah mereka Itu juga (walaupun semen-

tara) rnerupakan berita burukyang mengganggu
ayah mereka Oleh karena ifu, redaksi ayat rneng-
gunakan l<ata tipu daya secara garis besar dan
isyarat terhadap hal yang nyata darinya Pernyataan
yang sangat detail.

"Tiadnhh patut Yusuf menghukum saudnranJa me-

nurut undang-undang raja, lcecuali Allah meng-

lundnkinya...."

Kemudian Allah pun mengatur tipu daya yang
kita lihat.

Komentar setelahnya mengisyaratkan kepada
kita tentang kedudukan yang tinggr yane berhasil
dicapai oleh Yusuf,

"...Kami tinggikan dnajat nrang yang Kami lee'

lundnki,....'

Juga merupakan isyarat terhadap ilmu yang
dicapainya disertai pernyataan yang menyinggung
bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Allah.

"dan di atas tiapltap mangyang bnpcngetahuan itu
ana hgi Yang Maha Mmgetahrzr. " (Yusuf: 76)

Itu merupakan sikap kehati-hatian yang dalam
dan sangat detail.

t**

Agana Adafah Undang-Undang
Kita harus berhenti sejenak di hadapan per-

nyataan Al-Qur'an yang sangat detail dan men-
dalam,

'Denikianlnh Kami atur untuk (rnenmpai maksud)

Yuntf Tiadalnh patut Yusuf mmghulwm saudnrany a

mmurut undnng-urdnng raj a,. " (Yusuf: 76)

Nash ini membatasi pengertian dari kata ad-din
(arti harfiahnya; agama), di tempat ini dengan
pengertian yang sangat detail. Sesungguhnya ia
bermakna "undang-undang raja dan syariatnya".
Sesungguhnya undang-undang raja dan syariahrya
tidak menentukan bahwa pencuri harus diambil
dan ditawan sebagai balasan atas perbuatan pen-

curiannya. Tetapi, ketentuan ini merupakan un-
dang-undangYaqub dan syariat agamanya. Sau-
dara-saudara Yusuf telah rela menerapkan undang-
undang mereka dan syariatnya. Maka, Yusuf pun
menerapkannya ketika ia mendapatkan gelas raja
berada dalam sukatan adiknya. AlQur'an menyat*
kan bahwa undang-undang dan syariat disebut
dengan ad-din.

Pengertian AlQur'an yang jelas ini hilang dalam
pengertian jahiliah modern abad keduapuluh dari
kebanyakan manusia, baik yang mengaku sebagai
muslim maupun orang-orang yang:iahiliah itu
sendiri.

Sesungguhnya mereka hanya mengartikan ad-
din sebatas pengertian keyakinan dan syiar-syiar.
Mereka memasukkan setiap oftmg yang meyakini
keesaan Allah dan kebenaran Rasul-Nm beriman
kepada malaikat, kitahkitab, rasul-rasuf hari akhir,
qadar baik dan buruk, dan melaksanakan syiar-
syiar yang wajib ... ke dalam kategori memeluk din
Allah, walaupun dia juga taat, funduk, dan meng-
ikrarkan untuk berhukum kepada selain Allah.
Sementara itu, nash AQur'an membatasi penger-

fian dinul mnlikbatrwa ia adalah undang-undang raja
dan syariatnya, maka demikian pula din Allah
bermakna; undang-undang Allah dan syariat-Nya.

Sesungguhnya pengertian din A[ah telah begitu
rendah dan telah terkelupas hinsga tidak lagi ber-
makna dalam pandangan masyarakat umum jahi-

liah kecuali keyakinan dan syiar-syiar. Tetapi, se
jatinya agama itu tidaHah datang demikian adanya
sejakAdam dan Nuh hinsga Muhammad saw.. AJas

mereka semuanya shalawat dan salam.
Sesungguhnya agama itu sejatinya selalu ber-

makna ketundukan total terhadap Allah semata-
mata. Yakni, dengan berkomihnen terhadap apa
yang disyariatkan-Nya dan menolak syariat dari
lain-Nya. Juga mengesakan Allah dengan peng-

hambaan di dunia sebagaimana Dia diesakan de
ngan penghambaan di langit, dan mengikrarkan
kekuasaan rububiyahNya atas seluruh manusia.
Yaitu, hukum.Nya syariat-Nya kekuasaan-Nya, dan
perintah-Nya.

Adapun yang menjadi pemisah antara orang-
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orangyang berada dalam din Allah dan orang{rang
yang berada dalam dinul mnlik adalah batrwa orang.
orang yang berada dalam kelompok pertama tun-
duk total terhadap aturan Allah dan syariat-Nya
semata-mata. Sedangkan, kelompok yang lainnya
tunduk terhadap undang-undang raja dan syariat-
nya. Atau, mereka menyekutukan Allah dengan
syirik Yaitu, tunduk kepadaAllah dalam keyakinan
dan syiar-syiaq namun tunduk pula kepada selain
Allah dalam undang-undang dan syarial

Perkara ihr dapat diketahui dengan jelas dalam
agzrma dan merupakan perkara-perkara aksioma
yang diterima secara sempurna dan lengkap dalam
akidah Islamiah.

Sebagian orang yang menganggap dirinya pe-

nuh kasih terhadap orangorang sekarang ini, men-
caricari alasan bagi mereka bahwa mereka tidak
mengetahui pengertian dari din Allah. Dengan
demikian, mereka tidak ngotot dan berusaha terus
menerapkan syariat Allah semata-mata dengan
gambarannya sebagai 'agama'. Dan bahwa ke
bodohan mereka terhadap pengertian ini memaaf-
kan dan membebaskanmereka dari status jahiliah
dan musyrik.

I(ami tidak bisa membayangkan bagaimana bisa
kebodohan orangorang itu terhadap hakikat agama
ini bisa memasukkan mereka ke dalam daerah
agama ini?!

Sesungguhnya meyakini hakikat sesuatu me
rupakan cabang dari pengetahuan tentangnya- Bila
orang-orang tidak tahu tentang hakikat suatu ke
yakinan, bagaimana mereka menganutnya? Bagai-
mana mereka bisa menyangka diri mereka sendiri
sebagai penganuhrya padatral mereka sendiri tidak
mengetahui hakikat pengertiannya?

Kebodohan ini bisa jadi dimaaftan dari hisab di
alfrirat atau diringankan azab atasnya di dalamnya
I-alu, meletakkan tanggung jawab dan dosadosa-
nya atas orang-orang yang mengetahui hakikatrrya
namun tidak mengajarkannya terhadap mereka.
Perkara ini merupakan masalah gaib yang urusan-
nya hanya di tangan Allatr. Berdebat dalam masalah
balasan di akhirat tidak terlalu bermanfaat bagi
orang-orang jahiliah dan bukan menjadi kepen-
tingan kita (para dai) unhrk membahas balasan di
akhirat.

Yang menjadi kepentingan dan urusan kita ada-

lah penetapan tentang hakikat agama di mana ma-
nusia memeluknya saat ini. Sesungguhnya agama
yang dianut oleh kebanyakan mereka bukanlah
agama Allah. IGrena, agama Allah terdiri dari un-

dang-undang Allah dan syariat-Nya sesuai dengan
nash-nash AlQur'an yang jelas. Barangsiapa yang
berada dalam undang-undang Allah dan syariat-
Nya, maka dialah yang masuk ke dalam din Allah.
Dan, barangsiapa yang berada dalam undang-
undang raja dan syariatnya, maka dia berada di
dalam ldinul nalik Halini tidakbisa dipungkiri oleh
snpapun.

Orang-orang yang tidak mengetahui hakikat
pengertian dari agama Islam ini, tidak mungkin
meyakininya" IGrena kebodohan dalam perkara ini
terletak dalam perkara murni dari hakikat agal;":ra

Islam yang paling dasar. Orang yang tidak mengeta-
hui hakikat agama Islam yang mendasar, menurut
akat dan frkta tidak mungkin meyakininlxa. IGren4
keyakinan merupakan cabang dari pengetahuan
dan kesadaran. Ini merupakan aksioma

langkah yang lebih baik basi kita daripada menr
bela orangorang yang belum berada dalam agama
Allah, mencari+ari alasan-alasan, dan berusaha
sebagai orangyang paling kasih terhadap mereka
daripada kasih Allah ... adalah segera memberikan
defnisi yang hakiki tentang dinAllah kepada orang-
orang, agar mereka masuk ke dalamnya ... atau
menolaknya-

I-angkah itu lebih baik bagi kita dan juga bagi
manusia seluruhnya Ihr lebih baik bagi kita karena
hal ihr alian membebaslan kita dari tanggungjawab
kesesatan orangorang jahiliah terhadap agama ini,
di mana kejahilan mereka membuat mereka se-
jatinya tidak memeluk Islam. Itu lebih baik bagi
manusia karena perlawanan mereka terhadap
hakikat atas apa yang mereka anut selama ini ... dan
bahwa mereka berada di dalam agama raja dan
bukan dalam agama Allah. Hakikat ini dapat meng-
getarkan mereka untuk keluar dari jahiliah menuju
Islam dan dari agamaraja menuju agamaAllah.

Demikianlah yang dilakukan oleh para rasul
Allah, shalawat dan salam atas mereka semua.
Demikian pula yang seharusnya dilakukan oleh
para dai yang berdakwatr kepada agamaAllah dalam
melawan jahiliah pada setiap zaman dan tempal

Setelah komentar pendek ini, mari kita kembali
kepada saudara-saudara Yusuf Ifita kembali kepada
mereka ketika mereka telah terpojok dalam suatu
kedengkian yang tersembunyi terhadap adik Yusuf
(Bunyamin) dan terhadap Yusuf sendiri sebelum-
nya Mereka melepaskan diri dari aib pencurian dan
membuang sifrt itu dari diri mereka dan melem-
parkan sifit ini hanya kepada keturunan Ya qub dari
ibu tiri mereka (ibuYusuf dan Bunyamin),
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'Mueka bulwta, Iilca ia nvncuri, mala sesungguhnya

telah pernah menmri puln saudntanya sebelum itu-'."

Jika ia mencuri, rnaka sesungguhnya telah per-

nah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Riwayat
dan tafsir membahas tentang kebenaran pernyata-

an mereka ini dengan beberapa alasan, hikayal dan

dongeng yang furun-temurun. Seolaholah sebe-

lumnya mereka tidak berdusta kepada bapak
mereka tentang Yusul dan seolaholah mereka
tidak berbohong kepada raja Mesir untuk membela
diri dari tuduhan yang membuat mereka terpojok
Mereka membebaskan diri dari Yusuf dan saudara-

nya yang mencuri. Mereka merasa terpuaskan atas

kedengkian lama mereka terhadap Yusuf dan

saudaranya!
Mereka menuduh Yusuf dan saudaranya sebagai

pencuri.

'Mala, Yusuf mmyembunyilan lujmglalan itu pada

dirinya dnn ti.dnk mennmpakkannya lupadn merekn'"

Yusuf menyembunyikan perlakuan itu dan men-
jaga dalam dirinya sendiri. Dia tidak menampakftan
pengaruhnya terhadapnya. I(aren4 diayakin sekali

akan kebersihan dirinya dan kebersihan diri adik-

nya. Yusufberkata kepada mereka,

'Din bnlwtn (dnlnm lwtiny a),'Kamu bbih buruk lu -

dudukanmu (sifat4futmu).... "'
Pernyataan ihr bermaksud bahwa kalian dengan

tuduhan seperti ihr lebih hina di sisiAllah daripada
yang tertuduh. Pernyataan ini adalah hakikat ke
benaran bukan sekadar fuduhan terhadap mereka.

"dnn Allnh Malm Mmgetahui apa yang knmu terang'

l@n itu." (Y!$rft nl
Allah Matra Mengetahui hakikat apayang kalian

nyatakan. Yusuf menginginkan dengan pernyataan

itu untuk memutus debat dalam tuduhan yang

mereka lemparkan. Dia sama sekali tidak men-

campuri urusan mereka dan tidak bersangkut paut

dengannya!
Saat itu mereka kembali kepada sikap yang me

mojol<kan di mana mereka terierumus ke dalam-

nya. Mereka kembali kepada janji yang telah

mereka ucapkan kepada ayah mereka, "bahwa

mereka pasti akan membawanya lupada ayahnya

lem.bahi, leanli jilca mnelu dil"p"rWmuflth".

Juz XlIl: Bagian AkhirVsuf, ar-Ra' E lbrahim

Mereka pun mendesak Yusuf agar merahmati
mereka atas nama bapak dari pemuda itu, seorang
yang sudah sangatfua Merekamenawarkan salah

seorang di antara mereka sebagai gantinya bila dia
tidak melepaskannya karena merasa kasihan ke
pada ayahnya. Mereka mengambil kesempatan de
ngan mengingatkan akan sikap baik, kesalehan,
dan kebaktian ySng dihrniukkan oleh Yusuf se
belumnya, dengan harapan Yusuf melemah dan
menerima tawaran mereka,

'Mereka berlwta, 'Wahai Al-kiz sesungguhnya ia
mempuny ai ay ah y ang sudnh lnnj ut usiany a, hntaran
itu ambillah salah seorang di antnra knmi sebagai

gantinya. Sesungguhnya knmi mzlilmt lmmu tnmnsuk
irang- orang y ang b nbuat b aik. "' (Y v*tfz 7 8)

Tetapi, Yusuf ingin memberikan kepada mereka
pelajaran. Dia ingin agar mereka menanti kejutan
yang dipersiapkan bagi mereka dan bagi orang
tuanya serta bagi semua! Hal ini agar kejadian lebih
membekas dan pengaruhnya lebih mendalam
dalam jiwa,

"Bmlata Yusuf Aku mem.olnn pnlindungan lezpada

Allnh daripada mznnlwn seorarg kzatali orargyang
lami temulan harn batda lwmi padnnya.Jikn knmi
bnbuat dernikian, maka benar-bmarlnh knmi orang-

orangyang uJirz. "'(Yusuf: 79)

Yusuf tidak menyatakan bahwa ia memohon
perlindungan kepada Allah dari menahan seorang
yang bersih dari kesalahan sebagai ganti orang
yang melakukan pencurian. IGrena, dia yakin bahwa

adiknya bukanlah seorang pencuri. Redaksi ayat
menyatakannya dengan sangat detail dengan bahasa

Arab yang jelas.2

'AIw mtmnlun pnlindungan lupadnAltah dari me'
tuJum s eoran& kzcuali orang y ang lwmi tnnuknn lwn
benln knmipadanya."

Ini hakikat yang terjadi tanpa ada tambahan
dalam benhrk pernyataan yang menguatkan tudulr
an atau menghilangkannya.

"jila kami berbuat demikian, malu bennr-benarhh
kami orang-orang yang alim. " (Yusuf: 79)

Dan, kami tidak ingin menjadi orangorang yang

zallm.
Itu merupakan pernyataan terakhir dalam sikap

(sss)

2 Yusuf berbica.a dengan bahasa lbrani, sebagai bahasa kaumnya dan bahasa Mesir lama nrerupakan bahasa pengantarnya. Dapat dipahami

batrwa diaberbicara dengan saudara-saudaranya dengan bahasa Mesirlama atau diterjematrkan bagi mereka.
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ini. Mereka sadar tidak dapat lagi berharap apa-apa
Maka, mereka mengalihkan pikiran mereka ter-
hadap posisi mereka yang serba sulit ketika ber-
hadapan dengan ayah mereka saatkembali pulang.
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bersama"nyao dan sesungguhnya kami adalah
orang-orang yang benar.' (82) Ya'qub berkata,
"llanya dirimu sendirilah yang memandang
baik perbuatan (yang buruk) itu. IVIaka" ke-
sabaran yang baik itulah (kesabaranku).
Mudah-mudahan Allah mendatangka^n meneka
semuanya kepadaku, sesungguhnya Dialah
Yang IVIaha Mengetahui lagi IVlahabijaksa^na-'
(83) Da^n Ya'qub berpaling da.ri mereka (anak-
analrnya) seraya berkata,'Aduhai dukacitaku
terhadap Yusuf.'Dan kedua matanya menjadi
putihka^renakesedihan dan dia adafah seorang
ya.ng menaha"n amarahnya (terhadap anak-
a.na.knya). (84) Mereka berkata,'Demi Allah,
senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga
kamu mengidapkan penyakit ya^ng berat atau
termasuk orang-orang yang binasa-' (85) Ya'qub
menjewabr'Sesungguhnya hanyalah kepada
Allah aku mengadukan kesusahan dan
kesediha^nkr4 dan aku mengetahui dari Allah
apa yang kamu tiada mengetahuinya- (86) IIai
anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah
berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan
jangan kamu berpuhrs asa dari rahrnat Allalt
Sesungguhnya tiada berpuhrs asa dari rahmat
Atlah melainka^n kaum ya.ng kafir.' (87) MaJ<a
ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf,
mereka berkata, 'Hai Al-Aziz, kami dan
keluarga kami telah ditimpa kesengsaraam dan
kami datang membawa bara^ng-barang ya"trg

tidak berfiarga, maka sempunakanlah sulrarart
unnrk karni, dan bersedekahlah kepada kami.
Sezungguhnya Allah memberi bafasan kepada
orang-orang yang bersedekah.' (88) Yusuf
berkata, "Apakah kamu mengetahui (kejelek-
a"rr) apa yang telah kamu lakuka^n terhadap
Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak
mengetahui (aldbat) dari perbuatanmu ituP (89)

Mereka berkata" 'Apakah kamu ini benar-
benar YusuIP Yusuf menjawabr"Akulah Yusuf
den ini saudaraku. Sesunguhnya Allah telah
melimpahkan karuniat{ya kepada kami- Se-
sungguhnya bara^ngsiapa yang bertalcwa dan
bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak
menyira-nyiaka^n pahala orang-orang yang ber-
buat baik' (90) Mereka berkata,'Demi Allab
sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu
atas kami, dan sesungguhnya kami adalah
onang-orang ya"ng bersalah (berdosa).' (91) IXa
(Yuru0 berkata,'Pada haxi ini ta"k ada oer€aan
terhadap kamu, mudah-mudahan Allah

mengannpuni (kamu) dan Dia adalah Maha
Penyayang di antara para penyayang. (92)
P"tgil"fr kamu dengan membawabaju gafidslu
ini lalu letakkanlah diake wajah ayahlcuo nanti
ia akan melihat kembali; dan bawalah ke-
luargamu semuanya kepadaku.o (93) Tlrtkala
kafilah itr telalrkeluar (dari negeri Mesir) ber
kata ayah mereka.'Sesungguhnya aku men-
cium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menu-
duhku lemah alcal (tennr kamu membenarkan
ako).' (9a) Keluaqganya berkata,'Demi Allah,
sesungguhnya kamu masih dalam kekelirua"n
ya^ng dahulu.' (95) Tlrtkala telah tiba pembawa
kabar gembira ihro maka diletakkan baju gamis
itu ke wajah Ya'qub,lalu kembalilah dia dapat
melihat. Berkata Ya'qubr"Tidakkah aku
katakan kepadamu bahwa aku mengetahui
dari Allah apa yang kamu tidak mengeta-
huinya.' (96) Mereka berkata"'Wahai ayah
kad, mohonkanlah ampun bagi kami ter-
hadap dosa-dosa hd, sesungguhnya kami
adalah orang-orang ya^ng bersalah (berdosa).'
(97) Ya'qub berkatar"Aku akan memohonkan
ampun bagimu kepada Thhanku. Sesung-
guhnya Diatah Yang Maln Pengampun lagi
lVlaha Penyayang.' (98) I\da"ka tatkala mereka
masuk ke (tempat) Yusuf, Yusuf meranglarl ibu
bapaknya dan dia berkatar'Masuklah karnu
ke negeri Mesrr, insya Allah dalam keadaan
aman.' (99) Dan ia menaikkan kedua ibu
bapa.knyake atas singgasana- Dan mereka (se-

muanya) merebahkan diri seraya sujud kepada
Yusuf, Dan berkata Yusu4'Wahai ayah, inilah
tabir mimpiku yang dahulu itr. Sesungguhnya
Tbhantru telah menjadikannya zuahr kenyata-
an. Dar4 sesungguhnya TWrankutelah berbuat
baik kepadaku, ketika Dia membebaska^n aku
dari rumah penjara dan ketika membawa
kamu dari dusun padang pasrr, setelah setan
merrrsakkan (hubungan) antaraku dan saudara-
saudaraku. Sesungguhnya Thhanku Maha-
lembut terhadap apa yang Dia kehendaki.
Sesunguhnya Diahfi Yang lvlaha Mengetatrui
lagi Mahabijaksana. (100) Ya Tlrhanku, se-
sungguhnya Engkau telah menganugerahkan
kepadaku sebagian kerajaa^n dan telah meng-
ajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. (Ya
Tirha"tr) Pencipta langit dan bumi Engkaulah
Pelindunglru di dunia dan akttirag wafatkanlah
alcu dalam keadaam lslam dan gabungkanhfr
aku dengan orang-orang yang saletu"' (101)
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WasV+(fi;7Jiit5i16ltj;6

Kepuhrsan Musyawa.rah Sauda^ra-Saudara
Yusuf

Pufuslah harapan saudara-saudara Yusuf dalam
usaha membebaskan saudara mereka yang ter-
kecil, maka mereka pun beranjak darinya. Mereka
membuat suafu majelis tempat mereka bermu-
syawarah. Mereka di sini saling menukar pendapat

dengan berbisik-bisik. Redaksi ayat tidak menye
butkan seluruh isi pembicaraan mereka- Ia hanya
menyingkap keputusan akhiryang mereka capai,

{npruJ;Ig;ei,.x#t\fr
q3,;i 6th-', 61t 6';t t\i 6W
di,'sQy3,i.;i:6:Jfr5:J:,1t;Ujtik
"$JtftJtf-ttW:;'3'it'F55-6

(L6i'^3_Filuitll+;vfi-(2vr

&<';'*.reyVSst-61$rw
'Malta tntkdn mnelw bnputus asa daripada (putusan)

Yusuf, mereln menyendiri sambil berun"ding daryan
berbisik-bffik. Bnlatnlnlt yang tntua di anlnra m.ereka,

'Tidnkkah knrnu lutnhui bahna sesungguhnya ayahmu
telnh mzngambil janji dari lamu dtngan nam^a Allnh
dan sebelum itu lumu tel.ah menyia-nyialan Yusuf
Sebab itu, aku tidak altnn meningalkan negeri Mesir,
sampai ayahku mengi<inlwn kepadaku (untuk kem-
bali), atau Allah membni luputusan terludapku. Dan
Dia adalnh Hakim yang sebaik-bailmya. Kembalilah
lupada ayahmu dan lwnlmnlnh,"Walai ayalt lwmi!
S esunguhny a annhnu telnh mencuri dnn lami lwny a
menyalcsilan apa yang lwmi letahui, dan seknli-kali
lami tid"ak dapat mmjaga (mmgetahui) barangyang
gaib. Dan tnnyalwnLah (poduduk) negeri yang ltnmi
bnadn di situ, dan kafikhyanglami dnnngbersamn-
n1a, dan sesunguhnya kami adalah nrang-oratglang
benar."" (Yusuf: 80-82)

Saudara terbesar dari mereka mengingatkan
kembali tentang janji yang diambil sumpahnya oleh
ayah mereka, sebagaimana dia juga mengingatkan
kembali sikap menyia-nyiakan Yusuf yang dilaku-
kan sebelumnya. Dia menghubungkan peristiwa ini
dengan peristiwa itu. Kemudian memutuskan ke
putusan yanc final. Yaitu, tidak akan meninggalkan
negeri Mesir dan tidak akan menghadap ke ayah-
nya, kecuali diizinkan oleh ayahnya. Atau, Allah

memutuskan urusan dengan hukum-Nya sehingga
dia pun akan tunduk kepadanya dan kembali ke
kampung dengan tergesa-gesa

Sedangkan sisanya, dia memohon kepada mereka
agar segera pulang kepada ayah mereka Mereka
diperintahkan agar memberitahukan terus terang
kepada ayahnya balrwa anaknya telah mencuri, se
hingga karenanya &a dihukum. Itrlah yang mereka
ketatrui dan saksikan. Sedangkan, bila dia ternyata
tidak bersalah dan bersih dari segala tuduhan dan
di sana di balik kenyataan yang mereka ketatrui ada
rahasia yang tersembunyi, mereka sama sekali
tidak mengetahuinya, karena mereka tidak meng-
urus perkara-perkara gaib. Sebasaimana mereka
pun tidak pernah menyangka peristiwa itu akan
terjadi.

Itu merupakan perkara gaib bagi mereka.
Mereka tidak menjaga urusan-urusan gaib. Bila
ayah mereka masih meragukan pernyataan merek4
maka hendaklah dia bertanya kepada penduduk
kota di mana mereka berada (ibukota Mesir, a/-
qaryah dalarnbahasa Arab berarti kotayang sangat
besar) dan bertanya kepada kafilah yang bersama
mereka karena mereka tidaklah sendirian. Pasal-
nya, kafilah-kafilah terus berlalu lalang ke Mesir
unhrk mendapatkan hasil bumi dalam nusa-masa
kekeringan dan kelaparan itu.

Thnggapa"n Ya'qub Atas Apa yang Tbrjadi
Kisah perjalanan sengaja dihapus oleh redaksi

ayat Sehingga ia menggarnbarkan telah berada di
depan ayah mereka yang merasa kaget luar biasa
karena mereka menginformasikan kepadanya suafu
kabar yang sangat besar. Kita tidak mendapatkan
jawabannya melainkan jawaban yang pendeh cepa!
sangat terluka, dan menderita. Namun, di baliknya
masih tersisa harapan yang tidak pernah putus
kepada Allah agar Dia mengembalikan kedua anak-
nya, atau ketiga-tiganya termasuk anak terbesar
yang telah bersumpah tidak akan meninggalkan
negeri Mesir hingga Allah memutuskan hukuman-
Nya baginya. Sesungguhnya harapan itu merupa-
kan harapan yang sangat menakjubkan dalam hati
yang sedang menderita,

",i63-3-#:;irJ-K:3t\"KJl,Sie
t;*si;-5;J,;XuW;*,*Sl
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"Ya'qub buknta,"Hanya dirimu smdirilnh yarry me-

mandang baik perbuatan (yang buruk) itu. Maka,
kasabaran yang baik itulah (lcesabaranku). Mudnh-
mudalnn Allnh mendatanglmn mnekn semuanya lu-
padaku. S ennguhny a Dialnh Yang Malm Mengetahai
lngi Mahabij aksana. "' (Yusuf: &3)

"Hanya dirimu sndiril"ah yang memandang baik
pnbuatnn (y ang buruk) itu. Malw, kzsabman y ang baik
itulah (kesabaranku)." Ini pernyataan yang sama
seperti ketika Ya'qub kehilangan Yusuf. Tetapi,
dalam kesempatan ini, Ya'qub menambahkan de-
ngan harapan agar Allah mengembalikan kepada-
nyaYusuf dan saudaranya sehingga dapatmengem-
balikan saudara yang terbesar yang tertinggal di
Mesir.

"S esungguhrry a Dialnh Yang Mah.a Mmgetahui lngl
Malwbijalxana."DialahAllahYangMahaMengeta-
hui tentang keadaannya dan Maha Mengetahui apa
yang di balik segala kejadian dan ujian. Dia pasti
datang dengan keputrsan-Nya padawaktunya yang
tepat ketika hikmah-Nya benar-benar terwujud
dalam mengafur sarana-sarana dan hasil-hasil.

Dari mana datangnya cahaya ini ke hati orang tua
itu? Sesungguhnya ia datang dari harapan yang
besar kepada Allah, hubungan yang erat dengan-
Nya, dan perasann akan keberadaan-Nya dan ralr-
mat-Nya Perasaan yang timbul dalam hati-hati suci
yang terpilih. Sehingga, ia menjadi lebih dapat
dipercaya dan lebih mendalam daripada kenyataan
yang dapat dilihat dan diraba

3t(4,2:r$i&;,;FLA{.J6j"6;{;i
t5'A;A

'Dan Ya'qub bnpaling dnri mnelw (arwk-annlcnya)

snaya bnlcata,'Aduh.ai dulacitaku terhnnn| Yusuf '
Dan ktdua m.atnnya mmjadi putih lwrenn lczsedihnn

dnn dia adalnh seorong yarg menahan amarahnya

ftnhnnnp annk-anakrya). " (Yusuf: 84)

Ihr merupakan gambaran yang sangat menyen-
tuh dari seorang ayah yang ditimpa kesedihan. Dia
merasa seorang diri dalam kesedihannya, seorang
diri dalam penderitaannya. Hati-hati yang ada di
sekitarnya tidak menyertai dan meresponnya.
Maka, dia pun menyendiri dalam pengasingan,
menangisi anaknya tercinta. Yakni, Yusuf yang
tidak pernah terlupakan. Tahun-tahun yang telah
berlalu dan usia yang tua, tidak meringankan musi.
bah yang menimpanya. Kejadian yang menimpa

adik kandung Yusuf semakin mengingatkannya
dan menambah kesedihan baru baginya yang me
ngalahkan kesabarannya yang bak,'Aduhai duka-
cinku turhndap Yusuf'

Orang tua itu telah berusaha menyembunyikan
kesedihannya dan menguatkan dirinya. Sehingga,
kesedihan itu mgmpengaruhi urat-uratnya yang
menyebablran matanya memutih,'Dan ludua mala-
nya menjadi putih larma fusedilnn dnn dia annkk
senrang yang menalmn amarahnya (tnhadap annk-
annknya)."

Kebencian dalam hati anak-anak Ya'qub telah
mencapai puncaknya. Sehingga, mereka tidak
merasa kasihan sama sekali terhadap apa yang
terjadi pada ayah mereka. Hati-hati mereka tidak
merasa teriris oleh kepedihan perasaan Ya'qub
yang sangat kasih kepada Yusuf dan memendam
kesedihan yang sangat dalam karena perpisahan
dengannya. Mereka sama sekali tidalt berusaha
membahagiakannya dan menghiburnya. Bahkan,
mereka ingin menghapus dari hati ayah mereka,
cahaya terakhir (unhik Yusu0,

6;-61$:,'';,3-',2-Tt-i;tie'tlg
ri
+66+xsr<-etKi

' Mnela bnlwta, D ani Allnh s nnrtiasa lwmu mzng-

ingati Yusuf, sehingga lumu mengidaplan penyahit
yang buat atau tnmnsuk oratg-orang yang birwsa."'
(Yusuf:85)

Kalimat ini sangat meruntuhkan mental dan
mengandung pengingkaran. Demi Allah, wahai
ayahanda, engkau masih saja mengingat Yusuf.
Kesedihan telah meruntuhkanmu hingga engkau
tenggelam dalam kesedihan dan engkau akan
binasa karena diliputi sifat kasihan yang kosong
tanpa hasil sama sekali, karena Yusuf telah pergi
tidak akan pernah kembali.

Buah Keimanan dan Makrifafr
Orang fua ifu menjawab agar mereka membiar-

kannya berharap kepadaTuhannya. I(arena, dia
tidak akan pernah mengadu kepada satu makhluk
pun. Dia memiliki hubungan dengan Tuhannya
bukan seperti hubungan mereka dengan-Nya, dan
dia mengetatrui hakikat sesuatu yang tidak mereka
ketahui,
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"Ya'q ub menj aw ab,'S aurtgguhny a hany alnh kep adn

Allnh aku mzngadulan lususalnn dan kesedihanku,

dnn ala mengetahui dnri Allnh apa yang lamu tiada
mengetahuinya. "' (Yusuf: 86)

Dalam beberapa kalimat ini, tampak jelas pe
rasaan hakiki penghambaan dalam hati yang selalu
memiliki hubungan dengan Tuhan. Hal ini sebagai-

mana hakikat itu juga tampak dalam dirinya sendiri
dengan keagungannya dan tanda-tandanya yang
nyata.

Sesungguhnya kenyataan yang meniadakan
harapan dan walrtu penantian panjang yang me
mutuskan harapan tentang masih hidupnya Yusuf,
serta pengingkaran anak-anaknya terhadap asa
yang masih dipendam oleh Ya'qub dalam meng-
hadapi kejadian yang sangat berat ini ... tidak ber-
pengaruh sama sekali terhadap perasaan orangtua
yang saleh itu kepadaTuhannya. Dia mengetahui
dari hakikat Tuhannya dan dari urusan-Nya, apa
yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ter-
tutup dari hakikat itu tentang kenyataan yang kecil
dan terlihat ihr.

Inilah nilai dan buah iman terhadap Allah dan
mengenal-Nya dengan sebenar-benarnya. Yakni,
pengenalan yang menerangkan, menyaksikan, me
rasakan kudrat dan qadar-Nya, menyentuh rahmat
dan perlindungan-Nya, dan kesadaran tentang
penghambaan bersama hamba-hamba yang saleh.

Sesungguhnya pernyataan,'Dan aku mengetahui

dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya",

menggambarkan dengan terang sesuahr yang tidak
digambarkan dengan terang oleh apapun dariper-
nyataan kita. Ia memaparkan cita rasa yang dapat
dirasakan oleh orang yang merasakannya. Orang
seperti itu bisa merasakan dan mengetahui apa
yang dimaksudkan oleh kalimat itu dalam jiwa
seorang hamba saleh seperti Ya'qub.

Hati yang telah merasakan perasaan seperti itu
tidak akan mengalami penderitaan sedahsyat apa
pun, melainkan semakin mendalam dalam menyen-

hrh, menyaksikan, dan merasakan hakikat tersebul
Kami tidak mampu menambah lagi selain itu.

Namun, kami memuji Allah atas karunia-Nya dalam

hal ini. Dan, kami biarkan apa yang terjadi antara

kami dan Dia, karena Dia pasti mengetahui dan
melihatnya.

Kemudian Ya'qub mengarahkan mereka unfuk
mencariYusuf dan saudaranya. Juga agar mereka
tidak berpuhrs asa dari rahmatAllah dalam mencari
keduanya, karena rahmat Allah sangat luas dan
jalan keluar yang diberikan-Nya selalu terbentang;

!JiS:iJt+V&id'rc*;;|W
'o),r$ifrtJyileo;.,ll,f;;rte',t

f17

"Hai arak- annLJaL p ergilah lamu, maka carilnh bnita
tmtangYusufdnn saudnranye danjangan lumu bn-
putus asa dari rahmnt Alkh. Sesungguhnya tiadn
bnputus asa dnri rahmnt Allnh melninlwn knum yang
lufr."'ffvwfz 87)

Alangkah ajaibnya hati yang selalu memiliki
hubungan dengan Allah?!

"Hai anak-annJtla4 p agilah Inmu, mnkn carilah b nin
tentary Yusuf dan saudnrany a,... "

Carilah dengan seluruh indra kalian; dengan
lembut, pintar, dan sabar dalam mencarinya, tanpa
berpuhrs asa dari rahmat Allah dan jalan keluar
yang diberikan-Nya .l{ata rauhlebih dalam makna-
nya dan takarannya, dan lebih banyak kandung-
annya. Di dalamnya mengandung naungan tempat
beristirahat dari musibah yang mencekik dengan
apa yang dapat menghibur jiwa dari ruh Allah yang
selalu menyeru,

"sesungguhnya tindn bnputus asa dnri raltmat Allnlt
melninlan lwum yang lafir."

Sedangkan, orang-orang beriman yang hatinya
selalu berhubungan dengan Allah, yang selalu
disirami dengan ruh Allah, yang merasakan tiupan-
tiupan yang menghidupkannya dan menyemangati-
nya, mereka ifu tidak pernah berputus asa dari
rahmatAllah walaupun mereka diliputi oleh segala

musibah dan penderitaan yang menyempitkan de
ngan dahsyat. Sesungguhnya orang-orang yang
beriman ifu dalam rahmat naungan imanny4 dalam
hiburan hubungannya dengan Tuhannya, dan
dalam ketenangan kepercayaannya terhadap Tuhan-
nya, walaupun dia berada dalam kedahsyatan yang
menyempitkan dan musibah yang menyesalftan.
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Perjala^na^n Ketiga Sauda.ra-Saudara Yusuf
Saudara-saudara Yusuf masuk ke Mesir untuk

ketiga kalinya. Kelaparan telah meliputi mereka,
uang pun telah ludes dari mereka, dan mereka
datang dengan membawa barang sangat jelekyang
tersisa di tangan mereka untuk difukarkan dengan
perbekalan gandum. Mereka masuk ke Mesir di-
sertai permohonan yang menyayat hati yang se-
belumnya tidak pernah ada dalam pembicaraan
mereka, dan mereka melaporkan kelaparan yang
menimpa mereka berhari-hari,

?tc,:c:5i.i3fi euij6*Liy"tfi
Wr:i;{',Ki6}Xt#}4^tq

t6;Ai'r5:^i::'Y.!
'Mala kttllm mnela mnsuk le (t"*pot) Yuruf, mrelw
bnlwta, Hai Al-kiz lwmi dnn lczluarga lami telnh
ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa
barang- b arang y ang tidak b uhnrga, mnlw s unpurnn-
lmnlah sukann urtuk lumi, dnn bas eddaltlalt l"podo
knmi. Sesunguhnya Allah mernberi balasan l"podo
oratg-mang yang bnsefukah. "'(Yusuf: 88)

Ketika masalahnya telah melibatkan mereka ke
dalam penderitaan, kesempitan, dan kesedihan
hingga batas itu, Yusuf tidak lagi kuat memerankan
diri sebagai penguasa Mesir dan menyembunyikan
hakikat dirinya. Pelajaran-pelajaran bagi saudara-
saudaranya telah habis, dan tibalatr saatnya mem-
buat kejutan yang sangat besar yang tidak pernah
terlintas dalam hati mereka. Maka, Yusuf pun me
rasa kasihan dengan mereka sehingga membuka
hakikat dirinya terhadap mereka Yusuf membawa
mereka ke dalam peristiwa masa lalu yang telah
jauh, yang diketahui oleh mereka sendiri dan tidak
ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan
Allah.

5;VA'y*Sa";iticptJiJ('
$

'Yusuf bnknn,'Apaluh kamu mengetahui (kej etrlun)
apa yang telnh knmu lnkulun tuhadap Yusuf dan
saudmanya letila lamu tidak m.engetahui (akibat) dari
pnbuatanrnu dz ?"' (Yusuf: 89)

Maka, tergianglah di telinga-telinga mereka
suara-suara yang mengingatkan mereka tentang
sesuahr dari ciriciri suaraYusuf Bayangan-bayang-

an wajah Yusuf terlintas dalam ingatan mereka.
Mereka mencaricari kecocokannya dengan wajah
yang mereka lihat di depan mereka dalam seragam
penguasa Mesiryang rupawan dan masyhur. Dan,
lintasan dari jauh pun menyentuh jiwa mereka,

"Mueka berkata, Apakah lwmu ini benar-benar
Yusufl...'' I

"Apalah lmmu ini bmar-benar Yusuft'Saatitu,
sadarlah mereka. Hati-hati, angota-anggota badan
yang lain, dan telinga-telinga mereka telah me-
ngenal Yusuf yang kecil menjelma dalam sosok
seorang yang besar dan dewasa.

Ui jj^3 ajli rc "a ;:;ts 3i Jrlc
';i 5y F; *s,Ny'4;dnt (; i

{'*srAb'f}
'Yusuf mmjawab, AkulahYusuf dnn ini saudnraku.
Sesungguhnya Alkh tclah rulimpahhan kmunia- Ny a
lcepada kami. Sesunguhnya barangsiapa yang bu-
talaoa dan bnsabar, mnlw sesungguhnya Allah tidak
menyia-nyiakan pahnln nrang-urang yang berbuat
baik.''Svsuf: 90)

Kejutan?! Kejutan yang sangat menakjubkan.
Yusuf memaHumatkannya kepada mereka dan
mengingatkan mereka secara garis besar tentang
perlakuan mereka terhadap Yusuf dan saudaranya
ketika mereka masih berada dalam masa jahiliah.
Yusuf tidak menambahkan apa pun ... selain meng-
ingatkan tentang karunia Allah atasnya dan atas
saudarany4 sambil menghubungkan bahwa karunia
itu turun disebabkan oleh ketalnvaan, kesabaran,
dan keadilan Allah dalam membalas kebajikan.

Sedangkan, saudara-saudara Yusuf diliputi oleh
gambaran perlakuan mereka terhadap Yusuf di
dalam mata-mata dan hati-hati mereka. Mereka
diliputi oleh kehinaan dan rasa malu yang sangat
besar karena mereka menerima kebaikan dari
Yusuf yang telah mereka sakiti. Yusuf sangat
lembut terhadap mereka, padahal mereka telah
berbuat jahil terhadapnya. Dia memuliakan
mereka, padahal mereka telah menghinakannya,

(L 6y54;tii 7 i"t', "A ;':Gilts

'Mneka bnlata, 'Demi Allah, sesunguhnya Allnh
tehh melcbihlan lamu atas lwmi, dnn sesunguhnya

A.
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leami adalah orang-orang yang bersalnh (berdosa)."'

(Yusuf: 91)

Ihr merupakan pengakuan terhadap kesalahan,

ikrar terhadap dosa, dan penghormatan terhadap
apa yang mereka lihat dari karunia Allah bagi Yusuf
yang lebih dari mereka; kedudukan yang tinggi,
kelembutan, takwa, dan ihsan. Yusuf pun meng-
hadapi mereka dengan sikap memaafl<an, mengam-
puni, dan menghentikan pemandangan rasa malu
yang timbul dari mereka. Itulah karalcteristik se-

orang yang mulia. Yusuf berhasil lulus dalam ujian
dengan nikmat sebagaimana telah lulus dalam ujian

dengan penderitaan. Sesungguhnya ia benar-benar
termasuk orang{rang yang berbuat baik (ihsan),

€i';'€rK, j";iA'&ai'sSt
f,6itt

'Dia (Yusufl bnkata, 'Padn hni ini tak adn cncaan

terhadap lamu, mudah-mudnhan Allah mengarnpuni
(lmmu) dan Dia adalnh Malw Pmyayang di antara
para pmyaya4g. "'(Yusuf: 92)

Tiada hukuman atas kalian dan tiada pula cer-

caan sekarang ini, karena segala perkara itu telah
hilang dariku dan tidak pernah kembali. Allah pun

akan mengampuni kalian dengan ampunan dan
'Dia adnlah Mala Pmyayang di antnra para pmyqang".

Kemudian pembicaraan dialihkan kepada Inasa-

lah lain. Masalah ayahnya yang kedua matanya
telah menjadi putih karena menangis sedih. Maka,
Yusuf sesegera mungkin ingin memberinya kabar
gembira dan bertemu dengannya. Juga ingin
menghilangkan kesedihannya, kekurusan yang

menimpa tubuhnya, dan kebutaan yang menimpa
kedua matanya,

64 +u. 6 )$ tt' : ji6t:'s, r;':F "d

t.4i4gt;'_j\5
"Pergilnh knmu dengan membawa baju gamLsku ini,
lnlu lcnklanlah dia lu wajah ayahku, nanti in alwn
melihnt lumbali; dnn bawalnh keluargamu semuanla

lupadnku."(Yusuf: 93)

Bagaimana Yusuf tahu bahwa aroma tubuhnya
dapat menyembuhkan mata orang tuanya yang
telah buta? Itu merupakan salah safu perkarayang
diajarkan Allah kepadanya. Kejutan dalam banyak
kondisi menciptakan mukjizat yang luar biasa,

kenapa tidak? Yusuf adalah seorang nabi dan rasul,
dan Ya'qub pun seorang nabi dan rasul.

Kejutan-Kejutan Thkwil Mimpi Yusuf
Saat ini kita akan menghadapi kejutan demi

kejutan, hingga berujung pada talcwil mimpi Yusuf
kecil tentang pemandangan-pemandangan yang
sangat menyentuh,

-elec{cy4f36,};i.}6\A3

te;$fsi
'Ihtkaln kafkh itu telnh lceluar (dari negni Mesir)
bulnn ayah mnelta,'Sesungguhnla aku mmcium bau

Yusuf, sekiranya lmmu tidak menuduhku lmah alnl
(teniu lmrnu membenailan aku).''(Yusuf: 94)

Aroma bau Yusuf! Hanya itu. Sesungguhnya
tidak pernah terlintas sama sekali dalam hati orang-

orang bahwa Yusuf masih hidup setelah berlalunya
waktu bertahun-tahun, dan bahwa aroma bau
badan Yusuf dicium oleh bapaknya yang telah buta!

"Snungguhnya aku mentium bau Yusuf'seandai-
nya kalian tidak menuduhku orang hrayang telah
kacau pikirannya D an, "sekirarry a lamu tidnk mmu-
duhku lzmnh akal", pasf kalian akan membenarkan
bersamaku apayang aku rasakan baunya walaupun
ghaib dan jauh.

Bagaimana Ya qub mendapatkan bau Yusrd sejak
kafilah mulai bertolak dan dari mana kafilah itu
bertolak? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa
sejak kafilah tersebut bertolak dari Mesir, Ya'qub
telah mencium bau Yusuf dari jarak sejauh itu.
Tetapi" pendapatini tidak ada dalilnya Bisajadiyang
dimaksudkan adalah ketika kafilah bertolak di
persimpangan jalan di tanah l(an'an dan mengarah
ke arah Ya'qub dalam jarak tertentu dan terbatas.

Kami sama sekali tidak memungkiri terjadinya
mu\iizat terhadap seorang nabi seperti Ya qub dari
seorang nabi seperti Yusuf IGmi hanya mengingin-
kan agar kita berpijak kepada dalil nash Al-Qur'an
atau hadits yang sahih. Dalam perkara ini, tidak ada

satu riwayat pun yang sahih. Sedangkan, maksud
dalil dad nash AlQur'an pun tidak menunjulid<an

apa yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsii itu.
Orangorang yang berada di sekitar Ya'qub tidak

merasakan apa yang dirasakan oleh Yaqub dari
Tuhannya. Merekatidak mencium apa pun dari bau
Yusuf,

A
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t'+Sf,A{*-4iiyfr ;';i}u
"Iful.uarganya bnlwta, Demi Allnh, sesanguhnya knmu

mnsih dalam lukzliruan yang dnhuht."' (Yusuf: 95)

Dalam kekeliruanmu yang dulu tentang keber-
adaan Yusuf, dan kekeliruanmu dalam menunggu-
nya, padatral dia telah persi dan tidak akan kembali.

Namun, kejutan jauh terjadi juga, mengikuti
kejutan lainnya yang telah terjadi,

7;r*+.fri!"igs,,i* ieJffi
'Tatkah telnh tibapembawa lwbar gembira itu, m.alw

diletalikan baju gamis itu ke wajahYa'qub, kk kcn-
balilah dia dapat melihat...."

Keiutan sebuah gamis. Itu merupakan pertanda
tentang keberadaan Yusuf dan dekatnya waktu per-
jumpaan dengannya. Kemudian kejutan kembali-
nya kemampuan penglihatan setelah kedua mata
Ya'qub memutih. Di sinilah Ya'qub mengingatkan
tentang hakikat apayang diketahuinya dariTuhan-
nya. Pernyataan yang dikatakannya terhadap mereka,

sedangkan mereka tidak memahaminya,

tJ#''|Y;'t'op;t;L4it1"n\JG
"Bnlwtn Ya'qub,Tidnkkah aku lwnlwn lcepadamu

balwa aku mmgetahui dni Allnh apa yarg lmmu tidnk
mmgetahuinya. "' (Yusuf: 96)

Kemudian anak-anaknya mengajukan permo-
honan kepadaYaqub,

*:*;Keg.;;dPsti,;tc
'Mneka bnkata,'Wahai ayah lwmi, mohonlanlah
arnpun bagi lcarni terladap dosa-dnsa lami, sesunguh-

nya lwmi adnlnh mang-mang yang bnsalnh (bndnsa). "'
(Yusuf:97)

Di sini kita menangkap isyarat bahwa dalam hati
Yaqub ada sesuatu terhadap anak-anaknya, dan
bahwa dia belum benar-benar bersih hatinya dari
perlakuan mereka. Namun, dia tetap menjanjikan
kepada mereka bahwa dia akan memohon :rmpun-
an kepadaAllah atas mereka setelah bersih hatinya
tenang, dan istirahat,

*E;,3j;f\;^XV;';"6ffi 3;:"3('
"Ya'qub bnluta, Aku alan memolwnlan ampun bagi-

mu lepadn Ifuhnnlu. Saurryguhnya Dinlnh Yang Malw
Pengampun lo4 Moho Paryalang."'(Yusuf: 98)

Pernyataan Ya'qub dikisatrkan dengankata saufa,

tidak terbebas dari isyarat kepada hati seorang
manusia yang telah terluka.

Redaksi,"ruru"nau a:- menggambarkan
kejutan-kejutan lainnya. Ia menghapus banyak
tempat waktu,dan kejadian, hingga sampailah kita
pada episode akhir yang sangat membekas dan
mempengaruhi,

;ill:tJV'$-AAyp:w*j,FW(:$
V;le,g,J;{_J'€tt'ry.;"X.;Aeot
6:;"ifr c|AiX2UtK.5:6i6i6f"l
&tcr#ttciAtf,{iAs,G:;;
""U;y* 1*'"LA\:6! 6 r" q ) fi c

t&':t;';xf6YiUo?
"Mal@ tatlnha mnelw masuk lu (tempat) Yusuf, Yusuf
mnangkul ibu bapalotya dnn dia bnknta, 'Masuklnh

kamu lu negeri Mesir, insya Alkh dalam luadaan
amnn.' Dary ia mtnaiklan ludua ibu bapak'rrya lu atas

singgasarm. Dan muelu (semuanya) mnebahlun diri
snay a suj ud kzpada Yusuf D an bufun Yusuf 'Wahai
ayah, inilnh tnbir mimpiku yang dnhulu itu. Sesung-

gulury a Tillwnku tnkh menj adilnnny a suatu kzny ata-
an. Dan sesunguhnya Tuhanku telah bnbuat baik
lrzpadnku, lutilil Dia membebaslwn alw dmi rumnh
p enj ara dan lutikn mtm.bawa lamu dmi dusun padnng

pasir, setelnh setan mtrusaklwn (hubungan) antarala
dnn saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku

Maltalem.but tahadap apa yang Dia lehmdahi. S *ry
guhnya Dialah Yang Malm Mmgetahui lngi Malw-
bij alc an"a. " (Y wufz 99- 100)

Betapa pemandangan yang menakjubkan. Demi-
kianlah pemandangan menahiubkan setelah berlalu
hari-hari dan lewat tahun-tahun yang panjang, se
telah putus asa dan harapan, setelah penderitaan
yang menyesakkan, setelah ujian dan percobaan,

dan setelah kerinduan yang meyakitkan dan ke-
sedihan yang tersembunyi serta semburan api
p:nas yang menghauskan. Begitulah pemandang-

an yang penuh dengan penderitaan-penderitaan,
kegagalan-kegagalan yang menghinakan, keba-
hagran dan airmata!
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Pemandangan akhir terkait erat dengan awal
kisah. Pada awal kisah masih dalam alam ghaib dan

di akhirnya terwujud dalam bentuk kenyataan dan

fakta. Sedangkan, Yusuf dalam setiap peristiwa ini
sblalu mengingat Allah dan tidak pernah melupa-
kan-Nya,

' Malca tntknln mneka masuk lu (tetnp at) Yusuf, Yusuf

meranglail ibu bapalmya dan dia bulmtn, 'MasuHah

kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan

anurn.''(Yusuf: 99)

Yusuf mengingat mimpinya dan melihat ke
nyataan takrvilnya di depan matanya sendiri dengan
sujudnya saudara-saudaranya kepadanya- Dia telatr
mengangkat kedua orang tuanya ke atas sing
gasana di mana dia duduk-sebagaimana dia ber-
mimpi bahwa ada sebelas bintang, matahari, dan
bulan bersujud kepadanya,

'Dan ia menaiklran ktdua ibu bapaknya le atas sing-

gasana. Dan mereka (semuanya) merebahlwn diri
snaya sujud leepadn Yusuf Dan bnlwn Yusuf, 'Walmi

ayah, inilnh tabir mimpilu yang dahulu itu. Sesung-

guhnya Tuh"anku telnh mmjadilwnnya suatu knyata-
an. Dan, sesungguhnya Tithanku telah berbuat baik
lupadnku, lutil@ Dia membebaslan aku dari rumnh
p ai ara dnn lutilu manbawa lwmu dmi dusun P fung
parir, setelnh setan mnusaklun (hubungan) antaraku
dnn s au dara- s au d.araku.... "

Yusuf mengingat kelembutan Allah dalam meng-
atur urusan-Nya sehingga mewujudkan kehendak-
Nva.

"SesunguhnXa Tuhnnku Mah.alernbut tnhadnp apa

yangDia kehandnki."

Allah mewujudkan kehendak-Nya dengan penuh

kelembutan, ketelitian yang tak terdeteksi dan tidak
dirasakan serta disentuh oleh manusia,

"Sesunguhnya Diahh Yang Mahn Mengetahui lngi
Mahnbijalsana. " (Yusuf: 100)

Pernyataan yang sama dikatakan oleh Ya'qub
ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepadanya
dalam bagian awal kisah Yusuf ayat 6, "Sesungguhnya

Tuhanmu Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijak-
sana."

Sehingga antara awal dan alihirnya serasi dalam
pernyataan dan ungkapannya.

Syukur dan Zikir Selalu Menyertai
Sebelum layar diturunkan dalam episode akhir

yang sangat menyenhrh, kita menyaksikan Yusuf
melepaskan dirinya dari pertemuan, pelukan, ke
bahagiaan, ketampanan, kehormatan, kekuasaan,
ketenangan, dan keamanan ... agar dia dapat meng-
hadapTuhannya dgngan bertasbih sebagai orang
yang bersyukur dan berzikir. Setiap doanya adalah
permohonan agarAllah mewafatkannya dalam ke
adaan muslimyang berserah diri dan dimasulJ<an
bersama orang{rang yang saleh,

'c, 
"tS ry;e n ;or qt'J]rt ;: tffi,r;#

V:+gSr:ltie-tj';tr",:{'+iai'}.6
tin :;aLe;i\5E:,{;'

"Ya Tuhnnku, sesungguhnya Englau telah menganu-

gnahlwn lupadaku sebagian lwajaan dnn telah meng'

ajarfun fupadnku sebagian tabir mimpi. Ea nhnn)
Pnciptn langit dan bumi, Englaulnh Pekndungku di
dunia dnn alchirat, wafatkankh aku dnlnn leadnan
Islnm dnn gabunglmnlnh aku fungan mang-nrargyang

salei. " (Yusuf: 101)

'Ya Tithnnku, sesungguhny a Englwu tulah mntganu-

gerahkan kepadalw sebagian knajaan.,." Engkau
telah memberikan sebagian dari hak raj4 kekuasa
arurya, istanany4 kehormatanny4 dan hartany4 itu
hanya nikmat dunia.

"..ian telah mengajarkan leepadaku sebagian tabir
mimpi."

Dengan memberitahukan kepadaku tentang
tanda-tanda mimpi dan tabir tentangnya..., itu hanya
riikmat ilmu pengetahuan.

Nikmat-nikrnat Tuhanku yang aku selalu sebut-
sebut dan hitung.

'(Ya Tulun) Perciptn lnngit dnn buni,...."

Dengan kalimatM u (kun fayalun) Engkau men-
ciptakannya, dan di tangan-Mulah segala urusan-
nya. Dan, Engkaulah Yang Memiliki kekuasaan
atasnya dan atas segala penghuninya-...

'Engknulah Pelitdungku di dunia dnn akhirat,"

Karena Engkaulah Yang Maha Penolong dan
MahaMembanhr.

YaTuhanku, itulah nilsnat-Mu dan inilah ludrat-
Mu. YaTuhanku, sesungguhnya aku tidak memo
hon kekuasaan, kesehatan, dan harta benda. Ya

Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu

I
I
t
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sesuatu yang lebih kekal dan lebih berharga...,

'Wafatlrnnlnlt aku dnlnm luadnan Islnm dnn gabung-

l@rilnh aku fungan orang-oranglang saleh."

Demikianlatr kehormatan dan kekuasaan meng-
alah dan tersembunyi. Demikian pula kebahagiaan
pertemuan, berkumpulnya keluarga, dan berga-
bungnya saudara-saudara yang mengalatr dan ter-

sembunyi. Yang tampak di episode akhir ini adalah
pemandangan seorang hamba yang menyendiri
dan bermunajat kepadaTuhannya agar Dia men-
jaga keislamannya hingga wafihrya dan agar meng-
gabungkannya dengan oftmg{rangyang saleh di
hadaparNp. Sesungguhnya ihrmerupakan kesuk-
sesan yang mutlak dalam ujian akhir. fl
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Ada perasaan yang berbeda ketika saya membacaTafsir
Fi Zhilalil Qur'an. Kata-kata yang digunakan oleh al-
Ustadz Sayyid Outhb begitu indah dan menyentuh hati
sehingga menyemangati saya untuk berislam serta
memperjuangkannya. Sungguh merupakan suatu buku
tafsir yang wajib dibaca oleh setiap muslim agar hi-
dupnya menemukan arah sebagaimana yang Allah
tunjukkan. (Prof. K.H. Ali Yafie)

Kelebihan buku tafsir iniadalah 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 memperjuattgkannya.
(Dt: K.H. Didin Hafidhuddin)

Sesuai dengan sosok pribadi dan kualitas penulisnya,
tafsir ini kaya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggelorakan semangat dan idealisme perjuangan
menegakkan Al-Our'an di bawah naungan Al-Our'an.
Para pembaca akan mendapatkan dua hal sekaligus,
yaitu wawasan dan semangat perjuangan.
(Dn K.H. Miftah Faridl)

Sudah seharusnya setiap umat lslam membaca buku
tafsir ini. lsinya yang mendalam dengan kandungan
hujjah yang kuat, serta bahasa yang menyentuh hati,
menjadikan buku ini layak untuk dijadikan referensi
panduan hidup menuju arah yang diridhai Allah swt..
(Prof. Dn Din Syamsudin)
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