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PETTOATITAfl PETTEflRIT

Segala puja dan puji hanya bagi Allah swt. yang
telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-
Nya kepada kami sehingga dapat menghadirkan
bulru Tafiir Fi Zhiklil-@i an: Di Bawah Naungan
Al- @ri anlarya alUstadz asy-Syahid Sayyid Quthb
rahimahullnh Shalawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw be
serta lieluarga, sahabat, dan orangorang yang
mengikutinya sampai hari kiamat.

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam
mengomentari karya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid
Quthb ini, selain subharwlkhlGren4 buku ini ditulis
dalam bahasa sastra yang sangat tinggr dengan
kandungan huiiah yang kuat sehingga mampu
menggugah nurani iman orangorang yang mem-
bacanya. Buku ini merupakan hasil dari tarbiyah
Rabbani yang didapat oleh penulisnya dalam per-
jalanan dalnvatr yang ia geluti sepanjang hidupnya.
Inilah karya besar dan monumental pada abad)O(
yang dihrlis oleh tokoh abad itu, sekaligus seorang
pemikir besar, konseptor pergerakan Islam yang
ulung, mujahid di jalan dakwah, dan seorang
syuhada- Kesemuanla ifir ia dapati berkat interaksi-
nya yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an
hingga akhirhayatnyapun iarelamati di atas tiang
gantungan demi membela kebenaran Ilahi yang
diyakininya

Mengingat mfiir Fi Zhildil-@ian: Di Bawalt
Naungan Al- @ri anadalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sastra yang tinggi, kami ber-
usaha menerjemahkannya ke dalam batrasa Inde
nesia dengan baik agar nuansa rohani yang terdapat

dalam buku aslinya dapat tetap terjaga sehingga kita
tetap mendapatkan nuansa itu dalam buku
terjemahan ini. Kami berharap, Tafiir Fi Zhiklil-
@i an: Di Bawah Naungan Al-@i anyangkanrt
terjematrkan lengkap 30 juz-yang Anda pegang saat
ini adalatr jilid VII-, dapat menjadi referensi dan siap
di rumah Anda untuk selalu menjadi teman hidup
Anda dalam mengarungi samudra kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam Thfiir Fi
Zhiklit-qi an: Di Bauah Naungan Al-@t anidalah
untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur'ani
sehingga ketika seseorang membacanya, seolah-
olah ia sedang berhadapan langsung dengan Allah
swl. Hal inilah yang membuat-insya Allah-orang-
orang yang membaca merasa berada di bawah
naungan Al-Qur'an, suafu perasaan yang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan fi
ZhikliLqi an: Di Bawah Naungan Al-Qri an

Kami hadirkan buku ini ke tengah Anda 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 AlQur'an. Ia
merupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallnhu a'lam bish- shnwab.
B iilnltit- tuurtq w al- hi day ah.

Penerbit



rfit nafia
$ri,v::*lL\sr-ii#r"+i'iw+$ft'\i,il iiriirly',*,rliii,iii.:L:i.+ii:ii:::t:fi:::iiiil:i

PENGANTAR PENERBIT

I-ariutnJuz KeL3: BAGIAN AKHIR SURAH YUSUR SURAH AR-RAD,
DAN SURAH IBRAHIM
IANJLruAN BAGIAN AKHIR SURAH YUSUF.......
Pengantar
Bukti-Bukti Keimanan
Jalan Islam Sangat Jelas
Kesahran Risalah Rasul dan Pelajaran dari UmatTerdahulu......
Saat Datangnya Pertolongan Allah ..........

SURAH AR-RAD Diturunkan di Mekah Jumlah AyaL 43 Ayat
Pendahuluan
Wahyu dan Fenomena Alam......
Manusia dan Tanggung Jawabnya
Perumpamaan tentang Kebenaran dan Kebatilan ................

Pengantar
Ulul-Albab dan Kontra Ulul-Albab
Sebab-Sebab Seseorang Mendapatkan Pehrnjuk atau Kesesatan Beserta Akibatnya
Masing-Masing ...........
Persoalan Syrik dan IGum Musyrikin
Macam-Macam Manusia dalam Menyikapi Kitab Allah
Penutup.....
Manhaj Dakwah Al-Qur' an
Usaha dan Tanggung Jawab Manusia
Indikasi Kekafiran
Hubungan antara Kerusakan yang Menimpa Kehidupan Manusia dan Kebutaan Hati
terhadap Kebenaran

SURAH IBRAHIM Dihrrunkan di MekahJumlahAyal 52 ...............

Pendahuluan
Materi Pokok Surah Ibrahim......
Dua Hakikat Besar
Dua Episode Pemaparan Kisah .........
Tugas Rasul dan Sikap Orang-Orang Kafir...........
Risalah Musa dan Sambutan Kaumnya
Kisah Para Rasul dan KaumJahiliah dalam Sebuah Pagelaran Agung........
Dialog Orang-Orang Sesat dan Setan di Mahsyar.....
Perumpamaan Kalimat yang Baik dan yang Buruk.........
Membangun Masyarakat Muslim yang Mandiri

13
15
16
16
19
20
21

25
25
30
36
42
46
47

50
54
56
58
62
65
67

69

71

71

72
IJ

76
79
B2
B4
92
95
97



Balasan bagi Orang yang Menukar NikrnatAllah dengan Kekafran .... 103
Penundukan Alam Semesta untuk Manusia dan Sikap Ingkar Kebanyakan Mereka...... ............. 104
Doa-DoaNabi Ibrahim ................. 107
Tujuan PenangguhanAzab Orang-OrangT-alimdiAkhirat... ................. 110
Balasan dan Siksaan bagi Orang-Orang yang Berbuat Makar ............... 112
Fungsi Al-Qur' an sebagai Balagh @enjelasan)

IuzKe-l.4: SURAH ALHUR DAN AN-NAHL ................. ..... 117
SURAH ALHUR Diturunkan di MekahJumlah Ayat 99............... ........ 119
Pendahuluan .............. 119
Tbma:Tema Surah ..... 120
Pengingkaran terhadap Al-Qur'an ................... 123
Allah yang Memelihara Al-Qur'an... ................. 125
Kesombongan Kaum Musyrikin dan Perihal Setan.......... ...................... 130
KebesaranAlam Semesta ............. 131

Penciptaan Manusia dalam Al-Qur'an.............. .................... 136

Hamba-Hamba Allah yang Mukhlis Tidak Dapat Ditundukkan Iblis ............ ............ 140
Nasib Orang-Orang yang Mukh1is................ ... 141

Kisah Nabi Ibrahim dan Dua Utusan ............... 146

Kisah Nabi lrrth dan Pengikutnya ................... 148
Kisah Nabi Syu'aib dan Nabi Shaleh ................ 151

Allah MenciptaAlam Semesta dengan Kebenaran ............. 154

Al-HaqTbrbesar dan Sikap Para Rasul ......... ... 155

SURAH AN-NAHL Dihrunkan di Mekah Jumlah Ayat 128.............. .... 159

Tauhid dan Sarana-Sarananya ...... 162

Ayat-Ayat Kekuasaan Allah............... ................ 163

CiptaanAllahyang Ditundukkan untuk Manusia ...........-... 164

Orang-Orang yang Mengingkari Keesaan Allah .......... ....... 173

Balasan Allah terhadap Mereka yang Menyekuhrkan-Nya ............ ........ 175

BalasanAllah untuk Orang-Orangyang Bertakwa ............. 176

Pertanyaan Orang-Orang Musyrik .................. 177
Orang-Orang Musyrik dan Sebab-Sebabnya ... 178

Kesombongan I(aum Musyrikin

larangan Mempersekufirkan Allah ................. 187
Perlakuan Kaum Musyrikin terhadap IGum Wanita .'........ 188

Pandangan Islam terhadapWanita dan Ketentuan HukumanAllah .............................;................ 190

Tujuan Diuhrsnya Para Rasul dan DiturunkannyaAl-Qur'an... .............. 192

Ayat-AyatKeesaanAllah.......... ..... 192

;::-i:?lffifnTflHl;;R;;;**:::: :: : ::: :: :: :::::::::::::::: :: :":,,



Peristiwa Hari Berbanckit............ ................... 199

Misi Al-Qur'an untukTatanan Masyarakat............ ..--.'..-.. 207
Jangan Jadikan Sumpah Sebagai Alat Menipu................. ....---..----..-..... 210
Kebencian Abadi Setan terhadap Risalah Al-Qur'an dan Para Pendukungnya...........'............. 212
Kebenaran Risalah yang Dibawa Rasulullah ..........-...--"..- 214
Hukum-Hukum Orang yang Murtad ....,............ ............!..;.!.. ................ 215

Kepastian Hancurnya Masyarakatyang Kufur Nikmat ..' 220
Keharusan Bersyukur atas Nikmat A11ah.......... ......"........ 220
Hukuman Allah atas Orang-Orang Yahudi ...' 221
Ibrahim, Sosok Suri Tbladan Sejati .............;............... ....-.- 222
Metode dan Kaidah Dakwah keJalan A11ah.......... ............ 223

Juz Ke-15: SURAHAL-ISRAA' DAN PERMUI-AAN SURAI{ALKAHFI
SURAH ALISRAA' Diturunkan di MekahJumlah Ayal 111 ............. .."..'.............- 229
Pendahuluan ........----. 229

Berbagai Keajaiban di Balik Peristiwa Isra dan Mikraj --. 235

L:6lfriiil:ffi,ffiilJ^xlT:trl.;;;;;;i;. ::::: :::::::: :: :: : : : :: ';g
Sunnatullah yang Berlaku atas Semua Makhluk ..-......-... 241
Peringatan Agar Manusia Berpandangan Hidup Ukhrawi .................. 244

l^arangan Berbuat Syirik ....'........ 247
Kewajiban Berbakti kepada OrangTua. ........ 248
Perintah Membantu Sesama dan larangan Boros .'........- 249
Iarangan Membunuh Anak karenaTakut Miskin dan LaranganZita .................. 251
larangan Membunuh dan Hak Qishash bagi PihakTerbunuh .......... 253
l:rangan Mendekati Harta Anak Yatim ........ 254
Perintah MenyempurnakanTimbangan danTakaran ..... 255
Metodologi nmiah Qur'ani ......... 256
larangan Bersikap Sombong... ... 257

Klaim Kaum Kafr .......... .............. 260
Semua Makhluk Bertasbih kepadaAllah ...... 261
Sikap Orang Kafir Saat Mendengar Al-Qur'an ............. .... 262
Orang Kafir Mengingkari Hari Kebangkitan .................... 264
Perintah untuk Berkata-I(ata yang Baik ........ 266
Kekuasaan yang Muflak Berada di Tangan Allah ......... ... 266
Tantangan Allah kepada Orang Kafir........... .. 267

Mukjizat danAzab.... .................... 270
Iblis dan AncamanTipu Dayanya. .................. 272
Saat-Saat Hati Manusia Bergantung kepada Allah .......... ..................... 274
RasaAman dan Damai dalam NaunganAllah.......... ......... 275



Setiap Manusia akan Mendapatkan Hasil Amalnya ............... .............. 276

Tantangan Bagi Aktivis Dakwah .................... 281
Kekuatan Spiritual, Bekal Utama Dakwah ....283
Misi Utama DiturunkannyaAl-Qur'an................ ............... 285
Beberapa Kelemahan Manusia....
Masalah Roh Ada di Tangan Allah .......... ....... 287
Kehebatan Al-Qur'an yang Luar Biasa......,... ..................... 288
Antipati Kaum Quraisy terhadap Kebenaran Nubuwah Rasulullah ... 2BB
Syubhat dalam Hal Keimanan................ .................... ......... 290
PotretTempat KembaliParaPendosa ........... 290
Bekal Dakwah Nabi Musa ........... 292
Hikmah Diturunkannya Al-Qur'an............... ...................... 293
Ciri Hamba Allah yang Sejati ..........

Anjuran Menyeru Allah dengan Asmaul Husna ............... 295

SURAH AL-KAHFI Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat: 110 ............. .... 2g7

Kabar Gembira dan Peringatan .... 303
Kisah Ash-haabul Kahi ................ 305
Tangga Keyakinan dan Keistimewaan Iman .......... ............. 306
Ketentuan Hidayah dan Kesesatan .................. 307
Hikmah KisahAsh-haabul Kahfi ...................... 309
RahasiaTirai Gaib........... .............. 311

Sabar dalam Berdakwah dan Berislam ............ 314
Rincian Hukuman dan Pahala ...... 316
Kisah Dua Orang I-aki-l^aki dan Dua Kebun ... 317
Perumpamaan Kehidupan Dunia ..................... 320

Pemandangan Hari Kiamat....... .... 322
Peringatan kepada Mereka yang Mengambil Setan sebagai Penolong ..................... 324
Sifat Manusia dan Azab Allah ....... 325
Kisah Nabi Musa dan Hamba yang Saleh ....... 328
Ilmu laduni dan Persyaratan Menuntut Ilmu ..................... 330

Juz Ke-16: BAGIAN AKHIR SURAH AI-KAHFI, MARYAM, DANTHAAHAA ........ 333
BAGTAN AKHIR SURAI.I AL-KAHF'I ............... 335

Asbabun Nuzul .,........ 339
Ciri Ktras Cerita Al-Qur'an ...........340

SURAII MARYAM Diturunkan di Mekah Jumlah Ayar 98 ................

Isi Global Surah Maryam
351
s53
355Urgensi Sebuah Doa



Kekuasaan Allah di Atas Segalanya ................. 358
Amanah Dakwah adalahAmanahTerbesar .... 359
Kisah Maryam dan Perdebatan tentang Nabi Isa ............... 360
Maryam, Contoh IdealWanita Muslimah ....... 361
Proses Kehamilan Maryam dan Hikmah di Balik Ujian Itu ................... 363
Mukjizat Nabi Isa dan Ajaran Tauhid ............... 363
Ancaman AzabbagiMereka yang Mempertuhankan Isa .........-...........:........... ........ 366

Ibrahim adalah Cermin dan Sosok Ideal Penyeru Dakrvah. ................... 369

Karakter Pemisah Generasi Bertakwa dengan Generasi Pendosa ........ 373
Makna Ibadah yang Sebenarnya.......... ............ 375

Kufur Merupakan Bentuk Kesesatan yang Nyata .............. 381
Ucapan Pengingkaran Kaum Musyrikin .................... ......... 383
Kaum Mukminin adalah Tamu Allah yang Mu.lia .....-......... 384

SURAH THAAIIAA Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat : 135 ....,...... ... 387

ffiffff'*;;;il;;il;P;;;;;u"s,M;";;i; :. . .. -. : 
"'f'il::'#trLYiffff;;:lutaanwatvu.: :. . ..: :: ."yrT

Perintah li[ah kepada Nabi Musa dan Permohonan Nabi Musa......".." ..................... 40A
Nikmat-NikmatAllah kepada Nabi Musa.......... ..-..........-.... 401
Nabi Musa dan Nabi Harun Menghadapi Fr'aun....-... ....... 403
Dialog antara Musa dan Fi/aun ..- 406



NMATAilJIIZlff-18
nrfrtnil Afifiilfl nuflAfl rASAE

ffinAII Afl-fltr',n, 00il fiAflAfl lnflnflln



Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an VII (ls) Lanjutan Juz XIII: Akhir Wsuf, ar-Ra'd, dan lbrahi,n

IAITJTI IA TI 8A OIA TI I ilIIIfr
fiAflAfl YTISTTF

Ui:Ku1"4,"**36f;$b46
qsiAAu;&tK&iAVA't
;i*A3iic;&ryae;45
qfi\CA\;;6,\1r&:4;W:ZrJ$oy
a5 ./ .l n2 rz,'* uyr*w;6$3;;e)\ii
\u\At;,r&{,J$u jru;i.(3
{ria b6\ rafi $\ rtli 62^;'; ; "#s s

$,7i JLY; "3 -$" ., ;:^,it *. -C, ;A*
<.G\i;6\15i,i'ffi "giqStii^1

SU*Ar-*;{a-JL&na7Ju;#
<r(6\'P4"?-i'!i41;*;5rt;$i
i;;so.iW,;si3ttrJ&otJiW
#\rlSr#;\;*p*:'*uiy#$'r j#\A
U,:;sj'rg ;|#6;' & G\j, rL j'
i46S e5{ rf'Sa*e#i 46i ti\z
3-5oa!'::;i,Xt6-tabku'.i\Ji'J
+ii^ni 

" 
* t t,,9|5-;; : * X. 6. a lsi

*i'j;i
"Demikian itu (adalah) di antara berita-berita
ghaib yang Kami wahyukan kepadamu
(Muhammad). Padahal, kamu tidak berada
pada sisi mereka, ketika mereka memutuskan
rencananya (untuk memasukkan Yusuf ke

dalam sumur) dan mereka sedang mengatur
tipu daya- (102) Dan sebagian besar manusia
tidak akan beriman, walaupun kamu sangat
menginginkannya- (103) Dan kamu sekali-kali
tidak meminta upah kepada mereka (terhadap
seruanmu ini), itu tidgk lain hanyalah peng-
ajaran bagi semesta alam. (10a) Dan banyak
sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit
dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang
mereka berpaling daripadanya. (105) Dan se-

bagran besar dari mereka tidak beriman ke-
pada Allah, melainkan dalam keadaan mem-
persekutukan Allah (dengan sembahan-
sembahan lain). (106) Apakah mereka merasa
aman dari kedatangan siksa Allah yang
meliputi mereka, atau kedatangan kiamat
kepada mereka secara mendadak, sedang
mereka tidak menyadarinya? (107) IGtakanlab
'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang
yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada
Allah dengan hujiah yang nyata, Mahasuci
Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang
yang musyrik.' (108) Kami tidak mengutus
sebelum kamu" melainkan orang laki{aki yang
Kami berikan wahyu kepadanya di antara
penduduk negeri. Maka, tidakkah mereka
bepergian di muka bumi lalu melihat bagai-
mana kesudahan orang-orang sebelum mereka
(y"ttg mendustakan para rasul) dan sesung-
guhnya kampung akhirat adalah lebih baik
bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidak-
kah kamu memikirkannya? (109) Sehingga,
apabila para rasul tidak mempunyai harapan
lagi (tentangkeimanan mereka) dan telah me-
yakini bahwa mereka telah didustakarL datattg-
lah kepada para rasul itu pertolongan Kami,
lalu diselamatkan orang-orang yang Kami
kehendalci. Dan tidak dapat ditolak siksaKami
daripada orang-orang yang berdosa. (110) Se-
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sungguhnya pada kisah-kisah mereka ihr ter-
dapat pengaja;ran bagi orang-orang yang mem-
punyai akal. AI-Qur'an inr bukanlah aerita
yang dibuat-buat Akan tetapi" membenarkan
(kiab-kitab) y""tg sebelumnya da.n menjelas-
kan segala sesuahr, dan sebagai petunjuk dan
rahmat bagi kaum yang beriman " (111)

Penga^ntar
Berakhirlah kisah Yusuf sehingga tibalah ruang

bagi komentar-komentar atasnya. Komentar-ke
mentar yang telah kami singgung di dalam pen-

dahuluan bahasan tentang surah ini. Bersama itu
pula ada arahan-arahan yang beraneka ragam, isya-

rat-isyarat yang bermacarn'macam, dan penjelajah-

an yang banyak memberikan ilham dalam alam
semesta, dalam relung-relung jiwa, dalam bekas
bekas sejarah umat terdahulu, dalam alam gaib
yang tak terdeteksi, dan di balik kenyataan yang

tampak Kitamulai memaparkannya sesuai afuran-
nya dalam arahan redaksi ayaf karena attran ifu
memiliki maksud tersendiri.

Kisah ini tidak populer di tengah'tengah kaum di
mana Nabi Muhammad saw. tumbuh dewas4 ke
mudian beliau diutus Allah kepada mereka. Di
dalamnya terdapat rahasia-ratrasia yang tidak akan
diketahui melainkan oleh orang yang menyentuh
ketokohan pribadi-pribadi yang ada dalam kisah ini
dan telatr dikubur oleh sejarah berabad-abad. Telah
disebutkan di awal surah firmanAllah kepada Nabi
saw.,

"Kami mmcerinlran lupadnmu kisah y ang p alirtg baik
dengan rnewalryulun Al-@tian ini kepada.mu, dan

sesunguhnya lamu scbelam (Kami mewahyulwn)nya

anabh tnmnsuk orang-lratg yttg belum mtngetahui' "
(Yusrd:3)

Allah pun rdenutup kisah ini langsung dengan
komentar yang hampir sama dengan awalnya di
akhir surah,

6xaKu:

"fumikinn itu (adalak) d.i antma berita-bnita gaib
yang lhni walryailwn lupadamu (I,Iulmmmad). Padn'
lul, lnnru tidnk boada padz sisi mseka" lutilw nqeka
msmuttts lean rencannnya (unfuk mena^rukl,nn Y, usflu

dnlam sumur) dan mcrela sedang rnmgatur tipu daJa."
(Yusuf: f02)

Kisah-kisah yang ada dalam arahan redaksi ayat
adalah termasuk perkaraperkara gaib yang tidak
kamu ketahui wahai Muhammad. Tetapi, I(ami
mewahyukannya kepadamu. Dan, tanda pewah-
yuannya dari l(afifi adalah bahwa hal itu masih
dalam tataran gaib menurutunu. Kamu tidak ber-
sarna mereka ketika mereka bersepakal saat
mereka bersama-sama mufakat melakukan makar
yang dikisahkan oleh redaksi ayat pada tempat-
tempatnya. Mereka berbuat makar terhadap Yusuf
dan juga menipu bapak mereka. Mereka merasa
bebas setelah mengatur rencana jahat terhadap
t/usuf, saudara mereka sendiri.

Demikian juga disebutkan tentang tipu daya
wanita-wanita yang menjebloskanrrya ke dalam
penjara Semua itu adalahmakar dan tipu daya yang

kamu (Muhammad saw.) tidak hadir di dalarnnya
sehingga dapat mengisahkan tentangnya. Hanya
wahyu yang dicanhrril<an dalam surah ini yang
dapat meneguhkanmu di antarafaktor-faktor akidatt
dan masalatr-masalatr agama yang banyak tersebar
dalam kisah ini.

Buld-Buld Keimanan
Seharusnya mgnjadi ketetapan wahyu, isyarat

kisah, arahan dan senfuhan yang menggeralftan
hati; bahwa manusia menjadi berinran kepada Al-

Qur'an ini, namun kebanyakan manusia tetap tidak
rnau beriman. Mereka melewati bukti yang kukuh
dalam alam wujud yang nyata namu,n mereka tidak
mengambil pelajaran kepadanya. Mereka tidak
tatru dan sadar akan petunjuk-petunjuknya seperti
orangyang dihrtup dengan lembaran diwajahnya
sehingga tidak melihat ke hadapannya lantas apa
yang merekahmggu?

Sedangkan, azab Allah selalu mengintai mereka
dan datang dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari,

g'r-whe;$u13i7u1u'
t;tct:*>J$tyfi:n*{;fr ,'sc;

W3;;,t:'i15c..t$\oht;6tlut
Jg;u,3JrAbl.V,g(,&,/,Ve,

$,,u|r:!SX), U,tti,
g.i,K:&{at:;3't
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"S ebagian besar manusia tidnk akan b uimnn, walnu-
pun kamu sangot mmginginlnnry a. D aa lmmu s elali -
kali tidak meminta upah leepada mereka (terhadap

seruaranu ini), itu tidnk lain hnnyalnhpmgajaran bagi
semesta alam. Dan banyak seknli tanda-nnda (ke-

kuasaan Alkh) di langit dan di bumi yang mereka

mzlnluiny a, sdnng mnela berpaling dnripadanya. Dan
sefiagi"an besar dni mtrela tidnk bnim"an lupadn Allnh,
melainlmn dalnm lwadaan mempersekutukan Allah
(dengan sembalnn-sembah.an kin). Apaknh mnelu
nwrosa am,an dnri kzdntangan siksa Allnlt y ang mcliputi
m.erelw, atau lwdntangan kinmat leepadn mnela semra

rnendedak, sednng mereka tidak menyadarinya?"
(Yur,rf: 103-107)

Sesungguhnya Rasulullah sangat menginginkan
kaumnya beriman, sebagai kontribusi kecintaan
menyampaikan kebaikan yang dibawakannya ke
pada mereka serta kasih sayang dan rahmat atas
mereka agar tidak tertimpa hukuman yang ditujuk-
an bagi orangorang musyrik baik di dunia maupun
di alfiirat Tetapi, Allah Yang Mahatahu hati ma-
nusia lagi Maha Meliputi setiap tabiat dan kondisi
manusia, melarang Muhammad saw. dari terlalu
tamak akan keimanan mereka.

Kebanyakan komunitas musyrik tidak akanter-
giring ke dalam iman karena mereka berlalu me
lewati tanda-tanda kekuasaan Allah dengan ber-
paling daripadanya. Penolakan dan keberpalingan
ini tidak akan mengantar mereka menjadi atrli iman
dan tidak menjadikan mereka memanfuatkan dalil-
dalil yang kokoh di alam semesta.

Sesungguhnya kamu, Muhammad saw., tidak
perlu apa-apa sebagai imbalan keimanan mereka.
IGrena, kamu tidak meminta balasan apa-apa atas
hidayah yang kamu sampaikan. Sesungguhnya
penolakan dan keberpalingan mereka dari hidayah
sangat aneh. Iftren4 hidayah itu tanpa imbalan dan
balasan apa-apa dari mereka

'Dan knmu setali-trali tidnk meminta upah tcepada

mnelra (tnhndap snuanmu ini), itu tidnklnin l*nyo-
lnhpagajaran bagi semesta alam."(Yusafz l04)

Ibmu memperingatkan mereka dengan ayat-
ayat Allah. Kamu mengarahkan pandangan dan
akal pikiran mereka kepadanya, dan ia dibentang-
kan dalam semesta alam. Tidak disembunyikan

sedikit pun bagi setiap umat, jenis, dan kabilah
manusia. Sama sekali tidak ada patokan harga
materil sehingga tak dapat dijangkau oleh sese
orang, atau hanya orang{rang kaya yang dapat
membelinya dan orangorang frkir tidak bisa Tidak
ada persyaratan apaapa pula sehingga hanya oftrng-
orang mampu yang dapat memenuhinya, sedang-
kan mereka yang lemah tidak mampu memenuhi-
nya. Sesungguhnya ia hanya peringatan bagi se-

luruh alam. Juga hanya hidangan umum dan men-
cakup yang ditawarkan kepada setiap orang yang
menginginkannya.

'Dan banyak selak nndn-nndn (lukuasa"an Alkh) di
lnngit dnn di bumi yang rnneka rnelaluinya, sedang

mere Ia berpalin g dnripannnya. " (Yusuf: 105)

Bulti-bukti yang menunjult<an atas keberadaan
Allah, keesaan-Ny4 dan kekuasaan-Nya sangatbanyak
tersebar dalam semesta alam dan dipaparkan. Se
hingga, dapat dipandang dengan mata kepala dan
pandangan hati di langillangit dan di bumi Mereka
melaluinya setiap pagr dan sore hari, setiap malam
dan siang hari. Bukti-bukti itu seolaholah berbicara
memanggil manusia kepadanya. Ia tampak dengan
jelas mengarah kepada mata-mata manusia dan
perasaan-perasaan mereka, mengilhami lhayalan
hati dan akal. Tetapi, kebanyakan manusia tidak
melihatnya, tidak mendengar seruannya, dan tidak
merasakan isyaratrya yang mendalam.

Sesungguhnya banyak peristiwa alarn semesta
yang walaupun sekali saja dipikirkan sudah cukup
menggetarkan hati manusia Juga sudah cukup me
nyebabkan masuknya ke dalam hati manusia perasa-

an yang sangat mencekam dan pengaruh yang mem-
bekas. Misalnya, saat memikirkan matahari terbit
dan terbenam, saat memikifkan bayangan yang me
manjang dan menyusut, saat'memikirkan samu-
dera yang luas, saat memikirkan hrmbuh-tumbuh-
an yang berkembang, saat memikirkan burung
yang terbang di angkasa, dan lainlain. Saat-saat
memikirkan ihr hati manusia mendengarkan detak-
detak alam semesta yang sangat menakjubkan.

Namun, "merela melaluinyo sednrymnelea bu-

Pahry dari.padanya': Ifirlah sebabnya mingapa se'
basian besar manusia tidak beriman.

Bahkarr ."*"i ;;; yang beriman pun
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masih banyak yang digerogoti oleh kemusyrikan
yang masuk ke dalam hati mereka walaupun dalam

salah sahr bentuk dari bentuk-bentuknyayang ada.

Keimanan yang murni membutuhkan kesadaran
yang paripurna dan terus-menerus membuang
segalapengaruh setan dan setiap standar dari stan-

dar-standar bumi dalam setiap gerakan dan tindak-
an agar seluruhnya ditujukan hanya untuk Allah.

Keimanan yang murni membutuhkan pemus-

nahan total terhadap segala kekuasaan atas hati,
tindakan, dan perilaku. Sehingga, tidak tersisa di
hati melainkan hanya kehrndukan kepada Allah
semata-mata dan tidak tersisa lagi penghambaan

melainkan hanya untuk Allah Yang Maha Esa yang

tidak ada sesuahr pun yang mampu menolak ke-

hendak-Nya,

'Dan sebaginn baar dnri mzrela tidnk btiman k"pod"
Alkh mclninknn dnlnm luadnnn mcmperselatulan Allnh
(fu ngansembalwn-sembalanlnin)."(Yvxrfz106)

Mereka mempersekutukan Allah dalam mem-
pergunakan standar di antara standar-standar nilai
di bumi ini berkenaan dengan pengakuan mereka
tentang kejadian-kejadian, segala sesuattl, dan pri-

badi-pribadi. Mereka mempersekutukan Allah
dalam ketundukan kepada kekuatan selain ke-

kuatan Allah seperti terhadap seorang pemimpin

atau seorang penasihat yang pengarahannya tidak
bersumber dari syariat Allah. Mereka memper-
sekuhrkan Allah dalam pengharapan yang penuh

ketergantungan terhadap maKrluk siapa pun dia.

Mereka mempersekuhrkan Allah dalam beribadah
yang dicampuradukkan antara kepada selain Allah
dan kepadaAllah.

Oleh karena ihr, Rasulullah bersabda,

'l'-3r , 'j-- j d'?rr ,rr* i, ,.',)., |$b

{ <,+ 1,1 otls) J3' ;iU;&l'&:
"sesungguhnya ryirik itu teriadi pada lwlian lzbih

ters embiny i 
- 
darip ada suara ray apan s emut' " (HR

Abu Ya'la )

Dalam hadits terdapat banyak contoh mengenai

sytrtk khafiy'tersembunyi' ini. Diriwayatkan dari
Tirmidzi dan ia menilainya sebagai hadits hasan

dari lbnu Umar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda,

"Barangsiapa yang busumpah dmgan selain (n"amn)

AIIah, mala din telnh syirik."

Diriwayatkan dari Abu Dawud, Ahmad, dan lain-
lain dari lbnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah ber-

sabda,

"Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat-jimat itu
termasuk syirik."

Dalatn Musnad Irnnm Ahmn4 dari hadits Uqbah
binAmirbahwa Nabi saw bersabda,

j ir,ot, &'i +?"t {-, i,'J';', Jttb

{!"; ;r-tr

(s;f la*

& t *\t ,k i, ,5"), ;G

l'-.
45 -/''

l-L'J,'& : *\t & o' ,s')',.iuy
(t,:rri t r,

',* €,"{- : &hr*u i' l'i:"t|isb

"Bararrysiapa yng menggantungkan j imnt, mala dia
telah bubuat syirik.'

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah
bersabda,

Lttt.
: d]l )* :

'Allnh berfrman, Alw ht yngfolrry ti'dnk mem-

butuhJan selatu. Barangsiapa yang buamal lennudian

mmy elwtulan- Ku di dnlamny a dmgan sekutu lainny a,

nnia'qlat mmingallmnny a dan menhggallan syirik-

nya.' ftIRBukhari dan Muslim)

Diriwayatlran dari Imam Atrmad dengan sanad-

nya dari Mahmud bin Iabid bahwa Rasulullah
bersabda,

tt r?i\\,& ': e ?nt 

"t i, 
J';.:, J$y

!")stGj:fjv , -!,'\tg,rr' 'Tazuei

;e,:hr J'AiC.St, ie s .li Jiru f\t
,;!t'1\rp,r : 'Crr, u1t ie $y'-tar i;
i f+ r\Y'#rt:,5':uffu' 4 r\:qt; €

{t "'F
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'Sesunguhnya yatg pakng aleu tnlafii menimpa lralian
adnlnh syirik yang tnlcrcil.' Mnelw bntanya, Apa syirik
yang terkecil itu wahai Rnsulullah?' Rasulullah
mmjawab, 'Riya (sombong. Alkh berfirman di hari
kiamnt lutikn manusin dntang busaryn am.al-amnl;nya,

'Pngilah lalian l"podo orang-orangyang lulian bn-
silap ri a lupadany a dan l;ilmthh apalwh lwlian men-

dapatlrnn balnsan dari muelw?"'

Itulah syirik kecil yang menuntut kesadaran
yang terus-menerus agar selalu menjaga diri dari-
nya sehingga iman jadi murni.

Di sana ada juga syirik yang nyata dan tampak
jelas. Yaihr, ketundukan kepada selain Allah dalam
salah satu perkara hidup, kehrndukan kepada suatu
hukum yang dijadikan keputusan dalam segala
urusan, kefundukan terhadap adat seperti pesta-
pesta.dan musim-musim meriah yang tidak di-
syariatkan oleh Allah, ketundukan dalam pakaian
dan seragam yang bertentangan dengan syariat
Allah berkenaan dengan pembukaan aurat di mana
nash memerintahkan untuk menutupnya.

Masalahnya, dalam perkara-perkara itu bisa me
lampaui batas kesalahan dan dosa karena penen-
tangan, ketika hal itu merupakan wujud ketaatan,
ketundukan, dan kepasrahan kepada adat suafu
masyarakat yang dihormati padahal ia adalah
bikinan manusia. Sementara itu, perintah Allah
Tuhan manusia yang jelas dan bersumber dari-Nya
ditinggalkan dan diacuhkan. Pada saat itu perkara
tersebutbukan lagihanya dosa dan kesalahan, tapi
sudah menjadi syirik. Karena, hal itu merupakan
ketundukan kepada selain Allah dalam perkara-
perkara yang menentang perintatrNya. Dari sudut
ini, perkara itu menjadi sangat berbahaya,

Oleh karena itu Allah, berfirman,

'Dan sebaginn besar dnri mnelw tidak beriman kzpada

Alkh mclainlan dnlnm luadann mtmpasekutulan Allnlt
(dengan sembahan-s embalnn kin)." (Yusuf: 106)

Ayat ini mengenai sasaran orang{rang yang
dihadapi oleh Rasulullah diJazirah Arab, dan men-
cakup sasaran orang{rang lainnya di setiap zaman
dan setiap tempal

Setelah itu apa yang ditunggu lagi oleh orang-
orang yang berpaling dari ayat-ayatAllah yang di.
bentangkan di dalam alam semesta setelah ber-
palingnya mereka dari ayat-ayat Al-Qur'an yang
dipaparkan kepada mereka tanpa meminta imbalan
apa pun? Apa yang mereka nantikan?

"Apalah muekn merasa aman dnri kedatangan siksa

Allah yarry meliputi mnela, atau ludatangan kiam.at
Icepada mnela semra mmdndak, sedang mnekn tidnk
meny adarinya ?" (Yusuf: 107)

Ini merupakan sentuhan yang sangat menyen-
hrh perasaan-perasaan mereka, unhrk membangun
mereka dari kelengahan, dan agar mereka berhati-
hati terhadap hukuman atas kelengahan ini. IGrena
sesungguhnya azab Allah yang tidak diketahui oleh
seor:mg pun kedatangannya dan wakhrnya, suatu
saat bisa saja tiba-tiba datang dengan dahsyatnya
melumat dan meliputi mereka Bisa jadi hari kiamat
itu hampir tiba di pintu-pintu mereka, kemudian
mendatangi mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka
sadari. Sesungguhnya kegaiban itu pintu-pintunya
selalu mengintai, ddak dapat dijangkau oleh mata
ataupun telinga, dan tidak seoftng pun mengetahui
apa yang terjadi sebentar lagi, bagaimana bisa
orang{rang yang lengah ifu merasa aman?

Bila ayat-ayat Al-Qur'an membawa bukti-bukti
risalah rasul, dan bukti-bukti penguat di alam se
mesta pun dibentangkan, mereka tetap berpaling
darinya. Mereka menyekutukanAllah dengan syirik
yang jelas atau tersembunyi. Dan, kebanyakan
mereka sejatinya demikian adanya. Namun, Rasu-
lullah tetap berlalu bersama orang{rangyang men-
jalani hidayah dengannya. Mereka sama sekali
tidak menyimpang dan terpengaruh dengan orang-
orang yang menyimpang itu.

J"l* Islam SangatJelas

"ci:i*sra'^A{"vi3tr}'J-a,-Dss

$o.<Pi;6\1,;fr';Fsr
"I{ata,knn@ Inilalr j alnn (agamn) ku, aku dnn uang-
orang yang mengikutiku mengajak (lwmu) kepada
Allnh dtngan huj ah y ang nyata, Malwsuci Alhh, dan
aku tiada termasuk orang-nrang yang musyrik."'
(Yusuf: 108)

"Katakanlah,'Inilah jalan (agama) ku,...."'

Jalan itu satu dan lurus, tidak bengkok sedikit
pun, tidak ada keraguan dan syubhat sedikit pun.

"...Aku dan orangorang yang mengikutiku
mengajak (kamu) kepada Allah dengan huiiah yang
nyata,...."

Kami berada dalam hidayah dan cahaya Allah.
Kami sangat mengenal jalan kami. IGmi berjalan di
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atasnya dengan penuh kesadaran, pengetahuan,
dan pengenalan. IGmi sama sekali tidak akan sesat,

kemudian mencari{ari petunjuk jalan dan me-
nerka-nerka Jalan kami adalah jalan yang meyakin-
kan, terang, dan bercahaya. Mahasuci Allah dari
apa-apa yang tidak layak dengan keagungan-Nya.
Kami memisahkan diri, mengasingkan diri, dan
membedakan diri dari orang-orang musyrik yang
menyekutukan Allah.

"...Mah.asuci Allnh, dan aku tiada tennasuk orang-

oratryyrg nzzsyru*. "(Yusuf: 108)

Aku tidak termasuk oftmgorang musyrik, baik
kemusyrikan yang jelas maupun yang tersembunyi.

Inilah jalanku. Barangsiapa yang mau ikut, sila-

kan ikut. Barangsiapa yang tidak mau, (rnaka aku
pun tidak ambil pusing) karena aku tetap berjalan
di jalanku yang lurus.

Para dai yang mendalavahkan jalan menuju
Allah harus memiliki karakteristik ini. Mereka
harus memaklumatkan bahwa mereka suatu umat
yang berbeda dengan orang{rang yang tidak me-
yakini akidah mereka, dan tidak berjalan di jalur
merek4 da'n tidak tunduk terhadap kepemimpinan
mereka. Mereka harus membedakan diri dan tidak
bercampur aduk!

Tidak cukup hanya mendakwahkan para peme
luk ideologi lain agar pindah memeluk Islam,
namun mereka tetap berbaur dan mencair dalam
masyarakat jahiliah. Dakwah seperti ihr tidakber-
manfaat apa-apa dan tidak bernilai. Sesungguhnya
harus dimaklumatkan kepada mereka sejak per-

tama bahwa umat Islam bukanlatr masyarakat jahi-

liah. Mereka (umat Islarn) memiliki karakteristik
khusus dengan kondisi masyarakatkhusus. Sum-
bernya adalah akidah yang istimewa dan karak-
teristiknya adalatr kepemimpinan Islamiah. Mereka
harus membedakan diri dari masyarakat jahiliah,

dan juga membedakan kepemimpinan mereka dari
kepemimpinan jahiliah.

Sesungguhnya bercampur baur dan mencairnya
mereka dalam masyarakat jahitiah dan tetapnya
mereka dalam naungan kepemimpinan jahiliah,...
pasti menghilangkan setiap kekuasaan yang dibawa
oleh akidah Islamiah mereka setiap pengaruh yang

mungkin diciptakan oleh dahn'ah mereka, dan se
tiap daya tarik yang dimiliki oleh dalnvah yang baru
mereka.

Hakikat ini tidak hanya cocok pada sasaran
dakwah nabi di tengah-tengah kaum musyrikin.
Sesungguhnya sasar:rnnya tertuju terhadap setiap

jahiliah yang mendominasi kehidupan manusia.

Jahiliah abad kedua puluh tidak berbeda sama se
kali dari jahiliah-jahiliah lainnya.sepanjang sejarah,
baik dalam norma-norrnanya yang mendasar mau-
pun isyarat-isyarat yang dominan.

Orang-orang yang menyangka akan berhasil
memetik suatu hasiJ dengan cara bercampur baur
dengan masyarakatiahiliah dan berlaku lembut dari
celah-celah masyarakat itu dan dari celah kondisi.
kondisi itu berkenaan dengan dakwah Islamiah...
tidak menyadari tabiat akidah Islamiah yang se
benarnya dan tidak tahu cara bagaimana mengehrk
pinhr-pinhr hati. Sesungguhnya para penganut idee
logi animisme sendiri mengungkap karaliteristik
mereka ideologi merek4 dan aratr mereka Kenapa
para dai yang rnendakwahkan Islam tidak memak-
lumatkan karalteristik ldrusus mereka, metode
khusus mereka, dan jalan mereka yang berbeda
sama sekali dengan jalan jahiliah?

i*.
Kesahra,n Risalah Rasul dan Pelajaran
dari Umat Tbrdahulu

Kemudian tibalah isyarat kepada sunnah Allah
dalam risalah-risalah-Nya Kemudian kepada bukti-
bukti kekuasaanAllah di bumi seperti akibat-akibat
yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Se
sungguhnm Muhammad saw. tidak datang dengan
agama baru sebagai bid'ah, dan risalahnya bukan
juga risalah baru. Inilah di antara akibat-akibat yang
ditimpakan kepada oftmg{ftmg yang mendustakan
sebelumny4 yaitu bukti-bukti yang terbentang di
alam semesta.

yf ir4y-e3$cz$y#*:A4tuS

t'l#'ts
"Karni tidnk mntgutus sebelam kmnu, mzlainlun mang

lnki-lnki yang Kami bnilwn wahyu lupadanya di
antara penduduk ncgni. Malra, tidnkltuh mneka
bepnginn di mukn. bumi hlu melilnt bagaimaru ltz-
sudnhnn mang-marry sebelum mnelw (lang ncndustn-
lan para rawl) dan sesunguhnya lumpung akhirat
adalah lebih baik bagi orang-drang jang bntalruta.
Makq tidnkkah kamu mmikirlwnnya?"(Yusuf: l(D)
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Sesungguhnya memandang kepada bekasbekas
umat yang dimusnahkan terdahulu, bisa meng-
guncangkm hati-hati. Bahkan, mengguncangkan
hati-hati para diktator yang berhati keras dan ber-
kepala batu. Saat-saat membayangkan dalam litra-
yalan bagaimana mereka bergerak, diam, dan sibuk
dengan urusan mereka; menggambarkan bagai-
mana mereka berlalu lalang di tempat mereka,
diliputi oleh rasa takut dan juga harapan; maka
mereka sangat menginginkan dan harapharap
cemas. Kemudian tiba-tiba mereka diam tak ber-
gerak, tidak bisa diraba dan tak ada gerakan,sarna
sekali. Bekas-bekas peninggalan mereka hancur.
IGfrnaan telah menenggelamkan mere@ bersama
itu ikut pula tenggelam cita rasa mereka, alam
mereka, pemikiran mereka, pergerakan mereka,
ketenangan mereka, dan dunia mereka yang ter-
bentang di mata dan berdiam dalamhati dan pe-

rasaan.
Sesungguhnya renungan-renungan ini pasti

r:nengguncang hati manusia dengan guncangan
walaupun hatinya keras, lalai, dan membafu. Oleh
karena ifu , Al-Qur'an mulai menggandeng,tangan-
tangan kaum untuk memperlihatkan sejenak pe-

musneihan orang{rang yang telah nmsnah dari
wakfu kewakhr dan dari masake masa,

"I{nmi tidnk mmgutus sebehm lumu, mthinlwn. wang
laki-laki yang Kami beriknn walryu lupadanya di
antara pmduduk negri. Malm, tidnkl@h moelw be-
'pergim di muka bumi lala mzklnt ba*aimarn larudah-
an orarg-nrang sebelum mmelm (yang mmdustalwn
para rasul)...."

Mereka bukanlah sekelompok malaikat atau
makhluk lain. Sesungguhnya mereka manusia se
perti kamu (wahai Muhammad saw.) dari pen-
duduk kota yang maju dan berperadaban, bukan
penduduk badui, agar mereka lebih lembut dan
lebih mudatr dipengaruhi serta lebih sabar dalam
menghadapi beban dakvyah dan hidayah. Risalah-
mu pasti akan terus bertolak dan berlalu atas sun-
natrAllah dalam menguhrs para rasul dari golongan
manusiayang lfumi walqrukan kepada mereka.

"..Jt[alcn tidnlcknh mnela bepergian di mula bumi lnl.u

melihat bagaimann lusudahnn nrang-nrang sebelum

mnelm (yang rnadrcnlan pma rasul)...."

Sehingga, mereka akan menyadari bahwa ke-
sudahan mereka sama dengan kesudahan umat-
umat terdahulu, dan bahwa sunnah Allah yang me
nimpa orang-orang sebelum,merekayang dibinasa-

kan akan menimpa mereka pula. Masa akhir bagi
mereka di dunia ini akan datang dan mereka pun
akan binasa.

"dan sesungqu,hnya ltampu4g akhirat adalnh lebih baik
b agi orang- orang yrry b utakw a.... "

trGmpung akhirat itu lebih baik dari dtrnia ini
yang tidak akan,fetap.

"...Malra tidakknh larnu rnemikirkanny a ? " (Y vsufz
10e)

Maka, arnbillah pelajaran dari sunnahAllah yang
telah menirnpa umat-trmat terdahulu. Tidakkah
kalian,memikirkannya sehingga kalian lebih,me-
milih kenikmatan tempatyarlg kekal daripada ke
nikmatanyang sementara dan pendek ini?

Kemudian redaksi ayat menggambarkan ten-
tang saat-saat genting dalam kehidupan para rasul,
sebelum datangnya saat yang final di mana ter-
jadinya janji Allah yang pasti. Sunnah Allah ber-
langsung,tidak mundur dan tidak pula melenceng.

Saat Datangnya Fertolonga^n Allah

&{46;4:it#r3y}tr\,;;e.::uiyip
'0.";5rfific'\g(rt";sr7ut;';4,t;

f.v
"S ehingga, apabiln para rasul tidnk mzn\uny ai lwap -
an lngx (tentang kzimarnn mnelw) dnn tehh mq akinl
balw a mneln ulnh didurtakan, dntntglnh lvpain pura
rasul itu pntolongan Karni, lnlu diselnmatlun nrang-
orangyang Karni lufuntakL Dan tidnk dnpat dinlnk
silrsa Kami dnripada zrang-zrang yang berdosa,

(Yusuf: 110)

Sesungguhnya gambaran ifu sargat menakut-
kan. Ia menggambarkan betapa dahsyal beraf dan
kerasnya tekanan dalam kehidupan p?ra'rznUl,
ketika mereka menghadapi kekufuran, kebutaan,
keras kepal4 dan penolakan. Hari-hari berlalu tanpa
putus asa mendalnvah mereka, rlamun mereka
tidak mau beriman dan menerima dalnrah melain-
kan hanya sedikit. Tahun-tahun berlalu dan ke-
batilan tetap kuat dan penolong kebatilan pun
tambah banyak. Sementara itu, kaum mukminin
jumlahnva sangat sedikit dan kekuatan mereka pun
sangat kecil.
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Sesungguhnya ia merupakan masa-masa yang

sangat sulil lGbatilan terus menyebar, melampaui
batas, menyiksa, dan mengkhianati. Sedangkan,
para rasul tanpa putus asa terus menanti datangnya
janji Allah, namun belum terealisasi juga di dunia
ini. Maka, bisikan-bisikan hati pun mengganggu
mereka. Ia menampakkan bahwa mereka telah
didustakan. Jiwa-jiwa mereka memperlihatkan
pendustaan dan keraguan dalam mengharapkan
kemenangan dalam kehidupan dunia ini.

Kondisi seperti ini tidak akan sampai puncaknya,

melainkan penderitaan rasul telah sampai ke batas
kesempitan, telanan dan beratnya beban yang tidak
mampu lagi ditangeungnya. Dan, tidaHah Anda
membaca ayat ini dan ayat lainnya,

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk
surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan)

sebagairnana halnya orang{rang terdahulu sebe
lum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan
kesengsaraan, serta diguncangkan (dengan ber-
macam-macam cobaan) sehingga berkatalatr Rasul

dan orang-orang yang beriman bersamanya,

'Bihkrfi dntangnya pntolongan Allah?' Ingatlah, se-

sunguhnya pertolongan All,ah sangat dekat.'' (al-
Baqarah:214)

Anda tidak membaca ayat ini dan ayat lainnya
semisalnya melainkan bulu kudukAnda berdiri dan

bergetar disebabkan oleh gambaran kedahsyatan
yang menimpa para rasul dan kedahsyatan yang
menimpa relung-relung hatinya. Juga disebabkan
tekanan yang menguncangkan jiwa Rasulullah
dengan guncangan demikian dahsyat, bagaimana
garnbaran kondisi jiwa Rasulullah dalam keadaan
genting seperti itu, dan apayang beliau rasakan dan

tidak mampu menanggungnya?
Pada saat tekanan beeitu dominan dan kesem-

pitan menjerat leher Rasulullah sehingga tidak ter-
sisa sedikit pun kekuatan untuk menanggung risiko
itu, maka ketika itulah waktu yang tepat bagi
datangnya pertolongan Allah dengan sempurna,
pasti, danfmisah.

'Datanglnh lupada para rasul itu pnnlongan Knmi,
lnlu dis el.amatlmn orang- orarry y arry Kami fu hendaki.

Dan tidak dapat ditalak silcsa Kami daripadn zratg-
oratg yarry bndnsa." (Yusuf: 110)

Itulah sunnah Allah dalam dak\Mah, harus me
lewati kedahsyatan-kedahsyatan dan tekanan-
tekanan, sehingga tidak tersisa lagi usaha dan ke
mampuan. Kemudian datanglah pertolongan Allah

setelah semua usaha nyata berganfung kepada
manusia. Maka, selamatlah orang-orang yang ber-
hak mendapatkan keselamatan. Mereka selamat
dari tertimpa pemusnahan yang ditujukan kepada
para pendusta. Mereka selamat dari penyiksaan dan
penganiayaan yang dilakukan oleh para diktator.
Azab Allah menimpa para pendusta, menghancur-
kan mereka secarh total tanpa dapat ditolak oleh
siapa pun, dan tidak seorang pun dari para penolong
dan penjamin yang dapat menghalanginya.

Itu semua terjadi agar pertolongan Allah tidak
termasuk murah dan agar dakwah tidak d[jadikan
bahan dagelan. Seandainya pertolongan Allah itu
murah, maka tiap hari akan ada seorang dai yang
berdakwah tanpa beban sama sekali atau bebannya
sangat kecil. Dakv/ahdakwah kepada al-haq ndak
boleh sia-sia dan diiadikan bahan mainan.

Sesungeuhnya dalsilah itu adalah kaidah-kaidatt
dan metodemetode untuk kehidupan manusia,
harus dijaga dari pengakuan-pengakuan palsu.
Pengakuan-pengakuan palsu tidak mungkin dapat
menanggung beban-beban dalorah. Pasalnya, banyak
orang yang mengaku-ngaku berdalnvah namun bila
mereka merasa berat, maka mereka melemparkan
dakvah ifu. Kebenaran akan nyata dengan jelas dari
kebatilan melalui kedahsyatan-kedahsyatan yang
tidak mampu bertahan terhadapnya melainkan
orang-orang yang benar-benar yakin dan jujur.
Yaitu, orangorang yang tidak akan pernah pisah
dari dalilr/ah kepada Allatr, walaupun pertolongan
Allah tidak datang dalam kehidupan dunia ini.

Dakwah kepada Allah bukanlah perniagaan
yang murah dan pendek masanya. Dakwah itu
hanya dua pilihan. Yaitu, ia beruntung dengan ke
untungan jelas dan terbatas di muka bumi ini, atau
para dainya berlepas diri darinya untuk beralih
kepada bentuk perniagaan lain yang lebih dekat
keuntungannya atau lebih mudah diperoleh keber-
hasilannya-

Orangorang yang bergelut dalam dakwah ke
padaAllah dalam masyarakat jahiliah, harus benar-
benar menanarnkan dalam jiwanya bahwa mereka
tidak berada dalam pedalanan yang mudah dan
gampang. Mereka tidak melakukan perniagaan
yang hasilnya berbenhrk keuntungan materi yang
cepat diraih. Sesungguhnya mereka harus meya-
kini bahwa mereka menghadapi thagut-thagutyang
menguasai harta benda'dan kekuatan serta me
nguasai mayoritas bangsa sehingga tidak terpisatr
lagi mana yang kulit putih dan mana kulit hitam.
Para thagut dapat menggiring bangsa ini untuk
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memerang'i para dai kepada Allah dengan mem-
bangkitkan syahwat-syahwat masyarakat jahiliah
dan mengancam masyarakat jahiliah bahwa para
dai itu akan mengharamkan atasnya segala kese
nangan syahwal

Para dai harus meyakini batrwa dakwah kepada
Allah memiliki bebany.ang sangatbanyak dan ber-
gabung dengannya berarti berani menanggung
risiko beban yang banyak pula. Oleh karena itu,
pada awalnya orang-orang yang lemah tidak ber-
gabung dengan dakwah. Namun, yang bergabung
ke dalamnya adalah para orang terpilih di setiap
generasi, yang lebih memilih dan condong kepada
agama ini daripada ketenangan dan keselamatan
serta kesenangan kehidupan duniawi. Orangorang
yang terpilih seperti ini jumlahnya sangat sedikit.
Tetapi, Allah memberikan kemenangan kepada
mereka atas kaumnya dengan al-haq'kebenaran',
setelah jihad usahayangbisa jadi panjang danbisa
pula pendek. Pada saat itulah orang{rang berbon-
dong-bondong masuk ke dalam agamaAllah.

Dalam kisah Yusuf ada beberapa macam ke-
dahsyatan seperti dalam sumur tu4 dristzurta aLAzn,
dan di penjara. Ada juga beberapa bentuk keputus
asaan dari pertolongan manusia. Kemudian akhir-
nya akibat yang lebih baik pasti bagi orang-orang
yang bertakwa, sebagaimana janjiAllah yang tidak
akan pernah dikhianati. Kisah Yusuf merupakan
salah satu contoh dari kisah-kisah para nabi dan
rasul. Di dalamnya terdapatibrah dan pelajaran bagi
orang-orang yang berakal. Di dalamnya juga ter-
dapat pembenaran atas kitabkitab yang diturunkan
sebelumnya tanpa ada hubungan langsung antara
Muhammad saw dan kitab-kitab itu. Oleh karena
ihr, tidak mungkin apa diceritakan oleh Muhammad
saw merupakan cerita buatan dan palsu. Karena,
dusta-dusta itu tidak mungkin membenarkan satu
dan lainnya, tidak mungkin merealisasikan hidayatr,
dan tidak mungkin hati-hati, roh dan kasih sayang
mukmin ihr akan merasakan ketenangan kepada-
nya,

(,(Y;l"!'i;iy&#4<,ft
*3- Ji a li a* el;.;ii.6 f-
&,6ti;i:^7r|il6r6rJL'J#):i
"Sesungguhnya pad"a kisah-kisah muekn itu terdapat

pmgaj aran bagi orang- orang y ang mempuny ai alml. Al-
@i an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Aknn

tetap i, membenar kan (kinb -klnb) y ang s ebe lumny a
dnn menjelmkan segala sesuatu, dnn sebagai petunjuk
dan rahmat bagi lmum yang beriman." (Yusuf: 111)

Demikianlah leserasian antara awal dan penu-
fup surah ini, sebagaimana keserasian antara awal
dan akhir dari kisah Yusuf. Komentar-komentar
dalam awal kisah dan akhirnya serta di tengah-
tengahnya tertata rapi bersama tema kisah, metode
pengisahannya, dan demikian pula pernyataan-per-
nyataannya- Sehingga, dapat merealisasikan target
yang sempurna dari agama dan merealisasikan ciri-
ciri sempurna dari kesenian, bersama dengan ke
benaran riwayat dan kecocokan kenyataan yang
terjadi dalam tema kisah.

Kisah diawali dan diakhiri dalam satu surah,
karena tabiatnya mengharuskan hal ini dalam
pengisahannya. Ia merupakan mimpi yang terea-
lisasi sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan
periode demi periode. Ibrah dan pelajaran tidak
akan terealisasi (sebagaimana tata seninya juga
tidak akan terwujud di dalamnya) melainkan de-
ngan tuntunan arahan redaksi ayat dalam menun-
hrn langkah-langkah kisah dan periodeperiodenya
hingga ke titik akhir. Sedangkan, pemisahan salah
satu episode dari kisah itu di tempat lain tidak bisa
merealisasikan sesuatu pun dari semua ini sebagai-
mana dapat terealisasikan dalam pemisahan kisah
para rasul lairurya dalam episode lain di tempat lain.
Misalriya, episode kisah Nabi Sulaiman bersama
Ratu Balqis, atau episode kisah kelahiran Maryam,
atau kisah kelahiran Isa bin Maryam, atau episode
kisah Nabi Nuh diterpa topan,... dan lain-lain.
Episode-episode ini dapat memenuhi target dan
maksudnya di tempatnya masing-masing.

Sementara itu, kisah Yusuf harus dibaca se-
muanya berturut-turut baik episode-episodenya
maupun pemandangan-pemandangannya dari
awalnya hingga akhirnya. Mahabenar Allah dalam
firman-Nya,

"Kami menceritnknn ltzpadnmu kisah y ang paling baik
dengan mewahyukan Al-fui an ini lupadamu, dan
sesungguhnya knrnu sebelum (Kami mewahyulan)nya
adnlnh tern"osuk orang- orang y ang b elum mzngetahui. "
(Yusuf:3)
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ilfrATI Afl-NA'O '
niturunfiail ili msfiflIt

Jamlafi AW:43

Jli,r)$t _r,
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

Pendahulua^n
Saya sering berhenti, termenung, dan ketakutan

di hadapan nash-nash AlQur'an ketika saya hendak
menyenfuhnya dengan uslub kemanusiaan saya
yang terbatas. Pasalnya, saya takut ungkapan-
ungkapan saya selaku manusiayang frna ini justru
akan mengotorinya.

Surah ar-Ra'd ini secara keseluruhan (sebasai-

mana halnya surah al-An'aam sebelumnya) ter-
masuk nash-nash yang hampir-hampir saya tidak
berani menyenhrhnyaunfuk menaftirkan atau men-
jelaskannya.

Namun, apa.yang harus saya perbuat sementara
kita hidup pada generasi yang Al-Qur'an harus
dihidangkan dengan banyak penjelasan tentang
kamftteristiknya, metodeny4 temanya, dan arahan-
arahanny4 setelah manusiabegitu jauh dari udara
saat diturunkannya Al-Qur' an, dari kepentingan
dan hrjuan diturunkannya dan setelah petunjuk dan
bingkainya yang hakiki lebur dan mencair dalam
perasaan dan ilustrasi mereka Juga sesudah peris-
tilahannya tentang makna-maknanya terpalingkan
dari perasaan mereka. Sedangkan, mereka hidup
dalam kejatriliatran seperti ketikaAl-Qur'an diturun-
kan unhrk menghadapiny4 sementara mereka tidak
tergerak unhrk menghadapi kejahiliahan ini dengan
AlQur'an sebagaimana generasi pertama saat di.
turunkannya Al-Qur'an itu bergerak Tanpa gerak-

an ini, manusia tidak akan dapatmematrami rahasia-
ratrasiaAlQur'an sama sekali. Maka, AlQur'an ini
tidak dapat dipahami rahasianya oleh orang yang

cuma dudukduduk berpangku tangan. Pehrnjuk
dan arahannya tidak dimengerti kecuali oleh orang
yang mengimaninya dan bergerak dengannya
dalam menghadapi kejahiliahan untuk merealisasi.
kan petunjuk dan arahannya.

Sementara itu, saya merasa takut dan gentar se
tiap kali hendak meneriemahkan atau menjelaskan
AlQur'an ini. Saya merasa tidak mungkin dapat
mentransformasikan Al-Qur' an secara langsung
dengan kat*l<ata dan ungkapan-ungkapan saya.
I(arena itu, saya senantiasa merasakan adanya celah
yang besar antara apa yang saya rasakan dan apa
yang saya terjemahkan untuk masyarakat di dalam
tafsk azh-Zhikllnt

Sekarang saya tahu betul hakikat yang mem-
bedakan antara.generasi kita sekarang ini dan
generasi yang menerima Al-Qur'an secara lang-
sung. Merekadikhithabi (diajakbicara) denganAl-
Qur'an ini secara langsung; menerima pesan dan
petunjuknya dalam perasaan dan indranya; mene
rima gambaran dan bayangannya, arahan dan
isyarat-isyaratnya; merasakan pengaruhnya secara
langsung; dan menyambut dan mematuhinya se
cara langsung pula. Mereka bergerak dengan Al-
Qur'an di dalam menghadapi kejaldliahan untuk
mewujudkan dan menanamkan pefunjuknya ke
dalam benak dan pikiran mereka.

Karena ihr, mereka dapat mewujudkan hal-hal
yang luar biasa di dalam kehidupan manusia yang
pendek ini dengan mengaplikasikannya. Yakni, de
ngan mengadakan perubahan yang mutlak di dalam
hati, perasaan, dan kehidupan mereka. Juga meng-
aplikasikannya dengan mengubah kehidupan rna-

nusia di sekitarnya dan ke berbagaipenjuru dunia
yang mampu merekagapaiwaktu itu, dan di dalam
mengukir perjalanan sejarah hinggaAllah mewarisi
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bumi dengan segala isinya nanti.
Mereka dapatminum secaralangsung dari mata

air Al-Qur'an ini tanpa perantaraan. Mereka merasa-

kan pengaruhnya ke dalam perasazur mereka se-

telah telinganya mendengar secara langsung dari
mulut Rasulullah. Mereka menjadi masak karena
dipanasi dan disinari cahayanya Setelah itu mereka
membingkai kehidupan mereka sesuai dengan
hakikatnya, nilai-nilainya, dan ideidenya.

Sedangkan, kita sekarang harus membingkai-
nya sesuai dengan gambaran dan pola pikir si frrlan
dan si fulan tentang kehidupan, tata nilai, dan per-

ahrran perundangan. Padahal, si fulan dan si fulan
itu sendiri adalah manusia yang terbatas dan fana.

Kemudian kita melihat realitas kehidupan mereka
yang luar biasa baik terhadap diri mereka sendiri
maupun kehidupan manusia sekelilingnya. Oleh
karena itu, kita mencoba menafsirkannya dan men-

cari argumentasi sesuai dengan logikayang dikem-
bangkan dari tata nilai, gambaran-gambaran, dan
pengaruh-pengaruh yang berbeda dengan tata nilai,
gambaran-gambaran, dan faktor-faktor yang mem-
pengaruhi mereka tempo dulu. Maka tidak diragu-
kan lagikita seringkeliru di dalam mengulmr dan
menilai faktor-faktor pendorongnya dan di dalam
menafsirkan kesimpulannya... karena mereka ada-

lah makhluk lain, hasil tempaan Al-Qur'an ini....
Saya khawatir terhadap para pembaca tafsir a<i-

Zhilal iru, jmgam-jangan sasarannya tidak mengena
pada mereka. Mereka membacanya untuk men-
dekati Al-Qur'an itu sendiri, kemudian mereka
merasa menemukan hakikatnya dan membuang
a<h-Zhiklini dari diri mereka. Padahal, mereka
tidak akan mencapai hakikatrya kecuali jika mereka
menyesuaikan seluruh kehidupan mereka dengan
mengaplikasikan petunjuk-pehmiukrya dan meme
rangi kejahiliahan dengan mengatasnamakan Al-

Qur'an dan di bawah benderanya-

Waba'du.
Demikianlatr alasan yang mendorongku untuk

melantur seperti ini, sedang di hadapanku ada
suah ar-Ra'd ini yang seolaholah baru pertama kali
saya membacanya, padahal sebelumnya saya sudah
membacanya dan mendengarnya berkali-kali. Akan
tetapi, Al-Qur'an itu akan memberikan sesuatu ke
padamu sesuai dengan apayang kauberikan (sikap
mu) kepadanya. $tiap waktu ia terbuka untulanu
dengan pancaran dan cahayanya sesuai dengan
kadar keterbukaan hatimu untuknya Setiap saat ia
menampakkan sesuafu yang baru kepadamu se
olaholah engkau baru saja mendapatkannya dan
belum engkau baca atau engkau dengar dan kau-
rasakan sebelumnya.

Surah ini termasuk surah yang ajaib dalam Al-
Qur'an dengan kesahran jiwany4 kesahran irama-
ny#, kesatuan udaranya, dan kesahran keharuman-
nya sejak permulaan hingga akhirnya-yang meng-
isi jiwa dan memenuhi peras:ran dengan lukisan,
bayangan, pemandangan, dan gerakannya, yang
membingkai jiwa dengan segala seginya- Maka, ia
seperti pameran gambar, lukisan, perasaan, dan
pancaran cahaya. Ia berkali-kali membawa hati ke
berbagai ufu! keadaan, alam, dan masayang ber-
bedabeda sedang dia sadar, melihat, mengerti, dan

merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya.
AlQur'an bukannya rangkaian kata dan kalimat

semata- Tbtapi, ia adalah alat untuk mengetuk hati
dan perasaan, baik lukisan-lukisannya, bayang-
annya, setingnya, dan iramanya yang sangat me
nyenhrh perasaan yang terdalam dan menjadikan-
nyaberkembangke sana dan ke mari.

Tema pokok surah ar-Ra'd ini seperti tema
semua surah Makk[ryahz di dalam melakukan
pendekatan, akidah dengan segala'persoalannya
Yaitu, Tauhid uluhiah danTauhid /?zlubiyyah darr
menyahrkan keberagamaan dan kehrndukan hanya
kepadaAlla?r saja di dunia dan di akhirat Dan, di
antara persoalan yang dibahasnya lagi ialatr masa-
latr wahnr, kebangkitan dari kubur, dan sebagainya-

Akan tetapi, sebuah tema dengan persoalannya
ini tidak diulang penampilannya dengan sebuah
metode saja dalam suralrsuratr Makkiyyah ataupun
surah Madaniyyah. Maka temaitu selalu ditampil-

I Irama AlQur'an itu terdiri dari berbagai unsur seperti makhraj huruf dalam sebuah kata, rima dalam bait panjang lafalnya dalam kat&kat4

madnya yang memisahkan antara satu kata dengan yang lain dalam ayat, dan adanya huruf-huruf pemisah inr sendiri (masalah ini sudah saya bahas

tersendiri di dalam blku at-ToshwiitulFazzr) dan semua unsur yang membentuk irama itu dalam surah ini saja" Belum lagi benhrk mad dan huruf
pemisah pada bagian pertama hingga ayat 5. Maka, mad yang memisahkan dan hurutrrya itu adalah lafal {o.1rrlb r,.r Ji+ ,01f.;z- ,itp;.0;,1} dan

i"inl"inny"."p"rti lafal {;tr'ltt .Jt':ll .Jl{ir. ()b ,.7alr} 6xn seterusnya.
2 Surah ar-Ra'd ini adalah Makkiyyah. Berbeda dengan yang tercantum dalam Mushaf al-Amiri dan beberapa mushaf lain (yang didasarkan

pada beberapa riwayat) yang mengatakannya sebagai surah Madaniyyah. Surah Makkiyyah itu sangatjelas, baik mengenai temanya maupun

metode penyampaiannya, ataupun dalam kondisi umumnya yang tidak akan keliru orang yang bernapas untuk hidup di bawah naungan Al-

Qur'an.
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kan dengan metode yang baru dan dalam suasana
yang baru. Dan, penampilannya menimbulkan kesan
dan nuansa yang baru pula.

Persoalan-persoalan ini tidak menampilkan dis-
kusi yang dingin dalam kalimat-kalimatnya dan
selesai begitu saja, melainkan persoalan ifu ditam-
pilkan dengan bingkainya sekali. Yaitu, alam se-

mesta ini secara keseluruhan dengan segala ke-
ajaiban yang ada di dalamnya, yang merupakan
bukti-bukti persoalan dan ayat-ayatnya, yang senan-
tiasa terbuka untuk dipikirkan dan dipahami oleh
manusia yang berpikiran sehat. Keajaiban-keajaib-
an ini tidak pernah sirna dan aktualitasnya tak
pernah habis. Karena setiap hari ia menyingkap
sesuatu yang baru yang dapat dicapai oleh akal
pikiran; dan apa yang telah disingkapnya pada se
belumnya terasa baru pula di bawah sorotan ke-
baruannya yang baru terungkap. Oleh karena itu,
tema-temanya itu tetap hidup dalam festival ke-
ajaiban alam yang tak pernah habis dan tak pernah
usang nuansa kebaruannya itu.

Surah ini membawa hati manusia berkeliling-
keliling dalam berbagai lapangan, ufuk, dan cakra-
wala. Juga menampilkan seluruh alam semesta
dalam pelbagai lapangannya (langit yang tinggi
tanpa tiang; matahari dan rembulan yang beredar
dalam rentang waktu yang tertentu; malam dan
siang yang silih berganti; bumi yang terbentang
dengan gunung-gunung, tetumbuhan, dan sungai-
sungainya yang mengalir; taman dan perkebunan
dengan buah-buahannya yang beraneka bentuk,
rasa, dan warnanya, yang tumbuh dalam petak-
petak tanah berdekatan dan diairi dengan air yang
sama; tentang kilatnya yang menakutkan dan me
nimbulkan harapan akan turun hujan; tentang
halilintarnya yang bertasbih dan memuji Tuhan-
nya; malaikat-malikat-Nya yang tunduk dan me-
rendahkan diri; tentang petirnya yang menyambar
siapa yang dikehendaki-Nya; tentang awannyayang
berat dan hujannya yang turun di lembah-lembah;
dan tentang buih yang pergi dengan sirna agar yang
bermanfaat bagi manusia tetap di bumi).

Semua itu dapat dijumpai oleh hati manusia ke
mana saja hati itu menghadap, Semuanya dapat
dijumpainla dengan ilmu Allah yang tembus segala
sesuatu, yang menyingkap yang tersembunyi, dan
mencakup segala sesuatu-yang meliputi yang ke-
luar dan yang masuk, yang tersembunyi dan yang
merayap, yang mengikuti jejak segala yang hidup
dan menghitung semua getaran dan gerakan.

Perkara gaib yang tersembunyi dan tidak dapat

dicapai dengan dugaan manusia, dapat terungkap
oleh ilmu Allah. demikian pula semuayang dikan-
dung oleh wanita, dan segala seluk-beluk perubah-
an dan perkembangan dalam rahim

Semua itu dapat mendekatkan sedikit penger-
tian manusia kepada hakikat kekuatan besar yang
meliputi alam selnesta, yang lahir dan yang batin,
yang terang dan yang tersembunyi, yang nyata dan
yang gaib. Kadar kekuatan yang memungkinkan
manusia untuk membayangkannya itu sungguh
besar dan menakutkan, dan menjadikan hati ber-
getar dan gemetar.

Begifulah beberapa contoh gambaran mengenai
pemandangan yang hidup yang meliputi gerak dan
perbuatan. Bahkan, hingga pemandangan tentang
hari kiamat, gambaran nkmatdan azab, dan gerak-
an hati dalam menanggapi semua ifu. Juga gambar-
an perenungan terhadap kematian orang-orang
dahulu, perenungan terhadap perjalanan hidup
orang-orang yang telah lewat, dan perenungan
tentang sunnah Allah yang berlaku pada mereka... .

Demikianlah tema dan persoalan yang diangkat
oleh surah ini beserta cakrawala semestanyayang
dibicarakannya. Dan, di baliknya terdapat nuansa
artistikyang unik dan mengagumkan. Ada bingkai
umum tempat menampilkan persoalan-persoalan-
nyayang berupa alam semesta sebagaimana sudah
kami kemukakiin. Ada pula pemandangan-peman-
dangan dan keajaiban-keajaiban dalam jiwa dan
cakrawala. Sedangkan, bingkai ini mempunyai nuansa

khusus, yaitu nuansa pemandangan alam yang
berhadaphadapan (berlawanan) seperti langit de-
ngan bumi, matahari denganbulan, malam dengan
siang, manusia Oenda) dengan bayang-bayang,
gunung yang tegak dan sungai yang mengalir, buih
yang mudah sirna dengan air yang tetap tinggal,
petak-petak tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang
beraneka ragam, dan kurma yang berjunjung dan
tak berjunjung....

Dari sana kemudian nuansa berhadapan (ber-
lawanan) ini bertolak ke dunia maknawi, gerakan,
dan semua tempat kembali dalam surah ini. Se-

hingga, nuansa berhadapan yang bersifat maknawi
dalam surah ini menyatu dengan nuansa ber-
hadapan yang bersifat indrawi, dan tersusun dalam
nuansa umum. Karena itu, berhadapanlah nuansa
ketinggian yang berupa kesemayaman di atas Arsy
dengan penundukan matahari dan bulan; serta
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berhadapanlah nuansa keguguran dan pertum-
buhan janin dalam rahim. Juga berhadapanlah
perkataan rahasia dengan perkataan yang terang-
terangan, nuansa orang yang bersembunyi (istira-

hat) di malam hari dengan orang yang bekerja
(menampakkan diri) di siang hari, berhadapannya
rasa takut dan berharap terhadap kilat, berhadap
annya tasbih petir dengan memuji Allah dengan
bertasbihnya malaikat karena takut kepada-Nya;
berhadapannya seruan kebenaran ke jalan Allah
dengan seruan kebatilan ke jalan kemusyrikan atau

berhadapannya doa (ibadah) kepada Allah dengan
doa (ibadah) kepada sembahan-sembahan yang
dipersekutukan dengan Allah.

Selain ifu , berhadapannya orang y:mg mengeta-
hui dengan orang yang buta; berhadapannya orimg-
orang yang merasa gembira dengan Al-Qur'an dan
orang{rang yang mengingkarinya; dan berhadap
annya penghapusan dengan penetapan dalam Al-
Kitab.... Dan, secara global adalah berhadapannya
makna-makna, berhadapannya gerakan-gerakan,

dan berhadaparurya arahan-arahan... yang semuanya

tersusun rapi membenfirk nuansa umum yang serasi.

Fenomena lain tentang keserasian ini ialah
dalam penyampaiannya... tentang langit dan bumi,
matahari dan bulan, kilat dan petir, halilintar dan
hujan, kehidupan dan pertumbuhan. Juga pem-

bicaraan tentang makhluk hidup yang tersembunyi
dalam rahim, pembicaraan tentang kandungan
rahim yang berkuang dan bertambah. Di samping
pembicaraan tentang berkurang dan bertambah-
nya kandungan dalam rahim, maka dibicarakan
pulalah pengaliran air ke lembah-lembah, juga ten-
tang tumbuh-tumbuhan. Semua itu menunjuliJ<an

keindahan susunan dalam Al-Qur'an ini.3

Itulah faktoryang menyebabkan saya berhenti
di hadapan surah ini (sebagaimana saya juga sering
berhenti di hadapan surah-surah lainnya) karena
takut menyenfuhnya dengan uslub kemanusiaanku
yang terbatas. Juga karena khawatir ungkapan-
ungkapan kalimat saya sebagai manusia yang funa
ini akan mengotorinya....

Akan tetapi, karena desakan situasi dankondisi
generasi yang tidak hidup dalam ildim AlQur'an ini
difurunkan, maka dengan memohon pertolongan
kepada Allah saya memberanikan diri untuk me-
nafsirkannya. Karena Allah itu tempat memohon
pertolongan.
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br,Fle,,slt^rttl,jiiln(i\ ;ii""{,i5

3;v;.t:u?;,etrrnifiii?ij)*
;4,Fia*fi WiSrrs|::t,!:u*
'e>rvi:+5*i'iir,sii'r"i9}]tbjl'J ;'$i,"ri#i#la-v-3i,j:n;#t;
e:-iiiitsrK;.rA*sa:'olL3vi
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3 Periksalah pasal "at-Tanaasuqul-Fanni/ dalam kitab at-Tashwiirul Rinniw fiIQur'an terbitan Darusy-Syuruq.
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"AIif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat N-
Kitab (Al-Q*'an). Dan Kitab yang dittrrunkan
kepadamu dari Ttrhanmu ihr adalah benar;
akan tetapi kebanyakan manusia tidak ber-
iman (kepadanya). (t) elailafr yang meninggi-
kan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang
kamu lihat kemudian Dia bersemayam di atas
Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan.
Masing-masing beredar hiogga waktu yang
ditenhrka^n. Afhh mengatur urusan (makhluk-
Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-
Nya), supaya kamu meyakini pertemuan(mu)
dengan Thhanmu. (2)Dan Dialah Thhan yang
membentangkan bumi dan menjadikan
gunung-gunung dan sungai-sungai padanya.
Dan menjadikan padanya semua buah-buahan
berpasang-pasangarr, Allah menuhrpkan mdam
kepada siang. Sesungguhnya pada yang demi-
ldan itr terdapattanda-tanda (kebesaran Ahh)

bagi kaum yang memikirkan. (3) Dan di bumi
ini terdapat bagian-bagian yang berdamping-
an, dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman
dan pohon kurma yang bencaba"ng dan yang
tidak bercabang disirami dengan air yang
sanna- Kami melebihkan sebagian tanaman ihr
atas sebagian yang lain tentang rasanya- Se-
sungguhnya pada ya^ng demikiarr ltu terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.( ) Dan jika (ada sesuatu) yang kamu
herankan, maka yang pahrt mengherankan
adalah ucapan mereka, 'Apabila kami telah
menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya
akan (dikembalikan) menjadi ma}hluk yang
baruP Ora.ng-orang itulah yang kafir kepada
hrhannya; dan orang-orang ituIah (y*g di-
lekatkan) belenggu di lehernya- Mereka ituIah
penghuni neraka, mereka kekal di dalam-
nya.(5) Mereka meminta kepadamu supaya
disegerakan (datangnya) siksa sebelum (mereka
meminta) kebaikan, padahal telah terjadi ber-
macam-macam coritoh siksa sebelum mereka.
Sesungguhnya Thhanmu benar-benar mem-
punyai arnpunan (y*S luas) bagi manusia se-
kalipun mereka zalirn, dan sesungguhnya
Ttrha"nmu benar-benar sangat keras siksa-Nya-
(6) Orang-orang yang kafir berkata,'Mengapa
tidak diturunkan kepadanya (Muhammad)
suatu tanda (kebesaran) dari Thhannya? Se-
sunguhnya engkau hanyalah seorang pemberi
peringatan; dair bag tiap-tiap kaum ada orang
yang inemberi pehrnjuk (7) Allah mengetahui
apa yang dikandung oleh setiap wanitq dan
kandungan rahim yang kurang sempurna dan
yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-
Nya ada ukurannya (8) Yang mengetahui semua
yang gaib dan yang tampak; Yang lVlahabesar
lagi Mahatinggi. (9) Sama saja (bagr T[rhan),
siapa di antaxamu yang merahasia"kan ucapan-
nya dan siapa yangberterang-terangan dengan
ucapan ihr, dan siapa ya^ng bersembunyi di
malam hari da.n yang berjalan (menampakkan
diri) pada siang hari. (10) Bagi manusia ada
malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergilimq di muka dan di belakangny4 mereka
menjaganya atas perintah Ahh. Sesungguhnya
Allah tidak mengubatr keadaan suahr kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allatr
menghendaki keburukan pada suahr kaum,
maka tak ada yang dapat menolaknya; dan
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sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka
selain Dia. (11) Dialah Ttrhan yang memper-
tihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan
ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan
awan mendung. (12) Dan guruh itu bertasbih
dengan memuji Allat\ (demikian pula) para
malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah
melepaskan halilintar, lalu menimpakannya
kepada siapayangDia kehendaki dan mereka
berbantah-bantahan tentang Allalq dan Dialah
Thhan Ya^ng Mahakeras siksa-Nya. (13) Hanya
bagi Allahlah (hak mengabulkan) doa yang
benar. Dan berhala-berhala yang mereka sem-
bah selain Allah tidak dapatmemperkenankan
sesuatu pun bagr merekan melainkan seperti
orang yang membukakan kedua telapak
tangannya ke dalam air supaya sampai air ke
mulutnya" padahal air itu tidak dapat sampai
ke mulubrya. Dan doa (ibadah) orang-orang
ka.fir itu, hanyalah sia-sia belaka. (14) Hanya
kepada Allahlah sujud (patuh) segala apa yang
ada di langit dan di bumi, baik dengan ke-
mauan sendiri maupun terpaksa" dan (sujud
pula) bayang-bayangnya pada waknr pagr dan
petang hari. (15) Katakanlah,'Siapakah Tbhan
langt dan bumiP Jawabnya,'Allah.' Katakan-
lah, 'Maka, patutkah kamu mengambil pe-
lindung-pelindungmu dari selain Allah, pada-
hal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan
tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka
sendiriP Katakanhh, "Adakah sama orangbuta
dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap
g"lita dan terang benderang? Apakah mereka
menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang
dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya se-

hioggr kedua ciptaan ihr serupa menurutpan-
dangan merekaP Katakanlah,'Allah adalah
Pencipta segala sesuatu, dan Dialah Tirhan
Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa-' (16) Allah
telah menurunkan air (hujan) dari langit ma^ka

mengalirlah air di lembah{embah menurut
ukurannyan maka arus ihr membawabuih yang
mengembang. Dan dari apa (logam) yang
mereka lebur dalam api untuk membuat per-
hiasan atau alat-alaf ada (p"1") buihnya seperti
buih arus itu. Demikianlah Allah membuat
perump:unaan bagi yangbenar dan yangbatil.
Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu
yang tak ada harganya; adapun yang memberi
manfaat kepada manusia maka ia tetap di
bumi. Demikianlah Allah membuat perum-

pamaan-perumpamaan. (17) Bagi orang-orang
yang memenuhi seruan Ttrhannya, (disedia&an)
pembalasan yang baik Dan orang-orang yang
tidak memenuhi seruan Ttrhan, sekiranya
mereka memiliki semua (kekayaan) yang ada
di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu
lagi beserta.nyq ryscaya mereka akan menebus
dirinya denga^n kekayaan itu. Orang-orang ihr
disediakan bagrnya hisab yang buruk" dan
tempat kediaman mereka iatahJafunnatn" dan
itulah seburuk-buruk tempat kediaman.' (18)

W"hyo dan Fenomena Alam
Surah ini dimulai dengan persoalan umum

tentang akidah, yaitu pers oalan wa)ryuyang berupa
kitab Al-Qur'an ini beserta kebenaran yang di-
kandungnya. Dan, persoalan-persoalan pokok aki-
dah yang lain seperti tentang keesaan Allah, iman
kepada hari berbangkit, dan tentang kewajiban ber-
amal saleh dalam kehidupan di dunia ini. Semuanya
merupakan konsekuensi atau bercabang dari
keimanan bahwa yang'memerintahkan semua ini
adalah Allah dan bahwaAl-Qur'an itu merupakan
wahyu dari sisiAllah kepada Rasul-Nya saw.

',y:ittjni$i,:Jcivlg!t.t::av7t

tttis*-6r'Si'Sss
'Alif lnam miim raa. Ini adnlah ayat-ayat Al-Kitab
(Al- Qi an). Dan. Kitnb yang diturunlwn lwpadamu
dari Tuhnnmu itu alnlnh bennr; alan tetnpi lefianyak-
an mnnusin tidnk berinnn (l"padanya)."(ar-Ra'd: 1)

'Alif laam miim raa..."Ini adalah ayat-ayatAl-
Kitab... ayat-ayalAl-Qur'an. Itu adalah ayat-ayat atas

Al-Kitab, yang menunjukkan bahwa ia diwahyukan
dari sisi Allah. Karena benhrk dan susunan huruf-
hurufirya ini menunjukkan bahwa ia adalah wahyu
dariAllah, bukan karya manusia, siapa pun orangnya-

"...Dan Kinb yang diturunknn dari tuhnnmu adalnh
bennr...."

Kebenaran sahr-sahrnya kebenaftm yang murni,
yang tidak bercampur dengan kebatilan, dan tidak
mengandung keragu-raguan. Huruf-huruf ifu pun
menunjukkan bahwa ia adalah benar. Ia adalah ayat-

ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu dari
sisi Allah, dan apa yang dari sisi Allah tidak lain
adalah kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi.

"...Akan tetapi kebanyakan manusia tidnk beriman
(kepadanya)."
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Tidak beriman bahwa Al-Qur'an itu diwahyukan
dari Allah; dan tidak beriman kepada masalah-
masalah yang menjadi konsekuensi keimanan
kepada wahyu ini, seperti masalah keesaan (men-

auhidkan) Allah, masalah keberagamaan hanya
kepada Allah sendiri, masalah iman kepada hari
berbangkit dari kubur; dan masalah keharusan me-

lakukan amal saleh dalam kehidupan di dunia ini.

**t

Demikianlah pembukaan yang disarikan dari
tema surah ini secara keseluruhan, dan meng-
isyaratkan persoalan-persoalannya secara global.

Karena itu, surah ini dimulai dengan menampil-
kan ayat-ayat tentang kekuasaan Allah dan ke-
ajaiban-keajaiban alam semesta yang menunjukkan
kemahakuasaan Yang Maha Pencipta, kebijak-
sanaan-Nya, dan pengafuran-Nya, yang secara im-
plisit mengatakan bahwa di antara tunhrtan (kon-

sekuensi) hikmah (kebijaksanaan) ini ialah bahwa
di sanaharus adawahyu untukmembimbing dan
menunfut manusia, dan harus ada hari kebangkitan
(dari kubur) untuk mengihisab amal perbuatan
mereka. Dan, di antara konsekuensi kekuasaan itu
ialah adanya kemampuan untuk membangkitkan
manusia dari kubur dan mengembalikan mereka
kepadaYang Maha Penciptayang telah mencipta-
kan mereka dan menciptakan alam semesta se-

belum mereka, dan menundull<an alam itu buat
mereka unhrk menguji mereka pada apa yang telah

diberikan-Nya kepada mereka itu.
Pena mukjizat ini mulai digoreskan dengan

melukiskan pemandangan alam yang besar... sekali
sentuhan tentang langrt, sekali sentuhan tentang
bumi, dan beberapa kali sentuhan tentang peman-

dangan di bumi dan isi kehidupan.
Kemudian dibicarakan tentang keheranan ter-

hadap kaum yang mengingkari hari berbangkit ini
setelah ditunjukil<an kepada mereka ayat-ayat (tanda-

tanda kekuasaan Allah) yang besar ini, dan mereka
meminta agar azab Allah segera didatangkan, serta

meminta tanda lain selain tanda-tanda ini,

1A.?>SA:I"-LLtpi,jli'$-ei;i#i)V-
'J;t)'Li t*"&e:*i uj S'b tf6-
az /-..t 5.1 . )),2" t 1z )lzz z . -i . 
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'Allahlah yang meninggikan larrytt tanpa tiang (se-

bagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia ber-

snnnyam di atns Arsy, dan mmundulikan matah"ari dnn

bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang
ditentukan. Allah mmgatur urusan (makhluk- Nya),
menj elaskan tanda-tanda (keb es aran- Ny a), sup ay a

lrnmu mq akini pertemuanmu dnngan Tuhnnmu. D an

Dialnh Tilhan yang membentangkan bumi dan men-

jadilun gunung-gunung dan sungai-sungai padany a.

Dan menjadikan padanya semua buah-buahan ber-

pasang-pasangan. All"ah mmunp malnm kzpadn siang.

S esungguhny a pada y ang demikian itu terdnpat tandn-

tanda (fub esaran Allah) bagi lmum y ang memikirlun.
Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang ber-

dampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-
tanam.an dnn pohon latrma yang bncabang dan yang
tidnk bercabang, disirami fungan air yang sama. Kami
rnelzbihkan sebagian tnnaman-tanaman itu atas se-

bagian yang lnin tentang rasarrya. Sesunguhrrya padn

yang demikian itu terdapat tanda-tanda (fubesaran

Alkh) bagi fuurn yang bupikir. Dan j ikn (aln sauatu)

yang lmmu hnankan, malm yang patut mmghnankan
adalah ucapan merelm, Apabik knmi tel"ah menjadi

tanah, apakah knmi sesungguhrtya aknn (dileembali-

lan) menj odi mnkihluk y ang baru ?' Uang- orang itulnh

y ang lfifa l(zpana Tuhnnny a ; dnn nrang- or ang itu (y ang

dilelmtlan) belerrygu di lehemya. Muelm itulnh peng-

huni nnaka, mereka lceknl di dalnmnya. Muekn me-

"a;ttt;tf7;;r;a.":;eis

,tSi;:l-], j.:j,,i:l"Zk;6;AG:,,j
6 i'i ;j 3't;t} "&;',q 3*i +tr=, j;i.
|1;+o3i,f;rt;jt;'q>V6:.r:,ii'fr
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minta lupadnmu sup ay a dis egeralmn (datangny a) silesa,

sebelum (mneln meninta) kebailmn, panahnl tekh
terjadi bermacam-macam silrsa sebelum mereka. Se-

sun&gulmy a Tillnnmu bmar - b mar mmtpuny ai ampun-
an (yang luas) bagi mnnusia seknlipun merela zplim,
dan sesungguhnya Tillwnmu benar-benar sangat luras
silxa- Nya. Orang-orarry yang lnfir bnlata,'Mengapa
tidak diturunlan lupadanya (Muhammad) suatu

tanda (kebaaran) dari Tilhannya?' Sesungguhnya

englwu lwny alah semanag pembni pningatan; dnn bagi

tiap-tiap kaum ada lrang yang memberi petuojuk."'
(ar-Ra'd:2-7)

Ianglt (bagaimanapun wujudnya yang dipahami
manusia dari lafalnya dalam waktu yang berbeda'
beda) yang ditampilkan untuk dilihat,luar biasa
besar dan menakutkan pada saat seseorang sedang
merenungkannya. Namun demikian, ia tidak di-
sangga oleh sesuatu. Ia ditinggikan tanpa tiang, dan
tampak dengan jelas sebagaimana yangAnda lihat

Itulah senhrhan pertama di lapangan alam yang
besar (makro) yang notabene sentuhan terhadap
perasaan insani, yang berdiri di hadapan peman-

dangan yang besar ini yang lama ia pandang dan
renungkan, dan ia ketahui bahwa tidak ada seorang
pun yang mampu meninggikannya tanpa tiang
(hatta dengan tiang sekalipun) kecualiAllah. Dan
akhirnya, tentang sesuatu yang ditinggikan ma-

nusia dengan tiang atau tanpa tiang yang berupa
bangunan kecil yang terletak di sudut sempit di
bumi pun tidak terlampaui. Manusia disibuki mem-
bicarakan bangunan ifu karena dirasa besar, kuat,
dan rapi, dengan melupakan alam makro yang me
lingkupi mereka dan di atas mereka yang berupa
beberapa langittanpa tiang. Iangityang di baliknya
terdapat kekuatan yang sebenarnya dan kebesaran
yang sebenarnya pula, serta kerapian yang tidak
dapat dijangkau oleh ilusi dan ilustrasi manusia.

Dari membicarakan pemandangan besar yang
dapat dilihat oleh manusia, beralih kepada pem-

bicaraan tentang kegaiban besar yang pandangan

manusia tidak dapat menggap ainya, "Knnudian Dia
bersemnyam di atas Arsy...."

Jika yang itu tinggi, maka yang ini lebih tinggr
lagi. Jika yang itu agung, maka yang ini lebih agung
lagi. Yaitu, ketinggian mutlak yang digambarkan
dalam lukisan menurut metode Al-Qur'an dalam
mendekatkan urusarFurusan yang mutlak kepada
pengetahuan manusia yang terbatas.

Ini adalah sentuhan lain yang besar dari sentuh-
an pena mukjizat. Senhrhan dalam ketinggian (su-

perioritas) mutlak ke sisi senhrhan pertama dalam
ketinggian yang dapat dipandang, yang saling ber-
dekatan dan saling mengisi dalam susunan kalimaL

Dari ketinegian yang muflak kepada penunduk-
an, penundukan matahari dan bulan, penundukan
ketinggian yang mutlak bagi manusia pada sesuahr
yang di dalamnya ferdapat keagungan yang me
mikat, yang memfkat lubuk hati mereka dalam
sentuhan yang pertama. Setelah ihr ia ditundukkan
kepada Allah Yang Mahabesar lagi Mahatinggi.

Kita berhenti sebentar di hadapan pemandangan
yang saling berkebalikan dan saling mengisi, se-

belum kitateruskan perjalanan ke ujungnya. Tiba-
tiba kita berhadapan dengan ketinggian ruangan
yang dapat dipandang mata berhadapan dengan
ketinggian kegaiban yang tak terjangkau indra
manusia. Kita berada di hadapan ketinggian yang
berhadapan dengan penundukan. Kita berada di
hadapan matahari dan bulan yang berhadapan
dengan bintang-gemintang, dan keduanya saling
berhadapan dalamwakhr, malam dan siang....

Kemudian kita lanjutkan perjalanan mengikuti
susunan kalimat dan pembicaraannya.... Maka, di
balik ketinggian dan ketundukan itu terdapat hik-
mah dan pengaturan,

"...Masing-masing b uednr hinga waktu y ang ditmtu-
ldan.,.."

Beredar hingga batasbatas yang digambarkan,
sesuai dengan afuran yang ditetapkan, baik dalam
peredaran pada garis edarnya dalam putaran tahun-
annya (revolusi) atau perputaran hariannya (rotasi).

Atau, perjalanannya pada porosnya yang tak akan
melampaui batas dan takakan menyimpang. Atau,
perjalanannya hingga walrtu tertentu yang telah
ditetapkan sebelum alam yang dapat dipandang ini
mengalami perubahan wujudnya

'...Allah mengatur urusan (makhluk- Ny a).... " (ar-
Ra'd:2)

Semua urusan diafur dengan pengafuran seperti
pengaturan dalam menundukkan matahari dan
bulan yang masing-masing beredar hingga wakhr
yang ditentukan. Allah yang memegang planet-
planet besar dan benda-benda angkasa yang ber-
edar di ruang angkasa, yang diedarkan-Nya hingga
suahr waktu yans tak boleh dilampaui. Tak diragu-
kan lagi, betapa agungnya pengaturan ifu, betapa
luhurnya penetapan ihr.

Dan, di antara pengafuran-Nya terhadap urusan
itu ialah Dia "menjelaskan ayat-ayat-Nya (tanda-
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tanda kebesaran-Nya) ", mengaturnya dan menyu-
sunnya, dan menampilkannya pada waktunya,
dengan alasanny4 sesuai fujuannya "supaya lamu
mEakini pqrtemuan(mu) daryan Tuhnnmu'l Hal itu
setelah kamu melih at ayat-ayat atau tanda-tanda
kebesaran-Nya diielaskan dan disusun sedemikian
rupa, yang di baliknya adaayat-ayatkauniah (ke-

alaman), yang dibuat tanpa contoh oleh tangan
Sang Perlcipta untuk pertama kalinya. Kemrrdian
ayatayat$Qur'an melukiskan unfukrnu apa yang
ada di balik penciptaan itu yang berupa pengaturan,
penetapan, dan penataan-Nya. Semua itu memberi-
kan pengertian bahwa sesudah kehidupan dunia ini
pasti manusia akan kembali kepada Yang Maha
Pencipta, untuk ditentukan perhitungan amalnya
dan diberinyabalasan.

Itulah di antara kesempurnaan ketenfuan yang
dikandung oleh hikmah penciptaan pertamayang
penuh dengan kebijaksanaan dan keteraturan.

Setelah ihr turunlah garis pelukisan yang besar
itu darilangitke bumi, lantas dilukisi.Nyapapannya
yang lebar dengan lukisan-lukisan,

'Dan Diahh Tfulan yang membmtangknn bumi dan

mmj adilan gunung-gunung dnn sungai - sungai paln-
nya. Dan menjadilmn padanya semua buah-buahan

berpasang-pasangan. Allah menutuplmn malam le -

pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
tndapat tanda-tanda (lubesaran Alkh) bagi knum
yang memikirlun " (ar-Ra'd: 3)

Garis-garis yang melintang di papan bumi ini
merupakan pembentangan dan penghamparan bumi
di hadapan mata yang luas membentang, dengan
tidak begitu mementingkan pelukisan bentuknya
yang sebenarnya secara keseluruhan. Yang ditam-
pilkan hanya bentangan dan hamparannya yang
luas ini saja dan ini merupakan sentuhan pertama
di papan ini. Kemudian dilukiskan-Nya gunung-
gunung yang terpancang kokoh dan sungai-sungai
yang mengalir di bumi. Maka lengkaplah sudah
hamparan lukisan yang pertama dalam peman-

dangan bumi, yang tersusun indah berhadap
hadapan penuh keserasian.

Terdapat relevansi antara apa yang dikandung
oleh bumi dengan segala seluk-beluknya dengan
seluk-beluk kehidupan ini. Yang pertama ter-
gambar pada apa yang ditumbukan oleh bumi,
'Allah menjadilun padnnya semua buah-buahan
(p ep o lwnan) b np as ang-p as angan. " D an yang kedua
pada fenomena siang dan malam, 'Allnh menutup-

lnnnalmtpadn siang."

Pemandangan pertama mengandung hakikat
yang tidak dikenal manusia melalui ilmu dan pe-

nelitiannya melainkan baru saja terjadi. Yaitu,
batrwa semua maktrlukhidup yangyang mula-mula
adalah hrmbuh-tumbuhan, terdiri dari jenis jantan

dan betina (laki-laki dan wanita), hingga tetum-
buhan yang tidak dikira bahwa ia berjenis jantan

dan betina (ada drtik dan kepala putik, serbuk sari
dan benang sauri - Penj.), ternyata mempunyai
pasangan jenis, dan organ kejantanan dan kebetina-
an ihr terkumpul pada bunga, atau menyebar pada

ranting. Ini merupakan hakikat yang terkandung
dalam pemandangan pertama yang dapat di-
mengerti oleh orang yang mau memikirkan dan
merenungkan rahasia ciptaan Allah sesudah mem-
perhatikan fenomena lahiriahnya.

Pemandangan kedua adalah adanya malam dan
siang yang silih berganti, yang bergantian saling
menutupi dalam keterahran yang sangat menak-
jubkan. Semua itu tampak dalam gejala alamiah ini.
Maka, datangnya malam dan perginya siang, atau

menyingsingnya fajar dan sirnanya malam, meru-
pakan peristiwayang dianggap enteng indra (yakni

dianggap biasa-biasa saja). Tbtapi, sebenarnya ia
merupakan suatu peristiwa yang menfiubkan bagi
orang yang pikirannya tidak mati dan tidak beku,
dan menerimanya dengan perasaannyayang sen-

sitif dan selalu berkembang, yang tidak beku oleh
peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Aturan yang
cermat pada peredaran planet yang konstan itu
sendiri dapat mpnimbulkan perenungan terhadap
tatanan alam semesta ini, dan menjadikan yang
bersangkutan senantiasa memikirkan kekuasaan
Pencipta yang mengatur dan memeliharanya,
'Senngguh:nya pada yang furnikian itu trrdapaf tundn-
nnda (lubnaran Allah) bagi laum y ang mnnilcirlun. "

Kita berhenti sebentar memperhatikan hal-hal
yang berhadapan (berlawanan) dalam pemandang-
an ini sebelum kita melaluinya. Hal-hal yang ber-
lawanan antara gunung-gunury yary tupancang
dengan sungai - sungai y ang mmgalir, antarpasangan
pada tumbuh-tumbuhan (bunga jantan dan bunga

betinn), antara malamdan siang Kemudian antara
pemandangan bumi secara keseluruhan dan pe-

mandangan langit seperti di muka, yang saling
melengkapi bagi pemandangan alam yang besar ini.

IGmudian goresan keindahan ciptaan terus ber-
jalan di bumi dengan garis-garis parsial yang lebih
halus dan lebih kecil daripada lukisan makro di atas,

'Dan di burni ini tndapat bagian-bagian yang bndnm-
pingan dan kzbun-lebun argur, tnnnrnan-tarwmnn
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dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak ber-

caban& disirami dengan eir yang sama. lwmi melebih-

kan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain
tmtang rasany a. Sesunggulmy a padn y ang demikian itu
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum

y ang berpikir." (ar-Ra'd: 4)

Pemandangan-pemandangan bumi ini dilalui
banyak orang. Maka, tidaklah seseorang memper-
hatikan dan merenungkannya kecuali jiwanya akan
kembali kepada fitrahnya yang hidup dan ber-

hubungan dengan alam yang benda-benda itu me
rupakan bagian darinya, yang terpisah darinya
untuk direnungkan dan dipikirkan tersendiri.'..

"Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang ber-

dnmpingan...."

Benda-benda yang bermacam-macam. Sebab,

kalau tidak begitu, niscaya tidak akan jelas bahwa

semua itu merupakan bagian-bagianyaug karena
ada kesamaan maka dia merupakan bagian. Di
antaranya ada yang subur dan ada yang gersang,

adayang gembur dan adayang tandus, dan masing-

masing mempunyai tingkatan sendiri-sendiri' Dan
di antara ada yang produktif dan ada yang tidak
produktif, ada yang dapat ditanami dan ada yang

mati, ada yang lembab dan ada yang kering, ada

yang begini dan ada yang begitu... yang semuanya

berdampingan dibumi.
Itulah sentuhan makro yang pertama dalam

lukisan yang terperinci, kemudian diikuti dengan

perincian-perincian kecll,"Kebun-kebun anggur,

tannm - tanam.an, dnn p o hon lwrm'a ", y ang menggam-

barkan tiga macam tumbuhan, anggur yang me-

rambat kurma yang tinggr menjulang, dan tanam-

tanaman lain seperti sayur-mayur, bunga-bungaan,

dan sebagainya. Semuanya menampilkan peman-

dangan yang bervariasi, yang mengisi hamparan

alam, dan menggambarkan bentuk-benhrk tetum-

buhan yang berbeda-beda.
Itu pohon kurma, ada yang bercabang dan tidak

bercabang. Ada yang bercabang-satu; ada yang

bercabang dua; dan ada yang cabangnya lebih
banyak lagi pada satu batangnya. Dan, semuanya

disirami dengan air yang sama dan di tanah yang

sama, tetapi buahnya berbeda-beda rasanya,

"...Kami melcbihknn sebagian tan'am-tnnamnn itu atas

sebagian yang lain tentang rasanya...."

Maka, siapakah gerangan yang dapat melakukan

senlua ini selain Yang Maha Pencipta dan Maha
Pengatur?

Siapakah gerangan di antara kita yang tidak
merasakan buah-buahan yang berbeda-beda rasa-

nya dari sebuah area? Berapaorangkah di antara
kita yang menaruh perhatian terhadap arahan Al-

Qur'an ini? Dengan keadaannya yang demikian ini,
maka Al-Qur'an itu senantiasa terasa baru, up to
date. I{arcna. ia senantiasa membarukan perasaan

manusia dengan pbmandangan-pemandangannya
di dalam semesta dan dalam diri manusia, yang
tidak pernah habis dan tak pernah berkurang
sementara usia manusia yang terbatas itu terus
berkurang, dan manusia pun tidak pernah terjauh
dari apa yang drjanjikannya, "...Sesungguhnya pada

yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allnh) bagi kaum yang bnpikir."
Dan, pada kali yang ketiga kita berhenti di hadap

an keindahan pemandangan yang kontras, ber-
lawanan. Tetapi, justru menunjukkan keindahannya
dalam suafu hamparan antara petak-petak dan
bagian-bagian tanah yang berdampingan tetapi ber-

beda-beda, pohon-pohon kurma yang bercabang
dan tidak bercabang, aneka rasa buah yang ber-
macam-macam, pohon-pohonan, kurma, anggur,
dan sebagainya....

Itulah lingkaran besar di ufuk alam yang luas
membentang, yang terus menimbulkan kekagum-
an bagi kaum yang mau menilikkan pandangan.

Tanda-tanda kebesaran Allah ini semuanya ter-
belenggu dalam pikiran mereka, seolaholah hati
mereka terikat dan tak dapat lepas untuk memikir-
kan dan merenungkannya,

'Dan jika (ada sesuatu) yangknmu hnanknn, makn

y ang patut mmghnanlmn adnlnh umpan merela,'Apa-
bila leami tel.ah menjadi tannh, apaknh knmi sesung-

guhnla aknn (dilcembalilmn) menjadi ma,khluk yang

baru?' Orang-orang itulah yang lafr kepadn Tuh"an-

nya; d.an orang-orang itulah (yang dihlatknn) belznggu

di lehernya; mereka itulah penghuni neraka; merekn

kelnl di dal"amnya."'(ar-Ra'd : 5)

Sungguh ini merupakan suatu hal yang benar-
benar mengherankan, di mana sesudah dihampar-
kannya pemandangan yang demikian besar dan

terang, masih ada kaum yang bertanya-tanya,
"...Apabila knmi telah menjadi tanah, apaknh kami
sesunguhny a aknn (dilumbalikan) menjadi makhluk

yang baru...?"
Tuhan yang telah menciptakan alam yang besar

ini dan mengaturnya dengan tatanan yang demi-

kian rapi, sudah tentu berkuasa mengembalikan
manusia menjadi makhluk yang baru. Ucapan
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mereka ini timbul karena kekafiran mereka ter-
hadapTuhanyang telah menciptakan mereka dan
mengatur segala urusan mereka. Dan, sikap ini
muncul karena hati dan pikiran mereka ter-
belenggu. Karena hati dan pikirannya terbelenggu,
maka sebagai balasannya leher mereka kelak akan
dibelenggu. Jadi, ada kesesuaian antara belenggu
hati dengan belenggu leher.

Kalau sudah begitu, maka balasannya adalah
neraka yang mereka akan kekal di dalamnya. I(arena
mereka telah mengabaikan semua perangkat dan
standar manusia normal yang dengan itu Allah
memuliakan mereka Tetapi, mereka menggunakan
pandangan hidup yang terbalik dalam kehidupan
dunia ini yang akibatnya di akhirat nanti mereka
akan terjerumus ke dalam kehidupan yang lebih
rendah dan lebih hina daripada kehidupan dunia
yang telatr mereka tempuh dengan menyia-nyiakan
dan mengabaikan pikiran, hati, dan perasaan mereka-

Mereka merasa heran kalau Allah akan mem-
bangkitkan mereka menjadi makhlukyang baru.
Padahal, keheranan mereka inilah sebenarnya
yang mengherankan. Mereka meminta kepadamu
agar disegerakan datangnya azab Allah kepada
mereka, bukannya meminta pehrnjuk dan meng-
harapkan rahmat-Nya,

'Mereka meminta fupadnmu supaya disegnakan (dn-

tangnya) sika sebelum (nwrelu muninta) lubailan*'
Sebagaimana mereka tidak mau memperhatikan

cakrawala alam semesta dan tanda-tanda kebesaran
Allah yang bertebaran di langit dan di bumi, maka
mereka juga tidak mau memperhatikan puing-
puing kehancuran bangsa-bangsa yang telah lalu.
Yakni, bangsa yang meminta disegerakan datang-

nya azab Allah lantas Allah mendatangkan azab

kepada mereka dan membiarkan mereka menjadi
pelajaran bagi umat dan bangsa-bangsa sesudahny4

"...Padahal, telah terjadi bermacam-macam contoh

silcs a s ebehtm merelil.... "
Mereka lalai terhadap puing-pging kehancuran

anak-anak manusia sebelum mereka. Padahal, pada

yang demikian itu terdapat pelajaran berharga bagi
orang yang mau mengambil pelajaran.

"...Sennggulaty a Tillnnmu bmtr-bm"ar mernpunyai am-
punan (yang laa) bagt mnnusin selakpun mmkn zplim,... "

Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba-
Nya. Sehingga, seandainya mereka melakukan
kezaliman pada suahr wakht, Dia tetap membuka
pintu pengampunan bagi mereka supaya mereka

memasukinya lewat pintu tobat. Sebaliknya, Dia
akan memberikan hukuman yang pedih kepada
orang-orang yang bandel dan terus-menerus ber-
buatzahm, sertatidakmau memasuki pinfu peng-
ampunuln yang senantiasa terbuka ifu.

"...Sesungguhnya Tilhanmu bmar-benar sangat luras
silc a- Ny a." (ar-(p'd: 6)

Susunan redaksi ayatini mendahulukan peng-

ampunan Allah daripada siksaan-Nya. Hak ini se-

bagai kebalikan dari sikap mereka yang lalai yang

meminta segera didatangkannya azab sebelum
mereka meminta pehrnjuk Tujuannya agar tampak
perbedaan yang amat besar antara kebaikan yang
dikehendaki oleh Allah dan kejelekan yang mereka
kehendaki buat diri mereka. Dan, di balik itu tam-
paHah fenomena telah redupnya mata batin mereka
dan telah butanya hati mereka. Juga tampak
keterbalikan pandangan hidup yang menjadikan
mereka layak menempati dasar api neraka.

Kemudian susunan redaksi ayat itu masih ber-
jalan menelusuri keheranan kaum tersebut yang
tidak mau mengerti dan memahami tanda-tanda
kebesaran Allah di alam semesta ini. falu, mereka
meminta sebuah tanda agar diturunkan Allah ke-
pada Rasul-Nya. Ya, sebuah tanda, padahal alam
semesta secara keseluruhan adalah tanda-tanda
kebesaranAllah,

"Orang-orangyng kafr berlwta, 'Mengapa tidnk di'
turunlwn kzpadanya (Mulmmmad) suatu tan"dn (rz-
besman) dnri Tulnnnya?' Saungguhnya mgknu hnnya-
Lah s eorang p nn beri p eringatnn ; dnn bagt tiap - tinp laum
ada orangyangmemberi petunjuk." (ar-Ratd: 7)

Mereka meminta sesuatu yang luar biasa, pada-

hal sesuatu yang luar biasa itu bukan perbuatan
Rasulullah dan bukan sebagai tanda keistimewaan-
nya. Semua itu diberikan Allah untuk menyertai-
nya, manakala kebijaksanaan-Nya melihat bahwa
yang demikian itu diperlukan.

"Sesungguhnya engkau hnnyalah seorang pembui
p aingatnn",seorang pemberi penerangan. Keadaan-

mu seperti keadaan rasul-rasul sebelummu, karena
sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul
kepada kaum-kaum itu untuk memberi mereka
petunjuk, 'Dan bagi tinp-tiap knum ada zranglang
mcmberipetunjuk."Sedangl<an,ayat-ayatatautanda-
tanda kebesaran Allah yang luar biasa, maka
urusannya kembali kepadaTuhan yang mengatur
alam seme-sta dan manusia ini.
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Manusia dan ThnggungJawabnya
Dengan demikian, selesai pengembaraan per-

tama di cakrawala semesta dengan segala konse
kuensinya, unfuk memulai pengembaraan baru di
lembah lain, yaitu tentang "diri m.anusia, pnasaan,

dan luhidupan",
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' Allnh mmgetahui apa y ang dilwndung setiap wanita,
dnn lmn durryan rahim y ang larang s empurn"a dnn y ang

bntnmbah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya adn ukttr-
annya. Yang mengetahui segala yang gaib dan yang
tnmp ak; Yang Mahnb e s ar lagi Ma.hatinggi. Sama saj a
(bagi nhnn), sinpa di antaramu yangmnahasialan
ucapannya dnn sinpa yang berterus -tnang dtngan ump-

an itu, dan siapa y ang bnsembunyi di malnm hari d"an

yangberjalan (mennmpakl<nn diri) di sianghari. Bagi
manusia adn malnilcat-malailmt yang mengikutinya

bngiliran, di mulw dnn di belnlmngnya, merekn men-

j agany a atas p n intah Allalr. S es ungguhrry a Allnh tidak
mmgubah kzadaan suatu kaum sehingga mnelw mmg-

ubah leadann y ang adn padn diri mnelw sen"diri. D an

apabila Allnh menghentnki luburulun tnlndap suatu

laum, makn tak ada yang dapat menolnknya; dan se-

kali-l(nli nk ada pelinduns bry mnela selain Dia."
(ar-Ra'd:8-11)

Hati terasa gemetar merasakan sentuhan yang
mendalam terhadap lukisan ini, di bawah irama
ungkapannya yumg mengagumkan dan mengesan-
kan. Hati termenung memikirkan fenomena ilmu
Allah terhadap segala peristiwa yang terjadi. Dia
mengetahui kandungan yang tersembunyi dalam
rahim, rahasiayang tersimpan dalam dada gerakan
yang tersembunyi di malam kelam, semua yang
tersembunyi dan semua yang tampak, semua
bisikan dan semua yang terucapkan. Semuanya

terungkap di bawah alat penerang y:ulg andal, yang
diikuti sinar dari ilmu Allah, dan diikuti oleh ma-
laikat-malaikat penjaga yang senantiasa meng-
hitung getaran dan detik-detik dalam hatinya....

Rasa takut dan kehrndukan membawa hati untuk
kembali kepada Allah, merasa tenang di bawah
lindungan-Nya Dan, orang yang beriman kepada
Allah pasti meng6rti bahwa ilmu Allah meliputi
segala sesuatu. Akan tetapi, semua perasaan ini
tidak dapat diungkapkan dengan kosa kata sebagai-
mana disusunnya kalimat ini dengan deskripsi yang
indah dan mengagumkan.

Manakah bnda-tanda persoalan yang murni, dan
tanda-tanda hakikat global dalam lapangan ini
dalamfirman-Nya,

'Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap
puempuan, dan lwndungan rahim yang kurang san'
purnn dnn yang bntambah. Dan segah sesuatu pada
sisi- Nya ada ukurannya. " (ar-Ratd: 8)

Ketika ilustrasi mengikuti semuawanita dalam
alam ini (di kota dan di desa di dusun dan di kam-
pung, di rumah dan di gua, dan lorong-lorong dan
di hutan) , maka pengetahuan Allah meliputi semua
yang dikandung oleh rahim para wanita itu. Juga
meliputi setiap tetesan darah yang kurang sem-
purna atau yang bertambah dalam rahim-rahim
tersebut.

Manakah tanda-tanda persoalan yang murni dan
tanda-tanda hakikat global di lapangan ini dalam
firman-Nya,

"S amn s aj a ft agi Alkh), siapa di antaramu y ang me -

rah"asiaknn ucapannya dan siapa yang boterus tnang
d.engan ucapannya itu, dan siapa yang bnsembunyi di
mnlnm lnri dnn y ang b nj alan (mennmpaklan diri) di
siang hnri. Bagi mnnusia ada malnilnt-m"alailat y ang

wlalu mtngikutirry a btrgikmn, di mula dnn di belnknng-

rrya, mnekn menjaganya atas perintah Allah." (ar'
Ra'd: 10-11)

Ketika khayalan ini berjalan mengikuti setiap
ucapan yang rahasia dan yang terang-terangan,
yangbersembunyi danyang menampalkan diri di
alam makro ini, maka pengetahuan Allah terus
mengikuti setiap orang dari depan dan dari bela-
kang. Juga mengikat semua yang pergr dan yang
datang di tengah malam dan di ujung siang.

Senhrhan-senhrhan pertiama di cakrawala semesta
yang besar ini tidak lebih besar dan tidak lebih
dalam daripada sentuhan-sentuhan terakhir ini di
dalam lubuk hati, kegaiban, dan ratrasia-rahasia
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yang tak dikenal. Semua ini sudah cukup memadai
bagi yang itu dalam lapangan keberlawanan dan
kesebandingan.

BaiHah, kita gati sedikit keindahan ungkapan
dan lukisan dalam ayat-ayat itu,

'Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap
pnempuan, dnn landungan roltim yang kurang snn-
purna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada

sisi-Nya adn ukurannya. "(ar-Ra'd: 8)

Setelah menggambarkan ilmu atau pengeta-

huan-Nya terhadap segala seluk-beluk rahasia kan-
dungan beserta perkembzrngannya, maka dial*riri-
lah ayat ifu dengan mengatakan bahwa segala se
suatu pada sisi-Nya ada ukurannya. Keteraturan
susunannya begitu jelas, antzralata ukuran dengan
kata b nkurangan dan b ertambah Masing-masing
persoalan mempunyai hubungan yang berkaitan
dengan pengulangan ciptaan sebagaimana yang
menjadi temapembicaraan di muka Hal ini sebagai-

mana adanya korelasi dari segi bentuk dan gambar-

an itu dengan apa yang disebutkan sesudahnya
seperti airyang mengalir ke lembah-lemb ah fungan

ukuran tstentu.... Demikian pula tentang berkurang
dan bertarnbah sesuahr yang ada dalam rahim, me
rupakan dua hal yang berlawanan yang digarnbar-
kan secara mutlak dalam surah itu....

"Yang mengetahui s emua y ang gaib dnn y ang tamp ak ;
Yang Mahabesar Lagi Mahafi'4ggf. " (ar-Ra'd: 9)

L{al al- Kabm Yang Mahabesar' dan al- Atfuta'anl
Yang Mahatinggi', bayangannya menyenfuh pe-

rasaan. Akan tetapi, sulit menggambarkan bayang-
bayang itu dengan kata-kata lain. Tidak ada sesuahr
yang terjadi dari mal*rlukmelainkan ada suatu ke
kurangan yang menjadikannya terkesan kecil. Tidak
ada yang mengatakan bahwa makfiluk Allah itu
besar, tidak ada urusan yang besar; tidak ada per-

buatan yang dikatakan besar. Hingga terasa kecil
pula kalau hanya semata-mata menyebut Allah....
Demikian pula dengan al-Muta'aal Yang Maha-
tinggr".... IGrena Yang Mahabesar hanyalah Dia;
Yang Matratinggi adalah Dia, yang sulit dibayang-
kan kemahabesaran dan kemahatinggian-Nya.

Apakah Anda melihat aku telah mengatakan
sesuahr yang bukan-bukan? Tidak! Dan tidak ada

seorang pun yang berbuat begifu ketika sedang
berhenti di hadapan lafal al-Kabiin al-Muta'anl.

"Samn saja (bagi AIIah), siapa di antnramu yang me-

ralusialran umpannya dnn siapa yang bertuang-
tnangan dzngan umpannya itu, dnn siapa yang bn-

sembunyi di malam lnri dan siapa yang berjalnn (me-

nampaklnn diril di siang hari. " (ar-Ra'd: 10)

Perlawanan kata dalam ungkapan ini sangat
jelas. Yang membuat kita termenung ialah kata
Sonrib'yangberjalan'. IGta ini dengan bayangannya
memberi kesan makna sebaliknya maka bayangan-

nya adhlah kegetapan atau hampir gelap. 
'4s-Sanrib

adalah anz-Danhib'orang yang berjalan/pergr', dan

berjalan itu adalah bergerak (beraktivitas). Maka,
'bnguakntrah yang dimaksudkan sebagai lawan
dari brsembunyi.Kehaluszm yang ada di balik lafal
dan bayangannya inilah yang dimaksudkan di sini,
agar nuansanya tidak tercabikcabik. Yakni, nuansa
ilmu yang tersembunyi dan halus yang berjalandi
belakang kandungan yang tersembunyi dan ratrasia
yang samar dan bersembunyi di malam hari.
Malaikat-malaikat yang mengikuti dan menjaganya
secara bergiliran, yang tidak dapat dilihat oleh indra
penglihatan manusia. Maka, dipilihlah lafal yang
memberikan makna ta1anbul\erlawanan' dengan
yang busembunyi, tetapi dengan sangat halus dan
lembut serta samar-samar.

"Bagi manusia ada malaikat-mnlnilmt yang selalu
mengikutiny a b ngiliran, di rnukn dan di belnlwngny a,

mnelu menj agany a atas pnintah Alhh.'

Malnilnt- malnilat p ai agay arrgbergiliran meng-
ikuti setiap orang, dan menjaga setiap yang pergl
dan yang datang, setiap yang bergetar dan setiap
yang ntasuk. Semua itu termasuk urusan Allah,
hingga tidak ditampilkan dalam ayat ini dengan
keterangan dan penjelasan yang lebih dari hanya
dikatakan min amrillah'dari urusan Allah/atas
perintah Allah'. Sehingga, kita tidak mempertanya-
kan bagaimanakah mereka itu? Bagaimana ciri-
cirinya? Bagaimana cara mereka mengikuti secara
bergiliran? Dan, di mana mereka berada? Kita tidak
melewatkan nuansa ketersembunyian (kesamar-

an), ketakutan, dan pergantian yang terdapat dalam
susunan kalimat ifu, karena memang ifulah yang
dimaksudkan di sini.

Ungkapan ihr disampaikan dengan ukurannya,
dan ungkapan itu bukannya tanpa ditimbang. Setiap

orang yang mempunyai perasaan terhadap nuansa
pangungkapan ini tidak akan berani menjelekkan
nuansa yang amat dalam di dalam mengungkapkan
dan menjelaskan masalah ini.

"Sesungguhnya Alkh tldnk mmgubah leeadaan suatu
Iuum sehhtgga muelm mcngubah fua"dnnn yang ada
padn diri merekn smdiri...."
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Allah selalu mengikuti mereka dengan meme
rintahkan malaikat-malaikat penjaga untuk meng-
awasi apa saja yang dilakukan manusia untuk meng-
ubah diri dan keadaan mereka, yang nantinyaAllah
akan mengubah kondisi mereka ihr. Sebab, Allah
tidak akan mengubah nikmatatau bencana, kemu-
liaan atau kerendahan, kedudukan, atau kehinaan...
kecuali jika orangorang ifu mau mengubah perasa-

an, perbuatan, dan kenyataan hidup mereka. Mak4
Allah akan mengubah keadaan diri mereka sesuai
dengan perubahan yang terjadi dalam diri dan per-

buatan mereka sendiri. Meskipun Allah mengeta-
hui apa yang bakal terjadi dari mereka sebelum hal
itu terwujud, tetapi apayangterjadi atas diri mereka
ihr adalah sebagai akibat dari apa yang timbul dari
mereka. Jadi, akibat itu datangnya belakangan
waktunya sejalan dengan perubahan yang terjadi
pada diri.mereka.

Ini merupakan hakikatyang mengandung kon-
sekuensi beratyang dihadapi manusia. Maka, ber-
lakulah kehendak dan sururah Allah bahwa sunnah-

Nya pada manusia itu berlaku sesuai dengan sikap
dan perbuatan manusia itu sendiri; dan berlakunya
sunnah-Nya pada mereka ihr didasarkan pada bagai-

mana perilaku mereka dalam menyikapi sunnah ini.
Nash mengenai masalah ini sangat jelas dan tidak
memerlukan takwil. Di samping konsekuensi ini,
maka nash ini juga sebagai dalil yang menunjukl<an
betapa Allah telah menghormati makhluk yang
berlaku padanya kehendak-Nya bahwa dia dengan
amalannya itu sebagai sasaran pelaksanaan ke-
hendak-Nya itu.

Sesudah menetapkanprinsip ini, maka susunan
redaksional ayat ini membicarakan bagaimana
Allah mengubah keadaan kaum itu kepada yang
buruk. Karena mereka (sesuai dengan mafttum
ayat tersebut) mengubah keadaan diri mereka ke-
pada yang lebih buruk, maka Allah pun meng-
hendaki keburukan bagi mereka,

"...Dan apabila Allnh rnenghendaki keburukan ter-

h.ad"ap s uatu laum, m.akn tnk adn y ang dnpat mznnl"ak-

nya; dan selal|luli tak ada pelindung bagi mereka

selnin Dia." (ar-Ra'd: 11)

Redaksi ini hanya menonjolkan aspek ini saja,

tanpa aspek lain. Karena, kalimat ini ditampilkan
unhrk menghadapi orang-orang yang meminta di.
segerakannya kejelekan (azab) sebelum mereka
meminta kebaikan, padahal Allah sudah menda-
hulukan pengampunan buat merel<a danpada az'ab,

untuk menguak kelalaian mereka. Maka, dalam

ayat ini Dia menonjolkan akibat yang buruk saja
untuk menakut-nakuti mereka. Karena, azab Nlah
itu tidak dapat ditolak (sedang mereka berhak
mendapatkan azab itukarena sikap dan perbuatan
mereka sendiri) dan tidak ada seorang pun yang
dapat melindungi dan menolong mereka.

' ***

Kemudian redaksi ayat ini melanjutkan per-
jalanan ke lembah lainyang berhubungan dengan
lembah yang kita tempati ini. Yaihr, lembah yang di
sana terkumpul pemandangan-pemandangan alam
dengan perasaan manusia, yang saling memasuki
dan saling mengisi dalam suatu lukisan, bayangan,
dan kenyataan. Kemudian diakhiri dengan rasa
takut, merendahkan diri, kesungguhan, dan kasih
sayang. Dalam hal ini, jiwa manusia berada dalam
kondisi waspada dan hati-hati serta amatterkesan,
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' D ialnh Tuh"an y ang memp erlihntlan kiht lwp adamu

untuk mmimbulknn funkutan dan hnrapan, dan Dia
mengadalan awan mmdung. Dan guruh itu bertasbih

dnngan memuji Allnh, (demiki.an pula) para m"alnilat
karena takut kepada-Nya. Dan Allah melepasknn

hnlilintar, lalu mmimpaknnnya lupadn siapa yang Din
lcehendaki. Dan merelw bnbantah-bantahnn tentang

Allnh, dan D ial"ah Tilhnn Yang Mah"aknras silcs a- Ny a.
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Hanya bagi Allahlah (hak mengabulkan) doa yang
bennr. Dan berhnla-bnfutla yang merekn sembah selnin

Ailnh tidnk dapat mempnlunanknn sesuatu pun bagi

mereka, melainkan seperti rrang yang membuknkan

kedua tel.apak nngannya ke dalam air supaya sampai

air le mulutnya. Dan doa (ibadnh) orang-orang knfir
itu sia-sia belaka. Hanya kepada Allahlah suiud
(patuh) segaLayangdi langit dan di bumi, baik dengan

lumauan smdiri maupun terpaksa, dan (sujud pula)
bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari.
Katakanlah, 'Siapakah Tuhan langit dan bumi?'

Jawabnya, Allnh.' Kanknnlnh, 'Malm, patutknh knmu

mmgambil pelindung-pelindungmu selnin Alklt, padn-

hal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak
(puln) kemudhnratan bagi diri merekn sendiri?' Kata-
lnnLah, Adalmh sama zrang y ang buta dan y ang dapat
melihat, atau samakah gekp gulita dan terang ben-

derang? Apalmh merelw mengadakan beberapa sekutu

bagi AIkh yang dapat menciptaknn seputi ciptaan-Nya

whingga ktdua ciptaan itu serupa menurut pandangan

mereka ?' Katakanlah, Allah adalah Pencip ta s egala

s esuatu dan Dialnh Tuhan Yang Melu Esa kgi Mahn-
p erkna. "' (ar-Ra'd: L2-L6)

Kilat, halilintar, dan awan merupakan peman-

dangan yang sudah dikenal. Demikian pula petir
yang kadang-kadang menyertainya pada suatu
ketika. Akan tetapi, semua itu merupakan peman-

dangan yang mempunyai pengaruh tersendiri di
dalam hati-baik terhadap mereka yang banyak
mengenal tabiatrya maupun yang tidak mengerti
sama sekali bahwa semua itu dari Allah. Di sinilah
jalannya pembicaraan itu berkumpul. Disandarkan
kepadanya malaikat bayang-bayang, tasbih, sujud,
takut, harapan, doa yang berhak dikabulkan, dan

doa yang tidak dikabulkan. Dihimpunkan kepada-

nya pula hal-hal lain seperti keadaan orang ke-
hausan yang membutuhkan air, yang membuka
kedua telapak tangannya untuk mengambil air dan

memasukkannya ke dalam mulutnya, yang nota-

bene hanya setets dua tetes saja yang sampai ke
mulul...

Semua ini tidak terkumpul dalam nash secara

kebetulan dan tanpa pertimbangan. Semua ini ter-

susun dalam sebuah redaksi untuk memantulkan
bayangannya kepada pemandangan itu, dan me-

lipatnya dalam nuansa ketakutan dan kehati-hatian

-kekhawatiran dan harapan, merendahkan diri dan
gemetar-dalam rangkaian gambaran kekuasaan
Allah sendiri Yang Mahaperkasa dan Yang ber-
kuasa untuk memberi manfaat dan mudharat, de-

ngan meniadakan segala sekutu yzurg didahvakan.
Redaksi itu untuk menakut-nakuti orang tentang
akibat mempersekutukan Allah dengan yang lain.

"Dial.ah Tithan y ang memperlih"atkan kilat ktpadamu
untuk menimbulkan ketakutan dan h.arap an.... "

Dialah Allah yang memperlihatkan fenomena-
fenomena alam deperti ini kepadamu. Fenomena
yang lahir dari tabiat alam yang diciptakan-Nya
dengan aturan yang khusus ini, dan menjadikan
untuknya kekhususan-kekhususan dan gejala-

gejalanya. Di antaranya ialah kilatyang diperlihat-
kan kepadamu sesuai dengan aturannya, lantas
kamu merasatakutkarenayang demikian itu sen-

diri sudah dapat mengguncang perasaan. Adakala-
nya Dia memunculkan petir. Hal itu mengingatkan
Anda akan banjir besar sebagaimana yang pernah
Anda alami. Akan tetapi, di balik itu Anda juga

mengharapkan kebaikan darinya, yang berupa
hujan lebat yang dapat menghidupkan tanah yang
mati dan mengalirkan sungai-sungai.

"...Dan Dia mmgadalwn awan mendung. "(ar-Ratd:
12)

Dia pulalah yang mengadakan awan mendung
yang mengandung air. Maka, sesuai dengan per-

aturan-Nya di dalam menciptakan alam dan menyu-
sunnya ini, terjadilah awan mendung dan turunlah
hujan. AndaikataAllah tidak menciptakan alam ini
dengan aturan yang seperti ini, niscaya tidak akan
ada mendung dan tidak akan ada turun hujan.

Pengetahuan tentang bagaimana proses terjadi-
nya mendung dan turunnya hujan sama sekali tidak
menjadikan fenomena alam ini kehilangan nuansa
ketakjuban dan petunjuknya. Maka, semua ini ter-
jadi sesuai dengan susunan alam yang khususyang
tidak ada seorang pun yang membuatnya selain
Allah. Juga seSuai dengan aturan tertentu yang
mengatur susunan ini yang tidak ada seorang pun
hamba Allah yang terlibat di dalamnya, sebagai-
mana halnya alam ini tidak menciptakan dirinya
sendiri dan tidak menyusun sendiri aturannya.

Petir... salah satu dari tiga buah fenomena alam,
yaitu hujan, kiiaf dan petir. Suara yang gemerincing
dan menggelegar ini adalah sbuah fenomena alam
yang diciptakan oleh Allah-bagaimanapun tabiat
dan sebabsebabnya. Ia mengingatkan kembali pen-

ciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Ia adalah
pujian dan tasbih terhadap kekuasaan yang mem-
buat aturan ini, sebagaimana setiap ciptaan yang

indah dan rapi bertasbih dan menyatakan pujiannya
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kepada Sang Pencipta dan menyanjung-Nya dengan

menampilkan bekas-bekas ciptaan-Nya yang indatl
dan rapi. Boleh jadi yang ditunjuki langsung oleh
lafal itu ialah bertasbih dalam bentuk perbuatan,

sedangkan petir ihr sendiri bertasbih dalam bentuk
perbuatan dengan memuji Allah. Perkara gaib yang

tidak diperlihatkan Allah kepada manusia ini harus-
lah diterima dzin dibenarkan oleh manusia, karena
mereka sendiri tidak mengetahui urusan alam dan
diri mereka ini kecuali hanya sedikit

Dipilihnya pengungkapan dengan b ntnsbihny a
petir dergan mcmuji Allnhkarena mengikuti metode
deslaipsi Al-Qur'an dalam kalimat ini. Dan, dilepas
kannya tanda-tanda kehidupan dan gerakannya
pada pemandangan alam yang bisu, agar hrrut sertd
datam pemandangan dengan suatu gerakan dari
jenis gerakan pemandangan ifu secara keseluruh-
an-sebagaimana saya jelaskan dalam buku af-
Tas hw iir u I Fanniy fi I - Qr' an.

Pemandangan di sini adalah pemandangan

makhluk hidup dalam nuzulsa kealaman. Di sana

ada malaikatyang bertasbih karena takut kepada
Allah, ada doa kepada Allah, dan ada doa kepada
sekutu-sekutu selain Allah. Ada pula orang yang
membentangkan kedua telapak tangannya ke air
agar dapat menyampaikan air ihr ke mulutnyayang
sudah barang tenhr tidak dapat menyampaikannya-
Di tengah-tengah pemandangan orang yang ber-
doa beribadah, dan bergerak ini disertakanpulalatt
pembahasan tentang petir, seolah-olah dia itu
makhluk hidup yang dengan suaranya itu dia
bertasbih dan berdoa.

Kemudian unfuk melengkapi nuansa ketakutan,
permohonan doa, kilat, petir, awan mendungyang
beraL.., maka disebutkanlah halilintaryang dilepas
kan-Nya, lantas ditimpakan kepada siapa yang
dikehendaki-Nya. Halilintar adalah fenomena alam
yang terjadi karena memang telah disusun dengan
aturan seperti ini oleh Allah. Dan, Allah kadang-
kadang menimpakarurya kepada orangorang yang

telah mengubah keadaan dirinya. Kebijaksanaan-
Nya menghendaki unhrk tidak menangguhkan ke
matian orang ihr, karena Dia tahu bahwa penang-
guhan itu tidak membawa kebaikan baginya, malah
justu akan membawanya kepada kebinasaan.

Yang menakjubkan, di dalam membicarakan
suasana takut terhadap kilat, petr, dan halilintar;
dan dalam pembicaraan tentang ramainya tasbih
petir dengan memujiTuhanny4 malaikat bertasbih
karena takut kepada-Nya, dan raungan halilintar
dengan kemarahannya.. tiba-tiba saja dimunculkan

suara manusia berbantah-bantahan tentang Allah.
yakni, Allah Yang menimbulkan semua suara ini
(petir, halilintar, dll) yang mengungguli semua
perbantahan dan semua kesia-siaan,

'Dan merelm bubantah-bantahnn tentang Allah, dnn
Diakh Tuhan .Yarry Mahaluras silcanya. " (arRa'd:
13) |

Dengan demikian, lenyaplah suara merekayang
lemah ditelan fenomena besar yang berupa peng-
abulan doa dan permohonan, petir yang meleng-
king, dan halilintar yang menggelegar. Semuanya
seakan berbicara menunjukkan adanyaAllah (suatu

persoalan yang sedang mereka perdebatkan) dan
menunjukkan keesaan-Nya. Diaratrkannya tasbih
dan pujian hanya kepada-Nya saja dari alam yang
lebih besar dari paramalaikatyang selalu bertasbih
karena takut kepada-Nya (dan rasa takut ini me-
nunjukkan bahwa mereka termasuk makhluk-
Nya). Maka, di manakah suara-suara lemah dari
manusia yang berbantah-bantahan tentang Allah
Yang Mahakeras siksa.Nya? !

Mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan
menisbatkan sekutu-sekutu kepada-Nya. Mereka
berdoa kepada berhala-berhala di samping kepada
Allah. Berdoa kepada Allah itu sajalah yang benaq
sedang doa yang ditujukan kepada selain-Nya
adalah batil dan musnah. Pelaku penyekuhran Allah
itu hanya mendapatkan kepayahan dan keletihan,

"Hanya bogi Ailnhlnh (lwk mmgabullwn) dna yang
benar. Dan bnhnln:bnlwln yarry merela sernbah selnin

Alhh tidnk dnpat mempderunlwn sesuatu pun bagi
merelm, melainlan seperti nrang Jattg rnembuknlan
ledua bl,apak nngannya lec dalnm air supaya sampai
air lu mulutnya, padalwl air itu tidnk dapat sampai
lce mulutnya. Dan doa (ibadnh) marry-mang lwfv itu
lwny alnh sia-sia belalu.' (a*Ra'd: 14)

Pemandangan di sini adalah sesuatu yang ber-
kata, bergeralg berjuang, dan bersedih hati. Maka,
hanya satu doa saja yang benar, dan hanya doa
(ibadah) ini saja yang diterima. Yaitu, berdoa ke
pada Allah, menghadap kepada-Nya bergantung
kepada-Nya, memohon pertolongan-Nya, rahrnat-
Nya, dan pehrnjuk-Nya Yang selainnya adalatr batil,
sia-sia, seperti debu yang beterbangan.

Tidakkah Anda lihat orang{ftrng yang berdoa
(menyeru) kepada sembahan-sembahan selain
Allah? Lihattatr salatr seorang dari mereka ini, yang
mengadu meminta tolong, haus, dengan meng-
ulurkan kedua lengannya dan membentangkan
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kedua telapak tangannya, sedang mulutnya terbuka
berkomat-kamit berdoa meminta air agar sampai ke
mulubrya. Tetapi, air itu tak sarnpai juga ke mulut-
nya, setelah dia berusaha bersusah payah. Demi-
kian pulalah doa (ibadah) orangorang yang kafir
kepada Allah YanS Maha Esa, ketika mereka ber-
doa kepada sembahan-sembahan yang mereka
persekutukan dengan Allah, "Dan doa (ibadah)
zrang-nrang kafir itu hnnyalah sia-sia belalw.'l

Dalam kondisi yang bagairranakah tetestetes air
itu tidak sampai ke mulut orang yang meminta,
yang merindukan, dan kehausan ifu? Dalam suasana
penuh kilat, petir, dan mendung, yang semuanya
terjadi dengan perintah Allah Yang Maha Esa lagi
Mahaperkasa.

Pada wakhr orang-orang yang gagal itu meng-
ambil tuhan-hrhan selain Allah dan menghadapkan
diri kepada mereka dengan menadahkan harapan
dan doa, ternyata semua orang yang ada di alam
semesta tunduk kepada Allah. Semua diperlakukan
menurut kehendak-Nya, funduk kepada sunnah-
Nya, dan berjalan sesuai dengan undang-undang-
Nya. Orang yang beriman tunduk karena taat dan
iman, sedang orang yang tidak beriman funduk
karena tertekan dan terpaksa. Maka, tidak ada
seorang pun yang dapat melawan kehendakAllah
dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di luar
undang-undang-Nya yang telah ditetapkan-Nya
bagi kehidupan ini,

"Hanya lczpada Allnhlnh sujud (patuh) segala apa yang
ann di kngit dnn di bumi, baik dmgan kennuan sendiri
maupun tupalsa, dan (sujud puk) bay ang-bayargya
pada waktu pagi dan penng h.ari." (ar-Ra'd: 15)

IGrena nuansanya nuansa ibadah dan doa, maka
ungkapan yang digunakan mengenai ketundukan
kepadakehendakAllah ini ialah dengan kata sujud,
yang merupakan puncak lambang ubudiah. Kemu-
dian dirangkaikan dengan orangorang yang ada di
langit dan di bumi, demikian pula bayang-bayang
mereka. Bayang-bayang pada waktu pagi hari, dan
bayang-bayang pada petang hari ketika cahaya
sudah mulai redup dan bayang-bayang semakin
panjang. Bayang-bayang ini dihubungkan dengan
manusia dalam bersujud, tunduk, dan melaksana-
kan perintah. Bayang-bayang ini sendiri merupakan
sesuatu yang hakiki (sebenarnya) bahwa ia selalu
mengikuti orangnya. Kemudian bayang-bayang
yang hakiki ini bertemu dengan bayang-bayang
dalam lukisan (yang digambarkan ayat itu), se
hingga menimbulkan kekaguman.

Apabila sujud itu bercampur-baur (dilakukan
oleh manusia dan bayang-bayang) dan apabila alam
semesta dengan semua isinya tunduk berlutut de-
ngan jalan iman atau tidak beriman..., maka semua
itu adalah sarna, semuanya sujud (patuh) kepada
Allah. Dan, orang{rang yang merugi itu menyeru
tuhan-tuhan selaip Allah.

Dalam suasana pemandangan yang menakjub-
kan ini, diarahkanlah kepada mereka pertanyaan-
pertanyaan yang mengejek. Memang tidak ada
yang pantas bagi orang yang mempersekutukan
Allah dalam suasananya seperti ini kecuali ejekan,
penghinaan, dan tertawaan,

"Katakanlah, 'Siapakah Tithan langit dan bumi?'
Jawabnya, Allnh.' Knnlmnlah,'Mala, patutkah lamu
mengambil pelindung-pelindungmu dnri seln in Allnh,
padahal mereka tidak menguosai kemanfuatan dan
(tidnkpuk) kmudharatan bagi diri merelm sendiri?'
I(atalenlah,Adnl(nh sam& lrangyang buta dan yang
dnpat melihnt, atau sam.alwh gew gulin fungan tnang
bendtrang? Apalah merekn mmjadilmn beberapa se-

kutu bagt Allah yang dipat menciptalmn seperti cipta-
an-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa rnenurut
pan"dangan merelm?' Katalmnlah,Allah adalah Pen-

cipta segaln senatu dan Dialah TilhanYangMahn Esa
lngi Mahapulasa. "'(ar-Ra'd: 16)

Tanyakanlah kepada mereka dan semua orang
yang ada di kolong langit dan bumi, "Siapakah
Tithan langit dan bumi?"Pertanyaan ini tidak di-
maksudkan agar mereka memberikan jawaban,

karena redaksi kalimat sebelumnya sudah men-
jawabnya. Yang dikehendaki ialah agar mereka
mendengar jawaban dengan kata-kata, setelah
mereka melihat jawaban itu pada pemandangan
yang terparnpang,

'Jawabnya, 'Allah." Kemudian tanyakan pula
kepada mereka, 'Makn. patutknh lcamu mengambil
pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal
mnelw tidnk mmguasai kernnnfantan dan tidak (puln)
fumudhnratan bagi diri muelw smdiri?"

Tanyakan kepada mereka untuk menunjukkan
keingkaran kepada mereka, karena dalam praktik-
nya nrereka telah menjadikan tuhan-tuhan selain
Allah. Tanyakan kepada mereka, meskipun per-
soalannya sudah sangat jelas dan perbedaan antara
yang hak danyangbatilitu pun sudah jelas-sejelas
perbedaan antara orang yang buta dengan orang
yang dapat melihat, dan antara kegelapan dengan
cahaya.

Penyebutan kegelapan dan cahaya itu meng-
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isyaratkan kepada mereka dan kepada orang{rang
mukmin. Kebutaan itu sendiri telah menghalangi
mereka untuk melihat kebenaran yang sangat jelas

dan terang yang dapat dirasakan pengaruhnya oleh
semua orang yang ada di langit dan di bumi. Kemu-

dian, penyebutan kegelapan dan cahaya itu juga

mengisyaratkan keadaan mereka dan keadaan

oftmg{rang beriman. Kegelapan ihrlah yang meng-

halangi pandangan sehingga mereka tidak dapat

melihat kebenaran yang terang benderang.
Adakah Anda methat sekutu-sekutu selain Allah

yang mereka ambil itu dapat menciptakan maKrluk
seperti yang diciptakan Allah? Yang serupa makh-

luk-makhluk ciptaan Allah ini dengan ciptaan mereka,

sehingga tidak diketahui lagi mana yang ciptaan

Allah dan mana yang ciptaan sekutu-sekuhr (ber-

hala-berhala) itu? I(alau memang begitu keadaan-

nya, mdka ada alasan bagi mereka untuk meng-

ambil sekutu-sekutu itu. Dan, sekutu-sekutu ifu
(ika dapat menciptakan makhluk seperti ciptaan

Allah) layak memiliki sifat berkuasa atas makhluk
sebagaimana halnya Allah, yang dengan begitu

mereka berhak diibadahi. Akan tetapi, jika berhala-

berhala itu tidak berkuasa menciptakan makhluk
yang sama dengan ciptaan Allah, maka sudah tidak
ada kesamaran lagi bahwa mereka tidak berhak
unhrk diibadahi.

lni merupakan ejekan yang pahit terhadap kaum
yang melihat segala sesuatu dari makhluk Allah,
dan melihat sembahan-sembahan yang mereka
dakwakan itu tidak dapatmenciptakan sesuahr pun.

Mereka tidak menciptakan sesuafu, bahkan mereka
jusfru diciptakan. Akana tetapi, setelah itu mereka

malah menyembah berhala-berhala ihr dan tunduk
kepadanya dengan tidak ada kesamaran lasi' Akal

dan pikiran yang paling lemah sekalipun kiranya

dapat memahami masalah ini....

Sebagai pamungkas bagi ejekan yang menyengat

ini, yang tidak perlu dipertentangkan dan diper-

debatkan sesudah diajukannya pertanyaan ini,
ialah, "Katakanlah, Allah adalah Pencipta segala

s esuatu, dnn Dialah Tuhnn Yang l[a]n Es a lagi Mahn-

perknsa."'
Itulah keesaan dalam penciptaan dan keesaan

dalam keperkasaan, puncak tingkat kekuasaan.

Demikianlah persoalan para sekutu ini sejak awal-

nya diliputi dengan bersujudnya (tunduknya) semua

makhluk yang ada di langit dan di bumi beserta

bayang-bayang mereka kepada Allah, baik dengan

suka rela maupun dengan terpaksa. Pada bagian

akhirnya dikemukakan tentang keperkasaan yang

kepadanya tunduklah segala sesuatu yang ada di
langit dan di bumi. Sebelumnya sudah didahului
dengan pembicaraan tentang kilat, petir, halilintar,
tasbih dan tahmid, dan tentang takut dan harapan.

Hati yang mana lagikah yang masih bersikap
keras terhadap persoalan yang amat besar dan me
nakutkan ini? Tak ada yang begitu lagi kecuali hati
orang yang buta dan hilang penglihatannya, yang

hidup dalam kegelapan sehingga hancur binasa.

Sebelum meninggalkan lembah ini baiklah kami
tunjukkan perlawanan yang terisyaratkan dalam
metode penyampaiannya. Antara nlat dnn bnhnrap,

antara kilat yang mmyambar dengan awan mendung

yang buat (dan bnat dt sittr, sesudah mengisyaratkan
kepada air, bersekuhr dalam sifat berlawanan de
ngan kilatyang ringan dan cepat), dan antara tasbih-

nya petir dengan mmuji-Nya dan tasbihnya mnlniknt
Anrenn nkut fupada- Ny a. lugaantara doa (ibadah)

yang benar dan doa yang sia-sia, antara langit dan

bumi, sujudnya orang yang ada di dalamnya dengan

suln reln dan terpalaa, antara mnnusin dan bayang'

bq ong, antara pagi danpetang hnri, antara orang y ang

buta d.an yang dapat melilwt, antara kegelapan dan

cahnya dan antara YangMahn Pmcipta lngi Mahn-

perlusa fungan sekutu-sekutu yang tidak dnpat men-

ciptakan sesuatu pun, bahkan tidak bnkuasa tuhadn|
kimanfaatan dan leemudharatan bagi diri mereka

sendiri. Demikianlah gaya bahasa ungkapan-ung-
kapan ini yang lembut dan penuh isyarat, indah dan

mengagrmkan. 
.

Perumpamaan tentang Kebenaran
dan Kebatilan

Kemudian kita lanjutkan perjalanan rangkaian
kalimat ini, yang membuat suatu perumpamaan
bagi kebenaran dan kebatilan, bagi dakwah yang

abadi dan dahvah yang akan hilang lenyap bersama

angin lalu. Perumpamaan bagi kebaikan yang tenang

dan keburukan yang bergejolak. Dan, perum-
pamaan yang dibuat di sini melambangkan kekuat-

an Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa, dan

melambangkan pengaturan Yang Maha Pencipta

dan Maha Pengahrr terhadap segala sesuatu. Ini
termasuk pemandangan alam yang telah dibicara-

kan oleh redaksi kalimat ini di muka.

3 \S:;66.,:,&iSJGit|;-a'*r<r',i;
gf'*l'#;t';,1'6ta4tih-;ltW'
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fr7
'Allah telnh mmurunlan air (hujan) dnri l"angit; ma.kn

m.engalirlnh air di bmbah-lcmbah mmurut ulatrannya,
mala arus itu membawa buih y ang mmgembang. Dan
dari apa (hgam) yang merekn lebur dal"am api untuk
membuat perhiasan atau alnt-alnt, ana @uk) buihnya
seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat
p numpamaan (baSx) yang bm.ar dan yng batil. Ada-
pun buih itu, aknn hilang sebagai sesuatu yang tak a.dn

harganya; adapun larg membni manfaat leepada mn-
nusin, mnla in tetnp di bumi. D emikianlnh Allnh mun-
buat p uumpamnan-pmnnparnaan." (ar-Ra'd: 17)

Mabalah dihrur*annya air hujan dari langit yang
kemudian mengalir ke lembah-lembah sangat rele
van dengan nuansa kilat, petir, dan awan mendung
dalam pemandangan terdahulu, sebagai susunan
sebuah pemandangan alam secara umum yang men-
jadi persoalan dan tema surah ini. Semua ini sekali-
gus sebagai kesaksian terhadap kekuasaan Allah
Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa. Dan, mengalir-
nya air ke lembahJembah dengan ukurannya, dan
dengan kadar kemampuan (kapasitas) dan kebu-
hrhannya, menjadi saksi bagi pengaturan Yang Maha
Penciptaterhadap segala sesuatu. Ini juga salah satu
persoalan yang dibahas oleh surah ini. Baikyang ini
maupun ymg itu tidak lain merupakan bingkai bagi
perumpamaan yang hendak dibuat oleh Ailah bagi
manusia mengenai pemandangan kehidupan mereka
yang mereka lalui dengan tidak mereka sadari.

Air turun dari langit,lalu mengalir ke lembatr-
lembah. Dan, dalam perjalanannya itu timbullah
buih yang mengapung ke permukaan yang kadang-
kadang menutup sebagian air itu. Buih itu ber-
hamburan, bertambah besar, dan menggelem-
bung. Namun, sesudah itu tetaplah dia ihr buih, se
dang air di bawahnya tetap mengdir dengan tenang,
yaitu airyang membawakebaikan dan kehidupan.
Demikian pula yang terjadi pada barang-barang
tambang yang dilebur untuk dibuat perhiasan se
perti emas dan perak, atau dibuat bejana atau per-
kakas yang sangat berguna bagi kehidupan seperti
besi dan timah. Maka, kotorannya mengapung ke
permukaan dan kadang-kadang menuhrp tambang
yang asli. Namun, sesudah itu ia tetaplah kotoran,
dan yang tambang tetaplah tambang dalam ke-
murniaannya.

Demikianlah perumpamaan kebenaran dan ke-
batilan dalam kehidupan ini. Kebatilan itu meng-
apung, menggelembung, dan mengembang lantas
tampak sebagai benda yang rapuh dan terapung-
apung. Namun, dia adalah buih atau kotoran, yang
tak lama lagi hilang melayang tak ada hakikatnya
dan tak dapat dipegangi. Sementara kebenaran
tetap tenang dan mantap, yang kadang-kadang oleh
sebagian orang disangka telah hilang, lenyap, atau
mati. Akan tetapi, ia masih tetap ada di dalam bumi
seperti air yang membawa kehidupan atau seperti
tambang yang murni, yang senantiasa memberi
kemanfaatan bagi manusia.

'D emikinnl"ah Allnh membuat p erumpam.a.an", dan
demikian pula Dia menetapkan persoalan dakwah,
akidah, amalan, dan perkataan. Dia itu Maha Esa
lagi Mahaperkasa, Yang Mengatur alam dan ke-
hidupan, Yang Mengetahui yang tampak dan yang
tersembunyi, yang hak dan yang batil, yang kekal
dan yang sirna.

Maka, barangsiapa yang patuh kepada Allah,
niscaya ia akan mendapatkan pembalasan yang
sebaik-baiknya- Orangorang yang tidak memenuhi
seruan-Nya kelak akan mendapatkan kesusahan
besar yang seandainya seseorang dapat memiliki
seluruh apayang ada di bumi ditambah sebanyak
itu lagi, niscaya akan dipergunakannya unfuk me
nebus dirinya dari kesusahan yang menakutkan itu.
Tetapi sayang, dia tidak akan dapat menebus diri-
nya. Ketakutan dan kesusahan besar itu adalah
hisab yang buruk, dan nerakaJaharuram yang akan
menjadi tempat tinggalnya. Wahai, alangkah buruk-
nya jahanam itu sebagai tempat tinggal!

:i'\k#.{6.ti;i}::s6})}V:.:itjrJ
", y4j1{51,i; Iwrt+,-;'A aS & 5 i
t :a,;Vk A'*' ev$ .v? j4. j
"Bagi orang-zrang yng memenuhi seruan Tuhannya
(disedialnn) pembalnsan yang baik. Dan orang-orang
yang tidak memmuhi seruan Tuhan, sekiranya mnekn
memiliki semua (Lekny ann) yang adn di bumi dan (di-
tambah) sebanyakisi bumi itu lngi besertanya, niscaya
mneka aknn menebus dirinya dengan kelayaan itu.
Orang-orang itu disedialun baginya hisab yang buruk
dan tempat kediaman mereka ialahJahannam, dan
itulah seburuk-buruk tempat tempat tinggal." (ar-
Ra'd: 18)

Orangorang yang memenuhi seruan Tuhannya



Lanjutan Juz XIll: Akhir'tusuf,, ar-Ra'd, dan lbrahim (44 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qtr'an WI

dikontraskan dengan orang-orang yang tidak me
menuhi seruan Tuhannya. Pembalasan yang baik
dikontraskan dengan azabyang buruk, jahanam,

dan tempat tinggal yang buruk. Demikianlah
metode yang dipergunakan dalam surah ini untuk
menyampaikan segala persoalannya
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'Adakah orang yang mengetahui bahwa apa
yang diturunkan kepadamu dari Thhanmu itu
benar, sama dengan orang yang buta? tlanya-
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lah orang-orang yang berakal saja yang dapat
mengambil pelajaran. (tO) (Yaitu) or:rng-orang
yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak
perjanjian. (20) Dan orang-orang yang meng-
hubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah
supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada
Tirhannya dan takut kepada hisab yang buruk
(21) Dan orang-orang yang sabar karena men-
cari keridhaan Ttrhannya, mendirikan shalal
dan menalkahkan sebagian rezeki yangKami
berikan kepada merekao seca.ra sembunyi atau
tera^ng-terangan, serta menolak kejahatan de-
ngan kebaikan. Orang-ora.ng itulah yang men-
dapat tempat kesudahan (yang baik). (22) (Yaiur)

surga'Adn yang mereka masuk ke dalamnya
bersama denga"n orang-orang ya"ng saleh dari
bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-
cucunyq seda.ng malaikat-malaikat masuk ke
tempat-tempat mereka dari semua pintu; (23)

(sambil mengucapkan),'Salamun'alaikum
bimaa shabartum (keselamatan atasmu berkat
kesabara^nmu).' Makao alangkah baiknya tem-
pat kesudaha.n ihr. (2a) Dan orang-orang yang
merusakja.nji Atlah setelah diikrarkan dengan
teguh da.n memuhrskan apa-apa yang Allah
perintahka"n supaya dihubungkan, dam meng-
adakan kerusakan di bumi Orang-orangitulatl
yang memperoleh kuurkan, dan bagi mereka
tempat kediaman yang buruk (|ahannarr). (25)

Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya
bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka ber-
gembira dengan kehidupan di dunia, padahal
kehidupan dunia iar (dibanding dengan) ke-
hidupan akhirat hanyalah kesenangam (yat g
sedikit).(26) Ora"ng-orang kafir berkata"'Meng-
apa tidak dihrrunka"n kepadanya (tvtutnmmaa)
tanda (mukjizat) dari TirhannyaP Kataka.nlah,

"Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang
Dia kehendaki da^n menunjuki orang-orang
yang bertobat kepada-Nya-' (27) (Yaitu) orang-
orang yang beriman dan hati mereka menjadi
tenteram dengan mengingat Allah. Ltgatlaft"
hanya dengan mengingat Atlahlah hati men-
jadi tenteram. (28) Orang-onmg yang beriman
dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan
dan tempat kembali yang baik. (29) Demi-
kianlah, I(ami telah mengutus kamu kepada
suatu umat yang sungguh telah berlalu bebe-
rapa umat sebelumnya, supaya kamu mem-
bacakan kepada mereka (Al-Qur'an) yangKami
wahyukan kepadamu, padahal mereka kalir

kepada Tirhan Yang Maha Pemurah.
Katakanfah,'Dialah Ttrha^nkra tidak ada tuhan
yang berhak disembah selain Dia. Ilanya ke-
pada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-
Nya aku bertobat' (30) Dan sekiranya ada suahr
bacaan (kitab suci) yang denga^n bacaan ihr
gunung-gunungrdapat digoncangkan atau bumi
jadi terbelah atau oleh ka^renanya orang-orang
ya"ng sudah mati dapat berbicara, (tentu Al-
Qpr'an itulah dia). Sebenarnya segala urusan
itu adalah kepunyaan Allah. Ivlaka" tidakkah
orang-orang yang beriman itu mengetahui
bahwa seandainya Afhh menghendaki (semua
mamusia beriman), tenhr Allah memberi pe-
trnjukkepada ma.nusia semuanya- Dan, oramg-
orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana
disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau
bencana ihr terjadi dekat tempat kediaman
mereka, sehingga datanglah janji Allah. Se-
sungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (31)

Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan
beberapa orang rasul sebelum kamu, maka
Aku beri tangguh kepada orang-orang kafir
itq kemudian Aku binasakan mereka. Alat g-
kah hebabrya siksaan-Ku itr! (32) Ivlaka, apakah
Ttrhan yang menjaga setiap diri terhadap apa
yang diperbuabrya (sama dengan yang tidak
demikian sifatrya) ? Mereka menjadikan bebe-
rapd sekuhr bagi Allah. Katakanlah, 'Sebut-
kanlah sifat-sifat mereka ihr!' Atau, apakah
kamu hendak rhemberitakan kepada Allah apa
yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau kamu
mengata"kan (tentang hal itu) sekadar perkata-
an pada lahirnya saja- Sesungguhnya orang-
orang kafir ihr dijadikan (oleh setan) memrur-
da"ngbaiktipu daya mereka da"n dihalanginya
dari jalan (yang benar). Dan barangsiapa yang
disesatkan Allah, ma^ka baginya tak ada se-

orang pun yang akan memberi pehrnjulc (33)

Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan
sesungguhnya azab a^khiratadalah lebih keras
dan tak ada bagi mereka seorang pelindung
pun dari (mb) AIlalL (3a) Perumpiunaan surga
yang dijanjikan kepada orang-orang yang
takwa ialah (seperti taman), mengalir sungai-
sungai di dalamnya; buahnya ta^k henti-henti
sedang naungannya (dernikian pula). Itulah
tempat kesudahan bagi orang-orang yang ber-
takwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-
orang ka"fir ialah nera^ka-(3S) Orang-orang yang
telah Kami berikan kitab kepada mereka
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bergembira dengan kitab yang diturunkan ke-
padamu, dan di antara golongan-golongan
(Yahudi dan Nasrani) yang bersekuhr, ada yang
mengingkari sebagiannya. Katakanlahr'Se-
sungguhnya aku hanya diperintah untuk me-
nyembah Allah dan tidak mempersekutukan
sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepada-Nya
aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku
kembali.' (36) Dan demikianlah, Kami telah
menurunkan Al-Qgr'an itu sebagai peraturan
(yang benar) dalam bahasa Arab. Dan se-

andainya kamu mengikuti hawa na^ftu mereka
sesudah datang pengetahuan kepadamu, maka
sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara
bagrmu terhadap (sik"a) Altah.(37) Dan sesung-
guhnya Kami telah menguhrs beberapa orang
rasul sebelum kamu dan Kami memberikan
kepadri mereka istri-istri dan keturunan. Dan
tidak hak bagi seorang rasul mendatangkan
suatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin
Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang ter-
tenhr). (38) Allah menghapuskan apa yang Dia
kehendaki dan menetapkan (apa yangDia ke-
hendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul-
Kitab (Lauh Mahtuzh). (39) Dan jika Kami
perlihatkan kepadamu sebagian (siksa) yang
Kami ancamkan kepada mereka atau Kami
wafatkan kamu, (hal itu tidak pentingbagrmu)
karena sesungguhnya tugasmu hanya menyam-
paikan sajan sedang Kamilah yang menghisab
amalan mereka- (a0) Dan apakah mereka tidak
melihat bahwa sesungguhnya Kami men-
datangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu
Kami kurangi daerah-daerah ihr (sedikit demi
sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah me-
netapkan hukum (menurut kehendak-Ny"),
tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya;
dan Dialah Yang Mahacepat hisab-Nya. (41)

Sungguh orang-orang kafir yang sebelum
mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu
daya" tetapi semua tipu daya itu adalah dalam
kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang
diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang
kafir akan mengetahui unhrk siapa tempat ke-
sudahan (y.ng baik) itu. (42) Berkatalah orang-
orang ka.fir,'Kamu bukan seorang ya.ng dijadi-
kan Rasul.' Katakanlah,'Cukuplah Allah men-
jadi salsi antaraku dan kamu dan antara orang-
orang yang mempunyai ilmu Al-Kitab.' (43)

Pengantar
Setelah menampilkan pemandangan-pemandang-

an yang sangat besar seputar cakrawala alam semesta

dan kedalaman aiam gaib serta apa yang ada dalam
gua-gua jiwa manusia sebagaimana yang ditampil-
kan bagian pertama surah ini, maka bagian kedua me
nampilkan sentuhan-sentuhan perasaan dan pikir-
an. Juga menampilkan lukisan yang halus dan lem-
but seputar persoalan wahyu dan risalah, persoalan

tauhid dan syirik, dan masalah tuntutan didatang-
kannya ayat-ayatAllah dan permintaan disegerakan-

nya realisasi ancaman. Ini merupakan perjalanan

baru seputarpersoalan-persoalan itu dalam surah ini.

Perjalanan ini dimulai dengan sentuhan terhadap
tabiat iman dan tabiat kekufuran. Yang pertama itu
adalah ilmu (pengetahuan), sedang yang kedua
adalah kebutaan. Juga sentuhan terhadap tabiat
orang{rang mukmin dan tabiat orangorang kafir,
dan menampilkan sifat-sifat yang membedakan
antara mereka. Kemudian diiringi dengan peman-

dangan tentang hari kiamat beserta kenikmatan
yang bakal diperoleh golongan yang pertama tadi
dan azab yang akan diterima oleh golongan yang
kedua. lalu, diteruskan dengan pembicaraan ten-

tang pelapangan dan penyempitan rezeki yang semua
persoalannya kembali kepada Allah. Kemudian
perjalanan dilanjutkan bersama hati yang beriman
dan tenteram karena mengingat Allah.

Selanjutnya dibicarakan sifat Al-Qur'an yang
hampir-hampir gunung bergoncang karenanya,
bumi terbelah, dan orang-orang mati dapat ber-
bicara. Dilanjutkan dengan sentuhan tentang ben-
cana-bencana yang senantiasa menimpa orang-
orang kafir atau terjadi dekat tempat tinggal mereka-
Setelah ihr perjalanan dilanjutkan dengart memberi-
kan bantahan yang mematikan seputar masalah
tuhan-hrhan yang diada-adakan. Dilanjutkan lagi
dengan membicarakan siksaan yang menimpa orang-

orang terdahulu dan dikuranginya daerah-daerah
mereka pada wakbu-waktu tertentu. Akhirnya, di-
tutuplah semua ini dengan menyampaikan ancam-
an kepada orang-orang yang mendustakan risalah
Rasulullah bahwa mereka kelak.akan mendapatkan
tempat kembali yang buruk sebagaimana yang
sudah dimaklumi.

Oleh karena itu, kita melihat bahwa irama dan
nada bagian pertama surah ini menyiapkan perasa-

an untuk menghadapi persoalan-persoalan dan
masalah-masalah yang dikandung oleh bagian ke
dua, mempersiapkan dan membukaperasaan unfuk
menerimanya. Dan, antara kedua bagian surah ini
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saling melengkapi. Masing-masing dengan irama
dan arahannya menyenfuh perasaan untuk sebuah
sasaran dan sebuah persoalan.

Ulul-Albab dan Kontra Ulul-Albab
Posoalnn prtnma adalah kisah wahyu, dan hal ini

sudah disinggung pada permulaan surah, dan di
sini diangkat lagi dengan redaksi yang baru,

$+vi!fi
'A\al@h oranglangmagetahui bahwa apayang di-
turunlun lupadamu dnri Tfulanmu itu berar, sama
dzngan mang y ang butn ? Hany alnh nrang- Mang y ang
bralail saja yang dapat mmgambil pelajaran." (ar
Ra'd:19)

lawan atau kebalikan dari orang yang mengeta-
hui batrwa apayang diturunkan dariTuhanmu itu
benar, bukanlah orangyang tidak mengetahui hal ini.
Tetapi lawan atau kebalikannyaialah orangyang buta

Ini merupakan uslub yang mengagumkan di
dalam menyenhrh hati dan memperbesar perbeda-
an. Tetapi, ini memang keadaan yang sebenarny4
tidak melebih-lebihkan, tidak menambah-nambah,
dan tidak mengubah kenyataan. Ibrena fubutaan
itu sendirilah yang menimbulkan kebodohan ter-
hadap hakikat yang amat besar dan sangat jelas
yang tidak ada yang kesamaran terhadapnya ke
cuali orang yang buta. Dan, manusia di dalam
menyikapi hakikat yang besar ini terbagi menjadi
dua golongan. Yaifu , orang{rang yang melek (me
lihat), maka mereka dapat mengetahuinya; dan
omngoftmg yang buta maka mereka tidak dapat
mengetatrui IGbutaanryra ini adalah kebutaan mata
hati, hrmpulnya penalararq tertutupnyakalbu, redup
nya sinar makrifah di dalam ruh, dan terpisahnya
dari sumber cahaya ...., "Hanyalah orang-oratgyang
bnaLnl saja yang dnpat nengamb;l pelajman."

Mereka memiliki akal dan hati yang mengerti,
mengingat kebenaran lantas mengambil pel ajaran,
dan menyadari pehrnjuk-pehrnjuknya lantas mere
nungkanrya.

Dan, berikut inilatr sifat-sifut ulul-albab itu.

!igri,,:.i;ljl$i4tj;ltti
"Orang-mang lang menenuhi janji Allah dnn tidn k
nmsak pnjanjian." (ar-Ra'dz 20)

Janji Allah di sini mutlak, meliputi semua macam
perjanjian; paktaAllah ini adalah mutlak, meliputi
semua pakta. Janji terbesar yang menjadi pokok
pangkal semua perjanjian lnlah janji iman Pal<ta
terbesar yang menjadi tempat berhrmpunya semua
pakta (perjanjian) ialah perjanjian untuk setia me
nunaikan segalaJ<onsekuensi iman ini.

Perjanjian iman itu ada yang lama dan ada yang
baru. Perjanjian yang lama adalah pedanjian ter-
dahulu bersamaan dengan fitah manusia yang ber-
hubungan dengan undang-undang seluruh wujud.
Fitrah yang mengerti secara langsung terhadap
keesaan iradah yang menjadi sumber segala yang
wujud, dan keesaan Yang Maha Pencipta yang me
miliki iradah tersebul di mana Dia sendirilah yang
berhak diibadahi. Perjanjian ini sudah ditetapkan
pada jiwa anak cucu Adam sejak mereka masih di
dalam sulbi, sebagaimana dikatakan dalam tafsir
yang kami pilih.

Kemudian, perjanjian ihr ada yang baru bersama
an dengan para rasul yang diutus oleh Allah. Para rasul
diutus bukan untuk mengadakan perjanjian iman
melainkan untuk memperbaruinya, mengingatkan
manusia kepadanya, merinciny4 dan menjelaskan
konsekuensinya-konsekuensinya seperti tunduk
patuh kepada Allatr Yang Maha Esa dan melepas
kan diri dari ketundukan dan kepatuhan (kebemga-
maan) kepada selain-Nya. Juga disertai dengan
melakukan amal saleh dan menempuh jalan hidup
yang lqrus, serta menghadapkan diri kepada Allah
Yang Maha Esa.Pemilik perjanjian terdatrulu ini....

Dari perjanjian ketuhanan ini dilanjutkanlah de
ngan perjanjian kepada sesama manusia, baik ter-
hadap Rasul maupun terhadap orang lain, baikyang
masih ada hubungan kekerabatan maupun tida[
perseorangan maupun kolektif, Maka orang yang
memelihara perjanjian yang pertama sudah tentu
alian memelihara perjanjian-perjanjian lainnya karena
memeliharanya itu merupakan suatu kewajiban.
Orang yang mau menunaikan konsekuensi-kon-
sekuensi perjanjian yang pertama, niscaya dia juga
akan menunaikan apayang menjadi tuntutan per-
janjian terhadap manusi4 karena semua ini sudah
menjadi konsekuensi perjanjian tersebul

Mak4 inilah kaidah besar pertamayang menjadi
fondasi sehruh bangunan kehidupan, yang ditetap
kan dalam beberapa kalimaL

#: a fr JtiJ,r;fiJlti, j;_iJij
tvqr,i'ti,W'
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' D an or ang- orang y eng menghub unglmn ap a- aP a I ang

Altnh prinnhkan supaya dihubunglwn, dnn m.erela

nkut lupadaTitlmnnya, dan nlwt lnpodo hisab yang

buruk." (ar-Rdd: 2f)

Demikianlah sifat-sifat mereka secara garis

besar. Apa saja yang diperintahkan Allah supaya

disambung, mereka sambung, yakni ketaatan yang

paripurna, istiqamatr yang berkesinambungan, dan

berjalan di atas sunnah sesuai dengan aturan-Nya

dengan tidak menyimpang dan tidak berpaling'
Oleh karena itn, dibiarkanlah apa y ang dip nittnhlant
ifu secara mujmal, dengan tidak diuraikan secara

terperinci apa saja yang diperintahkan untuk di.

sambung itu. Karena, perinciannya sudah tentu
sangat panjang, padahal bukan uraian panjang ini
yang menjadi tuiuan. Yane dimaksudkan ialah sikap

istiqamah yang mutlak yang tidak berbelok-belok,
ketaatan mutlak yans tidak berpaling, dan hubung-

an mutlak yang tidak terputus-putus.
Gayabahasa ayat ini menyinarkan ketaatan yang

sempurna ifu ke dalam perasaan dan hati yang ber-

sangkutan sebagaimana dilukiskan, 'Dan mnekn

takut lwpada Titlnnrtya dnn takut lupodo hisab yang

buruk."-Yuttl takut kepada Allah dan takut kepada

siksaan yang buruk dan menyedihkan pada hari
pertemuan yang menakutkan. Mereka itul ah ulul-

albab yarrg senantiasa memikirkan hisab (per-

hitungan) sebelum datangnya yaumul-hisab'hai
perhifungan'.

rcjtigiift.tJr
'Dan uang- orang yang sabar ltarenn mmmri keridha-

an Tilhannya"

Sabar itu bermacam-macam. Sabar memiliki
konsekuensi.konsekuensi. Yaitu, sabar atas semua

beban perjanjian-Ptrj aqiun ilatas (seperti beramal,

berjihid,-berdal$/ah, berijtihad, dan sebagainya),

sabar dalam menghadapi kenikmatan dan kesusah-

an serta kesulitan (karena sedikit sekali orangyang
dapat bersabar di dalam menghadapi kenikmatan
sehingga tidak sombong dan tidak kufur), dan

sabar dalam menghadapi kebodohan dan kejahilan

manusia yang sering menyesalil<an hati.

Sabar terhadap ini, sabar terhadap itu.... yang

semuanya dilakukan unfuk mencari keridhaan
Tuhannya. Mereka tidak merasa tersakiti kalau

orang-orang mengatakan, "Orang-orang itu am-

buradul!" Mereka tidak berlagak memperbagus
dirinya supaya orang{rang mengatakan, "Mereka

itu orang-orang yang sabar." Mereka juga tidak
menginginkan kemanfaatan (keuntungan) di balik
kesabaranny4 bukan pula unhrk menolak kesulitan

dan kesedihan yang menimpanya, dan bukan pula

karena hrjuan lain selain mencari keridhaan Allah.
Mereka bersabar atas nikmat-nikmat-Nya dan

cobaan-cobaan-Nya..., serta bersabar dengan me
nerirna qadha' dan"qadar-Nya, menyerah kepada

kehendak-Nya, ridha, dan menerima segalanya de
ngan senang hati (puas)....

";vtti'fi' D an mcndirilnn shnlnt "

Mendirikan shalat ini juga termasuk memenuhi
perjanjian denean A[ah. Tetapi, ia ditonjolkan karena

merupakan rukun pertama perjanjian ini, dan se
kaligus lambang penghadapan diri secara tulus dan

sempurna kepada Allah. Juga merupakan peng-

hubungan yang jelas antara hamba dengan Tuhan,
yang tulus dan suci. Sehingga, tidak ada satu pun
gerakan dan ucapan selain untukAllah.

iy,4fr"rit{5vi*r,
'Dan mmafwhknn sebagian reaki yang Kami bnilan
l"podo merekn, semra sanbunyi atnu terang-tetangan. "

Hal ini termasuk ke dalam sesuatu yang di-
perintahkanAllah untuk disarnbung, juga termasuk
dalam mmunai.kan bebanperjanjian Akan tetapi, ia
ditonjolkan karena ia merupakan bentuk hubungan
antara hamba-hamba Allah, yang menghimpun
mereka dalam agamaAllah di dalamkerangkake
hidupan ini. Infrk (zakat) ini juga untuk membersih-
kan jiwa si pezakat dari penyakit balf,ril, dan mem-

bersihkan hati si penerima dari penyakithasad atau

iri hati. Dan, infak ini juga menjadikan kehidupan
masyarakat muslim sebagai masyarakatyang suka

tolong-menolong dan memiliki kepedulian sosial
yang mulia atas dasar mencari keridhaan Allah.

lnfak ini dilakukan secara sembunyi atau terang-

terangan. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi
untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Karena,

kalau dilakukan secara terang-terangan, dapat me
nyinggung perasaan (si penerima). Akan tetapi, ada-

kalanya perlu dilakukan secara terang-terangan agar

perbuatan itu dapat diteladani atau diikuti olehyang
lain, sebagai bukti pelaksanaan syariaf dan sebagai

bukti kepatuhan terhadap perafiran yang berlaku.
Masing-masing ada tempatnya dalam kehidupan.
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$i#U5;o+,
'Muelw mmolak lejahnnn d.engan lvbailan."

Maksudnya, mereka membalas kejahatan de
ngan kebaikan dalam pergaulan sehari-hari, bukan
dalam urusan agama. Ungkapan ini melampaui muka-
dimah (premis) dan langsung ke natij ahko:nHusi'.
IGrena membalas kejelekan dengan kebaikan itu
akan melemahkan keburukan jiwa yang bersang.
kutan, mengarahkannya kepada kebaikan, mema-
darnkan api permusuhan, dan dapat menolak gang-
guan setan. Dengan demikian, pada akfiirnya kejahat-
an dan kejelekan itu akan tertolak. Oleh karena itu,
diaktririnya nash ayat ini dengan ungkapan tersebut
untuk mendorong umat ini agar membalas kejelek-
an dengan kebaikan dan untuk mendapatkan hasil
yang ditunggu-tunggu (yaitu kebaikan).

Akan tetapi, di dalam ayat ini terdapat isyarat
yanghalus untukmembalas kejelekan dengan ke
baikan apabila tindakan ini memang dapat menolak
kejatratan ihr, bukan malah menjadikan yang ber-
sangkutan semakin senang berbuat jahal Apabila
kejahatan dan kejelekan itu perlu diberantas dan
ainiUngtran (karena kalau dibalas dengan kebaikan
justru akan semakin menambah keberaniannya
berbuatjatra$, maka tidak ada tempat untuk menr
balasnya dengan kebaikan, agar kejatratan dan ke
burukan tidak semakin merajalela dan semakin
menjadijadi.

Menolak kejahatan dengan kebaikan itu pada
umunnya hanya dalam pergaulan pribadi antara
dua orang yang setara Adapun dalam urusan agama
Allah, maka tidak ditolerir. Orangyang suka me
lalcukan kejatratan tidak ada gunanya tindakan lain
kecuali harus ditolak dengan keras dan tegas.
Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka
bumi tidak ada gunanya tindakan lain kecuali harus
dihukum dengan hukuman yang keras. Sedangkan,
pengarahan-pengarahan Qur'aniah dilakukan dengan
mempertimbangkan sifuasi dan kondisi, dengan
dimusyawarahkan oleh para ulul-albab, lantas
diambil tindakan yang lebih baik dan lebih tepar

t)liG;WJ
"Orang-mang itulah yang nmdnpat tempt lendalnn
(yang bark1. " (arRa'd: 22)

.A, ,712 3). zn 1

+rl'!tcrrtF+
'(Yaitu) surga Adn yang mnckn masuk len dnlnmnya
bersama-sama orang-lrang yang saleh dari bapak-
bofuk rr*tl*, irtri-istri merela, dan anak-cum merela,
sedang mahikat-malaikat masuk ke tempat-tempat
mercka dari sernlta pintu (sambil mengucapkan),
'Sala.amun"alnihum biman shabartum (Ifuselnmatan
atnsmu b erl@t l(rsabaran:rnu).' Malw, alangkah baihy a
tempat lvndahan iu." (ar-Ra'dz %-2A)

Mnelw dengan kedudukannya yang tinggi itu
mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga
Adn sebagai tempat tinggal dan tempat menetap.

Di dalam suga ini mereka bergembira-ria ber-
sama orang{rang saleh dari bapak-bapak merek4
isti-isti merek4 dan anakcucu mereka. Mereka
itu masuk ke dalam surga karena kesalehan-ke
salehan mereka sehingga merekaberhakterhadap
nya- Di samping masuk surga itu, mereka juga di-
muliakan dengan bertemunya kembali dengan
orang{rimgyang mereka cintai. Hal ini merupakan
kelezatan lain yang'menambatr kelezatan yang
merekamsakan di dalam surga

Di samping berkumpul dan bersahrnp peraszxm
mereka dengan pertemuan bersama keluarga ini,
malaikatpun fi:rut serta menyambut dan memulia-
kan merek4 dengan gerak-geriknya yang indatr
menyenangkan,

"Malailtnt-mnlniltat masuk lu nnpat-tempat mnelw
dari sanua pintu." (ar-Rld: 23)

Redaksi kalimat itu membiarkan kita melihat
pemandangan yang terjadi. Seal€n-akan kita me
nyaksikannya dan mendengar para malaikat se
dang berkeliling-keliling mengucapkan, "Salnmun
hlailum himaa slabanumfa ni'ma 'uqbad-dnnr."

IGadaan mereka layaknya sebuah festival atau
reuni di mana mereka saling bertemu, mengucitp
kan salam, dan melakukan perbuatan-perbuatan
yang menyenangkan dan menggembirakan serta
penuh dengan penghormatan.

Sedangkan, di pihak lain adalatr orang{rang
yang tidak memiliki akal pikiran yang sehat dan
tidak mau mengingatAllah serta tidak memiliki
matahati untuk memandang. Maka keadaan mereka
bertentangan dengan ulul-albab,

T1 a#'{j 4rj4:;|, ;'fr i;3 1. tr;e\it
tfut{6{Jb1.Ii4lrry;"fij_J,rr{ifrA.

;r\t;r&JiffipfUL
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${rg-"P'
"Orang-orang yang merusak janji Allnh setelah di-
ilcrarlrnn dengan teguh d.an rnemutuslan apa-apa yang
Allah p nintahkan sup ay dihubunglan dan maryadn-

Iwn kerusalcan di bumi, orang-orang itulah yang mem-
paobh lwnlran dnn bagi mnela, tanpar ludinmnn yary
buruk (Jalwnnam)." (ar-Ra'd: 25)

Mereka merusak janji Allah atas fitrah dalam
bentuk undang-undang yang azali (yaitu janji iman
kepada Allah), dan sesudah itu merusak semua
macam perjanjian. Apabila perjanjian pertama sudatr

dirusak, maka rusaldatr semua perjanjian yang di-
dasarkan atasnya. Orang yang tidak memelihara
janjinya dengan Allah, maka tidak akan konsis ter-
hadap perjanjian apa pun. Mereka memutuskan apa
yang diperintatrkanAllah supaya disambung secara

umum dan mutlak Mereka juga membuat kerusak-
an di bumi, sebagai kebalikan dari mereka yang
sabar, menegakkan shalat, menginfrkkan hartanya
secara sembunyi dan terang-terangan, dan menolak
kejelekan dengan kebaikan. Maka, berbuat ke
rusakan di bumi adalah kebalikan dari semua ini;
dan meninggalkan semua ini berarti melakukan
kerusakan atau mendorong berbuat kerusakan.

'Mneka'|. yangdiusir dan dijauhkan dari ratrmat
Allah itu rnenlnpatlmn lnknnt Pengusiran ini me.
rupakan kebalikan dari penghormatan. 'Dan bagi

mnelu tempat kediaman yang buruk (Jalwnrwm)."
Dan, mengenai tempat kembali yang buruk ini
tidak perlu diterangkan lagi, karena Anda sudah
mengetahui kebalikannya

Mereka itu bergembira dengan kehidupan dunia
yang cuma sementara, dan setelatr ifu mereka tidak
akan merasakan kenikmatan akhirat yang abadi.
Padatral, Allatrlah yang menentukan rezeki ihr, yang
melapangkan atau menyempitkannya Mak4 semua
urusan di dunia dan di aliihirat sama-samakembali
kepada-Nya. Seandainya mereka mencari keba-
hagiaan aktrirat, maka Allah tidak melarang mereka
mencari kesenangan di bumi (dunia), karena Dia-
lah yang memberikan semua itu kepada merek4

C^itgiv'' i ts;A ;$'))i -fri\ii
iAJyt'{ia€tGA(,

'Allnh meluasknn reaki dan mmyempitlwnnya bagi
siapa y ang Din lufundaki. Mnekn bngembira dengan

kehidupan di dunia, padahnl kehidupan dunia itu

(dibandingkan dmgon) luhi.dupan akhirat, hanyalnh
lusmangan (yang wdikil). " (ar-Ra'd: 26)

Sebab-Sebab Seseora.ng Mendapatkan
Petunjuk atau Ke,sesatan Beserta Akibatrya
Masing-Masing '

Sudah diisyaratkan di muka perbedaan besar
antara orang yang mengetahui Oahwa apa yang
dihrunkan Allah kepada Rasul itu benar) dengan
orang yang buta. Sekarang redaksi ayat ini men-
ceritakan sedikit tentang orang-orang buta yang
tidak dapat melihat ayat-ayatAllah di alam semestq
dan orangorang yang tidak merasa cukup dengan
AlQur'an ini sehingga masih meminta ayat (tanda

kekuasaan Allah /mril<JizB;t) yang lain.
Redaksi ayat ini juga menceritakan sedikit ten-

tang kelakukan mereka sebagaimana disebutkan
dalam bagian pertama surah ini. Juga memberikan
jawaban bahwahrgas Rasul itu hanyamemberikan
peringatan, sedang urusan ayat itu ada di sisi Allah.
Sekarang redaksi ini menceritakan kembali ke
lakuan mereka itu serta memberikan jawaban de
ngan menjelaskan sebab-sebab seseorang men-
dapatkan petunjuk dan sebabsebab kesesatan. Di
samping ihr, juga dilukiskan hati yang tenteram
karena mengingatAllah, yang tidak labil, dan tidak
meminta hal-hal yang aneh-aneh untuk dijadikan
alasan untuk beriman, setelah AlQur'an berada di
hadapannya-

Inilah Al-Qur'an yang mempunyai pengaruh
yang sangat dalam. Sehingga, karenanya hampir-
hampir gunung bergoncang, bumi terbelah, dan
orang{rang yang mati dapat berbicara karena di
dalamnya terdapat kekuasaan dan kekuatan, moti-
vator dan daya hidup. Disudahilah pembicaraan ten-
tang orang-orang yang meminta datangnya ben-
cana dan hal-halyang luarbiasa dengan memberi-
kan pengertian kepada orangorang mukrnin. Juga
dengan mengaratrkan mereka unfuk memperhati-
kan contohcontoh bencana yang menimpa oftrng-
orang sebelum merek4 dan bencana yang menimpa
omng{ftlng di sekitar mereka dari waktu ke waliitu,

'KtSyii-t"$.r*y'13-itffi'"-iitg;
tj:,r; u.ji t ait g, 6yo x3A4 ;,U
JfiW;;,j+li'Nf*..4#!'{Yi
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,::.,;i1S. j*r;Ai1#jt;(<:j1$,
'l r* o..iL i' $ e,':t73 ixjK $;'u
W\i"?k&+,Ll6fi"$rwtJg
t ra 4t; u;; r{;}'r fnf, 6'} S
'F\,F;stnilfr '-J3\AetJ;)'6:jlitJ;
iFr"eJi"$S"6Itry;'4{inS"o}i+

w'rJil6s3i+J.$\allwitj,t
;*f;4r';n4i9JuOt'w\a,#
,fi3tffi {.;it3r ;\ iE;{';$fifi U
t;,r4,IKfr 'f 

iUr{t-iyi#'a1;
9.uw'

"Orang-mang lnfr bnlmtn, Mmgapa tidak diturun-
lwn lrzpadnnya (Mulwmnad) tnnda (rnukjiat) dari
Titlwnny a?' Kntalanlah,'Sesunguhnya Allnh mnry e-

satlrnn (mmjadilwn sesat) siapa yang Dia leehttdaki
dm mmur{uki orang-mang yang bntnbat lwpada- Nyo.'
(Yaitu) nrang-orang yang beriman dan hnti merelu
menjadi tuntsam dmgan mmgingat Allah. Ingatlah,
h"anya dmgan mengingat Alkhlah hnti rnenjadi ten-
turam. Orung-mang yatry berimnn dnn bnamnl sahh,
bagi merekn kebah^ogiaan dan tempat lumbali yang
baik. Denikinnlnh, I{arni telnh mmgutus lwmu lepadn
suatu umat yang sungguh telah bnlnlu bebnapa umat
sebelumnl a, supay a lamu mnnbarulwn lnpod" mnela
(Al- Qff' an) y ang l{ami walryulan kcpadamu, padnlal
rnerekn lnfir kzpadn Ibhnn Yang Maha Pemurah.
I{ntalcanlah, Dialnh nfunku, t;dak ada tulan (yang
berhak dis embah) s elain Dia. Hany a lup ada'Ny a alat
bntnwalal dan lwnya kzpada-Nya aleu bntnbat. Dan
seandainya adn suatu bacann (kinb suci) yang dngan
bacaan itu gunung-gunung dnpat digoncanglan atau
burni jad.i tefielah anu oleh laratnnya oratg-nrang
yang sudnh mati dapat berbicara, (tertu Al-@tf an
itukh dia). Sebenarnya segaln, urusan itu adalah ke-
puny ann Allnh. Maka, tidn}lcah mang-mang y ang b n -
imnn itu mtngetahui balaoa seandninya Allah mmg-
hmnaki (sanua mnnusia beriman), tatu Allah nnn-
bni paunjuk lnpodo manusia semuanla. Dan orang-
nangyangkafwsmantiasaditimpabmcamdisebatrkan
pnbuann mnelw smdii atnu batmm ifut bj adi fu kat
tcmpat kzdiamnn merekn, sehingga datanglah janji

Allnh. S aunguhny a Allah tidak mary alnhi j anji. D an
sesunguhnya telnh diptrolnk-olnkiknn beberapa rasul
sebelum knnru, mnkn Aku bui tanguhl"podo nratlg-
orang lwfir itu kemudian Aku binasakan merekn.
Alanglah lubatny a siksann- Ku itu! " (ar-'Rd dz 27 -32)

Sebagai jawaban terhadap permintaan mereka
terhadap hal-haltang luar biasa ialah batrwa ayat-
ayat atau hal-hal yang luar biasa itu bukanlah yang
menggiring manusia kepada keimanan. Untuk
dapat beriman ini telah terdapat dorongandorong-
an dasar di dalam jrw4 dan mempunyai sebabsebab
yang dapat mengantarkannya kepada keimanan itu
yang merupakan pekerjaan hati,

'I{ntnl@nfu'S aunguhny a Allnh mzny esatlwn (mm-
j adikan sesaf) orang yang Dia lufunnaki dan menunjuki
nrang-nratg J ang bertnbat kzpada- Nya."' (ar-Ra'd:
n)

Maka, Allah menunjuki orang-orang yang
bertobat kepada-Nya. Dan, bertobat kepada Allatr
itulah yang menjadikan mereka berkelayakan
untuk mendapat petirnjuk-Nya itu. I(alau begihr,
maftrumnya ialah bahwa orang{rang yang tidak
bertobat kepada-Nya, maka merekalah orang-
orang berkelayakan terhadap kesesatan, Allah pun
membiarkan mereka sesal Mak4 faktoryang ter-
penting ialatr kesiapan hati untuk menerima pe
funjuk, usahanya unfuk mendapatkannya, dan
pencariannya terhadap petunjuk itu. Sedangkan,
hati yang tidak bergerak untuk itu, maka jauhlatr ia
daripadanya.

Kemudian digambarkannya sebuatr lukisanyang
indah bagi hati yang beriman, dalam nuansa kete
nangan, ketenteraman, keceriaan, dan kedamaian,

"(YailA nrattg-oratg yang beriman dan lwt; merekn
ttnfuram dzngan mengingat Allah. "

Tenteram karena merasa berhubungan dengan
Allah, tenang karena merasa berada di sisi.Ny4 dan
merasa aman karena merasa di samping-Nya dan
berada dalam perlindungan-Nya- Ia tenang dari
gonanngan. Ia tenang karena tidak kebingungan di
jalan kehidupan. Ia merasa tenang dan tenteram
karena ia mengetahui hikmatr penciptaan, mengerti
dari mana ia bermula dan ke mana ia akan kembali.
la merasa tenang dan tenteram karena merasa di
bawatr lindungan-Nya dari semua musuh, dari
semua bahaya, dan dari semua kejatratan dan ke
burukan-kecuali apa yang Dia kehendaki, yang
disikapinya dengan ridha terhadap semua ujian dan
sabar terhadap semua cobaan. Ia merasa tenteram
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terhadap rahmat-Nya di dalam hidayah, rezeki, dan
pertndungan-Nya dalam kehidupan dunia dan

akhirat,

"Ingatlah, hnny a fungan rnengingat Allahlnh hati mm'
jadi tentuam. " (ar-Ra'd: 28)

Ketenteraman dengan mengingatAllah di dalam

hati orangorang mukmin itu adalah suatu hakikat
yang dalam yang diketahui oleh orang-orang yang

hatinya dipenuhi dengan keceratran dan keceriaan

iman, lantas menjalin hubungan dengan Allah.
Mereka mengetahui hakikat itu, tetapi tidak dapat

mengungkapkannya dengan kata-kata kepada
orang{rang yang tidak mengetahuinya, karena ia

tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ia me
rambat dan meresap di dalam hati yang menimbul-
kan kesenangan, kegembiraan, ketenangan, ke
tenterarnan, dan kedamaian. Di alamwujud ini, ia
merasa tidak sendirian, bahkan ia selalu merasa ada
yang menemani dan menghiburnya. IGrena semua
yang ada di sekelilingnya adalah teman. Sebab, apa
yang ada di sekelilingnya itu adalah ciptaan Allah
yang dia sendiri berada di bawah lindungan-Nya.

Tidak ada orang yang lebih celaka di muka bumi
ini daripada orang yang terhalang mendapatkan
ketenteraman dalam berhubungan dengan Allah.
Tidak ada orang yang lebih celaka daripada orang
yang terpufus hubungannya dengan alam se
kitarnya di mukabumi ini, karenaterlepas dari tali
kuat yang menghubungkannya dengan apa yang

ada di sekitarnya pada Allah Sang Pencipta alam.

Tidak ada yang lebih sengsara daripada orang yang
hidup dengan tidak mengetahui untuk apa ia ada

dan ke mana ia akan pergi serta tidak mengerti apa

arti hidup? Tidak ada yang lebih sengsara daripada
orang berjalan di muka bumi dengan merasa takut
terhadap segala sesuafu. I(arena, dia tidak merasa-

kan hubungan yang halus antara dirinya dengan
segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan,
tidak ada yang lebih sengsara dalam kehidupan ini
daripada orang yang membelah dan menempuh
jalan sendirian di padang kehidupan, yang harus
bekerja dan berusaha sendiri, dengan tidak ada
penolong, penunjuk jalan, dan pembanhr unhrknya-

Di sana ada suasana-suasana kehidupan yang

seor:mg manusia tidak dapat tidak harus menyarF
darkannya kepada Allah dan merasa tenteram
dengan perlindungan-Nya, bagaimanapun juga ke
kuataan, keperkasaan, dan kesiapannya. Dalam
kehidupan ini ada saat-saat dan keadaan yang dapat
memusnahkan semua ini, maka tidak ada orang

yang hatinya tegar kecuali yang hatinya tenteram
dengan mengingat Allitr, "Ingatlah, hnnya derryan

mengigat Allnhkh hati mmjad.i tenteram."

Orangorang yang bertobat dan kembali kepada
Allah dan hati mereka tenteram dengan mengingat
Allah itu, kelak akan diberi tempat kembali yang
baik oleh Allah di,sisi.Nya, sebagaimana mereka
telah bertobat dan kembali dengan baik kepada-
Nya dan sebagaimana mereka telah melakukan
amal yang baik dalam kehidupan,

'nljJt;J(6"4

tsv
"Orang-orang yang bnimnn dan bnamal sakh, bagi

mnelm lubalmgiaan dan tempat brnbali yang baik.'
(ar-Ra'd:29)

l;rf:d ;i'kebahagiaan' dengan mengikuti
wazmr 6:j; adalah untuk membesarkan dan

mengagungkan. Yakni, kebahagiaan yang amat
besar dan agung, dan tempat kembali yang baik di
sisi Allatr bagi orangorang yang sewaktu hidup di
dunia dahulu selalu kembali kepadaAllah....

Adapun orang{rang yang menuntut ayat (muk-
jizaD itu tidak merasakan ketenteraman iman.
Hatinya selalu bergoncang, menuntut kejadian-
kejadian yang luar biasa dan mukjizat-mukjinL
Dan, engkau Muhammad bukanlah orang pertama
yang menghadapi kaum seperti ini, sehingga apa
yang mereka lalrukan itu tidak aneh lagi. Sebelum
kamu telah ada umat-umat dan rasul-rasul yang
mengalami peristiwa seperti ihr. Oleh karena itu,
apabila mereka mengingkarimu, teruskanlah lang-
kahmu dan bertawakallatr kepada Allah,

'D emikianlnh l(arni ulah rcngutus lamu padn swtu
urnat yang sungguh telah berlnlu beberapa umat
sebelumnya, supaya lamu mm.fumJwn lupadn melu
(Al- @i an) yang Knni uahyukan lepadamu, podnlal
mnela kafir terladnp Ihlan Yang Maha Pemurah.
Kanlanlah, D ialnh TilhnnJcu, tidak adn Tillwn (y ang
bnlwk disenbah) sehin Dia. Hanya lupada-I,lyakh
alabntawaluldanharryalupada-Nyaalubatnbat."'
(ar-Ra'd:30)

Yang mengherankan, mereka justru meng-
ingkari adanyaTuhan Yang Maha Pemurah, yang
sangat besar kasih sayang-Nya yang hati menjadi
tenteram bila mengingat-Nya dan merasakan ratr-
mat-Nya yang sangat besar. Tugasmu (Muhammad
saw.) hanyalatr membacakan kepada merekawatrnr
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yang l(ami turunkan kepadamu, yang untuk inilah
engkau IGmiutus. Jika merekatetapkufur, maka
beritahukanlah kepadamerekabatrwa engkau hanya
bersandar kepadaAllah saj4 engkau bertobat dan
kembali kepadaNya tidak menuju kepada seorang
pun selain Dia

I(ami hanya mengufusmu untuk membacakan
AlQur'an ini kepada mereka AlQur'an yang ajaib
ini, yang seandainya ada bacaan atau kitab yang
dengannya gunung dapat tergoncang, bumi ter-
belah, atau orang mati dapat berbicara, niscaya di
dalam AlQur'an ini terdapat keistimewaan-keisti-
mewaan dan fngaruh-pengaruh yang melengkapi
kejadian-kejadian luar biasa itu. Akan tetapi, Al-
Qur'an diturunkan untuk berbicara kepada orang-
orang mukallaf yang hidup. Apabila mereka tidak
mau menyambutnya, maka sudah tiba masanya
bagi otangorang yang beriman untuk mengetahui-
nya dan menyeru mereka. Sehingga datang janji
Allah kepada orang{rang yang mendustakan ayat-
ayat-Nya

"Sekiranya adn suatu bamnn (kitnb suci) yng dmgan
bacann itu gunung-gunung dnpat digontangkan atau
bumi jadi tnbelnh atau ohh karmnnya orang-orang
yang sudnh mati dnpat babimra (tentu Al- qti on itu-
lah din). Sebnamya segala urusan itu adalah lupuny a-
an Allnh. MaJ@, tidaklcah orarg-orarg lang bniman
itu mtngetalwi balrua seandainya Alkh nenyfundaki
(sanua m"anwia beimnn), tmtu Allnh mzmtr ni p etun-
j uk lwpada nanusia sanuany a. Dan orang-orattg J ang
kafr senanriasa ditimpa bmmrw disebabfun pnhtatnn
mnela sendiri atau b mnrw itu tnj adi dcknt bnpat ltz -
diaman mneka, sehinga dannglah j anji Allah. Saung-
guhny a Alkh tidnk mcnyalahi j anj i.' (ar-Rdd: 31)

Sesungguhnya Al-Qur'an telah menjadikan di
dalam jiwa yang mau menerimanya dan mem-
bentuk kepribadiannya, sesuatu yang lebih dari
sekadar menggoncangkan gununggunung, mem-
belah bumi, dan menghidupkan orangorang mati.
AlQur'an telah menciptakan di dalam jiya-jiwa (dan
dengan jiwa-jiwa ini) hal-hal luar biasa yang lebih
besar dan lebih berpengaruh terhadap kehidupan,
bahkan lebih jauh bekasrya daripada pembentukan
bumi sendiri. Nah, betapa banyaknya perubahan
duniayang dilalilkan oleh Islam dan kaum mus
limin sepanjang sejaratrnya?

Sesungguhnya tabiat dan karakterAlQur'an ini
sendiri(karakternya dalam dakwah dan peng-
ungkapanny4 karalcternya dalam tema dan pe
nyampaiannya, karakternya dalam hakikat dan

pengaruhnya) mengandung kekuatan yang luar
biasa dan amat jitu., yang dapat dirasakan oleh
orang yang memiliki peras:uln, pandangan, pe
ngertian terhadap perkataan, dan memiliki per-
siapan untuk memahami pengarahan watryu ifu.
Orangorang yang telatr menerima AlQur'an dan
membentuk kepribadian dengannya telah mela-
kukan gebrakan yang lebih besar daripada gon-
cangan gunung-gunung. Yaifu, menggebrak se-
jarah umat dan bangsa$angv; dan telah membelah
sesuatu yang lebih keras daripada bumi, yaitu
pikiran dan sikap taklid yang beku. Mereka telah
menghidupkan sesuafir yang lebih mati daripada
orang-orang mati. Yaitu, perasaan yang ruhnya
telah dibunuh oleh pnyelewengan dan anggapan-
anggapan yang keliru. Perubatran besar dalam jiwa
dan kehidupan barUsa Arab tidak lain penyebabnya
adalah tindakan kitab suci ini dengan sistemnya ke
dalam jiwa dan kehidupan, yang jauh melebihi
pergeseran gunung dari tempatny4 bergeraknya
bumi dari kebekuannya, dan berubahnya orang-
orang mati dari kemAtian.

"Sebmamya segaln urusan itu adalah lupunyant AIInh. "
Dialahyangmemilih jenis gerakan dan alabrya

pada setiap keadaan
.{pabila ada kaum sesudah datangnyaAQur'an

ini yang belum tergerak hatinya, maka sudah se
pantasnya kaum mulnninin yang berusatra meng-
geraldennya putus harapan terhadap kaum ihr dan
menyerahkan urusannya kepadaAllah. IGlau Dia
menghendaki, maka dijadikan-Nyalah manusia
dengan persiapan yang sama unhrk menerima
petunjuh lantas ditunjuliftan-Nya semua manusia
seperti diciptakannya mdaikal Atau, dipaksa-Nya
mereka mengikuti petunjuk dengan takdir dari-
Nya" Akan tetapi, Diatidakmenghendaki ini dan ihr,
karena Dia menciptakan manusia ini untuk suatu
kepentingan tertentu yang Dia ketahui bahwa
penciptaannya menumg perlu demikian.

Iklau begihr, seratrkanlatr mereka kepada urus
an Allah. IGlau Allatr sudah menakdirkan tidak
hendak membinasakan mereka sampai ke akar-
akarnya pada safu generasi sebagaimana yang
terjadi pada sebagian kaum sebelum merek4 maka
bencana yang datang menimpa mereka silih ber-
ganti ihr cukup menyusahkan dan menyedihkan
mereka, dan binasalah orang-orang yang sudah
ditetapkan akan binasa.

'Atau bencana itu terjadi delat tempat lecdiaman
merekn."
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Ialu, bencana itu menganclm dan menakut-
nakuti mereka sehingga hati mereka bergoncang
karena lhawatir akan terjadi bencana seperti itu di
tempat mereka. Dengan peristiwa yang terjadi di
dekat tempat tinggalnya ini, kadang-kadang men-
jadikan hati lunak, bergeralg dan hidup (sadar).

"S ehinga dannglnh i anj i Allnh. "
Yang telah diberikan-Nya kepada mereka, dan

diberi-Nya mereka tempo hingga habis waktuny4

"Sesunguhnya Alhh tidak menyalahi janji." (ax-
Ra'd:31)

Apayang dijanjikan itu pasti akan datang, tanpa
diragukan lagi. lantas, akan mereka dapati apa
yang dijanjikan kepada mereka itu.

Contohcontoh sudah ada dan apayang dialami
bangsa-bangsa terdahulu itu menjadi pelajaran,
setelah ditunggu dan diberi tempo,

'Dan sesunguhnya tehh dipnolnk-olnklwn bebnapa

orang rasul sebelum kamu, maka Alru beri tanguh
lupada narry-orang lwfir itu lsmudian Aku binasalmn
merela. Mala, bagaimnra fubatuya silcsaan- Ku itu ?"
(ar-Ra'd:32)

Pertanyaan ini adalatr pertanyaan retoris, per-
tanyaan yang tidak membuhrhkan jawaban. Siksa-
an-Nya itu sangat hebat sehingga menjadi pem-
bicaraan generasi-generasi sesudahnya!

Persoalan Sfirik da"n l(aum Musyrikin
Persoalan kedua adalah tentang segala sesuafu

yang dipersekutukan dengan Allah, yang hal ini
sebenarnya sudah disinggung pada bagian pertama
surah ini. Hanya saja di sini dibicarakan lagi dalam
bentuk pertanyaan yang bersifat mengejek, ketika
sekutu-sekutu ini dibandingkan dengan Allatr yang
menjaga setiap orang dan membalas setiap per-

buatan yang dilakukannya sewaktu hidup di dunia.
Kemudian perbincangan ini disudahi dengan men-
deskripsikan azab yang ditunggu-tunggu oleh
orang{rang pendusta yang suka mengada-ada di
dunia dan azabyang lebih berat di akhirat nanti.

s,i(i;,rwr::^Sqnr$Sl*;S
j;t ;,*g t e;* u*,4';;8 i' 
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$
'Malil, apalwh Tilhanyangmenjrya setiap diri tn-
hndnp apa y ang dip nbuatny a (s ama dntgan yang tidak
dtmikian sifatuya)? Moelra mmjadiknn bebnapa se-

lanu bagi Allah. Katnlwnlah, 'Sebutlmnlnh sfat-slfut
mnelm itu !' Atauknh lamu fundnk m.embninknn kz -
pada Allnh apa y mg tidak diletahri- Ny a di bumi, atnu
lamu mengatalwn (tmnng lnl itu) wknnm perl@tnan
pana lahimya saja? Sebmnmya mattg-orang kafir itu
dijadilwn (olzh setm) manndang baile tipu daya mmlu,
dm, dilwknginy a dari j ahn (y ang benar). Dan bma;ng-

siapa yang disaatlmn Allnh, mnkn baginya tnk adn se-

orang pun yang a.l",an matttrnilan petunjuk Bagi mnelw
aztb dnlnrn luhidupan dunia dnn sesunguhnya qzab

akhirat adnlnh bbih knas dan nk aln bagi mnelw se-

mang p elindung pun dmi (azpb) Allnh. Perumpamann
surga yang dij anjilnn lepana oratg-Mang yang talaoa
ialah (seperti tamnn), mmgalir sungai-sungai di
dalamnya,buahnlatnkhmri-lmri,sedmgraungmmya
(dnnikian pula). kuhh tunp at kesudalmn bagi mang-
lrang yatg bntalaoa; sednng tenpat kzswlnhnn bagi
orang-mang lwfir ialah nnalu. " (arRa'd: 33-35)

Allah senantiasa mengawasi setiap jiwa, ber-
kuasa atasnya dalam semua hal, dan mengetatrui
apa yang dilakukannya baik secara sembunyi mau-
pun terang-terangan. Akan tetapi, ungkapan AlQuran
menggambarkan pengawasan, penguasaan, dan
pengetahuan ini dalam lukisan indrawi (menurut
metodeAlQur'an). Suatu lukisan yang dapat meng-
getarkan hrlang rusuk dan menegakkan bulu rom4
'Maka, apalwh Tuh^an yang mmjqa setiap diri tu-
hndnpapayangdipnbuarnya(samnfunganymgtidak
dmikian sifatnya)?"

Maka hendaklatr setiap orang menggambarkan
bahwa pada dirinya senantiasa adayang menjaga-
nya, memelihanmy4 melindunginya" mengawasi.
nya, dan menghitung apa sajayang afummnnm
Siapakah gerangan dia? Dia adalah Allah! Maka,
jiwa yang bagaimanakah yane tidak merasa takut
terhadap gambaran ini yang menulng keadaan
sebenarnya demikian? Ungkapan ini menggunakan
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gaya bahasa personifikasi agar mudah dipahami
oleh manusiayang lebih mudah terkesan oleh hal-
hal yang bersifut indrawi daripada ungkapan-
ungkapan yang hakiki.

Apakah memang begitu? Mengapa mereka
lantas membuat sekutu-sekutu bagi Allah? Tlmpak-
lah di sini betapa buruk dan anehnya tindakan
mereka dalam kondisi seperti dilukiskan dalam
pemandangan yang jelas dan menakutkan ini.

"Mnela mmjadilan bebnapa sekutu bagi Allah.'

Allah yang menjaga setiap diri terhadap apa yang

diperbuatnya, yffiS tidak pernah pergi dan tidak
pernah lepas.

"I(atalwnl.ah,'S ebutlmnlnh sifot slfat mneka itu!'. "

Mereka (sekutu-sekutu) itu adalah tidak tentu
dan tidak dikenal, meskipun mereka mempunyai
nama- Akan tetapi, pengunskapan AlQur'an di sini
menempatkannlta sebagai sesuafu yang tidak tenhr
yang tidak dikenal nama-namanya.

'Apalcah lamu hendnk membnitalmn lapadn AIkh
apa y ang tidak diketnhui- Ny a di bumi ?"

Aduh, mereka diejek dan diolokolokftan dengan
pertanyaan ini! Apakah kamu, wahai manusia,

mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh
Allah? I-antas kamu mengetahui bahwa di bumi ini
ada tuhan-hi*ran yang tidak diketahui oleh Allah?!
Ini adalah anggapan-anggapan yang mereka tidak
berani menggambarkannya Oleh karena ihr, mereka
mengungkapkannya dengan lisanul-hal bahasa
sikap' ketikaAllah mengatakan bahwa di sana tidak
ada firhan-hrhan lain selain Dia Akan tetapi, mereka
mendakwakan adany4 dan Allah meniadakannya!

'Atau lumu mengatalun (tentang hal itu) seladar
perkafnan pada lnhirnya saja?'

Apakah kamu mendal$ral€n adanya trhan-hrhan

itu hanya pada mulutnu saja sedang hakikatnya
tidak ada? Apakah persoalan ketuhanan dapat di'
permain-mainkan seseorang dengan perkataan

latrir saja?

Kemudian olokolokan ini diaktriri dengan suaht

keputusan yang bagus dan sangat jelas serta
terperinci,

"sebennmya lrang-orang kafir itu dtjadikan (oleh

setan) mernnnlang baik tipu daya rnereka, dnn di.-

lalanginy a dari j alan (y ang benar). Dan barangsiap a

yang disesatlwn oleh Allnh, malu baginya tak ada
-semang 

pun yang alwn mem.bni petunjuk."

Kalau begitu, maka persoalannya adalah karena
mereka mengingkari, menufu p pehrnjuk-petunjuk
iman, dan menufirp hati mereka dari petunjuk-
petunjuk hidayah sehingga berlakulah sunnahrllah
pada mereka- Mereka menggambarkan bahwa diri
merekaberada dalam kebenaran, dan tipu daya dan

rencana merekarmenentang dalorah ifu sebagai
sesuatir yang baik dan indah. Maka, pikiran-pikiran
inilah yang menghalangi mereka dari jalan yang
lurus. Dan, barangsiapa yang berlaku padanya

sunnatullah bahwa ii tersesatkarena ia menempuh
jalan kesesatan, maka tidak akan ada seorang pun
yang dapat memberinya petunjuk. Karena, sun-

natullah tidak akan terhenti (yakni akan terus
berlaku) apabila telah ada sebabsebabnya pada diri
seseorang.

Maka, sudah tentu akibatyang bakal diterima
oleh orang yang watak hatinya terbalik seperti ini
adalahaz,ab,

"Bagi merela azpb dalnm kthidupan dunia."

Jika mereka ditimpa oleh bencana di
tempatnya dan jika bencana itu terjadi di dekat
tempat tinggalnya, maka yang demikian itu akan
menimbulkan ketakutan dan kegoncangan dalam
hati mereka lGlau tidak demikian, rnakakeringnya
hati dari kenikmatan iman itu sendiri sudah me
rupakan azab. Kebingungan hati karena tidak ada-

nya ketenteraman iman adalah azab. Menghadapi
setiap peristiwa dengan tidak mengerti hikmah
yang besar di belakangnya adalah azab juga,.

'Dan sesungguhtya aab alltirat adnlnh lzbih knas.'

Bagaimana kerasnya azab al<hirat ini, di sini
dibiarkan tanpa diberi batasan, agar seseorang
membayangkan dan menglfrayalkannya tanpa
batas pula.

'Dan tak adn bagi mnela worangpelindungpun dnri
(aztb) Allnh. " (a^rRa'd: 34)

Yah, tak ada seorulng pun yang dapat melindungi
mereka dariazab dan siksaan Allah. Mereka di-
tampilkan dengan tidak ada perlindungan sama
sekali dari azab yang menimpa mereka....

Sebaliknya orang{rang yang bertalnra berada

dalam kondisi yang berlawanan dengan keadaan

orang-orang musyrik (kafir) yang "tak ada bagi

mereka seorang pelindung pun dari (aztb) Allah'.
Maka, orang-orang muttaqin yang menjaga dan

melindungi diri mereka dengan iman dan amal

saleh, mereka berada dalam keadaan yang aman
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dari azab. Bahkan, lebih dari ihr, mereka mendapat-
kan surga yang dijanjikan,

'?nump amaan surga y ang dij anjilan l"pod" Mang-
orang yang talaoa ialnh (sepnti taman), mengalir
sungai-sungai di dahmnya, buahnya tak llcnti-lunti,
s efory nautganny a (dcnikian puh) "

Itulah kesenangan dan kegembiraan. Peman-
danganyang berupa naungan yang abadi dan buah-
buahan yang terus-menerus ada tiada henti me
rupakan pemandangan yang menenteramkan dan
menyenangkan hati, yang merupakan kebalikan
dari kesengsaraan dan penderitaan (bagi ahli neraka).

Yah, pemandangan yang kontradiktif Yang itu
berupa azab, sedang yang ini berupa surga Kedua,
nya merupakan akibat yang pantas diterima oleh
masing-masing ahlinya,

'Itulah ti,rnpat lusudalan bagi orang-orang yang ber-

tnlaoa;sednngttmpatl&tudalanbaginang-orangkafv
ialah neralw. " (arRa'd: 35)

t*t

Macam-Macam Manusia dalam Menyikapi
Kitab Allah

Rangkaian ayat dalam surah ini terus berjalan
membicarakan persoalan wahyu dan tauhid, mem-
bahas sikap kaum Ahli Kitab terhadap Al-Qur'an
dan Rasulullah. Juga menjelaskan kepada Rasu-

lullatr bahwa apa yang dihrrunkan Allah kepada
beliau itu adalah hukumyang jelas yang menerang-
kan apa dibawa oleh kitahkitab sebelumny4 dan Al-

Qur'an ini merupakan rujukan terakhir. Di dalam-
nya Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki
unfuk ditetapkan dari urusan-urusan agama-Nya
yang dibawa oleh para rasul secara keseluruhan,
dan menghapuskan dari kitabkitab itu apayang Dia
kehendaki karena adanya hikmah dalam peng-

hapusan ini. Karena itu, hendaklah Rasulullah
mengikuti apa yang dihrunkan Allah dan jangan

mengikuti hawa nafsu Ahli Kitab, baik dalam
urusan besar maupun kecil.

Adapun orang{rang yang meminta ayat (muk-
jiza| dari beliau, maka mukjizat-mul<lizatitu hanya
dengan idnAllah, sedang tugas Rasulullah hanya-
latr menyampaikan wahyu (risalah).

UyiJ-.5;A'a,i<-JiA:4ruit\:

riogt,;+r$ri*j:etjg,i1firt
g t u.s69,!g;;j "r13+ 

" 
5i 6 AtJ

tlrg(4;r
"Orang-mangyang tclah Kami bnilw kitab leepann

merelm bngembira dengan kitab yang diturunJean kz-
padnmu, dm di artma golnngan-golmgan (Yctwdi, dan
Navani) yang bnsekutu, ada yang rnmginglwri se-

bagiannya. Katalmnlnh,'Sesunguhnya alu h.anya

dip nintah untuk mmy anbah Allah dan tidak mempn -

selattulan senaht pun fuitgan Dia. Hanya fupann-Nya
aku smt (mnnusia) dan Innya lupada-Nya alil lem-
bali.' D an furnikinttlnh, Ifuini telnh mmurunJnn Al-

@rf an itu sebagai pnaturan (yang benar) dnlnn
balnsa Arab. Dan seandainya lwmu nmgikuti lawa
rnfsu mnelu setclnh dnnng pngetahuan lwpadamu,
malw eelwli-luli tidak adn pelindung dan pemelilwra
bagimu terhndap (silsa) Allah. Dan sesunguhnya
Kami telnh mcngutus bebnapa rasul sebelummu dan
Ifumi telah munberi leepadn merekn istri-istri dnn lez-

tururan. Dan tidak ana hnk bagi seorangrasul mm-
dntnrrylan suatu ayat (mulcjizat) melainlwn dmgan
izin Allnh. Bagi tin! -tia? rnasa ann kitab (yang tnbnn).
AUnh mmglnpuslan apa y arry Dia lehtndnki dan mt -

rutaplwn (ap a y ang Dia knhmdnki), dan di. sisi- ISaIah
terdnpat Ummul-Kinb (Lauh Mah[u<D. Dan jika
I(ami perlilwtlwn ktpannmu sebagian (silxa) yang lfumi
anmmlwn lupadn m.erelw, atnu Ihmi wafatlmn lwmu
(lnl itu tidnk penring bagirnu), lwrma sesungulatya
tugasmu lnnya rcnyampailwn saja, sednng l{nmilnh
y ang mmghisab amalan merela. "' (ar-'Ra'd: 3Ga0)

Golongan yang jujur dari Ahli Kitab yang ber-
pegang teguh pada agamany4 menjumpai di datam

Al-Qur'an ini kebenaran kaidah-kaidah pokok
mengenai akidah tauhid. Hal ini sebagaimana
mereka dapati bahwa AlQur'an ini juga mengaku
agama-agama dan kitabkitab suci sebelumnya
beserta ajaran-ajarannya dengan penuh hormat,
serta dijumpainya sebuah unsur yang mengikat'fi ',5"J ir-6,i,,fuK, ; v Airj

;{J&:$ivuAt'V,i$,r\",:;35:
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semua orang yang beriman kepada Allah. Oleh
karena ihr, mereka bergembira dan mengimaninya
Ungkapan kegembiraan ini adalah hakikat kejiwaan
di dalam hati yang bersih. Yaitu, kegembiraan
bertemu dengan kebenaran, dan bertambahnya
keyakinan akan benarnya ajaran kitab suciyang ada
pada mereka, serta dukungannya terhadap kitab
suci yang baru (Al-Qur'an) ini....

'Di antma golongan-golnngan y ang bnsekutu (Yahudi

dnn Nasrani) adn y ang mmginglmri s ebagianny a. "

Golnngan-golmgan y ang bns ekutu itu adalah dari
kalangan Atrli Kitab dan kaum musyrikin. Ayat ini
tidak menyebutkan bagran mana yang mereka
ingkari itu, karena tujuannya ialah menyebutkan
pengingkaran ini saja unhrk dikonter dengan,

"Katalr,anlah,'Sesunguhnya aku lwnya dipninnh
untuk mmy unbah Alkh dan tidnk mtmp ns elwtulan
sesuatu pun dmgan Dia. Hanya lupada- Nya aku snu
(rnnnusla), dm lnny a lepadn- Ny a alw kembali.'' (ar-
Ra'd:36)

Maka, hanya kepada Allah saialah'ibadah di.
lakukan. Hanya kepada-Nya saja seruan ditujukan.
Dan, hanya kepada-Nya saja tempat kembalinya
semuamanusia.

Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan
manhajnya di dalam menghadapi omng yang meng-

ingkari sebagian isi Al-Kitab (Al-Qur'an). Yaitu,

berpegang teguh terhadap kitab suci yang dihrun-
kan dariTuhannya itu secara utuh dan menyehlruh,
baik orangorang Atrli Kitab bergembira dengan

menerima keseluruhannya maupun ada segolong-
an yang mengingkari sebagiannya Hal itu disebab
kan apa yang diturunkan Allah kepada beliau
merupakan peraturan (hukum) terakhir, yang di-

furunkan dalam bahasa Arab dengan pemahaman
yang sempurna Dan, ia (AlQur'an) menjadi rujuk-
an segala hukumAllatr yang teral<trir dalam akidah,

'Dandmfi lcinnlnhl(nrnitzlahmmurunl,nnAl-@tian
itu sebagai p naturan (y ang benm) dalnrn baltnsa'4rab.

Dan wandainya lumu mengilafii lnwa nafsu mneka

setel,ah datang p atgenlutan lep adnmu, mnlw s elal;i-

kali tidak ada pelindung dan pemelihnra bagimu

terhndap (siksa) Allah. " (ar-Ra'd: 37)

Maka, kitab yang datang kepadamu itu adalah

ilrnu (pengetatruan) yang meyakinkan. Sedangkan,

apa yang dikatakan oleh golongan-golongan yang

bersekuhr ihr adalah hawa nafsu yang tidak punya

sandaran ilmu dan keyakinan. Ancaman yang di-

hadapkan kepada Rasulullah (kalau mengikuti hawa

nafsu mereka) itu semakin mengukuhkan hakikat
ini, yang tidak ada toleransi untuk berpaling dari-
nya, bahkan jika Rasulullah sendiri pun yang me
lalarkannva. Akan tetapi, tidak mungkin Rasulullah
berbuat begitu.

I(alau mereka menolak Rasuhrllah karena beliau
itu manusia biasa, maka semua rasul adalah ma-

nusia biasa,

"Dan sesunguhnya Kami telah mengutus beberapa

orangrasul sebelum lamu da.n Kami mmbnilun lu'
pada merelta istri-istri dnn leilurunnn."

Apabila mereka menolak karena Rasulullah
tidak mendatangkan sesuatu yang luar biasa" maka
yang demikian itu bukan urusan beliau melainkan
urusanAllah,

'D an tidn k adn hak bagi wmang Rasul mmdntanglwn
suatu ayat (mu$iut) melainlan dengan i<in Allah.'

Hal itu sesuai dengan kebijaksanaan dan ke-
hendak-Nya.

Dan, apabila terdapat perbedaan parsial antara
apayang diturunkadAllah kepada Rasulullah de
ngan apa yang diterima para Atrli Kitab sebelumnya,
maka setiap masa ada kitab yang tertentu, dan Al-

Qur'an ini merupakan kitab yang teraktrir,

'Bagi tiapaiap mnsa adn kinb (yargtmtentu).'(ar-
Ra'd:38)
'Allah mengh.apuslun apa yang Dia leehendaki dan

menetaplan (apa yang Dia luhmdnki), dan di sisi'
Ny alnh terdapat Umrnul- Kitnb (Ianh Mahfizfl . " (ar'
Ra'd:39)

Maka dihapuskanlah apa yang menurut kebijak-
sanaan-Nya perlu dihapus, dan ditetapkanlah apa
yang bermanfaal Di sisi.Nyalah pokok kitab yang
memuat segala sesuatu yang ditetapkan dan di-
hapuskan-Nya. Maka, darinyalah lahir kitab ihr se
cara keseluruhan. Allatrlah yang mengaturnya se
suai dengan kebijaksanaan-Nya dan tidak adayang
dapat menolak dan berpaling dari kehendak-Nya

Baik Allah menghukum mereka ketika Rasu-

lullatr masih hidup sesuai dengan yang dijanjikan
kepada mereka, atau Dia mewafatkan beliau se-

belum anczrman itu ditimpakan, makahal ini tidak
akan mengubah sesuatu pun, dan tidak akan meng-

ubatr karakter risalah dan kehrhanan,

'Danjila Karni pnlihatlwn lupadamu sebagian (silxa)

yang Kami ancamkan kepadn mereka atau Kami
wafatlan lwmu (wl itu tidak p enting ba$my) knrenn

sesunguhnya tugasmu hanya menyampailan saja,
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sedmglfumilnhlarymsnghisabamalanmnela."(ar-
Ra'd:40)

Dalam pengarahan yang jitu ini terdapat pen-
jelasan mengenai karakter dalsilah dan juru dakwah.
Para juru dakwatt hanya bertugas menyampaikan
tugastugas dahratr dalam semua tahapannya, dan
mereka hanya berkewajiban menyampaikan apa
yang dikehendaki Allah saja. Mereka tidak boleh
mempercepat langkah-langkah gerakannya. Juga
tidak boleh merasa gagal dan kecewa apabila
mereka melihat takdir Allah belum memperkenan-
kan mereka unhrk mendapatkan keberhasilan dan
kemenangan di muka bumi, karena mereka adalah
juru dakrvah, hanya juru dakwah.

Sesurieeuhnya ";"; yang kuat sangat
menentukan terhadap apayang ada di sekitar mereka.

Tangan Allah telah datang kepada umat-umat yang
kuat dan kaya (ketika mereka berlaku sombong,
kafir, dan berbuat kerusakan) lantas mengurangi
kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan mereka- Ke
mudian membatasinya pada sebidang tanah sempit
sesudah dahulunya mereka sangat berkuasa de
ngan wilayah yang luas. Apabila Allah telah me
mutuskan unhrk menjatuhkanny4 maka tidak ada
yang bisa menolak keputusan-Nya yang pasti
berlaku,a

{4{ifijr+r,gA,:XSJf,"*(tIi;dJ
tr$t433-\SA-#{

' Ap at@h merekn ttanfnAlnnt b alar: a sesunguhny a

Kami nmdatugi dasrah-futrah (orang- nang lwfi), lala
I{ami lurangi dnerah- dnoah itu dnri tzpi- tipinya ? Dan
Allah mcnctaplan hulwm (menurut luhmdnk-Nya),
tidnk ada yang dapat menolak lwtetapan-Nya; dan
D ialah Yang Maltrcep at his ab - Ny a. " (ar-Ra'd: 41)

Mereka itu tidak lebih hebat tipu dayanya,
prog&unny4 dan usahanya daripada orang{rang

sebelum mereka. lalu Allah menghukum mereka,
sedang Dia itu lebih rapi programnya dan lebih
hebat siasatnya,

4-&C,t;ltl,j-=7,,l--6$*n-l6lf;

i,,1-s&tSKWuk
"Sungguh mang-orangyng lnfir sebelum mnelw telah
mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu
adalnh dalam lukuasann Allnh. Dia mengetahui apa
y ang diusalmlwn olnh setiap diri, dnn mang- marg lilfr
alwn mmgetahui untuk siapa tempat kesudnhnn 0 ary
baik) itu. " (ar-Ra'd: 42)

Surah ini diakhiri dengan menceritakan peng-
inglaran orangorang kafir terhadap risalah, sedang
permulaannya diawali dengan menetapkan risalah.
Maka, bertemulah permulaan dan akhir surah.
Allah menjadi saksi, dan cukuplah kesaksian-Nya
itr. Dan, Dialah yang memiliki pengetahuan yang
mutlak terhadap kitab Al-Qur'an ini dan semua
kitab lainnya, !

t,$.fiiL.; l+:;: P;{',*!i = s'
"Bnlwtalnh orang-orang lafir, 'Karnu bulmn semang

y ang dij adilwn rasul.' Kataknnl.ah, " Cukuplnh Alhlt
mmjadi saksi antaraku dan knmu dnn antara orang
yang nunqunyai ilmu Al-Kitab.s "' (ar-Ra'd: 4{l)

Penuhrp
Selesailah sudah surah ini, dan ia telatr meliput

hati manusia dari segala penjuru, yang semuanya
diungkapkan dengan gaya bahasayang indatr dan
memiliki kesan yang dalam. Setelah itu diserahkan
kepada kesaksian Allah yang selalu menyertainya
sejak awal hingga akhir, dan mematahkan semua
bantahan, serta menyudatri semua pembicaraan.

Waba'du Di dalam surah ini terdapat rambu-

4 hrilah makna yang jelas dari nash ini, tidak seperti yang dihrlis secara serampangan oleh orang{rang y:rng mendakwakan sebagai penafsiran

ilrniah terhadap AlQur'an yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan berkurangnya bumi dari arah kedua kuhrbnya dan terbelah pada garis

katulistiwa.... dst.
5 Beberapa riwayat dalam Tafsir Ma'tsur menyebutlan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah,'Orang yang mempunyai ilmu Al-

Kitab", ialah kesaksian orang yang beriman dari kalangan Ahli Kitab bahwa Al-Qur'an ini adalah benar. Pendapat ini diacukan pada ayat 36

dalam surah ini yang mengatakan, 'Orangorang yang telah Kami berikan Alkitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan

kepadamu." Dan, memang demikianlah yang terjadi di Mekah ... kemudian di Madinah. Akan tetapi, kami tidak menafikan arahan riwayat

ini, karena boleh jadi memang itu yang dimaksudkan.
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rarnbu akidah Islamiah dan manhaj (metode) Al-
Qur'an di dalam merulmpilkan akidah ini. Di antara
hak rambu-rambu ini yang harus kita patuhi ialah
kita harus berhenti padanya sesuai dengan tempat-
nya. I(alau kita patuh untuk tidak melintasi rang-
kaian susunan Al-Qur'an dalam surah ini dengan
pemberhentian-pemberhentian tersebut, dan kita
konsisten hingga akhir, niscaya kita akan berhenti
di hadapannya dengan perlahan-lahan.

Telatr kami isyaratkan sepintas kilas padawaktu
menampilkan surah ini yang mengarah kepada
rambu-rambu tersebut, maka kami berharap
mudah-mudahan kita sekarang dapat berhenti di
sisinya lebih lama lagi sesuai kemampuan. Mudah-
mudahan Allah memberikan pertolongan.

Pembukaan surah, karakter tema-tema yang
dikandungnya dan kebanyakan araharury4 semua-
nya itu menunjukkan dengan jelas bahwa surah ini
adalah Makkiyyah ftukan Madaniyydh sebagai-
mana disebutkan dalam beberapa riwayat dan
mushaf) dan ia dihrunkan pada saat sedang sengit-
nya penentangan, pendustaan, dan pengingkaran
dari kaum musyrikin. Hal ini sebagaimana banyak
disebutkan di dalamnya tentang permintaan mereka
kepada Rasuhrllah akan hal-hal yang luar bias4 dan
meminta disegerakannya kedatangan azab yang
diancarnkan kepadamereka Semua ini merupakan
tantangan berat sehingga diperlukan pemantapan
kepada Rasulullah dan orangorang yang bersalna-
nya terhadap kebenaran yang dihrrunkan dari
Tuhannya, dalam menghadapi perlawanan, pen-
dustaan, dan tantangan.

Selain itu, hal tersebut mendorong perlunya
menjunjung tinegr kebenaran ini dan berlindung
kepada Allah saja menyatakan keesaan Allatr se
bagai nah dan Rabb, berpegang teguh padahakikat
ini" dan berkeyakinan batrwa inilah kebenaran sahr-

satunya, meski bagaimanapun kaum musyrikin
mendustakannya. Sebagaimana diperlukan kete
guhan di dalam menghadapi kaum musyrikin itu
dengan mengemukakan petunjuk dan indikasi ke
benaran ini di alam semesta dan di dalam diri
mereka Juga di dalam perjalanan sejarah manusi4
dengan mengumpullan semua halyang mengesan-

kan, dan membicarakan keberadaan manusia de
ngan pembicaraan yang amat mengesankan, men-
dalam, dan argumentatif

Inilah beberapa contoh persoalan yang menguat-
kan bahwa kitab Al-Qur'an ini adalatr kebenaran.
Berpaling darinya, mendustakannya, menentang-
ny4 kelambatan meresponsny4 dan penyimpangan
dari jalannya...., tidak dapat mengubah sedikit pun
hakikat yang besar ini,

"Ini adnlnh ay ar - q at Al- Ktnb (Al- @i m). D an kinb
yang diturunknn dnri Tillwnmu itu adnlah bnm; akan
tetapi lubanyaknn manusia fidak bnimnn (l"podo-
nya)."(a*R*dz l)
'Merekn meminta kepadamu supaya disegerakan
(dntntgnya) silsa, seb el:um (mnelw mmtinrn) Iebaikm,
padahnl telnh terjadi bnmncam-mncam nntoh silcsa

sebelum maelu. Sesunguhny a Tuhnnmu benar-bmnr
mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia se-

lmlipun merekn zplim, dan sesunguhnya Tfuhanmu

berar -bennr sangat knas silxa-Nya. Uang-Matg latg
lafir berlan, MryaPa tidnk diturunlan lczpadnnya
(Muhammad) suatu tandn (leebesaran) dari Tuhnn-
nya?' Sesunguhnya kamu hanyakh seorang pembni
pningatan; d* bogt tJa|hap lwurn adn orangyang
mcmbai p etunj uk.' (ar-Ra' dz 6-7)

"Hanya bagi Alkhkh (hak mmgabullmn) doa yang
berar. Dan berlaln-bnlwln yang mnelm sembah sehin
Allnh tidnk dnpat mempnlemnlan sesuatu pun bagi
merelw, melninlcan seperti nrang yatg membulalun
ledua telnpak tangannya kz dnhm air supay sampai
air lw mulutnya, padalml air itu tidnk dnpat sampai
lu mulutnya. Dan doa (ibannD orang-mang kafv itu
lwnyalah sia-sia.belnlw. " (ar-Ra'd: 14)

' D emi,kianln h AIInh mcm,buat perump amann ft agi)
y ang bnnr dan y ang batiL Adnpun buih itu al(m hilang
sebagai suuatu lang tok adn lnrganya; adnpun yang
membmi m.anfant k"podo mnnusia, mnka ia tetnp di
bumi. Demikianlnh Allnh membuat pnumpamaan-
pnumpamaan " (a^nRatd: 17)

'Adalffih orang yng mengetahui bahwa apa yang
diturunJun lupadnmu dmi Tfulnnmu itu bmnr, sama

fungan mang y ang butn ? Hany alnh nrang- mang y arg
bnakal saja yang dapat mengambil pelnjaran." (ar-
Ra'd:19)

"Orang-mang knfir bnlwn, Mengapa tidnk diturun-
lan lepadnnya (Muhammad) tandn (mu$iztt) dari
Tillnnnya?' Ifutnlwnlnh,'Sesunguhnya AIInh meny e-

sar,h,nn sinpa y ang Dia lehendnki dnn mmunjuki mang-

mang y ong bntobat (lwpana- Ny a).' (Yaitu) uratg-arang
y ang berimon dan hati msreltu mo{ adi tatnam dtngan
mznghryat Allah. Ingatl"ah, lanya dmgan mmgingat
Allnhlnh hati mmj adi tmterarn. "' (ax-'Rd dz 27-28)
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'Detnikianhh, Knmi telah mengutus kamu leepada

suatu utrurt lang surryuh telnh berlalu bebnapa urnat
sebelumnya, supaya lamu mmbamkan lwpada merekn

(Al, @i an) y ang Kami wahyulan lttpadnmu, pantlnl
merekn lwfir lupada Tfuhan Yang Maha Pernurah.

Katnlanhh, Diakh Tillanku, tidnk adn Tuhan (yang

bnlnk disembah) selnin Dia; Iunya lwpadn-Nya aku

b ataanlal dan lwny a lepadn- Nya aku b ntobat. "' (ar-
Ra'd:30)

"Orang-orang y ang telnh l(ami b srililn Alkitnn lup adn

mnelw bngembira dmgan Kinb yangditurunJan Iu-
padnmu, dnn di antma golnngan-golongan yang ba-
sekutu (Yahudi dan Nasrani) ad.a yang menginglari
sebagianny a. Kankanlnh,'Sesunguhny a aku harry a

dipnhnhlan urrtuk mnry anbah Allah dan tidnk mem-

pisekutuknn senatu pun d.engan Dia. Harya lupadn-
Nya aku.smt (nnnusia) dnn hnnya ltzpadn-Nya aku

ktnnbali.' Dan dnmikianlah Kami telnh menurunJcan

Al-@i an itu sebagai peraturan (yarry bry| dalam
baha.saArab. Dan seandainya larnu mengilwti h^awa

rwfsu rnnela setelnh danng p mgenhuan lupadamu,
mnlw selwk-lwll tldak ada pelindung dan pem.eliltnra

bagimu dari (silxa) Allnh."'(ar-Ra'd: 36-37)

'Danjila l{ami pnlilnrlan k@adnrnu sebaginn (silcsa)

yang Kami ancamlun kepada mueka atau Kami
wajht*an lamu (tnl itu tidnk pafihg bagi.mu), lmrm'a

sesungguhnya tugasmu hnnya rnenyampailwn saj a,

s eAnng tAmilnn y ang rnenghisab amnlnn merelw. " (ar-
Ra'd:40)

"Beil@nlnh orang-uratg lafir, 'Komu bulun semang

y ang dij adilan Rasul.' I{nnlunlalu "Cukuplnh Allnh
menjadi salsi antnraku dan lwmu, dnn antara orang

yang ,*mp"nyai ilrnu Al-KitaD. "'(ar-Ra'd: 43)

Demikianlatr, di dalam kelompok ayat-ayatyang
kami kemukakan ini kita bersentuhan dengan

karaliter orang-orang musyrik yang menentang
Rasulullah dan menentang Al-Qur'an. Kemudian
kita jumpai bagaimana model penentangan ini dan

bagaimana petunjuk amhanTuhan kepada beliau
di dalam menghadapi karaliter zaman (generasi)

saat suratr ini diturunkan, yaitu periode Mekah.
Dari lintasan pandangan terhadap pengarahan

Tuhan kepada Rasulullah tampak bahwa di dalam

menghadapi tantangan dan pendustaan, kelamban-

an respons, dan penyelewengan, hendaklah kebe
naran ifu disampaikan secara terus terang dan utuh'
Yaitu, tidak ada Ilah kecuali Allah, tidak ada Rabb

kecuali Allah, fidak ada yang berhak diibadahi ke
cuali Allatr, Allah adalah Maha Esa lagi Maha-

perkasa, dan semua manusia akan dikembalikan
kepada-Nya, entah ke surga, 

"nt"h 
k" neraka....

Itulah sejumlah hakikat yang diingkari dan di.
tentang oleh kaum musyrikin.... Hendaldah Rasul
tidak mengikuti hawa nafsu mereka dengan men-
caricari kesenangan hati mereka dengan menyem-
bunyikan sebagiag dari kebenaran ini atau me
nunda-nunda meniatakan kebenaran ini. Bahkan,
ancaman Allah sudah menunggu kalau sampai
beliau mengikuti hawa nafsu mereka sesudah
datangnya pengetahuan kepada beliau tentang
masalah ini.

Pancaran yang terang ini menyingkapkan bagi
para juru dakwah ke jalan Allah tentang karalter
manhaj dalnratr yang tidak boleh diijtihadi ini. Yaitu,

mereka wajib menyampaikan secara terus terang
hakikat-hakikat pokok dalam urusan agama ini,
tidak boleh menyembunyikarurya sedikit pun, dan
tidak boleh menunda-nundanya.

Hakikatyang paling depan ialah bahwa tidak ada

uluhiatr dan Rabubiyy ahl<ecuali milik Allah. I(arena
itu, tidak ada ketundukan, ketaatan, kepatuhan
kecuali hanya kepada Allah. Hakikat yang asasi ini
harus dinyatakan secara terus terang meski bagai-
manapun perlawanan dan tantangan yang dihadapi;
bagaimanapun orang berpaling, mendustakan, dan
menjauhinya; dan bagaimanapun sulit dan ber-
bahayanyajalannya.

Dan, sikap 'hikmah ftijalxana) dan pengajaran

y ang baik"iftbukannya dengan menyembunyikan
aspek hakikat ini'atau menundanya. IGrena, tha-
ghut-thaghut di muka bumi ini senantiasa mem-
bencinya atau menyakiti orangorang yang menya-
takannya. Atau, dengan sebab ifu mereka me
nentang agama Islam, atau melakukan tipu daya
terhadap agama ini dan juru dakrrahnya.

Semua ini tidak boleh diiadilian alasan oleh para
juru dakwah unhrk menyembunyikan sedikit pun
hakikat-hakikat pokok ini atau menunda-nundanya
Dan, tidak boleh misalnya mereka memulai dengan
menampakkan syiar-syiar, akhlak, perilaku, dan
pendidikan ruhani karena hendak menghindari ke
bencian thaghut-thaghut bumi seandainya mereka
memulai dalcvahnya dengan mengumumkan ke
esaan uluhialr dan fububiyy ahunhrk Allah saja yang

hal ini akan menjadi pangkal penyatuan kebe-
ragamaan, ketaatan, dan kehrndukan hanya kepada
AllahYang Maha Esa saja.

Inilah metode pergerakan dengan akidah se
bagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan me
tode dakwah kepada Allah sebagaimana yang di.
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tempuh oleh junjungan kita Nabi Muhammad saw.

dengan pengarahan dari Tuhannya. Mak4 orang
yang berdakwah kepada agannAllah tidak boleh
menyimpang dari jalan ini, dan tidak boleh dia
menggunakan manhaj (metode) lain. Allah (se-

sudah itu) yang menjamin agama-Nya- Dialah yang
mencukupi jurujuru dalnrah kepada agama-Nya
itu dan yang melindungi mereka dari kejahatan para

thaghut.

Manhaj Al-Qur'an di dalam dakwah ini meng-
himpun pembahasan tentang kitab Allah yang ter-
baca (yakni AtQur' an) dan kitab alam semesta yang

terbuka. Allah menjadikan alam secara kese
luruhan sebagai sumber inspirasi bagi eksistensi
manusia, karena di dalamnya terdapat petunjuk-
pehrnjuk yang menjadi saksi akan kekuasaan Allah
dan pengafuran-Nya terhadap segala sesuatu. Hal
ini sebagaimana dihimpun juga di dalam kedua
kitab ini catatan sejarah kehidupan manusia beserta
argumentasi.argumentasi rasional mengenai ada-

nya kekuasaan dan pengahran Allah itu.
Al-Qur'an menghadapi eksistensi manusia de-

ngan semua ini dan membingkainya dan diajaknya
bicara perasaan, hati, dan akal pikirannya.

Suratr ini memuat banyak contoh yang bagus di
dalam membeberkan lembaran kitab alam semesta
(sesudah kitab Al-Qur'an) di dalam menghadapi
eksistensi manusia secara keseluruhan. Berikut ini
sebagian dari contohcontoh itu.

'Akf lnnrn miim raa. Ini adnlnh ayat-ayat Al-Kitnb
(Al-@f an). Dan kitab yang diturunlun lepadamu
dari Tuhanmu itu adahh benar; aknn tetapi kz-
bany alwn manusia tidnk beriman (kzpanarty a). " (at-
Ra'd:1)

'Allnhlnh yang meningilan lnngit tanpa tiang (se-

bagaimarw) yang kamu lihat, kemudian Dia ber-

senuryam di atas Arasy, dan mmundukknn matnhari
dnn bulnn. Mastrry-mastng bnefurhinga waktu y ang

ditentukan. Allnh mmgatur (urusan) mnAihluk- Nya,

mmj elaskan tandn-tandn (leebesaran-Nya), supay a

lwmu mcy akini pertanuan (mu) fungan Tilhnn;rnu. Dan
Dialah Tuhan yang membentanglwn bumi dnn rnm-
janilwn gunmg-gunury fun nngai-sungai padanya.

Dan menjadilun padanya semua buah-buahnn ber-

pasang-pasangan, Alh.h menutuplwn malnm padn
siang. Sesurggulmy a pala y ang dunikim itu tndapat
tanda-tanda (lubesaran AUnh) bagi lilum y ang memi-

kirkan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagianyrry
berdampingan, dan kebun-lubun angu6 tannrnan-
tanarnan dnn polnn lwrma yang bncabang dnn yang
tidnk bereabang disirami dmgan air yang sama. Kami
melebihJan sebagian tnram-tnnnm.an itu atas sebagian

yang lain tentang rasanya. Sesunguhnya padn yang
dzmikian itu terd4pat tandn-tandn (lebaaran Allnh)
bagt lwum yarry 6npikir. "' (ar-Ra'd: 2-4)

Ayat-ayat ini menampilkan pemandangan-pe
mandangan alam ini, supaya alam ini secara ke-
seluruhan menjadi saksi yang rnenyatakan ke
kuasaan Allah di dalam menciptakan, mengadakan,
mengafur, dan menatanya. Kemudian menunjuk-
kan keheranannya terhadap kaum yang melihat
semua pemandangan ini, lalu masih belum mem-
percayai adanya kebangkitan dari kubur dan ke-
hidupan yang baru. IGum yang mendustakan wahyu
karena watryu menetapkan adanya hakikat yang
dekat ini... dekat di bawah bayang-bayang penum-
dangan yang mengagumkan itu...,

'Dan jika (ada sesuatu) yang Immu hnanlmn, mnltn

yang patut mengheranlun adalah ucapan mereka,

'Apabiln kami telah menjadi tanah, apakah knmi
sesun guhny a almn (difumbalilan) rnenj adi namluk
yang banr?' Uang-orang itulnh yang lwfr tnludnp
Tilhnnnya, dan mang-orang itulnh (yarg dil"elatknn)

bebnggu di blwnya. Mnela itulnhpmghuni nuala,
mnelw keknl di dalnmnya.'(ar-Ra'd: 5)

' D ialoh Tiian y ang memp nlilntlwn kilnt lupglnmu
untuk mmimbulkan lunlwtun dnn l*roporr" dan Dia
mmgadalan awan rnend.ung. Dan guruh itu bntnbih
dmgan mernuji Allah" (denikian pula) para malnilat
karera takut kepada-Nya. Dan Allah mclepaslun
lwlilinrilr, lalu mmimpaknrntya k@ada sinpa yang Dia
kzlundn*i. " (a*Rald: U- 1i|)

Lembaran alam ini ditampilkan untuk menim-
bulkan keheranan terhadap sikap suahr kaum yang

masih membantah adanya Allah dan memper-
sekutukan-Nya dengan sesuafu. Padahal, mereka
menyaksikan bekasbekas Rububiyyai dan ke
kuasaan-Nya, ketundukan alam semesta kepada-
Nya, penataan dan pengafuran-Nya terhadap urus-
an hamba-hamba-Nya, serta ketidakmampuan se
gala sesuafu selain Dia unfuk menciptakan, meng-
ahrr, dan menguasai alam semest4

'Merekn berbantah-bantahan tentang Allah, dan

DialnhTulwnYangMahalvrassilxa-Nya.Hanyabagx
Alkhkh (hnk mengabulknn) doa yang benar. Dan
berhnh-bnlnh yang moeka sembah selnin Allnh tidnk
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dapat memperkenankan sesuatu pun bagi rnereka,

melainlun seperti orang yang membuknkan ludua
tilapaktangannya lu dnlam air supaya sampai air le
mulutnya, padnlwl air itu tidak dapat sampai ke

mulutnya. Dan doa (ibadnh) orang-orang kafir itu
lnnya si.a-sia beklca. Hanya l"podo Allahlnh sujud
(patuh) segala apa yang ada di lmgit dnn di bumi, baik
dengan lremauan sendiri ataupun terpalesa, dan (sujud
pula) bay ang- bay angny a padn w aktu pagi dan p etang

lmri. I{ataknnlnh,'Siapakah Tuhan langi,t dnn bumi ?'

Jawabnya, AIIah.' I<ataknnlah,'Mala, patutknh lwmu
mengambil p elhdung-pelindungmu dmi s elnin Allah
padnhal mnelw tidak rnenguasai kemanfaatan dan
tidak (puk) kernudlwratnn bagr diri mcrekn smdiri?'
Ifutaltanlah Adnkah s amn nrang y ang butn dnn y ang

dapat melilmt, atau samnknh gelap gulitn dnn terang-

bendnang? Apalah mnekn mznjadilmn bebnapa se-

Icutu bagi Alkh y ang dnpat mmciptaknn sep erti cipta-
an-Nya sehingga leedua ciptnan itu serupa menurut
pandangan mrrela ?' Katalwnlnh, Allah adnlah Pm-
cipta segal^a sesuatu dnn Dinlnh Tulan Yang Malw Esa

lngi Mdwpnkasa. "' (a.rRa'd: lil-16)

Demikianlah alam semesta ditampilkan dengan
indah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan
untuk menimbulkan inspirasi iman. Ia berbicara
kepada fitrah dengan logika yang luas dan dalam.
Ia membicarakan eksistensi manusia secara garis
besar, dengan menimbulkan kesan yang kuat lahir
batin, dengan susunan redaksi yang mengagumkan.

Kemudian dilanjutkan dengan lembaran-lem-
baran sejaratr manusia dan ditampilkannya bekas
bekas (bukti-bukti) kekuasaanAllah, perlindungan-

Ny4 keperkasaan-Nya, penataan-Nya, dan peng-

aturan-Nya terhadap kehidupan manusia,

'Mereka meminta kepad.amu supaya disegnakan
(dnnnsnya) sil.ra" sebelum (rnnelm mnninn) letbaikan"

padalwl ttkh tnjadi bnmacam-namm siksa sebelum

mnela."(ax-Rddz 6)

'Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap

w antta, dnn lwndungan rahim y ang kurang s empurn'a

danyangbotambah. Dan segaln seruatu padn sisi'-Nya

adn ukuranny a. y ang mengetahui semua y arry, gaib dnn

yang tarnpak, Yarry Malnbesar lagi Malwtingi. Sama

saja ftag, Tilhnn), siapa di arrtarama yangmnahasia-
lmn ump anny a dan siapa y ang b rtaus terang dngan
um.pan itu, dnn siapa y ang bnsembunyi di mnlnm lwri
dnn y ang berj alnn (menampalclan diri) di siang hnri.
Bagi manusia ada malnikat-malaikat yang selalu

mcngilafihAa bngiliran, mereltu mmjaganya atas pe-

rintah Alkh. Sesungguhnya Allah tidnk mengubah

lrzadnan suatu laurn sehinga nnelm m.engubah lvana-
an yang ada pada diri mrelm sendiri. Dan apabiln
Ailnh mmghtndaki luburukan terlwdnp suatu kaum,
m.ala nk adn y ang dap at menolnkny a ; dan selmli- lmli
tak ada pelindung bagi mneln selain Dia." (ar-Ra'd:
8-11)

'Allnl; meluaslmn rp<pki dan mmynnpitlnnnya bagi
siap a y ang Dia lehindnki. Mnekn bngunbira dengan

leehidupan di dunia, padahal leehidupan dunia itu
(dibandinglun fungan) leehidupan akhirat, hnnyalnh
lesmnngan (yang wdikit). " (ar-Ra'd: 26)

'Dan orang-orangyang lafv senailiasa ditinlpa ben-

mrw disebablan perbuatnn mnela sadiri atnu bauaru
itu terjadi delmt tempat kediaman mreka, whinga
datanglnh jaftji Allnh. Sesunguhnya Allnh tidnk me-

nyalahi janji. Dan sesungguhnya telah diperolok-
ohkh,an bebnapa rasul sebelum lwmu, mnka. Aku bni
tanguh l"po,k nrang-marg lnfw itu lvmudian Aku
birusalan mereka. Malrc, bagaimanalwh lubatnya
silsann- Ku ?" (ar-Ra'd: 31-32)

'Apalah merelm tidak meli,hat balwa sesunguhnya
Ifumi mendntnngi daerah-dnffah (orang-orang Lufw)
lnlu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit dtmi
sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah rnenetapknn

Iwlum (rnmurut lehmdak- I,{y a), tidnk ada y ang dnpat
mmolnk lretenpan- Ny a ; dnn Dialnh Yang Malweep at
hisab- Ny a. " (arRa'd: 41)

'Dan sungguh nang-mang lmfir yang sebelum merelu
(kafir Melah) tehh mengadalmn tipu daya, tetapi
semua tipu dnya itu adnlah dnlnm lukuasann All,ah.

Dia mengetahui apa yang diusaltnknn oleh setiap diri,
dnn orang-orarg knfir akm rnmgetahui untuk siapa
tempat lrzsudalan (yang bark) itu. " (ar-Rd dz a2)

Demikianlah manhaj Al-Qur'an menampilkan
pemandangan-pemandangan Oukti-bukti) dan in-
dikasi-indikasi sejarah manusia dan menampilkan
akibat-akibat yang diterimanya dan akan diterima-
nya. Dibicarakannya eksistensi manusia secara
global dalam susunan redaksi kalirnat-kalimatyang
teratur rapi.

Manhaj Dakrilafi Al-Qur'an
Kita berhenti pada sebuah rambu di antara

rarnbu-rambu manhaj dalavatr kepada agama Allah,
dengan alasan yang jelas. Dal<llvah yang mem-
bicarakan eksistensi manusia secara menyeluruh,
bukan hanya pada sahr sisinya saja dari sisi potensi
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nya untuk memahami... sisi pikiran dan renungan-
nya, sisi ilham dan pandangan batin, atau sisi pe
rz$aannya....

AlQur'an inilah yang soyogianya menjadi kitab
dalavah, yang menjadi pegangan dan sandaran para
juru dakwah, sebelum mereka menggunakan sum-
ber yang lain. Al-Qur'an inilah yang seyogianya
mereka pelajari tentang bagaimana seharusnya
mereka mendakrvahi manusia bagaimana menya-
darkan hatinya yang lalai, dan bagaimana meng-
hidupkan ruhnya yang mati.

Yang mewahyukan Al-Qur'an ini adalah Allah,
Pencipta manusia ini, yang mengerti tabiat ciptaan-
Nya yang mengetahui derap langkah jiwanya.

Sebagaimana halnya para juru dakwah ber-
kewajiban mengikuti manhaj Allah yang dimulai
dengan menetapkan uluhiah (ketuhanan-Nya yang
berhak disembah) dm fububiyya[Nya'ketuhanan-
Nya sebaga pencipta, penguasa, pengahrr, peme'
lihara alam semesta', kedaulatan-Nya, dan kekuasa-
an-Nya, maka mereka juga berkewajiban mene
lusuri hati dengan menempuh jalan AlQur'an ini di
dalam mengenalkan manusia kepada Tuhannya
Yang Mahabenar-dengan cara seperti itu. Se.

hingga, akhirnya hati ini hrnduk kepadaAllah Yang
Maha Esa dan mengakui ketuhanan-Nya dan ke
kuasaan-Nya.

Unhrk mengenalkan manusia kepadaTuhannya
Yang Mahabenar dan meniadakan semua syubhat
kemusyrikan, manhaj AlQur'an bermaksud men-
jelaskan karakter risalatr dan karakter Rasul. IGrena
banyaknya penyimpangan Ahli Kitab di dalam
menggambarkan itikadnya ialah karena mereka
mencampuradulftan antara karakter uluhiah (ke
hrhanan) dengan karakter nubuwwah (kenabian)-
khususnya berkenaan dengan akidah Nasrani.
IGum Nasrani memberikan kepada Nabi Isa a.s.

sifat-sifat uluhiah dm' rububiyyah yarq kemudian
menimbulkan perselisihan tajam di antara berbagai
sekte yang disebabkan oleh kesemrawutan (keran-

cuan) kepercayaan yang menafikan hakikat yang
sebenarnya

Bukan akidah Nasrani saja yang mengalami ke
semerawutan seperti itu, bahkan semua akidah
keberhalaan adalah semrawut. Mereka meng-
gambarkan nubuwwatr (kenabian) itu dengan sifat-

sifat yang kacau-balau. Sebagian menghubungkan
kenabian dengan sihir, sebagian menghubungkan
kenabian dengan pemberitatruan hal-hal yang
misterius, dan sebagian lagi menghubungkan ke
nabian dengan jin dan ruh-ruh halus.

Banyak dari gambaran yang semrawutini masuk
ke dalam akidah keberhalaan bangsa Arab. Oleh
karena ihr, di antara mereka ada yang meminta ke-
pada Rasulullah supaya memberitahukan hal-hal
gaib kepada mereka. Ada yang meminta beliau
melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada yang me
nuduh beliau sebpsai hrkans sihir, gila, dan hal-hal
lain yang berhubungan dengan jin. Dan, ada pula
yang meminta agar beliau disertai oleh malaikat..
dan lain-lain permintaan, tantangan, dan fuduhan
yang muncul karena kekacauan deskripsi keber-
halaan mengenai tabiat Nabi dan nubuwwah.

Al-Qur'an datang untuk menjelaskan hakikat ini
secara sempurna. Yaifu, tentang tabiat kenabian
dan tabiat Nabi, tentang tabiat risalah dan tabiat
Rasul, dan tentang hakikat uluhiah (ketuhanan)
yang tergambar pada Allah saja dan hakikat ubu-
diah yang meliputi segala sesuatu yang diciptakan
Allah-termasuk para nabi dan rasul Allah. IGren4
mereka adal ah' abd-'abdhamba-hamba yang saleh
dan mereka sama sekali tidak memiliki sifatuluhiah
sedikit pun. Merera* tidak berhubungan dengan
alam jin dan misteri sihir. Apa yang diajarkannya itu
adalah wahyu dari Allah, dan di balik itu mereka
tidak memiliki kekuasaan terhadap hal-hal yang
luar biasa-kecuali dengan izin Allah ketika Dia
menghendaki. Mereka adalah manusia biasa se
perti orangorang lain, hanya saja mereka dipilih
oleh Allah untuk mengemban risalah-Nya. Di luar
ihr mereka adalah manusia biasa yang berkewajib
an melakukan ubudiah kepadaAllah sebagaimana
halnya makhluk Allah yang lain.

Dalam surah ini terdapat beberapa contoh ten-
tang penjelasan tabiat nubuwwah dan risalah, batas
batas nabi dan rasul. Dalam surah ini juga terdapat
keterangan bagaimana membersihkan akal dan
pikiran manusia dari kotoran dan noda-noda keber-
halaan, dan membebaskannya dari dongengdongeng
yang telah merusak akidah Ahli Kitab sebelumnya

Penjelasan itu berhadapan dengan tantangan-
tantangan fuktual kaum musyrikin. Penjelasan-
penjelasan itu bukan debat emosional dan bukan
pula pembahasan filsafat metafisika. Penjelasan itu
adalah suaf;t'gnalmnymtg menghadapi fakta dan
memeranginya dengan fakta juga,

"}rang- mang lafir b erlwn, Mmgapa tidnk diturun-
kan lepanany a (Mulammad) suatu tnndn (leb esman)

dari Tillnnnya?' Sesunguhnya lamu lanyalnh scmang

pembri pringatan ; dan bagt tiap -tiap lnum adn uang
y arry rumb eri petunj uk. " (ar'Ra' dz 7)
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"Orang-orang kafir bnlan, 'Mengapa tidak diturun-
lan lrepadnnya (Mulwmmad) nnda (mukjiznt) dnri
Tilh.annya ?' Katnlanhh,'Sesungguhnya Allah meny r
satlean siapa y ang Dia luhendaki dan mmuniuki *ong-
nra?W yattg bnnbat leepada-Nya. "'(ar-Ra'd: 27)

"Demikianlah, IGmi telah mengutus kamu pada

suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa

umat sebelumny4 supaya kamu membacakan ke
pada mereka (Al-Qur'an) yang Kami wahyukan
kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan
Yang Maha Pemurah. Iktakanlah,

Dialah Tulwnku, tidnk ada Tithan (yangbalak di-
santrah) selain Dia; hnnya kzpada-Nya ala berta oalal
dnn tanya lupada-Nya aku brtobat."'(ar-Ra'd: 30)

"Sesunguhnya Knrni telah mengutus bebnapa rasul

sebelum-lamu dnn Knmi mnnbnilun lupon"mnelm
istri-istri dan leeturunan. Dan tidak ada hak bagi

seurang Rnsul mendannglwn suatu ayat (mukiizpt)

melainkan dmgan ifin Allah. Bagi tiapiia| m.asa adn

kinb (yang tntmtu). " (a*Fldd: 38)

'Dan jilw lfumi pnlihnr,knn kepadamu sebagian (siksa)

yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami
' 
wafatlwn engknu (lwl iu tidnk p nritg bagimu), Iarmn
seiunggulnya tugasmu horyo menyampailmn saia,

waangLla;llnhyangmenghisatramnlanmnela."(ar'
Ra'd:4O)

Dengan demikian, jelaslah tabiat risalah dan

batas-batas seorang rasul. Sesungguhnya rasul
hanya seorang pemberi peringatan, tugasnyahanya

menyampaikan. Rasul hanya membacakan apa

yang telah diwahyukan kepadanya; dan tidakber-
hak mendatangkan sesuatu yang luar biasa (muk-
jizat) kecuali dengan izin Allah. Kemudian rasul
adalatr hamba Allatr, sedang Allah adalah Tuhan-
nya dan hanya kepada-Nya rasul bertobat dan kenr
bali. Rasul adalah seorang manusia, yang beristri
dan punya anak, dan menjalankan kemanusiaannya

secara uhrh apa yang menjadi hrntutan hidup ma-

nusi4 dan menjalankan ubudiahnya kepadaAllah
secara sempurna sesuai dengan segala tunfutan
ubudiatr....

Dengan kesucimurnian akidah Islamiah ini,
habislah riwayat anggapan-anggapan bohong dan

dongengdongeng yang bergentayangan di lapang-

an gelap ini seputar tabiat nubuwwah dan tabiat
nabi. Akidah Islam membersihkan akidah dari
gambaran-gambaran yang membingungkan yang

telah direspons oleh akidah gereja sebagaimana di.
respons oleh berbagai macam akidah berhala Telah

memvonis bahwa akidah Kristiani sejak abad per-

tama merupakan salah satu dari perwuiudan akidatt
berhala. Hal ini dilihat dari tabiat dan hakikatnya,
setelah sebelumnya merupakan akidah samawiah
di bawah bimbingan IsaAlmasih a.s., yang mene
tapkan bahwa Isa Almasih hanyalah hamba Allah
dan dia tidak dapat,mendatangkan suatu ayat pun
kecuali dengan iziir emtr.

Akan tetapi, kita tidak berhenti di sini saja se-

belum mengunjungi sisi yang jelas itu di dalam
firmanAllah,

'lilm Kami perlihatkan lupadamu sebagian 6ilcsa)
yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami
w afatknn englau (lwl iar fidnk pnring bagimu), kmmn
sesunguhnya tugasmu hnny a meny arnpailan saj a,

sedang t<arn;lnh yang mmghisab amnlan mnelm. " (ar-
Ra'd:40)

Perkataan ini ditujukan kepada Nabi saw., Rasul
yang diberiwahyu dariTuhannya dan ditugasi me
nyampaikan akidah ini kepada umat manusia Ring-

kasnya, urusan agama ini kembalinya bukan ke
pada Rasulullah, dan keberhasilan dahrah itu bukan

menjadi fugasnya. Tugasnya hanya menyampai-
kan. Sedangkan, memberi hidayah kepada manusia

itu juga bukan tanggung jawabnya, karena Allah
sendirilah yang berkuasa memberi hidayah. Apa-

katr Allah merealisasikan sebagian janji-Nya dengan

menurunkan siksan kepada kaum itu, ataukah
beliau telah wafat sebelum Allah merealisasikan
janji itu, semua itu'tidak akan mengubah tugasnya...

menyampaikan risalah... dan hisab mereka setelah
ihr ada pada Allah. Setelah ini tidak ada pemurnian
terhadap karakter dakwah dan pembatasan tugas
ny4 karena kewajibannya memang sudah terbatas.

Sedangkan, seluruh urusan dalam dahrah ini dan

dalam segala sesuafir adalatr milikAllah.
Dengan demikian, para juru dal$/ah ke jalan

Allah mendapatkan pelajaran bagaimana seharus
nya adab merekaterhadap hakAllah. Yaitu, mereka
tidak boleh meminta disegerakan keberhasilannya
atau hukumannya. Mereka tidak boleh menuntut
disegerakannya hidayah, tidak boleh meminta di.
segerakannya datangnya janji Allah kepada orang-

orang yang mendapat petuniuk dan ancaman-Nya

kepada orang{rang yang mendustakan. Mereka
tidak boleh berkata, "I(ami sudah banyak berdoa
tetapi yang dikabulkan hanya sedikit...." Atau,
"IGrli sudah bersabar dalam wakhr yang panjang,

namun Allah belum juga menghukum orangorang
yang zalim atas kezalimannya pada waktu kami
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masih hidup...." Tugas mereka hanya menyampai-
kan, sedang menghisab manusia di dunia ataupun
akhirat itu bukan urusan seseorang melainkan
urusan Allah. Oleh karena itu, seyogianya juru
dahvah (sebagai adab terhadap Allah dan peng-
akuan kehambaannya kepada-Nya) menyerahkan
semua itu kepada Allah, karena Dialah yang akan
melakukan dan memilih sesuatu yang Dia ke-
hendaki.

Surah ini adalatr surah Makkiyyah. Oleh karena
itu, dibatasinya tugas Rasulullah di sini hanya de
ngan tabligh (menyampaikan), karena waktu itu
jihad belum diwajibkan. Adapun sesudah itu, maka
di samping tabligh juga diwajibkan jihad, dan ini
merupakan karalicter gerakan dalam agama yang
perlu mendapatkan perhatian. Nash-nashnya meru-
pakan nash-nash haraki (pergerakan), menekuni
geralch dakwah dan realitas yang dihadapinya dan
memang diarahkan untuk gerakan dakwah dan
menghadapi realitas yang ada di depannya.

Hal ini sering dilupakan oleh orangoftmg yang
membahas agama ini pada zaman sekamng. Mereka
hanya melakukan pembahasan, tetapi tidak mela-
kukan gerakan. IGrena itu, mereka tidak mengeta-
hui aplikasi nash-nash AlQur'an dan hubungannya
dengan realitas yang dihadapi pergerakan agama ini.

Banyak oftrrg yang membaca nash seperti ini,

^Y$4{;EA$'6!-"Sesunguhnya tugasmu lanya mmyampaiknn saja,

sedang Knmilnh yang menghisab amalnn mtreka."

Iantas mereka memahami bahwa tugas juru
dal$/ah hanya menyampaikan saja. Dan, apabila
sudah menyampaikan (tablish), mereka merasa
sudah menunaikan tugas. Sedang mengenai jihad,
kami tidaktatru di mana tempa0rya menurut pikiran
mereka

Banyak juga orang yang membaca nash seperti
ihr, lantas mereka tidak mengabaikan jihad, me
lainkan mengikat dengannya, tanpa mengerti bahwa
nash ini dihrrunkan di Mekah sebelum diwajib-
kannya jihad, dan tanpa mengerti tabiat hubungan
nash-nash Qur'an dengan gerakan dal$/ah Islam.
Hal ini disebabkan mereka tidak melakukan per-
gerakan agama ini, melainkan hanya membasmya
pada lembaran-lembaran sambil duduk Padahal,
agama ini tidak dapat dipahami oleh orang yang cuma
duduk-duduk saja dan memang agama Islam ini
bukan agama orang yang cuma dudukduduk saja.

Memang al-balngh'tabligh/menyampaikan' me
rupakan hrgas pokok Rasulullah dan tugas pokok
para juru dahvah sesudah beliau. Dan, balqhin
merupakan tahapan pertama jihad. Ikrena apabila
sudatr benar dan sudah mengaratr kepada penyam-
paian hakikat-hakikat pokok agama Islam sebelum
hakikat-haldkat/4/ iyy ah $alm sesudatr mengaratr-
kan pemantapan kepada masyarakat bahwa
Uluhialr dan ktbubiyy ah*rta Hakimiyy ahkedaulat-
an'hanya milikAllah sejak langkah dakwah yang
pertam4 kemudian mengaralrl{an numusia kepada
peribadatan kepada Allatr saja), maka kejahiliahan
pasti akan menghadapi juru-juru dahmh ke jalan

Allah dengan tablighnya yang benar ini. Para juru
dal$ah akan dihadapi dengan tantangan dan per-
musuhan, kemudian dengangangguan dan ser:tng-
an. Nah, pada saat seperti ini tibalah tatrapan jihad
yang notabene sudah menjadi karaktertabligh yang
tak dapat dihindari,

'Demilcianlah, I{ami adakan bagi tiapaiap nabi
musuh dnri orang-maryyang bndnsa. Dan culatplah
Titlnnmu menjadi Pembni petunjuk dan Pmolong."
(al-Furqaan:31)

Demikianlah jalan dalnuah itu.... dan tidak ada
jalan lain lagi.

Usaha dan ThnggungJawab Manusia
Kemudian kita berhenti di depan rambu lain

dalam surah ini. Yaifu, kata pasti mengenai hubung-
an antara aratr manusia dan gerak (usatra)nya de
ngan batas atau penentuan tempat kembalinya
(akibat yang diperolehnya). Juga mengenai pene
tapan bahwa apa yang dikehendaki Allah akan
terealisir dari celahcelah gerakan (apa 1ang dilaku-
kan) manusia itu terhadap dirinya, di samping
penetapan bahwa setiap peristiwa hanya terjadi dan
terealisir dengan kadar tertenhr dari Allah. Sejum-
lah nash khusus mengenai tema ini dalam surah ini
sendiri sudah cukup jelas mengenai pandangan
Islam terhadap persoalan penting ini. Berikut ini
beberapa contoh yang memadai.

"sesunguhnya Atkh tldnk mengubah luadnan suatu
Imum sehinga mnelw mmgubah lwadaan yang ada
pada diri mnekn smdiri. Dan apabiln Allnh meng-

lundaki leburulmn tnlwdap suatu knum, makn tidak
adn y ang dapat mmahkny a ; dan s elmli- lcali tidnk adn
pelindung bagi mneka selain Allnh." (arRa'd: 11)
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"Bagi orang-arang lang rnemenuhi seruan Tillnnnya,
(disedialun) pembalasan y ang baik. Dan orang-orang
y arg tidnk rnmtmuhi s mtan Tithan, s ekirany a msreka
'^tillhki tt*ua (tulayaan) yatq ada di bumi dan (di-

tambah) sebanyak isi bumi itu lngi besntnnya, niscaya

msreka alun mznebus dirinya dzngan leekayaan itu'
Orung-uang itu disedialwn baginya hisab yangburuk
dan tzmpat lrzdiaman ialahJahannam, dnn itulnh se-

buruk- iuruk tempat lediamnn. " (a*Ra'd: 18)

'I{atalranlnh,'Sesungulatya Allnh mmyesatlwn siapa

yangDia lalundaki (sesuai fungan sunnah-Nya) dnn
- 

menunj uki orang-orang y ang bernbat lapadn- Ny a.

(Yaitu) orang-nrangyang bniman dan Imti mneka

mmjadi tenteram datgan mmgingat Alkh. Iry7tW
luiya dmgan mmghgat Alkhlah lnti meniadi ten-

tnam.' (ar-Ra' dz 27 -25)

"Tidnkknh arang-uang lang beriman itu mmgetahui

baluoa s mndniny a Allah nmghmdaki (sanua mnnusin

beriman), tmtu Allnh membni petunjuk lupada ma-

nusia semuanya. "(arRatd: 31)

"Sebenarnya nrang-orang knfir itu diianiknn (oleh

setan) memandang baik tipu daya mereka dan dl
lwkn giny a dar i j aln n (y ang b mar ). D an barangsiap a

yang disesatlan Allah, nala baginyg toLfu selrang
'pui 

yang alran membni petuniuk.'(at'R*d: 33)

Dari nashyang pertama ini tampak jelas bahwa

kehendak Allatr unhrk mengubah keadaan suatu

kaum itu berlaku dan terlaksana dari celahcelah
gerakan atau upaya yang mereka lakukan terhadap

diri mereka sendiri.Juga dariperubahan arah dan

perilakunya dengan mengubah perasaan (pola

pikir) dan amalan mereka. Apabila kaum itu meng-

ubah keadaan yang ada pada diri mereka dengan

arahan dan arnalanryra makaAllah akan mengubatr

keadaan mereka sesuai dengan perubahan yang

mereka lakukan. Apabila keadaan mereka meng-

hendaki supaya Allah berkehendak menimpa ke
burukan kepada mereka, maka berlakulah kehen-

dak-Nya itu dan tidak ada seorang pun yang dapat

menolaknya. Tidak ada sesuafu pun yang dapat

melindungi mereka dari siksaAllah, dan tidak akan

mereka jumpai pelindung dan penolong selain Dia.

Adapun jika mereka memenuhi seruanTuhan-
nya dan mengubah keadaan diri mereka dengan

kepatuhan kepada Tuhan ini, maka Allah meng-

hendaki kebaikan terhadap mereka, dan direali-

sasikannya kebaikan ini untuk mereka di dunia atau

di al*rirat, atau di dunia dan di akhirat. Tetapi,

apabila mereka tidak memenuhi seruan Tuhannya,

maka Allah menghendaki keburukan terhadap
mereka. Mereka akan mendapatkan hisab yang
buruk, dan semua tebusan yang mereka bawa
(padahal mereka tidak akan membawa tebusan)
tidak akan dapat menolong mereka sedikit pun.

Dari nash yang kedua tampak jelas batrwa sikap
memehuhi atau tidak memenuhi seruan Tuhan itu
kembali kepada aratr (kemauan) dan gerak atau

usaha yang mereka lakukan. Kehendak Allah
hanya terealisasi dari celah+elah usaha dan ke
mauan mereka itu.

Sedangkan, nash ketiga membicarakan kemut-
lakan kehendakAllah di dalam menyesatkan orang
yang Dia kehendaki. Namun, pada ujungnya Dia
berfirman, 'Dan Dia mmuniuki orang-orang yang
bertobat kepadn-Nya", yang menetapkan bahwa
Allah berkehendak memberi pehrnjuk kepada orang
yang bertobatkepadaNya. Jadi, nash ini menunjuk-
kan bahwa Allatr hanya menyesatkan orang yang

tidak mau bertobat kepada-Nya dan tidak mau

memenuhi seruan-Nya. Dia tidak menyesatkan
orang yang bertobat kepada-Nya dan memenuhi
seruan-Nya. Hal ini sesuai dengan janji.Nya,

'Dan arang-mang yang brjihnd (bersungguh-sungah)

untuk (mencari kcridltann) Kami, benar-bmar alan
Ifumi tunj uklun lup adn merelw i alnn-j alnn l{nmi. "
(at-turkabuufi 69)

Mak4 memberi pehrnjuk dan menyesatkan ini
merupakan putusan kehendak Allah terhadap
hamba-Nya. Kehendak ini berialan dan terealisasi

dari celahcelah pengubahan si hamba terhadap
keadaan yang adapada diri mereka beserta arahnya

untuk memahrhi Tuhannya atau berpaling.
Nash keempat menetapkan bahwa seandainya

Allah menghendaki, maka ditunjukinya semua

manusia Dari sejumlah nash ini tampaHah bahwa

maksudnya ialah kalau Allah menghendaki, niscaya

dijadikan-Nya manusia ini dengan satu persiapan

(potensi) saja unhrk menerima petunjuk, atau di-
paksa-Nya merekauntuk menerimapefimjuk Akan
tetapi, Dia menghendaki menciptakan mereka de
ngan persiapan (potensi) untuk menerima pefimjuk

atau kesesatan, dan sesudah ifu tidaHah mereka
dipaksa untuk menerima petunjuk atau dipaksa atas

kesesatan-dan Mahasuci Allatr dari hal ini. Allah
hanya menjadikan kehendak-Nya terhadap mereka
itu berjalan dari celahcelah penerimaan atau ke
tidakterimaan mereka terhadap bukti-bukti pe-

tunjuk dan arahan keimanan.
Nash kelima menetapkan bahwa orang{rang
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kafir itu dijadikan memandang baik terhadap tipu
daya mereka dan dihalang-halangi dari jalan yang
benar. Ayat seperti ini (sebagaimana terkenal dalam
sejarah pemikiran Islam) telah menggiring manusia
kepada perdebatan seputar masalah apakah manu-
sia itu dipaksa (sudah dipaket untuk ini dan itu)
ataukah punya kebebasan unhrk memilih dan me
nentukan sendiri.

Namun, menurut pendapat kami, nash ini di
samping sejurnlah nash lain memberikan gambar-
an yang utuh bahwa penganggapan baik terhadap
keburukan dan keterhalangan dari jalan yans benar
ini disebabkan oleh kelnrfrran dan ketidakrnauan
mereka mematuhi seruan Allah. Yakni, disebabkan
oleh pengubahan orang{rang kafir ihr terhadap apa
yang ada dalam diri mereka kepada sesuafir yang
menyebabkan diberlalarkan kehendak Allah unhrk
menjailikan mereka memandang baik terhadap ke
burukan, terhalang dari jalan kebenaran, dan teisesat

Dan, masih diperlukan lagi keterangan untuk
menjelaskan tema yang sering menjadi perdebatan
di dalam semua aliran. Yaitu, bahwa pengarahan
manusia terhadap dirinya sendiri tidak menjadi-
kannya sampai/mendapatkan apa yang dihrjunya
namun apayang dituju atau diinginkannya itu hanya
terjadi dengan kehendak Allah. Setiap peristiwa
yang terjadi di alam semesta ini hanya teriadi dan
terealisasi dengan takdir l<trusus dari Allah, terea-
lisasi dengan iradatr dan kehendak-Nya

"Sesunguhnya lfumi mmciptalun segah sesuatu dz-
ngan takdir (menurut ularan)." (al-Qpmar: a9)

Tidak ada sesuatu yang kembali kepada undang-
undang alam secara keseluruhan, juga tidak ada
hal-hal yang menyebabkan timbulnya -sesuatu.
IGren4 ifir bagaikan bekas, keduanya diciptakan
dengan qadar. Dan, apa yang diperbuat oleh peng-
aratran manusia terhadap dirinya itulatr yang men-
jadikan kehendak Allah berjalan dari celahcelah
pengarahan tersebuL Adapun berlakunya ke
hendakAllah dan bekasnyayang realistis ihr tedadi
dengan qadar Allatr yang ldrusus terhadap setiap
peristiw4

'Dan segala sesuatu padn sisi-Nya ada ukurannya."
(arRa'd:8)

Gambaran ini (sebagaimana sudah kami ke
mukakan di dalam membicarakan nash dalam

surah ini) menambah besarnya tanggung jawab
yang dibebankan kepada manusia ini, sesuai de
ngan kadarkehormatan yang diberikan kepadanya
dalam tatanan alam semesta. Maka, dengan ke.
hendak Allatrlah, perubahan pada manusia berlaku
dari celah+elah arahan (kemauan) dan gerak
(usatrd nfia. Mal<3 betapa beratnya tanggung jawab
nya, dan betapa pula besarnya kehormatan yang
diberikan kepadanya.o

Indikasi Kekafiran
Surah ini juga menjelaskan indikasi kekafiran

dan ketidakrnauan seseomng menerima kebenaran
yang dibawa oleh agama Islam. Penolakan ini me
rusak eksistensi kemanusiaan, mengabaikan pe
tensi fitrah, merusak tabiatnya, dan menyimpang
dari jalarnya yang lurus. Tidak mungkin ada barEun-
an kemanusiaan yaqg lurus, yang tidak dihapuskan
cahayany4 tidak disia-siakan, dan tidak dikotori,
jika ada indikasi kekafiran. Kemudian mereka
dihadapkan kepada kebenaran ini yang dlielaskan
dengan gambaran sebagaimana yang dijelaskan
oleh manhaj AlQur'an. Tetapi, kemudian dia tidak
mau menerima kebenaran ini dengan iman dan
Islam. Padahal, fitrah kemanusiaan dengan tabiat-
nya pasti merasa cocok dengan kebenaranyang ada
di relungnya. ,{pabila ia berpaling darinya, berarti
ia dipalingkan oleh pemiliknya. Karena, adanya
penyakit yang tnembuatnya memilih selain pe
tunjuk ini untuk dirinya dan menjadikannya layak
terhadap kesesatan dan pafut mendapatkan siks4
sebagaimana difirmankan Allah dalam surah lain,

'Aht alw, mmalhglan orang-uratg lang mmyom-
bonglwndirinyadimulabumitm.paalasanyangbmar
dnri tnndn-tandn lukuasann-Kr. Mnelm jilea melilnt
tta| -tiap ayt (Ku), mtrela tidak bniman lupadnny a.
Dan jilw mselm rulilwt jalnn yang mzmbawa ktpada
petunjuNmtreltatidakmaumerwnpulm.la.fr tapi, jika
mcrelw melilut jalm lesesatnn, mnelu terus mman-
puhnya. Yang demikian itu adalnh kareru mnelu
mtndustalun ayat-ayat l{ami dan mnelw selalu lalai
daripadnnya. " (al-.Nraaf: 146)

Di dalam suratr ini dikemukakan berapa contoh
ayat yang menunjukkan tabiat kekafran yang me
netapkan batrwa yang bersangkutan itu buta dan

6 Untuk mengetahui pembahasan lebih luas dan jelas mengenai masalah ini, silakan baca buku Khaslnaishut-Tashawwuil Islami wa
Mquumufuhu dalam pasal "Ilaqiqatul Insan", t€rbitan Darusy-Syuruq.
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terhapus daya pandangnya. Juga dikemukakan
batrwa hidayah itu menunjukkan selamatnya eksis
tensi kemanusiaan ini dari kebutaan, menunjul*an
selamat dan sehatnya kekuatan unhrk memahami
yang ada di dalamnya, dan menunjukkan bahwa
hamparan alam semesta ini penuh dengan ftunjuk
yang mengungkapkan kebenamn bagi orangorang
yang mau memikirkan dan merenungkanny4

'Adnkah nrang yarg mcngetnhui bahwa apa yang di-
turunlan kepadamu dnri Tilhnnrnu itu berur, sam.a

dengan orang yang buta ? Hanya orang-uang yang ber'
alalsajalahyangdapatmrttgambilpelajaran.(Yailu)
oratg- qratlg I ang memenuhi j anj i AIInh dnn tidnk rne -
rusak prjanjian. Dan orang-orang yang mmghubung=

Iwn apa-apa yang diphlahkan Allah supaya difubung-
Iun, dnn mweka nkut kzpada Titlunnya dan takut
ktpana h.isab y ang buruk. Dan orang-matg yang sabar
karena mmcari kcridhann Tuhannya, mendirikan
slwh| dnn mmnflwh*nn sebagian reaki yang Knmi
bnilan l"podo mnelw, secara sunbunyi atau terarry-

tcrangan serta menohk lejalwnn dengan lubailmn.
Orang-orang itulah yang mmdapat tempat kesudnlnn
(y ang bark)." (ar-Ra'd: 19-22)

"Orang- orang lafr balun, MryaP a tidnk di.turun-
lun lepadnnya (Mulwmmad) tandn (mu$iat) dnri
Tfulnnny a ?' Kataknnlah,'Sesungguhnya Allnh meny e-

sailun siapa y ang Dia lccfundnki dnn mmunj uki orang'
orang yng b er to b at lupada- Ny a.' (Yaitu) or ang-orang
y ang bnim.an dnn lwti mnela mni adi tmtnam dmgan
mengingat Alkh. Ingatl,ah, Iunya fungan m.engingat

Alkhkh hati menjadi tenteram. Orangorang yang
bniman dan baamal saleh, bagi mnelw
dnn tempat lumbali yarry baik." (ar-'Ra'dz 27-29)

'Dan Di.ahh Tfulwn yang membentanglan bumi dnn
menj adilan gunung-gunung dnn sungai-sungai padn.
nya. Dan mmjadiknn padanya semua buah-buahnn
bnpasang-pasarryan, Allnh mmutuplwrn mahm lu-
pada siang. Sesungguhnya pada yng dtmikian itu
terdapat tanda-tanda (lubesaran Alkh) bagi lwum
yang memikirlan. Dan di bumi ini tndnpat bagian-
bagian yang bndnmpingan, dnn kzbun-lubun anggur,

tannm-tnnam.an d"an polwn kurmn y ang bermbang dnn
yarry tidnk bumbang disirami dmgan air yang samn.

Kami melzbihkan sebagian tanam.an itu atas sebagian

yang lnin tentang rasanya. Sesungguhnya padn yang
demikian itu terdnpat tan"dn-nndn (kzbesaran Alklh)
bagi kaum yang berpikir." (ar-Ra'd: 3-4)

Demikianlah ditetapkan bahwa orangorang
yang tidak memenuhi seruan kebenaran ini, maka

mereka (menurut kesaksian Allah) adalah buta
mereka tidak berpikir dan tidak berakal. Sedang-
kan, orangorang yang menyarnbut dan menerima
kebenaran adalah ulul-albab. Mereka itulah yang
hatinya tenang dengan mengingat Allah. Hatinya
selalu berhubungan dengan sesuatu yang sudah ia
mengerti dan coco! dengan fitahnyayang dalam,
sehingga ia menjaili tenang dan gembira

Manusia dapat menemukan bulti kebenaran
frmanAllah ini pada setiap orang yans dijumpainya
berpaling dari kebenaran yang terkandung dalam
agama Allah dan dibawa gambarannya yang sem-
purna oleh Nabi Muhammad saw., bahwa yang
menjadikan merekaberpaling ihr ialah karenajiwa-
nya sakit dan redup cahayanya. Mereka mening-
galkan eksistensi+ksistensi yang diabaikan sisiqra
yang paling penting, ketika mereka tidak mau
merenungkan realitas alamwujud ini di sekitarnm
Padatral, alam ini selalu bertasbih dengan memuji
Tuhannya dan berbicara (dengan lisanul-lalnya)
tentang keesaanAllah, kekuasaarrNy4 kepengatur-
an dan kepengurusan-Nya terhadapnya.

Apabila orangorangyang tidak beriman kepada
kebenaran ini menurut kesaksian Allah adalah
orang yang but4 md<a tidak layak kebutaan itu ada
pada orang muslim yang mengaku beriman kepada
Rasulullah dan beriman bahwa Al-Qur'an ini se
bagai watryu dari Allah. Tidak layak seoraog mue
lim yang telah mengakui hal ini unhrk bersikap buta
dalam kehidupan ini. Khususnya, dalam urusan
yang berhubungan dengan peraturan yang meng-
ahrr kehidupan manusia. Atau, terhadap nilai-nilai
dan timbangan-timbangan yang menjadi neraca
kehidupan, atau terhadap ibadah-ibadah, perilaku-
perilaku, tadisi-tradisi, dan adab kesopanan yang
dapat mengangkat derajat masyarakatnya.

Demikianlah sikap kita terhadap pola pikir non-
Islami secara umum, selain ilmu-ilmu keduniaan
murni beserta terapan ilmiahnya sebagaimana
disabdakan Rasulullah, "I(nmu lzbih mmgati tmtang
ttrusan duniamu."

Karena tidak layak bagi seorang muslim yang
telah mengetahui pehmjuk Allah dan mengetatrui
kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, lantas
hanya duduk menjadi murid yang cuma menerima
ilrnu dari seseorang yang tidak mau menerima
petunjuk Allah dan tidak mengetatruinya sebagai
kebenaran... karena dia adalah buta menurut ke
saksian Allah. Seorang muslim tidak akan menolak
kesaksian Allah ... kemudian sesudatr ihr dia masih
mengaku muslim.
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Kita harus menerima agama ini dengan serius.
Kita harus memegang ketetapan-ketetapannya de
ngan penuh kesungguhan. Dan, berlari meninggal-
kan ketetapan iniberartilari dari akidah itu sendiri,
kalau bukan menolak kesaksian Allah bahwa sikap
demikian merupakan kekufuran yang jelas me
nurutgambaran ini.

Yang sangat mengherankan, pada zaman se-

karang ini ada orang{rang yang mengaku muslim
tetapi mengambil pedoman hidup dari si fulan dan
si fulan yang oleh Allah dikatakan sebagai orang
buta ihr. Sesudah itu mereka masih tetap mengakui
dirinyamuslim.

Agama ini adalah keseriusan, bukan main-main;,
suatu ketetapan dan bukan untuk ditinggalkan.
Agama adalah kebenaran dalam setiap nash dan
kalimatnya. Barangsiapa yang hatinya tidak serius,
tidak mantap, dan tidak percaya kepadanya maka
agama ini sama sekali tidak membutuhkan dia dan
Allah itu Mahakaya dari alam semestaT

Janganlah peras:ran seorang muslim merasa
berat terhadap realitas jahiliah. Sehingga, dia me
nerima sebagian kejahiliahan itu di dalam cara ke
hidupannya, sedang dia mengetahui bahwa apa
yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah
benar. Orang yang tidak mengerti batrwa ini benag
maka dia adalah orang yang buta. Janganlah se
orang muslim bersikap seperti ihr, kemudian meng-
ikuti si buta ini dan menerima pikiran-pikirannya,
sesudah dia mengetahui kesaksian Allah tersebul

Hubungan arrtara Kerusakan ya.ng Menimpa
Kehidupan l\fianusira dan Kebutaan Hati
terhadap Kebenaran

Akhirnya sampailatr kita pada rambu teralftir
yang dipasang oleh surah ini. Yakni, batrwa di sana
ada hubungan yang kuat antara kerusakan yang
menimpa kehidupan manusia di muka bumi ini
dengan kebutaan terhadap kebenaran yang datang
dari Allah untuk menunjuki manusia kepada ke
benaran, kesalehan, dan kebaikan. Maka, oftrng-
orang yang tidak mau memenuhi janji Allah ter-
hadap fitrah, dan tidak mau menyambut dan mene
rima kebenaran yang datang dari sisiNya, serta
tidak mau mengerti bahwa itulah kebenaran sahr-
sahrnya.... maka mereka ihrlatr orangorang yang

membuat kerusakan di muka bumi. Ini sebagai-
mana halnya orang-orang yang mau mengerti
bahwa itulah kebenaran dan mereka menyambut
dan menerimanya, maka mereka ifulah orang-
orang yang membuat kesalehan di muka bumi dan
suci kehidupan mereka karenanya,

'Adnknh uatgyettgmengetahui bahua apayng di-
turunlan leepadamu dari Tilhanmu itu bennr, samn

dengan orang yang buta? Hanya orang-lrang lang
beralalmjalnhyangdapatmmgambilpelajam..(Ya.itu)
orang-rrang yang memenuhi janji Allah dan tidak
merusak perjatjian. Dan zrang-nrang lang meng-

hubunglrnn apa-apa yang dipnintahJmn Allnh supaya
dihubunglmn, dan rnerel@ nleut l(zpann Tulnnny a dnn
tnkut lep adn hisab y ang buruk. D an orang- marg y ang
satrar karma mcnrari lwidhann Tulannya, mmdirilwn
shaht, dan menaJ'trrnhkan sebagian dari reatki yang
Kami berilwn lvpada mnelm, secara sembunyi atau
terang-tnangan, serta mmolak lccjalwtan fungan le-
bailwn, lrang-orang itul.ah yang mendapat tempat
Iusudahan (yang batk). " (ar-Ra'd: 19-22)

'Dan orang-urarg yatg mausak janji Allnh setel,ah

diikrarkan dengan teguh dan mernutuskan apa-apa
yang diprirxahknn Alhh supaya dihubunglan dnn
mengadalwn lerusalnn di bumi, orang-orang ituhh
yang mempnolch lwtulwn dan bagi merelw tempat
lwdiamnn yarg buruk (lalwnrum)." (ar-Ra'd: 25)

Sesungguhnya kehidupan manusia tidak akan
baik kecuali jika kendalinya dibimbing oleh orang-
orang yang melek, yaitu ulul-albab (orangorang
yang berpikiran sehaO )lang mengetahui bahwa apa
yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad
saw. adalatr kebenaran. Lalu, memenuhi janji Allatr
atas fitrahnya dan janji Allah kepada Adam dan
anak-anak keturunannya untuk beribadah kepada-
Nya saja beragama kepadaNya saja, tidak mene
rima agama dari selain-Nya, dan tidak ada yang
diikutinya kecuali apa yang diperintahkan dan
dilarang-Nya

Kemudian mereka menyambung apa yang di-
perintahkan Allah untuk disambung, takut kepada
Tuhannya dan takut terjatuh ke dalam sesuatu yang
dilarang dan dibenciNya serta takut kepada hisab
yang buruk Mak4 mereka selalu memperhihrng-
lan akhiratrya dalam setiap langkatr dan geraknya
bersabar untuk beristiqarnatr memenuhi janji Allah
dengan sekuatmungkin, menegaldcan shalat me

7 Periksalah pasal'At:Tastrawwurul Islami watsTsaqafrh" dalam kitab M taltmfith-Tha/i4 terbitan Darusy-syuruq
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naflGhkan sebagian rezeki yang diberikan AUah
kepadanya secara sembunyi dan terang-terangan,
dan menolak kejelekan dan kerusakan di muka
bumi densan kesalehan dan kebaikan....

Kehidupan manusia di muka bumi tidak akan
baik kecuali dengan pimpinan yang melek, yang
berjalan di atas petunjuk Allah saja, dan yang mem-
beri corak seluruh aspek kehidupan sesuai dengan
manhaj dan petunjuk-Nya. Kehidupan tidak akan
menjadi baik dengan pimpinan yang sesat dan buta
yang tidak mengetahui bahwa apa yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran satu-

satunya. Juga tidak akan baik dengan pimpinan atau
kepemimpinan yang mengikuti manhaj lain selain
manhaj yang diridhai Allah untrk hamba-hambaNya
yang saleh. Kehidupan tidak akan menjadi baik bila
dikendalikan dengan sistem feodalisme dan kapita-
lisme, sebagaimana ia tidak akan menjadi baik
dengan sistem komunisme dan sosialisme ilrniah.
Semua ini adalah sistem-sistem kehidupan buta
yang tidak mengetahui bahwa apa yang diturunkan
Allatr kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran
safu-safunya, yang tidak boleh seseorang berpaling
darinya dan tidak boleh menggantinya....

Sesungguhnya kehidupan tidak akan menjadi
baik dengan sistem teokrasi, sebagaimana ia tidak
akan menjadi baik dengan sistem diktator atau de
mokrasi. Semuanya adalah sama sebagai sistem dan
tatanan hidup yang buta. Sistem yang mengangkat
diri mereka sendiri sebagai hrhan-hrhan selainAllah,
dengan membuat tata hukum dan tata kehidupan serta
membuat syariat bagi manusia dengan sesuatu
yang tidak diizinkan Allah, yang memperbudak
mereka kepada apa yang mereka syariatkan, dan
menjadikan keberagamaan kepada selain Allah....

Apa yang kami katakan ini adalah kerusakan
besar yang sekarang sedang melanda di muka bumi
sebagai tatanan jahiliah abad dua puluh. Itulah
kesengsaraan yang menyusahkan yang menimpa
kemanusiaan di bumi baik di belahan timur mau-
pun barat baik karena sistem feodalisme maupun
kapitalisme, komunisme maupun soSialisme ilrniah...
baik sistem diktator maupun demokrasi.... Semua-
nya menyebabkan kerusakan, kekacauan, keseng-
saraan, dan kegoncangan. IGrena semuanya adalah
ciptaan orang{rang buta yang tidak mengetahui
bahwa apa yang diturunkan Allah kepada Nabi
Muhammad saw. adalah kebenaran safu-satunya.

Sebagai konsekuensi imannya kepada Allah dan
batrwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muham-
mad saw. adalatr kebenaran, maka seorang muslim
harus membuang semua sistem dan tata kehidupan
selain manhaj Allah. Juga harus membuang semua
mazhab sosial, ekonomi, ataupun politik selain man-
haj, mazhab, dan syariat satu-safunya yang telah
dibuat oleh Allah'dan diridhai-Nya bagr hamba-
hamba-Nyayang saleh.

Semata-mata mengakui kebenaran manhaj,
aturan, atau hukum yang diciptakan oleh selain
Allah, sudah keluar dari wilayah berislam kepada
Allah. IGren4 berislam kepadaAllah ialah menung-
galkan keberagamaan kepada-Nya saja, tanpa ke
pada selain-Nya.

l€bih dari ifu, pengakuan akan kebenaran man-
haj selain manhaj Allah ini sudah tentu berten-
tangan dengan maftrum Islam yang asasi. IGrena,
itu berarti ia telah menyerahkan kekhalifahan di
muka bumi kepada oftmg{ftng buta yang merusak
janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, me
mutuskan apa yang diperintahkan Allah unhrk di.
sambung, dan membuat kerusakan di muka bumi.

Mak4 kerusakan di mukabumi ini sepenuhnya
bergantung pada kepemimpinan yang buta! Kema-
nusian telatr mengalami kesengsaraan sepanjang
sejarahnya. I(arena, ia berjalan tanpa petunjuk de
ngan berada di antara berbagai manhaj, undang-
undang, dan perafuran dengan pimpinan orang-
orang buta ifu, yang memakai selendang filsuf,
pemikir, ahli hukum, dan politisi selama berabad-
abad. Maka, mereka tidak pernah mengalami ke
bahagiaan, kemanusiaannya tidak pernah mening-
kat, dan tidak menduduki posisi sebagai khalihtt
Allah di muka bumi, kecuali di bawah naungan
manhaj Rabbani selama beberapa masa ketika
mereka kembali kepada manhaj yang lurus ihr.8

Demikianlah beberapa rambu yang tampak
dalam suratr ini. Kita berhenti di sisinya pada per-
hentian-perhentian yang belum mencapai ujung-
ny4 namun iamenunjukke sana

Segala puji kepunyaan Allah yang telah me'
nunjull<an kita kepada kebenaran ini. Sekali-kali
kita tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidah
memberi kita petunjuk.... g

8 Untuk mengetahui pembahasan lebih luas tentang masalah ini, periksalah pasal " Takhabbuth wa ldhthlrab" dalam kitab Al-Islam wa
Musykilaatul Hadhaarah, terbitan Darusy-Syuruq.
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Pemuratr lagi Matra Penyayang

Pendahuluan
Surah Ibrahim ini termasuk surah Makiyyah.

Materi pokoknya adalah materi suratrsurah Makiy-
yah padaumumnya- Yakni, masalah akidah dalam
garisgaris besarnya seperti wahyr, risalah (misi
kerasulan), tauhid, hari kebangkitan, hari per-
hihrngan dan pembalasan.

I(onteks surah ini berjalan di atas manhaj lfiusus,
baik dalampemaparan materi maupun penelusur-
an hakikat-hakikat aslinya (Yaitu) sebuah manhaj
tunggalyang menjadikan suratr ini berbeda dengan
surah-suratr lainnya. Perbedaan itu terletah pada
(1) iHim (suasana) suratr dan metode penyampai-
anny4 (2) cahayacahaya dan bayang-bayang khu-
sus yang di dalamnya dipaparkan hakikathakikat
besar dari suratr ini, dan (3) warnahakikat-hakikat
ifir yang dalam hal materinyaterkadang tidakber-
beda dengan padanan-padanannya dalam surah-
surah lain.

Akan tetapi hakikat-hakikat tersebut dipaparkan
dari sudut khusus dalam cahaya+ahaya khusus.
Sehingga, diwahyukan dengan pewahyuan-pe
wahyuan yang khusus pula Di samping hakikat-
hakikat itu berbedabeda ukuranq'a dalam bidang
dan iklim surah, bisa bertambah pada beberapa
ujungnya dan bisa berkurang pada ujung-ujung
lainnya" Pembaca bisa merasakannya sebagai hal
yang baru lantaran di dalamnya terdapat muatan
baru dalam temuan-temuan artistik l(ami meng-
gunakan istilah "temuan-temuan artistik" sebab
istilah ini mendapat perhatian pada gambaran

kemukjizatannya dalam metode penyampaian
Qur'aniah.

Tampak jelas bahwa iHim (suasana) surah ini
merupakan bagian dari namanya, Ibratrim, Bapak
para nabi, yang diberkati, banyak bersyrkur dan
berdo4 dan selalu kembali (bertobat) kepadaAllah.
Setiap bayang-bayang yang dilepas (ditimbullon)
oleh siht-sifit tersebut telatr tersirat dalam (1) iHim
surah, (2) hakikat-hakikat yang men:rmpakkan
bayang-bayang itu secara nyata, (3) metode pe
nyampaianny4 dan (4) pengungkapan dan peletak-
annya-

Sungguh, surah ini mengandung berbagai haki-
katpokok dalam masalatr akidah. Akan tetapi, ada
dua hakikat besar yang membayang pada suasana
surah secara menyeluruh, dua hakikatyang serasi
dengan bayang$ayang Ibrahim dalam suasana
surah. Kedua hakikat itu adalah sebagai berikut
(1) Hakikat kesatuan risalah dan rasul-rasul, ke

satuan dahah merek4 dankesafuan mereka
sebagai sahr umat dalam menghadapi masya-
rakat jahiliah yang mendustakan agama Allah
pada tempat dan zaman yang berbeda-beda.

(2) HakikatnikmatAllah (yang Diaanugerahkan)
kepadaumatmanusia dan semakin bertambatF
nya nikmat itu jika disyukuri. Juga penyam-
butan kebanyakan manusia terhadap nilmat itu
dengan mengekspresikan pengingkarannya

Tampak jelas dua hakikat atau dua bayang-
bayang tersebut tidak menafikan adanya hakikat-
hakikatlain dalam konteks surah. Akan tetapi, dua
hakikat itu membayang-bayangi suasana surah.
Inilahyang ingrn saya isyaratkan sebagai berikut
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Materi Fokok Surah Ibrahim
Surah ini dimulai dengan penjelasan tentang

tugas Rasulullah dan Kitab (Al-Qur'an) yang di.
bawanya. Tugas ifu adalah mengeluarkan manusia
dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah.

"(Ini adnlnh) Kitab yang Kami turunlwn leepadamu

supaya lwnu mmgeluarlmn mnnusia dari gekp gulin
lcepada cahaya tnang bendnang dengan izin Tuhnn

mnelw lup ada j alan Allnh Yang Mahakuat lagi Maha
Terpuji."(Ibrahim: l)

Surah ini diakhiri dengan yang semakna (de
ngan tugas di atas) dan dengan hakikat besar yang
terkandung dalam risalah (misi kerasulan), yakni
hakikat tauhid,

"(Al-@i an) ini adalah per{elnsan yang atkup bagt

manusia, dan supaya mnekn dibni pningatan dengan

din, dan supaya mnelm mmgenlmi bahwa Dia adnlah

Tuhan Yang Maha Esa dan agar lrang-orang yarg
beraltul mengambil pehjaran." [brahim: 52)

Pada bagian-bagian tengah surah dihrturkan
batrwa sesungguhnya Nabi Musatelah diutus de
ngan (membawa) yang semisal dengan apayang
dibawa Rasulullah, dan untuk tugas yang semisal
dengan tugas beliau, hingga memiliki kesamaan
pada pengungkapan laf al-lafalnya

' Dan s esunggulmya Kami telnh mmgutus Mum dmgan

membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami pnintahkan
lupadnnya) 'I{eluarlmnlnh lwummu dmi gelap gulin
lupadn cahay a tnang bmdnang."' (fbrahim: 5)

Dituturkan pula bahwa tugas para rasul pada
umunnya adalah memberi penjelasan (al4ayan),

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun rnel.ainlwn
dmganbahasalwumnya, ilpaya in dnpatntmbi par
jelasanfu nganteranglupadamnela.t'[brahimz4)

Dari aspek tugas rasul, surah ini mengandung
penjelasan tentang hakikat kemanusiaannya, dan
inilah yang membatasi tugasnya. Rasul adalah
penyampai serta pemberi peringatan, nasihaf dan
penjelasan. Akan tetapi, ia tidak kuasa untuk men-
datangkan sesuatu yang luar biasa kecuali dengan
izin Allah dan tatkala Dia berkehendak, bukan
ketika rasul atau kaumnya berkemauan. Rasul juga
tidak memiliki kekuasaan untuk rnemberi pehrnjuk
atau menyesatkan kaumnya. Petunjuk dan ke-
sesatan adalah dua hal yang bergantung kepada
sunnatullah yang menjadi tuntutan kehendak-Nya
yang absolut.

Sungguh, kemanusiaan (basyariyah) para rasul

menjadi tempat perlawanan, penyanggahan atau
protes dari semua kaum di masa jahiliah mereka.
Di sini surah menceritakan ucapan mereka (kaum
jahiliah),

"Merelm bnlwta, 'Kamu tidak lain hnnyal,ah manusia
seperti lnmi juga. Kamu menghmdaki untuk meng-

halnng-halangt (mEnbeloklan) lami dari apa yang
selnlu disunbah rwnzk moy ang lami, lwrenn itu datang-

lah tupada tcami dntgon h"lat y ang nyan.' Rasul+asul
mereka berkata kepada mereka, 'Karni tidak lain
hnnyahh rnanusia sepnti lmrnu, alan tetapi Allah
mnnboi lannia kzpadn siapa saj a y ang Din lehznfuki
di antara lamba-lmrnba-Nya. Dan tidak patut bagi
lnmi mcndntanglan suatu bukti lepada lnmu melnin-
kan dengan izin Allnh. hanya ln|od" Allnh sajalnh
lundaknya orang-nrang mukmin bertawalal."'
(Ibrahim: 10-1f)

Demikian halnya dalam konteks surah ter-
kandung bahwa dikeluarkannya manusia dari
kegelapan kepada cahaya itu hanya menjadi sem-
purna dengan izinTuhan mereka Setiap rasul telah
memberikan penjelasan kepa.da kaumnya,

'Malw Allnh mmyaatlwn siapa yang Dia luhmdnk|
dnn memberi pctunjuk lnpodo siapa yang Dia kE-

fundnki. Dan Dialah Tfuhan Yang Mahakuasa lagi
Malwbij aksana. " (Ibrahim: 4)

Berdasarkan uraian di atas, menjadi terbataslah
hakikat rasul. IGrena itu, tugasnya terbatas pada

batasan-batasan hakikat itu. Hakikat kemanusiaan
dan siftt-sifat parh rasul tidak serupa dengan se
suatu pun dari hakikat dan sifat-sifrt T:;tilahiah-
Demikian halryr4 mengesakanAllah bersifut murni
tanpa adanya bayang-bayang perumpamaan atau
penyerup:um

Surah ini juga mengandung realisasi janji Allatr
kepada para rasul dan orangorang yang beriman
kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Janji itu
mewujud di dunia berupa pertolongan dan peng-
angkatan sebagai khalihtr, dan terealisasi di akhirat
berupa anb bagt orang{rang yang mendustakan
dan kenikmatan bagi orangorang yang beriman.

Konteks surah menggambarkan hakikat besar
tersebutpada puncak peperangan antara para rasul
dengan kaum merekadi dunia,

"Orang-mang lafir bnlwn krpada raml-ranl mnelw,
'Knmi sungguh-sunguh alan mmgusir lwmu dnri
nzgeri larni atnu lwmu kmbali lapada agama kami.'
Maka, Tilhan mewahyukan lnp"do mereka (para
rasul), 'Knmi pasti alan membinasalan crang-ueng
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yang <alim itu; d.an Kami pasti alan mmempatkan
lmmu di negsri-negeri itu sesudnh merekn. Yang demi-
kian itu (adalah untuk) orang-zrang |ang takut (aknn

menghadap) ke hadirat-Ku dan yng takut kepada
arcamnn- Ku. Dan merel<n memlh.on leemennngan (atas

musuh-musuh mere lu) dan birasakh setnua nrang y ang

berlnku sewerutng-wenang lagi keras luQala. "' (Ibra-
him: 13-f5)

Konteks surah juga menggambarkan hakikat
tersebut pada berbagai tempat dan peristiwa kiamat
di akhirat,

'Dan dimasuklrnnlnh lrarg-zrang )arry beriman dnn
buamnl saleh lee dalnm surga yang mengalir di bawah-
nya sungai-sungai; mneka leekal di dnlnmnya derryan
sei<in Tithnn mereka. Ucapan penghorm.atan muelm
dnlam surga itu annkh "salaam". (Ibrahim: 23)

Dan lwmu mzlihnt orang- orang yng bndnsa podn hnri
itu diikat bnsama-sama dengan belenggu. Pakaian
maelm adnlah dnri pekngkin (ter) dnn mula mereka

ditutup olzh api nerakn." (Ibrahim: 49-50)

Hakikat di atas juga digambarkan dalam bentuk
perumpamaan-perumpamaan yang dibuat untuk
kedua golongan itu (golongan mukmin dan go
longan kafir),

"Tidakkah lmmu perhatikan bagaimnna Allnh telah
membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti
pohonyangbaik. Alarnya tegak dan cabangnya (men-
j ukng) l@ lnngit. Pohon itu mzmbniknn buahny a padn
setiap musirn dmgan seQin Tilhnnnya. All"ah membuat
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia
supay a mtrelu selnlu ingat. Dan p erumpamnnn lmlimnt
yang buruk sepnti polnn yang buruN yang telnh dicabut
dengan aknr-alarnya dari permukaan bumi; tidak
dapat tetap (tegak) sedikitpun. Allah meneguhkan
(iman) orang-orargyang buimnn dzngan ucapan yang
teguh itu dnhm lehidupan di dunia dan di aAihirat.

Allnh mmyesatlwn orang-orarqyang <a.lim dnn mem-
pnbuat apa yang Dia lufunnnkL " (fbrahim: 24-27)

" Orang- orang y ang knfxr lup ods Tilhnnny a, am.alan -

amnlnn mnela onakh seputi abu yang ditiup angin
dmgan knas padn suatu h.ari yang bnangin kencang.

Merekn tidak dap at mmgambil mnnfant w dtkltpun dnri
apa yang tzlah mnelw usalnknn (di dunin). Yang fumi-
kian itu adalah lusaatnn yangjaai. " (Ibrahim: 18)

Dua llakikat Besar
Di sini secara khusus kami bicarakan tentang

dua hakikat yang membayang-bayangi suasana
surah. Keduanya serasi dengan bayang-bayang
Ibrahim, Bapak para nabi, yang banyak bersyukur,
berdoa, dan bertobat.

Hakikat Pertama yaitu hakikat kesatuan risa-
lah dan rasul-radll, kesatuan dah^rah mereka, dan
kesafuan mereka sebagai satu umat dalam meng-
hadapi kaum jahiliah yang pendusta. Hakikat ini
dinyatakan oleh konteks (surah) pada tempat ter-
sendiri dalam metode penyampaiannya. Juga telah
dinyatakan oleh beberapa surah sebelumnya dalam
benhrk Gambaran) penyatuan dakwah yang di.
bawa oleh setiap rasul. Maka, setiap rasul meng-
ucapkan kalimat (menyampaikan risalah) kepada
kaumnya dan selesailah tugasnya,,lplu datanglah
rasul demi rasul. Semuanya mengucapkan kalimat
menurut apa adanya, dan menyampaikan bantahan
(awaban) menurut apa adanya pula.

Orang-orang pendusta tertimpa musibah di
dunia. Sebagian dari mereka ditangguhkan (mu-
sibahnya) hinggawaltu yang ditentukan di bumi ini
atau sampai waktu yang ditentukan di hari Per-
hitungan kelak. Akan tetapi, konteks di sana (pada
surah-surah itu) menempatkan semua rasul pada
suatu tempat, bagaikan pita kaset yang bergerak
sejak risalah-risalah pertama. Contoh yang paling
dekat dengan pembicaraan ini adalah surah al-Araaf
dan surah Huud.

Adapun suratr Ibrahim mengumpulkan semua
nabi dalam sebuah shaf (barisan) dan mengumpul-
kan semua kaum jahiliah dalam sebuah shaf juga.
Terjadilah peperangan di antara mereka di bumi.
Peperangan itu tidakberhenti sampai di sini (dunia)
saja, tetapi langkah-langkahnya tetap berlanjut
hingga di hari perhitungan kelak.

Kita melihat dan menyaksikan umat para rasul
dan umatjahiliah berada di satu tempatyang tinggr,
meskipun z,arnmt dan tempatnya (ketika di dunia)
saling berjauhan. 7-aman dem tempat tidaldah abadi
dan akan musnah. Adapun hakikat besar di alam
semesta ini, hakikat keimanan dan kekafiran, lebih
besar dan lebih nyata dari zainan dan tempat,

"Belumknh sampai lupadamu berita orang-nrang se-

belum knmu (yaitu) kaum Nuh, Aad, Tiamud dan
zrang-nrang sesudah merekn. Tidnk adn yang mengeta.
hui mereka selain Allah. Telnh datang rasul-rasul
l"pod" mneka (rnzmbawa) buldibukti yng nyatn lnlu
merelm menutuplmn targannya lu mulutnya (lurena
kebencian) dan berkata, 'Sesungguhnya kami mmg-
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ingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya
(kepadn kami), dan sesungguhnya knmi benar-benar

dalnm knagu-raguan yang menggelisahkan terhadap

apa y ang lamu aj ak lami lupadany a.' Berluta rasul'
rasul mereka,Apakah ada keragu-raguan terhadap

Allah, Pencipta l"angit dan bumi? Dia menyeru lwmu
untuk membui ampunnn leepad.amu dnri dosa-dosamu

dan menangguhlun (silcsaan)mu sampai masa yang
ditentuknn?' Merelm berlwta,'Kamu tidnk lnin hnnya-

lah manusia seperti kami juga. Kamu menghmdaki
untuk mengh.akng-halangi (membelokknn) knmi dari
apa y ang s elnlu disembah nenek moy ang kami, lmrena

itu dntanglah kepada knmi dtngan buktiyangnyata.'
Rnsul-rasul mereka berknta kepada mereka, 'Kami
tidnk lnin hanyalnh mnnusia seputi kamu, alwn tetapi
Allah memberi karunia lcepada siapa saja yang Dia
kehendaki di antara hamba-hnmba-Nya. Tidnk patut
bagi knmi mendatangkan suatu bukti lrcpada kamu
melainkan dengan i<in Allah. Dan, hanya kepada
Allnh sajakh hen"dnknya lrang-lrang mukmin ber'
tawaknl. Bagaimana mungkin knmi tidak bertnuakal
lupada Allnh padahnl Dia telnh menunjuklan jalan
kepada lrnmi? Dan, lwmi sungguh-sungguh aknn bn-
s abar terhndap gatlgguan-ganguan y ang lumu Laku -

kan kepala lami. Hanya lupada Allah saja nrang'
orang bertawaknl itu bnsnah diri.''(Ibrahim: 9-12)

"Orang-orang lufir bnlan kepadn rasul-rasul mnekn,
'Kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari
negni lwmi atau knmu kembali leepada agama kami.'
Maka, Tilhan mewahyukan kapada mereka (para

rasul), 'Kami pasti aknn membinasakan lrang-zrang
yang zalim itu; dan Kami pasti akan menempatknn

Itnmu di negni-negeri itu sesudah merekn. Yang d.emi-

kian itu (adalah untuk) lrang-zrangjangtakut (akan

menghadap) ke hadirat-Ku dan yang takut kepada

ancaman- Ku. Dan, muelw memohnn lemennngan (attts

musuh-musuhmerekn) dnn binasal"ah semua nrang yang

bnlaku sewennng-wennngl"agi keras kepak. Di hndap-
annya ada jahanam dan dia akan diberi minuman
dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan
hampir dia tidak bisa menelanrrya. Dan, datanglah

ftahnya) maut kepadanya dari segmip pmjuru, tetapi
dia ti"dnkjuga mati; dnn di hndnpanrrya mnsih a"dn aanb

yang berat." (Ibrahim: 13-17)

Di situlah (di akhira$ berkumpul berbagai gene
rasimulai (generasi kaum) Nuh, dan berkumpul
pula para rasul. Musnahlah zaman dan tempat; dan
tampak jelaslah hakikat yang besar, yakni sebagai
berikut.
(1) Hakikat risalah adalah satu (tunggal).

(2) Berbagai perlawanan orang-orang jahiliah
terhadap risalah itu adalah satu.

(3) Hakikat pertolongan Allah kepada orang{rang
mukmin adalah satu.

(4) Hakikat pengangkatan Allah terhadap orang-
orang saleh sebagai khalifah adalah sahr.

(5) Hakikat kegagalan dan keterlantaran orang-
orang yang sorirbong adalatr safu.

(6) Hakikat siksayang ditangguhkan unhrk mereka
(orangorang kafr) di hari perhitungan adalah
satu.

Hal itu (kesatuan hakika$ terjadi hingga ada
keserupaan antara firman Allah kepada Muham-
mad saw. dan hikayat firman-Nya kepada Musa,

"(Ini adalnh) Kitnb (Al- qri an) yang Kami turunlan
leep adnrnu (Muhammad) sup ay a knmu mmgeluar kan
manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang
benderang." (Ibrahim: 1)

'Dan sesungguhny a Kami tzlnh mmgutus Musa fungan
membawa ayat-ayat kami (dan knmi perintahlmn
lepadanya) 'I(eluarknnlah kaummu dari gelnp gulin
lupadn cahaya terarrybendna4g. "'(Ibrahim: 5)

Peperangan antma kekafiran dan keimanan
tidaklah selesai di sini (dunia) sajaTetapi,langkah-
langkah peperangan itu berlanjut hingga di akfiiral
Sehingga, panji-panjinya tampak jelas dalam ber-
bagai pagelaran kiamat, sebagaimana terkandung
dalam surah ini,

"Dan mereka semqarrya (di padang Mahsyar) akan
bnkumpul mengltndap lu hadirat Allah kk b erkanlnh
zrang-orang yang lemah kepada lrang-orang yang
sombong'Sesungguhny a knmi dnhulu adnlnh pmgila*
pengikutmu, maka dapatkah kamu mengftindarlwn
dnri kami aztb Allnh (walaupun) sedikit saja?'Merelca
menjawab, 'Seandairrya Allah membui petunjuk ke-
pada knmi, niscaya knmi dapat memberi petunjuk
l<cpadnmu. Sama saja bagi kita, apalah kin mmgeluh
atauknh bersabar. Sekali-kali kita tidnk mernpunyai
tempat untuk melariknn diri.'Dan berlmtalah setan

tatlmla perkara (hisab) telnh disehsaikan,'Sesunguh-
nya Allah telah menjanjiknn kepadamu janji yang
bm.ar, dnn alw pun telnlt mmjanjiL,an lepadarnu tetapi
aku menyalahinya. Selwli-kali tidak ada kekuasaan

b agiku tulmdapmu, mehinlun (s ekalnr) aku meny sru
lumu lalu knmu memntuhi seruanlw. OIeh sebab itu,
janganl.ah knmu mencnca aku, tetapi cncahh dirimu
sendiri. Aku sekalnkall ttdnk dapat menol.ongmu dnn
knmu selali-lilli tidnk dnpat menolongku. Sesunguh-
nya aku tidak membennrlwn perbuatanmu mempnse-
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kutulmn aku (dmgan Alkh) sq ak dulu.' Sesungguhny a
orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang
pedih. Dim"asuklmnlnh orang- orang I ang bnim.an dan
beramal saleh le dnlam surga yang mengalir di bawah-
nya sungai-sungai. Merelw lcekal di dnlnmnya dtngan
sei<in Tuhan mereka. Ucapan penghzrmatan mneka
dnl"am surga itu adalah "salaam". (Ibrahim: 2L-23)

'Dan janganlah sekali-knli kamu (Muh.ammnd) me-

ngira bahwa Alkh kki dnri apa yang dipnbuat ohh
zrang-orang y ang zalim. S esungguhnya All"ah memberi

tangguh kepada muelm samp ai hnri y ang padn w aktu
itu mata (mnelrn) terbelalak. Mnelm dntangbngegas-
gegas memtnuhi panggilnn dtngan mmgarryknt lupala-
nya, sednng matn msrekn tidnk berleedip -leedip dan hnti
mnekn lasong." (Ibrahim: 42-43)

"Sesungguhnya mereka telah membuat makar yang
besar, padnlwl di sisi Allnhkh (bakuan) mnlmr mnekn
itu. Dan, sesungguhnya mnlar mnelw itu (amnt besar)

sehinga gunung-gunung dapat hnjop karenanya.
Karena itu, janganlnh selnli-knli knmu mengira All"ah
alwn menyalahi janji- Ny a lupada rasul-rasul- Nya.
Sesunguhrrya Allah Mahaperknsa lagi mempunyai
pernbalnsan. (YaitQ pann hari (kztikn) bumi diganti
dmgan bumi y ang lnin dan (dnnikian pula) lnngit, dnn
mereka semuanya (di padang Maluyar) berkumpul
mmghndnp le hndirat Allah Yang Mahn F-sa l"g. Moh"-
p ukasa. I{amu almn mtlihnt orang- orang y ang b ndos a
padn hnri itu diiknt bersam.a-sam.a dtrryan belcnggu.

Palwinn maelm adalah dari pekngkin (tsr) dnn mulw
mzrelu ditutup olzh api nerakn."(Ibrahim: 46-50)

Ayat-ayat tersebut semuanya mengisyaratkan
bahwa peperangan-peperangan (antara para rasul
dan orangorang jahiliah) itu (hakikatnya) adalah
sahr, yang dimulai di dunia dan disudahi di akhiraL
Keduanya (peperangan di dunia dan di akhirat)
saling melengkapi dan menyempurnakan tanpa
adanya potongan dan sambungan.

Demikian halnya perumpamaan-perumpamaan
yang diawali dalam kehidupan dunia dan diakhiri
dalam kehidupan akhirat itu juga menyempurna-
kan semakin jelasnya panji.panji peperangan antara
dua golongan itu serta hasil akhirnya. IGlimat yang
baik diumparnakan sebagai pohon yang baik Yakni,
pohon kenabian, pohon keimanan, dan pohon ke
bajikan. Sedang kalimat yang buruk diumpamakan
sebagai pohon yang buruk. Yakni, pohon kejatriliatr-
an, kebatilan, kedustaan, kejelekan, dan kejahatan.

Hakikat Kedua, yakni hakikat nikmat Allah
(yang Dia anugerahkan) kepada umat manusia dan
semakin bertambahnya nikmat itu jika disyukuri.

Juga penyambutan kebanyakan manusia terhadap
nikmat itu dengan pengingkaran (mengkufrrinya).

Hakikat ini melekat pada seluruh iklim surah
dan bertebaran pada konteksnya. Allah telah me
nyediakan nikmat-nikmat-Nya kepada seluruh ma-
nusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang
saleh maupun yqpg thnkh (lahat), yang penuh ke
bajikan maupun yang bergelimang kemaksiatan,
dan yang taat maupun yang durhaka. Nikmat-
nikmat tersebut adalah rahmat, kemurahan, dan
bonus dari Allah. Di dunia ini, Dia memang mem-
berikan nikmat-nikmat-Nya kepada orzmg yang
kafir, jahat, dan durhaka, sebagaimana Dia anu-
gerahkan kepada orang yang beriman, berbuat
kebajikan dan taat; mudah-mudahan mereka mau
bersyukur. Allah menggelar nikmat itu di sebagian
besar lapangan alam semesta dan di tempat-tempat
yang paling nyata, serta meletakkannya dalam
suatu kawasan dari tempat-tempat besar di (alam)
wujud ini,

' Allnhlah y ang telnh mmciptalnn lnngit dan burni dan
menurunkan air hujdn dari langit. Kemudian Dia
mengeluarkan dmgan air hujan itu bubagai buah-
buah.an mmjadi reaeki untukmu. Din telnh mmunduk-
kan bahtera supaya bahtna itu berlnyar di lautan
fungan luhmdak- Ny a. Din telnh mmundukkan (pula)
bagimu sungai-sungai. Dia telnh mmunduklan (puk)
bagimu mnralwi dan bulnn yang terus-mennus bnednr
(dalam orbitnya); dan telah menunduklun bagimu
mnlam dan siang. Dia tehh mrmbniknn lupadnmu
(luperluanmu) dnri segaln yarry lmmu mohonltan kz-
padnnya. Dan jila lwmu menghitung nikmat AllnJt,
tidnldnh lmmu dapat mmghingalmnnya. Sesunguh-
nya m.anusia itu sangat <plim dnn sangat mengiry-
kari (nikmat Alkh)." (fbrahim: 32-34)

Dalam pengufusan para rasul kepada manusia
itu terdapat nikmat yang sebanding dengan semua
itu atau bahkan melebihinya,

"(Ini adnlnh) Kitab yang Knmi turunltnn kepadamu
supaya lmmu mengeluarlwn manusia dnri gelap gulita
lupadn cah"aya tnang batduang. " (Ibrahim: 1)

"Tidnkleah knmu p n lntiknn nmng- nrang I ang menu -

lmr nikmat Allah dengan lukafran dan menjatuhknn
lmumnya ke lzmbah lebinosann?"(Ibrahim: 28)

"Segaln puji bagi Allnh yang tel"ah mmganugnahlwn
kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ish.aq."(Ibra-
him:39)

Adapun tentang jawaban (bantahan) para nabi
atas protes orang{rang pendusta, yang menyata-
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kan bahwa para nabi ifu manusia biasa, Al-Qur'an
menyatakan,

'Akan tetapi, Allnh msmbnilcnn larunin lupadn slapa

yang Dia luhmdaki di antara hamba-hamba-Nya."
(Ibrahim: lf)

Firman di atas menonjolkan anugerah Allah,
guna menyerasikan bantahan (para nabi) dengan
keseluruhan iklim surah, yakni ildim kenikmatan,
anugerah, syukur, dan kufur.

Demikianlah, ungkapan lafal (dalam surah ini)
berhubungan erat dengan bayang-bayang suasana

umum dalam keseluruhan surah berdasarkan
metode "harmonisasi artistik" dalam Al-Qur'an.

Dua Episode Pemaparan Kisah
Surah ini terbagi menjadi dua bagian (tersaji

dalam dua episode) yang saling berhubungan erat
kajian-kajiannya.

Bagian (episode) pertama berisi tiga hal
berikut ini.
(1) Penjelasan tentang hakikat risalah dan hakikat

rasul.
(2) Gambaran peperangan antara umat para rasul

dengan golongan orzmg-orang pendusta (yang

terjadi) di dunia dan di akhirat
(3) Perumpamaan kalimat yang baik dan kalimat

yang buruk.

Sedangkan, bagian (episode) kedua berisidua
hal berikut ini.
(1) Pembicaraan tentang nikmat-nikmat Allah

(yang dianugerahkan) kepada umat manusia,
orang-orang yang mengingkari dan menyalah-
gunakan nikmat ifu, serta orang-orang yang
percaya kepada nikmat tersebut dan mau
mensyukurinya yang (dalam hal ini) contoh
pertamanya adalah Nabi Ibrahim.

(2) Gambaran orang-orang zalim yang meng-
ingkari nikmat Allah. Mereka masuk dalam
deretan orang-orangyang mengotori dan meng-
hiasi berbagai pagelaran kiamatl, serta me-
ramaikannya dengan aktivitas dan kehidupan.
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barisan orang+r'ang !'allg nrcnghiasinya yakni orangorang yang beriman dan beramal saleh.
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Al4laarn, raa. (Ini adalatr) Kitab yang Ifumi
urunkan kepadamu strpaya kamu mengeluar
kan manrusia dari gelap gulita kepada cahaya
terang benderang dengan idn Tbhan mereka
kepada jatan alhh Yang Matrakuat lagi Maha
Tbrpuji. (l) Altah yang memiliki segala apa
yang di langit dan di bumi. Dan kecelakaanlah
bagi orang-orang kafir karena siksaa.n yang
sangat pedilu (2) (Yaitu) orangorang yang lebih
menyukai kehidupan dunia daripada
kehidupan drfdrat, dan menghalang-halangi
(nanusia) dari jalan Allah dan menginginkan
agar jalan Allah ihr bengkok Mereka ihr ber-
ada dalam kesesata.n yangjauh. (3) Kami fidal(
mengutrs seorangrasul pun melainkan dengan
bafnsa kaumrya' zupaya ia dapat memberi pen-
jelasan dengan terangkepada mereka. lvla^ke
Ahh menyesatkan siapa yang Dia kehendalci,
dan memberi pehurjuk kepada siapa yang IXa
kehendaki. Dan Dialah Thhan Yang Maha-
kuasa lagi Mahabijalsana. (a) Sesunguhnya
I(andtelah mengutrs Musa dengan membawa
ayat-ayat I(ami (dan Karri perintahkan ke-
padanya), Tfuluarkanlah kaummu dari gelap
gutita kepada cahaya terang benderang dan
ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah"'
Sesungguhnya pada yang demikian itu ter-
dapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi
setiap orang penyabar dan banyah berryrkur.
(5) Dan (ingaAah) ketika Musa berkata kepada
kaumnya, Tngatlah nikmatAllah atasmu ketika
Dira menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan)
pengikutpengilartrya. Mereka menyiksa kamu

g;{1Y{i'i
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dengan siksa yang pedih, mereka menyem-
belih anak-anak laki-lakimu' membiarkan
hidup anak-anak wardtamu; dan pada ya"ng

demikian ihr ada cobaan besar dari Tlrhanmu.'
(6) Dan (ingadah 5uga) tatkafa Thhanmu me-
maklumatkan, 'Sesungguhnya jika kamu ber-
syukur, pasti Kami a^kan menarnbafr (nikmat)
kepadamui dan jika kamu mengingkari (nik-
mat-Ku), mala sesungguhnya azab-Ku sangat
pedilr.' (7) Dan Musa berkata, Jika kamu dan
orang-orang yang ada di muka bumi semn:urya
mengingkari (nikmat Allah), maka sesung-
guhnya Alhh Mahakaya lagi Maha Tbrpuji.'
(8) Belumkah sampai kepadamu berita orang-
orarrg sebelum kamu (yaiht kaum Nuh,'Aad,
Tbamud dan orang-orang sesudah mereka.
fidak ada yang mengetahui mereka selain
Allah Tblah datangrasul-rasut kepada mereka
(membawa) bukd-butd yang nyata lalu mereka
menuhrpkan tangannya ke mulutnya (karena
kebencian) da"n berkata'Sesungguhnya kami
mengingkari apa yangkamu disu$h menyam-
paikannya (kepada kami), dan sesungguhnya
kami benar-benar dalam keragu-raguan yang
menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak
kami kepadanya.' (9) Berkata rasul-rasul
merekar'Apa}ah ada keragu-raguan terhadap
Allah, Pencipta la"rgt dan bumi? Dia menyeru
kamu unhrk memberi ampunan kepadamu
dari dosa-dosannu dan mena.ngguhkan (siksa-

an)mu sampai masayang ditenurka"nP Mereka
berkatar'I(amu ddah lain hanyalah manusia
seperti kami juga. Kamu menghendalci unhrk
menghalang-halangi (membelokkan) kanti dari
apa ya.ng selalu disembah nenek moyang kamt
Karena ituo datangkanlah kepada karni buLd
yang nyata-' (10) Rasul-rasul mereka berkata
kepada mereka" 'I(ami fidak lain hanyalah
mamusia seperti kamra tetapi Alhfi memberi
kamnia kepada siapa saja ya"ng Dia kehendahi
di antara ha.rrrba-ha^rnba-Nya Dan tidak patrt
bagi kami mendatamgkan suahr bukti kepada
kamu melainkan dengan iztu Allah. Hanya
kepada Allah sajalah hendalcnya orang-orang
mtrknrin bertawakal. (tt) Apakah mungkin bagi
karxd ddak bertawahal kepada Allah padahal
Dia telah menunjukkan jalan kepada karni?
Darb kami sungguh-sungguh aka.n bersabaf, ter-
hadap gangguan-gangguan yang kamu laktr-
kan kepada kami. llanya kepada Allah saja
orang-orang bertawakal ihr berserah diri.' (12)

Ora"ng-orang kafir berkata kepada rasul-rasul
merekar'Kami sungguh-sungguh akan meng-
usir kamu dari negeri kami atau kamu kembali
kepada agama kami.'Malq Tbhall mewahyu-
kan kapada mereka (para rasul)r'Kami pasti
a"kan membinasa"kan onang-orang yang zalim
itu; (13) dan Ibqti pasti akan menempatkan
kamu di negeri-nrigeri ihr sesudah mereka. Yang
demilcian ihr (adalah untuk) orang-orang yang
takut (al€n menghadap)ke hadirat-Ku danyang
takut kepada ancaman-I&u' (14) Dan mereka me-
mohon kemenangan (aras musuh-musuh mereka)
dan binasalah semua orang yang berlaku se-

wenang-wenang lagi keras kepala. (15) Di
hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi
minuman dengan air nanalu (16) Diminumnya
air nanah itu dan hampir dia fidak bisa menelan-
nya Datanglah (bahaya) mautkepadanya dari
segenap penjuruo tapi dia tidakjuga mati; da.n

di hadaparurya madh aila azah yang berat (17)

Orang-orang ya,ng kafir amalan mereka bagai-
kan debu yang ditiup'angin dengan keras pada
suahr hari yang berangin kencang. Mereka
tidak dapat menganrbil manfrat sedikipun dari
apa yang telah mereka usahakan (di dunia).
Yang demikian ihr adalah kesesatan yangjauh.
(18) fidat*afi karnu perhatikan bahwa sesung-
guhnya Allah telah menciptakan langit dan
bumi denga^n hak?Jika Dia menghendaki nis-
caya Dia membinasakan(mu) dan mengganti-
(mu) dengan malthluk yang banr" (19) Dan yang
demikian ihr sekali-kali tidah sukar bagi Allah.
(20) Mereka semuanya (di Padang Mahsyar)
akan berkumpul menghadap ke hadirat Allalu
lalu, berkaalah orang-orang yang lemah ke-
pada orang'orang yang sombong'Sesungguh-
nya kami dahulu adalah pengikutpengikunnu,
maka dapatkah kamu menghindaxkan dari kami
azab Allatr (walaupun) sedikit sajaP Mereka
menjawabr'Seandainya Allah memberi pe-
urnjuk kepada kami, niscaya kami dapat mem-
beri pehrnjuk kepadamu. Sama saja bagi kita,
apa}ah kita mengeluh ataupun bersabar, se-
kali-kali tidak mempunyai tempat unhrk me-
laxil€n diri.' (21) Oan bertatafah setan tatkala
perkara (hisab) telah diselesail€n,'Sesungguh-
nya Allah telah menjanjikan kepadamu janji
yang benar, dan al<u pun telah menjanjika^n
kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-
l€li fidak ada kekuasaan bagiku terhadapmr4
melainkan (sekadar) aku menyeru kamu lalu
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kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu
jangarilafr kamu mencerca aktr" tetapi cercalah
dirimu sendiri Aku sekali-kalitidak dapatme-
nolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak
dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak
membenarkan perbuatanmu memperse-
kuhrkan aktr (dengan Allah) sejak dahulu.'Se-
sungguhnya orang-orang yang zalim ihr men-
dapat siksaan ya"ng peditr. (22) Dan dimasuk-
kadah orang-orang yang beriman dan ber-
amal saleh ke dalam surga yang di bawahnya
mengalir sungai-sungai, mereka kekal di
dalamnya dengan seizin Thhan mereka. Ucap-
anpenghormatan mereka dalam surgaiur ialah
'Salaam.' (23) Tidakkah kamu perhatikan
bagaima^na Allah telah membuat perumpama-
an kalimat yang baik seperti pohon ya^ng bai\
akarnia teguh da^n cabangnya (menjulang) ke
langit (24) Pohon itr memberikan buahnya
pada setiap musim dengan seizin Tlrhannya.
Allah membuat perumpa,maan-penrmpamaam
itu unhrk mamusia supaya mereka selalu ingaL
(25) Da^n perumpamaan kalimat ya^ng buruk
seperti pohon yang bunrk, yang dicabut dengan
akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak
dapattetap (t"S"^L) sedikipun (26) Atlah mene-
guhkan (iman) orang-orang yang beriman de-
ngan ucapan yang teguh ihr dalam kehidupan
di dunia dan di akhirat Allah menyesatkan
orang-orang yang zalirn dan memperbuat apa
yang Dia kehendalci." (n)

Tirgas Rasul aar. r*, Or*, O""rry Kafir
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' Alif, laam, raa. (Ini a/akh) Kitnb y ang Kami turun-
lrnn kepadnmu supaya lwmu mengeluarkan mnnusi,a

dari gelap gulin leepada cahaya terang bendnrang

dengan kin Tulwn mnela lupadaialan AIIah Yang

Mahnkuat Lo.gi Mol* Tupuii. Dialah Allah yang me-

miliki segala yang di langit dan di bumi. Dan lee-

alnluanlah b agi aang- mang lwfir Imrmn silcsann y ary
sangat pedih. (Yait") orarg- orang yang lzbih mmyulmi
kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan
mcnghalang-halnngi (rnanusia) dari j alnn Allnh dnn

mnginginlan agar j alm Allah itu bmgknk. Muekn itu
berada dalam kesesatan yang jauh. Knmi tidak me-

ngutus senrang rasul pun melainknn dengan bahasa

Iaumnya, supaya ia dapat membui penjelman dzngan

terang lup adn mneltn. Malm, Allnh mmy aatlmn siap a

yang Dia kehendaki, dan membni petutjuk lupada
siapa yang Dia lshendaki. Dan Dialnh Tilhnn Yang

Malakuasa lngi Mahabijalctana. " (Ibrahim: I-4)

' Alif, lnnm, ran. (Ini adnlnh) Kinb y ang Kami turun-
lan lcepadnmu."

Kitab ini (Al-Qur"an) yang tersusun dari jenis
huruf-huruf tersebut (alif, lnnm, raa dan sejenisnya)
adalah Kitab yang Kami turunkan kepadamu

Muhammad), bukan Kitab yang kamu buat sen-

diri. Kitab ini Kami turunkan kepadamu dengan
hrjuan,

"...supaya kamu mengeluorioo *orusia dari gelap

gulin kzpada calnya tnang benderang..."

Supaya kamu mengeluarkan umat manusia ini
dari berbagai kegelapan. Misalnya, kegelapan
takhayul dan khurafat kegelapan undang-undang
(duniawi) dan badisi; gelapnya kerancuan paham
politeisme; dan gelapnya kekacauan imajinasi, nilai,
dan tolok-ukur. Supaya kamu mengeluarkan ma-

nusia dari semua kegelapan itu kepada cahaya
terang benderang. Cahaya yang menyingkap ber-
bagai kegelapan di alam batin dan dunia pikir. Ke
mudian menyingkapkannya dalam realitas ke-
hidupan, tata-nilai, undang-undang, dan tradisi.

lman kepadaAllah adalah cahayayang bersinar
terang dalam hati. Sehingga menjadi terang (pula)

tabiat (karakter) manusiayang tersusun dari tanah
lempung yang sangat liat dan tiupan ruh Allah.
Tatkala manusia terlepas dari bersinarnya tiupan iht
dan ketika cahayaterang dalam dirinya ini pudar,

maka berubatrlatr ia menjadi seonggok tanah liat
yang buta dan kelam, tanah liat dari daging dan
daratr seperti hewan. Dagrng dan daratr ihr sendiri
berasal dari jenis dan materi tanah bumi. Andai

..t
Lra2
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cahaya terang yang menembus dalam diri manusia
dari ruhAllah itu tidak disinari dan diperjelas oleh
keimanan, niscaya cahaya itu menjadi tipis dan

lemah dalam karakter manusia yang kelam, dan

karakter ini pun ikut menjadi lemah pula.

Iman kepada Allah adalah cahaya yang men-
jadikan jiwa bersinar. Sehingga, bisa melihat jalan

menuju Allah dengan jelas, tidak tercampuri ke
gelapan, dan tidak terhalang kabut (kegelapan

tahtrayul dan kabut ltrurafat atau kegelapan syalr-

wat dan kabut ketamakan). Tatkala jiwa bisa me
lihat jalan ihr, niscaya ia berjalan berdasarkan pe-

tunjuh tidak tergelincir, tergoncang, bimbang, atau

bingung.
Iman kepada Allah adalah cahaya yang men-

jadikan kehidupan bersinar. Maka, tiba-tiba semua
manusia (andai mau beriman semuanya), adalatt

hambayang samayang diikat oleh tali persaudara-

an karenaAllah. Maka, menjadi murnilah kefun-
dukan kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya. Se
hingga, mereka tidak terbagi menjadi ahli ibadah

dan ahli maksiat. Mereka dihubungkan dengan

seluruh alam semesta oleh ikatan pengetahuan.
(Yakni) pengetatruan tentang undang-undang yang

berlaku bagi seluruh alam semesta ini beserta apa-

apa dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Jika
demikian, niscaya mereka berada dalam keadaan

selamat sentosa bersama alam semesta dan segala

isinya.
Iman kepadaAllah semata sebagai satu-safirnya

Ilah (fuhan yang disembah) dan Rabb (fuhan
Penguasa alam semesta) adalah manhaj kehidupan
yang sempurna, tidak hanya berupa akidah yang

memenuhi batin dan menghasilkan cahaya terang
di dalamnya. (Yakni) manhaj kehidupan yang ber-

landaskan pada kaidah peribadatan kepada Allah
semata dan ketundukan kepada rububiyahNya
semata. Juga terbebas dari rububiyah'penguasaart
dan pengafuran'hamba dan mampu mengatasi
(mengalahkan) penghakiman hamba itu.

Dalam manhaj tersebut terdapat kesesuaian

dengan fitrah manusia dan kebutuhan-kebutuhan
hakiki terhadap fitrah ini, yang mma hal itu dapat

memenuhi kehidupan dengan kebatragiaan, cahaya

terang, ketenteraman, dan kelegaan. Di dalamnya
juga terdapat stabilitas yang mampu menjaga dari
gonjang-ganjf4g dan huru-hara yang timbul dalam

masyarakat yang tunduk kepada rububiyah dan
penghakiman hamba serta manhaimanhaj mereka
dalam bidang politik dan hukum, ekonomi dan

sosial, akhlak (moral) dan tingkah laku, serta adat-

istiadat dan tradisi. Hal itu di atas pemeliharaan
manhaj ini terhadap kemampuan manusia untuk
mengerahkan daya-upayanya dalam mempertuhan-
kan hamba serta dalam memukul genderang
thagut dan meniup serulingnya.

Sungguh, di balik ungkapan yang ringkas 'tn "agar

kamu mengeluarlury menusia dari legelapan lupod"
calay\ terdapat berbagai cakrawalayang luas bagi
hakikat-hakikatyang besar dan detail di alam akal
dan hati serta alam kehidupan dan kenyataan.
Cakrawalacakrawala itu tidak bisa dicapai oleh
ungkapan manusia, dan kemampuan manusia
hanyalah memberikan isyarat!

"...supaya lumu mmgeluarlan mnnusin dmi kcgelnpan

lupadn calw1a fungan sei<in Tilhnn merel(n...."

Kemampuan dan kekuasaan Rasul tiada lain
hanya memberi penjelasan. Sedangkan, urusan
mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada
cahaya itu hanya bisa terwujud dengan izin Allah
dan jika sesuai dengan sunnahrllah yang diridhai
oleh kehendak-Nya. Tiadalah rasul itu melainkan
utusan!

'... supay a larnu mngeluarlwn mnnwin dmi kzgelapan

kepadn cahqa dzngan seizin Tithnn merelca kepada

jalan Allnh Yang Mahakuat dan Maha Tirpuii."
(Ibrahim:1)

l{atashirathadalahbadalketeranganpengganti'
dari nur 'cahaya'. ShirathAllah adalah jalan dan
sunnah Allah serti undang-undang-Nya yang men-
jadi hukum bagi segala yang ada (wuiud), dan
syariat-Nya yang menjadi hukum bagr kehidupan.
Cahaya menunjul<l<at shirathini atau catraya adalah

shirath itu sendiri. Hanya saja, cahaya memiliki
maknayang lebih kual Cahayayang bersinar dalam

zat jiwa adalah yang bersinar. Di sini kekuatan
(Allah) ditampaL{<an secara jelas unhrk menakut-

nakuti orangorang yang ingkar (terhadap nikrnat),
sedang pujian (kepada-Nya) ditampakkan unhrk
mengingatkan orang-orang yang bersyukur.

Selanjuhrya diikuti penuturan tentang pengenal-

an terhadap Allah bahwa Dialah Pemilik segala
yang di langit dan di bumi. Dia tidak buhrh terhadap

manusia, dan Dialah Penguasa alam semesta beserta

segala isinya,

' Diatnh All"ah y arry mmiliki ngala y ang di lnngit dan

di bumi."

Barangsiapayang keluar dan mendapatkan pe
hrnjuk, maka (elaslah) itu. Akan tetapi, masalah ini
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tidak disebutkan sedikit pun di sini. Konteks ayat
hanya berlaku unfuk menakut-nakuti orangorang
kafir dan mengingatkan mereka dengan kecelaka-
an besar karena siksaan yang arnat pedih, sebagai
balasan atas keingkaran mereka terhadap nikmat
ini. (yakni) nikmat diutusnya Rasul dengan mem-
bawa Kitab untuk mengeluarkan mereka dari ke
gelapan kepada cahaya terang. Itu adalah kenikmat
an besar yang tidak direspon dengan syrkur oleh
orang (kafir). Maka, bagaimanakah (akibat dari)
kekafiran itu?

'Dan ltecelalann baarlah bagi orang-orang lafir larenn
silcsaan yang sangat pedih. "(Ibrahim: 2)

Kemudian Allah menyingkap sebuah sifatyang
mengandung alasan bagi kekafiran orang-orang
yang mengingkari nikmatAllah yang dibawa oleh
Rasul-Nyayang mulia,

'(Yaitu) orang-oratg )arry lebih menyulai luhidupan
dunia daripada luhidupan akhirat, dan menghalnng-

Ink tg, (mnnusia) dari j alnn Alhh dnn mnginginlwn
agar jahn Allnh itu bengknk. Mneln itu bnada d"alnm

lusesatan y ang j auh. " (f,brahim: 3)

I-ebih menyrkai kehidupan dunia daripada ke
hidupan alitrirat itu berbenturan dengan tuntutan-
tuntutan iman dan kontradiksi dengan sikap kon-
sisten pada jalan (Allatt). lain halnya jika 0ebih)
menyukai kehidupan akhirat. Sebab, ketika itu,
kehidupan dunia akan menjadi baik dan bersikap
moderat dalam menikmatinya, serta hubungan
dengan Allah bisa terjaga. Sehingga, tidak terjadi
kontradiksi antara kecintaan terhadap akhirat de
ngan kenikmatan kehidupan dunia ini.

Orang-orang yang mengorientasikan hatinya
kepada kehidupan akhirat itu tidak akan merugi
terhadap kenikmatan (kesenangan) kehidupan
dunia, sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat
yang menyimpang. Dalam Islam, kebaikan akf,rirat

menuntut kebaikan dunia. Keimanan kepada Allah
menunhrtkekhalifahanyang baik di bumi dengan
jalan memakmurkannya dan menikmati apa-apa
yang baik dan bermanfaat darinya- Dalam Islam,
tidak ada pengosongan terhadap kehidupan (dunia)

ini dengan menunggu-nunggu (kehidupan) aktriral
Tetapi, yang ada ialah memaknurkan kehidupan ini
dengan kebenaran, keadilan, dan sikap istiqamah

0urus, konsisten) dalam rangka mencari ridhaAllah
dan persiapan di akhirat. Inilah Islam.

Adapun orang-orang yang lebih menyukai ke
hidupan dunia daripada ali*rirat, tidak akan muunpu

mencapai tujuan-tujuannya dari hasil: (1) memG
nopoli kekayaan bumi, (2) pekerjaan yang haram,
dan (3) memeras, menipu, danmemperbudakma-
nusia. Mereka tidak akan mampu mencapai fujuan-
fujuannya ifu dalam siraman cahaya keimanan ke
pada Allah dan naungan keistiqamahan pada pe-

tunjuk-Nya. Oleh.karena itu, mereka menghalang-
halangi dirinya dan orang lain dari jalan Allah dan
menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, tiada
kelurusan dan keadilan di dalamnya.

Ketika mereka merasa mendapat keuntungan
dalam menghalangi jalan Allah ihr, dan tatkala
mereka berlepas diri dari kelurusan dan keadilan
pada jalan-Nya, maka mereka tega berbuat aniaya,
bertindak kejam, melakukan tipu daya, dan ke-
culasan terhadap manusia dengan membuat ke-
rusakan. Maka lengkaplah tindal€n-tindakan kotor
yang mereka lakukan dari memonopoli kekayaan
bumi, pekerjaan haram, harta benda yang hina, ber-
laku sombong di muka bumi, dan memperbudak
manusia tanpa ada perlawanan dan upaya peng-
ingkaran.

Sungguh, manhaj keimanan adalah jaminan bagi
kehidupan dan orang hidup. $auh) dari egoisme
orang{rang yang lebih menyukai kehidupan dunia
daripada kehidupan aktrirat serta monopoli mereka
terhadap berbagai kekayaan kehidupan ini.

"Kami ti.dak mengutus seorang rasul pun melainlmn
dzngan bahasa kaumny a.... "

Ini adalah nikmat universal bagi manusia dalam
setiap risalah (misi kerasulan). Supaya memung-
kinkan bagi rasul unfuk mengeluarkan manusia
dari gelap gulita kepada cahaya terang, maka tidak
boleh tidak ia diutus dengan bahasa mereka.
Tujuannya supaya bisa memberi penjelasan kepada
mereka dan agar mereka bisa memahami (risalah)

rasulnya, sehingga sempurnalah tujuan risalah itu.
Sungguh, Nabi saw. telah diutus dengan bahasa

kaumnya, meskipun beliau diuhrs kepada seluruh
umat manusia. Hal itu disebabkan kaumnyalah
yang kemudian akan menyampaikan risalah beliau
kepada semua manusia, di samping juga karena
keterbatasan usia beliau. Nabi saw diperintahkan
untuk menyeru kaumnya terlebih dahulu sehingga

IaztahArab bisa murni memeluk agama Islam.
Oleh karena itts,, J azirah Arab merupakan pusat,
yang dari sini kemudian risalah Muhammad saw.

keluar dan menyebar ke segala penjuru bumi.. Yang
sebenarnya terjadi-dan ini termasuk takdir Allah
Yang Mahatahu dan Mahawaspada-adalah bahwa
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Rasulullah dipilih (dipanggiD ke haribaan Tuhan-
nya ketika (dalil,vah) Islam telah sampai ke tapal
batas wilayah [azirah Arab dan beliau telah me-
ngirim Panglima Usamah ke bagian-bagran ujung

Jaziratr. Maksudnya, hal itu terjadi ketika Rasulullatr

wafat dan tidak hidup lagi sesudah itu.
Pada hakikatnya, dengan risalah-risalah, Rasu-

lullah juga diutus keluar Jazirah untuk menyeru
kepada Islam guna membuliilikan kebenaran risa-

latrnya kepada seluruh manusia. Akan tetapi, takdir
telah ditetapkan Allah untuk beliau dan sesuai

dengan tabiat keterbatasan umur manusia, bahwa

beliau bertablig (menyampaikan risalahnya) ke-
pada kaumnya dengan bahasa mereka. Lalu, risa-

lahnya kepada seluruh manusia itu akan menjadi
sempurna dengan jalan dibawa dan disebarluaskan
ke berbagai daeratr dan wilayah (di luarJazirah);
dan hal ini sungguh telah terjadi. Dengan demi-

kian, tidak ada kontadiksi antara risalah Rasulullah
kepada seluruh manusia dan risalah beliau dengan
menggunakan bahasa kaumnya, baik menurut
takdir Allah maupun dalam realitas kehidupan.

"...supaya ia dapat membni pmjelasan dnngan terang

lupadn mnelm. Malu, Alhh menyesatkan siapa yang

Dia kehmdaki dan membui petuniuk kepada siapa

y ang Dia kehendnki....'

Tugas dan peranan setiap rasul itu terbatas pada

memberi penjelasan. Adapun apa yang terjadi
selanjutnya yakni masalah petunjuk dan kesesatan,

rasul tiada memiliki kekuasaan dalam hal itu.
Masalah tersebut tidaldah tunduk kepada keingin-
an rasul, tetapi semata-mata dari kehendak Allah'
Dia telah meletakkan (menetapkan) pada perkara

tersebut sunnah yang diridhai oleh kehendak-Nya
yang absolul Maka, siapa yang berjalan pada ialan
kesesatan, niscaya ia tersesat; dan siapa yang ber-
jalan pada jalan petuniuk, niscaya ia sampai (ke

tujuan). Semua itu mengikuti kehendakAllah yang

telah menyariatkan sunnah-Nya dalam kehidupan.

"...Dan Dinkh Tithan Yang Mahnkuasa l.agi Maln-
bij alcsann." (Ibrahim : 4)

Dia kuasa menyetir manusia dan kehidupan ini
dengan hikmah dan takdir. Maka, tiadalah berbagai

urusan itu dibiarkan serampangan (amburadul)

tanpa pengarahan dan pengaturan.

Risalah Musa dan Sambutan Kaumnya
Demikian halnya, risalah Musa juga disampai-

kan dengan bahasa kaumnya,

aA5:w_6.._;j,LL1\i33
,;41;1;+':r'*tey-.;sialJ"]
t )Ki';e W,L3 ait e5f-6
"p4; ;if';J;-\ ;L f ;A 6; iu sg

e6lJ'"1""8j63e4(;$*1iy
cjiL:ri-<,Fst{i3\<,e$3

t3;Tt^i6yq
"Sesungguhnya Kami telnh mengutus Musa dengan

membawa ayat-ayat Kami (dan Kami perintahlmn
k padanya),'Keluarlanhh kaummu dari gelnp gulin
kepada cahnya terang benderang, dan ingatkanlnh
mereka harihari Alkh.' Sesungguhnya pada yang
dzmikian itu tsr dnP at tandn- nndn (lekuasaan Allnh)
bagi setiap orang pmyabar dnn banyak bersyukur. Dan
(ingatlnh) ketika' Musa berkata kepada knumnya,
'Ingatlah nihnat Allah atasmu ketika Dia merrye-

lamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikurpmgi-
kutnya. Mereka menyilesa kamu dengan siksa yang
pedih, merelu menyernbelih anak-annk lnki-lakimu,
membiarlan hidup anak- annk w anitamu. D an, p ad.a

yang demikian itu adn cobaan besar dnri Tilhanmu.'
Dan (ingatlnh juga) tatlcaln Tilhnmnu mcm.aHumnt-

lan, 'Sesungguhnya jiln knmu bnsyulatr, pasti l{nmi
akan mmnmbah (nikmat) lupadamu ; d.an jilm lwmu
menginglari (nikmat- Ifu ), malm s esungultny a aru.b -

Ku sangat pedih.'Dan Musa bulnn, Iila kamu dan

nrang-nrangyang ada di mulw bumi semuanya meng-

ingkari (nikmat Allah), maloa sesungguhnya Allah
Malnlaya lngi Maha Terpuji."'(Ibrahim: 5-8)

Ungkapan ayat (di atas) menyatukan antara
bentuk perintah yang disampaikan kepada Nabi
Musa dan yang disampaikan kepada Nabi Muham-
mad saw., sejalan dengan keserasian (metode)

penyampaian dalam surah; dan masalah ini telah
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kami singgung di depan. Perintah kepada Nabi
Muhammad pada ayat l berbunyi, "Supaya lmmu
mmgeluarlan laummu dnri gelnp gulin kzpann calnya
terarry bendtrarz,g.... "Sedang perintah kepada Musa
pada ayat 5 ini berbunyi, "I{eluarknnlnh knummu dnri
gelap gulin lupada cahnla terang bendtrang."

Perintah pertama untuk seluruh manusia, se-

dang perintah kedua khusus untuk kaum Musa,
akan tetapi fujuannya satu,

"...Keluarkanlah kaummu dari gelap gulin leepada

mhay a tnang ben"dnan& dan ingatlunlnh mnelm hnri-
hari Allnh."

Semua hari adalah hariAllah. Akan tetapi, yang
dimaksud di sini adalah agar Musa mengingatkan
kaumnya kepada hari-hari terjadinya peristiwa
nyata atau luar biasa pada manusia atau suatu kaum
(padaaaman dahulu) serta nikmat atau siksa yang
mereka alami, sebagaimana contoh yang akan di.
tuturkan kemudian dalam kisah peringatan Musa
kepada kaumnya Sungguh, Musa telah mengingat-
kan mereka kepada harihari Allah bagi mereka dan
hari-hariAllah baei kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan
kaum-kaum sesudahnya. Inilah yang dimaksud
hari-hariAllah.

"...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tanda-tanda (lwkuasaan Alkh) bagi setiap orang
pmyabar dnn banyak bersyukur." ffbra]rim: 5)

Pada hari-hari Allah itu terdapat cobaan (ujian)
yang menjadi tanda kesabaran, di samping juga
terdapat kenikmatan sebagai tanda syukur. Orang
penyabar dan banyak bersnrkurlah yang akan men-
dapatkan tanda-tanda tersebut menemukan apa
yang di sebaliknya, serta memperoleh pelajaran

dan nasihat di dalamnya di samping mendapat obat
kesusahan hati dan peringatan.

Musa pergi menyampaikan risalahnya dan
mengingatkan kaumnya,

' D an (ingatlah) ketila Musa b nlwn lepadn lmumny a,

'hgatlah nilonat AIIah atasmu lutila Din mmy elnmat-

lun kamu dnri (Fir'aun dan) pagikurpmgikutnya.
Mnela mmlilaa Immu dzngon silsa yang pedila mnelw
meny emb elih annk- anak laki-lakimu, membiarlmn
hidup anak- anak wanitnmu. D an, padn y ang dmikian
itu ada nbaan besar dari Tuhanmu.''(Ibrahim: 6)

Musa memperingatkan mereka dengan nikmat
Allah atas mereka. Yakni, kenikmatan selamatdari
pedihnya siksaan yang dulu mereka terima dari
Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka alami siksa-

an itu dengan penderitaan panjang yang tiada puhrs

putusnya. Di antara bentuk siksaan yang sangat
nyata adalah penyembelihan anak laki-laki mereka
dan dibiarkannya hidup anak wanita, untuk (1)

mencegah terhimpunnya kekuatan yang dapat
membentengi mereka, dan (2) melanggengkan
kelemahan dan kehinaan mereka. Keselamatan
yang diberikan Atlah dari kondisi yang demikian itu
merupakan kenikmatan yang harus diingat untuk
disyukuri.

'Dan pada yang fumiki.an itu ada cobaan besar dari
Tuh.anmu."

Pertama kali dicoba dengan siksaan unhrk meng-
uji kesabaran, keteguhan, ketahanan, dan ke'
bulatan tekad serta tindakan nyata untuk menye-
lesaikan (sesuafu atau tugas). Kesabaran bukan
hanya kesanggupan menanggung kehinaan dan
siksaan. Akan tetapi, kesabaran adalah (1) kesang-
gupan menanggung siksaan tanpa adanya kerapuh-
an dan kekalahan jiwa, (2) kontinuitas tekad dan
semangat unfuk menyelesaikan (sesuatu atau tugas),
dan (3) kesiapan diri untuk berada dalam wajah
kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jika tidak
demikian, maka ihr bukanlah kesabaran yang mesti
disyukuri. Akan tetapi, hanyalah ketundukan pada
kehinadinaan. Kemudian kedua kalinya dicoba
dengan keselamatan untuk menguji rasa syukur,
pengakuan terhadap nikmat Allah, dan keistiqa-
mahannya pada petunjuk, dalam rangka mem-
bandingi keselamatan $ang telah diterimanya).

Setelah mengingatkan kaumnya kepada hari-
hari Allah dan memberikan pengarahan tentang
tujuan diberikannya siksaan dan keselamatan, yakni
supaya bersabar terhadap siksaan dan bersyukur
atas keselamatan, Musa kemudian memberikan
penjelasan kepada mereka tentang apa yang akan
diberikan oleh Allah sebagai balasan dari syukur
dan ingkar itu,

' D an (irryatlnh j uga) tatknla Tuhamnu memnklumat-
lwn,'Sesungguhnya jiln kamu bnsyula4 pasti Kami
akan mennmbah (nikmat) leepadnmu; dan jilm lcamu

menginglmri (nikmnr Ku), malu sesunguhny a aab -
Ku sangat pedih. "' (Ibrahim: 7)

Kita berhenti (untuk merenung) di hadapan
hakikat besar ini. Yakni, hakikat bertambahnya
nikmat dengan syukur dan ditimpakannya azab
yang pedih karena ingkar (terhadap nikmat). Kita
berhenti di hadapan hakikat ini dengan hati ten-
teram dan mantap sejak semula. Sebab, hal itu
adalah janji Allah yang pasti benar, sehingga janji iht



Lanjutnntuz XIII: Akhirlfusuf, dr-Ra'd, dan lbrahim (8+1 Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VII

mesti terwujud dalam keadaan apa pun. Jika kita
ingin melihat kebenaran hakikat itu dalam ke-
hidupan dan bermaksud mencari sebab-sebabnya
yang bisa kita peroleh, maka sebenarnya kita tidak
perlu jauh-;iauh untuk menemukan sebabsebab ihr.

Sesungguhnya syukur atas nikrnat adalah dalil
bagi lurusnya barometer dalam jiwa manusia. Ke
bajikan itu (harus) disyulmri, sebab syukur adalah
balasan alamiahnya dalam fitrah yang lurus. Inilah
satu (prinsip syukur). (Prinsip) lainnya adalah
bahwa jiwa yang bersyukur kepada Allah atas

nikmat-Nya itu akan selalu ber-muraqabah (men-

dekatkan diri) kepada-Nya dalam mendayagunakan
kenikmatan tersebut, dengan tidak disertai (1)

pengingkaran terhadap nikmat itu, (2) perasaan

menang dan unggul atas makhluk, dan (3) pe-

nyalahgunaan nikmat itu untuk melakukan ke
kejian, kejahatan, tindakan kotor, dan pengrusakan.

Kedua prinsip syukur di atas adalah termasuk
perkara yang bisa memberikan empat manfual (1)

Mensucikan jiwa. (2) Mendorong jiwa unhrk ber-
amal saleh dan mendayagunakan kenikmatan se
cara baik melalui hal-hal yang dapat menumbuh-
kembangkan kenikmatan itu serta diberkati di
dalamnya. (3) Menjadikan orang lain ridha dan

senang kepada jiwa itu dan kepada pemiliknya,

sehingga mereka mau membanfu dan menolong-
nya. (4) Memperbaiki dan melancarkan berbagai

bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Se-

hingga, harta benda dan kekayaan di dalamnya
dapat tumbuh dan berkembang dengan aman.

Masih banyak sebabsebab alamiah lainnya yang

terlihat di masyarakat, meskipun sebenarnya janji

Allah itu sendiri sudah cukup unhrk menenteram-

kan dan memantapkan (hati) orang mukmin, baik
ia menemukan sebab-sebab itu maupun tidak me
nemukannya. Itu adalah sesuatu yang hak dan

nyata,sebab merupakan janji Allah.
Pengingkaran terhadap nikmat Allah itu bisa

terjadi dengan tiga sebab. (1) Tidak mau menyu-
kurinya (2) Menginekari keberadaan Allah sebagai

Pemberi nikmat dan menisbatkan kenikmatan itu
kepada ilmu, pengetahuan, pengalanum, jerih payah

pribadi, dan hasil berusaha- Sehingga, seakan-akan

berbagai kemampuan dan keahlian ini bukanlah
termasuk nikmatAllah. (3) Mengeunakannya de
ngan cara yang buruk, (misalnya) dengan meng-

anggap remeh, berlaku sombong kepadamanusia
atau menghambur-hamburkannya unhrk berbuat
kerusakan dan menuruti berbagai keinginan
(syahwaD. Semup itu adalah benhrk-benhrk peng-

ingkaran kepada nikmat Allah.
Siksaan yang pedih itu bisa berupa musnahnya

kenikmatan secara nyata atau kenikrnatan itu di-
rasakan tiada bekasnya Betapa banyak kenikmatan
yang pada hakikatnya adalah bencana yang men-
celakakan pemiliknya dan membuat dengki orang-
oftngyang menginginkan lepasnya kenikrnatan itu.
Siksa yang pedih jusa bisa berupa azab yang dr
tangguhkan sampai masa yang ditentukan, ketika
masihberada di bumiini atau saatdi akhiratkelak,
sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Namun,
yang terang dan nyata adalah bahwa mengingkari
nikmat Allah tidak akan berlalu dengan tanpa
balasan Ouruk).

Bersyukur itu manlaabrya tidak kembali kepada
Allah, dan ingkar (kuf,r) itu bekas dan efeknya juga

tidak kembali kepada-Nya. Allah itu Mahakaya
dengan Diri-Nya lagi MahaTerpuji dengan Diri-
Nya, bukan dengan pujian manusia dan syukur
mereka atas pemberian-Nya,

'Dan Musa bnkata, Jikn knmu dan orang-orangyang
ada di mukn bumi semuanya mengingkari (nikrnat
Allnh), mala saurryguhnya Allnh Malalny a lo.g, Mo]*
Tnpuji "'(fbrahim:8)

Kebaikan dan kemaslahatan hidup ihr hanya bisa
terwujud dengan bersyukur. Jiwa manusia itu
hanya bisa bersih dengan mengorientasikan diri
kepada Allah, menjadi lurus dengan mensyukuri
kebajikan, dan menjadi tenteram dengan berhu-
bungan dengan Sang Pemberi nikmat. @engan
semua itu) , ia tidak merasa khawatir dan takut akan
lenyap dan hilangnya kenikmatan. Juga tidak rne
rasa sedih dan menyesal di balik apa yang telah ia
infakkan atau yang hilang dari kenikmatan itu. Sane

Pemberi nikmat itu jelas ada; dan dengan bersyukur
kepada-Nya maka kenikmatan akan menjadi bersih
dan semakin bertambah.

Kisah Para Rasul dan IbumJahiliah
dalam Sebuatr Pagelaran Agung

Nabi Musa meneruskan penjelasan dan pe-

ringatannya kepada kaumnya. Tetapi, ia bersem-
bunyi di balik sebuah pagelaran agar tampak de
ngan jelas adanya peperangan besar antara umat
para nabi dengan umat jahiliah yang mendustakan
para rasul dan risalahnya. Hal ini termasuk ke-

indahan penyampaian pesan dalam AlQur'm, YmB
dimaksudkan untuk (1) menghidupkan berbagai
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pagelaran dan mengalihkannya dari kisah yang
tersembunyi menjadi pagelaran yang dapat dilihat
dan didengar; (2) menampilkan sosok-sosok (yang

berperan) di dalamnya dengan kesan yang hidup;
dan (3) memperjelas berbagai tengara dan emosi
yang ada di dalamnya.

Sekarang kita menuju ke ruangan besar yang

musnah di dalamnya zaman dan tempat,

)65 d' .,i 
"e ;t,r aSiv #xll

&iVk,n*;;iXSVSc-;,li'r3#5
rj654 jtsXfi Y;;+iiAirLu3
ALy;"i(;#6V,"+-#u"(64

.At*vt
"Belumlah sampai kepadamu berita orang-rrang
sebelum lamu (yaitu) lmum Nuh Aa"d, Tiamud, dnn

nrang- nrang, sesudah merela. Tidnk ada yang rnengeta-

hui mereka selain Allah. nkh datang rasul-rasul

kepadn merela (mmbawa) bukri-bukti yang ny atn' ldu
rnerela menutuplan tnngannya Iu mulutnya (lmrena

kebencian) dan berkata,'Sesungguhnya knmi meng-

ingknri apa yang kamu disuruh menyampaikannya

(kepadn lumi), dan sesungguhnya lmmi benar-bennr

dalam knagu-raguan yang mngelisahlwn tnhadnp

ap a y ang lmmu aj ak lami lup adnny a. "' (f brahim : 9)

Peringatan tersebut datangnya dari Musa, tetapi

konteks di sini menjadikan Musa tersembunyi2
unfuk melanjutkan pemaparan kisah rasul-rasul dan

risalah-risalah dalam semua masanya. Yakni, kisah
para rasul dan risatah-risalah serta hakikatnya
dalam menghadapi kaum jahiliah, dan kisah ten-

tang akibat orang{rang yang mendustakan risalah-

risalah itu pada berbagai zaman dan tempat yang

berbeda Musa di sini seakarrakan adalah periwayat

(penutur cerita) yang memulai dengan meng-

isyaratkan adanya kejadian-kejadian besar dalam

kisah itu. Selanjutnya, ia menampilkan tokoh-tokoh
utama dalam kisah tersebut unhrk berbicara dan

melakukan perannya.

Ini adalah salah sahr metode pemaparan kisah
dalam Al-Qur'an yang mengubah kisah yang di.
ceritakan menjadi riwayat yang hidup, sebagaimana

telah disampaikan di depan. Di sini kita menyaksi.

kan para rasul yang mulia berada dalam bintang
keimanan, menghadapi sebuah masyarakat ma-
nusia dalam kejahiliaharurya. .Tidak tampak adanya
pemisahan antara berbagai generasi dan kaumnya,
dan yang tampak jelas adalah berbagai hakikat
besaryang terlepas daizaman dan tempal

"Be[umkah sampgi lepadamu berita orang-trang se-

b elum lamu (y aitn) laum Nuh,'Aad, Tinmud dnn orang-

orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui

muela selnin Allah.... "

Jika demikian, mereka itu banyak (urnlahnya).
Dan, di sana ada selain orang-orang yang telah
disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni (orang-orang)

di masa-masa antara kaum Tsamud dan kaum
Musa. Konteks (ayaQ di sinitidakbermaksud me-
misah-misahkan perkara mereka. Dakwah para

rasul adalah satu-kesatuan dan apa yang mereka
hadapi juga satu-kesatuan.

"'Tilah d.atang rasul-rasul kepadn muekn (membawa)

buktibulai yans Ua\....
(Yaitu) bukti-bukti nyatayang perkaranyatidak

samar bagi akal yang sehat.

"Lalu merekn mmutuplcan tangannya lu mulutnya
(lmrenn kebencian) dan bnkata, 'Sesungguhnya lami
mengingkari apa yang kamu disuruh menyampai-
lannya (lupada knmi), dnn sesungguhnya lumi.bernr-
bennr dalam keragu-raguan yang menggelisahlan

terhndap apa yat:g kamu ajak lami ltnpadanya."'

Mereka menutupkan tangannya seperti yang
dilakukan oleh orang yang ingin menggelombang-
kan suaranya supaya terdengar dari jauh, dengan
menggerak-gerakkan telapak tangan di depan
mulutnya sembari mengeraskan suaranya me.
nurun dan meninggi sehingga suaraifu bergelom-
bang dan terdengar. Gerakan tangan itu (yang

menunjukkan kerasnya suara kedustaan dan ke-
ragu-raguan mereka, kesengajaan mereka mem-
perburuk tindakannya ini, dan dilakukannya gerak-

an itu secara keterlaluan tanpa etika dan perasaan

sedikitpun) digarnbarkan oleh konteks ayat untuk
menunjukkan parahnya suara keras kekafiran
mereka.

Karena apa yang diserukan oleh para rasul ke
pada mereka adalah masalah keyakinan berke-
tuhanan kepadaAllah semata dan kekuasaan-Nya

2 Maksudnya, tidak langsung dituturkan, "Musa berkata,...."



LanjutanJuz Xlll: Akhir tfusuf, ar-Ra'd, dan lbrahim (86) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Vll

terhadap manusia dengan tanpa seorang sekutu
pun dari hamba-hamba-Nya, maka keragu-raguan
terhadap hakikat nathiqah 'yang berbicara' ini-yang
bisa ditemukan dan dirasakan oleh fitah (manusia)

serta ditunjuliakan oleh ayat-ayatAllah yang tersebar
di alam semesta ini yang sekaligus menjadi hiasan
hamparan-htrmparannya-menampakkan adanya
pengingkaran dan pembangkangan yang parah.

Keragu-raguan mereka ihr telah dibantah oleh.para
rasul dengan langit dan bumi sebagai saksinya.

et3:*r*r.,sAv,lcw
"E;ij"&.3:s4a_{;xasV
SAj r# iiJ tJ sy-rlc 3r1 F 6L
,#W(Svri:J_5(*oF4

+g
"Berknta rasul-rasul mereka, Apakah ada lceragu-

raguan tuhadnp Alklt, Pmciptn lnngit dnn bumi? Dia
rnenyeru knmu untuk membni ampunan lupad,amu

dari dosa-dosamu dan menangguhlcan (siksaan)mu

sampai masa yang ditentulmn?' Mnekn berkntn 'I(nmu

tidak Inin hnnyalah mnnusia seperti kamiiuga. Kamu

menghzndaki untuk menglnlan'g-hnlnngi (membelok-

lnn) lanni dmi apa y ang s elnla disanbah nmek moy ang

lumi. Karena itu, datangkanlah lupadn kami bukti
y ang ny ata."' (Ibrahim: l0)

"Berkata rasul-rasul mereka, Apakah ada luragu-
raguan terhadap Allnh, Penciptn hngit dnn bumi?"

Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, se-

dang langit dan bumi berbicara kepada fibah (ma-

nusia) bahwaAllah adalah yang menciptakan ke
duanyadengan sebaik dan seindah mungkin? Para

rasul mengemukakan pertanyaan tersebut, karena
langit dan bumi merupakan @nda (kekuasaan

Allah) yang luar biasa dan nyata. Cukuplah dengan

hanya berisyarat kepada langit dan bumi, maka
orang yang bingung bisa kembali kepada pehrnjuk

dengan cepal Para rasul tidak menambah sesuatu
punyang lebih dari isyarattersebut, sebab dengan

isyarat ini saja sudah cukup.
Kemudian para rasul menghitung-hihrng nikmat

Allah atas manusia dalam (1) seruan terhadap
mereka (orangorang kafir) kepada keimanan, dan

(2) penangguhan (siksaan) mereka sampai masa
yang ditentukan yang dalam masa itu (diharapkan)
mereka mau merenung dan takutakanazab,

".. ApoJ(nh adn knagu-raguan t€rfunap AIkh Peruipta
langit dnn bumi? Dia mmyuu knmu untuk memberi

ampunnn fupadamu dari dosa- dnsamu. "

Dakwah (seruatD pada asalnya adalah seruan
kepada keimanan yang kemudian mengantarkan
kepada ampunan. Akan tetapi, konteks ayat men-
jadikan seruan itu langsung kepada a.mpunan,
supaya nikmat dan karunia Allah menjadi jelas.

Sungguh mengagumkan bahwa suahr kaum diseru
(langsung) kepada ampunan. Sehingga, hal ini bisa
mempertemukan mereka dengan seruan (kepada

keimanan) ihr.

' D an mmangguhknn (sikaan) mu sampai m"asa y arry
ditentul@n."

Seiring dengan seruan kepada ampunan itu,
Allah tidak menyuruh kamu unhtk segera beriman
begitu ada seruan, dan tidak segera menjatuhkan
siksaan kepadamu begitu kamu mendustakan.
Akan tetapi, Dia memberikan karunia lain kepada-
mu. Sehingga, Dia menangguhkan (siksaan)mu
sampai masa yang ditentukan di dunia ini atau di
hari perhitungan kelak. Dalam masa penangguhan
itu (selama masih di dunia) kamu bisa kembali
kepada diri kamu serta merenungkan tanda-tanda
kekuasaan Allah dan keterangan rasul-rasul kamu
itu. Itu semua adafah rahmat dan kemurahan (dari-

Nya) yang terhitung sebagai bagran dari kenik-
matan. Maka, inikah jawaban (kamu) terhadap
seruan Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha
Pemberi karunia?!

Di sini kaum jahiliah kembali kepada pembang-
kangan yang penuh kebodohan itu,

".. Mnelw bnlcala,'Kamu tidnk lnin lwy alah mnnusia

seperti lwmi juga. Knmu menghendaki untuk mmg-
hnkng-lwlnngi (membehklmn) kami dari apa yang
sehlu disembah nenek moyang lami...."'

Manusia menjadi mulia dengan dipilihnya salah
seorang dari mereka oleh Allah untuk membawa
risalah-Nya. Namun, mereka (antaran kejahiliah-
annya) jusfu menukar kemuliaan itu dengan peng-

ingkaran terhadap pemilihan tersebut dan men-
jadikannya sebagai tempat berkobarnya keragu-
raguan terhadap para rasul yang dipilih. Mereka
beralasan bahwa dalavah para rasul kepada mereka
itu bertujuan unhrk mengalihkan (membelokkan)
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mereka dari apa yang (sejak dulu) selalu disembah
oleh nenek-moyang mereka. Mereka tidak mau
bertanya kepada diri sendiri, "Mengapa para rasul
ingin mengalihkan mereka?" Disebabkan oleh
tabiat kebekuan akal yang telah dicetak oleh paham
paganisme dalam akal pikiran, mereka tidak mau
berpikir tentang apa yang disembah oleh nenek-
moyang mereka ifu , "Apa untungnya? Apa hakikat-
nya? Adakah hal yang lurus dalam kritikan dan
pemikiran?" I"antaran kebekuan akal itu pula,

mereka tidak mau berpikir tentang dalnvah baru
itu. Yang mereka funtut justru hanyalah sesuatu
(kejadian) yang luar biasa yang dapat memaksa
mereka unfuk membenarkan (risalah),

"Karena itu, datangkanlah kepada knmi bukti yang
nyata."

't**

Akan tetapi, para rasul tidak melayani (tuntutan
tersebut). Mereka juga tidak mengingkari sifat
basyariyah'kemanusiaan' dirinya, mereka tetap
mengakuinya. Akan tetapi, mereka mengarahkan
pandangannya kepada karunia Allah dalam me-
milih rasul-rasul dari manusia dan dalam peng-

anugerahan keahlian (tugas) kepada merekauntuk
membawa amanatbesar,

';iiff$f?it31"Jf iut-;t:;#A('
&U;r66g1t'r;rQb{c4;i9'"i
<,fi:f SU;4it,,9'ilElrt;tl+iil,

$
"Rasul-rasul merela bnleata kepadn mereka, 'Kami
tidak lnin lmnyalnh mnnusia sepnti lamu, tetnpi Allah
mernbsri lwrunia lepadn siapa saj a yang Dia kzhmdaki

di antara lwmba-harnba-Nya. Dan tidak patut bagi

kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu

melainlmn fungan i<in Allnh. Hanya leepadn Allah
saj akh hmdnlvry a arang- nrang mukmin bertaw alal. "
(Ibratrim: 11)

Penyebutan lafal "nwmtreri l(nrunza "dalam konteks

ayat (dimaksudkan) untuk menyerasikan dialog
dengan iklim surah. Iklim pembicaraan tentang
nikmat-nikmat Allah yang antara lain berupa
karunia tersebut (yang diberikan) kepada siapa
yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.

Hal itu merupakan karunia besar yang6ukan hanya
untuk para rasul saja. Tbtapi, juga untuk umat ma-
nusiayang menjadi mulia dengan dipilihnya salah
seorang di antara mereka unfuk melaksanakan
perkara penting yang besar itu. (Yaknt) kepenting-
an unfuk berhubungan dan bertemu dengan a/-
mala' al- a'ln'alaryr arwah'.

Ini adalah kirunia kepada manusia lantaran
diingatkannya fitrah (mereka) yang dikalahkan
oleh timbunan-timbunan supaya (1) fitratr ihr keluar
dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang,
dan (2) alat-alat (organorgan) penyambutan dan
penerimaan di dalamnya menjadi aktif bergerak
(berfungsi). Sehingga, ia bisa keluar dari kematian
yang beku kepada kehidupan yang mensalir. Hal ihl
juga karunia besar atas manusia lantaran (1)

dikeluarkannya mereka dari tunduk kepada hamba
menjadi hrnduk kepada Allah semata dengan tanpa
sekutu; dan (2) terselamatkannya kehormatan dan
daya kemampuan mereka dari kehinaan dan ke-
tercerai-beraian dalam ketundukan kepada hamba.
(yaknl) kehinaan yang membungkukkan kepala
manusia kepada sesama hamba dan ketercerai-
beraian yang menyihir daya kemampuan mereka
untuk mempertuhankan hamba itu.

Adapun dalam masalah tuntutan agar para rasul
mendatangkan bukti nyata dan kekuatan luarbiasa
mereka menjelaskan kepada kaumnya bahwa
semua itu (datansnya) dari hadiratAllah. (Penjelas

anitu dimaksudkan) supayamereka (kaum) dapat
melakukan dua'hal.
(1) Dapat membedakan, dalam nalar mereka yang

buram dan gelap, antara Zat kefuhanan Allah
dengan zat kemanusiaan mereka.

(2) Dapat membersihkan gambaran,tauhid yang
mutlak yang tidak tercampur dengan sahr
keserupaan pun, baik dalam zat maupun sifat.
Keserupaan itu adalah kebingungan (keran-

cauan pikiran) yang terjadi pada paham paga-

nisme (penyembah berhala), sebagaimana ke
riulcuan gambaran kaum gereja dalam agama
Kristen ketika bercampur baur dengan paga-

nisme di Yunani, Romawi, Mesir, dan India.
Titik awal kerancuan tersebut adalah adanya
penisbatan kejadian-kejadian luar biasa kepada
Nabi Isa dan terjadinya kerancuan antara
Ketuhanan Allah dan kehambaan Isa.

"...Dan tidak patut bagi lumi mendatangkan suatu

bukti lcepadn lamu melainknn dmgan i$n Allnh."

Dan, kami tidak berpegang kepada kekuatan apa
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pun selain kekuatan-Nya,

"'Hanya kzpada AIkh sa1akh hmdnhrya orang-nrang

mukmin butawaknl.'

Para rasul meinutlald<an kekuatan Allah sebagai

sebuah hakikat abadi. Sehingga, hanya kepada
Allah sajalah orang mukmin bertawakal. Hatinya
tidak berpaling kepada selain-Nya, tidak berharap
pertolongan kecuali dari-Nya, dan tidak meqcari
ketenangan, kecuali kepada perlindungan-Nya.

Kemudian mereka ::;"."ri kedurhakaan
dengan keimanan, menghadapi tindakan menyakit'
kan dengan kemantapan (keteguhan jiwa), dan

mereka memohon penetapan dan pengukuhan,

ig ur 's isi ;i :F'JUlSl-66
'tg.!{f ,rfr ;f :fr?'Frltiriiy6:'55

$
'Merryapa lrami tidak aknn bntawalml lupann Ahh
padahnl Dia tehh mmunjuklwnialan Inpodo lmmi?

Dan karni. sungguh-sunguh almn busabar teilmdap

gangguan-gatguan yang lmmu Inkulcan lupadn knmi.

Haiya kepann Alkh saja orang-orang butawalml itu
bnsnah diri.' fibrahim: 12)

'Mengapa kami tidak altan bsrtawaknl lepadnAllnh
p annful Dia telnh menuni uklan j akn kzp odn knmi ? "

Ihr adalah kalimat (ucapan) orang yang mantap
(tesuh) sikap dan jalannya. Orang yang memenuhi
kedua tangannya dari Pelindung dan Penolongnya.

Orang yang percaya bahwa Allah yang menunjuk-
kan jalan itu pasti memberikan pertolongan dan

bantuan. Apa pentingnya (hingga andaikata per-

tolongan itu tidak sempurna dalam kehidupan ini)
jika seorang hamba benar-benar telah memiliki
petunjuk jalan?

Hati yang merasakan bahwa "tangan" Allah me
nuntun langkahnya dan menunjukkan jalannya

adalah hati yang telah dihubungkan dengan Allah.

Hati yang tidak keliru dalam merasakan eksistensi

Allah dan kehrhanan-Nya yang mengalahkan dan

menguasai (segala sesuatu). ttu adalah perasaan

yang tiada tempat bersamanya bagi keragu-raguan

untuk melewati jalan, apa pun akibat dan risiko yang

ada di jalan itu dan seberapa pun kekuatan thagut
yang merintangi jalan tersebut. Karena itu, inilah

hubungan (dalam jawaban para rasul itu) antara
perasaan mereka terhadap petunjuk Allah dengan
sikap tawakal mereka kepadaNya dalam meng-
hadapi intimidasi yang dilancarkan oleh para tha-
gut Kemudian kebulatan tekad mereka untuk tetap
melalui jalannya dalam menghadapi intimidasi ini.

Hakikat ini (hakikat hubungan dalam hati orang
mukmin antara perasaannya terhadap hidayah
Allah dan kebutuhan primernya untuk bertawakal
kepada-Nya) tidakbisa dirasakan, kecuali oleh hati
yang bergerak secara nlzata dalam menghadapi tha-
gut jahiliah. Juga oleh hati yang di relungnya me
rasakan "tangan"Allah dan "tangan" ifu membuka-
kan baginya saluran cahaya Sehingg4 melihat ber-
bagai cakrawala yang bersinar, nafas keimarnn dan
pengetahuan menjadi longgar 0ega), serta bisa me
rasakan kesenangan dan kedekatan (dengan-Nya).

Ketika itu, hati tidak tertarik dengan apa yang
dijanjikan oleh thagut-thagut bumi dan tidak ter-
pengaruh oleh provokasi dan intimidasi. Ia meman-
dang hina terhadap thagut-thagutitu serta alat-alat
pukul dan sarana-sarana kekerasan yang ada di
tangan mereka. Apakah yang ditakutkan oleh hati
yang telah dihubungkan dengan Allah? Dan, apa-

kah yang membuatrya takut dari hamba itu?

' Mmgap a knmi tidnk alan b nnw alwl lep adn Allnh,
sednng Dia tdah mmunjuklwn j olan letpadn lwmi ? Dan
lwmi sungguh-sunguh aknn bnsabar terhadap gang-

guan-gan&guan yang lumu lakulwn lcepada lami,..."

Kami sungguh-sungguh akan bersabar. Kami
tidak akan menyingkir, mundur, atau melemah.
Kami tidak akan tergoncang, ragu-ragu, minder
atau menjauh,

"...Hanya kepadn AIkh saja orang-orang bntnwaknl
itu bnsnah diri."

Di sini kezaliman pergi sambil memalingkan
wajalurya tidak mau berdebaf berdiskusi, berpikir,
atau menggunakan akalnya Sebab, ia merasa kalah
di hadapan kemenangan akidah (tauhid). Ia pergi
dengan memikul beban materiil yang berat; dan
memang hanya inilah yang dipunyai oleh orang-
orangyang sombong.

'nruLrt|7p.r;Pi-t\3?)
";<tir{'dY**q'e<;';$fLii
7 fi'v,93'l't$9ll'i $ 4+!^
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"Orang-orang kafir bnlwn l"podo rasul-rasul mnelm,

'Kami sungguh-sungguh aknn mengusir karnu dari
negni lwmi ataulwmu lumbali kzpada agamakami.'
Malw, Tuhan mewahyukan kepada rnneka (para

rasul), 'Kami pasti alan rnembirmsalan nrang-nrartg

yarg alim itu; dnn Karni pasti alwn menempatkan
larnu di negni-negeri itu sesudnh mrela. Yang fumi-
kian itu (ad.alnh untuk) nratg- orang yang nlm (almn

menghadap) lee hndirat-Ku dan yang nkut leepada

ancamnn- Ku. "' (fbrahim: 13-14)

"Orang-mang kafir bnlwn lepadn rasul-rasul maela,
'Kami sungguh-sungguh alcnn mengusir kamu dari
rugri lumi atau lamu knnbali lepadn agama l@mi..-'

Di sini menjadi jelas hakikat dan tabiat pepe-

rangan antara Islam dan jahiliah. Sesungguhnya
jahiliah tidak rela kalau Islam memiliki tabiat
tersendiri (yang terpisah) dari jahiliah. Juga tidak
bisa menerima kalau Islam memiliki eksistensi
yang keluar (menyimpang) dari eksistensi jahiliah.

Jahiliah tidak mau berdamai dengan Islam hingga
Islam mau berdamai dengannya.

Sesungguhnya Islam harus tampil dalam sebuah
bentuk (potret) komunitas haraki yang mandiri
(merdeka) dengan kepemimpinan yang mandiri
dan kekuasaan yang mandiri pula Inilah yang tidak
bisa diterima oleh jahiliah. Oleh karena itu, orang-
orang kafir tidak hanya meminta agar rasul-rasul
mereka menghentikan dakwahnya saja. Tetapi,
juga menuntutnya agar kembali kepada agama
mereka, menyafu dan berbaur dengan komunitas
dan masyarakat jahiliah. Sehingga, rasul-rasul itu
tidak boleh memiliki kepribadian yang'merdeka
sedikit pun. Hal itulatr yans tidak bisa diterima oleh
tabiat agama Islam untuk para pemeluknya dan
ditolak pula oleh para rasul sejak dahulu kala Sekali
lagi, tidaklah pahrt seorang muslim menyahr dalam
komunitas jahiliah.

Tltkala kekuatan zalim pergi dengan memaling-
kanwajahnya makatiadalah tersisa lapangan unhrk
berdahrvah, tidak tersisih kesempatan untuk
berargumentasi, dan Allah tidak menyeratrkan para

rasul kepada umat jahiliah.

Sesungguhnya komunitas jahiliah itu (dengan

watak dasar susunan keanggotaan masyarakabrya)
tidak memberi kesempatan kepada etnik muslim
untuk bekerja dalam lingkungan mereka, kecuali
kerja jerih payah, dan SDM muslim ifir hanya unhrk
mencukupi (kebuhrhan) mereka dan guna mem-

perkokoh kejahiliahan mereka saja. Adapun or:mg
yang mengira bahwa dirinya mampu bekerja untuk
kepentingan agamanya dengan cara masuk dalam
komunitas jahiliah dan membaur dalam posisi.
posisi (pos-pos) dan job-joDmereka, maka ia tidak
akan mendapatkan tabiat keanggotaan (sebagai-

mana mestinya) dalam masyarakat jahiliah itu.
Di sini ada campur tangan (intervensi) kekuatan

besar. Kemudian kekuatan itu melepaskan pukulan
maut yang membinasakan, yang tidak bisa di.
hentikan oleh kekuatan manusia yang lemah, mes
kipun mereka adalah orimg{rang yang suka ber-
buat zalim dan sewenang-wenang.

"...Malw Tulnn mewahlulmn lccpada merelm, 'Kami
pasti alwn m.embinasalan orang- urang yng zg.lim itu. "
(Ibrafrim: 13)

'Dan lmmi pasti alunmmempatknn lmmu dinegni'
negeri itu sesudah mereka. Yang demikian (adalah
untuk) orang-orang yang takut (alwn menglndap) ke

hadirat-Nya dan yang takut akan ancaman-Ku."'
(Ibrahim:la)

Kita mesti menemukan bahwa adanya intervensi
kekuatan besar untuk memisahkan para rasul
dengan kaumnya ihr hanya bisa abadi sesudah para

rasul melakukan tiga hal. (1) Memisahkan diri dari
kaumnya, setelah kaum muslimin menolak unfuk
kembali kepadaagarna. (2) Berketetapan hati (ber-

tekad bulat) unhrk berbeda dengan kaumnya de
ngan kepemimpinan yang khusus (mandiri) pula.
(3) Memisahkan diri dari kaumnya berdasarkan
asas akidah (tauhid). Sehingga, kaum yang (tadi.

nya) satu terbagi menjadi dua umat yang berbeda
dalam akidah, manhaj, kepemimpinan, dan kornu-
nitasnya.

Ketika itulah kekuatan yang besar ikut campur
tangan untuk (1) menghantamkan pukulan telak-
ny4 Q) menghancurkan thagut-thagut yang meng-
intimidasi orangorang mukmin, (3) memantapkan
(posisi dan kedudukan) orang-orang mukmin di
dunia, dan (a) merealisasikan janji Allah kepada
para rasul dengan pertolongan dan peneguhan.
Akan tetapi, campur tangan kekuatan besar itu
tidaHah bersifat abadi (dan akan hilang) ketika
kaum muslimin (1) membaur dalam masyarakat
jahiliah, (2) bekerja pada posisi.posisi (pos-pos) dan

keahlian-keatrli an (j ob-j ob) masyarakat jahiliah, dan
(3) tidak terpisah dari masyarakat jahiliah serta
tidak membenfuk secara khusus suatu komunitas
haraki yang mandiri dan kepemimpinan Islam yang

mandiri pula.
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'..JVIalca Tilhan mewahyulan l<cpada mnela, 'Kami
pasti alun membinasakan lrang-nrang yang za.lim
itu."

Nzz kebesaran' (bermakna "I(ami" untukAllah)
dan nun taukid'pengukuhan', keduanya mem-
punyai bayang-bayang dan daya tekan dalam sikap
yang keras. I(ami pasti membinasakan orang{ftIng
yang zahmdan suka mengintimidasi, yakni orang-
oftmg musyrik yang yang berbu at zahm terhadap
diri sendiri, kebenaran, para rasul, dan manusia
padaumumnya.

'Dan Kamipasti akanmmtmpatlwn knmu dinegui-
negai itu sesudnh mneka.

Tidak ada pilih kasih dan tidak perlu ditimbang-
timbang lagi, itu sudah merupakan sunnah yang
berlaku secara adil,

"...Yang dnnikinn itu (adnlah) untuk mang- orang yang

takut (dalam mmghadap) lee h^adirat-Nya dan yang
nkut leep ada ancam.an- Ku. "

Penempatan dan pengangkatan sebagai lfralifah
itu adalah untuk orang yang "takut menghadap Iu
lndirat-Ku." Sehingga, ia tidak mau bertindak me
lampauibatas, tinggi diri, sombong, dan sewenang-
wenang. Juga "nlwt ktpadn ancanwn- K4" kemudian
ia menghitung-hitung hisab dirinya dan menjaga
diri dari sebabsebab hisab itu. Sehingga ia tidak
membuat kerusakan di bumi dan tidak bertindak
aniaya terhadap sesama manusia Oleh karena itu,
ia berhak diangkat sebagai k*ralifah dan mendapat-
kannya berdasarkan haknya.

Demikianlah, kekuatan kecil yang lemah (ke-

kuatan orang{rang zalim dan sewenang-wenang)
terlempar oleh kekuatan yang besar, kekuatanYang
Mahaperkasa, Maha Pengawas, dan Matrabesar.
Sungguh tugas para rasul itu berhenti pada pe-

nyampaian berita yang memberi penjelasan, dan
pemisatran yang membedakan antara orangorang
mukmin dan orangorang pendusta-

Orangorang zalim yang sewenang-wenang (de
ngan kekuataannya yang lemah dan musnah) ber-

ada di satu shaf; sedang para rasul (penyampai

dahvatr yangrendah hati/ yang dibarengi kekuatan

Allah juga berada di satu shaf. Kedua shaf ihr sama-

sama mengklaim mendapatkan pertolongan dan

kemenangan. Adapun akibat (hasil ali*rirnya) ada-

latr sebagaimana yang seharusnya.

-n-\tnt$-,4|:u+(t:\#5
3\4,:$r{gti*QilupS&
";;;;r' ek I brLA &3,i3 ;-

r tWe(i";.$,*'
'Dan rnneka memohon fumenangan (atas musuh-

musuh mnela) dan birutsalnh semua orangyang bn-
lnku sewmnng-wenang loS, ko lcnpak. Di hadap'
annya ada jahnnam dan dia altnn dibni minuman
dengan air nnnah. Diminumnya air nanah itu dnn
lannpir dia tidnk bisa menzlnnny a. Datanglalr (balrq t)
maut lupadnnya dari segmnp penjuru, tapi dia tidnk
juga mati; dan di h.adapannya masih adn ou.b yary
berat." (Ibrahim: 15-17)

Pagelaran di sini sungguh mengagumkan. Itu
adalah pagelaran kekecewaan dan kegagalan bagr
setiap orang yang berlaku sewenang-wenang lagi
keras kepal4 pagelaran kegagalan di bumi ini. Akan
tetapi, ia berada dalam sikap dan posisi ini, sedang
di hadapannya ada bayang-bayang jahanam yang di
dalamnya terdapat potret dirinya. Dia diberi air
nanahyang mengalir dari tubuh-tubuh orangyang
disiksa. Air nanah itu diminumkan dengan paksa

sehingga ia hanya bisa minum seteguk-seteguk ltu
pun dengan paksaan dan hampir-hampir ia tidak
bisa menelannya lantaran busuk dan pahitnya
nanah itu. Rasa jijik dan muak itu begitu nyata dan
hampir-hampir kita hanya berani melihatnya de
ngan mencuricuri di selasela kata-kata! Maut men-
datanginya dengan sebab-sebab yang melingkupi.
nya dari segala tempat, tetapi ia tidak mati-mati
supaya azabnyamenjadi sempurn4 sementara di
hadapannya ada siksayang besar.

Sesungguhnya itu adalatr pagelaran ajaib yang
menggambarkan tentang orang sombong yang
gagal dan kalah, dan di hadapannya ada tempat
kembali bagi dirinya yang diilustrasikan dengan
contoh yang menakutkan lagi sangat buruk. IGta
"(aznb) yang besar"il<ut berperan dalam memper-
buruk pagelaran itu, guna menyerasikannya de
ngan kekuatan zalim yang dulu d[iadikan alat untuk
mengintimidasi para penyeru kebenaran, kebajik-
an, kepatutan, dan keyakinan.

Pada bayang-bayang tempat kembali tersebut
datang firman berikutuiya dalam bentuk matsal fte
rumpamaan) yang menggambarkan pagelaran
untuk orang-orang kafir, sambil menoleh pada

kekuasaan Allah untuk melenyapkan orang{rang
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pendusta dan mendatangkan makhluk baru. Hal itu
dituturkan sebelum memperikutkan pagelaran-
pagelaran kisah di ruang lain (akhira|; dan layar
benar-benar telah menguraikan (mementaskan)
episode terakhir dari kisatr itu, sambil membayang-
kan ruang lain itu,

e;-|i:i\26A1GW,'}'53.if St
i e, ;yi rcqSi'\{ "*Yr"gU

$#,W:\|"Af'
"Orang-mang jang kafir l"podo Tillannya, amnlan-
amnhn merelta analah sepnti abu yang ditiup angin
dengan lwas padn suatu lwri yang bnangin l**ry.
Mneln tidak dnpat mengam.bil manfaat sedikit pun
dmi apa y ang telah mnelw usahnlwn (di dunia). Yang

fumikinn itu adnlnh lusesatan yangjauh. "(Ibrahim:
18)

Pagelaran abu ihr ditiup angin dengan keras pada

hari berangin kencangyang tersaksikan dan telah
dijanjikan; yang dengan hari itu konteks ayat
mengongkretkan makna' hilangny a anwl" *bagu
hal yang sia-sia dan percuma. Pemilik amal tidak
bisa mengambil dan mendapatkan manfrat sedikit
pun dari amalnya itu. Konteks ayat mengorrgkretkan
makna tersebut dalam pagelaran yang berangin
kencang lagi bergerak (tampak hidup). Sehingga,
bisa menggerakkan (menghidupkan) perasaan
kepadanya, sesuatu yang sama sekali tidak bisa di-
capai oleh ungkapan abstrak yang hanya berbunyi
'hihngnya am.al".

Pagelaran tersebut terlipat pada sebuatr hakikat
personal dalam amalan oftrng kafir. Arnalan yang
tidak didasarkan pada suatu kaidah keimanan dan
tidak diikatkan pada buhul tali yang amat kuat
Sebagaipenyambung amalan dengan motifrrya dan
penghubung motif itu dengan Allah. Amalan ter-
sebut tercerai-berai bagaikan debu (yang beter-
bangan), tidak berbentuk dan tidak beraturan. De
ngan demikian, yang dijadikan patokan bukanlatr
amalannya, tetapi motif dari amalan itu. Amalan
adalah gerakan instrumental yang dalam hal ini
manusia tidak berbeda-beda instrumen (alat) yang
disunakannya kecuali dibedakan oleh motif, maksud,
dan tujuannya.

Demikianlatr pagelaran yang diiliustasikan itu
bertemu dengan hakikatyang dalam. Pagelaran ihr
menampilkan makna dalam sebuah uslub yang
sangat menarih mewadahi dan membekas. Kemu-

dian bertemu dengan keduanya lanjutan ayat
berikut
'Yang demikinn itu adnlnh ktsaatan yangjauh."

Ini adalatr larfutan yang bayang-bayangnya se
suai dengan bayang-bayang debu yang beter-
bangan pada hari yang berangin kencang hingga
jauh! Kemudian bertemu dengan bayang-bayang
debuyang beterbangan itu bayang-bayang lain pada

ayat berikutnya Yakni, yang konteksnya berpaling
dari tempat kembali orangorang pendusta di masa
masa lalu kepada orang{rang pendusta dari kalang-
an Qtnaisy, yang diancam (dibkuttakuti) oleh Allah
akan dimusnatrkan dan akan diganti dengan maklr-
lukbaru.

6oy#,Jr!'ito-i;zsi6.;i5Gi:
t*tc*--V&ri

"Tidakkah kamu pnhatikan bahwa sesunguhnya
Allah tclah mmriptalnn kngit dan bumi fungan hak?
Jila Dia menghmdnki, niscaya Dia mmbinasakan-
(rnu) dnn mm,ganti (mu) dmgan makhluk yang baru. "
(Ibrahim: f9)

Peralihan dari pembicaraan iman dan lnrf.r, dan
dari urusan para rasul dan orangorang jahiliatr
kepada pagelaran langit dan bumi adalah peralihan
alami dalam manhaj Qur'ani. Di samping juga
merupakan peralihan alami dalam perasaan fitrah
manusia yang menunjukkan adanya unsur rah
baniyah dalam manhaj Qur'ani ini.

Sesungguhnya di antara fitrah penciptaan ma-
nusia dan alam semesta ini ada sebuah bahasa
rahasia yang bisa dimengerti! Fitrahnya ini akan
bertemu langsung dengan rahasia yang tersem-
bunyr di balik alam semesta ini, cukup dengan
mengarahl<an hati dan pandangan kepadanya serta
menemukan jejak-jejak dan dalil-dalilnya.

Orangorang yang bisa melihat alam semesta ini,
tetapi kemudian fitrah mereka tidak mau men-
dengarkan (melacak) jejak-jejak dan isyarat-isyarat-
nya, maka mereka adalah orang{rang yang me
nyia-nyiakan fitrah. Dalam tabiat mereka ada cacat
yang menyebabkan tidak berfungsinya alat-alat
penerimaan yang fiti, sebagaimana indra menjadi
tidak berfungsi sebab kerusakan yang menimpa-
ny4 seperti mata menderitabut4 telinga menderita "
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tuli, dan lisan menderita bisu. Mereka itu (ibarat)

alat-alat rusak yang tidak bisa dibenahi dengan baik,
lebih dari itu mereka tidak layak dijadikan pe-

mimpin dan pejabat.
Di antara mereka itu adalah semua penganut

paham materiaslisme yang secara dusta mereka
sebut dengan "Aliran Ilmiah'. Sesungguhnya ilmu
itu tidak cocok dengan kosongnya alat-alat pene-

rimaan yang fitri dan rusaknya saranasarana peng-

hubung manusia dengan seluruh alam semesta.
Mereka itulah yang disebut oleh Al-Qur'an dengan
"buta". lagi pula tidak mungkin jika kehidupan
manusia hanya berfumpu pada sebuah mazhab,
pendapal dan ahrran menurut pandangan orang-
orang buta.

Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi de
ngan sebenar-benarnya itu diwahyukan dengan ke
kuasaan kebenaran, sebagaimana ia diwahyukan
dengan ketetapan. Kebenaran itu tetap dan stabil
hingga dalam gaung suaranya. Hal itu guna mem-
bandingi debu yang beterbangan hinggajauh dan
guna membandingi kesesatan yang jauh.

Mengenai tempat kembali orang-orang yang
keras kepala lagi bertindak setvenang-wenang
dalam peperangan antara kebenaran dan kebatilan,
mereka diancam,

"Niscaya Dia membinasalwn kamu dan menganti-
(mu) dengan mnkhluk yang baru."

Yang kuasa menciptakan langit dan bumi tentu
kuasa mengganti sahr jenis maKrluk dengan jenis

lainnya di bumi dan mengganti suahr kaum dengan
kaum lainnya dari jenis yang sama Bayang-bayang
pembinasaan kaum itu dari kejauhan tampak serasi

dengan bayang-bayang debu yang beterbangan
yang lenyap menuju kefanaan.

i:*.61/'$sr'
"Yang dzmikian itu se lwli- Iali tidnk sulwr b agi Allnh. "
(Ibrahim:20)

Penciptaan langit dan bumi menjadi saksi Oagi
hal itu). Kekalahan orangorang pendusta sebelunr
nya juga menjadi saksi. Demikian pula debu yang
beterbangan menjadi saksi dari jauh. Ingatlah,
itulah kemukjizatan dalam menyerasikan berbagai
pagelaran, gambaran, dan bayang-bayang dalam Al-
Qur'an.

Dialog Ora^ng-Orang Sesat dan Setan
di lVlahsyar

Kemudian kita meningkat ke sebuah cakrawala
lain di antara berbagai cakrawala kemukjizatan
dalam penggambaran penyampaian dan penye-

rasian. Baru saja kita berada bersama orang-orang
yang sewenang-wgnang lagi keras kepala. Sung-
guh, telah gagal'orang-orang yang sewenang-
wenang lagi keras kepala, dan gambarannya di
jahanam diilustrasikan berada di hadapannya,
sedang ia beradajauh dari dunia.

I(ali ini kita menemukan mereka di sana (padang

Mahsyar) di mana konteks ayat memperikutkan
langkah-langkahnya dengan kisah besar (ktsah

umat manusia dan para rasulnya) di pagelaran ter-
akhir. Yakni, yang termasuk pagelaran kiamatyang
paling mengagumkan dan paling ramai dengan
gerakan dan emosi serta dialog antara orangorang
yang lemah dengan orangorangyang sombong dan

antara setan dengan mereka semua,

'Siki<tiu'63\Jw6;tW:.'
i,+(tr:rt;iAiadi{ttL.cy-
-q"',\""i?S-'A{^i6Gj66i;}"u

{t !;\ J'6j t,4 e6(. q2{G;
"Kg;,#'6"esr'fi 6rt'rG;'6
#;tSga6i&ai'K,14ffi'wv,4Vj;aj*f,"l&l-u
t4tb;y4r-&t'rL"-;-,
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'Dan merela senuanya (di panangMal6yar) alan
bnlumpul mmghadap lu hadirar AIIah lala berlentalnh

nrang-lrang yang lemah lupada lrang-nrang lang
som.bong'Sennguhny a l@mi dalutk analah pngilafi-
pengikutmu, maka dnpatlwh knmu menghindarlwn
dari lnmi azpb Allnh (walaupun) sedikit sQa?'Mnekn
mmjawab, 'Seanlninya Allah manberi petunjuk kz-
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pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk
lwpadnmu. Sama saj a bagi kin, apalilh kita nengeluh
ataupun bnsabar, selali- knli tidnk manpunyai tempat
untuk melnrilnn diri.'Dan, bnkatalnh setan tatknln
pnlara (hisab) telnh di sellsailw4'Setungguhnya AIkh
telnh mmj anj ilan lcepadnmu j ary i y ang b mm, dnn aku
pun tel"ah mmjanjiknn lcepadnmu tetapi alw menya-

lohroyo. Selwli-lnli tidak adn leekuasann bagiku tu-
hndnpmu, ruhinJan 6eladnr) ala mzny mt lwmu Lalu

lwmu memntuhi smtanku. Oleh sebab itu, janganlnh
lamu mmrnca aku, tetnpi cercalnh dirimu sutdiri. Aku
selmli-lali tidak dapat menolongmu dan knmu pun
selali-lali tidak dapat mmohngku. Sesunguhny a aku
tidak membenarlan pubuatanmu mempersekutulan
alw (dmganAlkh) sejak dnhula.' Sesunggularya mang-
orang lang alim itu mendapat silcsaan yang pedih.
Dan, dim"asukkankh nrang-orang yang buimnn dnn
bnamal saleh lce dalam surga y ang di baw alwry a meng-

al:ir sungai-sungai, mnelw lcel@l di dnl.amnya dmgan
sei$n Tuhan merekn. Umpan penghormntan mnelm
dnlnm surga itu ial,ah "Salnarz". (Ibrahimz 21-23)

Sungguh kisahnya telah beralih, kisah dakwah
daripara dai serta orangorangpendusta dan orang-
orang yang zalim, berpindah dari pentas dunia ke
pentas al*rirat.

' D an mtrelrn semuanl a (di pannng rnalsy ar) almn bu -
kumpul menghndnp lce hndirat Allah."

Orangorang zalim yang pendusta dan para peng-
ikuhrya dari kalangan orangorang yang lemah lagi
hina bersama-sama dengan setan. Kemudian orang-
orang yang beriman kepada para rasul dan beramal
saleh, mereka semua berkumpul di (Padang
Mahsyar) secara terbuka untuk menghadap ke
hadirat Allah selamanya. Akan tetapi, mereka pada
saat ifu tatru dan merasa bahwa meraka telanjang,
tidak ada sebuah hijab dan penutup pun yang me
nutupi mereka, dan tidak ada penjaga yang menjaga
mereka. Mereka berkumpul memenuhi halaman
Mahsyar dan diangkatlah layar, kemudian dialog
pun dimulai,

'...lalu berkatahh lrang-lrang yang hmah kepada
oroilg-orang lang sunbong'Sesungguhnya lwmi dnltulu
adnlah p engikut-p engikutmu, m.akn dap atknh kamu
mcnghindarkan dnri kami aub Allah (walaupun)
sedikit saja?''

Orang-orang yang lemah itu memang benar-
benar lematr. Mereka adalatr orangorang yang me
lepaskan hal yang paling khusus dari berbagai
spesialisasi yang dimiliki manusia (makhluk) yang

mulia di hadiratAllah, tatkala mereka melepaskan
kemerdekaan pribadinya dalam pemikiran, ke-
yakinan, dan orientasi, serta rnenjadikan diri mereka
sebagai pengikut orang{rang yang sombong dan
zalim. Mereka tunduk kepada selain Allah dari
hamba-Nya dan lebih memilihhamba itu daripada
tunduk kepada Allah. Kelemahan bukanlah uzur
(halartgan atau alisan), tetapi merupakan kesalahan.

Allah tidak menghendaki seseorang menjadi
lemah, dan Dia menyeru semua manusia kepada
penjagaan-Nya yang dengan itu mereka menjadi
mulia. Kemuliaan itu kepunyaanAilah. A[ah juga
tidak menghendaki seseorang ihr melepaskan nasib
nya sebagai orang merdeka, baik secara sukarela
maupun terpaksa (sebab) kemerdekaan itu adalah
keistimewaan dirinya dan tempat bergantung ke
muliaannya. Kekuatan materiil, apa pun keadaan-
nya, tidak mampu memperbudak seseorangyang
menghendaki kemerdekaan dan berpegang teguh
pada kemuliaan adamiahnya.

Batas maksimal dari apayang bisa dikuasai oleh
kekuatan materiil adalah menguasai tubuh dengan
menyakiti, menyiksa, mengikat, dan memenjara-
kannya. Adapun batin, ruh, dan akal, maka sese-
orang tidak akan bisa memenjarakan dan meng-
hinakannya, kecuali jika si fmilik menyerahkan-
nya untuk drpenjara dan dihina.

Siapakah yang mampu menjadikan orangorang
lemah itu menjadi pengikut orang-orang yang
sombong dalam keyakinan, pemikiran, dan tingkatr
laku? Siapakahyang mampu menjadikan orang-
orang lematr ihr tunduk kepada selain Allah, sedang
hanya Dialah Sang Pencipta, Pemberi rezeki, dan
Penanggung mereka, bukan selain-Nya? Tidak se-
orang pun. Tidak seorang punkecuali diri mereka
yang memang lemah. Merekalah yang lemah,
bukan karena mereka lebih kecil kekuatan materiil-
nya daripada orang{rang yangzdim.Juga bukan
karena mereka lebih rendah jabatan, pangkal atau
derajatnya, atau lebih sedikit harta dan kekayaan-
nya. Sama sekali tidak demikian.

Semua itu adalah hal-hal lahiriatr yang menurut
zatnya tidak dianggap sebagai kelemahan yang
melahirkan sifat lemah pada orangorang yang
lemah. Merekalah yang lemah. Sebab, adanya ke-
lemahan dalam ruh, hati, dan kehormatan mereka,
serta dalam penghargaan mereka terhadap hal'
yang paling khusus dari berbagai spesialisasi yang
dimiliki manusia.

Orang-orang yang lemah itu banyak, sedang
thagutihr sedikit Maka, siapakah dan apakahyang
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menundukkan yang banyak kepada yang sedikit?
Yang menundukkannya hanyalah lemahnya ruh,
runtuhnya himmah dan sedikitnya kehormatan
diri, serta melorotnya aspek psikis dari derajat
kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepada
bani insan.

Orang-orang yang zalim tidak mampu meng-
hinakan orang banyak, kecuali lantaran keinginan
orang banyak itu sendiri. Orang banyak, jika ber-
keinginan, bisa hrnduk kepada mereka selamanya.

Oleh karena ihr, kemauanlah yang bisa mengurangi
pembegalan dan perampokan (kemerdekaan in-
dMdu) ini.

Kehinaan itu tidaklah tumbuh kecuali lantaran
diterimanya kehinaan itu dalam jiwa orang-orang
yang hina. Adanya penerimaan inilah yang dijadi-
kan pegangan orang{rang yang zalim (unhrk meng-

hinakan'mereka).
Orangorang yang hina di sini pada pagelaran di

akhirat berada dalam posisi yang lemah dan sebagai
pengikut orang{r:mg yang sombong, sambil ber-
tanya kepada mereka,

"sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pmg-

ikutmu, maka dapatkah kamu menghindnrkan dari
lami a<ab All"ah (walaupun) sedikit saja?'"

Sungguh, (dulu) kami telah mengikutimu, se
hingga kami sampai pada tempat kembali yang

sangat menyakitkan ini. Atau, barangkali orang-
orang yang lemah tersebut (antaran mereka benar-

benar telah melihat azab) berkepentingan untuk
mencela orang-orang yang sombong atas kepe-

mimpinan mereka yang tidak bertanggung jawab

itu dan memperlihatkan azab tersebut kepada

mereka? Orang-orang yang sombong itu menjawab
pertanyaan mereka,

'Mereka menjawab, 'Seandainya Allah memberi pe-

tunjuk lupada lwmi, niscaya kami dnpat membni pe-

tunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apalah kita
mengeluh ataupun bersabar, sekall-knll ti.dak mem-
punyai tempat untuk melarilun diri."'(Ibrahim 21)

Mengapa kalian mencaci-maki kami, sedang
kami dan kalian berada dalam satu jalan menuju
satu tempat kembali? Sesungguhnya kami tidak
mendapat petunjuk dan kami telah menyesatkan
kalian. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada
kami, tentu kami akan memimpin (menunfun)
kalian kepada petunjuk bersama kami, sebagai-
mana kami telah memimpin kalian ketika kami
terjerumus dalam kesesatan.

Orangorang sombong ini menisbatkan ftunjuk
dan kesesatan mereka kepadaAllah. Ketika ini (di
akhiraO mereka baru mengakui kekuasaan Allah;
sedang sebelumnya (di dunia) mereka meng-
ingkari Dia serta kekuasaan-Nya. Mereka ber-
tindak zalim terhadap orang-orang yang lemah
dalam bentuk kez4liman orang yang sama sekali
tidak memperhituhgkan kekuasaan Yang Maha-
hebat lagi Mahaperkasa. Sebenarnya mereka
hanyalah berusaha menghindar dari konsekuensi
kesesatan dan penyesatan itu dengan mengem-
balikan urusannya kepada Allah. Padahal, Allah
tidak memerintahkan kesesatan, sebagaimana
firman-Nya,

"Sesunguhnya AIInh tidnk mnnsintah*nn pnbuatan-
perbuatan keji." (al-Nraafz 28)

Kemudian mereka mencela orang-orang yang
lemah dari sebuah ujung Gudufl yang sanun Mereka
menginformasikan kepada orang-orang ifu bahwa
keluh-kesah mereka tiada berguna sebagaimana
kesabaran juga tiada f;erfaedah. Sungguh, azab
telah benar dan nyata adanya, dan tiada sesuatu
yang dapat menangkalnya baik dengan kesabaran
maupun keluh-kesah. Sementara ifu, telah terpuhrs
(habis) waktu di mana berkeluh-kesah terhadap
azab masih berguna, sehingga orang{rang yang
sesat bisa kembali kepada pefimjuk (Sebagaimana)
pada waltu itu (ketika hidup) bersabar atas kondisi
susah juga masih berfaedah, sehingga bisa men-
dapatkan rahmatAllah. Sungguh segala sesuahrnya
telah terhenti, dan di sana (akhiraQ sama sekali
tidak tersedia tempat untuk melarikan diri,

"Sama saja bagi kin, apaleah kin mmgeluh ataupun
bersabar, sekali-lwli tidak mcrnpunyai tempat untuk
melnriknn diri." (Ibrahrnz 2l)

Sungguh, perkaranya telah dipuhrskan, per-
debatan telah terhenti, dan dialog telah terdiam. Di
sini kita melihat sebuah keajaiban di atas pentas
(pagelaran) itu. Kita melihat setan sedang mene
riakkan kesesatan dengan nyaring dan menggiring
orang-orang yang sesat sambil berlenggakJeng-
gok. Ketika itu kita melihatnya memakai pakaian

ahli sihir atau pakaian setan. Setan memanas-
manasi orang{rang yang lemah dan orangorang
yang sombong dengan perkataan yang barangkali
lebih keras bagi mereka daipadaazab,

'Dan berkntalnh setan tatkala perlura (hisab) tzlah di
selesaiknn,'Sesunguhny a Allah telnh matj anj ilwn kn-

padamu janji yang benar, dan aku pun telah men-
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janjilmn lrzpadnmu tetapi aku menyalahinya. Selali-
sekali tidak ada kzkuasaan bagiku terhadapmu, me-
lninlan (selndnr) aku rnmyau lamu lnlu lmmu me-
matuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu
mencerca aku, tetapi cncalnh dirimu smd.iri. Aku se-

kali-l@li tidak dapat mennllngmu dan kamu pun
s elali- kali tidnk dapat mmo hngku. S aungguhny a aku
tidak membennrkan p nbuatanmu rnempersekutulmn

aku (dtngan Allnh) sejak dnhulu. "'(Ibrahim; 22)

Allah! Allah! Ingatlah, sesungguhnya setan itu
memiliki hak untuk setan! Sungguh, kepribadian-
nya benar-benar tampak di sini dalam wujudnya
yang paling sempurna, sebagaimana kepribadian
orang-orang yang lemah dan orang-orang yang
sombong tampak felas) dalam dialog tersebut.

Ihrlatr setan yang membisikkan kejahatan dalam
dada manusi4 memerintatrkan kemaksiatan, meng-
hiasi kbkafran, dan menghalangi mereka dari men-
dengarkan dakwah. Dialah yang berkata kepada
mereka sambil mencercamereka dengan cercaan
yang sangat menyakitkan dan menusuk perasaan,
di mana mereka tidak mampu untuk membalas
cercaan itu. Sungguh, perkaranya telah dipufu skan.
Dialah yang sekarang dan setelah habisnya ke-
sempatan (bertobat), berkata,

"S esungguhny a Allah telah menj anj ikan leepadamu
janji yang bmar, dnn aku pun telah rnenjanjilwn lce-
padnmu tetapi aku menyalnhinya."

Kemudian setan menikam mereka lagi dengan
mencela kesediaan mereka untuk memafuhi se-
ruannya- Padatral, ia tidak memiliki kekuasaan atas
mereka, kecuali bahwa mereka itu telah terlepas
dari kepribadiannya dan melupakan permusuhan
mereka dengan setan di masa lalu. Mereka telah
mematuhi seruan kebatilan dari setan dan me-
ninggalkan seruan kebenaran dari Allah,

"Seknlilrnli tidnk ada lekuasaan bagiku tnlndnpmu,
mzlninlwn (sekand afu mmynu lamu lalu lamu mt-
mntuhi seruanku,."

Kemudian setan mengabarhan kepada mereka
dan mengajak mereka untuk mencela diri mereka
sendiri. Ia mencela mereka atas ketaatan mereka
kepadanya,

"0leh sebab itu, janganhh lwmu mmcerca aku, tetapi
cncahh dirimu smdiri."

Kemudian setan menerlantarkan mereka dan
membersihkan tangannya dari mereka. Dialah
yang sejak dahulu telah memberikan janji dan

harapan kepada mereka, serta membisikkan mereka
bahwa tiada orang yang dapat mengalahkan mereka.
Adapun ketika ini (di akhira0 iabukanlah penolong
mereka ketika mereka minta pertolongan, sebagai-
mana mereka juga tidak akan bisa menolong ketika
ia mintapertolongan,

'Aku selwli-knli tidak dnpat menolongmu dnn lwmu
pun siknli-kall tidak dnpat menolongku."

Dan di arfiara kita tidak ada hubungan dan
ikatan.

Kemudian setan berlepas diri dari tindakan
mereka dalam mempersekufirkannya (dengan Allah),
dan ia mengingkari penyekutuan ini,

"Sesungguhnya aku tidak membmnrlmn p nbuatanmu
mempersekutulwn aku (dmgan Allah) sejak dahulu. "

Kemudian setan mengakhiri rtio tlah syaithnniah
nya dengan kebinasaan yang ia tumpahkan kepada
orang-orzmg yang menjadi temannya itu,

"S esungguhny a zratg- orarg y arg alim itu mendap at
silrsaan yangpedih.'

Celakalah setan! Sungguh celaka pula orang-
orang ifu lantaran setan telah menerialiftan kesesat-
an kepada mereka lalu mereka mematuhinya. Pada-
hal, para rasul telah menyeru mereka kepada Allah,
tetapi mereka mendustakan rasul-rasul itu dan
menentangAllah!

Sebelum layar ditutup, kita menyaksikan (pada
sifat yang lain) umat yang beriman, umat yang
beruntung, umal yang selamal

'Dan dim"asukknnlnh zrang-nrang yang buiman dnn
buamal sahh lu dnlnm surga yang di bawahny a rneng-
alir sungai-sungai, merela laknl di dnlamnya dmgan
sei<in Tilhan mnela . Ucapan penghormatan mnekn
dnhm surga itu ialnh "Saham". (Ibratrim: 23)

Kemudian ditutuplah layarpagelaran itu. Duhai
pagelaran (yang indah)! Duhai akhir (yang me-
ngesankan) dari kisah dakwah dan para dai dengan
orang{rang yang pendusta dan zallml

Perumpamaam Kalimat yang Baik dan yang
Buruk

Dalam bayang-bayang kisah ini dengan seluruh
episodenya dalam masalah tempat kembali umat
yang baik dan golongan yang buruk, Allah mem-
buat perumpamaan kalimat yang baik dan kalimat
yang buruk, unfuk menggambarkan sunnah-Nya
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yang berlaku pada yang baik dan yang buruk dalam
kehidupan ini. Sehingga, hal itu menjadi sebuah
penutup (kata aktrir) semacam komentar si penutur
cerita atas kisah (yang dipentaskan) setelah ditutup
nya layar,

iA *rl: iu'i rxl 4.34, vty,*'#16r+*'{Jt't:,'Hs
5i ry-& # rtQc,r.i'rt o" cLg
i- tt;"ti t# O *9iltd; tfrt" Oji
,i6-v{;tiJx:'6-}fi )r;i'i j;;';-ir

'"Tidakkah lmmu perhatikan bagaimaru Allah telah
membuat perumpamaan knlimat yang baik seperti
pohonyangbaik, aknrnla teguh, dnn cabangnya (men-

jul"ang) ke lnngit. Pohon itu membnilan buahnya pada

setiap musim dengan seiTin Tulmnnya. All"ah membuat
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia

supaya merekn selnlu ingat. Dan puumpamaan lmlimat
yng buruk seperti pohon yang buruk, yang dicabut de'
ngan aknr - aknrny a dari pnmuknan bumi ; tidnk dnpat

tetap (tegak) sedikit pun. Allah meneguhkan (iman)

orang-nrang yang bniman dengan ucapan yang tgguh

itu dalam kehidupan di dunia d.an di ak:hirat. Allah
menyesatkan zrang- orang yang alim dan memperbuat

apa yang Dia kehendaki." (Ibratrim: 24-27)

Sesungguhnya pagelaran kalimatyang baik itu
bagaikan pohon yang baik, akarnya kokoh (di
bumi) dan cabangnya (menjulang) ke langit. Se-

dangkan, pagelaran kalimat yang buruk itu bagai-

kan pohon yang buruk, yang dicabut dengan akar-
akarnya dari permukaan bumi; tiada dapat tegak
sedikit pun. Itu adalah sebuah pagelaran yang di-
ambil dari (1) iklim (suasana) konteks ayat, (2)

kisah para nabi dan orang{rang yang pendusta, dan
(3) secara khusus (dari) tempat kembali masing-
masing dari mereka. Pohon kenabian di sini (di
mana bayang-bayang sosok Ibrahim-Bapak para
nabi-tampak jelas padanya) memberikan buahnya
pada setiap musim, sebagai makanan yanglezat.
Seorang nabi dari para nabi, yang membuahkan ke

imanan, kebajikan, dan kehidupan yang bermakna.
Akan tetapi, perumpamaan ihr (pascakeserasian-

nya dengan iklim surah dan suasana kisah) lebih
jauh cakrawalanya dari sekadarkeserasian ini, lebih
luas jangkauannya, dan lebih dalam hakikatnya.

Sesungguhnya kalimat yang baik itu (kalimat
kebenaran) adalah sepertipohonyang baik, (yakni)

kokoh, tinggr, darfberbuah. (1) Kokoh, tidak ter-
goyahkan oleh angin topan, tidak tertiup oleh angin
kebatilan, dan tidak mampu didongkel oleh ke-
zaliman, meskipun terbayangkan oleh sementara
orang bahwa pohon itu rawan terancam bahaya
yang membinasakannya pada beberapa situasi. (2)

Tinggi menjulang, mampu mengintai dan men-
jangkau keburukan, kezaliman, dan kesewenang-
wenangan dari atas, meskipun terkadang ter-
bayangkan oleh sementara orang bahwa kejahatan
mampu mendesaknya di ruang angkasa. (3) Ber-
buah dengan tiada putus-putusnya, karena biji-
bijinya tumbuh dalam jiwayang semakin menjadi
banyak dariwakhr ke wakhr.

Sedangkan, kalimatyang buruk itu (kalimat ke
batilan) seperti pohon yang buruk, yang terkadang
kekeringan, bergoyang sana-sini, dan bengkok-
bengkok tak karuan. Sebagian manusia me-
nyangka bahwa pohon itu lebih besar dan lebih kuat
dari pohonyangbaik, padahal sebenarnya ia selalu
kacau lagi rapuh dan biji-bijinya hanya tertanam
dangkal sekali dalam tanah. Sehingga, seakan-akan
ia berada di permukaan bumi. Pohon itu tiada lain
kecuali kesementaraan saja. Kemudian tercabut
dengan akar-akarnya ke permukaan bumi, se-
hingga tiada tegak dan tetap sedikit pun.

Hal itu bukanlah semata perumpamaan, dan
bukan pula semata unfuk menghibur dan memo
tivasi orangorang yang baik. Tetapi, itu adalah
realita dalam kehidupan, meskipun mungkin pada
beberapa kesempatan lamban terwujudnya.

Kebajikan yang orisinil tidak akan mati dan layu,
betapapun keburukan mendesaknya dan jalan me
rintanginya. Demikian halnya, keburukan itu tidak
hidup, kecuali tatkala bisa menghancurkan ke-
baikan yang tercampuriny4 sehingga sedikit sekali
terdapat keburukan yang murni. Tatkala keburuk-
an bisa menghancurkan kebaikan yang tercam-
purinya, maka tiadalah sisa sedikit pun di dalamnya
dari kebaikan itu. Keburukan akan binasa dan
hancur betapapun besar dan kuatnya. Sesungguh-
nya kebaikan itu dengan kebaikan dan keburukan
ihr dengan keburukan!

A
fvt6'
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'.. Allnlt nembuat perurnParnaan-p €rump amnan itu
untuk nlanusia supaya nureka selalu ingat." (Ibra-
him:25)

Perumpam:um-perumpamaan memiliki bukti
yang nyata di bumi ini. Tbtapi, manusia seringkali
melupakannya dalam hiruk-pikuknya kehidupan
ini. Ada beberapa wajah dalam bayang-bayang
pohon yang kokoh itu yang digunakan oleh ta'bir
'ungkapan ayat' unfuk menggambarkan makna
"tetap (kokoh) ". Kemudian pohon ihr digambarkan
akarnya kokoh menghunjam ke bumi; cabangnya
tinggr menjulang ke angkasa sejauh pandangan
mat4 berdiri di depan mata mewariskan kekuatan
dan keteguhan.

Dalam bayang-bayang pohon yang kokoh se
bagai perumpamaan bagi kalimatyang baik,'AIhh
mmzguhknn (iman) arang- urang J arry bnimnn dzngan
ucapanyangteguh itu dnhm luhidupan di dunia dan
di alehirat". Dalam bayang-bayang pohon buruk
yang tercabut dengan akarnya ke permukaan bumi
sehingga tiada tegak dan kokoh sedikit prn, Dia
mzny esatkan mang- orang Jarg ztlim. Dengan demi-
kian, menjadi serasilah bayang-bayang ungkapan
(ayat) dan seluruh malarayang ada dalam konteks
nya.

Allah meneguhkan orang{rang yang beriman
dalam kehidupan dunia dan aktrirat dengan kalimat
keimanan yang tetap dan mantap dalam batin,
kokoh dalam fitrah, dan berbuah amal saleh yang
selalu aktual dalam kehidupan. Dia meneguhkan
mereka dengan kalimat-kalimat Al-Qur'an dan
kalimat-kalimat Rasul, serta dengan janji-Nya ter-
hadap kebenamn dengan memberikanpertolongan
di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semua itu
adalah kalinntkalirnatyang mantap, benar dan hak,
yang tidak diperselisihkan oleh jalan-jalan (kese
lamatan) dan pemiliknya tidak terjamatr oleh ke-
gundatran, kebingungan, dan kegoncangan.

Allah menyesatkan or:rng{ftlng yang zalim lan-
taran (1) kezaliman dan kemusyikan mereka (ke
zalimar dalam konteks Qu/ani seringkali dipakai
dengan makna kemusyrikan), (2) jauhnya mereka
dari cahayayang menunjukiny4 (3) kegoncangan
mereka dalam berbagai kegelapan, takhayul, dan
Hturafat, dan (a) mereka mengikuti berbagai man-
haj dan syariat karena hawa nafsunya, bukan
karena pilihan Allah. Dia menyesatkan mereka
sesuai dengan sunnalr-Nyayang berlaku pada orang
yang zalim, buta terhadap cahay4 dan tunduk ke
pada hawa nafsu menuju kesesatan.

"...dan Allnh memperbuat apa yang Dia lahzndnki."
(Ibrahim:27)

Dengan kehendak mutlak-Nya yang telah me-
milih undang-undang. Kehendak-Nya tidaklah te
rikat dengan undang-undang itu, tetapi justru me
ridfrainya, sampai ada hikmah yang menuntut
menggantinya. Sehingga terganti dalam kawasan
kehendak yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan
apa pun dan tidak bisa dirintangi jalannya oleh se
orang penjahat pun. Juga kehendak yang menjadi.
kan sempurnanya segalaperkara di (alam) wujud
sesuai apayang Dia kehendaki.

Dengan penutup ini sempurnalah lanjutan kisah
besar tentang berbagai risalah dan dahrah. Sung-
guh, kisah itu telatr menghabiskan bagian pertama
(dari kajian surah) dan meliputi sebagian besar
materi surah Ibrahim ini. Pohon yang rindang,
tumbuh subur dan berbuatr dengan sebaik-baik
buah, dan kalimatyang baik yang selalu akfiral pada
berbagai generasi penerus, (keduanya) mengan-
dung hakikat besar selamanya. Yakni, (1) hakikat
risalah tunggal yang tidak berubah, (2) hakikat
dah^'ah tunsgal yang tidak berubatr pula dan (3)
hakikat mentauhidkan Allah Yang Matra Esa lagi
Mahaperkasa-

Membangun I\fiasyarakat Muslim yang Mandiri
Sekarang kita berlabuh sejenak di depan hakikat-

hakikat besar dan nyatayang dipaparkan oleh kisah
para rasul dengan umat jahiliah. Yakni, hakikat-
hakikatyang telah kami isyaratkan dengatcepat di
tengah-tengatr pemaparan konteks Qur'ani. Ifumi
berpendapat bahwa hakikat-hakikat itu membutuh-
kan perenungan-perenungan tersendiri.

Sesungguhnya dalam kisah ini kita berhenti
pada sebuah hakikat utama dan nyata yang di-
ceritakan kepada kita oleh Yang Mahabijaksana lagi
Mahawaspada. Sesungguhnya pawai keimanan
sejak munculnya sejarah manusia adalah pawai
tunggal yang berkesinambungan di bawah tun-
tunan dan bimbingan para rasul terhormat yang
mendalaratrkan hakikat hrnggal, menyerukan dak-
watr tunggal, dan berjalan di atas manhajtrnggal
pula- Semuanya menyeru kepad a Uuhiyah Wahi/kh
'Ketuhanan Tunggal' dan' Rububiyah Wahidah
'Kekuasaan Tunggal'. Mereka semua tidak berdoa
dan bertawakal kepada seseorang selain Allah,
tidak kembali kepada tempat kembali selain-Nya,
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dan tidak mengenal sandaran, kecuali kepada-Nya.

Dengan demikian, masalah keyakinan kepada
Allah Yang Maha Esa tidaklah seperti sangkaan
para ahli perbandingan agama yang berpendapat
bahwa hal itu adalah evolusi dari politeisme men-
jadi dualisme menjadi monoteisme, dan dari me-

nyembah kepada totem3, ruh dan bintang menjadi
menyembah Allah Yang Esa Juga sangkaan bahwa
hal itu adalah hasil evolusi eksperimen daq ke
ilmuan manusia, serta evolusi berbagai sistem
politik yang kemudian memuncak menjadi materi-
materi yang disatukan di bawah kekuasaan tunggal.

Sesungguhnya keyakinan terhadap Allah Yang
Esa telah dibawa oleh risalah para rasul sejak lahir-
nya sejarah. Hakikat ini tidak pernah mengalami
perubahan dan pergantian dalam safu risalah pun
dari risalah-risalah itu dan dalam satu agama pun
dari agarna-agama samawi, sebagaimana dikisah-
kan kepada kita oleh Yang Mahabijaksana lagi
Matrawaspada.

Boleh-boleh saja seandainya para ahli perban-

dingan agama mengatakan bahwa penerimaan ma
nusia terhadap akidah tauhid yang telah dibawa
oleh para rasul itu telah berevolusi dari periode

rasul yang satu kepada periode rasul lainnya Atau,

mengatakan bahwa paganisme jahiliah dulu ter-
pengaruh oleh akidah-akidah tauhid yang datang

secara beruntun dan dijadikan sarana oleh barisan
para rasul yang mulia untuk menghadapi paga-

nisme (penyembah berhala) itu dari masa ke masa
Sehingga, datanglah suatu masa di mana akidah
tauhid dapat lebih diterima oleh kebanyakan orang

daripada masa-masa sebelumnya, lantaran ber-

operasinya risalah-risalah tauhid secara berkelaniut-
an dan bekerjanya faktor-faktor lain yang mereka
konsentasikan unfuk mempengaruhi.

Pendapat yang demikian itu boleh saja, tetapi
mereka hanyalatr terpengaruh oleh sebuatr metode
riset yang pada mulanya berdiri di atas kaidatt (1)

permusuhan klasik dan terselubung terhadap
Gereja di Eropa kendatipun masalah ini tidak men-
dapat perhatian dari kaum intelektual kontem-
porer; dan (2) keinginan tersembunyi-baikyang
memadai ataupun yang tidak memadai-untuk
menghancurkan manhaj agama dalam lapangan
pemikiran dan menetapkan bahwa agama itu sama

sekali bukan wahyu dari Allah, tetapi merupakan
ijtihad manusia. Pada agama ihr tercetak apayang

tercetak pada perkembangan mereka dalam pemi-

kiran, eksperimen, dan pengetahuan ilmiah, de-

ngan cara yang sama persis. Dari permusuhan
klasik dan keinginan tersembunyi itu muncullah
metode ilmu perbandingan agarna, yang juga di.
namakan "ilmu" unhtk memperdaya orang banyak

Jika seseorang boleh melakukan tipu daya de
ngan semacam ilmfr ini, makabagi seorang muslim
tidaktah patut melakukan tipu daya sesaat pun. Ia
tidak patut mengeluarkan ucapan yang berben-
furan langsung dengan aturan-aturan agamanya
dan dengan manhaj Islamyang jelas dalamperkara
yang membahayakan ini.

Dengan demikian, parade mulia dari para rasul
ini menghadapi umat manusia yang sesat dengan
dalnvatr hrnggal dan akidah tunegal pula. Demikian
halnya umat jahiliah menghadapi prosesi yang
mulia itu. Dahvah tunggal dengan akidah tunggal
ini adalah pertemuan tunggal, sebagaimana yang
dipaparkan oleh konteks Qur'ani dengan tidak me
mandang zmnmr dan tempat serta menampakJ<an

hakikat tunggal yang dicapai dari balik zaman dan
tempal Mak4 sebagaimana dalnrah para rasul itu
tidak berubah, demikian pula perlawanan meng-
hadapi jahiliah juga tidak berubatr.

Sesungguhnya jahiliah adalah hakikatyang me
nunhrt adanya konsentrasi penuh unhrk merenung
dengan sungguh-sungguh. Jahiliatr tetaplah jahiliah

sepanjang masa. Jahiliah bukanlah sepenggal se
jarah, tetapi merupakan tata-aturan, keyakinan,
konsep, dan komunitas beranggota yang berasas
kan pada pilar-pilar itu.

Jahiliah sejak awal telah berdiri di atas asas (1)

ketundukan hamba kepada hamba, dan (2) ber-
uluhiy ah atau ber-rububiyah kepada selain Allah.
Kedua asas ini sama-sama menumbuhkan jaltiliatt.

Maka baik keyakinan itu berdiri di atas politeisme
ataupun monotisme yang dibarengi dengan penu-

hanan kepada para penguas4 tetap saja menum-
buhkan kejahiliahan dengan semua kekhusus
annya

Dah^'ah para rasul hanya didasarkan pada (1)

bertauhid kepadaAllah, (2) menyingkirkanTuhan-
Tuhan (penguasa) palsu, dan (3) memurnikanperi-
badatan kepada Allah. Maksudnya memurnikan
ketundukan kepada Allah dan menunggalkan
rububiyahNya penghakiman dan kekuasaan'. Oleh
karena ihr, dah^'ah mereka berbenturan langsung

3 Tote. : gambar atau patung ukiran yang merupakan lambang suku. Alirannya dikenal dengan "Totemisme" (pent.).
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dengan kaidah yang menjadi landasan jahiliah, dan
dengan sendirinya menjadi anqlman bagi eksis-
tensi jahiliah. Khususnya ketika dakwah Islam
tercermin dalam komunitas khusus yang individu-
individunya direkrut dari komunitas jahiliah dan
terpisah dari komunitas ini dari segi akidah, ke-
pemimpinan, dan pemerintahan; suatu hal yang
harus ada bagi dalnvah Islam di setiap zaman dan
tempat"

Ketika komunitas jahiliah merasakan (dengan
naluri keanggotaannya yang tunggal dan saling
keterganfungan) adanya bahaya yang mengancam
kaidah metode eksistensi mereka dari segi akidah,
sebagaimana juga mengancam (angsung) eksis
tensi mereka itu sendiri lantaran tercerminnya
akidatr Islam dalam suatu komunitas lainyang ter-
pisah dari komunitas jahiliah dan menjadi peng-
hadangnya, maka komunitas jahiliah berjalan dari
hakikat sikapnya menuju dalffah lslam.

Itulah peperangan antara dua eksistensi yang
tidak mungkin di antara keduanya tercipta keber-
sanuan hidup dan kedamaian. Peperangan antara
dua komunitas beranggota yang masing-masing
berdiri di atas kaidah yang saling bertentangan.
Ifumunitas jahiliatr berdiri di atas kaidatr politeisme
(banyak tuhan dan banyak penguasa); dan oleh
karenany4 hamba hrndukkepada hamba lainnya.
Sedangkan, komunitas Islam berdiri di atas kaidah
monoteisme (satuTuhan dan satu penguasa); dan
oleh karenanya, di dalamnya tidak mungkin adanya
ketundukan hamba terhadap harnba

Pada mulany4 yakni pada periode pembentuk-
an, komunitas Islam hanya makan setiap hari dari
jasad komunitas jahiliah. Kemudian harus meng-
hadapi komunitas jahiliah demi keselamatan ke
pemimpinan darinya dan untuk mengeluarkan se
luruh manusia dari peribadatan kepada hamba
menjadi peribadatan kepada Allatr semata. IGrena
semua ifu merupakan keharusan yang mesti ter-
penuhi ketika dah^'ah Islam berjalan pada jalan
yang benar, maka sejak awal, jahiliah tidak nurmpu
mendakwatri Islam. Dari sini kita tahu mengapa
perlawanan jahiliatr untuk menghadapi para rasul
yang mulia itu satu (perlawananan hrnggal). Ini
adalah perlawanan untuk mempertahankan diri
dalam kondisi bahaya. Juga unhrk mempertatran-
kan penghakiman fng diarnbil dengan paksa yang
mana penghakiman ini termasuk ciri lihas uluhiyah
yang dirampas oleh parahamba di masa jatriliah.

Ketika jahiliah merasakan adanya bahaya dak-
watr Islam terhadap mereka, maka jahiliatr benar-

benar menghadapi dakrrvah ihr dalam perang hidup
atau mati yang di dalamnya tidak ada belas kasihan,
perdamaian, kerukunan, dan keselamatan. Sesung-
guhnya jahiliah itu tidak memperdaya diri sendiri
dalam hakikat peperangan, sebagaimana halnya
para rasul dan orang{rang mukmin tidak memper-
daya diri merekEdalam hakikat peperangan itu.

Mereka tidak bisa menerima jika para rasul dan
orang-orang yang beriman dibedakan dan dipisah-
kan akidah, kepemimpinan, dan komunitasnya.
Mereka menunfut agar para rasul dan orangorang
beriman membawa kembali kepada agama merek4
berkohesi dalam komunitas mereka. Atau, me
ninggalkan mereka jauh-jauh dan menyingkirkan
mereka dari wilayah mereka.

Namun, para rasul tidak sudi berkohesi dan
membaur dalam komunitas jahiliah serta tidak mau
menanggalkan kepribadian khas komunitasnya,
(yalmi) komunitas yang berdiri di atas kaidah lain,
selain kaidah yang dijadikan tempat pijakan komu-
nitas jahiliah. Mereka tidak mau berkata, "Baik!
Mari kita membaur dan larut dalam agama mereka
Cahiliah) supaya kita bisa melangsungkan dah^'atl
kita dan berkhidmat kepada akidah kita di ling-
kungan mereka."

Sesungguhnya keterpisahan muslim dalam
berakidah (tauhid) di tengalr-tengah masyarakat
jahiliah, haruslah diikuti oleh keterpisahannya
dalam komunitas islami, kepemimpinan, dan peme
rintahannya- Tiada alternatif dalam masalah ini. Ini
adalah salah sahi keharusan dalam strulitrur keang-
gotaan masyarakat lnilah strukturyang menjadi.
kan komunitas jatriliatr tersinggung dengan dinis
batkan kepada dak$'ah Islam yang berlandaskan
pada kaidah (1) peribadatan manusia kepadaAllah
semata, dan (2) menyingkirkan tuhan-tuhan (pe-
ngu:ls:Lpenguasa) palsu dari pusat-pusat kepeminr
pinan dan pemerintahan. Di samping itu, strukhr
tersebut juga menjadikan setiap anggota muslim
yang larut dalam masyarakat jahiliah sebagai
pelayan bagi masyarakat itu, bukan pelayan bagi
aganumya (slam) sebagaimana sangkaan orang-
orangyang terpedaya

Kemudian masih ada hakikat kepastian yang
seyogianya tidak dilupakan oleh para penyeru ke
falan) Allah dalam keadaan apa pun. Hakikat itu
adalah bahwa janji Allah kepada para kekasihnya
untuk memberikan pertolongan (kemenangan)
dan peneguhan (pengokohan), serta pemisahan
mereka dari kaumnya dengan (dasar ) kebenaran,
tidak akan terwujud dan tidak pernah ada, kecuali-
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setelah menyendiri dan menyatunya para ahli
dakrvatr sertapemisatran diri mereka dari kaumnya
atas dasar kebenaran yang ada bersama mereka.

Pemisahan dari Alhh itu tidak akan terjadi ketika
para ahli dakwah membaur dalam masyarakat
jahiliah, larut dalam urusan-urus:ul pokok mereka,

serta bekerja dalam posisi.posisi (pospos) dan ke
ahlian-keahlian mereka. Setiap celah pembauran

seperti ini adalatr celatr pengakhiran dan penang-

guhan janji Allah untuk memberikan pertolongan

dan pengokohan. lni adalatr konsekuensi besar dan

luar biasa yang harus direnungkan oleh para

penyeru ke (alan) Allah. Merekalah yang (harus)

menangkap dan menenhrkan.
Terakhir, kita berhenti di hadapan keindahan

mempesona yang di dalamnya Al-Qur'an memper-

tontonkan parade keimanan dalam menghadapi
jahiliatr i'ang sesat sepanjang masa. (Yakni) indah-

nya kebenaran yang fitri, sederhana, jelas dan

dalam, yang terpercaya dan penuh ketenangan,
yang teguh dan kukuh,

"Berlwta rasul-rasul mereka, Apakah ada k'eragu-

raguan tnh.adap Allnh, Pmcipta lnngit dan bumi? Dia
minyeru lumu untuk membui ampunan kepadamu

d"ari dosa- dosamu dan menangguhlun (silcs aan) mu

sampai mnsa yang ditmtulan?' Mnelw bnkaln,'Kamu

tidak lnin hanyalnh manusia sepnti lnmi juga. I{nmu

menghmdaki untuk mmglakng-hnkngi (mmbelnk-

tuni ttarn; aari ap a y ang sehlu disanbah rvnek mq ary
lami, knrena itu dntanglnh lu\od" lami dmgan bukti

yang nyata.' Rnsul-rasul mereka berlata lnpodo
-mnelrn, 

'Kami tidak lnin hanyalnh manusia sepnti

lumu, tetapi Allah mcnbsri karunia lwpadn siapa saia

yaraDia kzhntdnki di antara lnmba-lnm.ba-I'lya. Dan
'tidak patut bagi knmi mendanngknn suatu bukti

lupada lmmu melainlun dengan idn Allnh. Hgnya

t"pod" Alkh sa1 alnh hndnkny a mang- mang mulnin
birnwaknl. Bagaimana mungkin kami tidnk ber-

tnwabal lupada Allnh padalnl Dia telah nntuniuldan
j alnn kep adn larni ? Dan lami sungguh*unguh alun
- 

bersabar terhndnp ganguan-gangguan yang lmmu

lakulun lwpadn lami. Dan, lunya lepadn Allah saia

orang-orang bnnwalul itu bnsnah diri."'(Ibrahim:
lo-12)

Keindatran yang mempesona ini hanya muncul
dari tontonan (petunjukan) yang menjadikan para

rasul setragai parade tunggal dalam menghadapi
jahiliah tunggal. Pertunjukan ini menggambarkan
hakikat abadi dari balik kesamaran-kesamaran
yang berubah-ubah dan menampak'kan tengara-

tengara spesial bagi dakwah yang diemban para

Rasul dan bagi kaum jahiliahyang merekahadapi,
dari balik zaman dan tempat, dan dari balik berbagai
bangsa dan kaum.

Kemudian menjadi jelaslah keindahan ini dalam
menyingkap hubungan antara kebenaran yang

diemban oleh dakwah para rasul yang mulia dan
kebenaran yang tersimpan dalam tabiat (alam)

wujud ini,

"Berlwta rasul-rasul rnereka, Apakah ada luragu-
raguan tzrhadap Allah, Pencipta langit dan bumi?"'

fibrafrim:10)
"Ap alah mungkin b agi lwmi tidnk bertawalwl lup adn

Allnh, padnhal Dia telnh mmunjuklwn jalan lwpadn

knmi?"[brahim;z 12)

' Tidakkah lurnu pnhatilwn bahuta sesungguhnya

Allnh telnh menciptalan langrt dan bumi fungan lmk ?

Jiln Dia mengherdaki, niscaya Dia membinasa-

knn(mu) dan rnengganti(mu) dmgan mak:hluk yang
baru. Dan yang dzmikian itu selnli-lwli tidak sulwr
bagi Alkh." (Ibrahim: 19-20)

Demikianlah, menjadi jelaslah hubungan yang
mendalam antarakebenaran dalam dalnvah ini dan
kebenaran yang tersembunyi dalam seluruh (alam)

wujud. Nyatapulalah bahwa ini adalah kebenaran
tunggal yang dihubungkan dengan Allah Yang
Mahabenar, kebenaran yang mantap, kokoh dan
dalam akarnya, bagailan polnn yang baik, akarnya

tugak dnn mbangny a (nmjubg) le lmgit; dnn balwa
apa yang selnin lcibunran itu annbh kzbatilnn yang

Paka (ayat?A). Adapun selain kebenaran itu adalah

kebatilan yang palsu $ang di-nmtsillnn) seperti
pohon yang buruk, yarry telnh dicabut dengan aknr-
alarnya dari pnmukann bumi, tidnk dnpat tutap se-

dikitpun (ayat26).
Keindahan itu juga tercermin dalam perasa:rn

para rasul terhadap hakikatAllatr, Tuhan merek4
sebagaimana hakikat ihr menjadi jelas dalam hati
kelompok pilihan dan unggulan di antara hamba-
hambaNya,

"Apaluh mungkin bagi lumi tidak bcrtnwal@l kpadn
AIInh pannful Dia tdnh menunjuklnn jalan lupada
lumi? Dan lami sunguh-sunguh aknn bnsabar
terh"adap ganguan-ganguan yang lumu hkulwn
l"podo lwmi. Hanya lupann illnh mja wang-mang

bntawalul itu bnsnah drn. " (Ibrahim: 12)

Semua itu adalah selayang pandang dari ke
indahan yang mempesona itu, dan yang m:rmpu
diungkapkan manusia hanyalatr berisyaratkepada
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'Tldakkah kamu perhatikan orang'orang yang
telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran
dan menja,hrhka.n karru ke lembah kebinasa-
an? (28) Yaitr nerakaJahannam" Mereka masuk
ke dafamnya, dan itulah sebunrk-buruktempat
kediaman (29) Orang-orang kaftr inr telah
menjadikan seliuur*ekutr bagi Allah supaya
mereka menyesalkan (manusia) dari jafan-Nya.
Katakanlahr'Bersenang-senanglah kamu,
karena sesungguhnl'a tempat kembalimu ialah
neraka.' (30) Katakanlah kepada hamba-
haurba-Ku yang telah berimarq Tlendaklah
mereka mendirikan shalal menafkahkan
sebagian rezeki yang kanri berilran kepada
mereka secara sembunyi ataupun terang-
terangan sebelum datang hari (Kiamat) yang
pada hari ihr tidak ada jual beli da" persaha-
bata.n.' (3t) A[ahlah yang telah menciptakan
la^rrgt dan buni, dan menurunkan air hujan-
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dari la"ngil Kemudian Dia mengeluarkan de-
ngan air hujan itr berbagai buah-buahan men-
jadi rezeki unhrkmu dan Diatelah menunduk-
kan balrtera bagimu supaya bahtera ihr ber-
layar di laua^n dengan kehendak-Nya" dan Dia
telah menundukkan (pula) bagimu sungai*ungail
(32) Dia telah menundukkan (pul") bagimu
matahari dan bulan yangterus-menen$ beredar
(dalarn orbitrya); dan telah menundukkan bagi-
mu malam da^n siang. (33) Dia telah memberi-
kan kepadamu (keperluanmu) da"n segala apa
yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika
kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah
dapat kamu menghinggakannya- Sesungguh-
nya ma^nusia ihr sa^ngatzalim dan sangatmeng-
ingkari (nikmat Allah). (3a) Dan (ingatlah),
ketika Ibrahim berkatar'Ya Tlrha"nlnr" jadikan-
lah negeri ini (Mekah), negeri ya.ng aman, dan
jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari
menyembah berhala-berhala- (35) Ya fbhantcu'
sezungguhnya berhala-berhala ihr telah menye-
satkan kebanya}a^n dari manusia. Barangsiapa
yang mengil,rutilar, maka sesungguhnya orang
itu termasuk golonganku. Ba.rangsiapa yang
mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (36)

Ya Ttrhan kami, sesungguhnya aku telah me-
nempatkan sebagia"n keturunanku di lembatr
yang tidak mempunyai tanam-tanaman di
dekat nrmah engkau (Baihrllah) yang dihormati.
Ya Ttrhan kami (ya"ng demikian iur) agar mereka
mendirika"n shalal ma^ka jadikanlah hati se-

bagian manusia cenderung kepada mereka
dan beri rezekilah mereka dari buah-buaharl
mudah-mudatra^n mereka bersyulcur. (37) Ya
Ttrha^n kami, sesungguhnya Engkau mengeta'
hui apa yang kami sembunyikan dan apa yang
kami tahirkan. Tlda^k ada sesuatu Pun yang
tersembunyi bagi A[att, baik ya^ng ada di bumi
maupun yang ada di la^ngit. (38) Segala puji
bagi Allah yang telah menganugerahkan ke-
padaku di hari tua(ku) hmail dan Ishaq. Se-

sungguhnya Tirhanku benar-benar Maha Men-
dengar (memperhatikan) doa- (39) Ya Ttrhanku,
jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang
yang tetap mendirikan shalat Ya lirhan kanni,
perkenankanlah doaku. (a0) Ya Thhan karni,
beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaklcq dan
sekalian orang-orang muknin pada hari ter-
jadinya hisab (hari kiamat).' (al) Dan janganhfi
sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa

Allah lalai dari apa yangdiperbuatoleh ora^ng-
onang yang zalim. Sesungguhnya Allah mem-
beri tangguh kepada mereka sampai hari yang
pada waktu itu mata (mereka) terbelalak (42)

Mereka datang bergegas-gegas memenuhi
panggilan dengan mengangkat kepalanya"
seda.ng mata mere,ka tidak berkedip-kedip dan
hati mereka koscing. (a3) Da"n berikanlah pe-
ringatan kepada manusia terhadap hari (yang
pada waktu ihr) datang azab kepada meneka,
maka berkaalah orang-orang yang zalimr'Ya
Tbhan l@mi, beri tangguhlah karri (kembali-
kadafikami ke dunia) walaupun dalamwakhr
yang sedikif niscaya kami akan memahrhi
seruan Engkau dan aka^n mengikuti seruan
rasul-rasul.' (Kepada mereka dikatakan),
'Bukankatr kamu telah bersumpah dahulu (di
dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan
binasa? (44) Dan, kamu telah berdiam di tem-
pat-tempat kediaman orang-orang yang
menganiaya diri mereka sendiri, dan telah
nyata bagimu bagai4ana Ifumi telah berbuat
terhadap mereka dan telah Karrd berikan ke-
padamu beberapa perumpamaan' (45) Sesung-
guhnya mereka telah membuat makar yang
besar, padahal di sisi Allahlatr (balasan) makar
mereka itr. Dan, sesungguhnyamat€x mereka
ihr (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat
lenyap karenanya- (a6) Karena iur, janganlah
sekali-kali kamu mengira Allah akan menya-
latd jar{i.Nya kepada rasul-rasul-Nya. Sesung-
guhnya Allah Mahaperkasa lagi mempunyai
pembalasan (n4 Faitr) padahaxi (ketika) bumi
diganti dengan bumi yang lain dan (demikian
pula) langil da"n mereka semuarrya (di Padang
Matrsyar) berkumpul menghadap ke hadirat
Allah Yang Malra Esa lagi Matraperkasa. (a8)

Dan kamu akan melihat orang-orang yang
berdosa pada hari ihr diikat bersama-sama
dengan belenggu (49) Pal€ian mereka adahfi
dari pelangkin (ter) dan muka mereka diunrp
oleh api nera^ka" (50) agar Allah memberi
pembalasan kepada tiap-ti,ap orang terhadap
apa yatrg ia usahakan" Sesungguhnya Atlah
Mahacepat hisab-Nya. (5t) (Al-Qur'an) ini ada-
lah penjelasa"n yang orkup bagi manusia, dan
supaya mereka diberi peringatan dengan diq
dan supaya mereka mengetahui bahwa Dia
adahh Tbhil Yang Maha Esa dan agar orang-
orang yang beralral mengambil pelajaran"" (52)
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Penga^ntar
Episode kedua ini dimulai dari akhir episode

pertama; bertumpu padanya, serasi dengannya,
dan bersumber darinya. Episode pertama mengan-
dung masalah-masalah berikut ini.

Pertam4 misi Rasulullah, yakni untuk mengeluar-
kan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang
benderang dengan izin Tuhan mereka.

Kedua,misi Nabi Musa kepada kaumnya; yakni
untuk mengeluarkan mereka dari gelap gulitake
pada cahaya terang benderang dan mengingatkan
mereka terhadap hari-hariAllah. Mak4 Musa mem-
berikan penjelasan kepada mereka dan mengingat-
kan mereka dengan nikrnatAllah atas mereka serta
mengumumkan kepada mereka apa-apayang di.
izinkan oleh Allah,

"Saunguhnyajila lwmu bersyukur, pasti Knmi alnn
rnmaribah (n;lorut) kzpadamu ; dnn j ilw lamu meng-

inglmri (nikmat- Ku), maka. sesunguhnya aab -Ku
sangat pedih. " (Ibrahim: 7)

I{ctigq pertunjukan kisah para nabi.dan orang-
orang iendusta. Kisah itu telah dimulai, kemudian
tersembunyi dari konteksnya. Kisah itu mengikuti
putaran-putaran dan pagelaran-pagelarannyahingga
berhenti pada kisah orangorang kafir dengan sikap
sikap merek4 yang di dalamnya mereka mendengar-
kan nasihat yang mendalam dari setan, di mana
nasihat-nasihat itu sama sekali tidak bermanfaat!

Kali ini konteksnya kembali kepada para pen-
dusta dari kalangan kaum Nabi Muhammad saw.

setelah mempertunjulftan'tideo kasef' yang pan-
jang itu. Mereka itulah orang{rang yang diberi ke
nikmatan oleh Allah dengan diutusnya seorang
rasul yang mengeluarkan mereka dari Selap eulita
kepada catraya terang benderang dan mendoakan
agarAllah mengampuni mereka Akan tetapi, mereka
mengingkari dan menolak nilanat itu serta meng-
gantinya dengan kekafiran. Mereka lebih memilih
kekafiran daripada rasul dan ajakan iman.

,**

Balasa^n bagi Orang yang Menukar Nikmat
Allah dengan Kekafiran

Oleh karena itu, bagian kedua ini dimulai dengan
keheranan (tak habis pikir) terhadap perkara mereka
yang menukar nikrnatAllah dengan kekafiran,

\:AJ fiL'i( ek}i <'Jt ltj l\ *
36fiGi6t5.f6tt(A:,i&i

W S " - u+; J,6+1-(t'1 i$j q' t
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"Tidnklilh lmmu pnhatiknn orang-orang yang telah
mmulcm nikmat Allnh daryan lczkafran dan me$ atuh-
Irnn lrnmu kz lemb flh kzb basaan ? Yaitu nnakaJalmn-
nam. Mnelw mnsuk kz dnlnmnya, dnn itulnh seburuk-

buruk ternpat ludiamnn. Orang-orarry lnfir itu tekh
rnenjadikan sekutu-sekutu bagi Allnh supaya merelw
m.eny esatlan (rnnnusia) dmi j alan- Ny a. Katalanhh,
'Bersenang-senanglah kamu, lnrena sesunguhnya
ternp at ltnmbalirnu ialnh nnalm.'' [btahim: 28-3 0)

Tidakkah kamu perhatikan keadaan yang meng-
herankan itu? Yakni, keadaan orang-orang yang
telah diberi nikmat Allah, yang tercermin dalam
(diutusnya) rasul, ajakan kepada iman, tuntunan
kepada ampunan, dan tempat kembali di surga.
Akan tetapi, mereka meninggalkan semua ini, dan
mengambil penggantinya yakni kekafiran (menu-
karnya dengan kekafiran). Mereka itulah para
pemitnpin dan panutan dari pembesar-pembesar
setiap kaummu. Perumpamaan mereka seperti
para pemimpin dan panutan dari setiap kaum.

Dengan penukaran yang mengherankan ini,
mereka menunfun dan menjerumuskan kaumnya
ke neraka Jahannarn, sebagaimana yang baru saja
kita saksikan pada kaum-kaum sebelumnya. Alang-
kah.buruknya tempat tinggal di mana mereka men-
jerumuskan kaumnya. Neraka Jahannam,adalah
seburuk-buruk kediaman yang mereka jadikan
tempat untuk menjerumuskan kaumnya, dan ting-
gal di dalamnya adalah sejelek:ielek tempat tinegal!

Tidalil<ah kamu perhatikan kelakuan ganjil kaum
ifu sesudah mereka melihat apa yang menjerumus
kan orangorang sebelumnya. Tentang mereka ini
Al-Qur'an telah memaparkannya dengan pemapar-
an yang dapat dilihat dalam berbagai pagelaran
indah sebagaimana telah dituturkan pada bagian
pertama kajian surah ini. (Al-Qur'an memapar-
kannya) seakan-akan sungguh-sunguh terjadi dan
memang ihr suatu kenyataan. Nasaq'susunan'

Qur'ani tidak menambahkan (apa-apa) pada per-
kara yang telah ditetapkan terjadinya dalam bentuk
realitas yang tersaksikan.

Sungguh mereka telah menukar nilirnat (diutus
nya) rasul dan dalnrahnya dengan kekafran. Rasul
menyeru kepada tauhid, tetapi mereka meninggal-
kannya,

"0rang-orang lwf,r itu telnh mznjaniknn selafiu+elutu
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bagi Ailfi npay a mnekn menJ esatknn (mnnusia) dari
jalan-Nya...."

Mereka menjadikan basi Ailah sekutu-sekutu
yang mereka sembah seperti mereka menyembah-

Nya, tunduk kepada kekuasaan mereka sebagai-

mana hrnduk kepada kekuasaan-Nya, dan meng-

akui untuk mereka sesuafu yang termasuk dalam

kelfiususan ketuhanan-NYa.
Mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu

supaya mereka menyesatkan manusia dari jalan

Ailah Yang Maha Esa yang tiada berbilang dan

dengan-Nya berbagai jalan tidak tercerai-berai.

Nash (aya0 mengisyaratkan batrwa para pem-

besar di kalangan kaum ihr sengaja menyesatkan

kaumnya dari jalan Allah, dengan (cara) menjadi-

kan sekuhr-sekuhr tersebut (sebagai tuhan) selain

Allah. Akidah tauhid merupakan ancaman bagi
kekuasaan dan kepentingan para thaghut di setiap

zatnan. Tidak saja pada zamar, j ahiliah per tama,

tetapi pada s ettap zarrnniahiliah, di mana manusia

menyimpang dari tauhid yang absolut, dalam ben-

tuk penyimpangan apa Pun.
Mereka menyerahkan kepemimpinannya ke-

pada kalangan pembesar (tokoh-tokoh mereka),

melepaskan kemerdekaan dan kepribadiannya,

tunduk kepada keinginan dan ambisi mereka dan

melaksanakan syariatrya berdasarkan hawa (nafsu)

tokoh-tokoh itu, bukan berdasarkan wahyu dari
Allah. Ketika ihrlatr seruan kepada tauhid menjadi

ancaman bagi para pembesar tersebul Sehingga

merekaberusaha menjauhkan ajaran tauhid itu de
ngan segalacara, antalalain adalah (1) menjadikan

sekutu-sekutu baei A[ah p ada zaman jahiliah per-

tama dan (2) dewasa ini dengan mengambil ber-

bagai syariat dari amal perbuatan manusia Syariat-

syariat itu memerintahkan apa-apa yang tidak di-

perintahkan Allah dan mencegatr apaapayang tidak

amrangAllah. Dengan demikian, berarti mereka

meletakkan syariat-syariat tersebut pada tempat

penyekuhran terhadap Allatr dalam jiwa-jiwa yang

tersesat dari jalan Allah dan dalamrealitas kehidupan.

Oleh karena itu, hai Rasul, katakanlah kepada

kaummu, "Bnsennng-sen'anglah lnmu! Bersmang'

smnnglah lumu sebmtnr dalam luhidupan ini sampai

ajalyingttlnhdittntulwtnlzhAllnh."Mapwtakibat-
nya telah diketahui,

"larenn sesungguhtty a tnnpat lwntralimu adahh nnala. "
(Ibrahim:30)

Tingsalkanlah mereka dan berpalinglah dari

mereka kepada "hamba-hamba-Ku yang beriman".

Berpalinglatr dari mereka kepada menasihati orang-
orang yang mau mengambil manfaat nasihat itu.
Yakni, orang-orang yang menerima nikmatAllah
dan tidak menolaknya, serta tidak menukarnya
dengan kekafiran. Berpalinglah kepada mereka ini
sembari mengajarkan kepada mereka cara mensyu-
kuri nikmat dengEn beribadah dan taat kepada
Allah.serta berbuat baik kepada hamba-harnba-Ny4

t Wj',jAi$1j:c li\ 3r(JS
;*-us?i:&J,#iLf,g-&st

$fi"-{
"Katakanlnh kpadn hamba-h.amba- Ku y ang tel'ah

berimnn, 'Hmdnllnh mnelu mendirilnn slwlat, mz-

rwfluhknn sebagian reaki yang lumi bnikan l"po.d"
merela semra snnbunyi ataupun tnang-tnangan se'

belum danng Inri (kiamnt) yry pada lari itu tidak
ada jual beli dnn pnsalabatbz. "'(Ibrahim: 31)

IGtakanlatr kepada hambahamba-Ifu yang telah

beriman, "Hendaklah mereka bersnrkur kepada

Tuhan-Nya dengan mendirikan shalat, karena shalat

adalah tanda lahiryang paling spesial bagi syukur
kepadaAllah. Dan, hendaklah mereka menafkah-

kan sebagian rezeki yang telah I(ami anugeratrkan
kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi
maupun terangterangan. Dengan sembunyi-sem-
bunyr jika kehormatan penerima dan harga diri
pemberi dapat terjag4 dan secara terang-terangan
jika dengan infak itu ketaatan menjadi nyata hal
yang frrdhu dapat ditunaikan, dan menjadi contoh
yang baik di masyarakat" Kedua cara itu diserah-
kan kepada daya tangkap batin orang mukmin dan
perkiraannya terhadap berbagai keadaan.

IGhkanlah kepada merek4 "Hendaklah mereka
berinfuk agarburuannya (pahala) yang tersimpan
menjadi semakin berkembang (meningkat) se
belum datang suatu hari yang pada hari itu harta
benda tidak dapat berkembang dengan perdagang-

an dan persahabatan tiada berguna." Yang berman-

faat hanyalah simpanan arnal (saleh),

"...sebelum dnntg hnri (kiamat) yang pana hari itu
tidnk adn jual beli dan pnsalwbatnn."

Penundukan Alam ,":"- unark Manusira

Sikap Ingkar Kebanyakan Mereka
Disini dibuka buku alam semesta pada dua daun

pintunya- Garisgarisyang menyeramkan dari buku
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itu berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang
tiada terhifung. Halaman-halamannya yzmg besar
lagi luas secara berhrut-turut menampilkan ber-
bagai warna kenikmatan-kenikmatan itu sejauh
mata memandang. Misalnya, langit dan bumi, mata-

hari dan rembulan, malam dan siang, airyang hrrun
dari langit dan buah yang hrmbuh dari bumi, lautan
yang di dalamnya perahu berlayar, dan sungai-
sungai yang mengalir dengan membawa berbagai
rezel<r. Inilah halaman-halaman di hadapan alam
semesta yang telah digelar pada pandangan. Tetapi,
manusia pada masa jahiliahnya tidak mau melihal
membaca, dan merenung.

Di antara kemukjizatan kitab ini (Al-Qur'an)
adalah batrwa ia menghubungkan semua pagelaran
alam semesta dan seluruh getaran jiwa kepada
akidah tauhid. Ia mengubah setiap kilatan sinar
dalamlembaran alam semesta atau dalam batin ma-

nusia kepada sebuah dalil atau isyaral Demikianlah
alam semesta beserta segala isinya beralih rupa
menjadi tempat pementasan ayat-ayat Allah yang
dihiasi dengan keindahan oleh "tangan".kekuasaan,
dan bekas-bekasnya tampak nyata dalam setiap
pagelaran dan pemandangan serta gambaran dan
bayang-bayang di dalamnya Al-Qur'an tidak me
maparkan masalah uluhiah (ketuhanan) dan ubudiah
(peribadahn) dalam perdebatan batin dan ketuhan-
an yang bersifat abstrak serta filsafut metafisika
dengan pemaparan yang mati kering, yang tidak
menyenhrh hati manusia, tidak berbekas di dalam-
nya dan tidak memberikan isyarat Glharn) kepadanya.

Pagelaran luarbiasa nan ramai yang diperhrnjuk-
kan di sini bagi "tangan-tangan" dan kenikrnatan-ke
nilanatan Allatr, di dalamnya berjalan firlisan-hrlisan
mata pena yang indah mempesona seiftuna dengan
arah kenil<rnatan-kenil<rnatan itu dengan dianalogi-
kan kepada manusia" Tulisan langit dan bumi, yang

diikuti hrlisan airyang turun dari langit dan hasil-
hasil yang tumbuh dari bumi lantaran air ini. Ke
mudian hrlisanlaut tempatberlayar kapal-kapal dan

tulisan sungai yang mengalir dengan (membawa)

berbagai rer,eld.. Kemudian mata pena kembali ke
hamparan langit dengan hrlisan baru, fulisan mata-

hari dan rembulan. lalu tulisan lain di hamparan
bumi yang berhubungan dengan matahari dan

bintang, tulisan malam dan siang. Kemudian di.
aktriri dengan hrlisan universal yang mewarnai dan

membayangi seluruh lembaran,

ii\eJi-b33"b\F:tzY+ao#,;:
.4. *. t j-'ig L-t-"z+ Y

'Dia telnh rnembnilmn lupa.damu (leeperluanmu) dnn

segala apa yang knmu mohonlan kepada-Nya. Dan
jika lumu meng,hitung nikmat Allnh, tidaklnh dnpat

lmmu mmghinggalanny a. " (Ibrahim: 3 4)

Ilrllah i'jaaansdi dalamnya serasi dan harmonis
semua sentuhan, tulisan, warna, dan bayangan
dalam pagelaranalam semesta dan pertunjukkan
kenikmatan-kenikmatan.

Apakah semua itu ditundukkan untuk manusia?
Apakah seluruh alam semesta yang luar biasa ini
ditundukkan untuk makhluk yang kecil itu?

I-ansit diturunkan darinya air (hujan), dan bumi
menerima air hujan ihr, serta berbagai buah-buahan
keluar dari keduanya. I-autan berlayar padanya
bahtera yang ditundukkan dengan kehendakAllah.
Sungai-sungai mengalir dengan (membawa) ke-
hidupan dan berbagurezel<r untuk kepentingan
manusia Matahari dan rembulan ditundukkan de-
ngan terus-menerus beredar (pada orbihrya) dan
tidak berkhianat. Malam dan siang bergantian.
Apakah semua itu untuk manusia? Kemudian ia
tidakbersyukur dan tidak ingat?

t{z?ffi-&{Ay..
"...Sesunguhnya mnnusin itu sangat zplim dnn sangat

menginglmri (nilenwt Alkh). "(Ibrahim: 34)

[3i<]'tA6*V,->-5titi1*,s1ff:'t
+""

'Allalilah y ang tclah mmciptnlan Inngit dnn bumi dnn

mmurunlan air hujan dnri kngiL" (Ibrahim: 32)

Sesudah itu mereka menjadikan bagi Allah
sekutu-sekufu . Maka, bagaimana kezaliman dalam
masalah takdir dan kezaliman dalam beribadah
kepada makhluk-Nya yang ada di langit atau di
bumi?

bt 
-7'T6:t.fiiu-^'{6'5

"fumudian Dia mengeluarlcan dengan air hujan itu
bubagai buah-bualnn mmjadi re<pki untulernu. "

Tanaman-tanaman adalah sumber rezeki yang

pertama dan sumber kenikrnatan yang nyata- Hujan
dan penumbuhan keduanya mengikuti sunnah
yang telah diciptakan padanya alam semesta ini.

Juga mengikuti undang-undang yang menetapkan
hrrunnya hujan, fumbuhnya tanam-tanaman, dan
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keluarnya buah-buatran serta kecocokan semuanya
ini bagi manusia. Penumbuhan satu buah biji mem-
butuhkan kekuatan yang mengontol seluruh alam
semesta ini unhrk menundukkan tubuh dan bagian
lahirnya dalam menumbuhkan biji itu serta mem-
bantunya dengan faktor-faktor kehidupan berupa
tanah, air, cahaya, dan udara.

Ketika manusia mendengar l<ata 'Te<pki!, maka
segera dipahaminya sebagai bentuk bekerja men-

cari harta. Padahal, sebenarnya pengertian rezeki
jauh lebih luas dan lebih dalam dari (pemahaman)

itu. Sesungguhnyayang diberikan kepada manusia

di alam semesta ini menuntut digerallkannya jisim

alam semesta ini sesuai undang-undangyang me
nyempurnakan beratusratus ribu keserasian. Se
andainya tidak ada, niscaya manusia ini tidak me
miliki wujud. Dan, (seandainya ada, maka) pasca

keberadaannya itu tiada kehidupan dan keberlang-
sungan. Apayang telah diturunkan dalam ayat-ayat

ini mengenai penundukan berbagai fisik dan feno
mena alam semesta cukuplah unfuk memaharnkan
manusia bagaimana ia ditanggung dan direngkuh
dengan "tangan" Allah.

:,4F4c;4<iit\sig'
"... dnn Dia tzlnh m.enundulclan bahtua bagimu supay a

bahtna itu bnlayar dihutan dengan luhmdnk-Nya."

(MenunduftJ<annya) dengan apa yang telah Dia
titipkan pada berbagai unsur berupa kelfrususan-
kekhususan yang dapat menjalankan bahtera pada

permukaan air. Juga dengan apa yang telah Dia
titipkan pada manusia berupa spesialisasi.spesiali-

sasi yang berhasil ditemukan oleh hukum segala

sesuahr. Semua ihr ditundukkan dengan kehendak
Allah.

if6'ii€rA;'
"dan Dia telah menunduklwn (puk) bagimu sungai-

sungai."(Ibrahim: 32)

Sungai-sungai mengalir, maka mengalirlah kehi-
dupan. Air sungai melimpah, maka melimpahlah
kebajikan, dengan membawa apa yang terkandung
di dalamnya berupa ikan, rumput-rumputan, dan

kemanfaatan-kemanfaatan 0ainnya). Semua itu
unhrk manusia dan untuk apayang dipelihara dan

didayagunakan manusia, yakni sebangsa burung
dan hewan-hewan (ainnya).

$ 1{[:Fii;3i{Sk,
' Dia telnh mnrundul;lmn (puk) b agimu matahmi dnn

bulnn yang tnus-mmmts boedar (dnlnm orbitnya).... "

Manusia tidak memanfaatkan matahari dan bulan
secara. langsung sebagaimana memanfaatkan air,

buah.buahan, laut bahtera dan sungai. Akan tetapi,

manusia mendapatkan manfaat dari atsar-atsar (peng-

aruh-pengaruh dan jejak-jejak sinar) keduanya dan

mengambil berbagai materi dan potensi kehidupan
dari keduanya. Keduanya ditundukkan dengan
undang-undang kesemestaan supaya dari keduanya
keluar apa yang bisa didayagunakan oleh manusia
dalam kehidupan dan penghidupannya, bahkan
dalam struktur dan reformasi sel-sel hrbuhnya.

.a'+ 3q\j's\FH,
"dnn telah mmunduliknn bagimu mnlam dnn s'iang."
(Ibrahim:33)

Demikian pula Allah menunduliftan malam dan

siang sesuai dengan kebutuhan dan sfulitur ma-

nusia serta apa yang relevan dengan kegiatan dan
waktu santainya. Seandainya yang ada itu siang
selamanya atau malam selamanya niscaya rusaklah
orgamrgan manusia. Di samping itu, terjadi ke-
rusakan pada segala yang ada di sekitarnya serta
terhalangnya kehidupan, kegiatan, dan produksinya.

Semua ini tiada lain kecuali tulisan-tulisan yang
terhampar dalam- kenikmatan-kenikmatan yang
luas. Pada setiap trlisan terdapat titik-titik yang tiada
terhingga. Oleh karena itulah, tulisan-tulisan ihr di.
himpun secara global dan relevan dengan hampar-
an yang diperhrnjukkan dan suasanayang universal,

' Dia telnh m.embnilan lep adnmu (letpnluanmu) dmt

segaln apa yang kamu molnnJwn kzpada-Nya."

Yakni harta, keturunan, kesehatan, perhiasan,

dan kesenangan.

'...D an j ila lrnmu menghiturry nikmat Allah, tidaldnh

dnpat kamu mmghingalwnnya." (Ibrahimz 34)

Nikmat Allah itu lebih besar dan lebih banyak
dari penghitungan yang dilakukan oleh sekelom-
pok manusia atau seluruh manusia (sekalipun).

Mereka semua terbatasi di antara dua batas waltu:
permulaan dan penghabisan. Juga di antara batas
an-batasan pengetahuan, mengikuti batas-batas
waltu dan tempal Nikmat-nikmatAllah itu muflak
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sehingga pengetahuan dan pengamatan manusia
tidak bisa melingkupinya.

Setelah ifu semua, mereka menjadikan bagi
Allah sekutu-sekutu. Setelah semuaitu pula, kamu
tidak mensyukuri nikmatAllah, tetapi justru me-
nukarnya dengan kekafiran.

**t

Doa-Doa Nabi Ibrahim
Ketika batin manusia terbangun dan mengamati

alam semesta dari sekelilingnya, tiba-tiba ia hrnduk
kepadanya, baik secara langsung maupun lantaran
kesesuaian hukum-hukum alam semesta itu de
ngan kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan ma-

nusia Dan ketika mau merenungkan apa-apa yang
ada di sekitar alam semest4 tiba-tiba menjadi teman
akrab. baginya dengan rahmat Allah, merasa di-
batasi oleh kekuasaan Allah, dan merasa rendah
kepadanya lantaran penundukan (oleh) Allah. Ketika
batin manusia terbangun, kemudian mau meng-
adakan pengamatan (observasi), penplaran, dan
perenungan, mestilah ia gemetar, ldrusyu, bersujud,
dan bersyukur. Juga merasa senantiasa melihat
Tuhannyayang memberi nikmat, baik ketika ber-
ada dalam kesulitan agar Dia menggantinya dengan
kemudahan, maupun ketika berada dalam kesejah-

teraan agar Dia menjaga kenikmatan atasnya.

Contoh sempurna bagi manusiayang selalu ber-
zikir dan bersyukur adalah Bapak para nabi, Ibrahim,
yang penyebutannya selalu menjadi bayang-bayang
bagi surah ini, sebagaimana ia dibayang-bayangi
oleh kenikmatan dan apa yang terkait dengannya,
yakni masalatr bersyukur atau mengingkari. Oleh
karena ihr, konteks (surah) mendatangkan Ibrahim
dalam sebuah pagelaran yang penuh ketfiusnran
dan dibayang-bayangl oleh rasa syukur. Tersiar di
dalamnyapermohonan, dan terkabul di dalamnya
doa dalam sebuah nyanyian indah dan berirama
yang terlanhrn menuiu langtt,

c#vg,t"'iijil1:SH";bSr-J6";y1,
U69r$5:",4y-;tiC*rSi'-5Jt;;
3fr ii|-:trU'':&frF'ci1a.;gi
,sif z;,lj,ux'*l-4fqt'$,
i6s;stJSii*)s:;;$ia#.*+u.,
fr t5 -. Ai'u &jS dt-"i "6i 

C

&\t;"il3,vi&(,)h'Jfg:ttifr
;fiAt [:zti e5' *-]ii C :6 e li\ lF
J;4'fe;b't*y-illtst\,FO;;"5i
v5*$iL$u;A:s;$,61iU'etl;{}itqii{13W,6V. j'

t +r4,ij1i;'44:,5j
' Dan (ingatlnh), letika lhrahirn bulnn, Ya Tirlwnku,
j adilnnkh negni ini (Meluh), negni yang am,an, dan
jauhlanlnh aku besnta anak cucuku dari mmyembah
bnlnla-bnhnla. Ya Tuhnnku, sesungguhnya buhaln-
balnla itu telnh menyesatlmn lubanyalwn dari ma'
nusia. Barangsiapa yang mengikutiku, mnla sesung'

ghnya orangitu tnmasukgohnganlu Dan, barang-
siapa yang mendurhakai aku, rnaka sesungguhnya

Engluu Mahn Puryampun lngi Maha Penyayang. Ya

Tulan lrami, sesunguhnya aku telah menempatknn

wbagim luturunmtku di lnnbah y artg tidnk mnnpuny ai
tanam-tanaman di fulnt rumnh erryknu (Baitullah)
yang dilwrmnti. Ya Tillwn lami (yang demikian itu)
agm muela mendirilwn slulnt, mnkn jadil@nlnh lwtl
sebagian m.anusia cendnung l"podo mcrelw dan bni
rezpkilah mnelm dnri buah-buahnn; mudnh-mudnlwn
mneka busyukur. Ya Tilhan lmmi, sesunguhnya

btgknu mengetahui apa yang lmmi sembunyiknn dnn

apa yarry lwmi lphirkan, dnn tidnk ada sesuatu pun
yang tnsembunyi bagi Allnh, baik yang adn di burni

mnupun y ang ann di lnngit. Segak puji bagi Alkh y ang

telah menganugnahlwn lupadaku di hnri tua(ku)
Ismnil dan Ishaq. Sesunguhny a Tuftnnku b mnr - benar

Malw Mmbryar (mempalntilwn) dna. Ya Tillmnku,
jadikanlah aku dan annk cucuku rrang-orang lang
tetap rundirilan slwht, Ya Tfultnn lami, perkman-
lanlnh dnaku. Ya Tuhnn kami, bni arnpunlnh alw dnn

ludua ibu bapakla4 dnn selwlian mang-uangmukmin
pana hari tnj aniny a hisab (hmi kiamat). "'(fbrahim:
35-41)

Konteks (ayat-ayat di atas) menggambarkan ke
beradaan Nabi lbrahim sebagai tetangga Baitullah
yang ia bangun di negeri yang (kelak) menurunkan
suku Quraisy. Akan tetapi, kemudian di negeri itu
mereka kafir terhadap Allah dengan berlindung ke
pada Baitullah yang telah dibangun Ibrahim untuk
anak keturunannya guna beribadah kepadaAllah.

Konteks ayat menggambarkan Ibrahim dalam
pagelaran yang penuh kekhusyuarl, zikir, dan rasa



LanjutanJuz Xlll: Akhirlfsuf, ar-Ra'd, dan lbrahim (108) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an WI

syukur ini untuk membalik orang{rang yang mem-
bantah menjadi mengakui, orangorang kafir men-
jadi bersyukur, dan orangorang yang lalai menjadi
ingat. Juga unhrk mengembalikan orang-orang
yang sesat dari anak htrunnya kepada sirah (per-
jalanan hidup) bapak mereka, Ibrahim. Mudah-
mudahan mereka mau menjadikan sirah ifi.r sebagai
panutan dan semoga mereka mendapat petunjuk.

Ibrahim memulai doanya,

'...'Ya Ifulnr*u, jadilanlah nzgni ini (Melmh), wgni
yang amnn."

Nikrnat keamanan adalah kenikmatan yang me
nyentuh manusia, memiliki daya tekan yang besar
dalam perasaannya, dan berhubungan dengan se
mangat hidup pada dirinya Konteks ayat menutur-
kannya di sini agar penduduk negeri yang tidak
menyukurinya menjadi mau mengingatnya Sung-
guh, Allah telah mengabulkan doabapak mereka,
Ibrahim, sehingga Dia menjadikan negeri ihr aman.

Akan tetapi, mereka berjalan pada selain jalan

Ibrahim. Mereka mengingkari kenikmatan itu,
menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, dan merin-
tangi (manusia) dari jalanAllah.

Adapun doa Ibrahim setelah memohon keaman-
an adalah,

".,.dan jauhlrnnlah aku beserta anak cucuku dari
*my*ilan berhatn-bntnlz. " (Ibrahim: 35)

Tampaklah dalam doa Ibrahim yang kedua ada-

nya penyerahan dirinya secara total kepadaTuhan-
Nya dan bermunajat kepada-Nya dalam perasunn

hatinyayang paling ktrusus. Ibratrim berdoa kepada
Allah agar ia dan anak keturunannya dijauhkan dari
menyembah berhala, sembari memohon per-

tolongan dan pehrnjuk kepada-Nya dengan doa ini.
Doa ini juga menampakkan adanya kenikrnatan lain
dari nikmat-nikmat Allah. Yakni, nikmat dike-
luarkannya hati dari berbagai kegelapan dan ke
jahiliahan syirik kepada cahaya beriman bertauhid
kepada Allah. Maka, keluarlah hati itu dari ke-
bingungan, kebimbangan, dan kesesatan kepada
pengetahuan, ketenangan, stabilitas, dan keten-
teraman. Dan, keluar dari kefundukan dan meren-
dahkan diri kepada berbagai hrhan, kepada ke
tundukan yang penuh kemuliaan dan keagungan
terhadap Tuhan para hamba. Itulah kenikmatan
yang dimohonkan Ibrahim kepadaTuhannya unhrk
mendapatkan penjagaan dari-Nya. Sehingga, Allah
menjauhkan diri Ibrahim dan anak keturunannya
dari menyembah berhala.

Ibrahim memanjatkan doanya ini lantaran apa
yang telah ia saksikan dan ia ketahui. Yakni, banyak-
nya orang yang telah menjadi sesat sebab berhala-
berhala itu, baik orang-orang dalam generasinya
maupun generasi-generasi sebelumnya- Juga banyak-
nya orang yang memfitnah dan terfitnah dengan
berhala-berhala itu.)tfereka itu banyak jumlahnya.

'Ya Titlnnku, sesungguhnya bnhala-bnlwla itu tel"ah

mmyesatlmn lebanyalan dmi mnnus'in. "
Kemudian Ibrahim melanjutkan doanya. Iaber-

kata, "Orang yang mengikuti jalanku dan tidak ter-
fihah dengan berhala-berhala itu, maka ia ter-
masuk golonganku, diidentifikasikan kepadaku,
dan bertemu denganku dalarn ikatan keluargayang
besar, yakni ikatan alddah."

"Barangsiapa yng mmgilattiku, mnlm s esunguhny a
orang itu tnmnsuk golnnganku."

Adapun orang yang mendurhakai Ibrahim di
attaramereka, maka ia serahkan perkaranya ke
padaAllah,

"...dan barangsiapa yang mendurhnkai aku, maka
sesungguhnya Englwu Mala Pengampun lngi Mahn
P^yqory." (Ibrahim:36)

Dalam hal ini tampaHatr sifat khusus Ibrahim
yang penuh simpati dan kasih sayang, banyak kenr
bali kepada Allah dan sangat penyantun. Ia tidak
memohonkan kebinasaan bagi orang yang men-
durhakainya dan menyimpang dari jalannya di
antara anak keturuiunnya. Ia juga tidak memohon
dipercepat azab untuk mereka Tetapi, justru tidak
menyebutkan azab dmmenyerahkan mereka ke
pada ampunan dan rahmatAllah.

Ibrahim meneruskan doanya' sembari menye-
butkan bahwa ia telah menempatkan sebagian ke
turunannya di lembah yang tidak mempunyai
tanam-tanaman yang berdekatan dengan Baitullah
yang dihormati. Juga menyebutkan tugas yang
mereka emban di tempat tinggalnya yang gersang

dan tandus ini,

'Ta Tithan lami, sesungguhnya alat telnhmennnpatlwn

seboginn ktturunnnJu di ltmbah yang tidnk mnnpunyai
tnnam-tannmnn di ddnt rumah Englwu (Baitullnh)
yangdi Inrm.ati."

Untukapa?

"...Ya Titlmn lwmi (yangdunikian itu ) agar mnekn
mendirilnn shal.at."

Inilah tugas yansmenjadi tugas ditempatkannya
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mereka oleh Ibrahim di sana. Tugas ini pulalah
yang membuat mereka mampu menanggung ke
gersangan 0embahitu).
'.. -ljilal(n, jadiknnlnh hnti sebaginn mnnusia cenderung

fupadn m(relca."

Dalam ungkapan (ayat) terdapat kehalusan dan
kelemahlembutan, yang menggambarkan hati yang

halus dan condong. Hati itu cenderung kepada
Baihrllah dan penghuninya di lembah yang genang
itu. Adalah ungkapan bnani guna membasahi
kegersangan itu dengan kelembutan hati.

"...dnn bwi rezpkilnh mnelw dnri buah-buahnn."

Hati yang condong kepada mereka dari setiap
jalan. Untuk apa? Apakah agar mereka bisa makan,
minum, dan bersenang-senang? Benar! Akan tetapi,
supay4 dari itu tumbuh apa yang diharapkan oleh
Ibrahim yang banyak bersyukur,

"...mudah-mudnlwnmzrelwbnsyukur."(Ibrahi'n:.37)

Demikianlah konteks (ayat) menampakkan
tujuan bertempat tinggal didekat Baitillah. Yakni,
untuk mendirikan shalat pada garis-garis besarnya
dengan sempurna karena Allah. Konteks ayat juga

menampakkan trjuan berdoa dengan kepekaan dan

kecenderungan hati kepada penduduk Baitullah
serta memberikan rezeki kepada mereka dari hasil-
hasil bumi. Bertempattinggal ihr juga dalam rangka
bersyukur kepadaAllah Yang Maha Pemberi RahmaL

Dalam bayang-bayang doa ini, tampak jelas ada-

nyaperbedaan dalam sikap kaum Quraisy sebagai
tetangga Baitullah. Maka, tiada shalat didirikan
karena Allah. Juga tiada syukur setelah dikabul-
kannya doa, dan setelah dicenderungkannya hati
dan (dilimpahkannya) hasil-hasil bumi.

Setelah berdoa kepadaAllah untuk kehrunan-
nya yang tinggal di dekat Baitullah untuk mendiri-
kan shalat dan bersyukur kepada-Ny4 Ibrahim me
lanjutkannya dengan pencatatannya terhadap ilmu
Allahyang muncul pada apayang ada dalam hati
merek4 yakni ber-tatoajiulaberqyqkur, dan berdoa-

Tujuannya bukanlah untuk (menampilkan) ber-
bagai demonstrasi, propaganda, bertepuk tangan,
dan bersiul-siul. Tetapi, untuk ber-rawajjuh(meng-
hadap hati) kepadaAllah yang mengetahui hal-hal
yang tersembunyi dan yang kelihatan. Tiada ter-
sembunyi bagi-Nya sesuatu pun yang di bumi dan
di langit,

'Yaliilankami,sesunggulmyahgfuummgetnhuiapa
yang fumi sembunyilun dan apa yang lmmi lnhirkan.

Tidak ada sesuatu pun yang tnsembunyi bagi Allnh,
baik yang adn di bumi maupun yng adn di longit.'
(Ibrahim:38)

Ibrahim menyebut nikmatAllah yang telah di.
anugerahkan kepadanya sebelumnya. Kemudian
kesannya tekun memanjatkan puji dan syukur yang
merupakan frileku hamba saleh yang selalu ber-
zilnr danbersyukur,

'Segaln puji bagi Alkh yang telah mmganugnahlwn
lupadnku di lnri tua(lw) Ivn"ail dnn Isln4. Sesungguh-

ny a Tuhnr*u b erar - b mnr Malw Mmdzngar (memp n -

hntilwn) doa.' (Ibrahim: 39)

Pemberian keturunan di usia tua lebih melekat
dalam jiwa. Keturunan adalah generasi penerus
agungnya kenikmatan yang didapatkan oleh sese
oftmgyang merasa sudah dekatalihir hidupnya dan
ketika ia merasakan adanya kebutuhan psikis yang
fitri terhadap generasi penerus. Sesungguhnya
Ibrahim sedang memujiAllatr dan mengharapkan
rahmat-Nya,

"... Sesungguhny a Tuhanku benar -b enar Maha Men-
derryar (mempahatiknn) doa. "

Rasa syukur diikuti dengan berdoa kepada Allah
agar menjadikannya orang yang senantiasa ber-
syukur, yakni bersyukur dengan ibadah dan ke
taatan Oleh karena itu, iaberani memproHamirkan
kebulatan tekadnya unhrk beribadah dan kekha-
watirannya akan adanya sesuafir yang merintangi-
nya dari ibadahnya ifu atau sesuatu yang mema-
lingkan darinya. [a memohon pertolongan Allah
agar bisa melaksanakan tekad bulatnya supaya
doanya terkabulkan,

'Ya Tuhnnku, jadilankh aku d.an anak cuatku orang-

nrang yang tetap mendirikan sh"alnt. Ya Thhnn lwmi,
p nlwnanlmnlnh dn aku. " (Ibrahim: 40)

Dalam bayang-bayang doa ini tampak lagi ada-

nya penentangan dalam sikap sebagai tetangga
Baitullah dari kalangan Quraisy. Ini dia Ibrahim
yang menjadikan pertolongan Allah kepadanya
dalam mendirikan shalat itu sebagai sebuah harap
an yang diinginkannya, dan berdoa kepada Allah
agar Dia menolongnya unfuk meraih harapan ihr.

Namun, mereka berpaling dari perintah men-
dirikan shalat ihr dan mendustakan rasul yang me
nyebut mereka dengan apa yang dulu Ibrahim ber-
doa kepada Allah agar menolong dirinya dan ke
furunannya di kemudian hari unfuk melaksana-
kannya.
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Ibrahim mengakhiri doanya yang khusyu ihr
dengan memohon ampunan untuk dirinya, kedua
orang tuanya, dan orangorang mukmin seluruh-
nya. Pada hari terjadinya nasib yang menjadikan
manusia tidak bermanfaat, kecuali amalannya. Ke-
mudian permohonan ampunan Allah atas ke-

kurangan dirinya,

"Ya Tfuhan lwmi, bni ampunlah aku dan ludua ibu

b apakku, dnn s elwlian oratg- nrang mukmin p adn hnri
toj odi"y o his ab (lwri kiamat). "' (fbrahim: 41)

Selesailah pagelaran yang panjang. Pagelaran

doa yang khusyu dan penuh pengharapan, dan
pagelaran keanekaragaman kenikmatan dan ung-
kapan syukurnya, dalam alunan musik yang ber-
irama dan lembul Selesailah sudah, setelah me
nanggalkan keseluruhan sikap sebagai bayang-
bayang titipan yang lembut, yang membuat hati
ingin berdekatan dengan Allah dan mengingat-
ingat kenikmatan-Nya. Ibrahim, bapak para nabi,

tergambar sebagai contoh hamba saleh yang ber-

zikir dan bersyukur sebagaimana yang seyogianya

dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang pem-

bicaraan sebelum doa ini diarahkan kepada mereka
Ibrahim dalam setiap basian doanyayang l:husyu

itu mengulang-ulang kata Rabbana'Hai Tuhan
larrt atau Ratrbl'Hai ruhanku'' Sesungguhnya ber-
getarnya lisan Ibratrim dengan menyebut'rz bubiynh

kekuasaan' Allah atas dirinya dan keturunarurya itu
memiliki suatu maksud dan hrjuan. [a takmenyebut
Allah dengan sifat uluhiah (kehrhanan-Nya), tetapi

menyebutnya dengan srfat rububiyai. Masalah

uluhiahjarang sekali menjadi ajang perdebatan

dalam mayoritas masyarakat jahiliah, khususnya
jahiliah Arab. Yang selalu diperdebatkan adalah

masalah rububiyah, yakni masalah ketundukan
da{am realita kehidupan di bumi, yang merupakan
persoalan praktis dan realistis yang berpengaruh
dalam kehidupan manusia.

Dalam masalah inilah terletak perbedaan antara

Islam dengan jahiliah dan antara tauhid dengan

sfrik di alam realita. Manusia ada yang tunduk
kepada Allah, maka Allahlah Tuhannya; dan ada

yang tunduk kepada selain Allah, maka selain-Nya

ihrlah tuhannya. Di sinilah terdapatperbedaan jalan

antaratauhid dengan syirik dan antara Islam de
ngan jahiliatr dalam realitas kehidupan. Al-Qur'an
(yang telah memaparkan kepada kaum musyrikin
Arab doa bapak mereka, Ibrahim, dan pemusatan

dalam doa itu kepada rububiyah) mernalingkan
mereka kepada apa yang mereka ikut terlibat di

dalamnya. Yakni, adanya sikap kontra yang jelas

terhadap isi kandungan doa tersebut.

Tirjuan Penangguhan Azab Orang-Orang
Ta[hrt di Alftirat,

Selanjutnya koriteks (surah) menyempurnakan
dan melengkapi episode kedua ini dengan "orang-

nrang yng telah menular nikmat Allah dengan lee-

kafiran dan rnenjatuhkan laumnya lu lembah ke-

binnsann" (ayat28). Mereka ini selalu berada dalam
kezaliman dan (seolaholah) tidak terjangkau oleh
siksaan. Merekalah orang{mng yang Rasulullah
diperintahkan untuk berkata kepada merek4 "Bn-
s mang- s nnnglnh kn mu, knrena s esungguhny a tnnp at
kmbalimu ialnh nnaka' (ayat 30) . Juga agar beliau
berpaling kepada hamba-hamba Allah yang ber-
iman dengan memerintahkan mereka unfuk men-
dirikan shalat dan bersedekah dengan cara sem-

bunyi-sembunyi dan terang-terangan, " sebelurn

dntang lnri (kiamat) yangpadn lwri itu tidak adnjual
beli dnn pnsalwbatan" (ayatSl).

Konteks (surah) menyempurnakan (meleng-

kapD episode keduaini untuk menyingkap apayang
telatr dipersiapkan unhrk orang{ftmg yang meng-
ingkari nikmatAllah dan kapan mereka dilempar-
kan ke tempat kembalinya yang telah ditetapkan
secara pasti. Hal itu ada dalam beberapa pagelaran
yang berkelanjutan dari pagelaran-pagelaran kiamat,
di mana telapak kaki dan hati menjadi tergoncang-
goncang.

(ty:1,A,:e1J3-tgi*'ifr <ili{3
#<"r*i#,*3:r6;1-t"ti

t":,f"#:ty"frldftiSA;
.'Dan janganlnh selwlilali lwmu (Mulwmmad) mc'
ngira b ahw a Alhh lnki dnri apa y ang dipnbuat olzh

orang-oratg y ang alim. Sesunguhnya Allah membni
nnguh lepana mnelu sampai hari yangpadn waktu
itu mata (mneln) tnbelalnk. Mneka bngegas-gegas m.e-

menuhi pangilnn dengan mmgangkat lupalnnya,

sedang mata mereka tidak bukedip-lcedip d.an hati
mnelm Ia s ong. " ffbrahim: 42- 43)

Rasulullah tidaHah mengiraAllah itu lalai dari
apa yang diperbuat oleh orangorang zalim. Akan
tetapi, secara lahiriah beliau tampak mengira se
perti itu bagi sebagian orang yang melihat orang-
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orzmg zalim itu bersenang-senang, dan mendengar
ancamanAllah (atas mereka). Kemudian tidak me
lihat ancaman itu nyata-nyata menimpa mereka
dalam kehidupan dunia ini. Shiglntbenitk ungkap
an ayat'menyingkap tentang ajal (masa) yang
ditetapkan unhrk menyiksa mereka dengan siksaan

aldrirat yang tiada penundaan lagi sesudahnya dan
tidak ada yang bisa mencegahnya. Allah menyiksa
mereka pada suatu hari yang sangat panas yang
pada wakhr itu mata (mereka) terbelalak lantaran
kaget dan ketakutan. Sehingga mata mereka selalu
terbuk4 tercengang, dan tersiksa dengan hal yang
sangat mengagetkan dan menakutkan, serta tiada
berair dan tidak bisa bergerak-gerak.

Kemudian Allah menggambarkan sebuah page
laran bagi kaum yang berada dalam hiruk-pikuknya
hal-hal yang menakutkan. Yaitu, pagelaran di mana
mereka datang bergegasgegas dengan cepat (unbrk

memenuhi panggrlan) dengan tidak menoleh dan
berpaling kepada sesuatu pun; sambil mengangkat
(mendongalkan) kepala bukan karena kemauan
mereka Tetapi, karenakepala itu terbelenggu kuat-
kuat sehingga tidak bisa dieeraliJ<an. Mata mereka

Qantaran ketakutan) terbelalak tertuju kepada apa
yangmerekasaksikan, sehingga mata itu kehabis
an air dan tidakbisaberkedipkedip. Hatimereka
Qantaran terkejuQ menjadi kosong, tidakbisa diisi
dengan sesuafu pun yang dapat mereka wadahi,
mereka jaga, dan mereka ingat. Hati mereka
kosong melompong.

Itulah hari yang hinggawakhr itu Allah menang-
guhkan (siksaan) mereka, dalam keadaan mereka
tetap berada dalam posisi dan sikap seperti ihr. Juga
ketika mereka menderita ketakutan (yang ter-
gambar dalam empat penderitaan tersebut) yang
membuat mereka tercengang dan tersiks4 bagai-

kan burung kecil yang berada dalam cengkeraman
kuku-kuku tajam burung elang yang menakutkan,

"...Sesunguluty a Allnh manbni nrryuh fupada merela

sampai hari yang pada waktu itu mata (rnereka)

tsrbelalnk. Mnela bngegas-gegas mmmuhi pangikn
dengan mengangknt lupalanya, sedang matn merela

tidak berkedi,p-kedip dan hati mneka kosong."
(Ibrahim: 42-43)

Tindakan cepatcepat (tergesa-gesa) yang ter-
dorong dengan paksa, dalam perilaku yang tegang,
terpaksa dan terbelenggu, disertai hati yang ter-
pan4 melayang dan kosong dari setiap isi dan daya
rasa, semua ifu bercampur baur dengan ketakutan
dan keterkejutan yang membuat mata terbelalak.

Inilah hari yang hingga waktu itu Allah menang-
guhkan (siksaan) mereka, dan yang menunggu-
nunggu mereka sesudah penangguhan (siksa) di
dunia. Oleh karenanya, Allah mengingatkan ma-
nusia bahwa jika hari itu telah tiba, maka ketika ini
tiada lagi alasan dan pencegah. Di sini Dia meng-
gambarkan sebuah pagelaran lain bagi hari yang
menakutkan dan terlihat,

tlti 6.$i 3;4 g t-ii i4Yit ;Si,$;
"'&4i di,ii;' 4 y;,Ft {i(AG3
)f: i HC l;* ;': rtAl:jt4 dJ
aang3,i'"\iWc#rig
Htt;b3A'ILags4l:

tJr!,ir
'Dan bnikanlah puingann lepadn mnnusia tnlndnp
hmi (y ang pann waktu dtu) danng azab kzpadn mnelu,
mnla bnlmnlah orang-orangyang znkm, 'Ya Tithnn

lami beri nngguhkh Immi (lumbalilanlnh knmi lee

duniQ walaupun dalnm waldu yang sedikit, niscaya

lami almnmemntuhi snuanEnglau dan aknnmeng-
ikuti smtan rasul-rasul.' (Kepadn mnekn dilwtalwn),
'Bulanlwh lmmu telnh bnsumpah dahulu (di dunia)
baltna selali-lali lumu tidnk alan binnsa? Dan, lmmu

telah berdiam di nnpat-tunpat lecdinmnn nrang-orang

yangmenganinya diri mnelw smdiri, dnn tekihrryata
bagimu bagaimana Kami telah berbuat tnhadnp
merelm dnn telnh Kami berikan lupadamu beberapa

p er untp am.aan. "' (Ibrahim : 4 4- 4 5)

Berikanlah peringatan kepada mereka terhadap
hari (yang padawaktu itu) datang kepada mereka
azabyang baru saja digambarkan (di atas). Maka,
ketika itu, datanglah orang-orang yang zalim ke-
padaAllah dengan membawa pengharapan, sambil
berkata " Ya Tillwn lamr, " Sekarang mereka berkata
begitu, padahal dulu (di dunia) mereka meng-
ingkari-Nya dan menjadikan bagi-Nya sekutu-se-
kutu.

"...'Ya Tuh.an knmi b ni tarryguhlah lwmi (kernb alilan-
lnh lami ke duniQ ualaupun dnl.am waktu yang se-

dikit, niscaya lwmi alrnn mematuhi suuan Englau d"an

alan mengikuti seruan rasul-rasul. "

Di sini konteksnya berubah dari penuturan kisatr
menjadi benfuk lifiithab'orang kedua', seakan-akan

mereka adalah orang-orangyang pergl dan hilang
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jejaknyayang sedang dicari. Juga seakan-akan kita
berada di akhirat, sedang dunia dan segala isinya
telah terlipat Inilah pembicaraan yang diaratrkan

kepada mereka dari para malaikat dengan celaan

dan peringatan terhadap tindakan' berlebihan mereka

dalam kehidupan ini,

'... (Kepada mnekn dilanlun), Buknnkth lmmu telnh

bnsumpah dn hulu (di duniQ bahwa selali-lmli knmu

tldak ikan binnsa?'' Fbrahim: 44)

Bagaimana pendapatrnu sekarang? I(amu binasa

atau tidak? Sungguh kamu telah menyampaikan
ucapanmu ini padahal jejak-jejak (peninggalan-pe

ninggalan) orang{rang dulu terpampang di hadap
anmu sebagai contoh nyata bagi orang-orang zalim
dan tempat kembali mereka yang telah dipastikan,

' D an lumu telah b er diam di temp at- nnp at fu diaman

urang-orang )a.ng metgoniay a diri mnela smd.iri' ftlnh
ny atn bagimu bagaimann lhrni telah berbuat tnh'adnp

mnela dan tclah Kami berilun kepadnmu bebnapa

perumpamana. " (Ibrahim: 45)

Maka, sungguh mengherankan jika kamu me
lihat kediaman orang-orang zalim di depanmu
dalam keadaan kosong dari mereka, dan kamu
ganti menempatinya. Kemudian dalam keadaan

demikian kamu bersumpatr,'Seluhi-lali lamu tidnk

akan binnsa!"
Pada celaan inilah pagelaran ihr selesai. Kita

mengetahui di mana tempat ting$l teraliltir merek4

dan apayang ada sesudah pengajuan permohonan

dan gagalnyaharaPan.
Sungguh, perumpamzum ifu akan selalu aktual

dalam kehidupan dan terjadi setiap saat" Banyak

orang zahmyang menempati tempat orang{rang
zahm yang telah binasa sebelumnya. Bahkan,

mungkin orang-orang ihr binasa di tangan mereka
Kemudian setelah itu mereka ganti berbuatzallm
dan bertindak sewenang-wenang. Mereka berjalan

menapaki tapak sandal demi sandal meniti jalan

orang{rang yang binasa. Sehingga, tidaHah ter-

guncang peras:un mereka terhadap bekasbekas
peninggalan yang mereka tempati itu, yang ber-

bicara tentang sejarah orangorang yang binasa dan

menggambarkan tempat kembali mereka bagi

orang-orang yang ingin melihatnya. Kemudian

mereka disiksa dengan siksaan orang-orang di
masa lalu, dan disamakan dengan mereka. [alu,
kosonglah rumah-rumah itu dari mereka untuk
sementarawaktu.

Balasan dan Siksaan bagi Orang-Ora^ng
yang Berbuat Malar

Setelah layar pagelaran rnereka itu ditutup,
konteksnya kemudian berpaling kepada kenyataan
yang sedang mereka (orangorans zalim) alami,
tindakan makar mereka yang keterlaluan terhadap
Rasul dan kaum mykminin, dan pengorganisasian

kejahatan yang niereka lakukan dalam seluruh
aspek kehidupan.

<'hE &K 
^i 

34i' ?4'tJK ii
$JrliaJiilu

"sesungguhnya mereka telah membuat makar yang
besar, palnhnl di sisi AIIahIah (balnsan) malar mmla
itu. Dan, s esurgguhny a mnlmr mnela itu (amnt besar )
sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. "
(Ibratrim: 46)

SesungguhnyaAllah itu Maha Meliputi terhadap
mereka serta tindakan makarnya meskipun makar-
nya ihr dengan kekuatan dan pengaruh yang dapat
meruntuhkan gunung. Sesuatu yang paling berat
paling kokoh, dan paling jauh dari gambaran ber-
gerak-gerak dan kebinasaan. Tindakan makar mereka

ini bukanlah sesuatu yang mnj lrul' frdak diketahui
dan samar dan jauh dari rengkuhan kekuasaan.
Tetapi, benar-benar hadir (ada dan nyata) di sisi
Allah. Dan, dengan itu Dia berbuat bagaimanapun
yang Diakeh"ndf.

T-f,:rt<tf '{6-,';1i$';ii{Gfi
t+6'A

:

"I(arena iht, jongmilnh sefuli-lali lamu mtttgira Allnh
almn mmyalnhi janji- Ny a lupada rasul-rasul- Ny a.

Sesunguhnya Alla.h Malnpukasa lagi mempunyai
p embalasan." (lbrahim: 47)

Tidakan makar itu tidak punya pengaruh sedikit
pun dan tidak merintangi perealisasian janjiAllah
terhadap para rasul dengan pertolongan (keme
nangan) dan penyiksaan orutg{rangyang membuat
makar dengan siksaan Yang Mahaperkasa,

".,sesungulaty a Allah Malnpulasa lagi mempuny ai
pembalnsan."

Jangan dibiarkan orangyang zalim itu terlepas,

dan jangan dibiarkan orang yang makar itu se
lamal. I<atz pernbalnsan di sini melontarkan bayang-

bayang yang relevan dengan kezaliman dan tin-
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dakan makar. Maka, orang zalim yang makar
(dengan dikiaskan kepada Allah) berhak diberi
pembalasan berupa penyiksaaan kepada mereka
sebagai balasan bagi kezaliman dan tindakan
makarnya serta sebagai realisasi keadilan Allah
dalam balasan.

Hal di bawah ini bukanlah sesuahr kemustahilan,

S L$yg,fw,9i.ifirg
'(Yaitu) padn hari (ketikn) bumi diganti d.engan bumi
yang l.ain dnn (demikian puln) |oryit,....'

Kita tidak tahu bagaimana hal itu menjadi sem-
purna. Kita juga tidak mengetahui tabiat bumi dan
langit yang baru serta tempat keduanya. Akan
tetapi, nash ayat melontarkan bayang-bayang ke
kuasaan yang kuasa mengganti bumi dan langtt,
dalam rangka membandingi tindakan makar yang
betapapun dahsyatnya, namun tetap saja kecil,
lemah, danpayah.

Dan, tiba-tiba kita lihat hal ihr telah terwujud,

t6\{t31i;
"dnn mereka sernuanya (di Padang Maluyar) ber-

Iumpul mmghndnp lu lndirat Allnh Yang Malm Esa

lngi Mahnpnlnsa. " (Ibrahim: 48)

Mereka merasakan bahwa mereka telanjang,
tidaktertuhrpi oleh penutup apa pun dan tidak di-
lindungi oleh pelindung apa pun. Mereka tidak ber-
ada di rumah atau kuburan merek4 tetapi berada
di tanah lapang (terbuka) di hadapan Yang Maha
Esa lagr Matraperkasa.

l<ata Al-WhlMr Yang Mahaperkasa' di sini
berperan dalam bayang-bayang ancaman keras
dengan kekuatan yang mahadahsyat yang tidak
bisa dibendung oleh tipu daya orang{rang yang
pongah dan merasa hebat, meskipun tindakan
makar mereka bisa merunfuhkan gunung.

Kemudian ingatlah, kita berada di depan sebuatr
pagelaran azabyang bengis, keras, dan menghina-
kan, yang relevan dengan makar dan kekuasaan ihr,

t *t-f;i O{-F #i 6.-*{t ii'
!,:ulii,i;iJ*6e&d&f:"

'Dan lmrnu altan melilnt orang'orang yang bndosa

padn lnri itu diilwt bnsama-sama dmgan bebn'gu.
Palwian mnela adn lnh dmi p elangkin (ter) dnn rnulu
mneka ditutup obh api rarala."Fbrahi'm: a9-50)

Pagelaran orang-orang berdosa yang diikat dua-
dua dengan belenggu dan berjalan baris demi baris
adalah pagelaran yang menghinakan dan juga me
nunjulftan kekuasaan Yang Matraperkasa. Di sam-
ping mereka diikat dengan belenggu, masih di-
tambah baju dan pakaian mereka terbuat dari bahan
yang sangat mudah terbakar. Pakaian itu dalam
waktu yang sama kotor dan hitam sebab terbuat
dari ter. Maka, dalampakaian itu adakehinaan dan
perendahan martabat serta ada jeritan lantaran
dahsyatnya panas sebab dekat sekali dengan api
neraka!

"dnn mula rnsrelm ditutup oleh api neraka."

Ihr adalah pagelaran azabyang menghinakan,
menyal4 dan membara sebagai balasan bagi tin-
dakan makar dan kesombongan.

r66';tly-u-Ku"y:Kxc;4-
$

'Agar Allah memberi' pemb alnsan kepada tiap - tiap
orang tnhndap apa yang in usahnlan. Sesungguhnya

AIIah Mahncepat hisab-Nya." (Ibrahim: 51)

Mereka sungguh-sungguh telah melakukan
makar dan berbuat zalim, maka balasannya adalah
paksaan dan kehinaan. Sesungguhnya Allah itu
Matracepathisabnya. Cepatnyahisab di sini relevan
dengan tindakan makar dan pengorganisaian ke
jahatan yang dulu mereka kira bisa melindungi dan
menyembunyikan mereka serta mampu meng-
halangi kemenangan seseorang atas mereka Maka
ingatlah, apayang telah mereka usatrakan dibalas
dengan kehinaan, kepedihan, dan cepatnya hisab!

Fungsi Al-Qur'an sebagai Balagh (Penjelasan)

Pada bagian akhir, surah ini ditutup dengan
materi yang semisal dengan materi awalnya, tetapi
dalam sebuah informasi umumyang lantang suara-

ny4

3,tLi)';rA tgry - r\i gj,${ $ tK

3#'vi$i\f"{)
"(Al-@ian) ini adalah pmjelnan yang cukup bagi

m,anusia, dnn supaya mnela dibni puingatan dtngan

dia, dan supaya mnelm mmgetahui baluoa Dia adalah
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Tithan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yng
beraknl mengambil pelajaran." (Ibrahim: 52)

Tujuan asasi dari penjelasan dan peringatan itu
adalah agar manusia mengetatrui bahwa Dia (Allah)

adalatrTuhan Yang Matra Esa- Inilah kaidah metode
agamaAllah yang di atasnya berdiri manhaj agama

dalamkehidupan.
Sudah tenhr yang dimaksud bukanlah sebatas

"mengetattuii', tetapi maksudnya adalah mendasar-
kan kehidupan mereka padakaidah pengetahuan

tersebut. Yang dimaksud di sini adalah tunduk
kepada Allah semata. Tuhan adalah yang berhak
sebagai Rabb, yakni Penguasa, Pemimpin, Peng-
atur, Pembuat syara', dan Pengarah. Berdirinya
kehidupan manusia di atas kaidah ini menjadi.
kannya berbeda secara esensial dengan setiap ke
hidupan yang berdiri di atas kaidah rububiyah
hamba kepada hamba (dalam arti, penghakiman
dan ketundukan hamba kepada sesama hamba).
Hal ini merupakan perbedaan yang mencakup
keyakinan dan imajinasi, perasaan dan peribadatan,

akhlak dan tingkah laku, serta berbagai nilai dan

tolok-ukur. Di samping itu, mencakup masalah-

masalah politik, ekonomi, dan sosial, serta aspek

kehidupan individu dan kolektif.
Sesungguhnya keyakinan terhadap Ketuhanan

Yang Maha Esa adalah kaidah bagi manhaj ke-

hidupan yang integral, dan bukan sekadar akidalt
yang berdiam diri (pasi0 dalam batin. Batasan-

batasan akidah jauh lebih luas dari sekadar ke
yakinan yang pasi{ yaihr meluas hingga mencakup

setiap aspek kehidupan manusia. Dalam Islam,
masalatr penghakiman dengan cabangcabangnya

dan masalah akhlak dengan garis-garis besarnya

adalah urusan akidah. Dari akidahlah memancar
manhaj kehidupan yang mengandung akhlak dan

nilai.nilai (ualues), di samping mengandung ber-

bagai hukum dan syariat
Kita tidak menemukan sasaran-sasaran Al-

Qur'an sebelum : (1) menemukan batasan-batasan

akidah dalam agama ini (Islam); (2) menemukan
makna-makna dari "bersaksi bahwa tiada tuhan
selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan

Allah" dalam taraf (tataran) yang luas dan jauh

cakupan dan muatannya; dan (3) memahami mak-

sud dari "beribadah kepada Allah semata". Kami
memberinya batasan dengan ketundukan kepada

Allah semat4 tidak saja dalam saat-saat shalat, tetapi

dalam segala aspek dan urusan kehidupan.
Sesungguhnya penyembahan berhala yang di.

mohonkan oleh Nabi tbrahim kapadaTuhannya
agaria dan keturunannya dijauhkan darinya, tidak
hanya tercermin dalam benfuk dan gambaran yang
sederhana seperti yang dipraktiliJ<an oleh bangsa
Arab jahiliah. Atau, seperti yang dipraktikkan oleh
berbagai aliran paganisme (watsaniyafl dalanr
berbagai bentuk (gambaran) yang dikonkretkan
dalam wujud batu, pohon, hewan, burung, bintang,
api, ruh, atau orang. Semuabentukpenyembahan
berhala yang simpel ini tidak mencakup seluruh
bentuk kemusyrikan terhadap Allah dan semua
bentuk penyembahan berhala. Berhenti pada
makna syirik dalam bentuk simpel ini, akan
menghalangi kita dari melihat bentuk-bentuk ke
musyrikan lainnya yang tiada berbatas, dan meng-
halangi kita dari pandangan yang benar terhadap
hakikat yang dicaricari oleh manusia dari berbagai
bentuk kemusyrikan dan jahiliah modern.

Oleh karena itu, harus diadakan kajian men-
dalam untuk menemukan tabiat (watak dan ciri
lfiusus) kemusyrikan dan hubungan berhala de
ngannya. Di samping juga harus memahami secara
mendalam makna berhala (itu sendiri) dan model-
model barunya dalam masyarakat jahiliah modern.

Sesungguhnya menyekutukan Allah tercermin
dalam setiap tempat (posisi) dan keadaan yang di
dalamnya tiada ketundukan yang murni kepada
Allah semata. Cukuplah (sebagai bukti kemusyri-
kan) jika seorang hamba tunduk kepada Allah
dalam beberapa aspek kehiduparury4 sementara ia
juga tunduk kepada selain Allah dalam aspek-aspek
kehidupan lainnya sehingga terwujudlah bentuk
dan hakikat kemusyrikan. Mengedepankan syiar-
syiar (tanda-tanda atau simbol-simbol) itu hanyalah
salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk-
bentuk ketundukan. Berbagai contoh yang ter-
dapat dalam kehidupan manusia dewasa ini mem-
berikan kepada kita contoh konkret bagi kemusyri-
kan dalam relung-relung tabiatnya.

Seorang hamba ber-tawajjuhkepada Allah de
ngan berkeyakinan terhadap uluhiahNya semata,
kemudian tunduk kepada Allah dalam masalah
wudhu, bersuci, shalat, puasa, haji, dan simbol-
simbol keagamaan lainnya. Sementara itu, dalam
waktu yang szrma, ia (1) tunduk kepada syariat-
syariat yang bukan dari Allah dalam kehidupan
ekonomi, politik, dan sosialnya; (2) tundukkepada
berbagai konsep dan istilah yang bukan produk
Allah dalam berbagai nilai dan tolok-ukur sosial-
kemasyarakatannya; (3) tunduk dalam masalah
akhlak, tradisi, adat-istiadat, dan mode (pakaian)
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kepada para penguasa dari kalangan manusia yang
mewajibkan semua itu kepadanya, padahal ber-
tentangan dengan syariat dan perintah Allah. Sung-
guh, hamba (semacam) ini mempraktikkan ke-
musyrikan dalam hakikatnya yang paling khusus.
Juga bertentangan dengan "persaksian bahwa tiada
hrhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah
utusan Allah" dalam hakikatnya yang paling khusus.

Inilah hal yang dilalaikan oleh manusia dewasa
ini. Sehingga mereka melakukannya dengan ringan
dan larul Mereka tidak menganggapnya sebagai
kemusyrikan yang dikerjakan oleh orang{rang
musyrik di setiap z,arn^ndan tempat!

Berhala tidaklah mesti tercermin (terwujud)
dalam model-model klasik (penyembahan) yang
sederhana itu. Berhala hanyalah simbol bagi thagut
yang bersembunyr di belakangnya untuk mem-
perbudak manusia atas nama berhala ihr, dan unfuk
menjamin (melangsungkan) ketundukan mereka
kepadanya dari celahcelah berhala itu.

Sesungguhnya berhala itu tidak bisa berbicara,
mendengar, atau melihat. Penjaga (uru kunci),
dukun, atau penguasalah yang berada di belakang-
nya, merekayasa dan menyihir lingkungan sekitar
berhala dengan berbagai "pagd'dan "mantra-
manta". Kemudian berbicara atas nama berhala ifu
dengan apa yang ingin ia ucapkan untuk mem-
perbudak dan menghinakan kebanyakan manusia.

Jika di bumi manapun dan di zanan apa pun
diangkat (ditinggikan) simbol-simbol para pe.
nguasa dan dukun berbicara atas namany4 dan atas
namanya pula mereka menetapkan apa-apa yang
tidak diridhai Allah, maka itulah berhala-berhala
dalam tabiat, hakikat, dan fungsinya!

Jika kesukuan, nasionalisme, kebangsaan, atau
kasta diangkat menjadi simbol, kemudian manusia
diinginkan menyembah simbol-simbol ini dan ber-
korban unhrkny4 maka semua itu adalah penyem-
batran berhala dan peribadatan kepada selain Allah.
Maka, berhala tidaklah mesti berupa batu atau
kayu, tetapi terkadang berupa mazhab (aliran) atau
simbol!

Sesungguhnya Islam tidaklah datang untuk se
kadar menghancurkan berhala batu atau kayu.
Kegigihan dan usahakeras dari parade pararasul
tidaklah sepenuhnya dikeratrkan unhrk urusan ini.
Berbagai pengorbanan fisik, siksaan, dan pen-
deritaan itu tidak pula disuguhkan unhrknya Sekali
lagi, bukan sekadar unhrk menghancurkan berhala
yang terbuat dari batu dan kayu ihr!

Akan tetapi, Islam datang untuk menegakkan

pembeda jalan antara ketundukan kepada Allah
semata dalam setiap urusan dan persoalan, dengan
ketundukan kepada selain-Nya dalam setiap hai'ah
'formaf metode, wadah' dan shurah 'gambaran,
imajinasi, konsep'. Wajib mencermati dan meneliti
berbagai hai'ahdan shurah itu pada setiap tempat
dan waktu, untuk mendapatkan tabiat organisasi
dan manhaj yan! lnrns. Juga menetapkan mana
yang tauhid dan mana yang syirik, ketundukan
kepada Allah semata atau ketundukan kepada
berbagai thagut, penguasa, dan berhala

Orangorang yang mengira diri mereka berada
dalam agamaAllah sebab merasa telah menguczlp
kan, "IGmi bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah
dan Muhammad adalah ufusan Allah", dan tunduk
kepadaAllah secara nyata dalam urusan-urusan
ritual, sementara di balik sudut yang sempit ini
merekajuga tunduk kepada selainAllah dan trnduk
kepada syariat-syariat yang tidak diridhai Allah,
maka mereka harus sadar terhadap kemusyrikan
besar yang mereka terlibat di dalamnya!!!

Agama Allah bukanlah senda gurau dan per-
mainan seperti yang digambarkan oleh orang-
orang yang menyangka diri mereka muslim di
bagian timur dan barat bumi. Sesungguhnya agama
Allah adalah manhaj universal bagi bagian-bagian
dan rincian-rincian kehidupan sehari-hari. Tunduk
kepada Allah semata dalam setiap rincian dan
bagian kehidupan sehari-hari (di samping pokok-
pokok.dan garis-garis besarnya) adalah ag:rma
Allah. Itulah Islam yang Allah tidak menerima dari
seseorang agama selainnya-

Sesungguhnya menyekuhrkan Allah itu tidak
saja tercermin dalam keyakinan terhadap ketuhan-
an selain Allah bersama-Nya. Tetapi, sejak awal
mulanya tercermin dalam bertahkim (berhukum)
kepada "hrhan-tuhan" selain-Nya

Penyembatran berhala ihr tidak tercermin dalam
penegakan (pendirian) batu dan kayu. Akan tetapi,
diukur dengan setiap pelaksanaan dan tunfutan
bagi berhala itu yang tercermin dalam pendirian
simbol.simbolnya.

Hendaklah manusia memperhatikan dan meng-
amati setiap negara. Untuk siapakah kedudukan
tinggi dalam kehidupan mereka? Kepada siapakatr
mereka hrnduk secara total? Dan, kepada siapakatr
mereka taat dan mengikuti (perintatr)?Jika semua
itu untuk dan kepadaAllah, maka mereka berada
dalam agama Allah. Sedangkan, jika semua ihr
untuk dan kepada selain-Nya (bersamaAllah atau
tanpa-Nya), maka mereka berada dalam "agama"
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thagut dan berhala. Hanya kepada Allah, kita me
mohon perlindungan!

" (Al,- @i an) ini adnlnh p mj ehsan y ang sanpurnn b agt

manus'in, dnn supay a mmelw di b ni p eringatan dengan

dia, dan supaya merela mcngetahui bahwa Dia adnlnh

Tuhan YangMaln Esa dnn agar martg-oratgyary bn'
alul mengambil pelajarun " (Ibrahin z 52) g



JTTZ flE-Tg
SANAIT NLilLIfr OAil ATI-ilAIII



Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an WI (1|e) luz XM Surah al-Hijr dan an-Nahl

fiAnnflil-flUn '
nilufanfian ill mcfian

JrmlanAm:gg

-iSiyliK,r-t,
Dengan menyebut nama Allah Yang Pemurah
lagi Maha Penyayang

Pendahulua^n
Surah ini secara global adalah Malid<iyyah, turun

setelah surah Yusuf pada saat-saat kritis, yakni
antara talrun dul<a ('am al-huai) dantahun terjadi
hijrah. Masa-masa itu yang telah kita bicarakan
karakter, kondisi.kondisi, dan tandatandanya pada
pengantar surah Yunus, Huud, dan Yusuf, yang di,
rasa cukup.

Surah ini mengandung karakter masa-masa ter-
sebut, beserta kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-
tuntutan pergeralsn. Ia menghadapi realitas masa
tersebut secara progresif. Surah ini juga mem-
berikan tnuj ih' arahan' kepada Rasulullah saw. dan
komunitas Islam yang bersama beliau, dengan
aratran yang realistis dan langsung, serta berjihad
melawan orangorang yang mendustai (kebenaran
Allah) dengan jihad fang besar, sebagaimana lorak-
ter Qur'an dan perannya pada umumnya-

Ketika gerakan dah,vah masa itu hampir saja
berhasil dibekukan karena ulah Quraisy yang keras
kepala terhadap dalnn'ah dan menolak (kerasulan)
Nabi saw. serta kelompok mukminin yang bersama
nya Al-Qur'an datang mengancffn orang{rang
musyrik yang mendustai (Islam). Al-Qur'an me
ngemukakan kepada mereka akibat buruk bagi
or:mg{ftmg yang mendustai dan tempatkembali
mereka Juga memberitatru Rasulullah tentang ala-

san pendustaan dan pengingkaran mereka Yakni,
tidakterkait dengannya dan tidakpula (terkait) de
ngan kebenaran ihr sendiri. Tetapi, pengingkaran
mereka kembali kepada pengingkaran yang mem-
pan dengan ayat-ayatyang nyata-

Selain itu, Al-Qur'an juga menghibur Rasulullah
dan menyanhrninya serta mengaratrkannya unfuk
terus dalam kebenaran yang dibawa. Juga menyeru
beliau agar mengadakan perlawanan kuat dengan
kebenaran tersebut dalam menghadapi kemusyri-
kan dan pendukungnya, serta bersabar terhadap
keterlambatan sambutan mereka dan terhadap ke
buasan dari keterasingan serta panjangnya per-
jalanan.

Dengan demikian, surah ini bertemu dalam
orientasi dan tema serta karaliternya, dengan
surah-surah lain yang furun pada masayang sama.

Yakni, menghadapi tuntutan-tunhrtan masa itu dan
kebutuhan-kebutuhan pergerakannya. Kebutuhan-
kebuhrhanyang tumbuh dari gerakan kaum mus
limin dengan akidah lslamnya dalam menghadapi
kejahiliahan Arab saat itu dengan segala kondisi
realitasnla. Selain ihr, ia juga menghadapi kebuhrh-
an-kebufirhan gerakan Islam dan konsekuensinya
setiap kali masa itu berulang, seperti yang dihadapi
gerakan Islam pada saat-saat sekarang di zaman
modern.

IGmi perlu menegaskan karakter ini di dalam Al-
Qur'an, yakni karakter realistis dinamis. IGrena
sifat dan karakter ini dalam pandangan kami
merupakan kunci berinteraksi dengan AlQur'an,
mematrami, menganalisis, serta mengetahui target-
target dan tujuan-tujuannya

Memang semestinya ada kesertaan kondisi,
situasi, kebutuhan-kebutuhan, dan tuntutan-tun-
futan realitas praktis yang menyertai furunnya teks
AlQur'an. Hal-hal tersebut mesti terwujud untuk
mengenal arah teks dan esensi kandungannya.
Juga untuk melihat dinamika ayat saat ia aktif
beradaptasi di tengatr makhluk hidup, menghadapi
keadaan yang realistis, sebagaimana menghadapi
kehidupan yang bergerak bersama atau berlawan--
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an dengannya. Pandangan seperti ini sangat pen-

ting unhrk memahami hukum-hukumnya dan me
rasakannya, sebagaimana penting untuk meng-
ambil manfaat dari arahan-arahan setiap kali ter-
ulang kondisi dan senfuhan-senfuhan pada era
sejarah berikunrya. Khususnya, di dalam hal yang
kita hadapi sekarang saat kita melanjutkan misi
dakwah Islam.

Kami katakan pendahuluan ini saatkami yakin
bahwa tiada yang melihat pandangan ini pada masa
kini selain merekayang bergerak dengan agama
ini (Islam) dalam menghadapi jahiliah modern. Ke
mudian mereka menghadapi keadaan, kesamaran
(kesulitan), situasi, dan peristiwa-peristiwa seperti
yang dihadapi pembawa risalah dakwah pertama
(Muhammad saw.) dan para pendukung bersama
beliau. Yakni, menghadapi penolakan dan penyim-
pangan dari agama ini dalam hal hakikatnyayang
besar dan universal, yang hakikatitu takterealisasi
kecuali dengan berpihak secara utuh kepada Allah
semata dalam semua aspek kehidupan, akidah,
aKrlak, ubudiah, politik, ekonomi, dan sosial. Demi-
kian apa yang mereka peroleh berupa penyiksaan,
pengusiran, dan pembunuhan, seperti yang dirasa-

kan oleh para generasi Islam pilihan pertama dalam
bentuk cobaan di jalanAllah.

Sesungguhnya mereka yang bergerak dengan
agama ini dalam menghadapijatriliah, mereka meng-
hadapinya sebagaimana yang dihadapi jamaah

Islam pertama. Sebenarnya mereka sajalah yang
mampu melihat pandangan ini. Hanya merekayang
mampu memahami inti Al-Qur'an, mengetahui
dengan tepat maksud yang hakiki dari kandungan
nash-nash Al-Qur'an, dengan cara yang seperti
yang kami jelaskan terdatrulu. Mereka saja yang
memiliki kamampuan mengintisari analisis gerak-

an yang tidak memerlukan pemahaman dengan
kertaskertas (catatancatatan tertulis), dalam meng-
hadapi kehidupan dinamis yang tak henti bergerak

Pada kesempatan penjelasan tentang fiqih hara-
kah (fmahaman pergerakan) kami ingin menyata
kan bahwa pamahaman yang diharapkan kon-
ldusinya pada saat-saat ini adalatr pemahanum yang
dibutuhkan unhrk sebuah gerakan yang tumbuh
kembang menghadapi jahiliah yang komprehensif.
Gerakan yang bertujuan mengeluarkan umat ma-
nusia dari kegelapan menuju cahaya terang, meng-
ubah mereka dari kejahilan kepada Islam, mem-
bawa mereka dari tunduk kepada makhluk agar
tunduk hanya kepada Khaliq semata. Semua ini
sebagaimana harakah pertama masa Nabi Muham-

mad saw. yang menghadapi jahiliah Arab dengan
upaya seperti ini; sebelum tegaknya negara di
Madinah; sebelum Islam memiliki kekuasaan atas
umat manusia di muka bumi.

Kita saat ini dalam posisi yang serupa walaupun
tidak sama persis, karena kelainan sebagian sihrasi
dan kesamar.an (kesulitan) eksternal. Kita meng-
arahkan dakwah fshm agartumbuh menghadapi
jahiliatr komprehensif dengan perbedaan dalam
kesamaran (kesulitan) dan situasi atau kebutuhan-
kebutuhan dan tuntutan realistis bagi gerakan.
Perbedaan ini yang menuntut adanya ijtihad baru
dalam fiqih harakah, menyelaraskan antara peris
tiwa sejarah masa lalu bagi harakah Islam pertama
dan karakter era masa kini dan konsekuensi-kon-
sekuensi yang berubalr-ubah sedikit atau banyak.

Pemahaman semacam ini yang dibutuhkan oleh
gerakan Islam yang lahir. Sedangkan, pemahaman
khusus tentang sistem negara dan afuran-afuran
sosial yang tetap, hal itu bukan waktunya. Sebab,
belum ada sekarang di muka bumi negara Islam
atau masyarakat islami yang kaidah interaksinya
syariatAllah dan sesuai dengan fiqih Islam! Fiqih
semacam itu akan datang pada saatny4 menjelas
kan hukum-hukurnnya secara rinci untuk keper-
luan masyarakat Islam saat terwujud; dan meng-
hadapi kondisi realitas yang mendominasi masya-
rakat saat itu! Sungguh fiqih Islam tidak muncul
dari kekosongan dan tidak pula tumbuh benih-
benihnya di awang-awang.

Tbma{bma Surah
Kita kembali kepada lanjutan pembicaraan ten-

tang tema-tema suratr al-Hijr ini.
Poros pertama dari surah ini adalah menampil-

kan karalrter para pendusta agama dan motivasi
awal pendustaan mereka Juga menggambarkan
tempat kembali yang menakutkan yang menanti
kedatangan para kafirin dan pendusta itu. Di sekitar
poros inilah konteks surah ini berputarpadabebe
rapa putaran, dengan beragam tema dan bidang.
Semuanya kembali kepada poros aslinya, baik
mengenai kisah, fenomena alam, kejadian kiamat,
arahan-aratran, maupun tanggapan-tanggapan yang
menyusul kisatr-kisah tersebut menyusupinya dan
memberikan tanggapan terhadapnya.

Jika cuaca surah ar-Ra'd mengingatkan cuaca
surah al-An'aam, maka cuaca surah al-Htjr meng-
ingatkan cuaca surah al-Araaf Yang permulaannya
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dengan peringatan, sedangkan orientasi isinya
menegaskan peringatan tersebut. Demikianlah
dalam suratr al-Hijr ini, permulaannya seirarna de
ngan konteksnya, dengan sedikit perbedaan dalam
rasa dan kelezatan (bahasa).

Peringatan dalam permulaan surah al-Airaaf.
(ayat 2-5) sangat jelas, "Ini adnlah s ebuah Kinb y arry
diturunlwn lrzpadnmu (Muh"ammnd,), j anganlah adn
dalarn dadnmu lusempitan larennnya, agar englau
manbri pningatnn denganny a dan sebagai p eri.ngatan

bagi orang-mangberiman. Ikutilnlt apa yang di.turun-
Ian lupadamu dnri Tfulwnmu dnn jangan ilwti para
pemirnpin selnin-Nya. Am.at sedikitlnh knmu meng-

ambil pelnjaran dnripadnnya. Betapa banyak negni
y ang Kami binas alwn, mnla dnnnglah silcsaan l(mi
(mmimpa pmduduknya) di walau mnekn di mnl.arn

lari atau di waktu rnerelw bdstirahnt di tengah lwri.
Malm,'tidak ada lceluhan moeka di wahu dntnng
kepadn mereka silesaan Kami, lucuali mengatakan,
'Saunguhny a lwmi a"dalnh orang-orang jang z!.lim.''

Kemudian datang kisah Adam dan Iblis yang
diikuti orientasi kandungan ayat ini sampai tamatlah
kehidupan dunia Semuanya kembali kepadaTuhan
merek4 mereka mendapatkan kebenaran peringat-
an itu. Setelah kisah itu dikemukakan fenomena
alam, yaitu langit dan bumi, malam dan siang,
matahari dan bulan, bintang-bintang yang hrnduk
dengan perintah-Nya angin, awan, air, dan buah-
buahan. Yang setelah itu disusul dengan kisah
kaum Nuh, Hud, Shaleh, Irth, Syuaib, dan Musa-
Semuanya membenarkan peringatan itu.

Di dalam surah al-Hijr peringatan itu muncul
pada awal surah.Tetapi, diwarnai dengan kehebat-
an dan ketida$elasan yang suasananya menambah
ketakutan dan kepastian tempat kembali,

"Orang-mang yang lafir sninglnli (rwnti di akhirat)
ncnginginlw kirany a mnela dalrulu di dunia nni adi
orang- urang muslim. Bimlanlnh mnekn di dunin ini
mnlmn dan bnsmang-suwng dan dilalnilun obh
atgtrn-angan (kosong), nnl@ lvkk merelw alwn me-

ngetalwi (akibat pabuntan mnelm) Ifumi tiadn mtm-
binnsaknn suatu nzgeri pun mel"ainlwn adn baginya
lrztmuan mnsa yang tclnh diutnplan. Titlak adn suatu
umat pun yang dapat mcndnhului ajalrrya, dan tidnk
(pula) dnpat rungundurknn(nya). " (al-Hijr: 2-5)

IGmudian konteks ayatmenampilkan fenomena
alam. langit dengan segala galaksinya, bumi yang
membentang, dan gunung-gunung memuncak. Te
hrmbuhan yang seimbang, angin sepoi-sepoi, air
dan siraman hujan, kehidupan dan kematian serta

hari mahsyar (dikumpulkan) bagi seluruh makh-
luk Yang disusul dengan kisatrAdam dan lblis, dan
diakhiri dengan tempat kembali pengikubrya dan
para pengikut orangorang mukmin. Terdapat pula
setelah itu sekilas kisah lbrahim, [lth, Syuaib, dan
Shaleh, dengan memperlihatkan tempat kembali
orang,orang pendusta. Juga menjelaskan bahwa
orang{rang muiyrik Arab mengetahui pengaruh
mempelajari kaum-kaum tersebut, saat orangorang
Arab itu melewati mereka pada jalan menuju ke
Syam.

Poros dari dua surah itu satu, tetapi keduanya
memiliki karakter yang berbeda Ritune Crama)nya
serupa namun tidak sama Seperti biasa Al-Qur' an
dalam memapa.rkan tema-temanya yang terpadu,
dengan carayang beragam, berbed4 dan serupa.
Tbtupi ia tidak berulang selamanya dan tidak pula
kontadiksi satu sama lain.

Konteks surah ini mungkin dapat dibagi dalam
lima putaran atau lima penggalan. Setiap penggalan
itu mengandung tema atau bidang tertentu.

Putaran pertama mengandung keterangan sun-
natullatr yang pasti pada kerasulan, iman kepada
kerasulan, dan sikap mendustainya, yang dimulai
dengan peringatan yang sarat dengan anqrman
(ay at 2-3), " O rang- m ang y ang kartr s ninglwli (mnti
di akhirat) menginginl@n kiranya mnela dnhulu di
dunia menjadi orang-arang muslim. Bimkanlah mnela
di dunia ini mnlwn dnn bnsmnng-smnng dan dilnlni-
lwn okh angan-angan lasong, nnlfi kzlnk mnelm aknn
mmgetahui akibat prbuatan mnelm. " Dial*riri de.
ngan keterangan batrwa orangorang pendusta ifu
mendustai hanya lantaran sikap keras kepala bukan
karena kurangnya dalildalil keimanan,

'Dan lenlnulnh l(ami bulakmt. untuk mnelw salnh satu
dari (pinu-pintu) larryit, lnh mnekn nus-mennus raik
lu atasnya, tentunya mnelw bnlwta, 'Sesungguhnya
pandnngan lamilah yang diknburlun, bahlcnn lwmi
adalnhnarg-nangyarrykerusihir."'(al-Hiir:1415)

Mereka semua sahr model,

'Dan sungguh Kami klnh matgutus (bebnapa rasul)
sebelam lamu, lccpadn umnt-umnt yang tndahulu. Dan
tidnk danng seorang rasul pun l"pod" mnelw, me-
Ininknn mnelw selnlu mmQnolnk-olnknya. Demikian-
lnh Knmi memt^suklwn (rasa inglwr dnn rumpnohk-
olnkknn ilu) lw dnlam Inti mang-mary jary bndosa
(marry- mang kafr ). Mnekn tidnk b niman kzp adnny a
(Al-fuf an), dnn sesungguhnya telah berlnlu sun-
rwtullah terlndnp orang- mang daltala. " (al-Hijr: 10-
l3)
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Putaran kedua menampilkan tanda-tanda ke-
kuasaan Allah pada alam. Di langit, bumi, dan di
antara keduanya, sungguh tanda-tanda kekuasaan
Allah telah ditentukan dengan bijaksana dan
diturunkan dengan ketentuan-Nya,

"sesungguhnya Karni tel^ah mmciptakan gugusan bin-
tang-bintang (di kngit) dan Kami telah menghiasi

Inngit iht bagi mang-mang y arg m.ennndang(ny a). Dan
Kami memelih"aranya dari tiap-tiap setan yang tn-
kutuk. Kecuali setan yatg mmcuri-atri (bnita) yang
dnpat didmgar (dari mahilut),lnlu dia dilejar ol"eh

sanburan api y ang taang. I(ami telnh menglnmparknn

bumi dnn menjadilun padnnya gunung-gunury dan

tumbuhlwn padnnya segah sesuatu menurut ukuran.

Knmi tehh mutjadilun untukmu di bumi fupnluan-
kzpnluan hidup, dan (Ifumi mmciptnlw puln) twkh-
luk-maAihluk yang lamu selwli-lwli bulwn yang m.an'
bnilun rezpki untuknya. Tidnk ada sesuatu pun tne-

lninlwnpada sisi l{amilnh l&aannhnya. Ifuni tidak
menurunkannya melninlun dmgan ukuran yartg tu-
tentu. I(ami telnh mmiuplmn angin urrtk mtngawin knn
(tumbuh+umbuhnn) dan Kami turunlwn hujan d"ari

Iangit, hlu Kami bni lwmu minum dari air itu, dnn

seluli-lali bukanhh lumu y ang mmyimpannya. " (al-
Hijr:16-22)

Kepada Allah jualah tempat kembali segala se
suahr dan segalanya (ditentukan) waktu yang ter-
batas dan tertentu. FirmanAllah dalam surah alHijr
ay at 2125,' D an s e sungguhny a lfumilnlt yrg nvng-
hiduplnn dnn memntilwn, Kami pul.a y ang mewarisi.

Knmi tzlnh mengetahui mang- mang y ang tndnhulu dnn

Kami juga mengetahui orang-lrang yang lumudian.
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan meng'

himpun rnereka. Sesungguhnya Dia adalah Maho"
bij alrsarw lngi Malm Mmgenhui. "

Sedangkan putaran yang ketiga menampilkan
kisah manusia, asal petunjuk, dan kesesatan yang
ada pada diriny4 serta sebabsebab keduanya Juga
tempat kembali orang{ftmg berdosa dan mereka
yang memperoleh petunjuk Yang demikian itu jelas

pada penciptaan Adam dari tanah liat kering (yang

berasal) dari lumpur hitam yang diberi benhrk dan
tiupan roh (ciptaan) Allah pada tanatr itu. Kemudian
pada tipu daya dan kecongkakan Iblis serta domina-
sinya terhadap orangorang berdosa bukan ter-
hadap orang yang ikhlas.

Putaran keempat menerangkan pergumulan
orangonmg tertinggal dari kaum llth, Syuaib, dan

Shaleh, dimulai dengan firman-Nya, "Kabarlanlah
fupann fumna-lnmba- Ku, sesungguhnya Akulnh Yang

Mahn Paryampun lagi Malw Pmy ay ong. D on azpb - Ku
odnlah s angat p e dih. "Kernudian kisah-kisah berun-
tun, sangat tampak rahmat Allah kepada Ibrahim
dan [lth, sedangkan azabNya ditimpakan kepada
kaum llth, Syuaib, dan Shaleh. Ditampaldran dalam

kisah-kisah ini bahwa bangsa Quraisy melihat ke
hancuran bangsa-bangsa yang melewati bumi
mereka pada jalan'menuju Syam dan memperhati-
kan bekasbekas kehancuran itu,

"Sesungguhnya Pafu yory dzmikian itu tandn-tanda
bagi mnela y ang mempnlntilun. Dan sesunguhnya
lan itu benm-bmm tnbtnk di jalnn yangmasih tetap
(dilnlui mnekn) " (al-Hijr: 7 5 -7 6)

Putaran yang kelima mempertontonkan kebe
naran padapenciptaanlangit dan bumi1ang ditenhr-
kan (kejadian) kiamat dan peristiwa-peristiwa se
telah itu baik balasan pahala maupun sanksi, yang
dihubungkan dengan dalavah Rasulullatr saw.. Itu-
lah kebenaran terbesar yang mencakup seluruh
alam semesta serta permulaan ciptaan dan akf,rir
dari segalanya (mulai ayat 85) , 'Don tidnklnh l{ami
cipnlan lnngit dnn bumi s ntn anrnra luduanl a kzanh
dengan kebenaran, dnn sesunguhnya kiamat pasti
dontg, mala maaJlwnlnh merelw dtngan cara yng
baik. D an Tulmnmu, Dialah Yang l[a]n Pmcipta Wi
Maha Mcngetn hui. Ss aungulmy a Karni uhh bnilwn
Iupadnrnu tujuh ay at y ang dibam bmrlnng-ulang dan
Al-@ti an yang ogung", sampai akhir surah.

*t*

";* 
t G o,,;35 ot ilt 4;tu7r

'v-'{U€'13^t4tr4l}6'6LLini
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-*AA*,-\1,i?fu.+rS6r$y;;e

y1;'lj,sliq;,tljqi,'ulFS:a<A
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A;$U3L"itL3;3tg'q'fi\',
t6+;jfi)a\'866**e*t
tti;'1i'irsr,155f)vfir11$
"AIif, laam, raa- (Surah) ini adalatr (sebagian
dari) ayatayat At-kitab (yrrtg sempurna), yaihr

Al- Qur'an yang memberi penjelasa^n
(1) Orang-orang ya^ng kafir ihr seringkali (nanti
di akhirat) menginginkan, kiranya mereka
dahulu (di dunia) menjadi orang-orangmuslim.
(2) Biaxkantah mereka (di dunia ini) makan dan
bersenang*enang dan ditalail.* oleh angan-angan
(kosong), maka kelak mereka a^kan mengetahui
(aldbat perbualan mereka). (3) Igrri fiada mem-
binasakan sesuahr negeri purl melainkan ada
baginya ketentra^n masa yangtelah ditetapkan
(4) fidak ada sahr umat pun yang dapat men-
dahutui ajdnyq dan 6dak pula dpat mengun-
durkannya. (5) Mereka berkata, 'IIai ora.ng-
orang yang diarruntran Al-Qur'an kepadanya,
sesunguhnya kamu benar-benar orang yang

Stla. (6) Mengapa kamu tidak mendatangkan
malaikat kepada kafiti jika kamu termasuk
orang-orang yang benar.' (7) Ifuni tidak me-
nunrnka^n mdaikat melainkan denga.n bena.r
unhrk membariva azab dan tiadahh mereka ke-
ril<a ihr diberi tanggulu (8) Sesungguhnya kami-
lah yang menurunka.n Al-Qur'a.n, dan sesung-
guhnya kami benar-benar memeliharanya. (9)

Dan sesungguhnya kami telah mengutrs (bebe-
rapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat
terdahulu (10) Dan tidak datang seorang rasul
pun kepada mereka, meliainkan mereka selalu'
memperolokolokanrya. (tt) Oemikianhfr, kani
memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olok-
an ihr ke dalan hati orang-orang yang berdosa
(orang-orang l€ffr). (lI}) Meneka tidak berirnan
kepada AI-Qr-an d"n sesnrngguhnya telah ber
lalu sunna.hrllah terhadap orang{rrang dahulu.
(13) Dan jika Kami membukakan kepada
meneka salah satr dari pinhr-pinhr langil hfu
mereka terus-menerus naik ke atasnya. (U)
Tbnurlah mereka berkatar'Sezungguhnya pan-
dangan karnitah yang dikaburkan, bahkan
kafid adalafi orang{ratrg yang kena sihir."' (15)

Pengingkaran terhadap Al-Qur'an
Inilah penggalan pertama dari konteks surah,

berbicara tentangAlKitab yang didustai oleh omng-

orang musyrikin dan mengancam mereka dengan
kedatangan hari di mana mereka berangan-angan
jika mereka dapat (kembali hidup) menjadi orang
muslim. Hal itu sebagaimana penggalan tersebut
mengupas masalah sebab mengapa hari ini menjadi
angzln-angzln merek4 padahal ia telah ditentukan
masanya Juga menyebutkan tantangan dan ejekan
mereka serta permohonan mereka tentang malai-
kat. Kemudian mengancam mereka bahwa furun-
nya malaikat akan membawa kehancuran dan ke
rusakan. Terakhir penggalan ini mejelaskan ten-
tang alasan hakiki dari pendustaan, bahwa alasan
tersebut bukannya kekurangan dalil tetapi sikap
keras kepala mereka.

t # o,c31,*e .-,1i 1;au7r
'Alif,lnnm, ran. (Surah) ini adnlnh (sebagian dari)
ay at- ay at Al- Kitab (y ang sempurna), yaitu (ay at- ay at)
Al- @ri an y ang membni penj elnsan. " (d-Hijr: 1)

Huruf-huruf itu dap sejenisnya adalah Al-Kitab,
ia adalah Al-Qur'an. Huruf-huruf yang ada pada
semua itu, ia adalah ayat-ayatyangtinggr nilai dan
jauh jangkauannya, susunannya adalah mukjizat.
Huruf-huruf yang zatrryatidak bermakrn itu, adalah
Al-Qur'an yang jelas dan memberi penjelasan.

Jika suatu kaum mengingkari ayat-ayatAl-Kitab
yang mukjizat ini dan mendustai Al-Qur'an yang
sangat jelas, maka akan datang kepada mereka
suatu hari di mana mereka berkeinginan tidak
seperti sekarang, mereka berangan-angan dapat
beriman dan istiqamah,

i|^;;Y61;Zi2$i1,19,
"Orang-mangyangkafr itu sninglmli (ranti di alchi-
rat) mmginginlmn, kiranyamaelm dnhulu (di dunin)
mmjadi orang-orang muslim." (al-Hijrz 2)

Rubama'sekiranya'..., tetapi tidak bermanfaat
angan-angan dan keinginan itu. I{ata sekiranya
(rubama) mengandung makna ancaman tersem-
bunyi dan ejekan yang dikemas. Di dalamnya juga
mengandung makna frintah memanfaatkan pe
luang dan kesempatan yang diberikan untuk ber-
islam sebelum hilang kesempatan ihr dan datanglah
suatu hari yang mereka ingin menjadi orang Islam,
padahal saat itu tidak berguna lagi keinginan dan
angan-angan mereka.

Ancaman lain yang keras terlihat pada ayat se
lanjutnya,
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'oj:V-3;:3J:.fr,XuJV*::;ee'{V-g)1

+rq2

"Biarlrnnlah merekn (di dunia ini) malan dan bu-
sewng-sewng dnn dilalnilwn obh angan- angan (lasong),

m.ala lulak mnelu alun mzngenhui (akibat perbuatnn

mnela)." (al-IIijrz 3)

Biarkan keadaan mereka yang hidup ber-
perikebinatangan hanya untuk makan dan ber-

senang-senang, tanpa ada tafakur, analisis dan

observasi ikniah. Biarkan mereka dalam kondisi
itu. Angan-angan mereka yang melalaikan dan
ketamakan yang menipu, usia berjalan dan ke
sempatan hilang. Biarkan mereka, jangan diri Anda
disibukkan oleh mereka yang rusak dan sesat
dalam angan-angan panjang yang menipu, te
rawang-awang, dan menyibulftan mereka dengan
kerakusan. Terus saja mereka berangan-angan
sampai mereka mengira bahwa usia mereka di-
panjangkan. Mereka juga mengira bahwa mereka
berhasil dengan angan-angan ifu tanpa ada yang

dapat menolak dan menghalanginya. Mereka
mengira bahwa tidak ada yang menghisab (meng-

hitung) mereka, sebagaimana mereka mengira
bahwa mereka akhirnya akan selamat dengan apa

yang mereka dapatkan dari apa yang mereka
makan.

Gambaran angan-angan yang melalaikan adalah
gambaran manusia hidup. Angan-angan gemer-

lapan tetap saja mengarungi manusia. Ia berjalan di
belakangnya dan sibuk dengannya, tenggelam di
dalamnya, sampai melewati batas wilayah aman.

Bahksn, sampai manusia itu lupa kepada Allah, lupa
takdlr, lupa ajal, bahkan lupa kewajiban bahwa di
sana jugi ada batasan-batasan. Mungkin mereka
juga lupa bahwa di sana ada Tuhan, di sana ke
matian, dan ada pula pembangkitan.

Inilah angan-angan yang membunuh, yang Rasu-

lullatr saw. diperintahkan untuk membiarkan orang-

orang kafir ihr dalam angan-angan tersebut,'Mnela
alwn rnmgetahui (akibat pnbuatnn mnelw). "I(aren4
tidak berguna lagi ilmu setelah lewat kesempatan.
Ini adalah iurcaman buat mereka. lni juga me-
rupakan kecaman tajam. Semua ini diharapkan
dapat membuat mereka terbangun dari angan-
angan menipu yang melalaikan mereka terhadap
tempat kembali yang pasti.

Sunnatullah tetap berlaku, tidak diingkari, ke-
hancuran bangsa-bangsa tergadai dengan ajalnya

yang telah ditentukan Allah. (Kehancuran itu)
tergantung pada perilaku bangsa tersebut, yang
berada pada takdir dan kehendak Allah,

#\1t?fr 4K;4,1yzsJr{S"iru5

Sifir4\156A"r4,
"Kami tiada mernbinasakan suatu negeri pun, rne-

lninlun ada baginya ketentuan masa )atg telnh di-
tctaplan. Tidak adn satu umnt pun yang dnpat men-

dnhului ajalnya, dan tidnk (puk) dnpat mengundur-

lun (ny a). " (al-IJiir: 4-5)

Maka, janganlah (meminta) kemunduran siksa
untuk mereka pada suatu saaL Karena, hal itu
adalah sunnatullah png berlaku padajalannyayang
ditentukan, dan mereka pasti akan mengetahuinya

Demikianlatr kitab ketenhran masa yang ditetap
kan dan ajal yang ditentukan, yang diberikan Allah
bagi negeri-negeri dan bangsa-bangsa agar mereka
berkarya. Atas dasar karya dan perbuatannya,

mereka tetap ingat tempat kembali mereka. Jika
bangsa-bangsa dan negeri itu beriman dan berbuat
baik, melakukan perbaikan dan menegaldcan ke
adilan, niscayaAllah akan memanjangkan usia (ke
jayaan) bangsa dan negeri itu, sampai ia menyim-
pang dari asas-asas tersebut dan tak ada lagi ke
baikan yang diharapkan. Saat itulatr sampai ajalnya
hilang eksistensinya, kemungkinan binasa sebi.
nasa-binasanya atau melemah secara bertatrap.

I(adans dikatal€n bahwa sesungguhnyabangsa
bangsa yang tidak beriman, tidak ihsan, dan tidak
memperbaiki serta tidak adil, iustu bangsa ihr kuat
dan kaya. Kata-kata ini adalah ilusi, karena pada

bangsa tersebut masih ada sedikit kebaikan yang
diharapkan. Walaupun kebaikan untuk memak-
murkan bumi, kebaikan keadilan pada batasbatas
yang sempit sekalipun, kebaikan perbaikan materi
dan kebajikan terbatas. Di atas sisasisakebaikan ini
bangsa-bangsa ihr hidup sampai mereka kehilang-
an kebaikan itu, sehingga tak tersisa sedikit pun
kebaikan. Kemudian musnahlah secaralazim me
nemui ajalnyayang ditentukan. Sesungguhnya sun-
nahrllah tidak melenceng, setiap umat mempunyai
ajal yang ditenhrkan, "Tidnk adn ntu umat pun yarry

dapat nntnnhuki ajalnyo dm tidnk puk dapat nmg-
undurlannya."

Konteks ayat-ayat ini menceritakan keburukan
adab mereka terhadap Rasulullah saw. yang telah
datang dengan Al-Qur'an yang jelas. Al-Qur'an
membangunkan mereka dari angan-angan yang
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melalaikan, mengingatkan mereka akan sunatnllah,
tetapi mereka menghina dan meremehkannya,

* 3p:: J(,tfii *t" Jj a ir $aiJs;
t *.*6 6 u\-t<aivfu"t: #5 i

'Mnekn bolrntn,'Hai mang-nang yang diturunknn Al-
Qian lupadanya, saungguhnya knrnu benm-bmnr
orang yang gih. Mmgaqa lmmu tidnk mmdnnnglmn
mnlaikat l"podo lwmi, jika kamu tnmnsuk orang-
orang I ang baur. "' (al-Hijr z 6-7)

Penghinaan mereka tampak pada seruan merek4
"Hai mang- mang y ang diturun*nn Al- @ti an kzpadn-
nya. "Merelamengingkari watryu dan kerasulan,
tetapi mereka memperolok Rasulullatr dengan kata
kata itu. Tampak pula keburukan adab mereka
terhadap Rasulullah ketika mereka menyifiti Rasul
al-Amin, "Sesungguhnya kamu orang gila " Kecam-
an mereka ini sebagai sanggahan dakwah Rasu-
lullatr kepada mereka dengan AlQur'an yang mem-
berikan penjelasan.

Mereka juga mengejek dengan memintakan ke
hadiran malaikat yang membenarkan kerasulan
Nabi saw.,'Mmgapa knmu tidnk mmdatanglan mn-
lnil@t lupadn lwmi, jilu lamu terrnnsuk marry-mang
yang bannr."

Bentuk permohonan malaikat terulang pada
surah ini dan surah-surah lain, bersama Rasulullah
dan para rasul sebelumnya Hal demikian adalah
seperti yang kami katakan bahwa ini fenomena
kebodohan terhadap manusia yang dimuliakan
Allah. Maka, Dia menjadikan kenabian pada diri-
nya, dan terdapat pada hamba-hamba pilihan-Nya.

Bantahan terhadap ejekan, olok-olok, dan ke
bodohan ini dengan sebuah kaidatryang disaksikan
oleh pergumulan orang-orang terdahulu bahwa
malaikat tidak turun kepada Rasul selain untuk
kehancuran orzrng{mng pendusta dari kaumnya
saat ajalnya beral*rir. IGtika itulah tidak ada tang-
guhan danpenundaan,

t:',y,iy-g{ur{rrJ"$tsiii3c
"I(ami tidak menwa nJan naln;lwt ruhinl,an dengan
benar (untuk mcmbawa ql.b) dan tiadnlnh mnelw
letilmitu dibri tangui." (al-Hijr: 8)

Apakah itu 1ang mereka inginkan dan harapl<an?

Allah yang Memelihara AI-Qur'an
Kemudian konteks surah menggiring mereka

kepada petunjuk dan renungan. Sesungguhnya
Allah tidak menurunkan malaikat kecuali dengan
benar, unfuk mereka realisasi dan laksanakan.
Kebenaran ketika didustakan adalah kebinasaan.
Mereka berhak.rnemperoleh kebinasaan, maka
terealisasi kebinasaan itu. Hal ifu adalatr kebenaran
yang diturunkan malaikat untuk dilaksanakan
tanpa ditunda. Allah mensinginkan kebaikan dari
apa yang mereka inginkan untuk diri merek4 maka
Dia hrunkan peringatan (Al-Qur'an) agar mereka
renungkan dan menjadikannya pefirniuk hidup. Hal
itu lebih baik dari turunnya malaikat dengan ke.
benaran yang terakhir jika mereka memahaminya,

ish-*16;5'Attr;itq
"Sesunguhnya Kamilah yang mmurunlan Al- @tf an
dan sesungularya lfumi benar-benar mmzlilnranya. "
(d-Hijr:9)

Sangat baik bagi mereka untuk menghampiri-
nya, karena Al-Qur'an terpelihara. Ia tidak ber-
kurang dan berubah, tidak bercampur dengan ke
batilan, dan tidak tersentuh perubatran. [a mem-
bimbing mereka kepada kebenaran dengan per-
hatian dan pemeliharaan Allah, jika mereka meng-
inginkan kebenaran ihr. Tetapi jika mereka meng-
inginkan turunnya malaikat (sekadar) menantang,
sesungguhnya.tllatr tidak menginginkan hrrunnya
malaikat untuk mereka. IGren4 Dia menginginkan
kebaikan bagi mereka dengan menurunkan Al-
Qur'an, bukan malaikatyang (ditugaskan) merusak
dan menghancurkan.

Hari ini setelah beberapa kurun waktu dapat
melihat janji Allah yang benar untuk memeliharaAl-
Qur'an, kita pun melihat padanya mukjizat yang
bersaksi dengan Rabbaniah kitab ini-di samping
saksi.saksi lain. Kita juga melihat bahwa situasi,
kondisi, dan frktor-faktor yang bergumul dengan
Kitab ini selama beberapa kurun walrtu yang tidak
mungkin membiarkannya terpelihara tidak ber-
ubah satu kata atau kalirnat IGlaulah bukan adanya
kekuasaan di luar kehendak manusia, kekuasaan
itu lebih besar dari situasi, kondisi, dan fiktor-frktor
lain. Kekuasaan besar tersebut menjaga kitab ini
dari perubatran dan pengubahan, memeliharanya
dari kesia-siaan dan penyimpangan.

Telah datang terhadap QurJan suatu zaman liada
hari-hari fitnah pertama di mana banyak frqoh-
frqah dnbanyaknya perselisihan, fitnah tersebar
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dan peristiwa-peristiwa mengombak . Sefrap frqah
mencari sandaran padaAl-Qur'an dan hadits Rasu-

lullah saw.. Masuk dalam fihah ini musuh-musuh
Islam dari kalanganYahudi, nasionalis, dan penyeru

nasionalisme yang menamakan diri sebagai

"syu'ubiyryin".
nrq ah-fir qahtersebut telah memasuld<an kepada

hadits sesuatu yang menyebabkan puluhan ulama
yang ikhlas dan cerdas membutuhkan puluhan

tahun untuk membebaskan sunnah, membersih-
kan dari masukan-masukan tipu daya musuh-musuh
agama. Sebagaiman a firqah-firqai itu dalam firnah
ini dapat menakwil teks-teks Al-Qur'an, mereka
juga berupaya mengeksplotasi teksteks ayat untuk
diaratrkan kepada sesuatu yang mereka kehendaki.

Tetapi, semuanya lemah tak berdaya unfuk me
munculkan satu peristiwa saja pada teks-teks Al-

Qur'anyang terpelihara. Tbks-teks itu masih tetap

sebagaimana diturunkan Allah, tetap menjadi
hujjah terjaga dari perubahan dan takwil-takwil,
tetap menjadi hujjah terjaga kerabbaniahannya
yang terpelihara-

Kemudian datang satu masa kepada orang mus
lim ketika mereka lemah menjaga dirinya sendiri,
memelihara akidatrnya, menjaga sistem dan bumi-
nya, memelihara harga diri serta harta dan moral-

nya. Batrkan, mereka-sampai lemah menjaga akal

dan intelekhralitasnya. Musuh-musuh yang men-

dominasi mereka mengubah hal-hal yang makruf
menjadi kemungkaran, sesuatu yang mungkar
dalam akidah dan persepsi, nilai dan standardisasi,
akhlak dan tradisi serta alam sistem dan per-

undang-undangan.
Mereka menghiasi kerusakan dan kemaksiatan,

membebaskan diri dari karakter manusia dan mem-

balilkan kepada kehidupan hewan, kadang-kadang

kepada kehidupan yang hewan sendiri merasa jijik
Mereka membalut kejahatan-kejahatan dengan

tema-tema yang menarik (seperti kemajuan, pem-

bangunan, sekularisme, ilmiah, inthilaq, libera-
lisme, melepas belenggu, revolusioner dan pem-

baharuan). Sehingga, umat Islam hanya menjadi
muslimin dengan namanya, tanpa adanya komit-
men sedikit atau banyak kepada agtrma ini. Umat
menjadi seperti buih yang tidak mencegah dan
memberikan dorongan, tidak melakukan perbaikan

terhadap sesuatu selain menjadi bahan bakar api,

bahan bakar yang lemah.
Tetapi, setelah itu semua musuh-musuh agama

ini tak mampu mengubah teks-teks Al-Kitab ini.
Dalam hal ini pula mereka tidak menjadi orang-

orang yang zuhud. Mereka orang yang ambisi
mencapai tujuan ini kalau bisa, dan mencapai cita-
cita itu jika dapat.

Musuh-musuh agama ini (khususnya Yahudi)
mengorbankan aset mereka berupa pengalaman 4

ribu tahun atau lebih di dalam memperdayakan
agamaAllahini. Mereka merencanakan segala se
suatu, merencanakan meletakkan racun dalam
sunnah dan dalam sejarah Islam. Mereka juga me
rencanakan memalsu peristiwa-peristiwa sejarah,
meracuni figur-figur masyarakat muslim unfuk
memerankan yang mereka sendiri tidak dapat laku-
kan, padatral mereka penjatral Mereka juga meren-
canakan pengrusakan negara-negara dan komu-
nitas Islam, sistem-sistem dan perundang-undang-

an. Mereka merencanakan untuk menyodorkan
pelayan-pelayan mereka yang berkhianat dalam
gambaran patrlawan-pahlawan yang gagah untuk
melaksanakan aktivitas-aktivitas destruktif dan
konfa produktif di dalam jasad masyarakat Islam
pada setiap kurun, l*tususnya masa kontemporer.

Meskipun demikian, mereka tak akan mampu
melakukan sesuatu yang satu ini padahal kondisi
lahiriahnya memungkinkan. Mereka tak mampu
melakukan sesuatu pada Al-Kitab yang terjaga ini,
yang tidak mendapat pemeliharaan dari para pen-

dukungnya sendiri. Setelah melemparkan Al-Kitab
di belakang pungsung mereka, maka mereka men-
jadi ibarat buih yang tidak mencegah dan men-
dorong. Semua itu menunjuliftan Rabbaniah kitab
ini. Mukjizat ini mempersaksikan bahwa ia adalah
benar diturunkan dari Yang Mahaperkasa dan
Mahabijaksana

Janji ini pada masa Rasulullatr saw. merupakan
janji, baru sebatas janji. Tetapi saat ini, melalui ter-
jadinya semua peristiwa yang besar itu dan setelah
melewati kurun waltu yang panjang, ia adalah
muldizatyang bersaksi tentang Rabbaniah Kitab ini
yang tidak adayang dapatmenentang selain peng-

ingkar yang bodoh, "Sesunguhnya Knmilnh yang
mmurunlun Al- @i an dan sevngulurya l(ami bnrm -

bennr memelilnrany a. " Malnbnar Allah.
Allah pun menegaskan kepada Nabi.Nya saw.

seraya memberitahukan bahwa Kitab ini bukan
sesuatu yang diada-adakan dari para rasul yang
mendapatkan ejekan dan pendustaan para pendust4

,if J.6t:,$"liec^#etfri'.;ii
$'";#-.nij'#y;fi
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"Sungguh Kami telnh mmgutus bebnapa rasul sebelam

Iwnu lupadn um.at-umnt yang tsrdalruk. Tidnk dntnng

seurang rasul pun lepada mnela melainlun muelu
setatu mmrynolnk-olnlenya. " (al-Hijr: 10- lf )

Dengan cara ini para pendusta dari kaum para

rasul menyikapi apa yang datang kepadamu. Para
pendusta yang durhaka ifu menerima apa yang

datangkan kepada mereka. Atas dasar ihrlah Iftmi
tanamkan pendustaan dalam hati mereka yang

tidak melakukan tadabbur dan tidak mampu mene
rima AlQur'an ini, sebagai balasan dari penolakan

dan kedurhakaan mereka pada hak para rasul yang

terpilih.

'"+{'hitt'*#-}u-,lKJ*,,$K
ta;'r'urfs-'

"Demikianlnh Kami memasuklwn rasa inglur dan

memperolok-oloklan itu lee dnlnm hnti orang-orang

yang bndnm (orang-narg lafir) Mnelw tlnalc lnfnan- 

fupanany a (Al- @i an), dnn saunguhny a telnh bnlnlu

sinnatilJah terlunap orarry- mong dnhulu. " (al-Hiit:
u-13)

Kami memasukkan rasa ingkar dalam hati
merekayang mendustai dan mengejeknya. IGren4
hati mereka itu tidak baik untuk dapat menerima-

nya selain dengan cara ifir, baik bagi generasi itu
maupun generasi hari ini atau generasi mendatang.

Para pendusta adalah umat yang satu, dari tanah
yang satu, "Sesunggularya telnh bnlalu sunrwtullah

tuhnnnp orang- mang dnhulu. "
Yang membuat mereka berbuat demikian bukan

karena kurangnya dalil-dalil keimanan. Namun,
karena mereka adalah orang-orang keras kepala

dan sombong. Meskipun datang kepada mereka ayat

yang jelas, tetap saja mereka keras dan sombong

sebagai pendusta.
Di sini konteks ayat menggambarkan contoh

yang besar tentang kesombongan yang hina dan

keras kepala yang dimurkai,

,Ci#.*)igt,r:zttbW6"ffi tr;
tti$ii':A5ffis#6$6t
'Dan seandninya Knmi membulalun l"pono mnekn

salah satu dari. (pintu-pintu) langit, lnlu mnela tuuv
menerus naik ke atasnya, tentul.ah mereka berkata,

'sesunguhnya pandanian knmilnh y ang diluburlwn,

bahbnn twmi adnlah urang- orang y arry lmn sihir.'' (al-
Hijr:14-15)

Cukuplah penggambaran merek4 bahwa mereka

naik ke langit dari pintu yang dibukakan untuk
mereka. Mereka naik dengan jasad mereka. Mereka
melihat pintu terbuka di hadapan mereka Mereka
merasa gerakanhaik dan melihat tanda-tandanya.

Kemudian mereka setelah ifu sombong seraya

berkata, 'Tidak, tidak. Bukanlah ini hakikat, tetapi

seseorang menyihir pandangan kami dan mem-

buatnya tidak sadar, maka pandangan ihr tidak
melihat tetapi hanya mengkhayal .'Sesunguhny a

pandangan lmmi dilwburkan, bahkan kami adalah

or atg- or ang y ang leru s ihir. "'
Seseorang mengaburkan pandangan kami dan

menyihir kami. Maka, setiap yang kami lihat yang

kami rasakan, dan kami gera}J<an hanyalah meru-
pakan gerak orangyang mabuk dan kena sihir!

Cukup penggambaran mereka dengan cara ini
agar kesombongan ihr semakin jelas dan tampak

kecongkakan mereka. Juga menegaskan bahwa

tidak bermanfaat untuk mendebat mereka, serta

memperkuat (pernyataan) bahwa mereka tidak
kekurangan dalil-dalil keimanan. Adapun yang

menghalangi keimanan mereka bukan karena
malaikat tidak hrun (ke bumi) , karena sebenarnya

naiknya mereka adalah dalil yang kuat dan lebih
dalam daripada turunnya malaikal Tetapi, mereka
adalah kaumyang sombong, sombong tanpa rasa

malu dan tanpa keresahan, serta tanpa peduli ke-
pada kebenaran yang jelas dan terbuka.

Sesungguhnya ihrlah contoh hidup bagi kesom-

bongan dan eksHusif yang digambarkan sebuah
pengungkapan, yang menggerakkan rasa kejijikan
dan penghinaan.

Contoh ini bukan suatu yang bersifut lokal dan

temporal, bukan pula lahir dari lingkungan dan

masa tertenfu. Tetapi, ia adalah contoh bagi ma-

nusia ketika fitatrnya rusak, mata hatinya terkunci,
alat penerimaan (kebenaran) pada dirinya tidak
berfungsi, terputus dari wujud hidup di sekitarnya
dan putus dari keharmoniannya.

Contoh ini berlaku di masa ini pada orang-orang

ateis dan pemeluk isme-isme materialis yang

mereka namakan "mazhab ilmiah". Padahal, dia

sangat jauh dengan ilmu, bahkan jauh dari ilham
dan mata hati ftashirah).

Pemeluk-pemeluk materialisme mengingkari
wujud Allah, dan mendebat eksistensi Tuhan, bah-

kan mengingkarinya- Kemudian mereka menegak-
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kan atas asas ateisme ini, dan praduga bahwa alam
ini terjadi apa adanya, tanpa pencipta, tanpa peng-
atur dan pengarah. Atas asas isme dan keyakinan
itu mereka menegakkan ismeisme sosial, politik,
ekonomi, dan moral. Bahkan, mereka menyangka
bahwa ismeisme yang dibangun atas asas tersebut
dan yang tak akan terpisah dari asas itu, adalah
ismeisme "ilmiah", bahkan hanya iayang "ilmiah".

Tidak merasa adanyaAllah, bersamaan adanya
saksi.saksi dan dalildalil alam, adalah bukti yang
tak tertolak atas tidak berfungsinya alat penerimaan
dan penyampaian (kebenaran) pada pribadi-pribadi

tumpul. Sebagaimana penantangan pada peng-
ingkaran ini tidak kurang kesombongannya dari
contoh yang digambarkan teks AlQur'an yang lalu,

'Dan seandninya Kami membulakan l"podo mnela
salnh satu dnri (pintu-pintu) hngit, hlu mnelu tqus-
rnenerus naik ke atasnya, tentulah mereka bukata,
'sesunguhnya pandnngan kamilnh y ang dilaburlmn,
bahlwn lami adnlah orang-orangyang kna sihir."'(aI-
Hijr: fa-$)

Karena buliti-bukti alam lebih jelas dan lebih
tampak daripada naiknya mereka ke langit Bukti-
bukti alam itu berbicara dengan fitrah yang altif
dengan pembicaraan yang tegas dan lugas, lahir
dan batin, dengan sesuahr yang tidak dimiliki fitrah
ihr selain mengetahui dan menerima

Ungkapan bahwa alam ini ada dengan sendirinya
(padanya terdapat semua hukum-hukum yang
mampu menjaga, menggera}ftan, dan mengahrr)
tidak dapat diterima akal sehat juga oleh fitah yang

bersih. Setiap kali ilmu pengetahuan diperdalam
dalam mengenal tabiat alam dan rahasianya serta
harmoni-harmoninya, maka ia menolak persepsi
"spontanitas" pada wujud alam dan gerakannya
setelah diwujudkannya Ia akan mendorong kepada
keyakinan bahwa ada kekuatan pencipta dan
pengahr di belakangnya.

Sesungguhnya alam ini tidak sanggup mencipta
dirinya, kemudian mencipta pada saat yang sama
undang-undang yang mengahr wujudnya Sebagai-
mana kejadian kehidupan tidak ditafsirkan oleh
wujudnya alamyang kosong dari kehidupan. Tafsir
kejadian alam dan kehidupan tanpa wujud Pencipta
Pengatur adalah tafsir lemah yang ditolak fitrah
sebagaimana akal menolaknya. Bahkan, akhir-
akhir ini ilmu material sendiri menolaknya.

Ilmuwan alam dan tumbuhan (Rousel Charles
Ernest) guru besar pada Universitas Frankfurt
Jerman berkata, 'Telah dibuat teori-teori yang

banyak untuk menafsir kejadian hidup dari dunia
benda mati. Sebagian peneliti berpendapat bahwa
kehidupan ini terbuat dari hotogr\ atau dari virus,
atau dari sekumpulan bagian-bagi an prntyn yang
besar. Dilfiayalkan kepada sebagian orang bahwa
teori-teori ini dapat menutup kesenjangan antara
makhluk hidup daq benda mati. Tetapi, kenyataan
yang harus kita terima adalah bahwa semua upaya
untuk memperoleh materi hidup dari benda mati,
mengalami kegagalan dan desersiyang telak.

Meskipun demikian, orang yang mengingkari
wujudAllah tidak mampu mendatangkan dalilyang
langsung kepada ilmuwan analis bahwa kumpulan
atom-atom dan neuton-neutron karena faldor "ke
tidaksengajaan" dapat tampak pada kehidupan,
memeliham dan mengarahkannya dengan gambar-
an yang kita saksilan pada selsel hidup, dan (mem-
perlihatkan dalil tersebut) kepada seorang yang
bebas dalam menerima tafsir kejadian kehidupan
ihr. lni keadaannya semata. Tetapi, kalaupun ia laku-
kan itu, ia akan menerima dengan perkara yang
lebih hebat keajaibannya dan sulit bagi akal unhrk
meyakini wujudnyaAllah yang mencipta dan meng-
afur segala sesuatu."

Kemudian Rousel Charles Ernest berkat4 "Saya
yakin bahwa setiap sel hidup sangat kompleks,
sampai sulit dipahami akal manusia Sesungguhnya
miliunan sel-sel hidup yang ada di permukaan bumi
bersaksi dengan kekuasaan-Nya dengan persaksi-
an yang tegak berdiri di atas intelekhralitas dan
mantiq (rasionalitas) . Mak4 saya beriman terhadap
wujudnya Allah dengan keimanan yang men-
dalam." (makalah "Sel- Sel Hidup yang Memnanlcan
Misiny a" dalarnbu/rru Allah Tampak p ada Masa IJmu
Pengetahuan Kami ingin mengingatkan bahwa
ketika kami mengutip ini, kami berbicara kepada
pemeluk para materialisme "yang ilmiah" dengan
bahasa mereka. Ini bukan pembenaran terhadap
semua yang kami buktikan dan benarnya metode
berpikir dalam masalahyang kami kemukakan).

Dan yang menulis laporan analis ini tidak me
mulai bahasannya dari laporanJaporan agama ten-
tang kejadian kehidupan. Tetapi, memulai bahasan-
nya dari kajian tematik tentang undang-undang
kehidupan. l,osikayang berlaku dalam bahasan ini
adalah logika "ilmu modern" dengan segala karak-
teristiknya-bukan logika inspirasi fitah, bukan pula
logika rasa religiusitas. Namun demikian, telah
selesai kepada sebuah hakikat yang ditetapkan
inspirasi fitrah dan rasa religiusitas. Yakni, hakikat
jika ada wujudnya, ditentang wujudnya itu oleh
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setiap yang mencarinya dari berbagai jalan yang
ditempuh. Sedangkan, yang tidak mendapatkan
hakikat itu adalah orang-orang yang alat pengeta-

huannya tidak berfungsi.
Mereka yang menentang Allah, bertentangan

dengan logika fitrah dan akal serta logika alam.
Mereka ihrlah makhluk hidup yang alat penerima-

annya mati, tidak bekerja Mereka adalah buta yang

disinggung dalam firman Allah , "Apalmh orangyttg
mengetahui bahwa yang diturunkan Allah adalah
lubmaran sepnti orang yatg buta."

Jika ini adalah hakikat merek4 maka ismeisme
"ilmiah" yang mereka gagas, dalam aspek sosial
atau poltik atau ekonomi, dan teori-teori yang
mereka buattentang alam, kehidupan, manusia dan

kehidupan manusia serta sejarah manusia, wajib
dipandang oleh setiap muslim seperti ia meman-
dang setiap kerancuan, yang muncul dari orang
buta. Tidak layak bagi muslim menerima sesuahr

dari mereka, lebih lagi mengadaptasikan pandang-

an dan menegalil<anpolahidupnya di atas sesuahr
yang diambil dari merekayang buta.

Ini adalah masalah akidah dan keimanan, bukan
masalah pemikiran dan persepsi! Sesungguhnya
orang yang menegakkan pola berpikir dan mazhab
nya dalam kehidupan dan menegakkan sistem
hidupnya di atas asas pandangan bahwa alam mate
rial ini menciptakan dirinya sendiri dan mencipta
manusia, ia telah berbuat salah dalam kaidah ideo
logi, mazhab dan sistem. Pasalnya, setiap bentukan
dan struktur serta proses kejadian yang tegak di
atas kaidah ini tidak mungkin mendatangkan ke
baikan. Juga tidak mungkin berpadu pada bagian
yang ufuh bersama kehidupan seorang muslim.
Yakni, menegakkan akidah dan ideologinya, dan
wajib menegat&an sistem dan kehidupan di atas

kaidah uluhiah Allah terhadap alam, ciptaan, dan

afuran-Nya"
Kemudian ungkapan bahwa "sos'inJi'smz ilrniah'

sistem yang lain dari materialisme, adalah sekadar

kebodohan dan kekosongan belaka! Mengambil
"sosialisme ilmiah" (dan itu adalah kaidah dan asal

kejadian dan sistem berpikir serta struktur peratur-

annya) adalah penylmpangan asasi dari Islam.
Karena, tidak mungkin sama sekali dihimpun
antara mengambil sistem "sosialisme ilmiah" dan
penghargaan terhadap akidah. Upala menghimpun
antara keduanya adalah upaya menghimpun antara

kekaifran dan Islam. Ini adalah hakikatyang tidak
terbantatrkan.

Sesungguhnya manusia di muka bumi ini pada

setiap masa (dihadapkan pada dua pilihan), yaitu
bisa mengambil Islam sebagai din atau menjadikan
materialisme sebagai agama. Jika ia memilih Islam
sebagai jalan hidupnya, maka ia harus menolak
sistem "sosialisme ilmiah" yang berasaskan filsafat
materialis, yang tidak mungkin dipisahkan dari
asasnya ihr.

Sesungguhnya Islam bukan sekadar akidah
yang tertanam dalam hati sanubari. l€bih dari itu
ia adalah sistem yirng tegak di atas akidah seperti
halnya "sosialisme ilmiah" tidak tegak di atas angin.
Tbtapi, "sosialisme ilmiah" berasaskan secara alami
dari "materialisme" yang memainkan perannya atas

kaidah materialisme alam dan pengingkaran akan
wujud Allah Sang Pengatur, dan tidak mungkin
memisahkan antarasbuktur fisikal ini. Kemudian
adanya paradoks esensial antara Islam dengan
"sosialime ilmiah" dengan segala aplikasinya.
IGrenanya, kita harus memilih di antara keduanya
Setiap orang memilih dan bertanggung jawab atas
pilihannya!!

+ 6.p.\ig5(; ":ai e61L -rii.t
'gi;i:i ;,il I #,fu $:titW
q+y6i\5\t3'iiJ\Lta4WI:*,
a.Kwtp*,:*{nWfuves

tt:rg,ffiL;J-,*#uViq*
tiutg$:6{$b756'^rr,g#&xw:;tLv
"Sesungguhnya Kami telah menciptakan
gupsan bintang-bintang (di langiQ dan Kard
telah menghiasi lat gt itu bagi orang-orang
yang memandang(nya). (16) Dan I(anni men.
pganya dari tiap-tiap seta"n yang terlunrk (17)

Kecuali setan yang mencuri-crrri (berita) yang
dapat didengar (dari mataikat) lalu dia dikejar
oleh semburan api yang teramg. (18) Kami tehfi
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menghamparkan bumi dan menjadikan pada-
nya gunung-gunung dan Kami hrmbuhkan
padanya segala sesuatu menurut ukuran. (19)

Kami telah menjadikan untukmu di bumi ke-
perluan-keperluan hidup, dan (KaJni mencipta-
kan puta) makhluk-malrhluk yangkamu sekali-
kafi bulqn pemberi rezeki kepadanya. (20) Dan
tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi
IGmilah khazanahnya; dan Kami tida^k me-
nurunkannya melainkan dengan ukuran yang
tertentu. (21) Kami telah meniupkan angin
unhrk mengawinkan (trmbuh-armbuhan) dan
Kami turunkan hujan dari langil lalu Kami
beri minum kamu dengan air ihr, dan sekali-
kali bukanlah kamu yangmenyimpannyu (22)
Da^n sesungguhnya benarbenar Kamilah yang
menghidupkan dan mematikan dan Kami
b"latati) yang mewarisi. (23) Sesungguhnya
Kalni telah mengetatrui orang-ora.ng yang ter-
dahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami
mengetahui pula orang-oriurg yang terkemu-
dian (daripadamu). (2a) Sesungguhnya Tbha^n-

mr4 Dialah Yang akan menghimpunkan mereka.
Sesungguhnya Dia adalah lvlahabijaJ$ana lagi
IVIaha Mengetahu i." (25)

Kesombongan Kaum Musyrikin da"n Perihal
Setan

Di antara adegan kesombongan mereka, dan
medannya adalah langit, adalah kesombongan
mereka terhadap adegan alam yang dimulai dari
langit, latu bumi, angin yang mengawinkan fumbuh-
an yang disertai air, hidup dan mati, dan adegan
tentang hari berbangkit dan hari berkumpul di
padang mahsyar. Semua ayat-ayat tersebut tidak
mengubah kesombongan orang-orang yang se-

andainya dibukakan salah satu pintu langit lalu
mereka terus naik ke atas untuk menyaksikan bukti
kekuasaan Allah, pasti mereka akan berkata, "Se
sungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan,
bahkan kami adalah orangorang yang kena sihir."
Man kitamenyaksikan adegan diatas satu per satu

menurut urutan redaksi ayal

t6,+1l-)41'5(fr ";aiaG-rir:
'{r\';;ix; ;{ I I ;r,# {6iis*

tA4\;4i;:58
"s esungguhny a Kami telnh mmciptalan gugusan bin-

tang-bintang (di knsit) dan Kami telah menghiasi
langit itu b agi orang- orang y ang memnndnng(ny a). D an
Kami menjaganya dari tiapaiap setan yang tukutuk.
Kecuali setan yang mencuri-curi (bnita) yang dapat
didzngar (dnri mnkiknt) lnlu dia dileejar ol"eh semburan

api yang tnang." (al-IJijr: 16-18)

Sesungguhnya {aris terdepan dalam pandangan
yang luas adalah pemandangan alam yang amat
menakjubkan. Pemandangan yang menyuarakan
tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu memu-
kau, mempertontonkan kemukjizatan lebih dahsyat
dari hrunnya malaikat, membuka tabir keapikan
sistem dan ukuran, dan menyingkap kemaha-
agungan kekuasaan Allah terhadap makhluk
ciptaannya yang amat besar tersebul

"Buruuj " dapat berarti gugusan bintang-bintang,
atau berarti poros gugusan bintang-bintang, tempat
beredarnya bintang-bintang pada porosnya. Kedua
makna tersebut menampilkan kekuasaan, keapik-
an, dan keindahan penciptaan (ayat 16), "I{nmi telnh

menghiasi larryit itu bagi orang-orang yang meman-
dang(nya)."

Ayat ini mengisyaratkan bahwa keindahan ada-

lah salah satu tujuan dari penciptaan langit Ia tidak
hanya diciptakan dengan ukuran besar, tidak se-

kadar apik. Tetapi, semua keindahan tampil dalam
setiapunsur, dan tampil darikoordinasi setiap unsur.

Orang yang menengadahkan wajatrnya ke langit
di malam gelap gulita, di saatbintang-bintang me
nyebar dengan cahayanya, lalu cahayanya mere-
dup, mata secara perlahan mengalihkan pandang-
annya untuk memenuhi panggilan dari bintang lain
nan jauh. Pemandangan serupa juga terjadi di
malam purnama, di saat bulan tampil sempurna,
dan alam sekitarnya terkantuk-kantuh Seolatrolah
ia menahan napasnya dan tidak membangunkan
malam yang sedang menikmati kebahagiaarurya.

Tatapan sekali pandang dengan penuh peng-
hayatan sudah sangat cukup untuk mengetahui
keindahan alam, dan keindahan susunannya. Juga
cukup untuk memahami makna ayat yang amat
men*jubkan, "Kami tel"ah menghiasi larryit itu bagi

zrang- nrang y ang mzm.andnqQry a). "
Allah tidak hanya menghiasi langrt, tetapi juga

memelihara dan menyucikannya. Setelah ihr Allah
' berfi rman (ay at 17), "Kmni mmj agany a dm i tiap - tiap

setnn yang tukutuk.' l^angit tidak akan tersentuh
dan tercemari oleh setan dan ia tidak bisa menyebar
kejahatan, kekotoran, dan kesesatan di sana. Setan

hanya mendapatkan izin operasional di bumi, dan
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hanya untuk orang{rang yang sesat dari anak ke
turunan Adam. Adapun langit yang merupakan
simbol kemuliaan dan ketinggian, tidak akan ter-
senfuh oleh setan. Setiap usaha mereka untuk me
nuju langit" maka mereka terusir dan gagal.

"Kecuali setan yang mmmri-curi (bain) yang dapat
didmgm (dari malnilwt) klu dia dilejar ohh semburan

a\i yang ttrang." (al-Hiirz 18)

Siapa setan itu? Mengapa mereka berusaha unfuk
menguping? Lalu apa yang akan mereka curi?
Semua itu adalatr perkara gaib, hanya Allatrlah yang

mengetahuinya. Kita tidak punya sumber untuk
mengetahuinya kecuali dari nash. Tidak ada man-
faat untuk bersusah payah mengetahuinya, karena
tidak menambah keyakinan dan tidak membuah-
kan apa-apa kecuali menambah kesibukan kerja
otak manusia kepada hal-hal yang bukan spe-

sialisasinya. Hal ini bisa berakibat kepada pe
mandulan aktivitas yang seharusnya mereka laku-
kan dalam kehidupan. Selanjutrya tidak akan mene
mukan sesuatu yang baru dan bermaqfaal

Tidak ada jalan bagi setan unhrk menembus
langit Keindahan yang luar biasa itu sangat ter-
pelihara- Ketinggian dan kemuliaan terjaga tanpa
tersentuh oleh kotoran dan kekejian. Setan juga
tidak terbetik unhrk melakukannya- IGlaupun ada

upaya, ia akan terusir dan terhalangi dari setiap
ambisinya.

Kita tidak boleh melupakan keindahan gerak
gugusan bintang yang teratur. Begitu juga gerak

setan yang berusaha unhrk naik, dan semburan api
yang mengusir. Urutan ayat tersebut merupakan
salah satu gambaran keindahan kitab AlQur'an.

Kebesaran Alam Semesta
Barisan kedua dari alam yang terhampar luas ini

adalah pemandangan bumi yang terbentang sejauh
mata memandang, siap untuk dipakai berjalan.
Padanya tertancap gunung-gunung, tumbuh dari
dalamnya fumbuh-fumbuhan, serta rez'eki unfuk
manusia dan makhluk lainnya

&*A!6VGSWfiitj\#,3'i"€;iL
5 ";t S : Ag, q+K6::-'t -,. iir r 6f vJv, "z 

tert

"Kami telnh menghnmparlwn bumi da.n mmjadikan
padanya gunung-gunung dan Knmi tumbuhknn padn-
nya segah sesuatu mmurut ukuran. Kami telah men-

jadilun untuhnu di bumi kepnlaan-leepnluan hidup,

d"an ( Knrni mmciptnknn puln) mnkhluk-mnk:hluk y ong

lamu seluli-kahi bulmn pembni reaki lupadanya. " (al-
Hijr: 19-20) |

Gambaran akan kebesaran tampak jelas dalam
redaksi ayat tadi. Isyarat tentang langit dengan
menyebut kata buruujyane megah (yang tampak
kemegahannya sampai kepada pilihan kata buruuj,

semburan apiyang diberi kata sifatterang / mubin,

dan gambaran bumi yang tertancap gunung) se-

padan dengan beratnya pilihan kalimat dengan
ungkapan, "Kami taruaplun padnny a gunung-gunung. "

Ayat tadi juga mengisyaratkan tentang hrmbuh-
an yang diberi sifut "sesuai ukuran". I{ata m.auan
cukup berat diucapkan. Artimnu4tn di sini adalah

bahwa setiap tumbuhan yang ada di bumi dihrm-
buhkan dalam penciptaan yang amat rapi, teliti, dan

tepal Bersama dengan hal itu, dalam suasana ke
besaran muncul kata jamak yang berbenhrk naki-
rah dari mn'aytsy keperluan hidup'. Demikian juga

ungkapan"'yang knmu sekali-kali bukan pemberi

reryki"kepada makhluk hidup yang ada di bumi,
ditampilkan secaraglobal dan tidak dirinci. Semua
ungkapan tersebut mendukung suasana kebesaran
yang tengah digambarkan oleh ayattadi.

Ayatkauniah di sini melewati batas alam untuk
menembus jiwa- Bumi yang terbentang luas sejauh

mata memandang dan dapat dijalani, gunung-
gunung yang tertancap di bumi, yang disertai de
ngan isyarattentang tumbuhanyang sesuai dengan
ukuran. Dari tumbuhan tersebut dihasilkan sumber
penghidupan yang disediakan Allah unhrk manusia
yang hidup di muka bumi. Sumber penghidupan ihr
ialah rezekiyang disiapkan untukkebutuhan pokok
dan kebutuhan hidup yang lain. Dan, rezeki itu
banyak sekali.

l{ata ma'ayrsy dinakirahkan dan disamarkan
untuk menggambarkan kebesaran. I(ami berikan
untuk kalian rezel<r dari bumi dan bukan kalian
yang membenrezeki. Mereka semuanya hidup
dari rezeki Allah yang disiapkan unhrk mereka di
bumi. Kalian tidak lain hanyalah salah satu bagran

umat dari berbagai umat yang tidak terhitung
jumlahnya. Kalian adalah umat yang tidak bisa
memberi rezel<r kepada umat yang lain. Allahlah
yang mengaruniakan kalian dan yang lain rezeki.

Kemudian Dia memberikan kelebihan manusia
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atas umat yang lain, dan menjadikan yang lain ber-
khidmat unhrknya.

Rezeki juga telah diukur pada ilmu Allah dan
tunduk kepada perintah dan keinginan-Nya Dialah
yang mendistibusikannya kepada siapayang Dia
kehendaki, pada waktu yang Dia inginkan sesuai

dengan sunnah-Nya,

' D an tidnk adn sesuatu pun mekinla n p adn sisi l{nmi-
lah khn<anahnya; dan lfumi tidak menurunkannya
mclainlwn dengan ukuran yang tertentu. " (al-Hijr: 21)

Setiap makf,rluk yang ditakdirkan sesuatu atau
memiliki sesuafu, sumber segala sesuafu itu ada di
sisi Allah. Dia turunkan kepada makhluk-Nya di
alam "dengan kadar tertentu". Tidak ada yang
hrun tanpa perencanaan, dan tidak yang terlaksana
secara serampangan.

Makna ayat ini, 'Dan tidnk ada sesuatu pun nM-

hinlmn pada sisi Kamilah khnanahnya; dan l{ami
tidnk mmurunlannya mzlainlmn dengan ukuran yang
tertenht", akan semakin jelas seiring dengan se
makin majunya ilmu pengetahuan manusi4 dan se
makin tersingkapnya rahasia sbuktur dan kom-
posisi alam ini. Makna "kha4nah-Nya"menjadi
semakin dekat setelah manusia menemukan karak-
ter unsur-unsuryang menjadi bagian dari alam. Di-
temukan umpamanya bahwa unsur utama air ter-
diri dari hidrogen dan oksigen. Dan, kantong rezeki
kita yang bersumber dari hrmbuhan hijau semua-

nya karena nitrogen yang ada di udara. Demikian
juga bersenyawanya unsur karbon dan oksida men-
jadi karbondioksida, serta adanya cahaya yang
dikirim oleh matahari. Contoh seperti ini sungguh
banyak dan dapat berfungsi untuk menjelaskan
lfiazanah Allah yang baru diketahui sangat sedikit
oleh manusia.

Di antarayang dikirim olehAllah dengan kadar
tertentu adalah angin dan air.

Kami meniupkan angin agar bisa mengawinkan
(hrmbuh-fumbuhan) dengan air, sebagaimana unta
yang dikawinkan dengan betinanya. Maka, I(ami
turunkan dari langit air yang dibawa oleh angin.
Ialu, I(ami memberi kalian minum dengannya dan
kalian dapathidup larenany4 dan sekali-kali bukan-
lah kamu yang megyimpannya. Apa pun kh az,anah
yang datang kepahamu sebenarnya berasal dari
k*razanah Allah dan turun dari khazanah-Nya se
suai dengan kadar yang telah ditenhrkan.

Angin bertiup sesuai dengan tata ahran alam. Ia
membawa air juga sesuai dengan aturan tersebut,
dan jatuhnya air pun juga dengan aturan. Tetapi,
siapa sebenarnya yang memberikan ularan seperti
ini? Sang Khalildah yang telah memberikan ukuran
tersebut, dan meletakkan sistem baku yang men-
jadi sumber gerak setiap fenomena alam,'Dan tidnk
ada sesuatu pun melainlun pad.a sisi lfumilah klnzl.-
nnhnya; dan Kami tidnk mmurunlannya melninlan
dtngan ulwran yang tertmtu. "

Dalam ungkapan tersebut dapatkita catatbahwa
segala gerak-gerik kita semuanya kembali kepada
Allah, bahkan sampai minum air sekalipun, "Lalu
Kami bni minum lamu dengan air itu."

Maksudnya bahwa Kami menciptakan fisik
kalian memang butuh ar, dan menjadikan air se
bagai barang yang layak untuk kebuhrhan kalian,
dan semua ihr ada ukurannya- Ungkapan yang ada
ini sangatpas dengan suasana secaraumum.

Semua perkara kembali kepada Allah sampai
urusan menggunakan air untuk minum. Karena
suasananya adalah suasana mengomentari segala
sesuatu yang ada di alam ini dengan iradah Allah
secara langsung, dan dengan kadar-Nyayang ber-
hubungan dengan setiap aktivitas dan peristiwa.
Sunnatullah dalam gerak falak sebenarnya sama
dengan sunnahrllah tentang gerak jiwa.

Bagian pertama pembahasan kita mencakup
sunnahrllah terhadap para pendusta, sedangkan,
bagian kedua mencakup sunnah-Nya yang terdapat
di langit dan bumi, demikian juga yang terdapat
pada angin, alr, dan pemberian minum. Semuanya
adalah sunnatullah yang bergerak sesuai dengan
ukuran dan kadar dari Allah. Baik sunnahrllah di
alam maupun di jiwa memiliki hubungan dengan
kebenaran besar yang dengannya Allah mencipta-
kan langit, bumi, manusia, dan lain-lain.

Kemudian rangkaian ayat menjadi sempurna
dengan mengembalikan segala sesuafu kepada
Allah. Kehidupan dan kematian dikembalikan ke
pada-Nya- Demikian juga dengan orang yang hidup

t'**fr4:\a3
"Kami tel.ah meniupknn angin untuk mengawinkan
(tumbuh-tumbulwn) dnn Knmi turunlun hujan dnri
Iangit, lalu Kami bui minum lamu dmgan air itu, dan

selali- knli bulanlnh lwmu y ang mmy rmpannya. " (al-
Hijr:22)
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maupun yang sudah meninggal, serta tentang ke-

bangkitan dan perkumpulan,

W"r;)5t5h$!p,+i-1#(V
{,LVtitzn$"{'t$iry$5t

g#&nF31:;
"saunggulmrya bmm-benar lfumilah yang mnWhldrp -

kan dan mematilun dan Kami (puklah) yang me-

warisi. Dan sesunguhnya Kami telah mengetahui

nratg-urang yang terd.ahulu dnripadamu dnn sesung-

guhnya Kami rnengetahui puln orang-orang yang ter-

kemudian (daripadamu). Sesungguhnya Tuhanmu,

Dialah Yang aknn mmghimpunlan merelm. Sesung-

guhnya Dia adalah Malmbijalcsana lagi Mahn Me-
ngenkui. " (al-Hijr: 23 -25)

Di sini, bagran kedua pembahasan bertemu
dengan bagran pertama. Di sana Allah berfirman,

"Kami tiada membinasalean sesuatu negni pun, me'

lninlan ada baginy a letenluan mnsa y ang tekh dittnp -
Ian. Tidnk ada suatu umnt pun y ang dnpat mmdn hulai
ajalnya, dan tidak (puln) dapat mmgundurlannla."
(al-Hijr:  -5)

Di bagian ini penetapan bahwa kehidupan dan
kematian ada di tangan Allah, dan adalah Allah
Pewaris setelah kehidupan berakhir. Dia mengeta-
hui orang yang ditakdirkan meninggal lebih dahulu
dan orangyang akan meninggal kemudian. Dialah
yang akan mengumpulkan semua manusia pada

a}f,rirnya nanti dan kepada-Nyalah tempat kembali.

'Sesunguhnya Din adalnh Mahnbijalesana lngi Maha
Mmge tnhui. " (al-Hijr : 25)

Setiap umat Dia takdirkan ajalnya dengan ke
bijakan-Nya. Dia mengetahui kapan suatu umat
akan meninggal, kapan akan dibangkitkan, dan per-

kara apa sajayang terjadi antara kematian dan ke
bangkitan.

Kita menyaksikan bagaimana keterpaduan anbra
bagran ini dengan bagian yang lalu dalam gerakan

tampilan, dalam turunnya Al-Qur'an, furunnya
malaikat, hrrunnya setan yang terkutuk, turunnya
air dari laneit Kemudian di bidang yang mencakup
peristiwa dan makna yaihr bidang alam yang besan

langrl gugusan bintang, dan semburan api;bumi,
gunung, tumbuhan, angin, dan hujan. Ketika mem-

berikan perumpaminn tentang kesombongan,
Allatr mengambil tema naik dari bumi menuju langit

melalui pintu yang terbuka dalam lapangan yang
terhampar. Ini merupakan bagran dari keindahan
yang ditampilkan oleh Al-Qur' an.
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"Sesungguhnya l(ami telah menciptakan ma-
nusia (Adarr) daxi tanah liat kering (yang ber-
asal) daxi lumpur hitam yang diberi benhrk
(26) Kami telah menciptakan jin sebelum
(Adarn) dari api yang sangat panas. (27) Dan
(ingatlah), ketika Thhanmu berfirman kepada
para mdaikat,'Sesungguhnya Aku alcan men-
ciptakan seorang mamusia dari tanah liat ke-
tit g (y"trg berasal) dari lumpur hitam yang
diberi benhrk (28) Apabila Alru telah menyem-
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purnal€n kejadiannya, dan telah meniupka^n
ke dalamnya roh (ciptaan)-Ku" maka tuduklah
kamu kepadanya dengan bersujud.' (29) I\dakq
bersujudlatr para malaikat ihr semuanya ber-
sama-sama, (30) kecuafi iblis. Ia enggan ikut
bersama-sama (malaikat) ya.ng sujud itu. (30

Allah berfirmara'IIai iblis, apa sebabnya kamu
fidd( (ikut tuj"d) bersama-sama mereka yang
sujud ihrP (32) Berkata iblis,'Aku sekali:kali
ddak akan sujud kepada manusia yang Engkau
telah menciptakannya dari tanah liat kering
(yattg berasal) dari lumpur hitam yang diberi
bentuk' (33) Alafi berfrrma^n"Keluarlah dari
surga, karena sesungguhnya kamu terkuhrl
(34) dan sesungguhnya kuura^n ihr tetap me-
nimpamu sampai hari kiamat' (35) Berkata
Iblisr'Ya Thhanrku, (kalau begitu) malra beri
tangguhhh kepadaku sampai hari (manusia)

dibangkitkan' (36) Afhh berfirman, '(Kalau
begiur) maka sesungguhnya kamu termasuk
orang-orang yang diberi tanggulL @7) sampai
hari (suahr) walrtu yang telah ditennrkan.' (38)

Iblis berkata, Ya Tirhanku' oleh sebab Engkau
telah memuhrskan bahwa aku sesal pasti akn
a^kan menjadikan mereka mema.ndang baik
(perbuaan malsiat) di muka bumi, dan pasti
aku af<an menyesatkan mereka semuanya' (39)

kecuali hanrba-hamba Engkau yang mukhlis
di antara mereka-' (40) Allafi berfirma"rq'Ini
adalatr jalan yang lurusl kewajiban Akdafi
(menjaganya). (n1) Sesungguhnya hamba-
harnba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu ter-
hadap mereka, kecuali orang-orang yang
mengilart kamuo yaitr orang-orang yang sesal'
(42) SesungguhnyaJahannam ihr benar-benar
tempat yang telah diancamkan kepada mereka
(pengikut-pengikut setan) semuanya. (43)

Jahannam itr mempunyai hrjuh pintu. Ttap-
tiap pinhr (telah ditetaPl<a^rr) unhrk golonga^n

ya^ng tertenhr da^ri mereka- (44) Sesungguhnya
orang-orang yang berakwa inr berada dalam
surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-
mata air (y"ttg mengalir). (a5) (Dikata"ka.n ke-
pada mereka)r'Masuklah ke dalamnya dengan
sejahtera lagi aman.' (46) Ifuni lenyapkan se-

gala rasa dendam yang berada dalam hati
mereka, sedang mereka merasa bersaudara
duduk berhadap-hadapan di atas dipandipan.
(47) Mereka tidak merasa lelah di dalamnya
dan mereka sekali-kali ddat< a^karl dikeluarkan
daripada^nya.' (48)

Pengantar
Di sini kita sampai kepada kisah hakikat kema-

nusiaanyang agung, kisah tentang fifrah pertama.

Kisah tentang hidayah, kesesatan dan faktor-faktor
sebenarnya dari hidayah dan kesesatan. Kisah
Adam, dari apa diciptakan, dan apa saja yang terjadi
ketika dan setelahpenciptaannya.

Kisah yang mirib seperti ini telah kita kaji dalam
tafstr a<h-Zhilnl duakali, yaitu di surah al-Baqarah
dan surah al-Araaf Tetapi, disebutkannya cerita ini
dalam setiap kesempatan untuk memenuhi fujuan
tertentu dalam kajian yang khusus dan suasana
yang lfiusus pula. [Grenany4 kajiannya akan selalu

berbeda cara penyajiannyaberbeda dalam suasana
yang berbeda dan senhrhan yang berbed4 dengan
beberapa persamaan dalam mukadimah dan ko
mentar, dan dengan kadarpertemuan dalam setiap
tujuan.

Mukadimah kisah dalam tiga cerita memiliki
kemiripan. Yaihr, pada isyarat eksistensi manusia di
muka bumi dan tugas kekhilafahan yang akan
mereka emban.

Dalam surah al-Baq aruh ayat 29, sebelum kisah
seperti iniAllah berfirman,'Dinlnh AIInh, yang men-

jadilan segalayangadn di bumiuntuk kamu dnnDia
b nkthmdak menuj u hn$t, lnlu dij adilan- Ny a tujuh
langit. Dan Dia Mala Mengetahui segala, sefliahl"

Sedangkan dalam surah al-Araaf ayat 10, se-

belum kisah ini, Allah berfirman, "Sesungguhnya

Kami telnh mmmQatlan kamu seknlian di mulw humi
dnn l(ami adalwniagimu di mulw bumi itu (sumbn)
pmghidupan. Amnt sedikitlah lumu b nsy ulatr. ".

Adapun dalam suratr al-Hijr ayatl9'2Dberbunyi,
"Kami telah mmghamparlwn bumi dnn rnmjadilurt

p adany a gunurry- gunung dnn Kami turnbuhlnn padn-
nya segal.a sesuatu menurut ukuran. Dan Kami tel"ah

menjadilwn untuk:rnu di bumi keperluan-leepnluan
hidup, dnn (Knmi mmciptalwn pula) maklil'uk-makh-

luk yang lrnmu seknli-lwli bulun pembni rezeki fu-
padnnya."

Meskipun mukadimahnya memiliki kemiripan,
tetapi alur cerita yang tampil dalam setiap surah
memiliki orientasi dan hrjuan yang berbeda

Dalam surah al-Baqarah ayat 30, kisah ter-
konsentrasi pada penugasan Adam untuk menjadi
khalifah di muka burmi, "Ingatlnh ketikn Tillwnmu

berfrman kzpad,a para malnilcat, 'Sesunguhnya Alat
hrinnk menjadiknn seurang klwlifah di mulm bumi."'
Dari kisah ini tergambar rahasia dan sebab mengapa

manusia layak menjadi khalifah, yang rahasia ini
tidak dimiliki oleh para malaikal Rahasia itu adalah
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ilmu tentang nama-nama. Allah berfirman,

'Din mengaj arlfln lupadn Ad.am nama-nama (bendn-

benda) s eluruhny a. Kemudian mengemukaknnn| a kl -

padn para malaikat lnlu berfrman,'Sebutkanlnh le-
pada-Ku nnma-nama benda itu jikn knmu mem.ang

orang- arang yang bmnr!' Mnekn mutjawab, Mahnsuci
Engkau, tidnk aln yang knmi leetahui sehin dari apa

y ang telah Engknu aj arknn kcp adn lami ; s e sungguhny a
Engkaulah Yang Mahn Mengetahui lagi Mahabijak'
sana.' Allah berfrman,'Hai Adam, beritahukanlah
leepadn merelw nama-nama bmdn ini.'Mala, setelah

dibninhulwnny a lupadn merela nama-rnm.a benda

itu, Allnh berfrmnn, 'Bulanknh sudnh Kukntaknn lce-

pad.amu bahwa sesungguhny a Aku mmgetahu rahasia
lnngit dnn burni dan mmgetahui apa yang lamu lahir-
lmndnnapayatgknmusembunyilan."'(al-Baqarahz
31-33)

Kemudian Allah mengemukakan kisah sujudnya
malaikat dan penolakan iblis untuk sujud. I-alu
disajikan cerita tentang domisili Adam dan istinya
di surga, upaya setan menyesatkan Adam dan isti-
nya serta terusirnyaAdam dan istinya dari surga.
Kemudian dilanjutkan tentang kisah turunnya
Adam dan istrinya ke muka bumi untuk menjadi
khalifah, berbekal dari pengalaman pahit di surga.
Mereka turun ke bumi setelah istigfar mengakui
kesalahan yang telah dilakukan dan setelah Allah
menerima tobat keduanya. Setelah kisah Adam dan
istrinya selesai, surah al-Baqarah berlanjut men-
ceritakan kisah dakwah bani Israel agar mengingat-
ingat nikmatAllah yang telah dilimpahkan kepada
mereka dan agar mereka memenuhi janji yang
telah mereka buat kepada Allah. Kisah ini langsung
ditempel dengan kisah khilafah bapak pertama
manusia di bumi (yakni Adam a.s.), janjinya kepada
Allah, dan pengalamannya yang pahit sebagai
bapakpertama manusia.

Dalam surah al-Araaf, kisah Adam ditekankan
pada perjalanan panjang dari surga dan menuju surga.

Juga pada kisah tentang permusuhan yang dilancar-
kan oleh iblis terhadap manusia sejak awal sampai
ah*rir perjalanan manusia kembali lagi ke tempat
awalnya. Sebagian manusia ada yang kembali ke
surga, tempat mereka terusir karena kedua ibu bapak

manusia tertipu oleh setan. Mereka kembali ke
surga karena mereka memusuhi dan tidak tunduk
kepada ajakan setan. Sebagian manusia yang lain
terjerumus ke neraka karena mereka terjebak
dalam jerat setan, sang musuh yang amat nyata.

Dari situ, kisah dilanjutkan dengan sujudnya

malaikat kepada Adam dan penolakan iblis untuk
sujud. Kemudian dilanjutkan dengan kisah per-
mintaan iblis untuk ditunda kematiannya sampai
hari berbangkit, untuk menyesatkan Bani Adam
yang menjadi sebab iblis terusir. Selanjutnyakisah
tentang domisili Adam dan istrinya di surga Mereka
bebas menyant4 segala macam buah di surga
kecuali satu jenis buah. Buah itu merupakan simbol
larangan untuk menguji manusia antara keinginan
yang ada dalam diri dan ketundukan dengan pe-

rintah. Kemudian kisah tentang cara iblis meng-
goda Adam yang diungkap secara luas dan rinci.
T alu, kisah tentang teperdayanya kedua anak ma-
nusia dengan memakan buah larangan yang ber-
akibat lepasnya pakaian dan tampaknya aurat mereka.
Allah mencela perbuatan mereka, dan sebagai
sanksinya mereka diturunkan ke bumi unfuk me
mulai karya di bumi perjuangan.

'Allnh berfrmnn, Titrunlah lmmu selalian, sebagian

lmmu mmjadi musuh bagi sebagi"anyanglnin. Knmu
mmpunyai tempat ludiam"an dnn lwsennngan (tempat

mmcari luhidupan) di mulw bumi sampai waktu yang
telah ditmtulcan,' Allah berfrm"an, 'Di bumi itu kamu
hidup dan di bumi itu lamu mnti, dan dari bumi itu
(pula) lcamu alwn dib angkitlmn. "' (aI- Nraafz 24-25)

Kemudian kisah dilanjutkan dengan mencerita-
kan seluruh rentang perjalanan kehidupan se-

hingga manusia kembali ke tempat semula. Kisah
ini ditampilkan dalam redaksi yang cukup rinci dan

sebagian dengan tanya jawab. Kemudian kisah
dihrtup dengan masuknya sebagian ke surga dan
sebagian lagi ke neraka. Allah berfirman dalamayat
50 surah al-Araaf, 'Dan penghuni neraka menyeru
pmglruni surga,'Limpohknnkrh kzpada lmrni sdikit air
atau mnlannn y ang telah direakiknn AIInh kzpadnmu.'
Mneka (p enghuni surga) menj awab,'Sesungguhny a
AIkh tekh mengharamknn keduanya itu atas orang-

orang kafir."'Dan, kisah pun dihrfup.
Sedangkan dalam surah al-Hijr ini, kisah ditekan-

kan pada rahasia penciptaan Adam, rahasia hidayah
dan kesesatan, dan faktor-faktor asal manusia men-
dapathidayah atau menjadi sesal Karenanya, sejak
awal nash menyebutkan bagaimana Allah men-
ciptakan manusia dari tanah liat kering (yang ber-
asal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, ke-
mudian jasad yang telah terbentuk itu ditiupkan di
dalamnya roh dari Allah yang mulia. falu, nash
menceritakan unsur penciptaan setan dari apiyang
sangat panas.

Kemudian nash mengungkapkan tentang kisah
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sujudnya malaikat dan penolakan iblis, karena
segan unfuk sujud kepada manusia yang berasal
dari tanah liat yang kering. Karena penolakannya,
ia diusir dan dilaknat Kemudian ia memohon agar
diberikan tangguh sampai hari berbangkit; dan
permintaan ini dikabulkan Allah. Dalam surah ini
ada tambahan bahwa iblis mengakui dirinya tidak
mampu unhrk menguasai hamba-hambaAllah yang
mulrtrlis. Dia hanya mampu menguasai orang{ftmg
yang tunduk kepadanya dan tidak tunduk kepada
Allah. Kisah ini berakhir dengan menyebutkan
nasib kedua golongan tanpa ada tanya jawab, mau-
pun cerita yang rinci. Hal ini sepadan dengan pe
nekanan yang terdapat dalam kisah. Tugasnya
lebih fokus untuk menjelaskan tentang dua unsur
manusia, dan peluang setan unfuk menguasainya.

Mari kita mengikuti kisah tersebut dalam baris"
baris berikut ini.

Penciptaan Ma^nusia dalam Al-Qur'arr

twtpj:b#I,#ffi
"Sesunguhnya Kami telnh menciptakan m.anusia
(Adam) dnri tanah liat l@ing (yarry bnasal) dnri lum-
pur hitam yang dibni bentuk. Dan l{ami telnh men-
ciptalwn jin sebelum (Adnrn) dari api yang sarryat
panas. " (al-Hijr z 26-27)

Dalam kata pembuka ini, Allah menyebutkan
perbedaan dua tabiat antara shakhal'tanah liat
kering (yang berasal) dari lump w hitarrr' darr' naar
'api'yang diberi kata sifat "sangat panas". Selanjut-
nya kita akan mengetahui bahwa tabiat manusia
yang tanah itu dimasuki unsur baru yaihr tiupan roh
dari Allah. Sedangkan, tabiat setan tetap api panas.

9W864.:Atoy:+K4A-4:tt'ig
qi->)].3;fi )'Ui6$5,-''rFF
'r;,;3;tL':<4'jrtJi3tit.+l56
i6$ t*f,ie<,K.JrJaisy?
{Jut4'rfl\c5kl\il(;1;9.-
--'r;Jb;;F;te,\T(n':{.'*-'*13(

'iAi a!;1r'$ H erv ra ufi6 t
9-2'ttt:i'JY

'Dan (ingatlnh), leetila Tilhnnmu berfrmnn kepadn
para m"alniknt,'Saungguhnya Alw aknn menciptalun
senrangm.anusia dari tannh lint kering (yangberasal)
dari"lumpur hinm yang dibni bmtuk. Apabiln Aku
tehh menyempurnakan lujadiannya, dan telah me-
niuplan fu dnhmnya roh (ciptaan)-Ku, m.ala tun-
duklah kamu kepadnnya dengan bersujud.'Malm,
bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-
samn, lucuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sarna
(malnilut) yang sujud itu. Allnh berfrnan, 'Hai iblis,
apa sebahnya lmmu tidnk (ikut sujud) bnsama-sarna
merekn yang njud itu?' Berl@ta ib4is, Aku seknli-kali
tidnk alan sQud lepadn manusin yang Englau telah
mmciptalunnya dari tnnah lint lsring (yangbnasal)
dmi lunpur hinm y at7 diberi bntuk' AIInh b rfinnara
'I{eluarlnh dari surga,lwrmn sesunguhnya lmmu ter-
lilAiq dm sesunguhnya kutulmn itu tctap mmirnpamu
sampai lmri kiamnt."' (il-Hijr: 28-35)

'D an (ingatlah), ketil@ nhiltmu b erfirnnn l"podo
para mahiluf'i kapanAllah berkata? Di mana dan
bagainnna berkatanya? Semua pertanyaan itll telah
kita jawab di surah al-Baqarah, jilid pertama dari
a<h-Zhikil Pertanyaan seperti itu tidak dapat kita
jawab karena tidak ada sumber nash yang men-
jawab pertanyaan seperti itu. Padahal informasi
gaib hanya dapat kita akses dalam nash. Kalau ada
yang ingin mendapatkan jawaban dari selain nash,
berarti telah melakukan petualangan tanpa meng-
gunakankompas.

Begitu juga dengan cara Allah meniupkan se
bagran dari rohnya ke jasad manusia yang berasal
dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
hitam yang diberi bentuk, kita juga tidak me
ngetatrui caranm Kita tidak memiliki otoritas untuk
menjelaskan tata car mya.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa jawab
annya ditemukan pada ayat 12 surzh al-Mu'minuur\
"Sesungguhrya Knmi telnh mmciptalwn manusia dmi
suatu smipati (bnasal) dnri tarwh', atau ayat 8 suratr
asSajdah, "Kemudinn Dia mmj adilan letururunnya
dari saripati air y ang hira (rnnni). " Ar 6nya. manusia
dan semuakehidupan berasal daritanahyang ada
di bumi; dan dari unsur-unsur utama tanah yang
menjadi representasi terciptanya manusia dan
semua makhlukhidup. Antaratanah dan manusia
ada jeda waktu yang diisyaratkan dengan kata
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sulalnh 'saripati'. Sampai di sini isyarat dari nash
selesai.

Setiap tambahan selain dari yang ada tidak di-
perlukan oleh AlQur'an. Tetapi untuk kajian ilmiah,
terbuka peluang untuk meneliti permasalahan ini
dengan metodologi ikniah. Dengan kajian itu, ia
akan akan sampai kepada hasil temuan baikyang
sifatnya telah sampai pada kebenaran ilmiah mau-
pun baru dalam tatrapan hipotesis. Dalam proses
penelitian bongkar pasang teori dan penemuan
adalah hal yang wajar. Tetapi, apa pun yang di.
hasilkan oleh penelitian ilmiah tidak akan meng-
ubatr substansi informasi awal AlQur'an. Informasi
awal itu adalah bahwa saripati tanah berasal dari
unsur tanah dan dalam tahap penciptaan, ada atr
yang bercampur dengan tanah.

Bagaimana caranya tanah yang memiliki karak-
ter yan! telah kita ketahui bersama meningkat men-
jadi tubuh yang bergerak,lalu memiliki sifat ke
manusiaan? Pertanyaan ini tidak ada seorang pun
yang dapat menjawabnya Rahasia kehidupan dalam
sel pertama sampai sekarang masih belum ditemu-
kan, dan tidak seorang peneliti pun mengklaim
bahwa dia telah menemukan titik terang dalam
permasalahan ini. Sedangkan, rahasia kehidupan
manusia yang memiliki pengetahuan dan potensi
yang lebih unggul dari makhluk lainnya sejak
lahirnya ma.nusia pertam4 teori-teori tentang hal ini
sampai sekarang masih sangat rendah kualitasnya.
Belum ada teori yang mengatakan bahwa manusia
sejak awal telah memiliki keistimewaan dari makh-
luk lain. Teori yang ada pun tidak menetapkan ada-

nya hubungan antara manusia dengan makhluk
sebelumnya.

Teori yang berkembang adalah manusia itu ber-
evolusi dari maKiluk sebelumnya. Teoriyang ada
juga tidak berani menafikan kemungkinan adanya
makhluk yang tidak mempunyai hubungan dengan
makhluk lainnya sejak awal, sebagaimana tidak
berani untuk mengatakan bahwa manusia tidak
memiliki hubungan dengan maKrluk lain sejak dia
ada di dunia. Padahal, Al-Qur'an menyebutkan ke
padakita'kemandirian" ihr. krilahyang kita pahami
secara sederhana dari firman Allah,

"Apabiln Aku telnh mm:yempurnnlnn lwj adianrrya, dmt
telah mmiuplun lce dnlamny a roh (ciptann) - Ku.' (aI-
Hijr:29)

Roh dari Allahlah yang mentransformasikan
anggota tubuh kita yang tak bermakna ihr me
ningkat menjadi manusia yang mulia, sejak awal

diciptakan. Bekal roh itu pula yang menjadikan
manusia mendapat amanah untuk menjadi lf,ralifah
di muka bumi karena keistimewaannya sejak di-
ciptakan itu.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? IGpan manusia
mulai mampu memahami apa yang dilakukan oleh
Sang Pencipta Yapg Aeung?

Di sini kita sampai ke bumi yang padat yang di
atasnya kita hidup dengan tenang.

Sedangkan setan diciptakan sebelum manusia
dari bahan api panas. Yang kita tahu bahwa setan
diciptakan lebih dahulu dari manusia. Sedangkan
bagaimana bentuk setan dan bagaimana proses
penciptaannya, ini adalah masalah lain yang kita
tidak punya kepentingan untuk menyelaminya.
Yang kita ketahui bahwa di antara sifut setan me-
miliki kesamaan dengan sifat api yang panas. Di
antara sifatnya adalah mampu mempengaruhi
unsur tanah, menyakiti, dan tergesa-gesa. Di sela-

sela kisah, kita mengetahui setan memiliki sifat
ghurur 'terpesona dengan potensi diri'dan som-
bong. Dan, sifat tersebut tidak jauh dari sifat api.

Adapun manusia diciptakan dari unsur tanah liat
yang sudah menjadi shnlshnl'tmahliat kering' dan
dari unsur roh yang menjadikannya berbeda dari
seluruh makhluk yang ada. Roh ihr pulalah yang
memberikan kepada manusia sifat-sifat kemanu-
siaanyang membuatnyaunggul dari segala makh-
lukyang ada. Dengannya manusia meniti jalan ke
hidupan dengan model yang berbeda dari maKrluk
yang lain sejak awal keberadaannya. Sediingkan,
yang lain tetap dalam derajat kebinatangan dan
tidak pernah mengalami peningkatan.

Roh inilah yang menghubungkan dan membuat
manusia mampu berkomunikasi dengan Tuhan-
nya. Roh ini pula yang membuat manusia mampu
melakukan lompatan dari alam materi yang inte
raksinya menggunakan perangkat pancaindra dan
otot ke alam immateri yang perangkat interaksinya
adalah hati dan akal. Roh juga membuat manusia
mampu mengetahui rahasia yang tersembunyi di
balik masa maupun tempat, di luar kemampuan
pancaindmmaupun otol

Potensi roh yang sedemikian rupa harus ber-
hadapan dengan karakter tanah yang hrnduk ke-
pada kebufuhan-kebuhrhan asasinya, seperti makan,
minum, pakaian, dan syahwal Tanah jugamemiliki
karakter lemah dan serba kurang sempurna yang
berimplikasi kepada hasil dari aktivitas manusia
yang juga lemah dan tidak sempurna.

Keduaunsurini tidak dapat dipisahkan dari sifrt
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nurnusia Sehingga manusia memiliki sifat senyawa

tetapi keduanya tidak bercampur baur. Hal ini harus
betul-betul kita pahami di saat berbicara tentang
manusia. Kedua unsur ini menjadikan manusia
maktrluk yang unik dalam proses penciptaannya.

Karenanya, manusia bukanlah makhluk yang me
miliki karakter tanah murni, tetapi bukan pula roh
murni. Apa pun alrtivitas manusia tidak dapat di-
pisahkan dari dua karakter yang ada dalam dirinya-

Kesempurnaan manusia ditetapkan pada ke
nulmpuannya unhrk menjadikan kedua karakter itu
berimbang (tawazun) . Manusia tidak dituntut untuk
melepaskan diri dari karakter yang ada pada salatr

safu dari dua unsur yang ada pada dirinya, aEN
meningkat menjadi malaikat atau hrrun ke tingkat
derajat hewan. Keduanya tidak ideal bagi manusia.

Orang yang berusaha unfuk memandulkan pe
tensi fisiknyayang energik sama seperti orang yang

menelantarkan potensi ruhiahnya yang bebas. Ke
dua hal tersebut tidak sejalan dengan fitrah ma-

nusia. Kalau ifu yang ia lakukan, berarti manusia

telah menginginkan dirinya unhrk menjadi makh-
luk yang tidak sesuai dengan harapan Allah. Manu-

sia harus mempertanggungjawabkan perbuatan-

nyayang telah merusak senyawayang telahAllah
peruntulilkan buat dirinya.

Karenanya, Rasulullah mengingkari niat orang
yang hendak menjadi'rahib'dengan tidak mau
menikah, orang yang berniat untuk selamanya ber-
puas4 dan orangyang hendak melaksanakan shalat

malam tanpa tidur. Beliau mengingkari perbuatan

tersebut dalam haditsyang diriwayatkan olehAisyah
dengan kata-kata, "Barangsiapa yang tidak suka

dcngan sunrahku, mnla ia bukan dari golonganla."
Syariat Islam tegak berdasarkan karakteryang

ada pada manusia. Islam membuat peraturan yang

sangat manusiawi sehingga tidak menghancurkan
potensi kemanusiaan. Perahrran Islam menghen-

daki adanya keseimbangan dan tidak boleh ada

tindakan yang berat sebelah. Setiap tindakan yang

berat sebelah akan berakibat kepada penelantaran

aspek yang lain. Setiap tindakan berlebihan akan

berakibat kepada kehancuran. Manusia diminta
untuk menjaga karaliteristik dirinya dan dia akan

bertanggung jawab di hadapan Allah. Peraturan
Islam yang disediakan oleh Allah secara matang
untuk manusia ini memelihara karakteristik tersebul

Orang yang hendak membunuh sifut-sifut hewan
yang ada pada dirinyaberarti diatelah menghancur-

kan eksistensinyayang unik Hal tersebuttidak ada

bedanya dengan orang yang membunuh sifat-sifat

ruhiah yang nonhewan seperti keyakinan kepada
Allah dan beriman dengan alam gaib. Orangorang
yang menelantarkan sifat ini juga telah menghan-
curkan eksistensi kemanusiaanny4 seperti oftmg
yang meninggalkan makan, minunr" dan kebutuhan
hidup lainnya. Dua kutub tersebut adalah musuh
manusia yang haqrs dia usir dari dalam dirinya se
bagaimana dia mengusir setan.

Manusia adalah hewan plus. Dalam dirinya ter-

dapat kebutuhan-kebutuhan seperti yang dibutuh-
kan oleh hewan. Tbtapi, dia juga memiliki kebutuh-
an lain yang menyebabkan dia berada di atas hewan.

Keduaduanya penting, dan kebuhrhan jasad bukan-
lah lrebuhrhan pokoK sebagaimana konsep yang

ada dalam filsafat materialisme.
lnilah beberapa pemikiran yang terlintas di benak

kami tentang hakikat penciptaan manusia. Kita kaji
hal ini secara singkat sehingga kita tidak terlepas
dari alur kisah AlQur'an yang tengah mengangkat
kisah besar, dengan harapan kita dapat membuat
ulasan di akhir kisah.

'D on (ingatlnh), lcetilil khmru berfirmnn kepadn para

malailmt, 'saungguhnya Aku alan mm'ciptaknn se-

uang manusin dari tanah liat kning (y ang bnasal) dmi
lumpur hinrn yang dibsri bentuk. Apabila Aku telnh

mutyempurnnlan k jadiannya, dan tulnh mmiuplan
kz dnlnrnny a roh (ciptaan) - Ku, mnlm tunduklnh lnmu
tnp adany a dmgan b nsuj ud."' (al-Hijr: 28-29)

Apayang dikatakan Allah pun terjadi. Perkataan
Allah adalah iradah, dan iradah melahirkan makfr-

luk sesuai dengan yang direncanakan. Kita tidak
punya informasi bagaimana tiupan roh dari Allah
yang azah menyelinap ke unsur tanatr yang fana.

Diskusi tentang hal ini hanya akan berbuah sia-sia

bagi akal. Bahkan, menyebabkan akal itu sendiri
menjadi sia-sia, dan telah keluar dari kawasan per-

sepsi, pemaharnan, dan hukum.
Setiap diskusiyang mengangkattema ini menun-

jukkan kebodohan akan hakikat akal yang memiliki
sifrt keterbatasan, dan memaksanya untuk bermain
di luar kawasannya, unfuk membuat analogi per-

buatan Sang Ktraliq dengan pemahaman manusia.

Ini adalah kebodohan dalam memanfratkan potensi

akal, dan kesalahan fatal dalam metodologi. Ada
yang berkata, "Bagaimana mungkin Yang Abadi
dapat menyelinap kepada yang fana? Bagaimana
mungkin Yang Azali bersatu dengan yang baru?"

Dari pertanyaan itu dia mengingkari, menetapkan,
atau membuat konsideran-konsideran. Padahal,
akal manusia tidak diundang unhrk membuat ke
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tetapan tentang tema ini, karenaAllah berfirman,
" S esunguhny a telah terj adi, " bukan mengatakan,
"B agaimann trj adiny a ? "

Sebenarnya permasalahan sudah selesai, dan
akal tidak punya otoritas untuk menafikannya.
Orang seperti ini juga tidak punya otoritas untuk
memberi tafsir dari dirinya tanpa tunduk dengan
nash, karena ia tidak memiliki perangkat untuk
membuat keputusan. Dia sendiri baru, dan yang
baru tidak memiliki perangkat untuk memutuskan
sesuatu yang azali. Ketundukan akal terhadap
permasalahan yang aksiomatik ini akan menahan
akal unfuk menghabiskan potensinya secara sia-sia

Mari kita saksikan setelatr itu, apayang terjadi?

'Maka, bersujudlnh para mnlnilwt itu semuanya ber-

s amn - s amn." (al-Hijr: 3 0)

Sesuai dengan karakterny4 malaikat pun tun-
duk tanpa catatan.

"I{eilak lblis. Ia m,ggan ilad bnsama-samn (rnkiknt)
yang sujud dz"(al-Hijr: 31)

Iblis adalah makhluk lain selain malaikar Iblis
diciptakan dari api, sedangkan malaikat dari nur.
Malaikat tidak membangkang apa pun perintah
Allah dan melaksanakan segala titatr-Nya. Sedang-

kan, iblis membangkang dan menolak. Iblis secara
pasti bukanlah malaikat. Pengecualian yang ter-
dapat dalam ayat ini tidak berarti iblis masuk
golongan malaikat Ayat ini diartikan sebagaimana
arti dari perkataan orang Arab, "Anak-anak si firlan
telah datang kecualiAtrmad; padahalAhmad bukan
anak si ftrlan. Tetapi, dia selalu bersama mereka dan
selalu berinteraksi di setiap tempal"

Sedangkan masalah frintah sujud hanya
ditujukan kepada malaikat,'Dan (ingathh) lcetila
Iitlwnrnu berfirman lup ada para mnlailat. " lknapa
iblis juga masuk dalam perintah? Sesungguhnya

frintah pertama kali kepada iblis menunjulden
perintah itu tetap berlaku unhrk selaniutrya Dalam
suratr al-Araaf ayat L2 seqra tegas disebutkan,
'Allah berfmwa Apaleh y ang mmghnlanginu untuk
berniud (ktpada Adam) di waku AJu mmyuruhmr ?"'
Gaya bertuhrAl{ur'an cukup menunjukkan sahr

dalil dan tidak lagi diulang pada banyak tema se
lanjutrya

Firman Allah, "Apaluh yng rnmghalanginu untuk
bnnj ud (krpada Adam) di walctu Alru mmyuruhmu ?'
adalatr dalil yang sangat kuat bahwa perintah telah
dikeluarkan untuk iblis. Ikrenanya tidak menjadi
penting, apakatr perintah ini adalah perintatr untuk

malaikat saja, karenaperintah ini sangat mungkin
sudah turun juga kepada iblis karena intensnya
hubungan mereka. Ataukah; perintah untuk iblis
telah turun secara tersendiri dan tidak disebutkan
di sini sebagai penghinaan buatrya dan pemuliaan

buat malaikat. Tapi yang sangat jelas, berdasarkan
nash-nash yang ada serta bukti faktual dari tingkah
lakunya, iblis bukanlah dari golongan malaikat.
Inilah pendapatyang kami pilih.

Secaraumum, kami di siniberinteraksi dengan
alam gaib apa adanya. I(ami tidak punya persepsi

dan informasi bagaimana sebenarnya alam gaib,

kecuali dalam batasbatas yang diinformasikan oleh
nash. Karena akal sebagaimana yang telah kami
rrlang-ulang tidak mempunyai jalan untuk me
ngetahuinya.

' Allnh b rfrman,'Hai iblis, apa s ebabny a lwmu tidnk
(ikut sujud) bersarna-sama rnnekn yang sujud itu?'
Bnkatn iblis, Aku s elali- knli tidnk al@n suj ud lepada
manttsia y ang Engl*u tzlnh mnriltnkntny a dmi nnah
liat lwing (yang b€rasal) dmi Lumpur hitam yang dibni
b entuk."' (al-ffi r: 32-33)

Ayat ini secara gamblang menyebutkan bagai-

mana malihluk yang diciptakan dari api yang panas

itu memiliki sifat ghurur, sombong dan ingkar. Iblis
hanya menyebut tanah liat kering dan lumpur hitant
dan tidak menyinggung masalatr tiupan roh yang

telah bersenyawa dengan tanafi.
Dengan kepalanya yang mencongak dia me

ngatakan bahwh dia dengan kebesarannya tidak
layak untrk sujud kepada manusia yang Allah cipta-
kan dari tanah liatkeringyang berasal dari lumpur
hitam yang diberi bentuk. Seharusnya dia tidak
pantas untuk mengucapkan kata-kata itu,

'Allahberfrma 'Ifulaarlnh dmi surgo karma seflng-
guhnya lumu tnkutuh dnn sennguhnya kutulun itu
trtapnmimpamusampailtarikiamat."(al-Hijr:34-
35)

Itulah balasan terhadap pembangkangan dan
penyimpangan.

Di saatitu pulamuncullatr sifutdengki dan akal
busukny4

<4 6Wi 6 $ 5j4.,5.6p. 1,!*:j i6
tr$i+)rj..1tS olirt

"Bnlata iblis, 'Ya Tillwnku, (laln begin) malw beri
tanguhlnh lupadnku sampai lnri (manusia) dibang-
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kitlwn.'Allnh berfrm.an, '(Kal"au btSfiA makn sesung-

guhny a lwmu temasuk nrang- arang y ang dib ni tangguh

samp ai lwri (suatu) w aldu y ang telah ditentul(nn. "' (aI-
Hijr:36-38)

Iblis minta ditangguhkan usianya sampai hari
berbangkit, bukan untuk menyesali perbuatannya
di hadapan Allah, bukan untuk bertobat dan me
nutupi dosadosa besarnya Tetapi, hrjuarurya unhrk
melampiaskan balas dendamnya kepada Adam dan
anak cucunya yang telah menyebabkan dia terusir
dan mendapat laknat Dia menghubungkan laknat
Allah itu kepada Adam dan bukan kepada ke-
salahannya yang telah menolak perintah Allah.

llamba'Hamba Allah ya^ng Mukhlis
fidak Dapat Ditundukka^n Iblis

#j,l ; &. i'g c 4 "g;'j &.r:. AUS j'('

itu;':*,;Ln;a1Lt:'r$
'Iblis bnkan, 'Ya Tillanlw, olzh sebab Englmu telalt
memutusknn bahwa aku sesat, pasti aku alwn mm-
j adikan merela mmwndang baik (perbuann malcint)
di mulw bumi, dnnpasti alat almn mnryaatlan merelw

semuanla, lucaali Inmba-hnmba Englau yang muklilis
di antara merela."' (al-Hijr: 39-40)

Iblis menetapkan bahwa tanah pertarungannya
dengan anak manusia adalah di bumi, 'Aku alwn
menjadilwn mereka memandang baik (pnbuann
malsiat) di mulea bumi." iblis juga menjelaskan sen-
jatanya yaitu teiamenghiasi perbuatan jahat dan
mempercantiknya sehingga dipandang baik. Ke
mudian memotivasi manusia dengan hiasan palsu
itu agar melakukannya. Demikianlah, setiap per-
buatan jahat yang dilakukan oleh manusia pasti
telah mendapatpolesan dan mnlu updarisetan.

Iblis menampilkan sesuatu secarapalsu dan dia
balut dengan pakaian. Manusia harus cerdas meng-
hadapi senjata setan. Hendaldah berhati-hati setiap
menemukan dalam dirinya keinginan untuk men-
coba kehidupan yang palsu. Berhati-hatilatr, karena
besar kemungkinan setan ada di sana. Kita akan
selamat manakala kita selalu berhubungan dengan
Allah dan beribadah kepada-Nya dengan sebenar-
benarnya. Setan tidak memiliki kekuatan untuk
menembus hamba-hamba Allah yang muktrlis.

"...dnn pasti alw alwn mmyesatlan mnelm semuanla,
luatali h"amba-hamba Engknu yangmuA:,hlis di antnra
merel(n."'

Allah akan memberikan perhatian khusus ke
pada hamba-Nya yang mukhlis, semata-mata ber-
buat untuk-Ny4 dan beribadah kepada-Nya seolah-
olah ia melihat Alldh. Orang yang seperti ini tidak
akan disusupi oleh setan.

Syaratyang diikrarkan oleh iblis yang terkutuk
iblis mengikrarkan karena tahu bahwa dia tidak
mempunyai jalan untuk masuk kepada orang yang
mukhlis, karena Allah memberikan perhatian
khusus kepadanya, melindungi dan memelihara-
nya. IGrena itu, Allah menjawab,

J6 A,' rri"syt fupt|L* K, JG

g,'ut6\ i i*:i $$ yLLi, A*
'Allah berfrman, 'Ini adalah jalnn yang lurus; lw-
wajiban Alakh (menj oganya). Saunguhnya lnrnba-
hnmba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap
merela, keanli mang- mang y ang mmgilat lmmu, y aitu
oratg- aratg yang sesat."' (al-Iliir: 4l-42)

Inilah jalan dan sunnahrllah. lnilatr sunnahyang
direstui oleh keinginan, baik itu undang-undang
maupun perangkat hukum, baik dalam masalah
hidayah maupun kesesatan . "Sesunguhnya lwm,ba-
lnm.ba- Ku" yangikhlas berbuat untuk-Ku tidak ada
jalan bagimu untuk menundukkan mereka. IGmu
tidak bisa mempengaruhi mereka. IGmu tidakbisa
memasuld<an hiasan palsu kepada merekakarena
mereka terjaga darimu, dan pinfu-pintumu unfuk
masuk ke jiwa-jiwa mereka terkunci. Mereka selalu
mengarahkan pandangan mereka kepada Allah,
dan mematrami sunnahrllah denganfihah mereka
yang terhubung selalu dengan Allah.

IGmu hanya rulmpu menundukkan orangorang
yang menyimpang dan sesat png mengikutimu. Ini
adalatr perumpamaan terputus, karena sebenarnya
oftrng{rumg yang menyimpang bukan bagian dari
hamba-hamba Allah yang mukhlis. Setan hanya
bisa menerkam orang{rang yang menyimpang se
bagaimana serigala nulmpu menyambar kambing
yang terpisah dari kelompoknya. Adapun orang
yang mengikhlaskan diri mereka kepada Allah,
tidak mungkin dibiarkan telantar olehAllah. Rahmat
Allah lebih luas. Andaikan mereka terlamba! mereka
akan mampu mengejar ketinggalannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama
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Adapun akibatyang menimpa orang yang me
nyimpang, sejak awal telah diumumkan oleh Allah,

&t;6'e6t'';AiLi'#3t'
ti;fr\;aiiay{

'Dan saungguhny aJalannnrn itu bennr-bm,ar tempat

yang telah diancamlun kepada mereka (pengileut
p mgikut setnn) s emuany a. Jah"anrum itu mcrnpuny ai
tujuh pintu. Tiapaiap pintu (telnh ditenplcnn) untuk
golnngan y ang tqtentu dnri rnnela." (d-Hijr: 43-M)

Orangorangyang menyimpang itu terdiri dari
beberapa kelompok dan tingkatan. Penyimpangan
mereka sangat beragam bentuknya. Setiap pintu
neraka telah ditetapkan untuk golongan tertentu,
terganfung dari bagaimana dan apa yang mereka
lakukdn selama di dunia.

Episode ayat ini berakhir dengan memberi pene
kanan dan pelajaran dari kisah yang diangkat Dari
kisah ini kita mengetahui bagaimana kiat setan me
nyusup di jiwa:iiwa manusia, dan bagaimana unsur
tanah lebih dominan dari unsur roh. Sedangkan
orang yang hatinya bersambung dengan Allah dan
memelihara ruhiahnya, maka setan tidak akan
nulmpu menundulirkan mereka.

Nasib orang-orang ;; t"**
Setelah menyebutkan nasib orangorang yang

menyimpang, disebutkan pula bagaimana nasib
oftmg{mng mukhlis,

"LSf-,JiV;tli;e3:l'ztK<'tLiG-L&3ep&e(G;;+611.
Y'r + :;' \i+- #-t t <Ari$F, if

t,'dflfr&
"S aangulaty a mang- orang I ang bertnlau itu b nadn
dnhm sarga (taman-taman) dnn (di dzkat) maln air-
rutn air (yang nntgali). (Dil@taknr lcpada nweln),
Masalrlnh lu dahmnJa dngan sejahtna lngi amnn.'
Ifuni ln yapl@n segala rasa dendmn y ang bnada dnlnnt
lati mnela, sednngmnela nlerosa bnsaudnra duduk
brhadap - Iwdapan di atas dipan- dipan. Mrela tidak
mnasa hlah di dnlmnny a dan mnela seknli-lali tldak
ala n diluluarlnn dnipadanya." (al-Hgr: 45-48)

Muttaqimadalah orang{rang yang selalu me
rasakan kehadiranAllalr dan memelihara diri mereka
dari azab Allah dan perbuatan-perbuatan yang me
nyebabkan azab Allah. Barangkali mata air di surga
adalah lawan kata dari pintu-pintu di Jahannam.
Mereka memasuki surga dengan sejahtera lagi
aman;dan ia me4upakan lawan kata dari takut dan
gelisatr diJahanriam. Jika di surga segala rasa den-
dam lenyap, di Jahannam kedengkian yang ada di
hati iblis menyala Penduduk surga tidak merasa-
kan lelah dan tidak k*rawatir diusir dari surga, se
bagai balasan dari rasa takut dan takwa mereka
selama di dunia- Maka wajar mereka mendapatkan
tempatyang tenang dan aman di sisiAllah.

Selanjutnya kisah besar tentang manusia se
mestinya patut diulas secara mendetail, tetapi tidak
mungkin diungkap secara panjang lebar di a<h-
Zhiklint.Karenanya, kami cukup mengangkatnya
secara global, sesuai dengan situasi sebagai berikut
1. Thbiatpenciptaan manusia adalatr lfras, berbeda

dari yang lainnya. Ia bukan sekadar rangkaian
dari anggota-anggota tubuh yang memiliki ke
samaan dengan maktrlukyang lain. Al-Qur'an
menginformasikan batrwa manusia berbeda dari
makhluk lainnya karena ia dianugerahi dengan
keistimewaan roh yang dititipkan kepadanya.
Keistimewaan inilah yang membuat manusia
menjadi manusia, yang memiliki keunggulan
dari malftluk hidup yang lain. I(arenany4 ma-
nusia bukan sekadar hidup, karena sifat ini di-
miliki oleh semua maL*iluk. Tetapi hidup yang
telah diberi nilai plus dengan roh.

2. Keistimewaan ini (sebagaimana isyarat Al-
Qur'an) tidak diperoleh manusia setelah me
lewati beberapa frse kehidupannya sebagaimana
yang dikatakan oleh pengikut Darwin. Tetapi,
keistimewaan itu ada sejak ia diciptakan pertama
kali. Manusia juga tidak mengalami fase ke
hidupan sebagai makhlukyang hidup tanpa roh
untuk beberapa lama, lalu setelah itu roh masuk
kepadany4 sehingga dia menjadi manusia....

3. Teori NeoDarwinisme yang dipelopori oleh
Julian Hackley tidak mampu mengingkari ke
nyataan ini, bahwa manusia memiliki keistime
waan dari yang lain dari aspek vitalitas maupun
fungsi. Ia juga dianugerahi akal, sehingga lahir
setelatr itu peradaban yang tidak ada tandingan-
nya
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4. Meskipun demikian, pengikut paham ini tetap
saja berpendapat bahwa manusia yang memiliki
keistimewaan ini adalah evolusi dari hewan.

5. Unfuk mengompromikan antara pengikut Dar-
winisme modern yang mengatakan bahwa ma-
nusia adalah makhluk yang berbeda dari yang
lainnya dengan teori utama Darwinisme tentang
evolusi mutlak dan bahwa manusia berevolusi
dari hewan, sangat sulit. Akan tetapi, tokoh-
tokoh utama pemahaman ini dan para pen-
dukungnya tetap berusaha mempertahankan
teori yang tidak ilmiah ini. Sehingga, terkesan
ikniah dalam gelombang besar-besaran keluar
dari kepuhrsan-keputusan gereja. Orangorang
Yahudi adalah orang yang paling berkepen-
tingan menyebarkan dan memapankan teori ini.
Mereka bungkus dengan baju ilmiah dengan
tujuan-tujuan tertentu dalam diri dan langkah-
langkah strategis mereka.

Masalah ini telah kami bicarakan di saat meng-
kaji nash-nash yang hampir serupa di surah al-
Araaf. Di sini kami hanya mengutip sebagian kajian
tersebut.

"Secara umum dapat dikatakan bahwa nash-nash
Al-Qur'an yang membicarakan tentang penciptaan
Adam dan perkembangan jenis makhlukyang ber-
nama manusia menguatkan pendapat bahwa peng-

anugerahan keistimewaan kepada anak manusia
beserta tugas pokok dan fungsinya dilakukan ber-
samium dengan penciptaannya. Adapun perbaikan
ke arah yang lebih baik dimaksudkan untuk me
munculkan, menumbuhkan, dan meningkatkan
kualitas diri; bukan dalam arti peningkatan dan
evolusi dari jenis tertenfu sampai sempurna men-
jadi manusia sebagaimana paham yang dianut oleh
Darwin."

"Adapun bukti-bukti terjadinya evolusi pada hewan
secara kronologis yang dapat diuji dengan arkeologi
hanyalah teori yang masih bersifat hipotesis dan
bukan sebuah kebenaran ilmiatr yang mutlak. IGren4
prediksi umur batu sajayang terdapat dalam tanah
masih sebatas perkiraan, sebagaimana kita meng-
ukur umur bintang yang diketahui lewat sinarnya.
Bukan mustahil akan muncul hipotesis-hipotesis
lain yang akan membatalkan teori Darwin."

"Anggaplah bahwa ilmu tentang fosil ketepatan-

nya akurat, tidak adayang bisa memastikan bahwa
pada masa lampau hidup berbagai spesies hewan
yang tingkat kemajuannya berbeda antara satu de
ngan yang lainnya, akibat perbedaan kondisi alam
dan prasarana-prasarana yang memungkinkan
mereka eksis dengan kondisi tersebut. Ada yang
punah karena tidak,mampu bertahan dengan ling-
kungan yang ada. Kemudian muncul spesies lain
yang lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan
tersebut.l Tetapi, ini juga tidak bisa memastikan
bahwa spesies yang satu adalah hasil evolusi gene
tis dari spesies yang lain.

Arkeologi Darwin dan penerusnya tidak mampu
membuktikan lebih daripada ini, ia pasti tidak
mampu untuk membulitikan bahwa spesies ini
adalatr hasil evolusi dari spesies tertenhr yang hidup
sebelumnya-tenhrnya berdasarkan bukti dari uji
arkeologi. Namun yang hanya bisa ia katakan ada-

lah bahwa ada spesies tertentu yang lebih maju di.
bandingkan zarnan sebelumnya.... Padahal, hipo
tesis ini bisa dijawab dengan apayang kami katakan
tadi, bahwa kondisi lingkungan di bumi memberi-
kan peluang spesies tersebut eksis. Ketika kondisi
lingkungannya berubah, maka spesies lain yang
mungkin cocok untuk menempatinya. Akhirnya
spesies tersebuflah yang berkembang, dan spesies
sebelumnya akhirnya punah karena tidak mampu
beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru."

"Karena itu, perkembangan spesies manusia
tidak memiliki hubungan dengan spesies lain. Ia
diciptakan pada masa yang Allah ketahui bahwa
bumi memungkinkan spesies ini untuk hidup,
tumbuh, dan berkembang. Inilah pendapatyang
dianggap kuat oleh nash-nash tentang perkembang-
an spesies manusia."

"Manusia memiliki keistimewaan dari sudut bio
logis, fisiologis, akal, dan roh. Keistimewaan inilah
yang memaksa pengikut NeoDarwinisme (dan di
antaranya para ateis) untuk mengakui keistime-
waan manusia, dan bahwa manusia tidak punya
garis hubungan gen dengan spesiesspesies yang
lain."

Perkembangan manusia yang berbeda dari
makhluk lainnya ditambah dengan tiupan roh dari
Allah membawa konsekuensi kepada cara pandang
kita menjadi berbeda terhadap manusia dari cara
pandang aliran materialisme yang memiliki ciri

1 Lihat tema "al-Yahud ats.Tsalasah" dalam kitab ath-Tathuwuur wa ats-Tsabat fi Alhayat al-BostwiWlr, karya Muhammad Quthb @arusy
SyuruQ
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khas dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik.
Begitu juga lf,ras dalam persepsi dan nilai yang se
mestinya menjadi norma bagi kehidupan manusia.

Asumsi bahwa manusia hanyalah sekadar maklr-
luk evolusi dari hewan inilah yang mendasari aliran
Marxisme berpendapat bahwa kebutuhan pokok
manusia itu adalah makan, minum, tempat tinggal,
dan seks. Padahal, ini adalah kebutuhan pokok
hewan. Dengan mengikut aliran ini, manusia akan
menjadi makhluk yang paling hina. Berangkat dari
sini, seluruh hak-haknya yang ia dapat karena ke
istimewaannya dari makhluk lain menjadi batal.
Hak-hak agamanya batal, hak-hak kebebasan ber-
pikir dan berpendapat batal, kebebasan memilih
kerja dan tempat tinggd hil*g, hak untuk meng-
lnitisi sistem yang berlaku dan landasan hukumnya
menjadi hilang. Bahkan, hak untuk mengkritisi
partai'dan penguasa yang tidak disenangi, yang
mengumpulkan manusia semaunya, menggiring
manusia ke mana saja, karena manusia dalam pan-

dangan flsafat materialisme tidak lebih dari sekadar
hewan yang berevolusi! Filsafat dangkal ini kemu-
dian mereka namakan Sosialisme lkniatr!

Adapun pandangan Islam terhadap manusia ber-
sumber dari pandangan objeltif terhadap keistime
waanyang dimiliki manusia ditarnbatr dengan bebe
rapa aspek yang memiliki kesamaan antara ma-
nusia dan hewan, terutama dalam susunanrangka
badan. Makan, minum, tempat tinggal, dan seks
bukan kebutuhan pokok satusahrnya Hal-hal yang
dibutuhkan akal dan roh dalam Islam tidak di-
pandang sebagai kebutuhan sekunder! Akidah, ke
bebasan berpikir, berkehendak dan memilih adalatr
kebufuhan pokok seperti makan, minum, tempat
tinggal, dan seks. Bahkan, ia dianggap lebih utama;
karena ia dianggap sebagai kebutuhan yang men-
jadikan manusia lebih mulia dari hewan. Tanpa ke
beradaanny4 kemanusiaan manusia menjadi hilang.

IGrena itu, kebebasan berkeyakinan, berpikir,
dan memilih dalam upaya untuk menghasilkan dan
menyediakan makanan, minuman, tempat tinggal,
dan seks bagi umat manusia tidak boleh hilang di
dalam sistem Islam, sebagaimana tidak boleh
hilangnya akhlak Islamiah di saat kita hendak
memenuhi kebuhrhan hewani.

Kedua pandangan di atas memiliki perbedaan
secara prinsip dalam menilai manusia dan firnhrtan
kebutuhannya. IGrena itu, menyahrkan dua pan-
dangan tersebut ddam satu sistem adalah sebuah
kemustahilan. Pilihan kita hanyalatr Islam, atau
paham-paham materialisme yang menghasilkan

produk-produkyang dangkal dan mereka narnakan
sosialisme ilmiah. [a merupakan salah satu produk
kotor yang dihasilkan oleh kapitalisme yang hina
dan membuathina manusiayang dimuliakan oleh
Allah.

Pertarungan abadi antara setan dan manusia di
dunia.ini difokupkan pertama kali dengan cara
penyesatan bertahap (istidraj) oleh setan dengan
cara menjauhkan manusia dari manhaj Allatr, dan
memperindatr manhaj yang lain. Istidraj ini beraktrir
sampai manusia tidak lagi menyembah Allah (arti-
nya tidak tunduk lagi dengan apayang disyariatkan-
Nya, baik itu akidah, persepsi, syrar, dan ibadah,
serta perundang-undangan). Sedangkan, orang-
orang yang tunduk hanya kepada-Nya maka setan
tidak ptinya kemampuan unhrk menembus merek4
"Sentnggulmya lwmta-lnmba- Ku tldak ada lelatasaan
bagimu tsrhnnnp m.srele,. "

Jalan pemisah antara surgafng dijanjikan unhrk
orangffang yang bertalara, dan neraka yang di.
janjikan kepada orang-orang yang sesat adalah ke
tundukan hanya kepadaAllah Oang selalu diistilah-
kan oleh AlQur'an dengan terminologi ibadah);
atau mengikuti kamuflase setan yaitu dengan ke
luar dari ketundukan kepadaNya.

Setan sendiri tidak mengingkari eksistensi Allatr
dan siht-sifat-Nya Artinya setan tidak menjadi ateis
dalam aspek keyakinan, tapi dosanya adalatr tidak
tunduk kepada Allah. Dosa inilah yang mem-
buatnya dan oftmgorang sesatyang mengikutinya
tercampak ke neraka Jahannam.

Sesungguhnya ketundukan hanya kepada Allah
adalah inti ajaran Islarn lGislaman seseorang tidak
akan bernilai apabila diamasih hrnduk dengan salah
sahr produk hukum dari selainAllah, apakah hukum
ifu terkait dengan keyakinan, persepsi, masalatr
syiar dan ibadah, masalatr syariat dan perundang-
undangan, ataupun masalah nilai dan ukuran.
Semuanya adalah sama IGhrndukan hanya kepada
Allah itulatr Islam;dan ketundukan kepada selain
Allah adalah jahiliah yang akan ikut bersama setan.

Ketundukan ini tidak mungkin dipilatr-pilah, se
perti mengkhususkan akidah dan syariat tanpa
mengambil perundang-undangan. IGhrndukan ke
padaAllah adalah sahr dan tidak bisa dipilah-pilah.
Ia adalah ibadah kepadaAllah dalam etimologi mau-
pun terminologi. Di sinilah kancah pertarungan
abadi antara manusia dan setan.

Dan terakhlr, mari kita berhenti sejenak di
hadapan selingan yang benar dan mendalam dalam
firman-Nya tentang oftmg{r:rng yang bertalova,
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"Sesungguhrrya oratg-nrang yang bntahra itu bnada
dahm surga (tam.an-tamnn) dan (di delat) mata air-
matn air (y ang mengalir). @ikatalnn lcep adn mzrelm),

Masuklah lee dnlnmnya dengan sejahtna Lagi amnn.'
Dan Kami lmyaplwn segaln rasa dendamyangbuada
dnlnm h.ati merelm, sedang muela merasa bersaudnra

duduk bnhadap-lndnpan di atn dipan- dipan. Mnela
tidnk mnas a lelah di dalamtry a dnn mnelw s eknli- lali
tidak alan diluluarlan daripadanya. "(al-Hijr: 45-
48)

Sesungguhnya agama ini tidak berusaha unhrk
mengubah karaliter manusia di bumi ini, dan tidak
akan mengubahnya menjadi makhluk yang lain.
Karenanya, rasa dendam di dada manusia tidak
dinafikan keberadaarurya di dunia Tabiat ini adalah
di antara tabiat kemanusiaan yang tidak akan hilang
akarnya baik oleh iman maupun Islam. Tetapi,
Islam hdnya menerapi tabiat ini agar menjadi ringan
dan seseorang akan menjadi tinggr dengan cara
mengalihkan potensinya untuk saling mencinta
karenaAllah dan membenci karenaAllah-dan iman
itu intinya adalah cinta dan benci. Tetapi ketika
mereka di surga, di saat kemanusiaan mereka telah
mencapai puncaknya yang tertinggi dan mereka
telah menyelesaikan tugasnya selama di dunia,
tabiat rasa dengki yang orisinal di dada mereka
dihapuskan. Hubungan di antara mereka adalah
hubungan ukhuwah yang murni cinta.

Sesungguhnya ukhuwah murni adalah derajat
ahli surga. Barangsiapa mampu menemukan sifit
ini dominan pada dirinya ketika di dunia, maka
terimalah berita gembira bahwa ia adalah bagran
yang tak terpisahkan dari penduduk surga, selama
dia seperti itu dan mukmin. Ini adalah syaratyang
tidak akan digantikan oleh amal apa pun.

,,)1'3i\')*#;i3j,A6C-s>Q.e*

,Jta ;j3,Ai6 S nb&i;iivJ;d
+t\,xi;f 6 S'"'5; 1 Tg:i'ra
#e'ffi-J.'JG*o*v"*';K;i
'rw;sr$-F1;;rzJ6,g<,i$iJV;;
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t;;-K:$ft#eiffit'Gtgi
'T(abarkanlah kepada hanrba-hamba-Ku bahrva
sesungguhnya Akulah Yang Malra Pengampun
lagi Maha Penyayang. (a9) Dan bahwa sesunf
guhnya azab-Ku adalah aza,b yang sangat
pedih. (50) Kabarkanlah kepada mereka
tentang tamu-tamu lbrafrfuL (51) Ketika mereka
masuk ke tempatrya,lalu mereka mengucap-
kanr'Salaam"' Berkata Ibrahimr'Sesungguhnya
kami merasa takut kepadamu.' (52) Mereka
berkata, Jangadah karnu menasa takut Se-
sungguhnya kami memberi kaba^r gembira ke-
padamu dengan (kehhimn seorang) a^nak lald-
taki (yang alran menjadi) orang yang alim.' (53)

Berkata Ibrahimr'Apakah kamu memberikan
kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah
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lanjut? Ivlaka, denga^n caxa bagaimanakah (ter-
laksananya) berita gembira yang kamu kaba"r-
kan iniP (54) Mereka menjawab,'Kami me-
nyampaikan kabar gembira kepadamu dengan
bena^r, maka janganlah kamu termasuk orang-
orang yang berputrs asa-' (55) Ibrahim berkata,
'Tidak ada orang yang berpuhrs asa daxi rahrnat
Tbhannya, kecuali orang-orang yang sesaL' (56)

Berkata pula lbrahfurL 'Apakah urusanmu yang
penting (relain inr) haiparautrrsanP (57) Mereka
menjawabr'Kami sesungguhnya diuhrs kepada
kaum ya^ng berdosa, (58) kecuali Luth beserta
pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami
a^kan menyelamatkan mereka semua^nya, (59)

kecuali istrinyaKami telah menenirkam bahwa
sesungguhnya ia itr termasuk orang-orang yang
tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir
Iainn),a).' (60) Maka tatkala para uhrsan inr datang
kepada kaum Luth beserta pengikut-pengikut-
nya, (61) ia berkatar'Sesungguhnya kamu ada-
lah orang-orang yang tidak dikenal.' (62) Pa^ra

uhrsan menjawabr'Sebenarnya kami ini d"tattg
kepadamu dengan membawa azab ya.ngselalu
mereka dustaka^n (63) IGrri datang kepadamu
membawa kebenaran dan sesungguhnya kami
behrl-betul orang-orang benar. (64) Maka,
pergilah kamu di akhir malam dengan mem-
bawa keluargamu, dan ikufilah mireka dari
beLakang. Jangadah seorang pun di antara
kamu menoleh ke bela^kang dan teruskanlah
perjalanan ke tempat yang diperintahkan
kepadamu.' (65) Dan telah Karni wahyukan
kepadanya (tuth) perkara itu yaihr bahwa
mereka alan dinrmpas habis di wakhr subuh.
(66) Datanglah penduduk kota iur (ke rumah
Luth) dengan gembira (karena) kedatangan
tamu-tamu itu. (67) Luth berkatar'sesunsguh-
nya mereka adalah tamuku.Janganhh kamu
rnemberi malu (kepadaku), (68) rlan bertalnra-
lah kepada Allah dan janganlah kamu mem-
buataku terhina.' (69) Menekaberkara, tsukan-
kah kani telah melarangmu dari (melindoogt)
manusiraP (70) Luth berkata,'Inilah putri-putri
(negeri)ku (kawinlah dengan mereka), lika
kamu hendak berbuat (secara yanghalal).' (71)
(Allah berfirman), "Demi umunnu (Muhanmad),
sesungguhnya mereka terombang-anrbi.g di
dalam kemabukan (kesesatan).' (72) Maka
mereka dibinasakan oleh suara keras yang meng.
gunhr, ketika matahari a^kan terbit (73) Kami
jadikan bagian atas kota ial terbalik ke bawah

dan Kami hujani mereka dengan bahr dari
tanah yang keras. (74) Sesungguhnya pada yang
demikian itr benarbenar terdapat tanda-tanda
(kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang
memperhatikan tanda-tanda. (75) Sesungguh-
nya kota ihr benar-benar terletak di jalan yang
masih'tetap (di[aftri manusia). (76) Sesungguh-
nya pada yang demikian ihr benar-benax ter-
dapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-
orang ya^ng beriman. (74 Daln- sesungguhnya
penduduk Aikah ihr benar-benar kaum yang
zalilrn" (78) Ivlaka,Ikni membinasakan mereka.
Sesunguhnya kedua kota itr benar-benar ter
letak di jalan umum yang terang. (79) Dan,
sesungguhnya penduduk kota Al-Hijir telah
mendustakan rasul-rasul. (80) Kami telah
mendata^ngkan kepada mereka tanda-tanda
(kekuasaan) Ibmi, tetapi mereka selalu ber-
paling daripadanya (81) Dan mereka memahat
rumah-rumah dari gunung-gunung batr (yang
didiarni) dengan arinan. (S2) Maka, meneka di-
binasakan oleh suara keras yang mengguntur
di wakhr pagt (83) Thk dapat menolong merckq
apa yang telah mereka usaha&an." (84)

Pengantar
Pelajaran ini mengandung contohcontoh ratrmat

Allah dan azab-Nya. Hal itu tergambarkan dalam
kisah-kisah. Misalnya, kisah Ibrahim dan kabar
gembira dengan kelahiran anak yang sangat pintar
walaupun lbratrfun telah berusia lanjut IGmudian
kisah Luth dan keselamatan dirinya dan keluarga-
nya kecuali istrinya dari kaum yang zalim, pen-
duduk kota al-Hijir dan penduduk al-Aikah serta
tentang azab pedih yang menimpa mereka

Kisah-kisah ini dituUrrkan setelah ada mukadimah,

c)'i3 i$ & j;firffi\6-6 o rqq s
t;Jla\.$G

"Knbarknnlnh kepada lnmba-hamba-Ku bahwa se-

sungguhny a Alwlah Yang Maln Pmgampun lagi Malw
Penyayarry. Dan balrusa sesungguhnya aab-Ku adalah
aryb yang sangat pedih."(al-Hijr: 49-50)

Sebagian penggalan ayat itu untuk membukti-
kan kebenaran kabar rahmat dan sebagian lagi
untuk membuktikan kebenaran kabar azab. Demi-
kian pula ia juga merujuk kepada ayat-ayat di awal
surah ini, untuk membuktikan peringatan yang ada
di dalamnya,
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"Biarlwnlah mereka (di dunia ini) maknn dan bn-
setung-saumg dnn dikkiknn olzh angan- angan (knsong),

mala lulak mnelrn alean mntgetahui (akibat perbuatan

merela) Kami tiadn m.ernbirnsalwn sesuatu rugnipun
melainkan ada baginya ketentuan rnasa yang telah

ditetapknn. Tidak ada suatu umat pun yang dapat
mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat meng-

undurknn(nyal. " (al-Hijr: 3-5)

Kota-kota yang tersebut di atas adalah cohtoh-
contoh kota yang dihancurkan setelah peringatan
Allah datang. Hukuman Allah menimpanya setelah
berakhir masa yang telah ditentukan untuknya.
Demikian pula kisah-kisah ini membuktikan ke-
benaran kabar di awal surah ini tentangperkarabila
malaikat sampai diutus untuk menurunkan azab,

' Mnelw bnlat4'Hai marry y ang dinrunlan Al. @ri an

lrzpadanya, sesunguhny a lmrnu bmm-benar nrang Jang
gila. Mengapa knmu tidak mendatangkan malniknt
lupada karni, jika lamu tsrmasuk orang-oraryyry
b ennr ?' Kami tidnk menurunlcan malnilnt melainlan
dengan benar (untuk membawa aab) dan tiadal"ah

mmlw lutilm itu dibui tangguft."(d-Hijr: 6-8)

Maka, surah ini pun tampak menyafu dan ter-
susun rapi. Sebagian ayatnya dengan sebagian lain-

nya saling melengkapi dan saling menguatkan.
Padahal, seperti dimaklumi, surah-surah itu tidak
diturunkan sekaligus, meskipun ada tentu jarang

sekali. Demikian pula ayat-ayat yang terdapat di
dalam surah-surah itu tidak diturunkan berurutan
sesuai urutan yang ada dalam mushaf Al-Qur'an
saat ini. Namun, harus diakui bahwa urutan ayat-

ayatyang ada di suralr-surahAlQur'an adalah urut-
Nr taufiqi'sesuai petunjuk dan taufik dari Allah'.

Karena ifu, urutan sesuai dengan susunan ini
mesti mengandung hilarntr. Hingga saat ini, sisi-sisi

dari hikmah itu telah terbuka bagi kami dalam
surah-surah yang telah kami paparkan tentang ke
utuhan dan kerapian susunanny4 kesatuan lingkup
dan naungannya dalam setiap surah. Ilmu hanya
milikAllah. Ini hanya sekadar ijtihad. HanyaAllah
yang menunhrn kepada kebenaran.

Kisah Nabi Ibrahim dan Dua Utusan

"Kabarlunlah lupada h"amba-hamba- Ku bahw a se -

sungguhny a Alailah Yang Malw Pengampun logi MoL
Pmy ay ang. D an bahw a s esunguhny a aznb - Ku adnlnh
a4b yang sangat pedih." (al-Hijr: 49-50)

Perintah ini tertuju kepada Rasulullah setelah di-
sebutkan tentang hukuman bagi orang{rang yang
sesat dan balasan 6agi orangorang yang bertakwa
dalam arahan surah. Hubungan antara keduanya
sangat jelas dalam susunan ayat. Allah mendahulu-
kan kabar tentang ampunan dan rahmat atas kabar
azab sesuai dengan dasar kebijakan yang diridhai
oleh kehendak-Nya. IGrena Dia telah menentukan
rahmat atas diri-Nya. IGdangkala azab disebutkan
sendiri atau didahulukan atas rahmat, dimaksudkan
unfuk hikmah khusus dalam susunan ayat, yang
menentukan disebutkannya sendiri atau didahulu-
kan (atas rahmaD.

Kemudian datang kisah Ibrahim bersama para

malaikatyang diuhrs kepada kaum Luth. Episode
kisah Ibrahim dan kisah llth telah muncul di bebe
rapa tempat dengan belbagai benfuk, sesuai dengan
arahayatdi mana ia muncul di dalamnya- Namun,
kisah l,uth tersendiri juga terdapat di beberapa
tempat"

Telah kita lalui episode kisah tlth di surah al-
Nrnf. dan episode kisah Ibrahim dan l,uth di surah
Huud. Kisah pertama terdiri dari pengingkaran
I;rth atas perbuatan keji yang dilakukan oleh
kaumnya dan tanggapan kaumnya sebagaimana
tercantum dalam surah al-Araaf ayat82, "Uirl"ah
maelw (Luth dnn p mgikut-p mgikutny a) dnri latarnu
ini, sesungguhnya mnekn urang-orang yang bnpura-
pura suci." Kemudian dikisahkan penyelamatan
atasnya dan keluarganya selain ishinya yang ter-
masuk dalam oftng{rang yang tertinggal (binasa).

Kisah ini tanpa menyebutkan tentang kedatangan
malaikat kepadanya dan persekongkolan keji kaum-
nya terhadap malaikat

Sementara itu, pada kisah kedua yakni kisah
malaikat bersama Ibrahim dan Luth, muncul de
ngan sajian susunan kalimatyang berbeda Di sana
disebutkan detail di bagian lhusus tentang Ibrahim
dan kabar gembira bagrnya dan istinya sedang
berdiri. Juga disebutkan tentang debat Ibrahim
bersama malaikat mengenai tlth dan kaumnya.
Hal ini tidak disebutkan di sini (kisah di surah ini).

Demikian pula pengaturan susunan peristiwa
juga berbeda di bagian khusus mengenai Luth
dalam dua surah itu. Dalam surah Huud tidak di-
ungkap tentang tabiat asli malaikat kecuali setelah

o)"3 i\ t ;*7i :'n\u\C c >Q;t $
*u:sia\'ra7



Tafsir Fi T,hilalilQur'an WI (147) Juz XIV: Surah al-Hijr dan an-Nahl

kaumnya mendatanginya dengan bergegas-gegas.
llth memohon dengan penuh harap kepada kaurn-
nya agar tidak mengganggu tamuny4 tetapi mereka
tidak memenuhi harapannya. llth merasa susah
dan sempit dadanya. Ia berkata dengan perkataan-

nya yang penuh kasih,

"Seandninya aku mempunyai kekuatan (untuk me-

noLakmu) atau lwhu aku dapat berlindung lupada
leeluargayanglatat (terxu aku lnlatlan) "(flurid: 80)

Di surah ini tabiat malaikat diungkap sejak awal,

sedang kisah kaum l.uth dan persekongkolan keji
mereka terhadap tamu Luth diakhirkan. Karena
yang dimaksudkan di sini bukan runutan kisatrnya
sesuai peristiwa yang terjadi. Tbtapi, pembuktian
kebenaran peringatan dan bahwa bila malaikat
sampai furun, maka mereka hrun untuk menimpa-
kan azab. Kaum yang diazab tidak akan diberi
tangguh.

r;ttj\it r{"!ii: +S etLe e Wi
&.3$sy6tirJl&6$"{acyJ6,
$'Jg$i;; Jri" ;- j3A JG g *
6++rr; Kfi Fu.asf'f 6 g i'u#
t<j,ztrfiVi;gn't";;-,63e9
"Kabarlanlnh lcepadn mereka tmtang tamu-tamu
Ibrahim. Ketilu mereka masuk lee tempatnya, lnlu
merekn rnmgumpkan,'Saham.' Bnluta lhrahim,
'Sesunguhnya kami moasa nkut lupadamu.' Merelm
bnlala,'Janganlnh lwrnu merasa tnkut. Saungultnya
lami rumtrui labm ganbira lwpadnmu dengan (lu-
Iahiran searang) arak laki-lnki (yary alan nmjani)
lrangJang alim.'Berlmta lbrahim, Apal@h lilmu
rum.b erilun kab ar ganbira lupadnku padalnl usialat
tclnh laQut? Malw, dtngan mra bagaimnruluh (tu-
lalrsaruny a) b nitn genbira y ang lwmu labarlwn ini ?'
Muelm mmj aw ab,'Kami mcnl amp aiknn lwbm gem-

bira lupadnmu dmgan bmnr, malw janganlah lamu
termasuk nrang-orang yang berputus asa.' Ibrahim
bnlwta, 'Tidak ada orang yang berputus asa dari
ral,trutIfu hannyolucualiorang-orangyangsaal."'(al-
Hijr:51-56)

Allah berfirman dalam surah al-Hijr ayat 52,
'Merelu mengucapkan,'Salaam.' B nluta lbrahim,
'Sesanguhny a knmi mnasa talwt kepanamu. " Di ayat
ini Ibrahim tidakmenyebutkan sebab takutnya dan

tidak menyebutkan bahwa ia mendatangi mereka
dengan menyrguhkan dagrng anak sapi yang di.
panggang.

'Mala tatl(aln dililwhrya tnngan merelw tidakmm-
jamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan
merelm dnn mnasa takut lwpadn mereka. Malaiknt iht
b erlan, Jangan lsmu nkit, s esungguhny a kami ada-
lah (malailnt-malaiknt) yang diutus kepadn kaum
Luth."'ftluudz 70)

Karena, ruang kisah di surah ini sasar:rnnya
pembuktian rahmatAllah yang diberitakan kepada
parahambaNya melalui lisan pararasul-Nya, bukan
ruang perincian detail tentang kisah Ibrahim.

'Mnelm bnlmn, Janganlah lwmu mnasa nlut. Se-

sunguhnya knrni mtmbd lwbar gembira lupadarnu
dengan (hlnhiran semang) awk kki-lnki (y ang alun
menjadi) orang yattg alim.'' (al-Hiir: 53)

Demikianlah para malaikat mengabarkan lebih
dulu tentang kabar gembira (kelahiran anak). Arah-
an ayat ini menceritakan lebih awal tanpa perincian.

Dalam episode ini dikukuhkan jawaban (keragu-
an) Ibrahirq tanpa melibatkan istrinya dan dialognya-

"Bnlata lhrahim, Apaluh lamu mem.bqilan knbar
gembira lupadnku padalwl usiaku tekh knjut? MaLn.
dmgan cara bagaim.analah (terlakananya) bnita
gunbira yang knmu knbarlan ini?"'(al-H\i1r: 54)

Pada awalnya lbrahim sangat meragukan akan
dikaruniai seorang anak pada usia tua (ditambah
lagi istinya juga telatr renta dan mandul, menurut
keterangan ayat lain). Mak4 malaikat pun meng-
giringnya menuju keyakinan,

'Muelu menjawab,'Kami menyarnpailmn gernbira
lupadnmu dtttgan bmar, malw janganlnh lamu ter-
mnsukorang-mangyangbnputurara."'(al-Hi$r:55)

Yaihl, (wahai Ibrahim), janganlah engkau ter-
masuk orangorang yang berpuhrs asa. IGmudian
Ibrahim cepatcepat kembali (sadar) dan meng-
hilangkan dari dirinya rasa putus asa dari rahmat
Allah,

"Ihrahim berlratn, 'Tidnk ann mangyangbnputus asa

dnri rahmat Tuhannya, Iucuali orang-nrang yang
s es at. "' (al-Hi!r: 56)'

Muncullatr lata rahmnhdalam kisatr perkataan
Ibrahim iniyang dirunut secara rapi bersama muka-
dimah dalam arahan ayat tersebut, yang bersama-
nya diungkapkan hakikatumum bahwa "Tidnk adn
yang bapuhu asa dni ralurnt Tulnnny O kzcuali mong-
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orang yang sesar.'Yaitu, orang-orang yang sesat dari
jalan Allah; yang tidak bernaung di bawah ruh-Nya;
yang tidak merasakan rahmat-Nya; yang tidak
menikmati kasih sayang, kebajikan, dan penjagaan-

Nya- Sedangkan, hati yang selalu bergelora dengan
iman, yang berhubungan dengan Zat Mahakasih,
tidak akan pernah berputus asa dan diliputi stres
walaupun dikelilingi oleh suasana segenting apa
pun. Sungguh rahmatAllah itu sangat dekat dengan
hati orangorang yang beriman dan diberi petunjuk.
Kekuasaan Allahlah yang menciptakan sebabsebab
sebagaimana ia juga yang menghasilkan akibat-
akibal Ia juga yang mengubah keadaan yang sedang
terjadi dan keadaan yang dijanjikan.

Di saat Ibrahim kembali tenang dan yakin ke-
pada malaikat, hatinya menjadi mantap dan merasa
tenteram dengan berita gembira itu, dia mengalih-
kan pertanyaan kepada maksud dan tujuan ke-
datangan mereka,

JW3:Wj6t<,j:"fi $-$Vtztt'
<4#$,*4q$J;JL*6*r5

t6"6i';;#i-6:";i,{*;liy*
"Bnlan puh lbrahim, Apaluh urusantnu lang pm-
tfug (selain itu) hni para utusan?'Merekn menjawab,
'Kami senngguhny a diutus lwpadn kaum yang bndnsa,

lucuali Luth besntn pmgilwhpmgikutnya. Senngguh'
nya Kami akan menyelamatlmn mereka semuanJa,

lu anli i*iny a. Kami tzlnh mmmtulun bahwa sesung-

guhnya ia itu tnmasuk orang-orang yang tnthgal
(b n s ama- s ama de ngan or ang kafir lainny a). "' (aI'
Hijr:57-60)

Arahan ayat-ayat di atas tidak menampakkan
debat Ibrahim (kepada malaikat) atas sanksi ter-
hadap Nabi llth dan kaumnya seperti yang di-
tampakkan dalam surah Huud. Tetapi, di sini pem-
beritaan berkelanjutan terus hingga akhir seluruh
berita (tanpa dipotong debat Ibrahim). Pasalnya
Ibrahim sangat percaya akan rahmat Allah atas
Nabi llth dan keluarganya serta azab-Nya pasti
menimpa istri Nabi Luth dan kaumnya. Dengan ini
berakhirnya episode kisah mereka dengan Nabi
Ibrahim, dan mereka meneruskan misi tugasnya
kepada kaum llth.

Kisah Nabi Luth dan Pengikubrya

'"''4!'?i:&LJ\3*tWt" jJt;+
,!)itilig5i,,-_*S(a,-1s4.f '$6S

,fiiA&.afi;;E$<,h\Aqj6i
'o#j&WTJ"K, od,S j"{j{"€i3
'!i*;*yrr;131;.fr3lrA;W)*

&'w*
'Makn tntlwl^a para utusan itu dntang lepada luurn
Luth" besntn pmsilflt-pagilutnya, in berl@ta,'Sesung'

gulaty a lr,amu adnlah orang-mang y ang tidnk dikerul.'
Para utusan mmjawab, 'Sebmarnya lami ini futorrg
lcepadnmu fungan memb aw a aznb yang selnlu mnela
dustakan. Kami datang leepadamu mernbawa lcebe-

naran dnn sesungulatya lwmi betul-betul orang-mang
bmnr. Malw, pngikh lwnu di akhir mnlnm fungan
mernbawa luluargamu,'dan ikutilah mnelu dari. be-

lnlang.Janganlnh semang pun di annra lwmu mtnolzh
Ie b eklang dnn tnuslwnlnh p erj alnrun lw tempat yang
dipffintahl@n lupadamu.' Dan telnh Kami walryulwn
lupadnnya (Luth) pnlwm itu y aitu balwa merela alan
ditumpas lnb ir di u alctu subuh. " (a[-Hiir: 61 -66)

Redaksi arahan ayat-ayat di atas menyegerakan
informasi tentang jati diri orang{rang yang datang
kepada Luth bahwa mereka adalah para malaikat
Mereka datang kepadanya dengan mengemban
tugas untuk menghukum kaum llth atas olok-
olokan mereka terhadap ancaman hukumanAllah.
Juga atas dosa mereka dan atas perbuatan keji yans
diperbuaL Hal itu dilakukan untuk membuktikan
kebenaran ancaman Allah dan sebagai bukti penguat
tentang kepastian terjadinya azab ketika malaikat
telah diturunkan tanpa diundur sedikit pun.

"Ia bnlatn, 'Sesungultnya lwmu adnlah qratg-oratg
y ang tidak dilarul. "' (d-Hijr: 62)

Nabi Luth mengatakan perkataan ini dengan
penuh kekhawatiran atas mereka hingga menye
sald<an hati. I(aren4 ia tatru betul tentang kaumnya
dan tahu apayang akan mereka coba lakukan ke
pada tamu-tamunya. Ia tergolong aneh (karena
tidak tergolong homoseksual) di antara kaumny4
sedangkan kaumnya adalah para pendosa dan

flaku perbuatan keji. Seakan Nabi llth berkata
kepada dua malaikat itu, "Sesungguhnya kalian

,,,
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adalah orang-orang yang tidak dikenal. Mengapa
kalian datang ke kampung ini, yang penghuninya
telah masyhur dengan apa yang mereka perlakukan
terhadap orang{rang seperti kalian?"

"Para utusan mmjawab, 'Sebennnya kami ini datang
lupadamu fungan membawa aanb yang sehlu mneka
dustalun. I{nmi dntang lupadamu membawa lebntnr-
an dan sesungguhnya karni betul-betul zrang-lrang
bennr. " (al-Hijr: 63-64)

Penegasan-penegasan ini menggambarkan ke
pada kita betapa gundah dan gelisahnya llth. Dia
sangat bingung antara kewajibannya terhadap
tamunya dan kelemahannya dalam menjaga mereka
dari kejahatan kaumnya. Maka perlu penegasan
demi penegasan unfuk menenteramkan hatinya
sebelum ada informasi.informasi laniutan seperti di
bawatr'ini,

'Malw, pergilnh lamu di aAlir mahm dengan rnem-

bawa lrzluargamu, dnn ikutilah mnelw dari belalang.

Janganlah seorang pun di antara lwmu menolzh ke
belalrang dnn teruskanlah perjalnnnn Ie tempat yang
dip dntahlan lep adnrnu." (al-Hijr: 65)

,4s-satyu (dalam ayat keS5) maknanya adalah
perjalanan di malam hari. Sedangkan , al-qith'udari
suatu malam artinya bagiannya. Perintah kepada
Nabi I-uth untuk pergi meninggalkan kampungnya
bersama kaumnyatedadi pada malam hari sebelum
subuh. Ia diperintahkan berada di belakang mereka
untuk mengawasi mereka agar jangan sampai se.
orang pun ketinggalan. Jugajangan sampai mereka
menengok atarr menoleh ke belakang ke rumah-
rumah mereka sebagaimana layaknya dilakukan
oleh orangorang yang berhijrah meninggalkan
kampung halaman" Sedangkan, waktu yang ditetap
kan terjadinya azab adalatr wakhr subuh dan waktu-
nyatelatr dekat

'Dan telah l(ami walryukm fupananya (Luth) pnlwra
itu yaitu balnsa mnela alwn ditumpas lwbis di wahu
subuh."(al-Hijr: 66)

Allah wahWkan kepadanya atas perkara yang
sangat berbahaya itu. Yaitu, batrwa orang yang
paling alfiir dari komunitas kaum tersebut akan
ditumpas habis di waktu subuh. Bila yang paling
akhir saja ditumpas habis, apalagi yang awal, tenhr
ditumpas habis pula Redaksi dalam benhrk kalirnat
seperti ini menggambarkan pemusnatran massal
yang tidak menyisakan seorang pun. Maka, kon-
sekuensinya setiap orang harus berusaha mak-

simal dan menyadari sepenuhnya agar jangan sam-
pai seorang pun ketinggalan atau menoleh ke be
lakang. Pasalnya, jika mereka tertinggal, maka
mereka akan terfrmpa azabyang ditujukan kepada
setiap penduduk kampung yang tertinggal di
dalamnya.

Arahan ayat-ayat di atas mendahulukan kejadian
tersebut dalam kisah ini karena itulah yang lebih
pas untuk tema keseluruhan dari surah ini. Kemu-
dian ia menyempurnakan apayang terjadi sebelum-
nya pada kaum Irth. Yakni, mereka telah men-
dengar bahwa di rumah Luth ada pemuda-pemuda
yang berwajah tampan. Mereka sangat senang
mendapatburuan,

.A
+i'2H5.4.+SJA:A

' D aranglnh p aduduk la tn itu (L,z rumah Luth) dcngan
gembira (karena) leedatangan tamu-tamu itu." (al-
Hijr:67)

Redaksi dalam benhrk kalimat seperti ini meng-
ungkapkan betapa tinbginyatingkatkerusakan dan
kekejianyang dilakukan oleh kaum llth. Ayatini
mengungkapkan bahwa para penduduk kota ter-
sebut datang berbondong-bondong sambil ber-
gembira ria dengan temuan pemuda-pemuda yang
akan mereka perlakukan sebagai objek homo
seksual mereka secara terang-terangan. Kekejian
yang terang-terangan dalam melakukan perbuatan
mungkdr ini sudah sangat jorok. Hampir tidak
pernah ada dalamkhayalan orang mengenai sepak
terjang kaum Nabi Luth tersebut. Seorang yang
sakit kelainan seks bisa menyimpang, tetapi pe
nyimpangannya dilakukan secara sembunyi-sem-
bunyi dan ia menyembunyikan penlakitnya Walau-
pun melampiaskan nafsu kebejatanny4 hal itu di-
lakukan dengan diamdiam dan dia sangat }f,rawatir
bila sampai ketahuan oranglain.

Fitrah yang sehat akan berusaha merasakan ke
nikmatan seks secara sembunyi-sembunyi bila hal
itu merupakan funtutan nafsu dan tabiaL bahkan
kalaupun hal itr telah sah dilakukan menurut syariaL
Sebagian jenis hewan pun melakukan hubungan
seks secara sembunyisembunyi. Sedangkan, kaum
Ilth yang celaka itu melakukannya dengan terang-
terangan. Bahkan, mereka bersama-sama ingin
mencapai kenikrnatannya dan dengan bangga me
nyebarkan informasi tentang kenikmatan men-
cicipinya Sungguh keadaanyang sangat menyim-
pang tiada bandingannya

Sementara itu, hth dengan sedih terus ber-
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usaha melindungi dan menjaga tamu dan kehor-
matannya. I-uth berusatra mempengaruhi sifut-sifat

kejantanan yang ada pada kaumnya dan membang-
kitkan kecenderungan sifat talcura kepada Allah.
Padahal, l.uth sadar bahwa kaumnya tidak tergetar
hatinya untuk bertalnva kepada Allah. Ia juga tahu
bahwa jiwa-jiwa mereka yang celaka dan hina tidak
akan tersentuh dengan sifat kejantanan dan pe.

raseum kemanusiaan. Namun dalam kondisi sedih
dan terpojok, ia terus berusaha melakukan apa
yang mampu ia lakukan.

ej;{;X6V*r;S;'fi ,;}L;$t:ur36

"Luth bnlata, 'sesunguhnya mnelu adnlnh tnmuku,

rnaka janganlah kamu membni malu (lupadaku).

Bertalatalah lupada Alkh dnnj anganlnh knmu mnn-
buat aku terhinn." (al-Hijr: 68-69)

Alih-alih pernyataan ini menyadarkan dan mem-
bangkitkan perasaan-perasaan kemanusian dan
kehidupan, malah mereka semakin congkak dan
bangga. Lalu, mereka menyalatrkan llth atas ke
sediaannya menerima tamu laki-laki. Seolaholah
l.uthlah yang bersalah menyediakan sarana-sarana

kebejatan dan yang mendorong mereka melaku-
kannya, sementara mereka tidak kuat menahan
nafsu mereka.

$<r;Sa;5'6$r]6
"Mnelrn berkntn, 'Buknnknh lami telnh mehrangmu

dni (melindungi) manusiaT"' (al-Hijr: 70)

Namun, [.uth masih terus berusaha menyadar-
kan mereka dengan mengarahkan fibah sehat
mereka unhrk tertarik kepadalawan jenis. Wanita-
wanita yang diciptakan Allah untuk menyalurkan
nafsu yang menggelora ini menurut sistem ke
hidupan, agar lahir keturunan yang akan mene
ruskan generasi manusia. Allah menjadikan penya-

luran nafsu ini dengan lawan jenis sebagai kenik-
matan yang sehat dan menenterarnkan bagi kedua
lawan jenis bersarn-Saru sesuai tabial Hal ini akan
menjamin keberlangsungan hidup yang harmonis
dengan dorongan kecenderungan manusiawi yang

dalam. l,uth terus melanjutkan usahanya,

f.',zrt* ;KuYn6. ;'i';" Jtaq'

"Luth bnlatn,'lnilnh puni-putri (rugui) ku (lauinlnh

fungan mnela) jilw lwmu lundak bnbuat (setma y ang
hnlal)." (al-Hijrz 7L)

llth sang Nabi, tentu tidak menawarkan puti-
putrinya kepada orang-orang yang keji tersebut
untuk dijadikan budak nafsu mereka secara hina
dan haram. Namun, ia mengingatkan mereka de-
ngan cara alami nfenyalurkan nafsu yang diterima
oleh fibah yang sehat llth berusaha membangkit-
kan kesadaran fitrah yang ada dalam diri mereka
Luth yakin bila mereka menyadari hal itu, maka
mereka tidak mungkin akan meminta puti-putrinya
melakukan seks dengan cara yang tidak sah. Jadi,
pernyataan itu hanyalah sekadar pembangkit fitrah
suci dalam jiwa-jiwa mereka dengan harapan dapat
menerima tawaran Nabi Luth. Namun, mereka
langsung menolaknya.

Sementara dialog terus berlanjut, kaum Luth
yang sakit terus berteriak-teriak senang dan som-
bong. llth tetap berusaha menghadang mereka,
membangkitkan kejantanan merek4 mempenga-
ruhi kecenderungan rnereka, dan menggeral{kan
dorongandorongan fitrah sehatyang ada pada jiwa-
jiwa mereka- Namun, mereka terus membangkang.

Ketika pemandangan keji itu terus berlanjut
dalam kondisi yang menjijikkan, arahan redaksi
ayat mengalihkan objeknya kepada orang yang
menyaksikan pemandangan keji itu. Pengalihan itu
dilakukan dengan pernyataan sumpah yang biasa
dilakukan oleh orang Arab dalam bahasa mereka,

e
&:"ri:;,_;iK,lr.ya;t

"(Allnh berfrman), 'Dnni umurmu (Muhammad),
sesunggularya mnelw toombang-amtring di dnlnn Iu-
mnbukan (lusesatan). "' (al-Hijr: 72)

Sumpah itu untuk menggambarkan kondisi
merekayang asli dan paten. Kondisiyangjauh dari
harapan akan sadar dan mendengar panggilan-
panggilan kejantanan, talnva, dan fitrah sehal
Akhirnya, terjadilah pembinasaan dan nyatalah
ancaman azab (dari Allah).

"I{ami tidnk mmurunJwn malailut mzlnhlan hgan
benar (untuk mmtraw a azntr) dnn tindnlnh mcrela lu -

tilu itu dibni tnnggui. "(al-Hijr: 8)

Maka, kita pun menyaksikan di hadapan kita
kejadian pengrusakan, perunhrhan, penenggelam-
an, dan penghancuran sebagai hukuman setimpal
bagi penyimpangan tersebuL

a
11r{P
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\")i:"Wu# S 6pri'^4ri:;; ;6
t,W;'{'\;#WI

'Maka, mneka dibinasakan oleh suara luras yang
mcngguntur, lstlla mnnlmri alan brbit. I{nmi j adiknn
baginn atas kota itu tnbalik lu batah dnn l{ami hujani
mnelm fungan batu d.ari tannh yang luras. " (al-Hijr:
73-74)

Kota Llth ditenggelarnkan dengan kejadian se
perti gempa bumi atau letusan gunung merapi. Ka-
dangkala disertai dengan letusan yang mener-
bangkan batu-bahr bercampur kerikil dan debu, lalu
kota I-uth tenggelam total ke perut bumi. Ada yang
mengatakan bahwa danau Luth terbentuk setelah
kejadian ini Yakni, setelah kaum Amurah dan kaum
Sadum tenggelam ke perut bumi, tempat mereka
longsor ke dalam bumi dan air memenuhi bekas
lokasinya Tetapi, kita tidak mereka-reka batrwa apa
yang terjadi adalah gempa bumi dan letusan
gunung sebagaimana yang sering terjadi tiap
waktu. IGrena, metodologi iman yang selalu kami
galakkan dalam kitab o<h-Zhiklknsangat jauh dari
usaha pemahaman seperti ini.

Sesungguhnya kita meyakini seyakin-yakinnya
bahwa segala fenomena alam terjadi sesuai dengan
hukum-hukumAllatr yang ditetapkannya atas alam
ini. Tetapi, setiap fenomena dan setiap kejadian
dalam alam semesta ini tidaklah terjadi dengan pasti.

Namun, terjadi sesuai dengan ketenfuan khusus
yang berkaitan denganny4 tanpa ada pertentangan
antara kepastian hukum dan berlakunya kehendak
Allah terhadap ketentuan kfiusus pada setiap kejadian.

Demikian pula kita meyakini seyakin-yakinnya
bahwa Allah dalam kondisi.kondisi tertentu mem-
berlakukan ketentuan-ketentuan khusus berkaitan
dengan kejadian-kejadian khusus dengan tujuan
dan maksud tertentu. Bukanlah suatu yang pasti

bahwa kejadian yang menghancurkan kota kth
adalah gempa bumi dan letusan gunungyang biasa
IGrena kadangkala Allah berkehendak menurun-
kan apa yang dikehendaki-Nya kepada mereka,
padawaktu, benhrh dan sesuai dengankadaryang
dikehendaki-Nya. Inilah manhaj (metode) iman
dalam menafsirkan mukjizat semua rasul Allah.

Kota Lnth terletak di jalan antaraffiazdan Syam
yang dilalui oleh manusia Dalam kisahnya terdapat
pelajaran-pelajaran bagi orangorang yang cerdas
dan berpikir. Mereka akan menemukan ibrah dalam
kisah kehancuran generasi terdahulu. Namun de

mikian, bukti-bukti ini tidak akan bermanfaat ke-
cuali bagi hati-hati yang beriman, terbuka dan siap
untuk belajar, bertadabur dan menuju keyakinan.

g *,#$Lt g is.iiYe5,'t!s ei'L

' t'*;':$1:ili,"ti'e1Y
"Sesunguhnya pada yang demikian itu bmar-ben"ar

terdnpat tandn-tandn (lcekuasann Knmi) bagi orang-

orang yang mnnpnh"atikan nndn-tmdn. Sesungguhnya

lnn itu bennr-bennr terlznk di jalan yang masih tetap
(dilnlui manusia), S es ungguhny a p ada y ang demikian
itu bennr-bmar terdnpat tnndn-tnndn (lulwasann Allnh)
bagi orang-orang y ary bniman." (al-Hijr: 7 5 -77)

Demikianlah Mahabenar Sang Pemberi peringal
an. Peristiwa hrrunnya malaikat merupakan seruan
akan kepastian datangnya azab Allah yang tidak
mungkin ditolak, ditunda, dan dialihkan aratrrya.

Kisah Nabi Syu'aib ; -ru shaleh
Kondisi yang sama berlaku pula atas kaum

Syu'aib (,4shabul Ailnh) dan kaum Sh aleh (,4sltabul

Hit).

*ft:r?!;S;eg'4t-tut''r{.'.i\55\i'4Li

t|^qlgcl*Ka5g#+(V
ili:.r36t'"*;t;LG'KGj1;1fr i$r7,

iry;rytf i,i;{At5:+t'"W)Q!c.
gt;-f<Vrc#$$t,

"Sesungguhnya penduduk Aiknh itu bmnr -bmnr lwum
y ang zl.lim. Mala, Kami rnembinas aknn muelm. D an,

sesungguhnya kedua knta itu bennr-bmnr tnlenk di
jalnn umum yatg terang. Sesungguhnya penduduk knn
Al- Hij ir tclah m.endustalan rasul'rasul. dnn Kami telnh

mendannglan lepada rnuekn tandn-tandn (kzkuasa-

an) Kami, tetapi mneln s elnlu b np aling dnrip adnny a.

Muelm memnhnt rumnh-rum.ah dnri gunung-gunung

batu (yang didiami) dengan aman. Maka, mereka

dibinasalwn olzh sunra ksras yangmetryguntur di waktu
pagi. Tak dapat menolong mereka, apa yang telah
merelrn usahnkan." (al-Hijr: 78-84)

Al-Qur'an telah menjelaskan panjang lebar kisah
tentang Syu'aib menghadapi kaumnya; penduduk
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kota Madyan dan Ashabul Aikah di surah-surah
lain. Dalam surah ini fokusnya hanya mengisyarat-
kan tentang kezaliman dan kehancuran mereka
sebagai bukti nyata kebenaran peingatan azab

dalam kisah episode ini. Juga kebenaran tentang
hancurnya kota-kota setelah tiba saat berafthirnya
masa yang ditentukan seperti disebutkan di awal
surah ini. Madyan dan Aikah adalah dua kota yang
dekat dengan kota l.uth. Isyaratyang disebutkan di
sini,

"'saungguhnya lcedua lan ilu bennr-bennr tnrlenk di
jal.an umum yang terang." (al-Hijr: 79)

Bisa jadi ayat tersebut ditujukan kepada kota
Madyan dan Aikah. IGrena, keduanya terletak pada
jalan yang jelas dan tidak hilang. Mungkin juga
ditujukan kepada kota llth yang tersebut di atas

dan kota Syu'aib, yang keduanya dikumpulkan
karena berada pada satu jalan antara Hiiaz dan
Syam. I€tak kota yang telah musnah pada jalan
yang masih dilalui manusia lebih membekas unhrk
dijadikan pelajaran. Pasalnya, ia sebagai saksi yang
hadir dan hidup, disaksikan oleh orang yang ber-
lalu-lalang. Kehidupan terus berlanjut di sekitarnya
walaupun kota tersebut telah musnah, seolaholah
ia tidak pernah makmur sedikit pun. Kehidupan
tidak pernah menangisinya dan ia terus berlalu.

,4slnbul Hijrradalah kaum Shaleh. Hijir terletak
antara Hqaz danSyam tepatnya diWadi Quro dan
tempatnya masih membekas hingga saatini. Mereka
mengukir batu-batu pada zaman lampau itu yang

menandakan kekuatan, kemajuan, dan kebudayaan
mereka.

"sesungguhnya penduduk kota Al-Hijir telah men-

dustalwn rasul-rasul." (al-Hijr: 80)

Mereka tidaHah mendustakan rasul-rasul, me
lainkan hanya Rasul dan Nabi Shaleh. Tetapi, Nabi
Shaleh adalah salah sahr contoh dari semuarasul.
Ketika mereka mendustakannya, maka dikatakan
kepada mereka bahwa mereka telah mendustakan
rasul-rasul. Tujuannya unfu k menunjulikan bahwa
risalah ifu satu, misi para rasul adalah sama, dan
para pendustanya pun pada hakikatnya sama, di
setiap masa dan di setiap pelosok bumi walaupun
berbeda zatrran dan situasi.

"Kami telah mendatanglmn kepada mereka tanda-
tandn (lrzkuasaan) I{nmi, tetapi mnelw wlnlu b apaling
d"aripadanya. " (al-Hijr: 81)

Bukti kebenaran Shaleh adalah mukjizat seekor
onta betina. Namun, tanda-tanda kekuasan Allah di

alam semesta ini sangat banyak. Demikian pula
tanda-tanda yang pada jiwajiwa manusia sangat
banyak. Semuanya menawarkan diri sebagai objek
untuk diteliti dan dipikirkan. Jadi, bukanlah ke-
ajaiban yang didatangkan oleh Shaleh kepada mereka
sebagai satu-satunya tanda yang diajukan kepada
mereka. Namun, mereka menolak semua tanda
tersebul Mereka tidak membukakan mata dan hati
untuknya. Juga tidak mempengaruhi pikiran dan
hati nurani mereka.

'Merelm mnn ahnt rumnh-rum"ah dmi gunung-gunung
batu (yang didiami) dengan amnn. Mala, muela di-
binasalnn olzh suara leras yangmenggurrtur di waktu
pagi. mk dnpat mmnlnng mnelw, apa yang tulnlt mnela
usahnlan. " (al-Hijr: 82-84)

Ihrlah paparan sekilas yang menggambarkan ke
amanan penduduk kota dalam rumah-rumah yang

terjaga kuat di dalam gunung-gunung kokoh, yang
disambar oleh suara keras yztng menggunfur yang

memusnahkan mereka. Sehingga, tidak tersisa apa
pun dari segala yang mereka kumpulkan, usaha-

kan, bangun, dan pahat" Semuanya tidak berman-
faatap*apa dan tidak mampu menghalau kehan-
curan yang datang menyambar.

Paparan ini menyentuh hati manusia dengan
sentuhan yang dahsyal Tidak ada sekelompok
kaum pun merasa lebih aman atas jiwajiwa mereka
daripada rasa aman yang dirasakan oleh suatu
kaum yang rumah-rumahnya berada dalam perut
batu yang terpatrat kokoh. Tidak ada rasa tenteram
dan tenang yang dirasalian oleh manusiayang lebih
tenteram dan aman daripada rasa tenteram di waktu
pagi ketika terbit matahari yang penuh dengan ke
teduhan.

Namun, kaum Shaleh dihancurkan oleh suara
keras yang mengguntur di waktu pagi pada saat

mereka merasa aman dalam rumah-rumah yang
kokoh. Tiba-tiba semuanya musnah. Tiba-tiba se
gala pelindung hilang. Tiba-tiba setiap benteng pen-
jaga runhrh. Tidak satu pun dari benda-benda ini
menyelamatkan mereka dari suara keras meng-
guntur ihr. Suara keras tersebut adalah angin topan
atau petir dahsyatyang mengejar mereka dan me
musnahkan mereka dalam lubang bahr-bahryang
kokoh.

Demikianlah akhir episode kisah-kisah yang
menggetarkan di dalam surah ini, yang membukti-
kan kebenaran sunnah Allatr dalam memperlaku-
kan para pendusta ketika tiba wakhrnya. Maka,
terangkailah dengan rapi akhir dari episode ini
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dengan akhir tiga episode sebelumnya dalam merru
benarkan sunnah Allah yang tidak mungkin ditolak,
ditangguhkan, dan salah sasaran.

<'t'VuSf ++,gU'i"f9\6;6
';6;'LLt',trF'&i&6"ult;tli
3vji56-cf ,iffi ,^;i\:Ii'jt+r\i{fi
;U+Lt5,{Ji6$\,1};L:fr1t8,
A;i"t'wgL6Ltte+96;"{f ,t;

i t";tx, Sci;\:K i .:,gi ).#i 61

:i':b:i-<-{C;t6*;r1;$t}d4$t
,Ff\TrriiaL*'*6gtffi_$t:f ;$:o;dt
<-ljt$O-:)6j,ix6-,:*jia*{q$',{;iiiryq$ ul-$,f;Jte,
lv;sj$6'fi 6rtofi;-*yi-(6li,iiei'it^il',1i,t-itj*-

/</-)rztz,"z '/ -r/1 .1lzllzr.4)rz ) .'?1
n: p ft6*l + blP_1!:)e 6,h,_e$l

t, a$,$!, ;* e5 G\i t it *iA e
"Tidaklah Kami cipta}an langit dan bumi dan
apa yang ada di antara keduanya, melainkan
dengan benar. Sesungguhnya saat (kiamat) iur
pasti aka.n datartg, maka maa.fka^nlah (mereka)
dengan cara yang bailc (85) Sesungguhnya
Thhanmu" Dialah Yang Maha Pencipta lagi
IVIaha Mengetahui (86) Sesungguhnya Kailf
telah berika.n kepadamu trjuh ayat dibaca ber-
ulang-ula.ng dan Al-Qur'a"tr yang agung. (87)

Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan
pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang
telah Kami berikan kepada beberapa golong-
a^n di antaxa mereka (orang-ora^ng kaft ibr).

Janganhfr kamu besedih hati terhadap mereka
dan berendah dirilah kamu terhadap orang-
orang yang beriman. (88) IbtakanhfL'Sezung-
guhnya aku adalah pemberi peringatan yang
menjelaska^n.' (89) Sebagaimana (Ifumi telah
memberi peringatan), IGmi telah menurunkan
(a"ab) kepada orang-orang yang membagi-bagi
(ldtab Allah). (90) (Yaihr) orang.orang yang telah
menjadikan Al-Qur'an ihr terbagi-bagi. (91)

Maka demi lbhanmu, IGmi pasti akan menanyai
mereka semua (92) tentang apayang telah mereka
kerjalran dahulu. (93) Ivlakar sampaikanlah oleh-
mu secara terang-terangan segala apa yang dipe-
rintahka"n (kepadamu) dan berpalinglah dari
orang-orang yang musyrik (94) Sesungguhnya
Kami memelilgra kamu daripada (kejahatan)
orang-orang yang memperolok-oloHran (karnu).
(95) (Yaitu orang-orang yang menganggap
adanya hrhan yang lain di samping Allah); maka
mereka kelak akan mengeahui (akibat-akibat-
nya). (96) Karni sungguh-sungguh mengeta"hui
bahwa dadamu menjadi sempitdisebabkan apa
yang mereka ucapka.ru (97) Maka, bertasbihlah
denga.n memuji lirhanmu dan jadilatr kamu di
antara orang-orang yang bersujud (shafaQ (98)

dan sembahlah Ttrhanmu sampai datang ke-
padamu yang diyakini (ajal).' (99)

Pengantar
Ihrlah sunnah umum yang tidak akan berubah,

yang menentukan hukum atas alam semesta dan
kehidupan, memufuskan kepuhrsan atas seluruh
jarnaah dan risalah, menentukan hidayah dan ke
sesatan, dan memuhrskan tempat-tempat kembali,
hisab dan balasan. Setiap subbahasan di tiaptiap
tema di surah ini selalu berujung kepada pem-

buktian kebenaran sunnah umum ini atau kepada
paparan contohcontoh konkret darinya dalam
beberapa tempat ini. Sunnah-sunnah itu merupakan
saksi nyata atas'adanya rahasia terpendam dalam
setiap ciptaan Allah Juga saksi nyata atas kebenaran
murni yang di atasnya tabiat setiap makhluk
terbangun.

Oleh karena ihr, arahan ayatpada aliihir surah ini
menjelaskan kebenaran terbesar ini. Ia terlihatjelas
dalam tabiat penciptaan langit-langit dan bumi serta
apa yang ada di antara keduanya. Ia terlihat dalam
tabiat hari kiamat yang pasti datang dan tiada
keraguan di dalamnya. Juga dalam tabiat dalnvah
yang dibawa oleh Rasulullah dan telah dibawa oleh
rasul-rasul sebelum beliau.

Semuanya terhimpun dalam wilayah kebenaran
terbesar tersebut yang mengikatnya dan menam-
pakkan diri di dalamnya. Hal ini mengisyaratkan
bahwa sesungguhnya kebenaran ihr bercampur
baur dengan makhluk dan bersumber kepada aksioma

bahwa Allah adalah Pencipta setiap yang ada.

"Sesungguhnya Tfuhnnmu, Dialnh Yang Mahn Pmciptn
lagi Mahn Mengetahui." (al-Hijr: 86)
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Kebenaran terbesar tersebut akan terus melaju
pada jalurnya. Demikian pula dalorah yang ber-
sandar kepada kebenaran mudak akan terus melaju
pada jalurnya bersama penyeruny4 dai yang meng-
ajak kepada kebenaran tersebut, tanpa menghirau-
kan kaum musyrikin yang menghina,

'Maka, sampailunhh obhmu secara taang,-tuangan
segaln apa yang dipnintahlwn (kepadnmu) dan bn-
palinglnh dmi orarg- orary y ang musyrik. " (al-Hijr:
e4)

SunnahAllah terus melaju pada jalurnya, ddak
akan tertinggal. Kebenaran terbesar dari belakans-
nya terus melekat bersama dengan dakwah, kiamat,
penciptaan langit dan bumi serta setiap yang ada di
alam ini. Sesungguhnya ini merupakan isyarat
dahsyat dalam mengaktriri surah ini. Isyarat kepada
kebenaran terbesar di mana seluruh yang ada

dalam alam ini berdiri di atasnya.

Allah Mencipta 
^"- 

r"^"r*
dengan Kebenaran

srj{uSWqf;i:\;o-f9\6;6
';4.JlLg',L-!:gi€"fi'4taai

$lp';i6
"Tidaklah Kami ciptalwn lnngit dan bumi dan apa

yang adn di antara luduanya, nulainl@n dmgan bennr.

Sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti aknn danng
malu maafknnlah (merelu) dengan mra yarry baik.

S esunguhny a Tulwnmu, Dialnh Yang Mahn Pencip tn

lngi A,Ialta Mengenhui." (al-Hijr: 35-86)

Sesungguhnya penjelasan lanjutan dengan me
netapkan kebenaran yang dengannya berdiri langit-

langit dan bumi, serta dengannya terjadinya pen-

ciptaan keduanya dan segala yang ada di antara ke
duanya, merupakan komentar yang sangat me
ngen4 memiliki maknayang mendalam, dan sangat

mena$ubkan. Jadi ke manakah arah yang ditunjuk-
kan oleh pernyataan, "Tidnklnh Knmi cipta}an lnngit
dan bumi. serta apa yang ada di antara leeduanya,

melninlrnn dmgan benar " ? Swrgguh, ia menunjuk-
kan bahwa sesungguhnya al-lnq sangatmendalam
di dalam menetapkan alam ini, di dalam mencipta-
kannya, di dalam pengaturannya, dan di dalam
menenhrkan akibat akhir basi alam ini. Juga bagi

apa yang ada di dalamnya dan siapa yang ada di
dalamnya.

Sangat mendalam di dalam penetapan alam ini,
ia tidaklah diciptakan sia-sia dan tidak seram-
pangan. Penetapannya yang murni dan asli tidak
pernah bercampur dengan pengli*rianatan, kepal-
suan, dan kebatilag. Sedangkan, kebatilan adalah
timbul belakanganhan bukanlah merupakan salah
safu unsur penetapannya.

Sangat mendalam di dalam penciptaan alam ini,
maka tiang-tiangnya terdiri dari unsur-unsur yang
terhimpun darinya bahwa semuanya adalah benar,
tidak ada keraguan dan tidak ada pula pengkfiianat-
an. Hukum-hukum yang mengahr unsur-unsur itu
dan menyafukan semuanya adalah benar. Tidak ada
goncangan, tidak ada kekacauan, dan tidak ada
perubahan serta tidak terpengaruh dengan hawa
nafsu, cacat, dan perselisihan.

Sangat mendalam di dalam pengaturan alam ini.
Dengan kebenaran ia diahrr dan dijalankan. Yakni,
sesuai dengan hukum-hukum yang benar dan adil
yang tidak tunduk kepada hawa nafsu dan kese
satan, tetapi hrnduk kepada kebenaran dan keadilan.

Sangat mendalam di dalam menentukan akibat
aktrir bagi alam ini, maka setiap hasil sempurna
sesuai dengan hukum-hukum yang tetap dan adil.
Setiap perubahan yang terjadi di langit dan bumi
serta di antara keduanya terjadi dengan benar dan
karenakebenaftln. Setiap imbalan dan balasanyang
timbul selalu tunduk kepada kebenaran yang tidak
pernah menyimpang.

Dari sinilah terjadinya hubungan eratantara al-
lmqvans dengannya Allah menciptakan langit dan

bumi dan apayang ada di antara keduany4 dengan
hari kiamat yang pasti datang tanpa keraguan se
dikit pun di dalam urusannya. Kiamat itu pasti
datang, tidak akan terulur waktunya sedikit pun.

Kiamat ifu merupakan salah safu kebenaran yang
dengannya alam ini berdiri. Jadi kiamat ihr sendiri
adalah hakikatyang hak dan ia datang unhrk mem-
buktikan kebenaran itu.

' Mala, maaflranlnh (mnela) fungan mra y ang baik. "
(af-Hijr:85)

Jaruanlah kau sibukkan hatimu dengan kemarah-

an dan kedengkian, karena kebenaran itu pasti

terlaksana.

"Sesunguhny a Tilhanmu, Diatnh Yang Mahn Percipta

lngi Maln Merryetahui. " (al-Hijrz 86)

Dialah Yang Maha Mencipta dan Maha Mengeta-
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hui atas apa yang diciptakan-Nya dan siapa yang

diciptakan-Nya. Semua maktrluk merupakan ran-

cangan-Ny4 mal<a al- haqharus murni di dalamnya.

Setiap sesuatu yang berada di dalamnya harus
berakhir kepada al-hagyang darinya pertama kali
berasal dan tumbuh serta berdiri di atasnya. Al-l*q
yang ada di dalamnya adalah murni. Namun yang

selainnya itu batil dan palsu yang timbul, namun
pasti pergi menghilang. Jadi tidak akan tersisa
kecuali al-lwqyngbesar, mencakup dan mendiami
nurani alamyang ada ini.

Al-Haq Tbrbesar dan Sikap Para Rasul
Ada yang berhubungan erat dengan al-lmgter'

besar ifir, yaifu risalah yang datang bersama Rasu-

lullah dan Al-Qur'an yang datang bersama beliau.

t$J,3t:,3VcL5,i1:"a;'i\;''r'
"Sesunguhnya Kami teLah beriknn kepddamu tuiuh
ayat dibaru bmtkng-ukrg dan Al, @ti an yang agung. "
(al-Hijr:87)

Maksud yang paling kuat dari al-ma.hanidisinr
adalah hrjuh ayat di surah al-Faatihah, sebagaimana

disebutkan dalam atsar. Tujuh ayat ini dibaca ber-

ulang-ulang dalam shalat atau di dalamnya terdapat
pujianAllah. Sedangkan, maksud dari AL@i anul-

A<him adalah seluruh Al-Qur' an.

Yang paling penting adalah bahwa keterkaitan
ayat ini dengan ayat 85, "Karni ciptalan lnngit dnn

burni snta apa yang adn di antara leduanya, melnin-

lan dntgan. benar. Sesungguhny a sanr (kinmat) itu pasti

akan danrry", menunjukkan adanya hubungan
antara Al-Qur'an ini dengan Al-laqYangMurni yang

dengannya alam ini berdiri dan dengannya juga

kiamatpasti terjadi. Jadi, Al-Qur'an ini merupakan
salah satu unsur dari al-lnqitu.Ia mengungkapkan
sunnah-sunnah Sang Pencipta dan menggiring hati-

hati menuju kepadanya. Ia mengungkapkan tanda-

tanda-Nya di dalam jiwa-jiwa dan di cakrawala serta

menarik hati untuk mengetahuinya. Ia meng-

ungkapkan tangga-tangga hidayah dan kesesatan,

akibat alfrir dari kebenaran dan kebatilan, kebaikan

dan kejahatan, dan kesalehan dan kemungkaran.

Jadi, Al-Qur' an merupakan materi al-lw4itu darr

merupakan salah sarana pengungkapan dan pen-
jelasarurya lamerupakan sumber murni dari al-hnq

itu yang dengannya langit dan bumi diciptakan. Ia

kokoh laksana kokohnya hukum-hukum alam ini
dan berkaitan erat dengannya. Ia bukanlah sesuatu
yang baru timbul kemudian dan tidak juga pergr

menghilang. Sesungguhnya ia akan tetap ada untuk
mempengaruhi dalam mengarahkan kehidupan ini,
mengafur dan mengubahnya, walaupun para pen-

dusta mendustakannya dan para pengejek meng-
hinanya. Juga m6skipun ditentang oleh para pen-

dukung kebatilan yang bersandar kepada kebatilan.
Padahal, kebatilan merupakan barang baru yang

timbul dan pasti hilang dari alam ini.
Oleh karena itu, orang yang diberikan tujuh ayat

ini danAlQur'an agung yang bersumber dart oL-la.q

yang terbesar dan berhubungan dengan al-hnq
yang terbesar, ini tidak akan meluangkan pandang-

annya dan tidak akan menggerakkan jiwanya unhrk
sesuahr yang pasti hilang di bumi yang sifat-sifatnya

fana. Ia tidak akan merasa ta\iub dengan hasil yang

dicapai orangorang yang sesal Tidak penting bagi-

nya urusan-urusan mereka baik sedikit maupun
banyak. Dia terus melangkah di jalannya bersama
al-hngvans murni ihr.

"{F$ ;i4LtX =e'$i( $y;*L frS
)Ai64;:S;t'**tu:VJ+G;.p

SJ"ti
'Janganlnh s ekali-kali lumu menunj uk:lan p andnrg-
anmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami
bsrililn kepada bebnapa golongan di antara mnela
(orarry- orang lnfir itu). Janganlnh lamu b us e dih hnti
tnhnnnp merelm dan b erertdnh dirilnh knmu tnhndnp
nrang- orang y ang b niman. Dan lmnkanlnh,'S esung'

guhnya aku adalah pernberi peringatan yang men-
j elas knn. "' (al-Hijt : S8-89)

Janganlah sekali.kali kamu menunjukkan pan-

danganmu kepada kenikmatan hidup yang telah

Kami berikan kepada beberapa golongan di antara
orang{rang kafir ifu.

Sesungguhnya mata tidak bisa dibentangkan,
yang bisa dibentangkan adalah pandangan dan ia
juga bisa diarahkan. Tetapi, deskripsiyang dinyata-

kan (pada ayat di atas) menggambarkan bahwa
mata itu sendiri yang terulur panjang kepada ke
nikrnatan dan perhiasan. Gambaran ini merupakart
gambaran yang mena\iubkan ketika berada dalam

khayalan seseorang.
Makna yang terkandung di balik itu adalah agar

Rasulullah tidak takjub terhadap kenikmatan per-
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hiasan yang diberikan Allah kepada sebagian oftrng
tersebut baik lelaki maupun wanita, sebagai ujian
dan cobaan. Juga agar Nabi saw. jangan melihahya
dengan pandangan yang penuh perhatian atau pan-

dangan yang penuh ketertarikan atau pandangan
ambisius ingin memilikinya. IGrena sernua ihr akan
hancur dan semuanya batil. Sedangkan, bersama
beliau ada kebenaran yang kekal yaitu tujuh ayat
yang terpuji dan Al-Qur'an yang agung.

Pandangan ini cukup sebagai pertimbangan antara
kebenaran agung dan anugerah besar yang ber-
sama Rasulullah, dengan kenikmatan perhiasan
kecil yang berkilat tetapi sangat kecil. Kemudian
Rasulullah diarahkan untuk mengacuhkan kaum
yang tenggelam dalam foyafoya itu. Beliau diarah-
kan agar memperhatikan kaumyang beriman karena
merekalah yang mengikuti kebenuuim yang dibawa-
nya dan di ataskebenaran ihr pulalangit, bumi, dan
apa yang ada di antarakeduanya terbangun. Se
dangkan, kaum yang tenggelam dalam foya-foya ihr
adalah para pengikut kebatilan yang pasti hancur
dan hanya timbul sementara dalam alam ini.

tanganlnh knmu bnsedih hnti terhndep m(relea."

Janganlah kamu memperhatikan akibat akhir
yang buruk atas mereka Karena, kamu tahu ke
adilan Allah menentukan demikian dan kebenaran
yang ada di hari kiamat menetapkan hal itu. Biar-
kanlah mereka menjalani akibat buruk yang pantas

bagi mereka.

"dnn bnmdnh dirilalt leamu terhadnp zrang-zrangyang

beriman." (al-Hijr: 88)

Ungkapan cinta kasih dan kelemahlembutan
dengan bentangan sayap merupakan pernyataan
deskriptif untuk menggambarkan lemah-lembut-
nya kepemimpinan dan baiknya muamalah. Juga
kepedulian diri dalam desliripsi yang dapat diraba
sesuai metode Al-Qur'an yang sangat indah dalam
susunan bahasa.

'Dan lataknnhh,'Sesungguhny a aku adalah p unbni
p er ingatan y ang menj el.aslcan. "' (al-Hijr: 89)

Itulah metode dakwah yang murni dan sejati.
Disebutkannya pernyataan tentang peringatan se
cara terpisah tanpa disertakan berita tentang kabar
gembira di ayat di atas, dikarenakan metode inilah
yang paling cocok bagi kaum yang mendustakan
dan mengejek. Ifuum yang berfoya-foya dengan
kenikmatan perhiasan yang menyilaukan itu. IGum
yang tidak pernah bangkit darinya untuk mere
nwry1' al- lw4yang di atasnya dalavah berdiri, kiamat

terjadi, dan di atasnya alam semesta ini berdiri.
Pernyataan, "Sesungulatya alat adnlah pantrni p*

ringatan yang rnenjelnlan", dikatakan oleh setiap
rasul kepada kaumnya. Di antara kaummu, wahai
Muhammad saw., terdapat sisa-sisa kaum yang di-
ufus kepada mereka rasul-rasul dengan membawa
peringatan yang sama seperti yang engkau bawa.
Namun, kaum yarig tersisa tersebut tidak mene.
rima Al-Qur'an dengan kefundukan sempurna.
Mereka menerima sebagian dan menolak sebagian
sesuai denganukuran hawanafsu dan kefrnatikan
mereka Merekalah orang-orang yang dinamakan
di sini dengan,

it "ji W ;,4i t'4;Ai S;6i-rS
'$ffi 

+'";;.s;i":r"N5l:j't'b-,,."-
zh,' tt'-
+o-J^-'j-

"Sebagaimnnn (I{nmi talnh nvmbd p dngaran), Ifumi,
telah menurunkan (a<ab) kepada orang-orang )atg
mcmb agi- b agi (kinb Alkh). (Yaitu) lrang- nrarg y ang
telah menjadiknn Al-@ian itu tnbagi-bagi. Mala
dnmi Tuh.anmu, Kami pasti alwn menanyai merela
snnua tentang ap a y ang telah mnela knj aknn dnhtlu.'
(al-Hijr:90-93)

Surah ini merupakan surah Makkiyyah. Namun,
objek dialog Al-Qur'an tertuju kepada seluruh
manusia secara umum. Di antara manusia ada
kelompok "orangzrang yang membagi-bagi (kinb
Alkh) (y altu) rrang- nrarg I ang telah rnenj adilan Al-
Qian itu terbagibagx.Qm iddhah maknanya
adalah bagian dari pernyataan 'addlm asy-syan4 yaitu
membagi.bagi bagian-bagian tubuh kambing).
Mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban
tentangpembagian ini.

Al-Qur'an telah datang dengan peringatan yang
jelas sebagaimana telah datang kitab-kitab ter-
dahulu menjelaskannya kepada mereka. Tidaldah
AlQur'an dan tidak juga Nabi datang dengan per-

kara baru yang belum mereka kenal sama sekali.
Karena Allah telah menurunkan kepada mereka
kitab yang semisal, maka seharusnya mereka lebih
pantas untuk menyambutkitab baru dari kitabkitab
Allah itu dengan penerimaan danketundukan.

Ketika arahan ayat sampai kepada batasan ter-
sebut, sasaran objek perintah tertuju kepada Rasu-

lullah agar terus melaju di jalannya, dengan me
nyampaikan secara terang-terangan segala apa
yang diperintahkan kepada beliau untuk disampai-
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kan. Dakwah terang-terangan ini disebut dengan
shnd' anywt:'tbermakna pecahkan, yang menunjuk-
kan adanya kekuatan dan pelaksanaan. Jangan
sampai syirik orangorang musyrik menghentikan
langkah dakwah secara terang-terangan dan ke-
berlanjutannya. I(aren4 orang-orang musyrik pasti
akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka
Juga jangan sampai terpengaruh oleh hinaan orang-
orang yang menghina karena Allah telah men-
jaminnya dari kejahatan mereka.

;:S Yt g :$ Fi G,1;1r Ti, \a,'L66

7,:Qt ;f:{t}"4 6ii t o'#i
.i z t<'/ /'//
.liC-t-t'ter-J;"J

'Malm, sampaikanlah olzhmu secara tnang-terangan
segala'apa yang dipuintnhknn (leepadnmu) dan bcr-
paknglnh dari orang-orang yng rnusyrik. Sesunguh-
nya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan)
lrang-orang J ang rnernpnolok- olokkan (knmu). (Yaitu

nrang- nrang I ang rnenganggap adany a tuhnn y ang lnin
di sarnpingAllah; mnka rnnekn lel"ak alwn m.engetahui

akib at - akib atny a). " (al-Hijr : 94-96)

Rasulullah adalah seorang anak manusia yang
bebas dari kesedihan dan tekanan ketika men-
dengar adanya penyekutuan Allah dan hinaan ter-
hadap dakwah al-hnq. Rasulullah tergugah ghirah-
nya untuk membela dakwah dan membela al-h"aq.

Beliau tertekan dengan adanya kesesatan dan ke
musyrikan. Oleh karena itu, Allah memerintah-
kannya untuk memuji Allah, bertahmid, dan me-
nyembah-Nya. Beliau diperintahkan untuk ber-
lindung dengan bertasbih, bertahmid, dan ber-
ibadah dari kejahatan yang terdengar dari kaum ter-
sebut. Jangan sampai beliau merasa bosan ber-
tasbih memuji Tuhannya sepanjang hidupnya
sampai datang ajal yang diyakini kepastian. Karena,
ihrlah keyakinan terakhiryang pasti menimpa dan
tidak ada keyakinan yang datang sesudahnya Saat
itulah tiba waktunya kembalike sisi Allah Yang
Mahamulia.

*e t tlfi.qS it U".ii x; ;;:;
z zL iz z.Zz o|.+- .i z z tf z - )/. ..".

"lj_t,&-c!: &\ { uya.tt4fs!:
it t -.K
'lf' -iti=tt

"Kami sunguh-sungguh mengetahui bahwa dndnmu

menj adi sempit disebablan apa yng mnelw ucaplan.

Makn, bertasbihlah dengan memuji Tfuhanmu dan
jadilnh kamu di antara orang-orang yarry bersujud
(shnla.il. Sembahlah Tillnnmu sampai datang lupadn-
mu yang diyakini (ajal)." (al-Hijr: 97-99)

Inilah penuhrp surah ini, yaitu berpaling dari
orang{rang kafir dan berlindung di sisi Allah Yang
Mahamulia. Sedfingkan, urusan orangorang kafir
ifu akan tiba saatnya di mana mereka berangan-
angan dengan penuh penyesalan seandainya mereka
termasuk orang{rang yang beriman.

Sesungguhnya berbicara lantang tentang haki-
kat akidah ini dan mendakwahnya secara terang-
terangan dengan segala fondasi dan tuntutannya,
sangat penting dalam pergerakan dakwah ini. Dak-
wah secara terang-terangan dengan penuh kekuat-
an dan berpengaruh itulah yang dapat menggetar-
kan fihah yang lalai, membangkitkan perasium yang
membafu, dan mengemukakan hujjatr atas manusi4

",4gar orangyangbinasa itu birasanya dngan lutnang-
an yang nyata dan dgar orang yang hidup itu hidup-
nya dengan leeterangan yang nyata (pula)." (aI-
Alrldaal a2)

Sedangkan, tipu muslihatyang halus dilakukan
terhadap akidah ini dan menjadikan terbagi-bagi. Di
antara darinya adayang menyampaikan salah safu
bagian dan menyembunyikan bagian lainnya, karena
bagran tersebut membuat murka para thagut dan
menjauhkan masyarakat umum. Perilaku ini bukan-
lah tabiat dari pergerakan yang benar dari akidah
kuat ini.

Berbicara lantang tentang hakikat akidah ini
tidaklah bermakna bersikap keras yang menjauh-
kan orang, kasar, tidak berperasaan, dan lalim. Se
bagaimana juga berdalnivah dengan baik bukanlah
bermakna tipu muslihat halus dengan menyem-
bunyikan salah satu sisi darihakikatakidahini dan
menyampaikan sisi lainnya serta menjadikan Al-
Qur'an terbagi-bagi. Bukan ini dan juga bukan itu.
Namun, sesungguhnya ia adalah penjelasan sem-
purna tentang setiap hakikat akidah ini dengan
penjelasan sejelas-jelasnya dan dengan penuh
hikmah dalam menyampaikannya. Yaitu, dengan
lemah lembut, kasih sayang, kerendahan diri, dan
semudah-mudahnya.

Bukan merupakan misi Islam untuk menyetujui
garnbaran-garnbaran jahiliah modern yang berkem-
bang di bumi ini. Bukan pula terhadap kondisi-
kondisi yang terbentuk pada setiap tempal Bukan
ini misi Islam ketika ia datang, dan tidak akan per-
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nah misinya seperti itu pada saat ini ataupun di
masa akan datang. Jahiliah adalah jahiliah dan Islam
adalah Islam.

Jahiliah menyimpang jauh dari penyembahan
Allah semata dan darimanhaj Ilahi dalamkehidup
an. Demikian pula dalam merancang ahran-ahran,
hukum-hukum, adat-adaf dan nilai-nilai disimpul-
kan dari sumber yang bukan merupakan sumber
flatri. Sedangkan, Islam adalah Islam. Misinya ada-

lah membawa manusia dari kondisi jahiliah menuju
kepada Islam.

Hakikat dasar yang besar inilah yang harus di.
sampaikan oleh semua penyampai dalwah Islamiah.

Jangan sampai mereka menyembunyikan sedikit
pun dan agar terus bersikukuh menyampaikannya
walaupun mereka menemukan tantangan keras
dari para thaghut dhn kebosanan masyarakat. fl
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Dengan menyebut nama Afhh Yang Maha
Pemuiah lagi Maha Penyayang
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'Tblah pasti datangnya ketetapa"n Allatr, maka
janganlah kamu meminta agar disegeraka"n
(datang)nya- Mahasuci Allah da"tr Ivlahatinggi
dari apa yang mereka perselarhrkan. (1) Dia
menurunkan para malaikat dengan (mem-
bawa) *ahyo dengan perintah-Nya kepada
siapa pun yang Dia kehendaki di antara
hamba-hamba-Nya, yaitur'Peringatkanlah
olehmu sekalia.n bahwa dda"k ada Thhan (Yattg
hak) melainkan Aku, mafta henda^klah kamu
bertalcwa kepada-Ku.' (2) Dia menciptakan
langitdanbumi dengan hak Mahafinggi Allah
daripada apa yang mereka persekunrkan. (3)
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Diatelah menciptalsn manusia dari mani, tiba-
tiba ia menjadi pembantah yang nyata- (4) Dia
telah menciptakan binatang ternak untuk
kamu" padanya ada (bulu) yang menghangats
kan dan berbagai ma"nfaat yang sebagiannya
kamu makan. (5) Dan kamu memperoleh pan-
dangan yang indah padanya, ketika kamu
membawanya kembali ke ka^ndang dan ketika
kamu melepaskannya ke tempat penggembala-
an. (6) Dan ia memikul beban-bebanmu ke
suahr negeri yang kamu tida^k sanggup sampai
kepadanya, melainkan dengan kesukaran-ke-
sukaran (ya"trg melefihkan) diri. Sesungguhnya
Thhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi
IVIaha Penyaya^ng. (7) Dan (Dia telatr mencipta-
kan) kuda, bighal, da^tr keledai, agar kamu me-
nungganginya dan (menjadika.nnya) perhiasan
Allah menciptakan apa yang kamu tidak
ketahui. (8) Dan hak bagi Allah (menerangkan)
jalan yang lunrs dan di antara jalan ada jalan-
jala^n yang bengkok Dan jika Dia menghen-
daki, tenhrlah Dia memimpin kamu semuanya
(kepada jafan yang benar). (9) Dialah yang tehfr
menunrnkan air hujan darilangituntrk kamu,
sebagiannya menjadi minuma^n dan sebagia"n
lainnya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan,
ya^ng pada (tempat trrmbuhnya) kamu meng-
gembalakan ternakrnu. (10) Dia menumbuhka^n
bagi kamu dengan air hujan ihr tanaman-
ta^naman; zaihrn, korrna, anggur dan segala
macam buah-buahan. Sesungguhnya pada
ya^ng demikian ihr benar-benar ada tanda (ke-
kuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.
(11) Dia menundukkan malam dan siang mata-
hari dan bulan unhrkmu. Dan bintang-bintang
ihr dihrndukka^n (unnrkmu) dengan perintah-
Nya- Seungguhnya pada ya^ng demikian ihr
benar-benar ada tanda-tanda (kelnrasaan Allah)
bagi kaum yang memahami(nya). (12) Da^n Dia
(menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan
unhrk kamu di bumi ini denga^n berlain-lainan
macamnya. Sesungguhnya pada ya"trg demi-
kian ihr terdapat (kekuasaa"n Allah) bagi kaum
yang mengarnbil pelajaran. (13) Da^tr Diahb
Alhh yang menundukkan lautan (unhrkmu)
agar kamu memakan daripadanya dagtog yang
segar (ikan) dan kamu mengeluarkan darilaut-
an itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu
melihatbahtera berlayar pada^nya dan supaya
kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya
da.n supaya kamu bersyukur. (1a) Dia menan-

capkan gunung-gunung di bumi supaya bumi
itu tidak gonqurg bersama kamu, (da^n Dia
menciptakan) sungai-sungai dan jalanjalan
agar kamu mendapat petunjuh (15) dan (Dia
ciptakan) tanda-tanda (penrnjuk jalan). Dan
dengan binta^ng-bintang itulah mereka men-
dapatpehrnjuk (1p) Mal€, apakah (Allaft) yans
menciptakan ihr sama dengan yangtidakdapat
mencipta"kan (apa-apa)? Mengapa kamu tida^k
mengambil pelajaran. (17) Dan jika kamu
menghinrng-hiurng nilsnat Allab niscaya kamu
tidah dapat menenhrkam jumlahnya- Sesung-
guhnya Allah bena^r-benar Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. (18) Alhh mengetahui
apa yangkamu rahasiakan dan apayangkamu
lahirlon (19) Dan berhala-berhala yang mereka
seru selain Allah 66"1dapat membuat sesuahr
apa pun, sedang berhala-berhala ihr (sendiri)
dibuat orang. (20) (berhala-berhala inr) benda
mati tida&hidup, dan berhala-berhala inrddak
mengetahui bilalah penyembahaenyembah-
nya a"kan dibangkitkan.' (21)

Pengantar
Surah an-Nahl ini adalah surah yang terlihat

sangat simpel dan sederhan4 tapi penuh dengan
pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalam-
nya Tema-tema pokoknya begitu banyak dan bera-
gam. Cakupan yang terkandung di dalamnya sangat
luas dan menyeluruh. Begitu pula jalan ceritanya
demikian berpengaruh, berkesan, dan membekas.
Apalagr, naungan yang mewarnainya sangat men-
dalam.

Surah an-Nahl ini tidak ubahnya seperti surah-
surah Makkiyyah lainnya yang memberikan solusi
atas pelbagai permasalahan yang berhubungan
dengan akfulah manusia yang pokok, yakni Uluhiah
(Keesaan Allah), Wahyu, dan Bah\ariberbangkif .

Akan tetapi, surah an-Natrl ini terhimpun di dalam-
nya tema-tema lainnya yang berkaitan dengan
semua tema arad Gnti). Seperti terhimpun di dalam-
nya hakikat Wihdnniyyatul Kubra 'keesaan Allah
Yang Mahabesar' yang menghubungkan arfiara
agama Ibrahim dengan agama Muhammad saw..

Selain itu, terhimpun di dalamnya hakikat Iradnh
Ilnhiyy ah'kehendak All ah' dan'Iradah B asy ariyl ah
'kehendak manusia' khususnya yang membahas
tentang masalah keimanan, kekufuran, pefunjuh
dan kesesatan. Terhimpun di dalamnya'Wad4frh
Rusul'htgas utama para rasul, yakni mengemban
misi tauhid' dan sunnahrllah (hukum Allah) atas
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orang{rang yang mendustakan mereka. Terhim-
pun di dalamnya penjelasan tentang yang halal,
yang haram, dan kesesatan paganisme (keber-
halaan) seputar masalah ini. Di dalamnya terhim-
pun perintah untuk berhijrah di jalan Allah, \4/aspada

terhadap fitnah yang akan menimpa kaum mus-
limin atas agama mereka, kekufuran setelah ke-
imanan dan balasan Ganjaran) atas semua per-

buatan tersebut di sisiAllah
Kemudian surah ini menghubungkan dari masa-

lah tauhid ke masalah muamalah (hubungan sosial)
yang mencakup pada al-Adl'keadilan', ihsan (per-

buatan baik), infrk, menepati janji, dan perbuatan-
perbuatan terpuji lainnya yang berkaitan dengan
suluk lnoralitas'yang berdiri di atas fondasi tauhid.
Begitulah surah ini sarat dengan berbagai sisi
permasalahan dengan disertai solusinya.

Sedangkan, cakupan yang menjabarkan tentang
permasalahan tersebut, momen-momen penting
terjadinya berbagai peristiwa itu, sangat luas dan
menyeluruh. Misalnya, tentang langit, bumi, air
deras yang mengalir, pepohortan yang tumbuh ber-
kembang, malam, siang, matahari, bulan, bintang-
bintang, lautan nan luas, gunung-gunung yang tinggi
menjulang, lembah-lembah, bebukitan, dan sungai-
sungai. Semuanya itu adalah kehidupan dunia dengan

segalaperistiwa dan kejadiannya kehidupan alilhirat
dengan segala takdir dan fenomenanya Di sana ada
isyarat alam gaib dengan beragam warnanya dan
kedetailannya pada setiap dvr/jiwa maktrluk dan
ufuk dunia

Pada bidang yang sangat luas cakupannya ini,
akan tampak bahwa awal surah ini seakan-akan
adalah seperangkat besar yang bensi nujih'peng-
aratran' serta ta'tsir'pengaruh' yang siap mengefuk
dan menggedor akal dan hati manusia Sungguh ini
adalah seperangkat ayat sangat sederhana, tapi
penuh dengan maksud yang bermacam-macam.
Bukan saja terlihat hanya pada ringkikan binatang-
binatang dan suara gemuruh petir yang memekak-
kan telinga Tetapi, pada kesederhanaan dan ke
tenangannya berbicara kepada setiap perasaan dan
organ tubuh yang terdapat pada manusia, menuju
akal yang sadar sebagaimana pula menuju ke hati
nuraniyang masih punyarasa sensitif di dalamnya.

Sungguh, isi surah ini berbicara kepada mata
agar mau melihat, kepada telinga agar mau men-
dengar, kepada kulit agar mau merasakan, kepada
hati nurani agar mau tersentuh, dan kepada akal
pikiran agar mau mentadabur (merenung). Semua
jagadrayayang terdiri dari langit dan buminya,

matahari dan bulannya, malam dan siangnya, gu-
nung-gunung, lautan, bebukitan, pepohonan de
ngan buah-buahnya, burung-burungnya, sebagai-
mana ia memenuhi dunia dan akhiral yang tampak
ataupun yang rahasianya. Semuanya itu adalah
instrumen-instrumen yang menggedor sendi-sendi
indra, organ tubgh, akal, dan hati nurani manusia.
Semua inshumen tersebuttidak akan banyak ber-
pengaruh bagi akal yang terkunci, hati yang mati,
dan perasaan yang sudah pudar dan sirna.

Semuaayatyang sangat sederhana ini mengan-
dung tauj ih' pengarahan' agar manusia memikirkan
ayat-ayat (kekuasaan) Allah yang tersebar di alam
semesta, dan semua nikmat-Nya atas manusia. Se
bagaimana juga ayat ini mengandung fenomena
akan hari kiamal gambaran kematian, dan tempat
kesudahan orangorang berdosa. Semuanya diser-
tai dengan senfuhan hati nurani yang merasuk ke
lubuk ratrasia jiwa manusia, sejarah perjalanan anak
manusia sejak berada di dalam perut ibuny4 remaja,
dewasa sampai tua renta. Sementara itu, dalam
perjalanannya menghlami proses kelemahan dan
kekuatan, merasakan suasana kenikmatan dan
penuh cobaan. Begifu pula segala perumpamaan
(permisalan), fenomena, komunikasi, dan kisah-
kisah ringan, semuanya adalah inshumen-instru-
men untuk menerangkan dan menjelaskan.

Sedangkan, naungan Al-Qur'an yang sangat
mendalam yang mewarnai suasana surah ini se-

luruhnya adalah ayat-ayatyang berhubungan de
ngan kauniah (dlam semesta) yang terpampang di
depan mata. Ayat-ayat kauniah yang menunjukkan
keagungan dan kebesaran Sang Pencipta, kebesar-

an akan nikmat-Nya, kebesaran akan ilmu dan
penataan-Nya Semuanya saling memiliki keterkait-
an safu sama lain. Ciptaan Yang Mahabesar yang

ditata dengan ilmu dan takdir Gerhitungan) ini
sangatjelas menunjuftJ<an bahwa semua ihr benar-
benar sebagai nikmat unfuk manusia. Bukan saja

mengajak mereka agar mau mengakuinya, namun
juga mengajak manusia agar merasa rindu kepada
keajaibannya. Sehingga, pengakuannya tertutupi
oleh kerinduannya. Hal itu bisa terlihat padanya

ketika semua nikmat tersebut dijadikan sebagai
perhiasan. Sehingga, tubuh-hrbuh mereka bisa di-
rebahkan untuk istirahat dan hati mereka untuk
sejenak menghilangkan berbagai keletihan agar
mereka mau bersyukur.

Setelah ihr terlihat secara berturut-hrut dalam
ayat surah ini, payung kenikmatan dan payung rasa

syukur. Kemudian terdapat peng arahm dan folhw
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up pada potongan-potongan surahnya. Di sana
terlihat pemaparan permisalan-permisalan dan
contoh{ontoh. Khususnya suri teladan yang paling
baikpada Nabi lbrahim yang tergarnbarpada ayat
12 1 surah an-N atfl, " (Lagt) y ang mznsy ulatri nikmat-
nikmat Allah, Allah telah manililury a dan mmunj uki-
nya kepodn jaLan yang lurus."

Semua rangkaian ayat-ayatyang terurai dalam
surah an-Nahl ini memiliki tanasuq 'keselarasan'
yang terlihat antara gambaran-gambaran,'dzilal
'kesejukan', perumpamaan-perumpamaan dan ke
sederhanaannya, dan antara berbagai permasalah-

an dan tema-temanya. Kita berharap agar bisa ber-
henti sejenak pada setiap kisah di atas ketika me
maparkan ayat demi ayat di dalamnya.

Tbuhid dan Sarana-Sarananya
Kita mulai dari penggalan ayatpertama, yang

bertemakan tauhidyang sarma-saftmanya tidak lain
adalah ayat-ayat Q<elatasaan) Allah pada penciptaan

alam semesta ini. Kekuatan dalam memberikan
nikmat untuk makhluk-Nya dan ilmu-Nya yang
sangat luas baik yang terang-terangan maupun
yang tersembunyi. Di dunia maupun di akhirat.
Inilah rinciannya.

63q45 ilgrlr+"' -' ij"fr tt ;i6ti'
"Dq {\i; i & .'J A d;f;:<:Cfi}i t

i *uWSi"{L'ifrrii;1
"ftlnh pasti dntangrry a kztetapan Allnh, makn j angan-

lnh lnmu rneminta agar disegerakan (datang)nya.

Mahnsuci Allnh dnn Mahntinggi dnri apa yang mnekn
pnselcutulan. Din menurunlan para malaiknt dengan

(manbawa) wahyu dmgan puinnh- Nya lepada siapa

yang Dia kehendaki di antara hnmba-harnba-Nya,
yaitu, 'Puingatltanlnh ol.ehmu selnlinn bahwa tidnk
ada Tuhan (yang hnk) rnelainlmn Alat m"akn hzndak-

Inh lamu bntnkwa kepada-Ku."'(an-Nahl: 1-2)

Kaum musyrikin Mekah dahulu pernah me
minta kepada Rasulullah agar disegerakan datang-

ny a azab kepada mereka, b atk azab dunia maupun
azab al<htat Setiap kali Rasulullah memberikan
masa penangguhan dan azab tidak segera furun
kepada mereka, mereka malah memaksa agar di-
segerakan juga sebagai pembuktian kebenaran
kenabian beliau seperti yang mereka inginkan.

Akhirnya, mereka berkeputusan bahwa selanm ini
Muhammad saw. hanya sekadar menakut-nakuti
mereka dengan sesuatu yang tidak ada dan tidak
jelas kebenarannyayang akan menjadi dasar agar
mereka bisa mengimani beliau dan berserah diri
kepadaAllah.

Sungguh, sebe4arnya merekalah yang tidak
mampu menjangkau hikrnahAllatr karena kelalaian
dan kelengahan mereka dalam menggapai rahmat-
Nyayang tersebar di depan mata mereka. Selain itu,
karena mereka juga tidak berusaha untuk mere
nungi ayat-ayat (kekuasaan)-Nya di alam semesta
ini dan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ayat-ayat
yang berbicara kepada akal dan hati manusia ter-
sebut, justru lebih baik ketimbang permohonan
kaum musyrikin kepada Rasulullah agar disegera-
kan hrrunnya azab kepada mereka! ! Ayat-ayat ter-
sebut adalah apa:apa yang cocok buat manusiayang
telah dimuliakan oleh Allah dengan nikrnat akal dan
perasaan, kebebasan berkehendak dan kebebasan
berpikir.

Pembuka pada ayat pertama dengan tegas ber-
bunyi,'1ilnh pasti datangny a letetnp an Allnh " Ayat
ini memberikan inspirasi tentang permulaan suatu
perkara dan mengarahlian suatr kehendak Cukup
lah permulaan ini sebagai penekanan akan tibanya
suahr janji yang telatr ditakdirkan Allah akan terjadi.
'Mala, janganlah lumu meminta agar disegeralwn
(dntang)nya."Sesungguhnya sunnahrllah pasti alian
terjadi sesuai dengan kehendak-Nya, tidak lagi
memerlukan rasd ketergesa-gesaan dan tidak
mungkin pula bisa diperlarnbatkedatangannya oleh
sebuah harapan. Perintah Allah agar segera htrun-
nya azab atau cepat datangnya hari kiamat telah di-
tentukan dan pasti berlaku. Sementara masa ke
jadian dan pelaksanaannya pasti akan terwujud
pada wakhr yang telah ditentukan pula, tidak bisa
lagi dimajukan sesaat ataupun ditangguhkan.

Shighat 'macartr"ayat yang pasti ini sangat
menggedor hati manusia bagaimanapun mereka
berusatra bersikeras dan menyombongkan diri. Hal
itu sesuai dengan keselarasannya terhadap hakikat
realitas. Urusan Allah pasti akan terlaksana- Hanya
dengan keputusan-Nya, maka sudah pasti berlaku
hukum terlaksananya dan terjadi keberadaannya.
Makanya tidak berlebihan dalam'si iglnt' macarrt'
dan perubahan pada hakikat di saat sasarannya
memberikan bekas yang sangat mendalam pada
peraszran terlaksana.

Sebaliknya, mengenai apa-apa yang melekat
pada diri mereka berupa perilaku syirik kepada
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Allah Yang Maha Esa dan tashawwur (persepsi)
yang berrnuara dari sifat syirik tersebut, tentu Allah
sangatjauh dari noda-nodayang kotor ihr. Ini terinci
dalam firman-Nya yang berbunyi,'Mah^atirrygi AILIb
dnripadn apa y ang muela pnsekutulan'l dari segala
macam benfuk dan jenisnya, yang muncul dari
sikap kerendahan dan kehinaan dalam ber-tash"aw-
wurdanberpikir.

Urusan Allah hrun, bersih dari segala kesyirik-
an dan mulia dari apayang mereka persekufukan.
Allah, 7-atyang tidak akan membiarkan manusia
berada dalam kesesatan dan serba ketidakjelasan.
Diapulalah yang telah menurunkan kepada mereka
air hujan dari lansit yang dapat menghidupkan dan
menyelamatkan mereka Allah berfirman pada ayat
ke}' D in mtnurunlan para mnhilwt fungan (mem -

bawa) walryu dengan pnintah- Nya lepada siapa yang
Dia lzhmdnki di antara hnmba-lwmba-Nlo.'

Inilah nilanatAllatr yang utama dan terbesarbagi
manusia Allah tidak hanya menurunkan air hujan
dari langit sehinggamenghidupkan bumi dan bahan
baku lainnya. Akan tetapi, Dia juga mengufirs para
malaikat dengan (membawa) wahyu dengan pe
rintah-Nya- Atau dengan ungkapan lain, dengan mem-
bawa watryu sebagai naungan dari-Nya dan makna
yang terkandung di dalamnya Ruh itulah kehidup
an dan sumber kehidupan ihr sendiri; kehidupan
bagi hati, jiwa akal, dan perasaan manusia Juga ke
hidupan bagi masyarakatrya yang senantiasa akan
menjaganya dari segala kerusakan, bud aya tnlwllul
'permisivisme/serba boleh' dan kehancuzn.

Itulah nilsnatpertamayangAllah turunkan dari
langit kepada rnanusia Nikrnat utama yang telatr
Allah karuniakan kepadapamhambaNya- Malaikat
adalah makhluk Allah yang lebih suci daripada
hamba-hamba-Nya yang dipilih (yakni para nabi)
yang furun dengan membawa misi suci pula,
"Pningatlwnlnh olzhmu selulian bahwa tidak ada
tulwn (yang lwk) mchinknn Aku, malw funlnhtya
lannu b er tnJw a kzp atn - Kt.'

Itrlah seruan wihdaniyyah'Keesaan' pada ahhiah
(KefirhanarD Allah. Ruhnya akidatr, kehidupan jiwa
dan garis pemisatr antara orientasi yang meng-
hidupkan dengan orientasi yang menghancurkan.
Jiwa yang tidak disatukan dengan penghambaan
yang seperti ini adalah jiwayang linglung, binas4
dan terombang-ambing dalam jalan-jalan kesesatan,
dibuai oleh ketidalpastian, dicabikcabrkoleh tashnar
utur-taslwwwuryang saling bertentangan dan diliputi
pemsixrn wa$w:rs. SehirUea sedikitrun ia tidak akan
mampu berhimpun dan bersatr unhrk satu hrjuan!

Mal<na" ruh"pada ayat ini mencakup semua arti
di atas dan diisyaratkan pada permulaan surah yang
tercakup di dalamnya semua nikmat yang begitu
banyak Dari sihrlah muncul nikmat-nikmatlainnya
Ihrlah nikmatyang paling besaryang tidak ada arti-
nya nikmat-nikmat lainnya tanpa nikmat yang satu
ini $akni nikma! ruh /akidah). Jiwa manusia tidak
akan bisa menggunakan semua nikmatyang ada di
bumi dengan baik jika tidak dikaruniakan nikrnat
akidah yang akan menghidupkannya.

Allahmemisahkank^t^-lataindzpr'perngatarr'
dan menjadikannya sebagai maksud wahyu dan
risalnh lGrena sebagian besar cerita dalam surah
ini berkisar tentang para pendusta kaum musyri-
kin, orangorang yang mengingkari nikrnat Allah,
mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, meru-
sak janji dengan Allah, dan murtaddindari keiman-
an. Dari sinilah akan tampak jelas peringatan yang
terkandung pada ayat ini. Mak4 ajakan dan seruan
untuk bertakwa, memberi peringatan, dan mena-
kut-nakuti lebih cocok dan tepat pada momen ini.

AyabAyat*"**;;*
Setelah itu ayat selanjutnya berbicara tentang

ayat-ayat penciptaan yang menunjukkan Wihdnniy -

yatul Khnliq 'Keesaan Sang Penciptd, ayat-ayat
nikmat yang menunjukkan Wihdaniyy atul Mun'im
'Keesaan Pemberi Nikrnaf yang dijabarkan, baik
safu persatu maupun kelompok-perkelompok yang
dimulai dari penciptaan tujuh lapis langit bumi, dan
penciptaan manusia.

6T,!':sy,aUGi'iY+iA:6L
iv';;;\ib#,t:#r,1G+
'Dia mtnxiptalwn kngit dan bumi dagan lak Maln-
thgi Alkh daripadn apa yang mnela pnsekutulan.
Dia ulah mmciptalan mnnusia dnri mnni, tiba-tiba
ia nenjadi pmbantah yarry nyata." (an-Nahl: 3-a)

'Dia mmciptalwn langit dnn bumi dmgan haq."
Dengan hnk'kebenararr' sebagai penopang dan
penegak dalam menciptakan keduanya" Dengan'lwk
sebagai penegak dalam mengurus keduanya dan
lwkiitsendiri adalatr unsur asli dalam mengendali-
kan keduanya, mengendalikan siapa yang ada di
atas keduanya dan mengendalikan apa-apa yang
ada di atas keduanya. Sedikitpun semua itu tidak
dilakukan dengan main-main dan serampangan.
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Akan tetapi, segala sesuahrnya berdiri di atas dasar
yang lwk,berada dalam pengawasan dan akhirnya
akan kembali kepada-Nya.

"...Mahasuci Allah dari apa yang m.ereka persekutu-

*a2. "(an-Nahl: 3)

Mahatinggi dari sekutu-sekutu buatan mereka.
Mahatinggi dari apa yang mereka sekutukan dari
semua makhluk-makhluk-Nya yang terdiri dari
langit dan bumi, siapa-siapa yang berdiam di atas
keduanya serta apa-apa yang berada di atas ke
duanya. Tidak ada seorang pun dan sesuafu pun
yang berperan sebagai sekutu bagi-Nya. Dialah
Sang Penciptayang Sahr, tidak ada sekuhr bagi-Nya

'Dia telah menciptalan m.anus'ia dari air mani, tibal-

tiba ia mmj adi pembantah y arry ny ata. " (an-Nahl: 4)

Alangkah besarnya perpindahan antara mnbdn'
"awal penciptaannya' dan' m.as hir'tempat kembali-
nya'; antara'nutfah'air mani'yang sangat hina de.
ngan manusia yang suka membantah dan men-
debat, membantah Penciptanya, sehingga mem-
buatnyalnrfur, dan mendebat eksistensi dan'wihda-
niyyahNya-Tidak ada pembeda dan pemisah antam
m.ab dn'-nya dan' nufah dan sikapnya yang senang
untuk berdebat dan membantah Rabbnya

Begitulah ungkapan ayat ini memberikan ilus
fasi. Jaraknya dipersingkat dan disederhanakan
antara mnbda' dan' mnshir, agar terlihat perbedaan
yang jelas sementara perpindatrannya masih sangat
jauh. Di sini manusia dihadapkan oleh dua ke-
saksian, dua periode yang saling berhadapkan.
Yakni, kesaksian nutfahyang hina dan sangat se
derhana dan kesaksian manusia yang suka mem-
bantah. Itulah gambaran maksud yang sangat
simpel (sederhana) dalam menjelaskan.

Ciptaan A[ah ya.ng Dihrndul*arr
unnrk Manusia

Dalam bidang yang sangat luas (yakni linslrup
alam semesta yang terdiri dari langit dan bumi)
yang menjadi tempat berpijaknya manusi4 alur ayat
ini mengetengahkan perihal ciptaan Allah yang
sudah ditundukkan untuk manusia.

Maka, dimulailah dari binatang ternak,

tjc\wiyls,q:€rW,6{v
t'r;;r-;;tro+3f-Wi{3ri

*St*\j,Kil{gy-,HGAE;
JSE,srtvtl;"5;:;'{s:sl,;:*i
tt#{ti315":4irljci'$Ty
'Dia telnJt mmciptalcan bhatang tnnnk untuk lmrnu,

padanya ada (bulu) yangmmghnngatkan dan bnbagai
flncam manfant dnn sebagi.annya lwmu mnknn. Dan
lamu rnempnoleh pan^dnngan Jang indah padanya,
lutilrn lwmu membawanya lumbali lu lundmg dan
lcetilw lamu mdepaslwnnya kz t ernpat patganbalaan.
Dan ia mrmikul beban-bebanmu lcn suatu rugeri yang
knmu tidnk sangup sampai kepadanya, melainkan
daryan lwsularan- Iusulcaran (y ang munay ahL,an) diri.
Sesmguhnya Tfulmnmu benar-bmnr Malw Pmgasih
lngi Mahn Penla.yang. Dan, @ia tclnh mmciptaknn)
kuda, biglml dnn lczlzdni agar lamu mmunganginy a
dan (nvnj adilantny a) pnhiasan. Allah mmtiptalnn
apa yang lwmu tidak nmgetahuinya. " (an-Nahl: 5-
8)

Dalam lingkungan Seperti itulah Al-Qur'an di.
furunkan pertama kali, dan tentunya lingkungan
seperti ihr banyak, di setiap lingkungan sawah ladang
dan lingkungan-lingkungan perkebunan tetap men-
dominasi dunia sampai hari ini. Dalam lingkungan
yang demikianlah tampak nikmat binatang ternak
yang tanpanya anak keturunan Adam tidak akan
bisa hidup. Binatang ternak yang dulu pernah
hidup dan dikenal diJaziratrArab adalah onta, sapi,
domb4 dan kamhing. Adapun kuda, bighal (bina-

tang belasteran antara keledai dan domba), dan
keledai hanya digunakan sebagai kendaraan dan
perhiasan serta tidak dimakan dagingnya

Oleh karenanya, ketika dikemukakan nilfinat ini
di sini, AlQur'an mengingatkan bahwa semua itu
adalah sarana yang sangat dibutuhkan manusia,
lantaran kecintaan mereka kepadanya- Pada bina-
tang ternak terdapat yang menghangatkan Oulu)
dari jenis kulil wol, kapas, dan rarnbul Semua ini
banyak sekali manfaatnya, begitu pula yang ter-
dapat pada susu, daging, dan lain sebagainya Dari
situlah kita makan dagingnyq susuny4 dan minyak-
nya Selain ihr, pada binatang ternak yang memilml
beban ke suatu negeri yang jauh ada hikrnahnya
bahwa kita tidak akan sanggup sampai ke negeri
tersebut melainkan dengan bersusah payatr.

Begitu pula yang terdapat pada onta, ketika ia
beristirahatdi sore hari dan di saatpergike tempat
penggembalaan di pagr hari. Terlihat menyenang-
kan padanya ketika dipandang gesit, indah, sehat,
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dan gemuk. Orang-orang yang tinggal di kampung
(desa) sangat mengerti behrl akan seluk-beluk ini
semua, melebihi apa yang diketahui oleh para
penduduk kota- Pada kuda, bighal, dan keledai ter-
dapat ajakan untuk menggunakannya dengan
darural,{iakan untuk mengamati keindahan pada

onta sebagai perhiasan,

".. Agar lamu rnenungganginy a dnn (menj adilanny a)
p n hias an,..." (an-Nahl: 8)

Penggalan ayat di atas memiliki keistimewaan
tersendiri dalam menerangkan pandangan Al-Qur' an
dan pandangan Islam terhadap kehidupan. Onta
adalah unsur asli dalam hal ini. Yang namanya nik-
mat itu bukanlah sekadar menyambut ajakan untuk
makan, minum, dan menggunakan fasilitas kendara
an. Tapi, juga ketika menyambut rasa rindu yang
lebih terhadap semua kebutuhan tersebut, me
nyambut rasa keinginan kepada binatang yang ber-
nama onta, kegembiraan hati, dan perasaan rasa
manusiawi manusiayang tinggi dalam menyayangi
binataqg dan kecenderungan untuk memeliharanya.

"Sesunguhnya Tithnnrnu bmar-benn Malw Pengasih
lngi Maln Pmyayang." (an-Nahl:7)

Ayat ini menggandengi penjelasan ayat yang
menjabarkan tentang beban yang dipikul ke suafli
negeriyang tidak sanggup manusia menunggangi-
nya kecuali dengan susah payah, batrwa itu adalah
sebagai taujih'pengarahan' akan nikmat di balik
penciptaan binatang ternak. Di dalam nikmat
tersebut terdapat perasaan kasih sayang manusia
kepada binatang.

' Allnh nmctpta*an apa y ang lwmu tidale mengetahui-
zya. "(an-lrfafi1 91

Ayat ini menggandeng ayatyang menerangkan
penciptaan binatang ternak unfuk dimakan, ditung-
gangr, dan dijadikan sebagai perhiasan. Ifuda bi-
ghal, dan keledai diciptakan tidak lain unhrk ditung-
gangi dan sebagai perhiasan agar kesempatan se
nantiasa terbuka lebar pada persepsi manusia unfuk
menerima hd-hal baru dari fasilitasfasilitas ken-
daraan, angkutan, funggangan, dan perhiasan.
Yang jelas, tashaatwur merel<a tidak akan krhrtrrp
di luarbatasan-batasan lingkungan ini, di luarbatas
an-batasan zrfi)anyang menaungi mereka Unhrk
itu, makaAllah menginginkan agar manusia meru!.
hamiqra lebih jauh hilanatr di balik apa yang berada
di alamwujud inidi setiaptempat dan masany4 di
mana di sana tersimpan fenomena-fenomena lain.
Sehingga taslwwwurdan jangkauan mereka men-

jadi lebih luas dan jauh ke depan.
Selain itu, Allah juga menginginkan agar mereka

segera merespon ketika ada dan tersingkap feno
mena-fenomena lain tersebuf bukan hanya sekadar
lewat dan menyaksikannya begitu saja tanpa meng-
gunakan dan mengambil manfaatyang baik dari-
padanya- Begihr nula sebaliknya, agar mereka jangan

berucap, "Bapak-bapak kami hanya menggunakan
binatang-binatang ternak tersebut (kuda, bighal,
dan keledai). Maka kami pun demikian tidak meng-
gunakannya selain yang mereka pernah gunakan
itu. Bukankah AlQur'an hanya menyebutkan jenis
binatang-binatang ternak ini saja, lalu bagaimana
mungkin kami menggunakan selainnya!"

Sebenarnya Islam itu adalatr akidah yang ter-
buka, mengajak, dan menerima semua potensi ke
hidupan manusia seluruhnya dan kadar kehidupan
mereka secara sempurna. Dari sinilah Al-Qur'an
memberikan kemudahan bagi pikiran dan hati
manusia unhrk menerima setiap kali tergerak pada-
nya qudrah, ilmu, dan masa depannya. Siap me-
nyongsong dengan' menggunakan hati nurani
agafiumya yang telah siap unfuk menerima hal-hal
baru bagi keajaiban yang terdapat pada penciptaan
alam semesta, ilmu, dan kehidupan ini.

Semua fasilitas berat seperti alat untuk meng-
angkut, memindahkan, mengendarai, dan sebagai
perhiasan tersebut memang belum pernatr dikenal
pada zaman itu. Selanjutnya akan ada fasilitas
fasilitas hinnya yang belum pernah dikenal orang-
orang zarnan sekarang. Untuk itulah, Al-Qur'an
mempersiapkan hati dan pikiran manusia untuk
mengenalnya tanpa ada rasa kekakuan dan pe
larangan sedikit pw5'All.ah mmciptalan apa yang
leamu tidnk mengetahuiny a. "

Ketika memaparkan fisilitas angkutan, kendara
an, dan perjalanan untuk bisa sampai pada tujuan-
tujuan di muka bumi ini, maka konteks ayat ini
mencakup fujuan-fujuan, perjalanan-perjalanan, dan
jalan-jalan yang bernilai maknawi. Itulatr jalan me
nuju Allah, jalan yang dimaksud lagi lurus, tidak
ruwet dan tidak akan melampaui tujuannya yang
hakiki. Sementara jalan-jalan lainnya tidak akan
menyampaikan manusia kepada tujuan dan tidak
memberikan mereka pehrnjuk yang jelas. Adapun
jalan menuju Allah, Allah sendiri sudah meneftng-
kan dan menunjukinya. Yaitu, dengan c:ra mere
nungi ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan)-Nya yang
terdapat di alam semesta ini dan melalui para rasul-
Nyayang diufus kepada umatmanusia-
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"p'Ai66r6;<Qalifr '^fit;'i&

i,<^;;t
'Dan hnk bagi Allnh (mmuanglwn) j alnn yang lurus
dan di antara jalnn-jalnn adayangbengleok.Jika Dia
merghzn dnki, tentulah Dia m.emimpin lmrnu snnuany a
(L*pana jakn yang benar)." (an-Nahl: 9)

Yang dimaksud dengan as-Sabilul Qhashidada-
lah jalan lurus yang tidak rumit, bagaikan orang
yang memiliki suatu maksud untuk sampai kepada
tujuannya tanpa ada rintangan ketika menapakinya
Sedangkan, yang dimaksud dengan as- SabilulJa'ir
adalah jalan yang menyimpang, melenceng dari
tujuan semula, dan tentunya orang yang bersang-
kutan tidak akan sanggup melanjutkan perjalanan-

rrya itu atau sama sekali tidak mau sampai pada

tujuan awalnya!

Jilrn Dia menghmdaki, tentulah Dia memimpin
lwmu s emuany a (lcep adn j alnn y ang b mar ). " Tetapi,
Allatr telatr berkehendak menciptakan manusia siap

unfuk menerima petunjuk atau kesesatan, mem-
biarkannya dengan kemauannya untuk memilih
jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Mak4 di antara

mereka adayang memilih dan menempuh Sabilul

@shid dan ada pula yang mengamb I Sabilul Jai'r.
Namun, keduaduanya sama sekali tidak keluar dari
masyiatilhh'kehendak Allah' yang telah menetap
kan manusia memiliki iz riyyatul ikhtaar'kebebasan

memilih'.

Penggalan kedua a: ";"r", 
penciptaan dan

anugerah nikmat ini adalah,

"-;r 
L. v, 4l: ?Y J:A\ <tt i-s 0rj

t j:_t| 
eJ\ *,K q $:"r:=} ++-Hi

Sti,Ciyl+>ti44c;G:r'\ j's+tt:
t<,_,fux-/A^.-{

"Diala.h yang telnh menurunkan air hujan dari l"angit

untuk lrnmu, sebagiannya menjadi minuman dan se-

b agian lainny a (meny ubur kan) tumb uh- tumbuhan,

y ang p odn (tempat tumbuhny a) lamu mmggemb al.akan

ternnkmu. Dia menumbuhlan bagi knmu dmgan air
hujan itu tannm-tanaman: ztitun, lmrmn, anggur, dan
segaln macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang

dsnikinn itu b mnr - b mm adn tmdn (kzkuasonn Allnh)
bagi lmum y ang memikirknn. " (an-Nahl: 10-I 1)

Air hujan yang turun dari langit sesuai dengan
sunnatullah yang telah Allah tetapkan di alam
semesta ini. Sunnahrllah yang mengatur geraknya,

memberikan hasilnya sesuai dengan iradah (ke-

hendak) dm tadbif abtrmr'-Nya dengan kadar yang
khusus dari takdir-takdir-Nya yang akan terus
menggerakkan setiap gerak dan setiap hasilnya. Air
yang disebutkan di sini mengingatkan kita akan
nikmat-nilnnatAllah. " Sebagiannya menjadi minum-
an",yarrg merupakan ciri lihusus minuman yang
paling tampak dalam hal minuman ini.

Kemudian ciri khas perkebunan yang tersebut
dalam ayat L0, "dan s ebaginn lainny a (nwny ubur lan)
tumbuh-tumbultnn", yakni sawah ladang yang men-
jadi tempat pembajakan binatang-binatang ternak.
Hal itu dalam rangka mengingat kembali kehidup
an bintang ternakyang telah disebutkan sebelum-
nya dan juga sebagai pemandangan umum antara
sawah ladang dengan.kehidupan faunanya ftina
tang ternaknya). Setelah itu disusul dengan hasil
pertanian yang sering dikonsumsi manusia yang
terdiri dari zaitun, korma, anggur, dan jenis buah-
buahan lainnya.

"Sesungguhnya pada yang dtmikian itu tndapat ayaF
ay at (nndn leluasaan) Allnh bogi lmum y ang mtndkir -

*a2."(an-Nahl: 1l)

Aturan dan penataan Allah yang sangat rapi dan
sesuai pada alam semesta ini terutama bagi ke-
hidupan manusianya. Mana mungkin manusia
dapat hidup di atas planet yang bernama bumi ini,
jika roda jagad raya ini tidak cocok untuk kehidup
annya, sesuai unhrk fitatrrya, dan terpenuhi segala
hajat hidupnya. Bukan pula semua ciptaan ini se
buah kebehrlan yang tiba-tiba dengan terciptakan-
nya manusia di atas planet ini. Lalu terjadi nasab

Garis keturunan) antara planet bumi dengan
planet-planet dan susunan tata suryalainnya. Atau,
juga adanya gejala alam dan sistem peradaran filak
(tata surya) dengan sendirinya Sehingga, menjadi
tempat yang sesuai dan cocok untuk kehidupan
manusia dan sukarela memenuhi kebutuhan hidup
nya seperti yang kita saksikan saat ini.

Orangorang yang mau menggunakan pikiran-
nya adalah orang{rang yang mampu menjangkau
hikmah tadbir ini. Merekalah orang-orang yang
mengikat fenomena alam ini seperti hujan untuk
kehidupan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dan
buah-buahan dengan undang-undang yang mulia
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bagi eksistensijagad raya ini, isyarat adanya Sang
Pencipta wihdnniy ah dzobNya, w ihdnniyy ah iradnb
Nya, dan wihdnniy ah tadb ir-Nya Sedangkan orang-
orang yang lalai, mereka hanya melewati tanda-
tandakekuasaanAllah ini di siang dan malamhari.
Di siang waktu musim panas dan musim dingin,
sementara perhatian mereka tidak tergerak sedikit
pun untuk mengamatinya, tidak mendorongnya
untuk mencermatinya, dan tidak tersentuh hati
nuraninya untuk mengenal siapa pemilik dan
pengatur alam raya yang luar biasa ini.

Penggalan ketiga dari ayattersebut adalah fir-
man-Nya yang berbunyi,

,av-;rg"5r;t7t6$iHffi
t ib:- ;t*S 4t e|t:t tj{}a
'Dia mmunduklwn m"ahm dnn siang mntnlwi dnn
bulnn untukmu. Dan bintang-binnng itu diandukJan
(untukmu) dzngan pnintnh- Ny a. Saunguhny a padn
yang demikian itu bennr-benar adn tandn-tandn (la-
kuasann Alkh) bagi kaum yang memahami(nya)."
(an-NatrL 12)

Di antara tadbir-Nyadari penciptaan dan adanya
nikmat nan besar ini bagi kelangsungan hidup
manusia dalam satu waktu adalah terjadinya siang
dan malam, matahari, bulan, dan bintang-bintang.
Semuanya adalah faktor yang paling dibuhrhkan
manusia di atas bumi ini.

Semuanya diciptakan bukan "unfulC' manusia
(dalam arti yang negatifl, tapi ditundukkan untuk
dimanfaatkan oleh mereka. Peristiwa pergantian
siang dan malam misalnya, memiliki pengaruh
yang besar dalam kehidupan manusia. Bisa di,
bayangkan apajadinya kalau di jagad raya ini hanya
ada siang tanpa ada malam. Atau, hanya ada malam
tanpa siang. lalu dikaitkan dehgan kehidupan ma-
nusi4 hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di
atas bumi, apa kira-kira yang akan terjadi?! Demi-
kian pula dengan matatrari dan bulan serta hubung-
an keduanya bagr kehidupan bumi, hubungan
kehidupan kepada keduanya dalam kelangsungan
dan perjalananny4'Dan bintang-binnng ditunduk-
lwn (urrtuhnu) dmgan p rintah-Nya'i untuk manusia
dan makhluk lainnya yang hidup dalam pengeta-
huanAllah.

Semua ihr tentu ada hikmahnya dan keselamsan-
nya dengan sunnahrllah pada alam raya ini secara
keseluruhan yang hanya dapat diketahui oleh
orang-orang yang menggunakan akalnya unfuk
mentadabburiny4 memikirkarury4 dan memahami-
nya di balik keterahran dan kerapihan sunnatullah
iri,'"Sesungguhnya padn yang demikian itu terdnpat
tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang me-
mikirlmn(nya)."

Penggalan keempat dari episode nikmat yang
Allah sediakan unhrk manusia ialah ayat,

<$tattk;Iii@-r{,-',i?iN'su1
i<'rHxr;i.1{rl

'Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptalun
untuk knmu di muln bumi ini dengan bnhin-lainan
macamny&. Sesunguhnya pada yang dernikian itu
bennr-bmm terdnpat tandn (lwkuasaan Allah) bagi
laum y ang magambil p elnj aran. " (an-Nahk 13)

ApayangAllahciptakan di atas mukabumi dan
apa yang Allah titipkan buat manusia dari jenis
barang tambang dapat menopang kebutuhan hidup
mereka di setiap zafitan. Memikirkan kandungan
yang tersimpan di perut bumi yang disiaplan untuk
mereka.sehingga hajat hidup mereka sempurna
setiap harinya. Lalu, manusia pun mengeksplorasi
(menggali) kandungan tersebut saat itu juga dan di
saat membufuhkannya.

Setiap kali ada yang mengatakan ," Wahbarang
tambangnya sudah habis," langsung muncul lagi
barang tambang lainnya yang lebih banyak sebagai
rezeki Allah yang tersimpan untuk hamba-hamba-
Nya, "Sesunguhnya padn yarry demikian itu benar-
bennr tudapat tandn (leekuasaan Allnh) bagi lnum
yang mengambil pelajaran."Dan, satu hal yang tidak
boleh dilupakan manusia adalah bahwa kekuatan

@drah Aftatflahyang menyimpan semua kekayaan
alam ini untukmereka

Penggalan kelima dari episode penciptaan dan
binatang ternakyaitu dalam lautan yang asin yang
tidak dikonsumsi untuk diminum. Tapi ,masuk
dalam kategori jenis nikmat-nikmat Allah buat
manusia,
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6*C;i,;llJLYt:;!\:k,r jtfr
3ffi j,irti:;J1'^+itv;-sr
."-4'3t.lr!r--v.1i:4;+-#O

.A' -z 1y'.<
'll (:r-$:"l

' Dan Dialnh Allnh y ang mmunduA:,knn lnutnn (uiluk-
mu) agar lmmu dnpat mernaknn dnripadnnya dosrng

yng segar (ilan), dnn lumu mengelnar kan dnri lnutan
itu perhiasan yang kamu pakni, dan knmu melihat
bahtera bnlayar padnnya, d"an supaya knmu mmcari
(keuntungan) dari karunia-Nya supaya knmu ber-

syukur."(an-Nahl: 14)

Nikmat lautan dan kehidupan di laut juga me
rupakan hajat dan keinginan manusiayang sangat
dnruri'niscaya'. Di antara yang disebutkan adalah
daging yang segar dari jenis ikan dan lainnya untuk
dimakan. Di samping adalagi nikmatlain darijenis
perhiasan seperlt lu'ludan miaudari jenis kerang
dan siput yang biasa disunakan manusia hingga
sekarang. Begitu pula dengan bahtera /kapallayar
memberikan keindahan tersendiri yans tidak hanya
unhrk ditumpangi atau sekadar sarana hansportasi
umumnya.

'Dan kamu melilmt balrtna bnlnyar padnrrya."Di
sini terdapat isyarat kepada keindahan penglihatan
dan rasa simpatik terhadap bahtera. Kita diajak
melihat bahtera yang "bulnyar padanya." dengan
membelah samudera nan luas dan memecah-belatr
terpaan gulungan ombak. Sekali lagi saat ini kita
sedang mendapatkan diri kita di hadapan Taujih

@i ani al- A/r'pengarahan AlQur'an yang a$we /
mulia'akan keindahan fenomena alam semesta,
selain sebagai kebutuhan dan hajathidup. Ini agar
kita dapat lamalama bersenang-senumg dengan
keindaharurya, menikmati keajaibannya, dan tidak
terpaku hanya pada fungsinya sebagai hajat dan
kebutuhan hidup yang mendesak saja.

Demikian pula konteks ayat ini (ketika adegan
lautan dan bahterayang membelah lautan sedang
berlangsung) mengarahkan kita unfuk mencari
karunia Allah dan rezeki-Nya. Juga mensyukuri-
Nya atas apa-apa yang ditundukkan kepada ma-
nusia berupa makanan, perhiasan, dan keindahan
yang terdapat pada air asin lagi pahit rasanya Qan-
taran saking pahitnya), "Dan supaya kamu mencari
(keuntungan) dari lmrunia-Nya agar supaya knmu
bersyukur."

Terakhir dari episode penggalan surah ini
adalah,

i5,(v5'?):vie;A*iad7
't;:.4&#t'I;t-t;;$;-'l;'$:1'

'$
"Dan D'ia menancapkan gunung-gunung di bumi
supay a bumi itu tidnk gonmng b ersamn knmu, (dnn Dia
mmcipnlnn) sungai-nrngai dan j aknj akn agar lwmu
mendnpat petunjuk, dan @ia ciptalan) tandn-tnnda
(pmunj ukj alan). Dan, fungan bintang-bintang itulah
mnela mendnpat petunjuk." (an-Nahl: 15-16)

Adapun mengenai gunung-gunung yang kuat
terpafi di atas bumi, ilmu pengetahuan dan tek-
nologi telah memberikan ta'lil'keterangan dengan
menerangkan sebab-sebabnya' akan wujud gu-
nung-gunung tersebut. Tapi, tidak menyebutkan
fungsi utamanya seperti yang disebutkan Al-Qur'an
dalam ayat ini. Mereka.ber- tn'kl tentangwujudnya
dengan teori-teori yang demikian banyak lagi penuh
pertentangan. Terutama pada kesimpulan yang
menyebutkan bahwa perut bumi yang berapi ke-
mudian menjadi dingrn, lalu mengerut Setelah itu
kulit bumi pun langsung menyusut di atasnya, lalu
berkerut dan berubah menjadi gunung-gunung
yang tinegl dan yang rendatr. Akan tetapi, AlQur'an
menyebutkan bahwa gunung-gunung itu menjaga
keseimbangan bumi agar tidak goyang dan ber-
geming. Fungsi inilah yang belum disentuh oleh
ilmu pengetahuan modern.

Setelah pembahasan tentang gunung funtas, Al-
Qur'an mengajak kita untuk mengalihkan per-
hatian kepada sungai-sungai yang mengalir dan
jalan-;ialan di bumi. Sungai-sungai memiliki hubung-
an yang alami dalam keajaibannya dengan gunung.
Pada gunung-gunung umumnya akan terdapat di
dekatnya sumber-sumber sungai, di mana saja air
juga turun. Sementara jalan-jalan juga memiliki
hubungan dengan gunung-gunung. Sungai-sungai
itu. memiliki hubungan yang erat pula dengan
keadaan binatang ternak, fasilitas transportasi, dan
alat perhubungan. Pada semuanya ihrlah terdapat
rambu-rambu jalan yang ditempuh para penjelajah
di muka bumi ini seperti gunung-gunung yang
tinggi dan yang rendah. Di langit pun demikian,
terdapat bintang-bintang yang menjadi petunjuk
bagi orangorang yang berkelana di daratan dan di
lautan secara mudah.
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Ketika pemaparan tentang ayat-ayat penciptaan,
ayat-ayat nikmat, dan ayat-ayat tadbir selesai dari
penggalan di surah an-Nahl ini, makamulailahayat
tersebut mengulas hrjuan yang telah di paparkan di
atas. Yakni, yang berkaitan dengan masalah pe-
ngenalan kepada Allah, Tauhid (mengesakan-Nya)
dan Tan<ih'mensucikan-Nya' dari apa yang mereka
sekutukan itu.

\*o(,$J;ui>iAU*,SAS
K6 t i;3jA-;ifr 5[t #{ ;j'.Li)
etli6.56 $ <i$(,(,j i(,fi,
#;l, Yg i'$r4 e;$t illJ i,i g;,,

$ 5#;.t:6<-,;ji;.6
'Maka, apalah (Alkh) yang menciptakan itu sama
derryan yang tidak dapat menciptakan lapa-apa)?
Mengapa lamu tidnk mmgambil pelajaran? Oaiillu
lrnlnu-menghiturry-hitung ntknaielkh, nismya kamu
tgl (ag at menentukan, j umlah- Ny a. S esuigguhny a
Allah bmar-benar Maln Pmgamjun kgt Maha ib-
ny ay ang. Allah mzngetnhui apa y ang lamu ralwsialan
dan apa yang kamu lahirltnn. Din berhala-bnhala
yang mnekn smt selnin Allah, tidak dapat mernbuat
sesuatu apa pun, sednng bnluln-buh"ala itu (sendiri)
dibuat orang. (Balwk-bnhak) itu benda mnti tidnk

+iqu!, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui

!;klra! F elyembah-p eny emb ahny a akan dib"angkit-
fra2."(an-Nahl: 17-21)

Inlah n'qib'ulasan' yang datang pada waktunya,
di saat jiwa manusia membufuhkan pengakuan
akan makna yang terkandung di dalamnya.

"Makn, apakah (Alkh) yang meruiptalwn itu sama
dzngan yarry tidak dnpat mmciptalwn (apa-apa) ?.... "

Tidak adajawaban selain satu, 'Tidak ada, sekali-
kali tidak akan pernah ada." Bagaimana mungkin
manusia bisa meryramakan dengan standar indrawi
dan barometernya antara 7-atYang menciptakan
seluruh makhluk dengan yang sama sekali tidak
bisa menciptakan-baik sesuatu yang diciptakannya
ifu besar maupun yang kecil?

'.Maka, T,mgapa lmmu tidnk mengambil pelajaran?"
(an-Natrl 17)

Sepertinya masalah ini tidak begitu banyak
membufuhkan peringatan, sampai jelas masalah-
nya dan transparan keyakinan bagi mereka.

Tblah dibahas beberapa macam nikmat yang
telah lewat, kemudian diikuti dengan ayat,

"Dan jikn kamu menghitung-hitung nikmat Allah,
niscaya knmu tak dapat menentuknn jumlahnya....',

fu alagr mensyukurinya! Banyak sekali nikmat
Allah lainnya yagg tidak diketahui dan disadari
manusia, karena sudah menjadi bagian dari ke-
hidupan sehari-hari mereka. Tidak ada orang yang
menyadari dan merasakannya, kecuali kalau ia
sudah merasa kehilangan nikrnat tersebut! perhati-
kanlah susunan kerangka jasad dan organ-organ
fubuh. Tidaklah orang yang bersangkutan merasa-
kan semua ifu sebagai nikmat yang begifu besar,
melainkan ketika kematian akan menjemputnya,
sementara ia sendiri merasa telah menyepele_
kannya. Tidak ada yang bisa ia harapkan selain
daripada zrmpunan Allah atas segala kekurangan
dan keterbatasannya. Rahmat Allah kepadanya
karena ia hanyalah sebagai manusi4 mahhluk yang
serba lemah,

'Suungguhnya Alt"ah Maha ptngampun lagi Maha
Peny ay arry." (an-Nahl: 18)

Sang Pencipta pasti mengetahui apa yang Dia
ciptakan. Mengetahui hal-hal yang tersembunyi
dan yang terlahir,

'Allnh mmgetahui apa yang kamu sembunyilwn dnn
apa yang lwmu lahirknn."(an-Nahl: 19)'

I alu, bagaimana mungkin manusia menyama-
kan (dengan standar indrawi dan barometernya)
antma Allah dengan tuhan-fuhan yang mereka
yakini, sementara fuhan-fuhannya itu tidak mampu
menciptakan sesuafu pun dan tidak pula mengeta-
hui apa-apa? Bahkan, mereka itu adalah benda mati,
tidak hidup sedikit pun. Dari sini jelaslah bahwa
tuhan-tuhan ifu tidak akan bisa merasakan apa-apa,

'Dan bnhnla-bnhaln yang mnelm seru sel^ain Allnh,
tidnk dnpat membuat sesuaiu apa pun, sednng bnhnln-
bnhnln itu (sendiri) dibuat oiang. l&nnntn-lntnt"l
itu bend"a mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu
ti(nk 

Ttgnge(hui bilnkah penyembah-penyembahny a
akan dibangkitknn." (an-Nahlt ZO-27) 

'

Isyarat tentang ba'ts'han berbangkit' dan janji-
janji setelah kebangkitan itu adalah sebagai suatu
pernyataan bahwa Sang Pencipta haruslah me-
ngetahui kapan hari berbangkit. Karena hari ber-
bangkit itu sebagai penyempurna bagi suatu pen-
ciptaan. Di sanalah nanti semua manusia yang
dahulu hidup akan dibalas terhadap apa yang
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mereka telah lakukan di dunia ini. Berhala-berhala
yang sama sekali tidak mengetahui kapan masa
membangkitkan para penyembahnya adalah ber-
hala-berhala yang tidak pantas dan tidak berhak
untuk dijadikan tuhan. Bahkan,lebih pantas dijadi-
kan sebagaibahan olokolokan orang. Sang Pencipta
yang Hakpasti akan membangkitkan seluruh cipta-
an-Nya dan mengetahui kapan mereka akan di-
bangkitkan secara pasti! !

<4#.vi3;;dt<Jiits$sr:^g*6'
$,o*Urt&;{:yZ#_r.,

Yj;3.ttistgiYj6:K:iJ(;(,,tt
rf,w.;titufl;rtt:st[if.^vK{,u j
6j:\H:i,t;6;,rJ:G!\),--,,
Wn*w<;;rfxiJ64\;e
'o;;AJL?b3\{J\6V4-tb.i-iai

4;4;,'63;;iht1fr!i;.;3i
3,lM$J<'i:trcgal6,K'uji
:i;,ti,jt$,i4a$ig;AL;Air)+fl
uL.:,(?-uAfribL:6epr<45
t6rL:6ti,j;jKa.w':rLy6.&*
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#frt'gE('tJ,r')
"fhhan kamu adalah Tlrhan Yang Maha Esa.
Ivlaka, orang-orang yang tidak beriman kepada
akhiraf hati mereka mengingkari (keesaan
Allah), seda^trgkan mereka sendiri adalah orang-
orang yang sombong. (22) Ttdak diragukan lagi
bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa
yang mereka rahasiaka.n da^n apa yangmereka
lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong. (23) Dan apabila
dikatakan kepada mereka,'Apa^kah yang telah
diturunkan Ttrhanmu?' Mereka menjawab,
'Dongeng-dongeng orang-orang dahulu.' (24)

(Ucapan mereka) menyebabkan mereka me-
mikul dosa-dosa"nya dengan sepenuh-sepenuh-
nya pada hari kiamat dan sebagian dosa-dosa
orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak
mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesat-
kan). lrgatla[ amat burukla]r dosa yang mereka
pikul inr. (25) Sesungguhnya orang-orang yang
sebelum mereka telah mengadakan makar,
maka Allah menghancurkan rumah-rumah
mereka dari fondasinya,lalu atap (rumah) iur
jahrh menimpa mereka dari atas. Dan datang-
lah azab ihr kepada mereka dari tempat yang
tidak mereka sadari. (26) Kemudian Allah
menghinakan mereka di hari kiamat dan
berfirrnanr'Di manakah sekuhr-sekuhr-Ku itu
(y."tg karena membelanya) kamu selalu me-
musuhi mereka (nabi-nabi dan orang-orang
mukmin) P Berkatalah orang-orang yang telah
diberi ilmu, 'Sesungguhnya kehidupan dan
azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir.
(27) (Yaitu) orang-orang yang dirnatikan oleh
para malaikat dalam keadaan berbuat zali,m
kepada diri mereka sendiri, lalu mereka
menyerah diri (sambil berkata),'Kami sekali-
kati fidak akan mengerjakan suahr kejatahan
pun.' (Malaikat menjawab),'Ada, sesunguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu
kerjakan. (28) Maka masukilah pintu-pintu
nerakaJahannam, kamu kekal di dalamnya-'
I\{aka, amat bunrklah tempat orang-orang yang
menyombongkan diri itu. (29) Dan dikatakan
kepada orang-orang yang bertakwq 'Apakah
ya^ng telah diurnrnkan oleh Ttrha.nmul Mereka
menjawab,'(Allah telah menurunkan) kebaik-
a^n.' Orang-orang ya"ng berbuat baik di dunia
ini mendapat (pembalasan) yang baik. Se-

sungguhnya kampung akhirat adalah lebih

baik dan itulah sebaik-baiktempatbagi orang-
orang yang bertakwa. (30) (Yait") surga 'Adn
yang mereka masuk ke dalamnyan mengalir
di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu
mereka mendapat segala apa yang mereka
kehendaki. Demikianlah Allah memberi balas-
an kepada orqng-orang yang bertakwa. (31)

(Yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam ke-
adaan baik oleh para malaikat dengan me-

(kepada mereka),'Salamun hlaikum"
masuklah kamu ke dalam surga ihr disebabkan
apa yang telah kamu kerjakan.' (32) Tidak ada
yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari
datangnya para malaikatkepada mereka atau
datangnya perintah Thha.nmu. Demikianlah
yang telah diperbuat oleh orang-orang (kalir)
sebelum mereka. Allah tidak menganiaya
merekan tetapi merekalah yang menganiaya
diri mereka sendiri. (33) Maka, mereka ditimpa
oleh (akibat) kejahatan perbuatan mereka dan
mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka
perolok-olokan. (34) Dan berkatalah orang-
orang musyrik, Jika Allah menghendaki,
niscaya kamu tidak akan menyembah sesuatu
apa pun selain Dia, baik kami maupun bapak-
bapak kami dan tidak pula kami mengharam-
kan sesuahr apa pun tanpa (izin)-Nya.'Demi-
kianlah yang diperbuat orang-orang sebelum
mereka. Maka, tidak ada kewajiban atas para
rasul, selain dari menyampaikan (amanat
Alhh) dengan terang. (35) Sesungguhnya Kami
telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat
(untuk menyerukan),'Sembahlah Allah (saja)

dan jauhilah thagut itu.'Makao di antara umat
ihr ada orang-orang yang diberi petunjuk dan
ada pula di antaranya yang telah pasti ke-
sesatan baginya. Maka, berjalanlah kamu di
muka bumi dan perhatikanlah bagaimana
kesudahan orang-orang yang mendustakan
(rasul-rasul). (36) Jika kamu sangat mengharap-
kan mereka mendapat petunjulq maka se-
sungguhnya Allah tiada memberi pehrnjuk ke-
pada orang-orang yang disesatkan-Nyao dan
sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong.
(37) Mereka bersumpah dengan nama Allah
dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh,
'Allah tidak akan membangkitkan orang yang
mati.' (Tidak demikian), bahkan pasti Allah
akan membangkitkannyq sebagai suatu janji
yangbenar dari Allah, tetapi kebanyakan ma-
nusia tiada mengetahui. (38) Agar Allah
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menjelaskan kepada mereka apa yang mereka
perselisihkan ihr dan agar orang-orang kafir ihr
mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang
yang bendusta. (39) Sesungguhnya perkataan
I(ami terhadap sesuahr apabila Kami meng-
hendakinya, Kami hanya mengatakan ke-
pada^trya, Ku.n'jadflah', maka jadilatr ia. (40)

Dan orang-orang yang berhijratr karena Allah
sesudah mereka dianiaya, pasti Kami aka^n
memberikan tempat yang bagus kepada mereka
di dunia. Sesungguhnya pahala di a^khiratada-
lah lebih besar, kalau mereka mengetafrui, (a1)

(y"itr) orang-orang yang sabar da^n ha^nya ke-
pada Ttrha^n saja mereka bertawakal. (4A Karrd
tidak mengunrs seorang sebelum kamuo kecuali
orang-orang lelaki yang Kami beri watryu ke-
pada mereka. Idaka, bertanyalah kepada orang-
orangyhng pengetahuanjikakamu
tidak mengetahui (43) keteranga.n-ketera"ngan
(mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan
kepadamu Al-Qo"'an agar kamu menerangkan
kepada umat manusia apa yang telah diurrun-
kan kepada mereka, dan supaya mereka me-
mildrkan. (44) Ivlaka, apakah orang-orang yang
membuat mal€r yangjahat ifu, merasa annan
(dari bencana) ditengelamkannya bumi oleh
Allah bersama mereka, atau datangnya azab
kepada mereka dari tempat ya^ng tida.k mereka
sadari, (a5) atau Allah mengaeab mereka di
wakhr mereka dalam perjalanan, maka sekla-
kali mereka tidak dapat menolak (arab itr),
(46) atau Allah mengazab mereka dengan ber-
angsur-angsur (sampai binasa). Sesungguhnya
Thhanmu adalah Maha Pengasih lagi IVIaha
Penyayang. (a7) Apakah mereka tidak memper
hatikan segala sesuatu ya^ng telah diciptalorr
Allah yang bayangannya berbolak-balik ke
kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada
Alhfb sedang mereka merendahkam dtui? (4S)

DarL kepada Allah sajalah bersujud segala apa
yangberada di la^ngit dan semua makhluk ya.ng
melata di bumi dan (iuga) malaikat sedang
mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.
(49) Mereka takut kepada T[rhan mereka yang
di atas mereka dan melaksanakan apa yang
diperintahkan (kepada mereka)." (50)

Pengantar
Telah kita bahas terdahulu tentang pemaparan

Al-Qur'an mengenai ayat-ayat,Allah pada maktrluk-
makhluk-Nya, pada nikmat-nikmat-Nya kepada

hamba-hamba-Nya. Pada ilmu-Nya yang mengeta-
hui semua yang tersembunyi dan yang kelihatan.
Sementara di sisi lain, sesembahan-sesembahan
yang dibuat manusia sama sekali tidak dapat men-
ciptakan sesuafu apa pun. Malah sesembahan-se
sembahan itu sendiri dibuat orang dan tidak me
ngetahui apa-apa. Fahkan, ia sendiri mati dan tidak
bisa hidup sedikit pun. Berhala-berhala tersebut
juga tidak mengetahui kapan membangkitkan para
penyembahnya unhrk diberikan balasan yang se
timpal terhadap mereka!

Hal itu berarti bahwa berhala-berhala tersebut
jelasjelas tidak patut untuk disembah dan segala
akidah selain dari Allah adalah syirik seluruhnya.
Inilah episode pertama dari permasalahan T[uhid
dalam surah an-Nahl dengan menyertakan isyarat
kepada permasalahan hari berbangkit setelahnya.

Sekarang kita akan memasuki pelajaran baru
setelah kitafuntas membeberkan pembahasan se
belumnya dan mulai memasuki episode baru yang
dibuka dengan pernyataan

Wihdatul Khaliq 'Pbncipta Yang Satu' dengan
menyelipkan sebab-sebab ketidakberimannya
orang{rang yang tidak beriman kepada hari akhir
dengan sebutan bahwa hati mereka mengingkari
keesaan Allah . Slfut Juhud'mengingkari kebenaran'
adalah suatu sifat tersembunyi yang membuat
orangnya mudah terhalang untuk mengakui ayat-
ayat Allah yang jelas, sementara hati mereka som-
bong. Sedangkan, sifat sombong akan menghalangi
mereka dari rasa ketundukan dan berserah diri
kepadaAllah.

Setelah itu kita akhiri pembahasan ini dengan
episode yang sangat berkesan, yakni tentang epi.
sode bahwa semuayang berada di atas bumi hrn-
duk kepada Allah. Begitu pula dengan apa-apa yang
berada di langit dan bumi dari binatang melatanya.
Sedangkan, para malaikat semuanya berlepas diri
dari rasa sombong dan hati mereka diliputi rasa
takut kepada Allah dan ketaatan penuh kepada
segala titah-Nya tanpa sedikit pun ada rasa kom-
promi. Episode ketaatan dan kekhusyuan ini akan
mengiringi episode penampilan kaum yang som-
bong lagi ingkar hati yang akan dipaparkan pada
pembukaan episode yang baru ini.

Kemudian di antara permulaan dan penufup,
konteks ayat akan memaparkan tentang potret
kaumyang menyombongkan diri lagi mengingkari
wahyu dan Al-Qur'an ketika mereka menyangka
bahwa keduanya adalah asathirul awwalin'dongeng
orang{rang terdahulul'. Juga potret tentang sebab-
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sebab kesyirikan mereka dan sikap pengharaman
mereka terhadap apa-apa yang dihalalkan oleh
Allah, di mana mereka mengklaim bahwa Allah
menginginkan keburukan dari mereka dan me-
ridhai keburukan itu. Kemudian dibahas tentang
potret tentang hari kebangkitan dan hari kiamat, di
mana mereka bersumpah bahwa Allah sekali-kali
tidak akan membangkitkan oftmgyang sudah mati.
Namun, pembahasan ini disertai dengan bantahan
terhadap semua asumsi-asumsi mereka ifu secara
mendetail.

Di sana akan dibahas pula perihal gambaran
proses kematian dan kebangkitan mereka. Pada
saat ihrlah sesembahan-sesembahan itu akan ber-
lepas diri dari asumsi.asumsi yang batil tersebut.
Kelak akan diperlihatkan bekas-bekas kuburan
para pendosa dari orang-orimg yang mendustakan
keben:ran beserta para pengikutnya. Semua itu
menakut-nakuti para penyembah thaghut akan
datangnya siksa Allah dalam sekejap baik di kala
malam maupun di kala siang sedangkan mereka
tidak menyadarinya Ketika mereka tengah terbuai
di negeri-negerinya ataupun juga ketika mereka
sangat takut menanti-nanti datang azab Allah.

Di samping ihr, juga akan dibahas tentang gam-

baran umum potret orangorang bertakrva dan ber-
iman serta apa yang mereka nantikan setelah ke-
matian dan hari berbangkit dari balasan dan gan-
jaran yang baik. Kemudian ditutup episode ini de
ngan sekilas tentang pemandangan makhluk-
maktrlukyang taat dan tunduk dari maKiluk melata
dan para malaikat baik yang ada di bumi ataupun di
langrt.

Orang-Orang yang Mengingkari Keesaa.n
Allatr

if-. j;;fi i-T\tj.il<'it*.;;;{1ty
<r#-\11;:;ii(Jiitsti';,A6'

!o;Arrgi{:yZ#r_,
'Tithnn lamu adalah Tfulan Yang Mala Esa. Malm,
orang- or ang y ang tidnk b niman lvp adn hari akhirat,
hnti rnereka mengingkari keesaan Allah, sedangkan

mereka sendiri adalah orang-lrang yang sombong.

Tidnk diragul*n l@ bahwa sesengguhnya Allah me-

ngetahui apa yang merekn rahnsinkan dan apa yng

merelrn lahirlcan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
lrang-orang yang sombong." (an-Nahl: 22-%t)

Konteks ayat ini memadukan antara keimanan
kepada keesaan Allah dan keimanan kepada hari
akhirat. Bahkan, menjadikan salah satu dari kedua-
nya sebagai bagian dari yang lainnya karena ke-
eratan beribadaHkepada Allah Yang Esa dengan
beriman kepada hari berbangkit dan balasan di hari
kiamat. Di akhirat kelaklah akan terlihat hikmah
Sang PenciptaYang Esa dan tampak keadilan-Nya
ketika membalas semua amal perbuatan manusia.

'Tuhan lamu adnlah Tfuhan Yang Mahn Esa." (an-
Nahh 22)

Semua ayat yang sudah kita bahas terdahulu
berupa ayat-ayat penciptaan, ayat-ayt nikmat, dan
ay at - ay at ilmu al<an mengantarkan kepada hakikat
besaryang begitu gamblang dan tansparan bekas
bekasnya pada penataan alam semesta ini, kese-
larasannya dan saling menopang sebagaimana yang
sudah terangkan.

Orang-orang yang tidak mau funduk dengan
hakikat besar ini dan tidak meyakini hari akhirat,
tidak akan mengurangi ayat-ayat Allah dan bukti-
bukti kekuasaan-Nya. Akan tetapi, cacatnya akan
tersimpan di dalam eksistensi dan watak mereka
sendiri, bahwa hati mereka telah mengingkari dan
menyimpang dari kebenaran, tidak mau mengakui
dan beriman terhadap apa yang mereka saksikan
dari ay at-ay at Allah. Jiwa mereka sombong, tidak
mau tunduk dengan bukti-bukti itu dan enggan
berserah diri kepadaAllah dan rasul-Nya. Sedang-
kan, cacat akan tetap ada dan penyakit akan se-

makin berkarat dan tersimpan pada watak dan hati
mereka!!

Allah yang telah menciptakan mereka mengeta-
hui apa yang terdapat dalam hati mereka Dia Maha
Mengetahui apa yang tersembunyi dan tampak dari
mereka Dia mengetahui dan sangat membenci apa
yang mereka lakukan itu.

"Sesungguhny a Dia tilnk mmy ukni orang-orang yang
sombong."(an-Nahft 23)

Hati yang sombong tidak bisa diharapkan ke-
inginan dan kemauannya untuk tunduk dan ber-
simpuh di hadapan kebenaran. Di sinilah mereka
dibenci Allah lantaran kesombongan mereka yang

sebenarnya menge tahui Zatyangmengetahui haki-
katurusan mereka dan mengetahui apayang mereka

sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan.
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E'4;f iiVtJYj6',K'i$rsrlik;1t5

3 jiruSattsiil';:^u-K4,gJYli4

t6;rrj:GJq-.fr,r{:t;,
'Dan apabiln dilnnlan lwpadn mmelm, Apalnh y ang
telah diturunkan Tithanmu?' Mereka meniawab,
Dongeng-dongmg nrang-orang tndnhulu.' ((Icapan)
mnekn menyebabknn mnekn memikul dosa-dosanya

dengan sepmuh-penuhnya pada hnri kiamat, dan se-

baginn dom-dnsa mang yarg mnela sesatknn yang tidn k
mengetahui sedikit pun (bahwa mnelm disesatkan).
Ingatlnh, amnt buruHah dosa yang mnekn pilail itu.'
(an-Nahft 24-25)

Orang-orang yang sombong itu memiliki hati
yang ing.kar yang tidak akan pernah terpukau dan
respons. Ketika ditanya, "Apa yang telah diturunlmn
Tuhanmu?",mereka tidak mau menjawabnya de
ngan jawaban yang biasa dan langsung. Mereka
tidak mau membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an
atau berkomentar sedikit saja sehingga mereka bisa
dikatakan sebagai orangorang yang amanat dalam
menerima ayat-ayat Al-Qur' an kendati mereka tidak
mau meyakininya. Namun, mereka justru lebih
suka memalingkan jawabannya dari jawaban yang
seharusnya bisa dipercaya, dengan mengatakan,

' Dongog-dmgeng mattg-orang tndnlulu.'(an-Nahl 24)

Dongengdongeng adalah kumpulan ceritacerita
bohong dan penuh dengan khurafat. Begitulah
mereka memberikan sifat terhadap AlQur'an yang
bisa mengobati jiwa dan akal manusia ini (yakni,

mengobati penyimpangan hidup, dekadensi moral,
kesenjangan sosial, dan keadaan manusia di masa
lalu, sekarang, danyang akan datang). Demikianlatr
mereka mensifatkan Al-Qur'an dengan apa yang
diwariskan oleh ceritacerita nenek moyang mereka
dahulu. Sehingga pengingkaran dan kesombongan
mereka menyebabkan mereka memikul beban
dosadosa mereka dan sebagian dosa orang-orang
yang telah mereka sesatkan karena ucapan ifu
menghalang-halangr dari Al-Qur'an dan beriman
kepadanya, sedangkan mereka bodoh dan tidak
mengetahui hakikatnya.

Ungkapan ayat di sini menggambarkan bahwa
dosa-dosa mereka itu sebagai barang bawaan yang
sangat berat (Ahmnl Dzatu Atsqol) yang'memulia-
kan' jiwa-jiwa mereka seperti bawaan-bawaan itu
'memuliakan' punggung-punggung mereka. Beban-
beban dosaihrlahyang memberatkan hati mereka

sebagaimana'barang-barang bawaan' ifu mem-
beratkan punggung-punggung mereka. Itulah ba-
rang-barang yang meletihkan dan menyusahkan
sebagaimana barang-barang bawaan itu mem-
beratkan pembawany4 bahkan lebih mengejek dan
menghina dirinya.

Ibnu Hatimpergah meriwayatkan dari as-Suddi
akan penuturannya, "Kaum Quraisy pernah ber-
kumpul dan mengatakan, 'Sesungguhnya Muham-
mad itu adalah seorang yang manis tufur katanya.
Apabila ia diajak bicara, maka hilanglah akalnya.
Oleh karenanya, kumpulkanlah beberapa orang
yang ningrat dan jelas garis keturunannya dan
utuslah mereka ke setiap jalan di jalan-jalan kota
Mekah barang semalam atau dua malam saja. Siapa
saja yang ingin menjumpai Muhammad, maka
janganlah kalian terima.'

Setelah itu orang pun banyakyang berlalu-lalang
di setiap jalan di kota Mekah. Setiap kali ada sese
orang yang menjadi ufusan bagi kaumnya, akan
mendengar apayang akan dilakukan Muhammad
dan segera menyampaikannya kepada mereka
(para sekumpulan laki-laki yang ningrat itu). Se
orang dari mereka berkata, 'Saya ini adalah fulan
ibnu fiian,' seraya menyebutkan nasabnya Setelah
ifu ia mengatakan, "Saya akan mengabarkan ke
padamu tentang Muhammad. Ia adalah seorang
pembohong. Setiap orang yang mengikutinya ada-
lah orang-orang bodoh,para budak, dan orang-
orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun.
Sedangkan, para oiangorang tua mereka dan orang-
orang terhormat mereka sangat menjauhi dia. Ialu
pulang sang utusan itu. Ihrlah yang dimaksud dari
firman Allah, D an apabiln dilwnlan lwpada mtrrekn,'
'Apakah yng telnh diturunlnn Tithnnmu?'Mnelm
menj aw ab, D ongmg- dnngeng orang- nrang dahulu.'

Apabila sang utusan yang datang ini adalah
orang yang dikuatkan hatinya oleh Allatr untuk men-
dapatkan pehrnjuk, maka mereka pun juga mengata
kan demikian. Namun, dijawab oleh utusan itu,
'Bodoh sekali utusan kaumku, masa sih aku datang
ke sini (kota Mekah) sampai memakan waktu se
harian penuh. T alu, aku pulang sebelum menemui
laki-laki ini (yakni Muhammad) dan mendengarkan
apa yang dikatakannya, sehingga aku bisa men-
datangi kaumku untuk mengabarkan apa yang ia
bawa-' Maka, uhrsan ini pun memasuki kota Mekah
dan bertemu dengan orang-orang yang beriman.
Kemudian ia bertanya kepada mereka, 'Apa yang
dikatakan Muhammad?' Mereka menlawab,'Ke-
baikan."'
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Itulah perang ideologi yang terorganisir yang
dipelopori kaum Quraisy dan para pengikut mereka
di setiap zaman dan tempatterhadap dalarah Rasu-

lullah dari golongan orang-orang yang menyom-
bongkan diri lagi menolak hrnduk kepada kebenar-
an dan bukti-bukti nyata. Karena kesombongan
mereka ihr akan menghalang-halangi mereka dari
rasa tunduk kepada kebenaran dan bukti-bukti
nyatanya. Kaum Quraisy bukanlah kaum yang per-

tama kali mengingkari dan membuat makar ter-
hadap dakwah ini. Karena konteks ayat dia atas me
maparkan kesudahan dan akibat para pembuat
makar sebelum mereka serta tempat kembali mereka
di hari kiamat nanti. Tempat kembali mereka bah-
kan sejakruh-ruh merekalepas dari jasad mereka
sampai mereka menerima balasannya di akhirat
kelak. Begitu pula konteks ayat ini memaparkan
semudnya dalam episodeepisode yang tergambar-
kan dengan jelas melalui gaya cerita menurut Al-
Qur'an yang' m.a'tsur'yangjelas jalur periwayatan-
nya'.

Balasan Allah,.thrd"; *** r-r,
Menyekuhrka^n-Nya

GA/$'K\:;64;bta,i'\H:i
4\ifJ\ffi #-ru,4^'Jt\a:;';i*vi
3;;, tuE ^;iSi;! t'";iS Z; U
c.$ rc:g-i,j6' &t.j\ 3 ; 1) J
t, i"a S S;A9;AisJ+fiLyM,3J
YI\ifi(^E:6u$'2;!'f<;tttft Sj;6i
i,#KajAl't|iyi[7].,tffi (L

sekutu-sekutu-Ku itu (yang lnrma membelnnya) lwmu
selnlu memusuhi merelm (rabi'nabi dan orang-orang

mukmin) ?' Bnlatalah orang-wang y ang telnh diberi
ilmu, 'Sesunguhnya kehinaan dan aub di hari ini
ditimp alan atns orang- orang I*f". (Yoitu) nrang- nrang

yang dimatilan ol.eh mnlailwt dalam leadaan bnbuat

anlim krpadn diri perela smdiri, lnlu merekn meny eril
diri (sambil berlnta), 'Knmi seknli-kali tidnk akan
mengerjalwn sesuatu ktjalmtm pun.' (Malailwt pun
mmj aw ab), Adn, s esunguhny a Allnh Mahn Mengeta-

hui ap a y ang telah kamu knj alwn. Mala, masukilnh
pintu-pintu rwraluJalanrum, lamu lelal di dnlmrary a.'
Makn, amat buruklnh tunpat orang-lrang yang me-

ny ornb onglwn diri itu. " (an-Nahl: 26-29)

"Sesungguhnya ffang- mang yang sebelum mnelw telnh

mengadnkan malear.... "
Ungkapan ayat ini menggambarkan tentang

makar (tipu daya) dalam benhrk sebuah bangunan
yang memiliki fondasi-fondasi, tiang-tiang, dan atap
yang mengisyaratkan akan kedetailannya, kera-
pihannya, kekokohannya, dan kemegahannya.
Namun, kekuatan ini sernua sedikit pun tidak ada
apa-apanya di hadapan kekuatan Allah dan keper-
kasaan-Nya,

'...lnlu atap (runah fiu) iatuh mmimpa muelm dnri
atas."

Inilah adegan sebuatr kehancuran yang habis
habisan dan membinasakan yang ditimpakan ke
pada mbreka dari atas dan dari bawah kaki mereka.
Fondasi.fondasi yang menopang hancur lebur dan
roboh dari asasnya Atapnya runtuh dari atas mereka
sehingga mengubur mereka hiduphidup.

"dan datanghh aab itu l"pod" mereka dnri ternpat
y arg tidak merelra sadmi. " (an-Nahlz 26)

Tiba-tiba saja bangunan mewatr yang telah mereka
dirikan, merekatata dengan rapi, dan mereka andal-
kan kekuatannya, menjadi kuburan-kuburan ter-
al<hir mereka Juga menjadikebinasaanyang me
nyeret mereka dari atas dan dari bawah. Itulah
pemandangan yang sebelumnya mereka jadikan
sebagai benteng kekuatan tanpa memikirkan dan
menghiraukan bahaya yang datang dari setiap
penjurunya secara tiba-tiba! !

Itulah potet yang sangatjelas bagi sebuah ke
hancuran dan kebinasaan. Penghinaan terhadap
para pembuat makar dan konspirasi yang meng-
hadang dalrwah Allah. Mereka beranggapan batrwa
makar-makar mereka itu tidak terkalahkan dan
konspirasi mereka tidak akan melesel Tapi, Allatr

tC.1fil1,<u\,i6ai:rst;'r1$
toi<zr,

"Sesangguhnya orang-arang )ang sebelum mmela telnh
mengad,akan malwr, nnlca Allah menghnncurknn
rumah-rumah merekn dari fondasinya, hlu atap
(rumah itu) jatuh rnenimpa merekn dnri atas dan
datanglnh azpb itu l"pod" mneltn dnri tempat yang
tidnk mnelw sadnri. Kemudian Allah mmghinakan
mnelw di lwri kiamat, dan brfrman, 'Di mnnalwh
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Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan itu!!
Itulah potret yang akan senantiasa terulang di

segala zaman sebelum kaum Quraisy dan generasi
yang datang sesudah mereka. Adapun dakwah
Allah akan tetap berjalan di jalan-Nyawalaupun di.
musuhi oleh para pembuat makar dan konspirator
yang ulung. Banyak manusia yang merasa ter-
gugah dan tercengang serta kembali membuka
lembaran-lembaran sejarah yang tak terlupakan
tersebut seperti yang digambarkan Al-Qur'an pada

ayat26 surah an-Nahl tadi.
Ini baru di dunia, azabyangditurunkan di muka

bumi.

"Krmudi.an Allnh mmghinalnn mnela di hnri kiamnt,
dan berfirman, 'Di manaknh sekutu-sekutu-Ku itu
(yang karena membelnnya) kamu selalu memusuhi
merekn (nabi-nabi dan orang- orang mukmin).... "

Maka, datanglah kedahsyatan peristiwa hari
kiamat di mana para kaum yang sombong lagi pem-
buat makar itu berdiri dalam keadaan hina-dina.
Usai sudah masa-masa unfuk menyombongkan diri
dan membuat makar. Kemudian mereka segera
menghadap Sang Pencipta dan Pemilik segala
Urusan (Allah) seraya bertanya kepada mereka
dengan pertanyaan yang bernada cela dan penuh
kemurkaan,'Di m.arnknh sekutu-sekutu-Ku itu (yang

knrma membelanya) kamu selnlu memusuhi mereka
(nnblnabi dan orang-orang mukmin) ?Mana sekutu-
sekutu-Ku yang dulu kalian suruh untuk mem-
bantah para rasul dan orang-orang mukmin serta
kalian debat orangomng yang mengikrarkan Tauhid?"
Terdiamlah kaum yang hina-dina tadi karena di.
liputi rasa kehinaan yang amat sangal seraya mem-
berikan kesempatan kepada hamba-hamba Allah
yang memiliki ilmu dari golongan para malaikaf
para rasul, dan orangorangyang beriman untuk ber-
bicara. Allah pun telah mengizinkan mereka pada
hari itu (hari kiamat) unhrk berbicara dengan jelas,

"Bnlwnlnh nrang-urang yang telnh dibni ilmu, 'Se-

sungguhnya leehinaan dan azpb lnri ini ditimpalcan
atas orang-orang kartr." (an-Nahl: 27)

"(Yaitu) orang-orang yang dimatilan oleh malnilut
dnlnm leeadann berbuat aalim lupadn diri sendiri'.."

Konteks ayat ini membayangi kepada mereka
setahap sebelum tahapan azabhari kiamat. Juga
akan membayangi mereka ketika saat kematian
tiba, di mana malaikat mematikan mereka dalam
keadaan berbuatzalim kepada diri mereka sendiri
karena mereka telah diharamkan unfuk beriman

dan meyakiniAllah. Karena mereka akan dikem-
balikan kepada negeri kebinasaan (|ahannam)
hingga pada akhirnya mereka diseret ke dalam
neraka dan azab yang pedih.

AyatAl-Qur'an ini menampilkan peristiwa mereka
ketika saat-saat kematian, sedangkan mereka sen-
diri masih berada {i atas bumi. Tidak ada lagi pe.
luang bagi mereka untuk berbohong, membuat
makar dan tipu daya,

"lnlu mereka menyerah diri (sambil bulmta), 'Kami
selali-lali tidnk mengrjalun sesuatu lcej alnnn Fun.... "

Menyeratrlah para kaum yang berlaku sombong
itu. Tiba-tiba mereka pun menyerahkan diri, tidak
berani lagr unfuk ribut dan saling membantatr de
ngan se$rna mereka dan para pengikuhrya. Mereka
hanya menyerah diri dan pasrah!! Kemudian mereka
pun kembali berbohong dengan mengatakan de-
ngan gaya orang berserah diri, "Kami sekali-kali
tidnkmmgtrjakansauafuktjolmtnnpun.'lhiahnanl
gambaran yang sangat menghinakan dan menye
dihkan bagi kaum yang suka menyombongkan diri
di hari kiamatkelak!!

Seketika terdengarlah suara menjawab, "Bntar,
ada", dari suara yang mengetahui kebohongan
mereka,

"...Sesungguhnya Allnh Maha Mengetahui apa yang
telnh lamu lurj alan." (an-Nahl: 28)

Maka, saat itu tidak ada lagr yang namanya ke
dustaan, tipuan, dan menyembunyikan diri. Akhir-
ny4 terdengar lagi suara lantangyang menyeru dan
menjanjikan balasan bagi mereka,

'Molrn, m.asukilnh pintu-pintu nnaluJalwnnam, lamu
lezlal di dnlamnya. Mala, amntburuklah teneat uarg-
zrang yrg miny ombonglwn diri itu. " (an-Nahl: 29)

Balasan Allah untrk Orang-Orang
yang Bertakrua

Di sisi lain pada saatyang sama adalah suasana
orang{rang yang bertakrv4 yang mengiringi peris
tiwa yang dialami para pengingkar kebenaran dan
menyombongkan diri terhadap hari penciptaan dan
hari berbangkit,

68-w\j(,:{s,'ijTicvti"fr ,+*
i6r4ifitt-g1\'ttigctttr+6,r;:;l
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"Dan dikntalnn lepada zrang-nrang lang bertahta,
'Apalah y arry teloh diturunJrnn oleh Zfuh.anmu ?' Mneka
mmj aw a.b,' (Allnh tckh mmurunlan) keb ailmn.' Uang-
zrarry)angbaik di dunia ini mendnpat (pembalaan)
y ang baik. Sesunguhny a kampung akhirat itu annkh
lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat kembali bogi
zrarry yang bntalata. (yaitu) surga Adn yang mnelm
masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-
sungai. D i dnlnm surga itu mnela mmlnp at s egaln ap a
yang mnelw lcehlnnnki. Dmikianlah Allah membni
balnsan lupada orang-zrang yang bntakwa. (Iaitu)
orang- arang y ang diu afatlfin dnlnm lccadnnn baik obh
para mnlnilat dmgan mengatnlwn (lnpono muelm)
'Salnmun'alaikum, masuklnh lamu le dnlnm surga itu
disebabkan apa yang telah kamu lurjalnn.''' (an-
Nahl:30-32)

Sesungguhnya orang{ftmg yang bertalnva sangat
mengerti bahwa kebaikan itu adalah penopang
dahvah ini dan penegak semua yang dihrrunkan
Allah dari frintah dan larangan , dari taujih'peng-
arahan' dan' tasyri'syarntAllah'. Sehingga, dengan
mudah mereka menjawab respons dari semua
urusannya dengan kalimat, 'Mereka mengatakan
(yang diturunkan adalah) kebaikan." Kemudian
mereka mennci kebaikan tersebut sesuai yang
mereka palrami dari Al-Qur'arr, "Orang-orong yang
baik di dunia ini mendapat (pembalnsan) yangbaik."
Yakni, penghidupan yang bailt kenikmatan yang
baik, dan kedudukan (deraja$ yangbatk p;/ru' Dan
sesangguhnya lwmpung akhirat a.dnlnh lzbih baik'i dat',
kehidupan di duniaini,

'dmr itulnh sebaik-baik bmpat knnbali bagi mangyang
b ntalat a. " (an-Nahft 30)

Setelah itu dirinci apa yang disebutkan global
dari negeri yang baik tersebul Tak tahunya itu
adalah, "Surga Adn", x,bagutempat tinggal abadi-
nya, "yang mengalir di bawahnya sungai-sungai",
karena sejahtera dan begitu damainya'Di dnlnmnya
merela mzndnpat segah apa yarg mnelca lshendnki.'
Tidak dihararnkan dan tidak pula disusahkan serta
tidak ada batasannya reznldyang mereka peroleh
seperti di dunia ini,

"Demikianlah Allnh membni balnsan lwpadn zrang-
nrang lang bsrtnlcua." (an-Nahl: 31)

Kemudian kita beralih kepada konteks keadaan
orang-orang yang bertakwa sebagaimana telah
disebutkan terdahulu sekilas keadaan kaum yang
menygmbongkan diri. Kalau kita perhatikan, ter-
nyata adegan sa6t kematian mereka adalah suatu
peristiwa yang penuh dengan kelembutan, kemu-
dahan, dan kemuliaan, '(Yaitu) orang-orang yang
diuafatkan dalam leeadnnn baik oleh para mnlnikat."
Bersih jiwa-jiwa mereka ketika berjumpa dengan
Allah, terhindar dari kedahsyatan dan azab ke-
matian.' D mgan mmganlan ktp adn mrrelu,'Salnmun
'alaikum"', sebagai penenteram hati mereka dan
sambutan yang hangat atas kedatangan mereka.

"Masulel.ah lamu ke dnl"am surga itu disebablan apa
yang tel"ah lamu knjakan. "(an-Nahl: 32)

I(abar gembira yang disegerakan untuk mereka
ketika mereka merasa kesulitan dengan kondisi
hari akhirat, sebagai balasan yang sesuai atas apa
yang pernah dahulu mereka lakukan.

Pertanyaan Ora^ng- Orang Musyrik
Di antara dua peristiwa besar yang sangat kon-

tras ini (yakni peristiwa kematian dan peristiwa
kebangkitan) konteks ayat mengulas tentang per-
tanyaafl orang{rang musyrik dari kaum Quraisf
Apa gerangan sebenarnya yang difunggu-hrnggu
orang-orang musyrik? Apakah mereka menanti-
nanti malaikat yang akan mencabut mereka? Atau,
apakah menanti-nanti janji Allah yang akan mem-
bangkitkan mereka? Ini hakikatnya yang tengah
mereka tunggu-h.rnggu ketika mereka menghadapi
maul Ialu, apa yang mereka hrnggu-tunggu di hari
mereka dibangkitkan kelak? Bukanlah pada tempat
kembali orang{rang yahg mendustakan ay at-ayat
Allah sebelum mereka, seperti yang mereka saksi.
kan di dua fenomena di atas, terdapat ibrah dan
pelajaran?

9.,5;t:3iai:si{gJ$fu;f ;S
Yj(SjJx,ri*Y5'p;;,r;r;)i#;^S
S:r\bclq;in;Et;W-6

t<;oA.4\3KI*7
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"Tidak ada yang ditunggu-tunggu zrang-lrang kafr
selain dari datangnya para malnikat kepada mereka
atau dntangny a pnintah dari Tilhnnmu. D emikianlnh
yng telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum
merekn. Allnh tidak menganiaya merela, tetapi mnelu-
lnh yang telnh menganiaya diri muelm sendiri. Maka,
merelu telah ditimpa okh (akibat) perbuatan merekn
dan mereka diliputi oleh a<ab yang selalu mereka
p erolok- ololwn. " (an-Nahl: 33-34)

Sungguh lucu masalah manusia ini. Sebetulnya
mereka menyaksikan apa yang telah ditimpakan
atas orangorang sebelummerek4 tapi justru mereka
lebih suka meniti jalan itu tanpa sedikit pun meng-
hiraukan bahwa apayang telah dialami orang{rang
sebelum mereka ihr mungkin saja akan menimpa
mereka. Dan, mereka juga tidak mau memikirkan
bahwa sunnatullah (ketentuan Allah) akan berjalan
sesuai dengan undang-undang yang telah ditetap
kan. Setiap awal mula suatu perbuatan selalu mem-
berikan hasil-hasilnya, dan setiap amal pasti akan
disediakan balasannya. Sunnatullah tidak akan me
mihak mereka, tidak akan berhenti mengintai
mereka, dan tidak akan lepas dari jalan mereka.

'Allnh tidnk mmganiaya mnelm, tctnpi mereknlohyorg
selalummganiayadiimcrelasmdiri."(an-Nahlz33)

Allah telah memberikan kebebasan bertadabur;
tafakur, dan berikhtiar. Allah memperlihatkan ke
pada mereka semua tanda-tanda kekuasaan-Nya di
ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, mem-
peringatkan mereka akan siksa-Nya, dan mem-
berikan keleluasaan untuk beramal dan berjalan
sesuai dengan ketentuan-Nyayang berlaku. Sedikit-
pun Allah tidak menganiaya mereka dengan mem-
berikan tempat kembali yang sudah Dia tentukan.
Tapi, mereka sendiri yang menganiaya diri mereka

Allah sama sekali tidak berlaku keras terhadap
mereka dengan memberikan siksayang setimpal.
Akan tetapi, perbuatan-perbuatan buruk merekalah
yang menjadikan siksa itu keras. Karena mereka
sendiri yang menjerumuskan dirinya ke dalam
siksa yang pedih itu, yakni hasil dari amal-amal
buruk dan dosa-dosanya,

'Makn, mnelw ditimpa oleh (akibat) lujahann pn-
buatnn mmela dnn mnela diliputi olzh aab yang selnlu
mne lw pnolo k- o lo lan. " (an-Nahl: 34)

Rangkaian ayat ini dan yang sejenisnya cukup
menjadi bukti bahwa mereka tidaklah disiksa se
dikit pun kecuali karena akibat ulah mereka sendiri.
Mereka diazab lantaranperbuatan dosa dan maksiat

yang pernah dahulu mereka lakukan. Mereka
mencampakkan diri mereka sendiri ke derajat
manusia yang paling rendah karena amal perbuatan
mereka. Sehingga, mereka pun diberikan balasan
yang jauh lebih rendah dan lebih hina daripada
tingkatan derajat kemanusiaan. Yaitu, di tempat
yang paling irina (keraknya neraka) dan azab yang
amatpedih.

Orang-Orang Musyrik dan Sebab-Sebabnya
Berikut adalah episode baru dari berbagai epi-

sode orangorang musyrik dengan sebabsebab per-
buatan syirik yang mereka lakukan beserta imitasi
sesembahannya,

.v-y- j\t$41{ii'Mi'I*a$ig:
4Ki;jn-*io:6|*rg!t:'i;;i16'
A;J, &r i t Fsr S,so";+." n6jfi J*
';ji\\rlA-J'1;4)AJ:--eca.':;:5E

srit'X,s:s&ri:;"3AtA\1A,<;i5
6 t $':6 *. !.li etit+T$At r4; frt

tQf:sili6(
' D an b a latalah oraw- orang mu.syih Jikn Allalt neng-
fundnki, niscaya kami tidak menyembah sesuatu apa
pun selnin Dia, baik lami maupun bapak-bapak lwmi,
dan tidak pula kami mengharamlmn sesuatu tanpa
(<tn) - Ny a.' D emikianlnh y ang dipnbuat orang- orang
sebelum merela. Malm, tidak adn krwajiban atas para
ranl s elnin dnri mmyampaikan (amannt Allnh) dzngan
tnang. Sesungguhnya Kami telah rungutus rasul padn
tiap - tiap umnt (untuk mmy mtlwn)'S embahlnh Allrilt
(saja) dnnjauhikh tlmghut itu.'Malw, di antnra umat
itu adn yang diberi petunjuk olzh Allah dnn adn puln
di antaranya zrang-orang yarry telah pasti lczsesatan
baginya. Malm, berjalanlah lamu di mulu bumi dnn
pnlntilankh bagaimaru lesudaltmt orang-matg yang
mm"dustaknn (rasul-rasul)." (an-Nahl: 35-36)

Mereka (orangorang musyrik itu) telah menye
rahkan perbuatan syirik dan ibadatr mereka kepada
tuhan-tuhan selain Allah. Begihr pula yang dilaku-
kan oleh bapak-bapak mereka Sesembatran-sesenr-
bahan yang mereka mohon agar memberikan lega-
litas pengharaman terhadap sebagian sembelihan-
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sembelihan dan makanan-makanan yang khusus
untuk mereka tanpa berdasarkan syariat Allah.
Mereka melakrkan dan menyerahkan semuanya
itu atas dasar Iradah (kemauan) dan Masyiah'ke
hendak'-Nya (menurut mereka). Seandainya Allah
menghendaki (menurut pengakuan mereka) agar
mereka tidak melakukan perbuatan itu, maka Allah
pasti juga akan melarang mereka. Inilah'wahm
'dugaan' dan kesalahan yang nyata dalam mema-
hami makn a'Masy iah llahiyy ah'kehendak Ilahi'.
Berlepas dan terbebasnya manusia dari kekeliruan
ini adalah salah sahr karakteristikyang terpenting
yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia
untuk menggunakannya dalam kehidupan.

Allah tidak menginginkan perbuatan syirik dari
hamba-hamba-Nya dan tidak meridhai mereka
untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan-
Nya dari yang baik-baik. Iradah-Nya ini telah ter-
maktub dalam syariat-Nya melalui lisan para rasul
yang hanya dibebankan menyampaikan dakwah
Islam saja kepada umat manusia,

"S esungguhny a Kami tehh rnengutus rasul p adn tiap -
tiap umat (untuk menymtlan),'Sanhahlnh Allnh saja,
jauhilnh thnghut itu.'....'

Inilah perintah-Nya dan itulah kadah-Nya bagi
hamba-hamba-Nya. Allah tidak memerintahkan
manusia dengan suatu perintah yang jelasjelas Dia
ketahui akan menghalangr seorang maktluk dari

fudrahNya itu atau mendorong mereka secara
paksa untuk menyalatri-Nya. Dan, tanda ketidak-
ridhaan-Nya akan penentangan terhadap perintah-
Nya adalah seperti yang dilakukan oleh orang-
orang yang mendustakan-Nya,

'Malil, bnjalanlah lamu di atas mula bumi dnn pn-
hnt;kanlnh bagaim.ana lwsudnh.an orarg- Mang yng
run dustalun rasul-rasul. " (an-Naf* 36)

Sesungguhnya kadah Sang Pencipta Yang
Mahabijaksana menginginkan penciptaan manusia
dengan segala kesiapannya untuk menerima pe
tunjuk atau kesesatan. Dia membiarkan mereka
bebas dalam memilih salah safir dari dua jalan di
atas, membekali mereka akal pikiran agar ia bisa
menenhrkan dengan akalnya itu salah sahr di antara
dua pilihannya. Namun, hal itu setelah Allah mem-
perlihatkan ayat-ayat petunjuk-Nya di jagat raya
sana yang bisa dijangkau oleh mata, teling4 hati,
dan akal manusiakapan saja pekatnya malam dan
gemilaunya cahaya siang berputar.

Kemudian rahmat Allah berkehendak kepada

hamba-hamba-Nya agar tidak membiarkan mereka
mengandalkan akalnya semata" Mak4 Dia meletak-
kan bagi akal itu barometer yang kuat (mian tsabitl
pada syariat-syariat-Nya yang dibawa oleh para
rasul-rasul-Nya. Akal akan merujuk ke barometer
tersebut setiap kali terasa samar pada urusan ma-
nusia di tengah jglan, agar dapat memastikan ke
benaran pilihannya atau kekeliruannya melalui
mian habityang tidak akan sirna oleh manisnya
tarikan-tarikan hawa nafsu.

Allah juga tidak menjadikan para rasul-Nya itu
sebagai hamba-hambayang keras, yang mematah-
kan batang-batang leher manusia agar mereka
beriman, tidak sama sekali. Akan tetapi, para rasul
itu dijadikan-Nya hanya sebagai penyarrpu (mu-
baUigh) misi-Nya, tidak lebih dari itu. Mereka
mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada
Nya dan menjauhi setiap selain-Nya seperti berhala-
berhala, hawa nafsu, syahwat dan kekuasaan.

"Sesunguhnya Kami telnh mengutus rasul pada
tiap - tnp umnt (untuk mmy mtknn),'S etntalilnh Allnh
(saja) dan jauhilnh thdghut itu.''Maka, ada kelom-
pokyang merespons, 'Malm di antara umnt itu ada
y ang dibni petunj uk olzh Alhh. " Ada pula kelompok
yang dicampakkan ke jalan kesesatan, 'Dan ada
puln di antara nrang-orang yang telnh pasti kesesat-

annya." Kedua kubu ini sama-sama tidak lepas dari
mnsy iatillnhkehendak Allah'. Keduanya samasama
tidak dipaksakan untuk mendapat hidayah atau
kesesatan oleh Allah. Hanya saja orangorang yang
menempuh jalan-Nyalah yang akan Allah jadikan
kadah-Nya tampak pada akhlaknya setelah Allah
bekali mereka rambu-rambu jalan menuju petun-
juk, baik yang terdapat pada diri mereka sendiri
maupun yang tersebar di setiap ufirk jagat raya ini.

Demikianlah Al-Qur'an menafikan kekeliruan
kaum pembangkang yang ditunjukkan oleh orang-
orang musyrik dan apa-apa yang sering dijadikan
sandaran oleh sebagian besar para pelaku maksiat
danmunlwifin'memelintirayat-ayatillah'.Akidnh
Islamiahadalahakidah yang bersih dan jelas dalam
hal ini. Allah memerintahkan para hamba-Nya
untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka
melakukan kejahatan. Terkadang Dia menyiksa
orang{rangyang berlumuran dosa di dunia dengan
berbagai bentuk azab yang bisa disaksikan oleh
mata" yang menandakan murka-Nya atas mereka.

Tidak ada lagi celah setelah itu untuk mengata-
l<anbahwalradnhAllnhtelahmelakukanintervensi
dengan memurkai mereka lantaran penyimpangan
dari kebenaran yang mereka lakukan, kemudian
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Allah mengazab mereka!Akan tetapi, mereka itu
dibiarkan untuk menentukan jalannya sendiri. Ini.
lah yang dimaksud dengan Iradah Ailnh fpasaJa
yang dilakukan oleh manusia, kebaikan ataupun ke
burukan, petunjuk atau kesesatan, semua ifu sesuai
dengan masy iatillahseperti makna yang telah kita
rinci di atas.

Berangkat dari sinilah khithab'seruan pem-
bicaraan' Allah, kepada Rasulullah yang menetap
kan sunnahrllah pada petunjuk dan kesesatan,

"4t,2/.
3-;, i a ;4'J':J'19'&\3'; i!' n/ t'y

aar / a " t4 ,zz
{ <tteSot l)ut

'Jilm knmu sangat menghnrapkan agar merekn mm-
dnpat petutjuk, m.ala sesungguhrrya Allah tiadn mem-
bni petunj uk l"po.d" orang-lrang yang disaatlwn- Nya
dan seknli-lwli merekn tiada mempunyai penolong."
(an-Nahl:37)

Bukanlah hakprerogatif Muhammad saw. mem-
berikan wewenang unhrk kebaikan atau keburukan
kepada suatu kaum. Misi dan tugasnya adalah me
nyampaikan ajaran Islam. Sedangkan pehrnjuk atau
kesesatan, maka keduanya akan tetap berlangsung
sesuai dengan sunnahrllah yang tidak akan ter-
hapus dan berubah ahrannya. Barangsiapa yang
telatr disesatkan oleh Allah karena ia telah berhak
mendapat kesesatan sesuai dengan sunnafullah,
maka Allah tidak akan memberikan pehrnjuk pada-
nya. KarenaAllah memiliki aturan-aturanyang bisa
memperlihatkan hasilnya Demikian Dia berkehen-
dak. Allah Mahakuasa untuk berbuat sekehendak-
Nya 'Dan sekali-kali mereka tidnk mempunyai pe-
nolnng'iyang akan menolong mereka selain Allatr.

Kesombongan Kaum Musyrikin
Episode ketiga dari episodeepisode golongan

pengingkar dan menyombongkan diri,

S.Z;.;{riu6t'ejfi '4t;,\tSy
g;<,r:if:!,A1h41,SJrG:r&r*,
"41v;K6jifrjx6E
,&sx;irtL25t-6561t

;ti;X&
$;.113(

'Merela bnsumpah dengannamaAllnh dengan sum-
pahny a y ang sungguh- sunguh, Allnh ttdak alnn mem-
bangkitlrnn lrang yang mntL' (Tidnk demikian). Bah-
knn (pastl Allah alwn membangkitlmn), sebagai suatu
janji yang bmar dnri Allah, tetnpi lebanyalan mnnusia
tiada mengetahui. Agar Allah menjel,asltan kepada
merekn apa )ang mgreka perselisihknn itu, dan agar
orang-orang lrnfr iti mmgetnhui bahwa msrela adnlnh
lrang-orarg yang bndusta. Sesunguhrrya perltntaan
Kami terhndap sesuatu apabila Kami menghmdaki-
Nya, Kami hanya mengatakan kepadanya, 'Kun
(j adilnh), malw j adikh. "' (an-Nahl: 38-40)

' Permasalahan hari berbangkit adalah masalah
yang selalu menjadi musykilnh problematika' aki-
dah umat-umat terdahulu sejak Allah mengutus
para rasul-Nya kepada umat manusia. Allah meme
rintahkan mereka melakukan yang makruf dan
melarang mereka dari yang mungkar. Juga mem-
berikan ancaman kepada mereka al<an hisab I{lah
(hari perhihrngan), hari berbangkit dan hisab.

Para musyrilatn di da.lam ayat ini bersumpah de
ngan nama Allah dengan sungguh-sungguh batrwa
Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah
mati! Mereka mengakui eksistensi Allah, tetapi
mereka juga menafkan kebangkitan manusia dari
dalam kubur. Mereka memandang batrwa kebang-
kitan ini adalah hal yang susah setelah kematian.
Susah dengan apa yang disebut tulang-belulang
yang sudah keusangan, anggota tubuh yang sudah
hancur dan berhar.nburan ! !

Mereka telah lalai dan lupa dengan peristiwa
kehidupan yang pertama, lupa dengan Tabiat

Qdrah Ilnhiyyah Karenanya, hal itu tidak bisa
dijadikan parameter dengan tnslnwwur konsepsi'
manusia dan segala potensi mereka. Dalam men-
ciptakan sesuatu pun tidak terlalu memerlukan
qudrah itu, namun cukuplah lradnh- Ny a dtarahkan
kepada sesuatu itu agar bisa terjadi.

Selain itu, mereka juga lengah dari hilffiuhAllah
yang terjadi pada hari berbangkil Dunia ini tidak
akan menjangkau masalah-masalah yang gaib
dengan pasti. Mereka berselisih pendapat seputar
ymg h.aq kebenaran', kebatilan, petunjuk dan ke
sesatan, kebaikan dan keburukan. Terkadang banyak
pula masalah-masalah itu tidakbisa mereka temu-
kan hakikatuiya di dunia ini. IGrena, Iradah Allah
berkehendak memperpanjang masa hidup se
bagian mereka dan tidak menurunkan azabyaulrg
sempurna kepada mereka di dunia ini. Sehingga
balasannya terselesaikan di akhirat nanti dan setiaptifuKx
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amal akan diperhitungkan secara hrntas di sana.
Konteks ayat ini benar-benar membantah sikap

orang-orang kafir itu dan menyingkap apa yang
tersembunyi di dalam hati mereka berupa syubuln6
karena itu dimulai dengan kalimat,

'(Tidak demikian), bahknn (pasti Alkh almn mem-
bangkitkannya) sebagai suatu janji yang benar dari
Allnh...."

Kapan saja Allah menjanjikan, maka janji-Nya
tidak akan dapat berubah sedikit pun,

'Aknn tetapi, lebanyalan mnnusia tidnk mmgetahui. "
(an-Nahl:38)

Manusia tidak mengetahui hakikat janji Allah
tersebuL

Setiap masalah pasti ada hikmahnya,

'Agar'Allah metjelnskan kepada mereka apa yang
merelm paselisihlan itu dan agar nrang-nrang lwfir
mengetnhui bahwa mereln adnlah lrarg-orang yarg
b ndusta. " (an-Nahl: 39)

Mereka terhadap apa yang mereka klaim bahwa
mereka berada dalam petunjuk. Juga terhadap apa
yang mereka dustakan dari para rasul dan menafi-
kan adanya hari ali*rirat serta keyakinan mereka
akan ketidakadaan hari akhirat dan perbuatan
kerusakan yang mereka lakukan. Setelah itu
masalahnya menjadi niudah,

"Sesungguhnya perlwtaan Kami tuh"adap sesuatu
apabih Kami menghmdnkiny a, Kami ha.ny a mengata-
knn lupadnny a,'Kun (jadilah), mal@ j adilah ia.'' (an-
Nahl: a0)

Hari berbangkitadalah salah sahr dari sesuahr itu
yang dengannya sebuah mimpi akan terwujud. Ke
sanalatr lradah menuju tanpa ada sesuatu yang
tersembunyi.

Setelah kita menjabarkan tentang kondisi oftrng-
orang yang ingkar lagi menyeleweng dari kebenar-
an, maka sekarang kita mengulas sepintas orang-
oftmg mukmin lagl muslwddiq'membenarkan ajar-
an Allah' ]rang meyakini Allah dan hari aldrirat dari-
pada godaan dunia dan kekayaannya karena Allah
dan di jalanAllatr,

6\ e ruA,&Y XU it at jecrJ:\
$'";s-t;trcKi;Si;*.5Y'"G

tljUj:;43,&J&tii

"Orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah

mnela dinniaya pasti Kami akan memberililn tempat
yang baik leepada mereka di dunia. Sesungguhnya
pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau rnerela
mengetnhui. (Yait") nrang- lrang y ang sabar dnn hnny a
leepada Tilhan saja saja mereka bertawakal." (att-
Natill 4l-42) !

Mereka yang berhijrah dengan meninggalkan
rumah-rumah dan harta kekayaan; melepaskan apa
yang dimiliki dan disukai; serta mengorbankan
kampung halaman, kaum kerabat, dan kawan
sejawat sebagai kenangan... sangat berharap drganti
oleh Allah di akhirat dari apa yang dulu mereka
tinggalkan dan mereka korbankan di jalan Allah.
Mereka telah meninggalkan kezaliman dan ber-
lepas diri darinya. Apabila mereka mengalami ke
rugian di dunia, maka "pasti l{nmi alanmemberiknn
tempat yang baik kepada merelu di dunia.'Kami
berikan tempat yang terbaik atas apa yang telah
mereka persembahkan dahulu, "Sesunguhtya potaln
di akhirat adnlah lebihbesar'i jika manusia mengeta-
hui. Mereka ini (orangorang beriman dan ber-
tawakal kepada Tuhan-Nya)'adnlnh zrang-nrang
y ang bnmbar"dan membukakan pinfu maaf selebar-
lebarnya. "Hany a lupadn Tillnn merelm bntawalal",
yakni tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apa
pun dalam bersandar, ber-tawajjuh'menuju', dan
bergantung.

Kemudian konteks ayat kembali menjelaskan
tentang wafuifah'misi' para rasul yang diisyaratkan
di sana ketika menkonter ucapan orang{rang
musyrik tentang lradah Allnh yang merupakan
suatu kesyirikan mereka dan nenek moyang
mereka. Juga menjelaskan tentang wafuifah rasul
terakilrir saw. yang membawa "risalah pamungkas",
sebagai mukadimatr peringatan atas orangorang
yang mendustakan-Nya dan ancaman-ancaman
keras atas kedustaan itu,

iArEtf ty--jJc.tf!ag-y6l7Ju,
iifi;Y,jtY,;4\gt*{Kt6ti
6&.:# jA\.t';1*-w,+t-;+ti

s
"Kami tidnk mengutus sebelum kamu, lucuali orarg-
orang laki yang Kami bui wahyu lupada merelu.
Malu, bntanyalah kepada lrang-urang lang mem-
punyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui-
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keterangan-luterangan (mukjizt t) dan kitab -kitab.
Kami turunlan kepad"amu Al- @i an, agar knmu me -

nerangknn lnpo.do umnt manusia apa yang telah di-
turunkan kepada mereka dan supaya mereka me-

mikirlan." (an-Nahl: 43-44)

Ayat tersebut menyebutkan, "Kami ti.dak mmg-
utus sebelum kamu luatali orang-orang lakL"l<ami
tidak mengutus para malaikat ataupun makhluk
lainnya. Akan tetapi, orang-orang laki.laki yang
terpilih "yang Kami walryuknn lupada rnerekn" se-

bagaimana Kami telah wahyukan pula sebelumnya
kepadamu. Kami juga membebankan tablighke-
pada mereka sebagaimana Kami juga membeban-
kannya kepad amu. 'Mala bnnnyalnh kepada orang

y ang rnemp uny ai p enge tnhuart' dari golongan makh-
luk yang pandai tentang Alkitab yang pernah diutus
para rasul dahulu. Baik mereka adalah kaum lelaki-
nya para malaikat, ataupun malrtrluk lainnya Tirnya-
kanlah kepada mereka, "jikn lmmu ti.dak mengetalrui."

Kami telatr mengutus mereka dengan membawa
keterangan-keterangan dan kitab-kitab terdahulu
(Zubur, yaitu kitab-kitab yang sudah terpencar-
pencar). "Kami turunknn kepa"damu Al-@i an agar
knmu menuanglan lupada umnt manusia apa yang
diturunknn kcpadn m.erelw. "I(amuterangkan kepada
mereka yang lebih dahulu (Ahli Kitab) yang ber-
selisih tentang kitab-kitab mereka, sampai Al-
Qur'an datang untuk menjelaskan debat selisih
mereka dengan menerangkan sisi kebenaran ten-
tang perselisihan mereka. Ataupun, kamu terang-
kan kepada generasi mendatang yang diturunkan
wahyu di tengah-tengah mereka, sementara rasul
menjelaskan kepada mereka dengan amal per-
buatan dan perkataannya, "supaya muekn bnpikir"
tentan g ay at-ay at Allah dan ay at-ay at Al-Qur' an.
Karena Al-Qur'an akan senantiasa mengajak unfuk
"tafakr rr dan tadabu'', mengajak unhrk berpikir dan
merasakan keagungan ayat-ayat Allah tersebul

Akhirnya, pembahasan ini ditutup sampai pada
prototipe oftmg{rang yang menyombongkan diri
dan suka berbuat makar, dial*riri dengan senfuhan
demi senfuhan yang mengetuk jiwa manusia. Par-
tamaadalah unntk takhwifmemberikan rasa takuf
terhadap makar Allah yang tidak ada seorang pun
yang akan selamat dari-Nya, baik di waktu malam
maupun siarrg. I{edua,unfuk menyertakan semua
makhluk yang berada di alam wujud ini untuk
menghambakan diri kepada Allah semata dan
bertasbih kepada-Nya. Tidak ada yang rela berbuat
demikian, melainkan orang-orang yang memiliki

tipe sombong dan getol berbuatmakar. Semuayang
berada di alam dunia ini selalu bertahmid dan
bertasbih kepada-Nya

Y5 f;*'t6tl,--,2- +$iW!ji JSt

,t i tU J & t;;j{,+ 4Jr:3t fr
t I$,;Kv;LY Jt-ViJ & U 3;o -3'i biffit,;L(, 6tVil g ry 3;O #,, LY.U+\ t OP v et ibl-P) | + ry) Q)"J/ f\
6j;6fr g,ta,J;)3lro,ai&6|b',(fi6sh,:?: -)Ag,v;jio'iqW-$Pvoati';ribp-
X(44tjrt 

-tY3 
o- yi& aV' W-t #

4;ui:i';t1g:;"15'sJ'&|KgxV
tfrtgE;ir+vr,

'Mala apalnh nrang-orarrg y arry bnbuat malmr y ang
jahat itu, merasa arnan dari bencann ditenggelam-
kannya bumi ini oleh Allah bersama merelw, atau
dnnngny a aab kzpada mnekn dnri ternp at y ang tidnk
mnela s adnri. Atau, Allnh mmga.znb mnelca di w aldu
merela dalam perjalannn, maln sekali-kali muela
tidnk dapat mmolak aznb itu. Atau, Alhh menga4b
mereka dengan buangsur-angsur (sampai binasa),
m"alrn s esunguhny a Tilh.anmu adakh Mala Pmgasih
lngi Mala Penyqarry. Apaluh mnelu tidak memper-
hntilwn s egaln s enatu y ang tdnh diciptalan Allah y ang
bayarryannya bubokk-balik dnrilwran lu kiri dalnm
lrz adann suj ud lvp ada All^ah, s ednng mnekn b nendnh
diri. Dan lupada Allnh sajalah bnsujud apa yang
bnadn di lmgit dan semua rnakhluk yang bnada di
bumi dnn juga para mahilwt, wdnng merelw (malai-
lat) tldnk mmyombonglan diri. Muekn talilfi lapadn
Tuhan mnelw yang di atas mnelm dan melaksanalwn
apa yang diperintnhJan (lapa.da mnela)"(an-Nahl:
45-50)

Sungguh sangat aneh dengan apa yang terjadi
pada manusia ini. Tangan Allah berbuat di sekitar
mereka dan siap menyiksa sebagian mereka dengan
siksa yang sudah ditetapkan. Maka, tentu saja
makar dan tipu daya mereka tidak ada gunanya lagi
menghadapi kekuatan-Nya Begitu juga kekuatan,
ilmu, dan harta mereka mustahil sekali dapat me
nangkal kekuatan Ilatri tersebul

Setelah itu orangorang yang membuat m.alur
terus membuat makar dan orangorang yang me
rasa selamat aman-aman saja, tanpa menduga se
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dikit pun bahwa mereka akan ditimpa siksa sebagai-
mana orang{rang dahulu sebelum mereka disiksa.
Mereka sedikit pun tidak takut akan ancaman baik
di waktu jaga mereka maupun di waktu tidur
mereka. Di waktu lalai mereka ataupun di waktu
siaga mereka.

Sementara Al-Qur'an sendiri mengetuk hati
nurani mereka dari sisi ini agar peraszran mereka
tergerak akan datangnya bahaya yang datang se-
cara tiba-tiba yang tidak ada orang yang lalai dari-
padanya kecuali orang{rang yang merugi,

"Apalah zrang- zrang J ang membuat mnlmr y angj altnt
itu, meras a am"an (dari b mcann) ditmggeln mlan bumi
oleh Allah, bersamn merelw atau dntangnya a<ab kt-
padn merekn dnri tunpat yang tidnk merela sadari."
(an-Natrk a5)

Atau, Allah mengazab mereka di waktu mereka
dalam perjalanan di negeri mereka, dari satu negeri
ke negeri yang lain unfuk urusan bisnis atau pari-
wisata-'Mala selmli-lmli merela tidnk dnpat mmnlnk"
kekuasaan Allah, tidak pula Allah jauh dari tempat-
tempat mereka ketika mereka sedang berdiam diri
atau di saat mereka tengah di perjalanan. 'Atau
Allnh mmgazab mnela dmgan b nangsur - angrur (sam-
pai bhasa)"karena siaga dan waspadanyamereka
tidak akan sanggup menangkal siksaan Allah atas
mereka Sungguh, Allah Mahakuasa untuk menyiksa
merek4 di mana mereka pasti terkena @drahNya
unhrk disiksa, sementara mereka tidak menyadari-
nya? Tetapi, Allah Maha Pengasih lagi Maha Pe-
nyayang.

Apakah orangorang yang membuat makaryang
jahat itu akan merasa aman akan siksaan Allah?
Sedangkan, mereka hanya berputar-putar dalam
makarnya saja tidak peduli dengan kesesatannya,
tidak mau sadar dan takut kepadaAllah.

Begifulah seterusnya, alam semesta yang me-
ngelilingi mereka dengan segala undang-undang
dan keajaibannya, diwahyukan untuk beriman dan
khusyu,

'Dan apakah merekn tidak mempnhatikan segala

sesuatu yang tckh diciptnkan Allah yarq bay anganny a
bnbolak-balik le lwnnn dnn lee kiri dalam lceadaan

sujudlepadnAllat6sdangmnekabnmdahdiri?'(an-
NaH: 48)

Tinjauan tatsir azh-Zhilal ini begitu indah. Ia
menggambarkan fenomena mal*rluk yang berhak
mendapat syafrat bagi yang mau membuka hatiny4
membangunkan indrawinya dan saling berkomuni-

kasi dengan alam semestayang berada di seke-
lilingnya.

Konteks ayat Al-Qur'an mengungkapkan ten-
tang kekfiusyuan segala sesuatu kepada undang-
undang Allah untuk sujud kepada-Nya pada pera-
saan jiwa yang paling dalam, perlahanJahan namun
pasti:'Ini adalah puncak segala ketundukan yang
mengarahkan keliada gerakan mutafayyiah'gerakan
yang membolak-balik'. Yakni, gerakan yang sangat
lembut dan pelan bagaikan suara detakan langkah
seekor semul

Semua makhluk diumpamakan dengan'dnkhiroh"
'berendah diri'; yakni tunduk, khusyu, dan taat
kepada Allah. Kemudian digabungkan dengan apa-
apayang ada dilangitdan dibumi dari semuajenis
dabbah'makhluk melata'. I alu, disafukan dengan
luasnya alam semesta. Malaikat saat itu adalah
benhrk mal*rluk yang lebih men*jubkan daripada
segala sesuafu , bayangan-bayangan dan binatang
melata lainnya. Bersama mereka ada malaikat-
malaikatyang berada pada kedudukan yang penuh
dengan kekhusyuan; ketundukan, ibadah, dan
sujud. Mereka sedikit pun tidak berlaku sombong
dalam beribadah kepadaAllah dan tidak menyalahi
perintah-Nya. Hanya orangorang ingkar dan som-
bong dari anak kefurunan manusia sajalah yang
banyak cacatnya jika diletalikan di lingkungan yang
penuh dengan keajaiban ini.

Dengan episode ini berakhirlah pembahasan
yang dimulai dari isyarat tentang orang{rang
ingkar dan sombong. Tujuannya agar Allah me-
nyendirikan mereka yang pada akhirnya berada
dalam keingkaran dan kesombongan di layar wujud
rni.' Wallahu a'lam bish- s hnw ab.

W 4irt-ri.'it'r'jfi6*3;.u1i,t36t-

lr$W,6tV a. $.fi ,,2(, 5[ # *i;irt ;5
7:r;#n&y;9,6rt;r&AAG
,K $y'.3 & s',q elglnSrslj
V&&t{lr*kb;6ySJA\
itltWtsgsgg3}6:u,
t;j-,iKG:'Jcj,alu";lc;;,E1,;i,;$.

ts;x::#,i#4\8Ljti;t
tg'jt(:;;:,6r*,i,fr.;{-14rs6-
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"Allah berfirman, Janganlah kamu me-
nyembatr dua hrhan. Sesungguhnya Akulah
Tirhan Yang Matra Esa, maka henda^klah ke-
pada-Ku saja kamu talrut' (51) kepunyaan-Nya-
lalr segala fang ada di langit dan di bumi" dan
unhrk-Nyalah ketaatan itu selama{amanya.
Ivlakq mengapa kamu bertalnn'a kepada seliain
Allah? (52) Dan apa saja nikmatyang ada pada
kamu, maka dari Allalrlah dafangnya. Bilakamu
ditimpa oleh kemudharata^n, ma"ka hanya ke-
pada-Nyalah kamu meminta pertotonga^n (53).

Kemudian apabila Dia telah menghilangka^n
kemudharata.n ihr darimu, tiba-tiba sebagian
daripada kamu menyekutukan Tbhannya (de-
ngan yang lain) (54). Biaxlah mereka meng-
ingkari nikmat yang telah IGrd berikan ke-
pada mereka; maka bersenangsenanglah kamu
Kelak kamu akan mengetahui (akibatrya) (55).

Dan mereka sediaka^n unnrk berhala-berhala
yang mereka tiada mengetahui (kekuasaan-
nya), sahr bagian dari rezeki yang telah Kami
berika^n kepada mereka. Demi Allatr, sesnng-
guhnya kamu akan ditanyai tentangapa yang
telatr kamu ada-adalca.n (56). Mereka menetap-
ka^n bagi Allah a^nak-a^nak wanita. Mahasuci
Allah, sedangkan untuk mereka sendiri
(mereka tetapkan) apa yang mereka sukai
$ait, ana^k laki-laki) (57). Apabila seseoran€
dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran)
anak wanita, hiamlah (merah padamlatr) muka-
nya, dan dia sangat marah (58). Ia menyem-
bunyikan dirinya dari orangb*,y"t, disebab-
kan buruknya berita yang disampaikan kepada-
nya. Apakatr dia akan memeliharanya denga^n

K:4i?ffii#'.+iry^i"'t-r*+';
6!i,4;t""+ibO.li6Ttio,fi ii"
3'iJ ;ii i' ;Jtg )+fr:# iHY
:; F|gr\t>n K-X "G 

& ffi'6 S
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menanggung kehinaan ataukah akan mengu-
burkannya ke dalam tanafi ftidup-hidup) ? Ke-
tahuilah, alangkah buruknya apa yangmereka
tetapkan ihr (59). Orang-ora^ng yang tidak ber-
ima"n kepada kehidupa^n akhirat mempunyai
sifat ya^ng buruk; da.n Allah mempunyai sifat
Yang IVlahatinggi; Dialah Ya^ng lVlahaperkasa
lagi Mahabijaksana (60). Jika Allah meng-
hukum ma^nusia ka"rena kezalimannyq niscaya
ddak akan ditinggafkarFNya di mukabumi se-

suahr pun daxi makhluk yang melata. ftt pr"
Allah mena^nguhkan mereka sampai kepada
wakhr yang ditentukan. Maka, apabila telah
tiba wakhr (yang ditentukan) bagi mereka, tidak-
lah mereka dapat mengundurkannya barang
sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya
(61). Dan, mereka menetapkan bagi Allatr apa
yang rirereka sendiri membencinya, dan lidah
mereka mengucapkan kedustaan, yaitr bahwa
sesungguhnya merekalah yang akan mendapat
kebaikan. fiadalah diragukan bahwa neraka-
lah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka
segera dimasukkan (ke dalanrnya) (62). Demi
Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus
rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum
kamra tetapi setan menjadikan umat-umat ihr
memandang baik perbuatan merek" (y.trg
buruk).Itlaka, setan menjadi pemimpin mereka
di hari itu dan bagi mereka az.ah yang sangat
pedih (63).I(arrri tidah menunurka^n kapadamu
Al-Kitab (Al-Qur'an) inir melainkan agar kamu
dapat menjelaskan kepada mereka apa yang
meneka perselisihkan itr dan menjadi pehrnjuk
dan rahmat bagi kaum yang berirnan (64).
Atlah menunrnkan dari tangit (air hujan) dan
dengan air iur dihidupkan-Nya bumi sesudah
matinya. Sesungguhnya pada yang demikian
ihr benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesar-
an T\rhan) bagi ora^ng-orang yang mendengar
kan (pelajaran) (65). Dan sesungguhnya pada
binatang ternak ihr benar-benar terdapat pe-
lajaran bagi kamu.I(a^rrti memberimu minum
daripada apa yang berada dalam perutrya
(berupa) susu yang bersih antara tahi dan
darat\ yang mudah ditelan bagi orang-orang
yang meminumnya (66). Dan daxi buah korma
da^n anggur, kamu buat minuman yang merna-
bukkan dan rezeki yang baik Sesungutrnya
pada yang demikian ihr benar-benar terdapat
tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang
memikirkan (67). Dan Ttrhanmu mengilham-

kan kepada lebahr'Buatlah sara.ng-sarang di
bukit-bukig di pohon-pohon kayu, dan di tem-
pat-tempat yang dibikin manusia. (6a) Kemu-
dian makanlah dari tiap-tiap (maca^nr) buah-
buahan dan tempuhlah jalan Tirhanmu yang
telah dimudahkan (bagimu).' Dari perut lebah
itu keluar minurnan (madu) yang bermacam-
macam warnan/ar di dalamnya terdapat obat
yang menyembuhkan bagi ma^nusia. Sesung-
guhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Ttrhan) bagi
orang-orangyang memikirkan (69). Allah men-
ciptakan kamu, kemudian mewafatka^n kamu.
DarU di a:rtara kamu ada ya^ng dikembalikan
kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya
dia ddak mengetahui lagi sesuahr pun yang
pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allatr
IVIaha Mengetahui lagi lvlahakuasa (70). Allah
melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang
lain dalam hal rezeki tetapi orang-orang yang
dilebihkan (rezekinya itu) tida^k mau memberi-
ka^n rezeki mereka kepada budak-budak yartg
mereka rrilild, agar mereka sama (merasaka^n)
rezeki ihr. Maka, mengapa mereka meng-
ingkari nikmat Allah? (71) Ahh menjadikan
bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri
dan menjadikanbagi kamu dariishi-istri kamu
ihl, anak-ana^k dan cucu-cucq dan memberimu
rezeki dari yang baik-baik lvlaka, mengapakah
mereka beriman kepada yang batil dan meng-
ingkari nikmat Allah? (72) Dan mereka me-
nyembah selain Allalr, sesuabr yang tidak dapat
memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun
dari langit dan bumi dan fidak berkuasa (se-

dikit pun) (73). I\dala, ja"nganhfi kamu meng-
adakan sekutr-sekutr bagi Allah. Sesungguh-
nya Allah mengetahui sedang kamu tidak me-
ngetahui (74). Alhfi membuat perumparnaan
dengan seorang ha^nrba sahaya yang dimiliki
ya^ng tidah dapat bertindak terhadap sesuahr
pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang
baikdari l(arf,lalu dia menafl<ahkan sebagian
dari rezeki secarasembunyi dam secaraterang-
terangan" Malrah mereka ihr sa^ma? Segala puji
hanya bagi Allab tetapi keba^nya}an mereka
tiada mengetahui (75). Allah membuat (puh)
penrmpamaaml dua ora.ng lelaki yang seorang
bisu" tidak dapat berbuat sesuaht pun dan dia
menjadi beban atas penanggungnya. Ke mana
saja dia disuruh oleh pena^nggungnya ihr, dia
tidak dapat mendatangkan suahr kebajikan
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pun. Samakah orang itu dengan orang yang
menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada
pula di atas jalan ya^ng lurusP' (76)

Pengantar
Inilah sesi ketiga dari pembicaraan tentang

Uluhiah Allah Yang Esa. Sebagai pembuka, pada
tiga ayat pertama, secara berturut-furut berisi sta-

temen pengakuan terhadap keesaan Tuhan Yang
berhak disembah, keesaan sang penguasa dan
keesaan sang pemberi nikrnal Ditutup dengan dua
analogi yang membandingkan antara seorang htan
yang mampu memberi rezeki, dengan seorang hamba
sahaya yang tak mampu berbuat sesuatu dan tidak
memiliki apa-apa. Apakah keduanya itu sama?
Bagaimana mungkin disamakan antara Allah yang
Maharaja lagi Maha memberi rezeki dengan maKrluk
yang tak'memiliki kemampuan, dan tak kuasa mem-
beri rezeki, lalu dikatakan, "Inilah tuhan sesem-
bahan dan yang ini juga tuhan sesembahan?!"

Di sela-sela pembicaraan, dipaparkan tentang
sahr sampel manusia, yang apabila ditimpa kemalang-
an, mereka mengadukan nasibnya kepada Allah
semata. Tbtapi tatkala A[ah telah menghilangkan
kemalangannyaitu, merekapun pergi dengan me
nyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain.

Dipaparkan juga beberapa bentuk khurafat dan
kejanggalan pemikiran paganisme dalam menyisih-
kan sebagian rezeki Allah kepada mereka untuk
fuhan-tuhan sesembahan yang mereka buat-buat
sendiri. Padahal, mereka tidaklah mungkin mau
memberi atau membagi samarezekiyang mereka
miliki kepada budak-budak mereka sendiri. Mereka
juga percaya bahwa Allah punya anak-anak wanita,
pada saat yang sama mereka sendiri benci kalau
anak-anak mereka lahir wanita,

'Dan apabila sesenrang dnri mnelu dibni labar dz-
ngan (le lnhiran) annk wanita, hitnmlnh (rnnah p odnm-
l"ah) mulwnya, dan dia sangat mnrah."(an-Nahl: 58)

Di saat mereka menetapkan buat Allah apa yang
mereka sendiri benci, mereka pun berbesar mulut
bahwa mereka akan memperoleh kenikmatan surga
yang besar dan berhak mendapatkan dari apayang
mereka kerjakan itu pahala kebaikan! Berbagai
kejanggalan pemikiran yang mereka warisi dari
orang-orang musyrik terdahulu, inilah yang akan
dijelaskan substansinya oleh Rasulullah saw. kepada
mereka- Suatu hakikat yang penuh dengan pehrnjuk
dan rahmat bagi siapa pun yang mau beriman.

Selanjuhrya dijelaskan tentang beberapa pelajar-

an (ibrah) sebagai hasil peremngan terhadap karya
ciptaan Tuhan Yang Mahabenar; bahwa Allahlah
semata Yang Mahakuasa dan Maha Mencipta se-
gala yang ada. Karya-karya ciptaan itulah yang
menjadi bukti dan argumen atas ketuhanan-Nya.
Allahlah yang menurunkan air hujan dari langit lalu
dengan air hujan itu dihidupkan-Nya bumi yang
telah mati (kering). Allahlah yang memberi minum
manusia, di samping berupa air, juga susu segar
yang keluar dari antara kotoran (tahi) dan darah
yang ada di perut binatang ternak. Allahlah yang
menumbuhkan unfuk manusia buah korma dan
anggur, yang dapat mereka pergunakan sebagai
minuman yang memabukftan di samping sebagai
rezel<r yang baik. Allahtah yang mengilhamkan
kepada lebah, agar ia membuat sarangnya di bukit-
bukif pohon-pohon, dan apa-apayang dibikin ma-
nusia. Kemudian ia menghasilkan madu yang
mengandung obat penyembuh bagi mereka.

Selain itu, Allahlah yang menciptakan manusia
dan mematikannya. Atau, menunda kematian se
bagran mereka sampar'masa fua dan ia pikun ter-
hadap apa yang pernah diketahuinya, dan ia kem-
bali lemah tidak mengerti apa-apa. Allahlah yang
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang
lain dalam pembagian rez,el<r. Allahlah yang men-
jadikan unhrk mereka pasangan-pasang:ur dari se-
jenis mereka sendiri, dan dari pasangan rnereka ifu
anak-anak dan cucucucu.

Akan tetapi, setelah diberikan ini semu4 mereka
malah menyembah selainAllah, berupa maKrluk
yang ada di langit atau di bumi. Padahal, semua
makhlukyang mereka sembah itu adalah sesuatu
yang tak kuasa memberi mereka rezeki sedikit pun
dan tak mampu berbuat suafu pun. Mereka pun
membuat-buat tuhan-tuhan tandingan buat Allah.

Beberapa senhrhan tauhid yang ada pada diri
manusia dan pada semua makhluk di sekitar mereka
ini, sengaja diarahkan agar mereka merasakan
adanya tangan kekuasaan yang berperan di dalam
diri-diri mereka rezeki mereka, makanan dan mi-
numan merelr4 dan pada segalayang ada di sekitar
mereka. Kemudian Allah menutup semuanya itu
dengan dua analogi sebagaimana telah kita isyarat-
kan di atas. Semua itu bagaikan sepasukan nilai
yang menghunjam ke dalam hati nurani dan akal
budi manusia, hingga menyentuh dawai-dawai
jiwanya. Sehingga, sulit bagi jiwa untuk tidak ter-
senhrh dan tergetar lalu memenuhi panggilan-Nya-
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Laranga.n Mempersekutukan Allah

*urtarlU;^!6Gy]Ep, iiJil$i;t;!,1:;l.#lb+iYfi1JEj$
l{'r:.- |ii$;c*', *- ^r:$. il,,"#{K\JG;n$a, 6tS +g\ e( 5: # eF,6 i$

7 * g 4 &q &,'"r!' ;;(i"AAs

'aK $y,3 & s ;;q *ylA &usti
V6?.&'r{j6',fubt$y{'!}:t

g,'r{3',3J::i,;:1';*sl;a,
'Allah berfirman, Janganlah lamu menyembah dua
tuhan, Saunggularya Akulnh Tfuhnn Yang Ma"hn Esa,

maka hendaklah lcepada-Ku saja lnmu takut.' I{e-
punya4n-Nyalah segala yang di kngit dnn di bumi, dnn
untuk- Nyalah lcenann itu selarna-lamanya. Makn,
mmgapa lamu bntnlata lepadn sel^ain Allah? Apa sala

nikmat yang ada pada kamu, malu dari Allahlah
dnnngnya. Bila lamu ditimpa lsmudh.aratan, mnkn
hnny a kep ada- Ny alah kamu meminta pertolongan.

Kemudian apabil"a Dia telnh menghilangkan leemu-

dJmratnn itu dmimu, tiba-tiba sebagian darimu mem-
persekutulmn Tuhannya dengan (yang laml. Binrlah
mnelw menginglari nikm.at yarry telah Kami bnilmn
lup ada merelm ; malm b nsmnng+ mnnglnh lamu. I{elak
lamu alan maryetahui (akib atny a). " (an-Nahl: 5 I -55)

Sungguh Allah telah memerintahkan agar ma-

nusia tidak membikin dua sesembahan. Hanya
Dialah Tuhan Yang Mahatunggal, tak ada duanya.
Dalam mengungkapkan masalah larangan me
nyembah dua tuhan ini, Allah memakai uslub
(susunan kata) berulang, yaihl menyatakan kata
ilnalwin' duatuhan' lalu diikuti dengan kata itsnain
'dua . Ungkapan larangan ini disusul dengm qasla
'pengkhususan', "Hanya Dialah Tuhan Yang Maha
Esa." Dan diikuti lagi larangan dan qashr ihr, de
ngan qashr yang lain, "Maka hanya kepada-Kulah
kamu harus takuf' (ayat 51), bukan kepada selain-
Ku, karena tak ada yang menandingi-Ku dan me
nyerupai-Ku.

Ihr merupakan peringatan yang luar biasa. IGrena
memang masalah tauhid ini merupakan substansi
akidah Islam secara keseluruhan. Ia tak akan tegak
kecuali dengannya, dan akidah ini tak akan ada
kecuali dengan keberadaan tauhid ini dalam jiwa;

secara jelas, sempurna, dan mendalam. Tak ada

kesamaran atau keragu-raguan padanya.

HanyaAllahlah Tuhan Yang Maha Esa, dan hanya

Dialah Yang Maha Memiliki segalanya, "Kepunya-
an-Nyalah segala yang di langit dan di bumi....."
Hanya Dialah, satu-safunya yang harus ditaati,
"...Dan untuk-Nyalah ketaatan itu untuk selama-
lamanya (ayat 52) ." Yakni, secara terus-menerus
untuk ditaati semenjak ada agama. IGrena ifu, tak
ada agama yang,benar selain agama-Nya. Dialah
Sang pemberi nikmat satu-safunya, "Apa pun
nikmat yang ada pada kamu, maka dari Ailahlah
datangnya...."

Secara fikah, kamu akan meminta pertolongan
hanya kepada-Nya di saat-saat sulit. Di saat-saat
seperti itulah hilang semua khurafut kemusyrikan
dan keberhalaan. Maka, harapanmu tidak tertuju
kecuali hanya kepada-Nya, tak ada satu sekutu pun
yang menyertai-Nya,

"...Bila kamu tertimpa kemudharatan, maka
hanya kepada-Nya kamu meminta pertolongan
(ayat 53)." Kamu menyeru agar Dia menyelamat-
kan dirimu dari apa yang sedang menimpamu.

Demikianlah, segala keesaan hanya milik Allah,
baik dalam uluhiah (penyembahan), kekuasaan,
ketaatan, kenikmatan, maupun tawajjuh'dituju
dalam berdoa'. Fitrah manusia akan mengakui se
mua benhrk keesaan Tuhan ini, dan hilanglah dari-
padanya segala bentuk kekotoran syirik, ketika ia
terhimpit oleh kemudharatan. Namun demikian,
ada sebagian manusia yang menyekutukan Allah
sesudah ia mengesakan-Nya, yaitu ketika Allah
menyelamatkan dirinya dari kesulitan yang meng-
himpihrya. Ialu,' mereka pun mengingkari nikmat
yang diberikan Allah dan melupakan petunjuk yang
didatangkan-Nya kepada mereka.. Kalau begitu,
biarlah mereka menunggu apa yang bakal me-
nimpa mereka setelah mereka merasakan kenik-
matan yang sementara ini,

'Malrn, bnsmnng-smnnglnh lamu. Kelnk lwmu almn
mengetahui akibatny a. " (an-Nahl: 55)

Prototipe manusiayang diganrbarkan dalam ayat
5354, "Apabila kamu ditimpa kemudharatan, maka
hanya kepada-Nyalah kamu memohon pertolong-
an. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan
kemudharatan ihr darimu, tiba-tiba sebagian darimu
menyekufukan Tuhannya dengan yang lain", ada-

lah sebuah prototipe yang senantiasa berulang pada

umat manusia Di masa-masa sulit jiwa-jiwa mereka
tertuju kepada Allah, karena secara fitah ia merasa
bahwa tak ada yang dapat melindungi dirinya selain
Allah. Tetapi di masa-masa lapang, mereka hanyut
oleh kenikmatan dan kesenangan. Ialu, menjadi
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lemah tali komunikasi mereka dengan Allah, dan
berbagai penyimpangan pun mulai mereka laku-
kan. Bentuknya berupa perbuatan syirik kepada-
Nya atau dalam bentrk-bentuk lain, seperti memuja
nilai.nilai atau paham tertentu, sekalipun tidak
secara terang-terangan diakui sebagai tuhan.

Tetapi, penyimpangan dan kebobrokan fitrah
manusia bisa lebih dahsyat lagi. Yaitu, manakala di
masa-masa sulit sekalipun ia tidak mau meminta
pertolongan kepadaAllah. Ia malah datang kepada
sesama makhluh memohon kepadanya kemenang-
an dan keselamatan, atas dalih bahwa makhluk
tersebut mempunyai kedudukan terhormat di sisi
Allah, atau alasan lainnya. Contohnya merekayang
berdoa kepada para wali unhrk memohon kese
lamatan dan kesehatan badan. Tipologi manusia
seperti ini jauh lebih menyimpang daripada kaum
musyrilt di zaman jahiliah dahulu, sebagaimana
yang sedang divisualisasikan olehAlQur'an di sini.

";ic;;,r;ro;t;r;5a-i,X.6
"Dan mereka sediakan untuk berhala-berhah yang
mnelu tiadn mengetahui (lulwasaannya), satu bagian

dnri reacki yang tekh Karni builmn lupada msrelil."

Mereka pun mengharamkan sebagian hewan
ternak atas diri mereka sendiri. Mereka tidak
mengendarainya atau mencicipi dagingnya. Atau,
terkadang mereka memperbolehkan hewan ternak
ihr dikonsumsi hanya oleh kaum laki-laki, sebagai-

mana telah kita bicarakan pada surah al-An'aam,
atas nama dewa-dewa yang diakui sebagai tuhan.
Padahal, dewa-dewa itu tidak mengetahui sedikit
pun tentang semua itu, karena semua hanyalah
sekadar ilusi yang diwarisi dari tradisi jahiliah di
masa lalu.

Allatrlah yang telah memberikan nikmat berupa
rezel<ryang mereka ambil sebagianya untuk ber-
hala-berhala yang mereka sendiri tidak mengeta-
huinya itu, dan bukan dari rezeki hrhan-tuhan reka-
an itu. Tapi, mengapa mereka kembalikan sebagian

rezeki ihr kepadanya SungguhAllah telah memberi
nikmat berupa rezeki ini dan Dialah yang menyeru
mereka agar bertauhid (mengesakan-Nya), tetapi
mereka jusf u menyekuhrkan-Nya dengan yang lain.

Begitulah, telah terjadi sikap paradoks antara
alam persepsi dan perilaku mereka. Semua nikmat
rezeki berasal dari Allah, dan Allah memerintatrkan
agar tiada sesuahr yang disembah selain Dia. Tetapi,

mereka menyimpang dari perintah-Nya dan mem-
buat-buat tuhan-tuhan lain. Mereka mengambil se-

bagran rezekiyang datang dariAllah untuk diberi-
kan kepada sesuahr yang telah dilarang-Nya. Dengan
demikian, nyatalah sudah sikap bertolak belakang
tersebut secara terang-terangan mereka lakukan.

Pada sebagian manusia, sekalipun telah datang
akidah tauhid secara jelas, masih ada orangorang
yang mewakafl<an pebagian rezeki yang Allah beri-
kan kepada mereka unfuk dewa-dewa yang setara
dengan berhala-berhala zaman jahiliah. Masih saja
ada orang-orang yang membiarkan seekor anak
sapi, yang mereka sebut-sebut sebagai "anak sapi
Sayyid Badawi", secara bebas makan apa saja dan
tak seorang pun berani melarangnya atau memanfaat-
kannya Sehingga, akhirnya sapi itu dijadikan kurban
persembahan atas nama Sayyid Badawi, bukan atas

namaAllah.
Selain itu, masih saja ada orang yang bernazar

untuk para wali dengan sembelihan hewan kurban,
bukan lillahi ta'aln" dan tidak dengan namaAllah,
tetapi dengan nama wali tersebut. Sebagaimana
tradisi itu dilakukan oleh kaum jahiliah dahulu, di
mana mereka menyisihkan sebagian rezeltyang
telah diberikan Allah untuk sesuatu yang mereka
sendiri tiada mengetahuinya. Bernazar seperti ini
haram hukumnya, haram juga memakan dagrng
hewanyang disembelih untuknya sekalipun nama
Allah juga disebut saat menyembelihnya. Sebab,
hewan ihr disembelih untuk selain Allah.

t1ji-,;K6"liAjtv
' D emi Allnh, sesunguhny a lamu alan ditany a turnrry
apa y ang telah kamu adn- adnk,an rz. "(an-Nahl: 56)

Sebuah sumpah sebagai penekanan atas statemen
ini, bahwa apa yang mereka lakukan adalah per-
buatan mengada-ada, yang dapat merunfuhkan
substansi nilai akidah. Pasalny4 perbuatan itu akan
merongrong bangunan ideologi tauhid.

Perlalcuan Kaum; terhadap Kaum
Wanita

;i.ttVt:,,6\16;*,+,5:i'iL+i
,;r;tgry?;r(;ri)4{riia,i*'u,;f
YiA v;^ & :KA :;jY ;) e, X\:u

f,'t;{,iy,1;.tiL}rc
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'Merekn menetapkan bagi Allnh anak-anak uanita.
Mahnsuci Allnh, sednng untuk merekn sendiri (mueka
merutapkan) apa y ang mnelw sulai (yaitu annk- anak
laki-kki). Apabik seseorang dari mnela dibui labar
tentang (kelahiran) anak wanita, merah padamlah
mulunya, dan ia sangat marah. Ia menyernbunyiknn

dirinya dari orang banyak, disebablan buruknya berin
yang disampailmn lepadnnya. Apalnh dia alwn me-

meliharany a dengan menanggung luhinann ataukah
alan mmguburlannya lu dnlnm tannh (hinup-hidup) ?

Ketahuilah, alangkah buruknya apa yng mereka

tetaplan ilz. " (an-Nahl | 57- 59)

Sesungguhnya, penyimpangan dalam masalah
akidah tidak hanya berhenti dampaknya pada batas
batas nilai akidah semata. Akan tetapi, ia akan
mengalirke dalam berbagai aktivitas sosiologis dan
budaya masyarakat. Karena akidah merupakan
motor penggerak utama bagi kehidupan, secara
terang-terangan atau tidak. Orangorang Arab
jatriliah itu menduga bahwa Allah mempunyai anak-

anak wanita, yaitu para malaikal Padahal di saat
yang sama, mereka benci terhadap kelahiran anak-

anak wanita untuk mereka. Jadilah anak-anak
wanita untuk Allah, sedangkan mereka sendiri
menetapkan untuk diri mereka anak-anak laki-laki
sesuka mereka!

Penyimpangan mereka dari kebenaran akidah
itu telah rhenggelitik hati-hati mereka, apakah
mereka mengubur hiduphidup bayi-bayi wanita itu,
ataukah membiarkan mereka hidup dalam kehina-
dinaan, berupa perlakuan tidak manusiawi dan
dicampakkan dari pergaulan. IGrena badisi pada

saat itu orang tua takut miskin dan dihina akibat
kelahiran anak wanita. Hal ini disebabkan wanita
tidak bisa maju ke medan peperangan dan pekerja-

an. Bahkan, kemungkinan anak wanita itu akan
jatuh ke dalam tawanan pada saat terjadi serangzur

musuh, sehingga menyebabkan kehinaan bagi ke
luarga Atau, ia hidup menjadi beban bagi keluarga-
nya sehingga menyebabkan kemiskinan bagi mereka.

Kebenaran akidahlah yang akan menjaga ma-

nusia dari paradigmayang salah itu, sebab rezeln
berada di tangan Allah. Dialah yang memberi rezeki
bagi semua manusia. Seseorang hanya mendapaL
kan apa yang telah ditentukan untuknya. Selain ifir,
setiap manusia berkedudukan mulia di sisi Allah.
Dan wanita secara manusiawi, dalam pandangan

Islam, adalah patner bagi laki-laki dan bagian yang
tak terpisahkan dari dirinya.

Rangkaian ayat-ayatini juga menampilkan se-

buah potret buruk dari tadisi jahiliah,

'Apabiln seselrang dari merekn diberi lmbar tentang
(kelahiran) anak wanita, hinm (merah padamlah)
mukanya, dan ia sangat marah."(an-Nahl: 58)

Merah padam dan hitamlah mukanya, disebab
kan beban duka dan memendam rasa marahnya,
seolah sebuah b6ncana sedang menimpa dirinya.
Padahal, anak wanita merupakan anugerah dari
Allah untuknya, sebagaimana anak laki-laki juga.

Manusia tidak memiliki kekuasaan untuk mem-
bentuk anak di rahim sebagai wanita atau laki-laki.
Ia pun tak kuasa meniupkan kehidupan pada janin,

dan ia tak mampu membuat sperma yang masih
simpel (sederhana) itu sebagai manusia yang sem-
purna.

Sebenarnya, kalau sejenak saja terbayangkan ke
hidupan yang sedang berkembang dari asal spenna
hingga terbentuk menjadi manusia, dengan izin
Allah, pastilah cukup untuk menyambut kehadiran
sang jabang bayi, apa pun jenis kelaminnya, dengan
perasaan lega dan sarnbutan yang hangat. Sebab,
pada kehadiran sang bayi, tersembunyi mukjizat
kekuasaan Allah yang selalu berulang. Namun,
berulangnya kehadiran mukjizat itu tidak boleh
mengurangi semangat baru yang ada di dalamnya.

Karena itu, mengapa ia bersedih ketika men-
dapat berita gembira tentang kelahiran anak wanita-

nya, dan menyembunyikan diri dari orang banyak
disebabkan buruknya berita yang ia terima? Pada-

hal, ia tidak ikut menciptakan dan tidak ikut pula
membentuknya. Tetapi, peristiwa tersebut hanya-
latr sebagai sarana kekuasaan-Nya unfuk menampil-
kan sebuah mukjizat yang nyata.

Sudah menjadi kebijakan Allah dan sebagai basis
kehidupan bahwa hidup ini mesti tumbuh ber-
kembang dari kedua pasangan laki-laki dan wanita.
Sesungguhnya jenis kelamin wanita telah ditetap
kan sebagai asal muasal bagi kehidupan ini seperti
jugajenis kelamin laki-laki. Bahkan, kelamin wanita
bisa dikatakan lebih kuat keautentikannya karena
ia menjadi tumpuan hidup bagi pertumbuhan anak-
nya. Karena itu, mengapakah ada oang yang ber-
sedih hati ketika mendapat berita kelahiran anak
wanita? Mengapakah ia menyembunyikan diri dari
khalayak disebabkan berita buruk yang diterima-
nya, sedangkan sistem kehidupan tak mungkin
mampu berdiri kecuali di atas eksistensi kedua
pasangan laki-laki dan wanita?

Tapi, memang demikianlah sebuhh penyimpang-

an di bidang akidah. Dampaknya akan menyebar ke
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dalam penyimpangan masyarakat beserta persepsi
dan tradisinya. Firman Allah pada ayat 59, "Ketahui-
lah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan
itu." Dan, sungguh buruk sekali apa yang mereka
persepsikan itu.

Pandangan Islam terhadap Wanita
dan Ketentuan Hukuman Allatr

Begitulah tampak sekali nilai akidah Islam di
dalam memberikan koreksi terhadap berbagai per-
sepsi dan kondisi sosial kemasyarakatan. l€bih
tampak lagi nilai itu pada pandangan Islam yang
lurus dan mulia, yang ditebarkan ke dalam cara
pandang manusia, terhadap kedudukan kaum
wanita-bahkan kedudukan manusia umumnya.
Wanita tidak sendirian dirugikan di dalam tatanan
masyarakat jahiliah. Tetapi,lebih dari itu yang di.
rugikan adalah nilai yang paling istimewa (esensial)

yang dimiliki kemanusiaan itu sendiri.
Wanita adalah manusia yang berjiwa juga. Me

rendahkan martabat wanita berarti penghinaan
terhadap unsur kemanusiaan yang paling mulia.
Dengan demikian, menguburkan anak wanita
hiduphidup berarti pembunuhan terhadap jiwa
manusia dan pembantaian atas separo dari kehidup
an. Hal ini sangat bertabrakan dengan hikmah
dasar penciptaan alam semesta yang telah menen-
tukan bahwa segala makhluk hidup selalu terdiri
dari jenis laki-laki dan wanita (iantan dan betina).

Setiap kali suafu tatanan masyarakat menyim-
pang dari pemahaman akidah (ideologi) yang
benar, maka persepsi jahiliah tersebut akan selalu
menampakkan tanduknya. Persepsi jahiliah yang
salah tersebut rupanya hari ini kembali menge-
muka pada banyak masyarakat kita. Kelahiran anak
wanita tampaknya sering kurang diminati oleh
sebagian orang. Sehingga tidak mendapatkan sam-

butan serta perhatian sebagaimana kelahiran anak
laki-laki. Inilah salah satu potret dari tadisi jahiliah
yang berkembang akibat penyimpangan yang
menimpa akidah Islam.

Yang mengherankan, jusbu ada orang yang ikut-
ikutan menjelekjelekkan akidah dan syariat Islam
dalam masalah wanita. Hal ini disebabkan mereka
melihat kondisi pada masyarakat yang memang
berakidah menyimpang di zaman ini. Merekayang
menjelek-jelekkan Islam itu mengapa tak mau
merujuk kembali visi Islam dan perubahan revo-
lusioner yang sudah dilakukannya untuk mem-

perbaiki kondisi masyarakat, serta kondisi hati
nurani dan jiwa manusia.

Islam menumbuhkan sebuah paradigma yang
berdimensi tinggi. Ia lahir bukan karena desakan
realitas atau propaganda duniawi, bukan pula karena
tuntutan sosiologis atau ekonomi. Akan tetapi,
Islam lahir dan bgrkembang karena ideologi ke-
tuhanan yang berasal dari Allah yang telah me-
muliakan manusia. Allah telah memuliakan semua
jenis manusia termasuk wanita. Bahkan, Al-Qur'an
mendeskripsikan wanita sebagai separo bagian dari
diri manusia itu sendiri. Makanya, tak ada yang
paling utama di antara kedua bagian diri itu dalam
pandanganAllah.

Perbedaan antarawatak pandangan jahiliah de
ngan tabiat visi fslam adalah sama dengan jarak
perbedaan antara sifat orang{rangyang tidak ber-
iman kepadaAllah dengan sifatAllah Yang Maha-
suci,

,St*ipt;6"":r&#Jr-{u,:r};itAy
A I ./.:l) zrlz|,

"]; l).-.lt;;-lt l,

"Orang-orang yang tiadn beriman leepadn leehidupan

akhirat, mempunyai sifat y ang buruk; sednngknn Allnh
mempunyai sifat Yang Mahaluhur. Dialah Yang

Mahnp erkas a lagi Mahnb ij afrsanz. " (an-Nahl: 60)

Di sinilah beriring antara permasalahan syirik
dengan masalah pengingkaran terhadap kehidupan
akhirat, karena memang keduanya berasal dari
sumber yang sarna dan dari penyelewengan yang
sama. Keduanya bercampur dalam hati nurani
manusia. lalu, keduanya memunculkan dampak-
dampaknya dalam jiwa, kehidupan sosial, dan pada

setiap kondisi yang ada.

Karena itu, apabila dikemukakan suafu perum-
pamzum dalam Al-Qur'an tentang sifat orangorang
yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat,
pastilah itu sifat yang buruk Keburukan mereka ini
bersifut mutlak dan meliputi segala bidang. Yaitu,
dalam cita rasa dan prilaku, dalam ideologi dan amal
(perilaku), dalam persepsi dan pergaulan, dan ten-

tang bumi dan langit
"Sedangkan Allah mempunyai sifat Yang Maha-

luhur", yang tidak bisa dipersandingkan atau diper-
bandingkan dengan siapa pun, terlebih dengan
orang{rang yang tidakberiman kepada kehidupan
akhirat "Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijak-
sana", Dia Mahakuat, Sang Pemilik kebijaksanaan
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yang mengahr segalanya dan meletakkan segala
sesuatu secara proporsional. Dia yang memutnskan
agar setiap sesuafu berada di tempatnya secara
benar, bijak, dan lurus.

Sungguh Allah Mahakuasa untuk menimpakan
hukuman kepada manusia akibat kezaliman mereka
sendiri. Seandainya Allah melakukan hal itu, pasti-
latr Dia akan menghancurleburkan bumi atas mereka.
Tetapi, karena kebijaksanaan Allahlah yang me-
nunfut Dia unfuk menunda siksaan mereka sampai
ajal yang ditentukan-Nya karena Dia Mahaperkasa
lagi Mahabiiaksana,

6i#i'JAU'"{s$-}:i#6yi,1t
tt6l;'t-r?'^irl

Tilca Alhh mmghukum mnnusia karena lealiman-
nya, niscaya tidak almn ditinggalkan-Nya di rnuka
bumi sesuatu pun dari mnkhluk yang melan. ntap|
Allah mennngguhlun merekn sampai lupada uaktu
yang ditentulmn. Makn, apabila telnh tiba waktu yang
ditentulan bagi mnela, tidnldah maela dnpat meng-
undurlannya barang sesaat pun dan tidnk pula mm-
dahululnnnya. " (an-Nahl: 61)

Allah telah menciptakan makhluk bernama ma-
nusia dan melimpatrkan untuknya berbagai nikmat-
Nya" Tetapi, manusia sendiri yang berbuat kerusak-
an dan berbuat zalim di muka bumi, menyimpang
dari ajaran Allah dan menyekuhrkan-Nya, mereka
saling menindas dan berbuat aniaya kepada makfi-
luk lainnya Sekalipun demikian, Allah tetap berlaku
arif dan kasih sayang kepadanya. Dia menang-
guhkan siksa atasnya, tetapi Dia tidak membiar-
kannya.

Inilah sifat kebijaksanaan beriring dengan sifut
kuat, dan sifatkasih sayang bersanding dengan sifat
adil. Tetapi, sayang sekali manusia jusku terbuai
dengan waktu penangguhan itu, hatinya tak mera-
sakan kasih sayang dan kebijaksanaan Allah. se-
hinggaA[ah menyiksa manusia atas dasar keadilan
dan kekuatan-Nya. Yaifu, sesudah wali:tu yang
ditentukan oleh Allah dengan kebijaksanaan dan
kasih sayang-Nya itu tiba, "Maka, apabila telah tiba
waktu yang ditentukan bagi mereka, maka tidaklah
mereka dapat mengundurkannya barang sesaat
pun dan tidak pula mendahulukannya."

Yang sangat mengherankan dalam masalah ini
adalah bahwa orang-orang musyrik menetapkan

untuk Allah sesuatu yang mereka sendiri tidak
menyukainya, yaifu anak-anakwanita" Lalu, mereka
mengira bahwa mereka akan memperoleh kebaik-
an dan pahala sebagai balasan atas apayang mereka
persangkakan dan kebohonganyang mereka buat
terhadap Allah itu. Namun, AlQur'an jusbu menya-
takan sebaliknya bahwa apayang mereka tunggu-
tunggu itu tidak seperti yang mereka perkirakan
sebelumnya,

"tlSs,ffiir, j;;siK\tg<,j4
t t el iiv,\!r.p, 

"S (G{ ?r5\ Hi
'Muekn rnenetapkan bagi Ailnh apa yang mnelm sm-
diri membencinla, dan lidah merela mmyatalan lee-

&ytaan, yaitu bahwa sesungguhnya mnekalah yang
akan mendapat lubailmn. Tiadalah diragitnn bahwa
ruralcakh bagi mnelw, dnn saurryguhny a maela segera

dimasuA:kan (lce dnlnmnla). " (an-Nahl: 62)

Statemen ayat ini mengisyaratkan bahwa seolah
lidah-lidah mereka itu sebagai visualisasi dari ke
bohongan ifu sendiri, atau salah satu potret dari
kebohongan itu sendiri. Karena, lidahlah yang
mengucapkan dan menceritakan kebohongan ihr,
sebagaimana pepatah yang mengatakan, "Keindah-
an firbuhnya mendeskripsikan kesemampaiannya
dan bentuk matanya mendeskripsikan keindahan
bola matanya." Sebab, keindahan tubuh itu sendiri
sudah cukup mengungkapkan dengan jelas kese
mampaian, dari ungkapan indahnya bentuk mata-
nya itu sudah cukup sebagai deskripsi tentang
keindahan bola matanya Begitu pula pada ungkap
an dalam ayat ini, "Lidah mereka menyatakan ke-
dustaan." IGrena lidah itulah yang menjadi ungkap
an tentang kebohongan. Disebabkan terlalu sering-
nya ia berkata-kata dan mengungkapkan kebohong-
an, sehingga kebohongan itu menjadi bagian tak
terpisahkan darinya dan sebagai indikator atas lidzrh
itu sendiri.

Pernyataan mereka bahwa mereka akan men-
dapatkan kebaikan, sedangkan mereka menetap
kan untukAllah sesuatu yang mereka sendiri tidak
menyukainya, itulah yang dimaksud kebohongan
yang dideskripsikan lisan-lisan mereka. Adapun
hakikat yang ditegaskan teks ayat ini tentang apa
yang akan mereka hadapi sesungguhnya adalah
neraka. Ia (neraka) sebagai sebuah balasan yang
tak dapat diragukan lagi, dan sebagai ganjaran yang
layak atas perbuatan mereka, 'Tiadalah diragukan
bahwa nerakalah bagi mereka." Dan, sesungguh-
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nya mereka disegerakan dan tak ada penangguhan

lagi unfuk menuju ke sana, "Mereka akan segera

dimasukkan (ke dalamnya)."

Thjuan Diutusnya Para Rasul
dan Diturunkannya Al-Qur'an

Perlu ditegaskan bahwa kaum jahiliah Arab
bukanlah kaum yang pertama kali menyimpang
dari ajaran Allah dan bukan pula bangsa yang per-

tama-tama terputus dari rahmat-Nya. Karena se-

sungguhnya telah ada sebelum mereka bangsa-

bangsa yang menyimpang dan terputus dari kasih
sayang Ilahi. Setanlah yang telah memperdaya
mereka semuanya dan menghiasi dalam hati mereka

berbagai penyimpangan di bidang persepsi, ideo
logi, dart aktivitas. Maka, jadilah setan itu sebagai

teman dekat mereka. Ia bertindak sebagai super-

visor dan pengarah tindakan mereka Namun, Allatt
telah mengutus Rasul-Nya saw. unhtk menyelamat-
kan mereka. Beliau menjelaskan kepada mereka
manayang hak dan manayang batil. Beliau datang

untuk membawa keputusan atas berbagai per-

selisihan di antara mereka, di bidang ideologi dan

kitab-kitab pedoman mereka. Juga sebagai pem-

bawa petunjuk dan rahmatbagi orangyang beriman.

{ry :i{ u" :* at+ qj rtv,jr,ltr A ;t;u
gj,V$l,ia'r";*;i{dtfr;{C1
GSsthW6iiA#.JY,a{S"r$

t<us-tAjz:F'i
' D ani Allnh, s esurtguhny a l{nmi telnh mmgutus rasul-

rasul Kami lupala umnt-umnt sebelum lamu. Titapi,

setan menjadikan umat-umat itu memandang baik

pnbuatan mnelm (yang buruk). Mala, s etan menj adi
-pemimpin 

mneka di lnri itu dan bagi merelm ozab y ang
-sargat 

pedih. Kami tid.akmenurunkan lupadamu Al-
Kitab (Al-@tian) ini, melninkan agar knmu dnpat

mmj etalan lupada mnekn apa y ang merekn pnselisih'

Iwn itu dnn menjadi petunjuk d.an rahmat bagi kaum

yang beriman. " (an-Nahl: ffi -6a)

Maka, fungsi dari kitab terakhir dan risalah
pamungkas ini adalah untuk memberi kata putus

atas perselisihan yang terjadi di antara para pe-

ngemban kitab-kitab terdahulu, sekaligus sekte-

sekte yang ada pada mereka. Sebab, prinsip dasar

semua risalah adalah tauhid. Karena itu, segala
yang menimpa ideologi tauhid ini, baik berupa
keragu-raguan (ketidakjelasan) maupun kemusyri-
kan dalam segala bentuknya, seluruhnya adalah
batil. Al-Qur'an datang untuk menyucikan-Nya dan
menafikan syirik-syirik-Nya, sekaligus sebagai
petunjuk dan rahmptbagi merekayang siap mem-
buka hatinya untuk menerima keimanan.

Ayat'Ayat Keesaam Allatl
Sampai di sini, rangkaian kalam Allah masih

memaparkan ayat-ayat keesaan uluhiah-Nya yang

tercermin dalam penciptaan alam semesta serta
pada sifut-sifat dan berbagai potensi yang dimiliki
manusia. Juga pada bermacam-macam nikmat dan

anugerah yang diberikan kepadanya; sesuatu yang

tak mungkin mampu dilakukan oleh selain Allah.

Jika pada ayat terdahulu Allah menyebutkan
penurunan kitab yang di dalamnya terdapat ke
hidupan bagi spiritual,(ruhani), maka selanjutnya
diikuti dengan penurunan air dari langityang men-
jadi inti dari kehidupan jasmani,

,A;sadi)g1;.i;Sir€U:Yiau,i;X;
A - ,r / -/ :-it-/(ti
$' $*"t-4la2t

'Allnh menurunlwn dnri langit air hujan dan dengan

air itu dihiduplan- Ny a bumi s esudnJt mntirry a. S esung-

gulaty a padn yang fumikian itu terdnpat tanda-tanda
(kebesaran Alkh) bagi orang-orang )ang mau rnen'

dengar. " (an-Nafrl: 65)

Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk
hidup. Teks ayat ini menetapkan kehidupan bagi
bumi secara keseluruhan dan meliputi segala makh-
luk hidup di atasnya, baik yang berakal maupun
yang tidak berakal. Tuhan yang mzlmpu mengubah
kematian menjadi kehidupan, Dialah yang berhak
untuk menjadi Tuhan sesembahan.

"Sesungguhnya padayang demikian itu terdapat
tanda-tanda kebesaran Allah bagi orangorzutg yang

mau mendengar." Merekamau mendengarlalu mau

menghayati apa yang mereka dengar itu. Karena

itu, permasal ahan ayat-ayat uluhiah dan dalildalil
yang menguatkannya, berupa kehidupan sesudah

mati, ini seringkali diulang-ulangi penyebutannya

oleh Al-Qur'an dalam rangka menarik perhatian
manusia kepadanya. Karena di dalam masalah ini
terdapat tanda kebesaran Ilahi bagi siapa pun yang
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mau mendengar, mau berpikir dan menghayati apa
yang dinyatakan di situ.

Satu pelajaran lagi terdapat pada hewan-hewan
ternak yang mengisyaratkan kepada kebesaran
penciptaan Sang Khalik, sekaligus sebagai argu-
men atas Uluhiah-Nya,

;*.U.*'-beLK-jiT+'liefiSf'
# +*6pr2a6,;_,dJ,

"Sesungguhnya pa.d.a binnnng turnnk itu berar-bennr
terdapat pel,ajaran bagi lwmu. Kami memberimu
minum dari apa yang berada da.l,a.m pnutnya bnupa
susu yatg busih antara tahi dnn darah, yang mudnh
ditelnn bagi orang-orang yang rnerninumnyo." (ann'

Nahft 66)

Air susu yang mengalir dari puting-puting bina-
tang ternak itu, dari manakah ia berasal? Tbrnyata
ia berasal dari antara tahi dan darah. Tahi adalah
sisa makanan dalam perut sesudah dikunyah dan
saripatinya terhisap oleh usususus yang kemudian
berubah menjadi darah. Darah inilah yang kemu-
dian bergerak mengalir ke seluruh sel-sel tubuh.
lalu ketika telah menjadi butiran-butiran susu di
dalam payudara, maka berubatrlah menjadi air susu
dengan penuh keajaiban produk buatan Ilahi, yang
tak seorang pun tahu bagaimana hal ihr bisa terjadi.

Proses perpindahan saripati makanan di dalam
tubuh unhrk menjadi darah, dan pemenuhan sel-sel
hrbuh dengan berbagai kandungan nubisi yang ada
dalam hemoglobin darah yang dibutuhkannya,
adalah sebuah proses yang luar biasa manakjubkan.
Proses seperti ini terjadi pada setiap detik, sebagai-
mana juga terjadi proses pembakaran kalori. Setiap
saat dalam sistem hrbuh yang unik ini selalu terjadi
proses membangun dan merobohkan secara
konstan. Proses ini tidak akan berhenti hingga ber-
pisahnya roh dari jasadnya.

Tak seorang pun manusia yang jernih hati
nuraninya ketika ia menghayati proses yang unik
ini, di mana setiap sel atom di dalamnya bertasbih
kepada Sang Ktralikyang menciptakan begitu indah
sistem tubuh manusia. Tak ada satu pun produk
sistemyang paling rumit sekalipun bikinan manu-
sia yang mampu menandinginya. Bahkan, tak akan
nurmpu menandingi sahr sel pun dari sekian banyak

sel-sel tubuh yang tak terhingga jumlahnya itu.
Di samping penjelasan secara umum tentang

proses pencernaan, perubahan, dan pembakaran
dalam sistem kinerja hrbuh ini, masih ada lagi pen-
jelasan yang lebih spesifik yang mampu men-
cengangkan akal pikiran. Bahkan, kinerja sebuah
sel dalam tubuh gaja, merupakan fenomena yang
sangat manakjulikan, tak akan selesai untuk di.
pelajari dan dihayati.

Ternyata segalanya ini masih manjadi rahasia
dunia hingga abad-abad mutakhir. Teori ilmiah
yang disebutkan dalamAl-Qur'an ini, terutama ten-
tang keluarnya air susu dari antara tahi dan darah,
belum pernah dikenal oleh umat manusia. Tak se
orang pun manusia di masa lalu yang membayang-
kan masalah ini apalagi menjelaskannya secara
mendetail dan ilrniah. Tak mungkin seorang anak
manusia yang masih menghormati akal pikirannya
dapat membantahnya. Adanya sahr fenomena saja
dari sekian banyak fenomena yang dinyatakan Al-

Qur'an, sebenarnya sudah cukup untuk menetap
kan keberadaan wahyu Allah berupaAl-Qur'an ini.
Karena memang umat manusia seluruhnya pada

masa itu tak ada yang mengetahui hakikat (ke-

benaran teori) ini.
Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang hakikat

ilmiah ini, juga membawa buliti-bukti wahyu dari
Allah pada banyak karakteristiknya yang lain. Hal
ini dapat dipahami oleh setiap orang yang bisa
menghargainya. Akan tetapi, dikemukakannya satu
hakikat saja dengan teori yang begitu mendalam
sebenarnya sudah dapat mengalahkan mereka
yang mengingkari dan membantahnya.

6t{4, b6ri,;t r6.f ('#i *>; *,
& l6r''f]'14'ue6tk

'Dan d.ari buah lwrmn dan anggur, lamu buat minum-
an yang mem/tbuA:knn dnn reaki y ang baik. Sesungguh-

nya poln yang d"emikian itu bennr-bmar tudnpat nnda
(lubesaran All.ah) bagi orang y ang memikirlun. " (an-
Nahl:67)

Buah-buahan inilah hasil dari kehidupan yang

ditebarkan oleh air yang turun dari langit. Kamu
membuat darinya minuman yang memabukkan
(yakni khamar yang pada waktu turun ayat ini
belum diharamkan) dan sebagai rezeki yang baik.
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Teks ayat ini mengisyaratkan bahwa rezeki yang
baik bukanlatr ldramar, dan sebenarnya kharnar itu
bukanlah rezekiyang baik. lni merupakan prolog
persiapan untuk pengharaman khamar yang akan
datangkemudian.

Tbtapi, di sini hanyalah memberikan deskripsi
tentang realitas pada wakhr ifu, di mana mereka
memproduksi khamar dari kurma dan anggur. Tak
ada dalam nash ayat ini hal yang menunjukkan
halalnya khamar, tetapi ini sekadar sebagai per-

slapan unfuk pengharamannya kelak.
"Sesungguhnya padayang demikian itu terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orangorang
yang memikirkan." Supaya mereka memahami
bahwa Tuhan yang membuat rezeki ini, Dialah
yang berhak untuk disembah, dan Dia itulah Allah.

;ttUe;.arq;'u#;,FiJy-4:,;iV
4j,p,5:::u #i {n6f * t}";w
'I@*,XSKFaA6.fi'-s&ni

& 3',K{t$1+ra:'i*,tt
'D an Tulmnmu mmgilltamlan krp ada ltbala'Buatlnh
sarangrarang di bukit-bukit, di polnn-plhon knyu, dnn

di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian
mnlunhh dnri tiapaiap (macam) buah-buahnn dan

tempuhlah jalan Tirhnnmu yang telah dimudahkan
(bagimu). Dari pnut lzbah in luluar rninum.an (mndu)

yang bermacatn-rnacam warnanla, di dalamnya
terdapat obat yng menyembuhkan bagi manusia.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bennr

tndnpat tanda-tanda (kebesman Tuhnn) bagi orang'
oratg yatg memikirlmn." (an-Natrl: 68-69)

l€bah itu berkarya atas dorongan inspirasi
(ilham) dari insting (fitrah) yang telah diberikan
Sang lftalik kepadanya. Ilham ini sejenis wahyu,
dan lebah berkarya atas dasar motivasi ilhamnya.
Ia bekerja dengan ketelitian yang luar biasa. Se
hingga, akal pun tak mampu meiirikirkanny4 bagai-

mana lebah-lebah itu membangun sarangnyq bagai-

mana mereka membagi sistem kerja di antara
mereka; dan bagaimana cara mereka menuangkan
madu murninya-

I"ebah-lebah ifu membangun sarang-sarangnya
di bukitbukit, pohon-pohon, dan pada apa sajayang
dibangun tinggr oleh manusia. Allah benar-benar
telah memudahkan baginya jalan-jalan kehidupan.
Sebab, terdapat persesuaian antara fifah yang telah

diberikan padanya dan pada kehidupan di alam
sekitarnya.

Nash yang menerangkan tentang madu yang di
dalamnya terdapat obat penyenrbuh bagi manusia
ini sudah dibuktikan secara ilmiah oleh banyak
pakar kedolteran. Sebenarnya masalah ilmiah ini
sudah menjadi kenyataan yang pasti, cukup dengan
keterangan Al-Qui'an. Dan memang demikianlah
seharusnya keyakinan seorang muslim, mendasar-
kan segala kebenaran atas apa yang menjadi ke
tetapan Kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw..

Imam Bul*rari dan Imam Muslim meriwayatkan
dari Abu Said al-Ktrudri bahwa ada seorang lelaki
menghadap Rasulullah lalu berkata, 'Ya Rasulullah,
saudaraku perutnya terkena diare." Rasulullah ber-
sabda, "Minumkan madu kepadanya." Mak4 lelaki
itu pun meminumkan madu kepada saudaranya.
Kemudian ia datang lagi dan mengatakan,'Ya Rasu-

lullah, sudah aku minumkan madu kepadanya,
tetapi malah bertambah diare." Rasulullah pun ber-
kata, "Pergilah, minumkan madu kepadanya." I€laki
itu pun pergi memberi minum madu kepada sau-
daranya Kemudian ia datang, lalu berkata lfa Rasu-

lullah, ia malah bertambah diare." Maka Rasulullah
bersabda'Mahabenar Allah dan berdustalah perut
saudaramu itu. Pergilah dan minumkan madu ke
padanya." l,elaki itu kemudian pergi dan meminum-
kan madu kepada saudaranya. Maka, sembuhlah
penyakit diare saudaranya ihr.

Yang sungguh mencengangkan kita dalam hadits
ini adalah keyakinan Rasulullah di depan sebuah
realitas nyat4 berupa diare yang dialami oleh orang
itu setiap kali diminumi madu oleh saudaranya.
Keyakinan ini pun akhirnya berujung pada pem-
benaran (dukungan) realitas tersebutterhadap apa
yang beliau yakini. Begitulah seharusnya keyakin-
an seorang muslim terhadap setiap masalatr dan se
tiap hakikat yang tersebut dalam Iftab Allah. Betapa-
pun kelihatan di permukaan bahwa apayang ber-
nama realitas ihr mendustakanny4 tetapi Ifitab Allatl
lebih benar daripadayang tampak di permukaan.

Justru realitas itu pada altrirnya akan mengakui
kebenaran hakikat yans ada dalam Kitab Allah.

Dapat kita renungkan di sini bahwa di hadapan
fenomena keserasian dalam menjelaskan nikmat-
nikmatAllah ini (berupa turunnya air hujan dari
langit, mengalirnya air susu dari antara tahi dan
darah, terbitnya kfiamar yang memabul<kan dan
rezel<t yang baik dari buah-buahan kurma dan
anggur, serta madu, dan seterusnya), maka semua-
nya itu adalah jenisjenis minuman yang keluar dari
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benda-benda yang berlainan bentuknya. Karena
nuansa pembicaraan adalah nu:msa minunum, maka
dijelaskan juga di sinijenis minuman lain. Yaihr, susu,
safu-safunya minuman yang bersumber dari bina-
tang ternalg agar keserasian tetap terjaga padapoin-
poin pembicaraanyang ada dalam sesi ini.

Pada pelajaran di sesi berikutnya, kita akan me
lihat penjelasan tentang binatang ternak. Pem-
bicaraan ini akan terfokus pada pemanfaatan kulit,
bulu, dan rambutnya. IGrena nuansa yang ada di
sihr adalah nuansa tempat tinggal, rumah, dan
pakaian; maka sesuai sekali penjelasan tentang
binatang ternak ini terfokus pada sisi yang cocok
denganpoin-poinyang adapada sesi ini Inilah salatl
sahr bentuk horison keserasianyang artistik dalam
Al-Qur'an.

Pengingkara.n Atas Nikmat Afkh
Penyebutan binatang ternak, pepohonan, buah-

buahan, pohon kurma, dan madu lebah ifu sangat
efektif dapat menyenfuh kedalaman kalbu manusia
IGrena semuanya itu merupakan inti kebutuhan
pokok hidup mereka-berupa umur, rezeki, p:rsang-

an hidup, anah dan cucu. Sehingga manusia sangat
sensitif ketika disebutkan benda-benda ihr,

{K-F',;ii6f;ii'f;''&;i;j'K:sxv
*; jtt$v#'.try^iL6*$7i
6&4t,,itw6.tir;ii41,ane
3,itiiteZJfrt,i'JI"KAiHYar:9
'o::i.,t-aiil j-t:,;lZ(t*fr -e-

:;F"wc.ii"K=x:;$rcr:59
iJ"$rs{s;;r',J3:rL;r4;J
ctfi;j & s,K:J ;it tj t ;i Jvi
6n'if'o.iA$6:t,ajfu*$i$iei

t,srWS:
'Allnh mmciptakan kamu, kemudian mewafatkan
Iumu. Da4 di antara lumu adn yang dikmbalilan
Iwpadn umur yarry palirrg lo"oh (pikun), supaya dia
tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah dt
lrztnhuinya. Sesungguhny a Allnlr Maha Mmgetnlwi lngi
Malnkuasa. Allah melebihlnn sebagian lwmu dari

sebagian y ang lain dnlnm hnl reaki. Tlnpi, orang-orang

yang dihbihlan (reryhinya itu) tidak m"au mzmbnilmn
re<pki mnela lnpfu budn k-budak y ang muelu miliki,
ogar mnelm samn (nwrasakan) reTtki itu. Malw, mmg-
ap a mrrelm mmgingkmi nil$nnt Allnh ? AIkh mmj adi-
lan bagi lwmu istri-istri dmi diri (jenis) knmu sendiri

dnn mmjadilan bagimu dari istri-istri knmu itu, anak-
aruk dnn cltc7t-c7tcn, dnn mmbuimu reaki dnri yang
baik-baik. Mala, mmgapalah merekn bnimnn lupadn
y ang batil dnn mnghgkari nibnnt Allah ? Dan mnela
menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat
membnikan reaeki lupada mneka sedikit pun dari
lnngit dan bumi, dan tidak bnlaasa (sedikit pun)."
(an-Naht 70-73)

Sentuhan pertam4 tentang hidup dan mati, ke-
duanya berkaitan erat dengan setiap orang dan
setiap individu. Hidup memang disukai. Berpikir
tentang urusan hidup terkadang dapat mengem-
balikan hati yang keras menjadi sedikit melunak
dan lebih sensitif Hal itu karena kekuasaanAllah
dan keniknatan-Nya- Ke}*rawatiran atas kehidupan
terkadang bisa memotivasi naluri ketakwaan, ke
ha$-hatian, dan ketergantungan kepada Sang

Peinberi kehidupan.
Gambaran masa hraketika manusia dikembali-

kan kepada umur yang lemah, sehingga ia lupa
terhadap apa yang pernah ia ketahui dan kembali
seperti masa kanak-kanak, terkadang dapat meng-
gugah kesadaran jiwa untuk mau merenungkan
fase-fase kehidupan. Juga dapat menurunkan
tingkat kesombongan seseorang dan kebangga-
annya terhadap kekuatan, ilmu, dan kekuasaannya
Karenanya, ayatini ditutup dengan,

"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Mahakuasa', dalam rangka unfuk mengembalikan
hati manusia kepada satu hakikat besar bahwa
pengetahuan yang menyeluruh dan azali, selama-

nya hanya milik Allah semata. Sesungguhnya ke
kuasaan yang sempurna dan tak akan terpengaruh
oleh situasi apa pun adalah kekuasaan Allah. Se
sungguhnya pengetahuan manusia terbatas oleh
waktu, dan kemampuannya (kekuasaannya) ter-
batas dengan ajal. trbih dari itu, ilmu dan kekuasa-
an manusia bersifrt parsial, kurang, dan terbatas.

Sentuhan kedua, pada rezeki. Perbedaan di
dalam masalah rezeld ini sangatlah tampak. Oleh
nash AlQur'an, perbedaan kepemilikan rezeki ini
dikembalikan kepada Allah yang memberi ke-
utamaan bagi sebagian manusia atas sebagian yang

lain dalam pembagian rezeki; yang frktornya tentu
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hrnduk kepada sunnatullah. Tak sedikit pun di
dalamnya terdapat sesuahr yang terjadi secara tiba-
tiba dan sia-sia. Bisajadi seseorang sebagai pemikir,
intelektual, dan berilrnu. Tetapi, kemampuannya unhrk
meraih rez,eki dan mengembangkan ekonominya
sangat terbatas, karena memang ia mempunyai
keahlian di bidang-bidang yang lain. Sebaliknya,
terkadang seseorang tampak bodoh, kampungan,
dan tak punya pengertian. Tapi, ia memiliki kemanr-
puan untuk mendapatkan kekayaan dan mengem-
bangkannya.

Semua manusia memiliki keahlian dan potensi
yang berbeda-beda. I(adang orangyang tidak men-
dalami masalah ini mengira bahwa tak ada hubung-
an antara rezel<t dengan kemampuan seseorang.
Tetapi, kemampuan di sini adalah kemampuan
litrusus pada salah sahr bidang kehidupan.

Boleh jadi luasnya kekayaan (rezeki) menjadi
batu ujian dari Allah, begitu pula dalam kekurangan
harta, juga tentu ada hikrnah yang sudah dikehen-
daki-Nya dalam ujian ini. Bagaimanapun juga, per-

bedaan di dalam kepemilikan rezel<t merupakan
fenomena kehidupan yang cukup menonjol, di.
sebabkan perbedaan dalam keahlian dan kemam-
puan masing-masing. Tentunya hal itu terjadi jika
tak ada perilaku zalimyang berperan merekayasa
kekayaan ralryat seperti yang terjadi pada sistem
masyarakat yang menyimpang dari kebenaran
(sosialis).

Nash ayat ini mensinyalir fenomena tersebut
sebagai realitas sosial di masyarakat Arab, sebagai
solusi untuk mengkritisi sebagian ktrurafat jahiliah
yang mereka anut, seperti yang sudah kita sing-
gung sebelumnya. Yaitu, ketika mereka memisah-
kan sebagian rezelnA[ah yang diberikan kepada
meraka lalu diberikan kepada tuhan-tuhan bohong-
an mereka. Maka di sini Allah menyatakan bahwa
sesungguhnya mereka itu tak akan mau mem-
berikan sebagian saja dari harta mereka kepada
budak-budak yang mereka miliki (tadisi seperti ini
sudah menjadi sebuah realitas sosial sebelum
datangpya Islam) agar antara hran dan budak men-
jadi sama kekayaannya. Tbtapi, kenapa mereka
malah memberikan sebagian dari harta Allah yang

direzekikan buat mereka kepada tuhan-hrhan
bohongan itu?

"Mala, mel|gapa merek4 mengingkari nikmat Alhh ?"
(an-Nahl:71)

Sebagai bukti dari pengingkaran itu bahwa
mereka membalas kenikmatan dengan kemusyri-

kan. Padahal, semestinya mereka bersyukur kepada
Sang Pemberi nikmat dan Pemberi anugerah yang
besar itu.

Sentuhan ketiga, pada diri, pasangan hidup,
anak-anak, dan cucucucu. Dimulai dengan sta-
temen tentang hubungan yang dinamis antara
kedua jenis lakilaFi danwanita,

'Allah menjadilwn untuk kamu istri-istri dari diri
$enis) karnu sendiri."

Jadi isbi kamu ihr berasal dari dirimu. Iabagian
dari kamu, bukan jenis yang lebih rendah disebab
kan orang yang mendapat kabar tentang kelahir-
annya berduka dan bersembunyi dari orang lain,

"...Dan All"ah metjadikan untukmu dari istri-istri
lmmu itu anak-anak dan anAt-cuat...."

Manusia yang fana ini tenfu merasa hidupnya
bersinambung dengan adanya anak-anak dan cucu-
cucu.

Sentuhan terhadap segi ini, dalam diri manusia,
akan menggugah sensitivitas yang mendalam.
Allah menggabungkan di sini antara pemberian
anak-anak dan cucucucu, dengan pemberian rezeki
yang baik-baik, yang semuanya ihr adalah sama-
sama anugerah dari-Nya. Kemudian Allah menutup
ayat ini dengan sebuah pertanyaan sebagai bentuk
pengingkaran atas perilaku menyimpang mereka,

'Mal(n, mmgapaknh mnela beriman kcpada yang batil
dnn menginglur i nikrn"at Allah?" (an-Nahl: 72)

Mengapa meieka menyekutukan Allah dan
menentang perintahnya? Padahal, nikmat-nikmat
itu semuanya berasal dari pemberian-Nya dan se
bagai bukti yang kuat atas uluhiah-Nya. Toh, nik-
mat-nikmat ifu selalu bersama mereka dan dapat
mereka rasakan setiap saat.

"Mengapakah mereka beriman kepada yang
batil?" Setiap sesembahan selainAllah adalah batil.
Tuhan-fuhan yang mereka buat-buat ihr, dan semua
khurafatyang mereka bikin-bikin itu adalah batil,
tak ada wujudnya dan tak ada kebenarannya.

"Dan mereka mengingkari nikmat Allah?" Pada-

hal, nikmatAllah ini benar. Mereka dapat merasa-

kannya dan menikmatinya selalu, tapi kenapa
malah mereka mengingkarinya?

'Dan rnerelm menyembah selain Alhh, sesuatu yang

tidnk dapat membnilan rezrki lupadn mnelw sedikit
pun dari kngit dan bumi, dan tidakbukuasa (sedikit

pun)." (an-Nahlz 73)

Sungguh mengherankan, fitrah yang suci itu
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sedemikian jauh menyimpang. Manusia memberi-
kan penyembahannya kepada sesuafu yang tidak
dapat memberikan rezeki kepada mereka. Tak
pernah sekali pun dan pada kondisi apa pun ia me
miliki kemampuan untuk memberi rezeki. Mereka
justru meninggalkan A[ah Yang Matra Pencipta lagi
Pemberi rezeki. Nikmat-nikmat-Nya terasakan nyata
di hadapan mereka dan tak mungkin mereka dapat
memungkirinya. Akan tetapi, kemudian mereka
membuat tuhan-tuhan tandingan unhrk Allah!

t'bJb'i 5Y 5';tli,y3a-.)i ;;\j#rt
'Maka j anganlah kamu mengadakan s ekutu- s ekutu
bagi Ailnh. Sesunguhny a Allah mmgetahui sednnglain

lamu tidak mengetahui." (an-Nahl: 74)

Sungguh tak ada yang menyamaiAllah, sehingga
tak panias kamu mengada-adakan sekutu bagi-Nya.

Dua Perumparni m sebagai Bahan Renungan
Selanjutnya Allah membuat dua perumpamaan

(analogi) sebagai bahan renungan bagi manusia.
Yaitu, antara tuan yang memiliki dan mampu mem-
beri rezeki, dengan budakyang lemah tak memiliki
apa-apa dan tak mampu bekerja. Perumpamaan ini
dikemukakan dalam rangka mendekatkan pema-

haman akan satu hakikatbesaryang telah mereka
lupakan. Yaitu, hakikat bahwa Allah tak bersekutu,
dan tak boleh mereka menyamakan dalam ber-
ibadah (menyembah) antara Allah dengan sese-
orang atau sesuatu dari makhluk-Nya, karena se-

muanya itu hanyalah hamba-hambaAllah semata,

,-*t z *r &3 +1;J ql\Gii;rt ;.b #
{^y449r)rb,tJ#G6tvifi t
ta":u.;S"lr*'*t6J^ryA6#.
g;3#:!'Ajr*i3o{G:i*{fi €A
?lrs'^;;rA;t;ty"'i;;^*
,JeJ,f 35'J(:L3U; j,s jq,$

t+*
' Allnh membuat perumpamaan dmgan seorang hnmba

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bntindak ter-

hadap sesuatu pun dnn sezrangyang Kami bni re<eki

yang baik dari Kami, lalu dia mennflrnhkan sebagian

dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-
terangan. Adalrnh merekn itu sama? Segak puii hnnya
bogi Alhh, tetapi kzbanyaknn merekn tindn mzngenhui.
Allnh membuat puln perumpamnnn dua orang lelaki
yang ieorang bisu, ti/nk dapat bnbuat sesuatu pun dnn
dia merujadi beban atas penanggungrrya. Ke mana saja
dia disuruh olzh p manggungny a itu, din tidnk d"apat mm-
datanglan sesuatu lubajilun pun. Samalmh orang itu
dmgan orangyangmmyuruh bnbuat luadilaa dnn dia
berada di atas jal.anyanglurus?" (an-Nahl: 75-76)

Analogi yang pertama diambil dari dunia realitas
mereka. Memang mereka mempunyai budak-budak
(hamba sahaya), yang tak memiliki apa-apa dan tak
mampu atas sesuatu apapun. Sedangkan, mereka
tidak mau menyamakan antara hamba sahaya yang
dimiliki dan lemah itu dengan tuannya yang me-
miliki kebebasan untuk berbuat atas budaknya.
Tetapi, kenapakah mereka menyamakan antara
Tuhan para budak-bu{ak itu (yakni Allah) beserta
pemilik (fuan) mereka, dengan seseorang atau se-

suahr dari makhluk ciptaannya, sedangkan semua
makhluk adalah hamba-hamba-Nya?

Analogi yang kedua menggambarkan seorang
yang bisu, lemah, dan dungu. Ia tak memahami apa
pun dan tak bisa mendatangkan kebaikan. Kemu-
dian difambarkan seorang yang kuat, mampu ber-
bicara, dan menyeru untuk berlaku adil. Ia pun se-

orang yang aktif .dan lurus di atas jalan kebaikan.
Tenfu orang yang berakal tak akan menyamakan
antara orang ini dengan orang yang pertama (bisu) .

IGrena ifu, bagaimana mungkin sama antara orang
yang terbelenggu dengan Allah Yang Mahakuasa lagi
Matra Mengetahui yang mengajak kepadayurgmakruf
dan yang menunjukkan kepada jalan yang lurus?

Dengan dua analogi inilah Allah menutup sesi
ini. Sesi ini diawali dengan perintah kepada manusia
agar mereka tidak menjadikan dua tuhan sesem-
bahan. Kemudian dipungkasi dengan rasa keheran-
an atas mereka yang menjadikan dua (atau lebih)
tuhan sebagai sesembahan!

#Jyfrnftu',Wr.iA\&^j
t, i* r *, i: ii"'t af!'i1ii'lfr
6;1<;AJ\'&r{Arg.Ur{:;rr6
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$a;:irti$1a;;'
'T(epunyaan Allahlah segala yang tersembunyi
di langit dan di bumi. Ttdak ada kejadian kiamat
itr4 melainkan seperti sekejap mata atau lebih
cepat (tagi). Sesungguhnya Allah Mahakuasa
atas segala sesuatu (77). Allah mengeluarkan
kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi

kamu pendengaran, pengtihatarr" dan hati' agar
kamu bersyukur (78). Tidakkah mereka mem-
perhatikan burung-burung yang dimudahkan
terbang di angkasa bebas. fidak ada yang me-
nahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya
pada yang demikian ihr terdapat tanda-tanda
(kebesaran Tbhad bagi ora"ng-orang yang ber-
irnan (79). Allah menjadika^n bagimu rumah-
rumafrmu sebagai tempat tinggal dan Dia men-
jadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-
kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu
merasa ringan membawanya di wakhr kamu
berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan, (di-
jadikan-Nya pula) dari bulu dombao bulu ontao
dan bulu karnbing, alat-alatrumah tangga dan
perhiasan (y"tg kamu pakai) sampai wakhr
(tertentu) (S0). Allah menjadikan bagimu tem-
patbernaung da"ri apa yangtelah Dia ciptaka^n.

Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di
gunung-gunung. Dia jadikan bagimu pakaian
yang memeliharamu dari panas dan pakaian
(baju besi) yangmerneliha.ra kamu dalam pepe-
rangan. Demikianlah Allah menyempurnakan
nikmalNya atasmu agar kamu berserah diri
(kepada-Nya) (8l).Jika mereka tetap berpaling,
maka sesungguhnya kewajiban yang dibeban-
kan atas kamu (Muhammad) hanyalah me-
nyampaikan (amanat Allah) dengan terang
(82). Mereka mengetahui nikmat Allah' ke-
mudian mereka mengingkarinya dan ke-
banyakan merdka adalah ora^ng-orang ka.fir
(83). Dan (iog"tlah) aka^n hari (ketika) ketika
Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang
saksi (rasul), kemudiam tidak diizinkan kepada
orang-orang yang kalir (untuk membela diri)
dan ddak pula mereka dibolehkan meminta
maaf (8a). Apabila orang-orang zalim telah
menyaksikan azab, malca ddaklah dhingankan
azabbaglmereka dan tidak pula mereka diberi
tangguh (85). Apabila orang-orang yang
menyekuhrkan (Allah) melihat sekuhr-sekutu
mereka, mereka berkata, 'Ya Ttrhan kami,
mereka inilah sekutr-sekuhr kami yangdahulu
kami sembah selain dari Engkau.'Ialu sekuhr-
sekutu mereka berkata kepada merekar'Se-
sungguhnya kamu benar-benar orang yang
dusta (86).' Mereka menyatakan ketunduk-
annya pada hari ihr kepada Allah, dan hilang-
lah dari mereka apa yang selalu mereka ada-
adakan (87). Orang-orang yang kafir dan meng-
halangi (manusia) dari jalan Allah, Kami
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tambahkan kepada mereka siksaan di atas
siksaan disebabkan mereka selalu berbuat
kerusakan (S8). (Dan ingatlah) akan hari ketika
Kami bangkitkan pada tiap-tiap runat seorang
saksi atas mereka dari mereka sendiri dan
I(a.rrd datangkan kamu (Muhammad) menjadi
saksi atas selunrh umat manusia. Kami hrrun-
kan kepadamu Al-Kitab (At-Qur'an) untuk
menjelaskan segala sesuatu dan pehrnjuk serta
rahmat dan kaba.r gembira bagi orang-orang
yang berserah diri.' (89)

Penga^ntar
Pelajaran ini terus berlanjut dalam memaparkan

bukti-bukti keesaanTuhan yang menjadi basis pem-

bicaraan pada surah ini. Yakni, keagungan dalam
penciptaan, derasnya curahan nikrnat dan keluasan
ilmu Allah yang meliputi segala. Hanya saja Dia
memfokuskan tema yang ada di sesi ini pada masa-

lah hari berbangkit Saat datangnya hari kebangkit-
an ini adalah salah satu dari rahasia gaib, yang
pengetahuannya secara lihusus dimiliki oleh Allah,
tak seorang pun diberitahu tentang kedatangannya.

Tema-tema yang dibicarakan dalam pelajaran ini
meliputi berbagai macam rahasia gaib Allatr yang
ada di langit dan di bumi, serta pada diri manusia
dan alam semesta.

Pertama"gaibnya hari kiamat yang tirk diketahui
kecuali oleh Allah. Dialah Yang Mahakuasa atas hari
itu, dan kedatangan hari itu sangatlah mudah bagi-
Nya,

'Tidak ada kejadian kiamat itu, melainlan seperti

selcja\ mnta atau lebih cepat lngi."(an-Nahlz77)

I(edua, gaibnya alam rahim. Allah jualah yang
mengeluarkan janin dari gaibnya rahim ini, dalam
kondisi ia tak mengetahui apa-apa- Kemudian Allah
memberi kenikmatan kepada manusia berupa
pendengaran, penglihatan, dan hati agar mereka
mau mensyukuri nikmat-Nya.

Ketiga,gaibnya segala rahasia yang ada pada

maktrluk. Di antaranya yang drkemukakan di sini
adalah dimudatrkan-Nya burung-burung untuk ter-
bans di angkasa luas, tak ada yang mampu me-
nahannya selainAllah.

Kemudian diikuti dengan pemaparan berbagai
nikmat materi yang diberikan Allah kepada ma-

nusi4 yang juga termasuk bagian dari nuansa raha-

sia-rahasia Allah yang tersembunyi. Misalnya, nik-
mat tempat tinggal, ketenangan dan keteduhan di
dalam rumah-rumah bangunan permanen, dan

rumah-rumah tinggal yang terbuat dari kulit bina-
tang. Nikrnahya perabotan rumatr tangga dari bulu
domba bulu onta, dan bulu kambing. Juga kenik-
matan berupa tempat-tempat bernaung, dan rumatr
rumah yang dibangun di gunung-gunung. Serta
nikmakrya pakaian yang melindungi diri dari panas

matahari dan pakaian besiyang melindungi diri,di
waktuperang, -"''l',.',

'D emikianhh Allnh meny empumaktn niknat : I{y d

atasrnu agar lrnmu bersnah diri (lupad.a-Nya).'(+r-
Natrft 81)

Peristiwa llari Berbangkit
Selanjutnya dibicarakan secara rinci tentang

peristiwa hari berbangkit dengan beberapa episode
nya Diperlihatkan di dalamnya kondisi orangorang
musyrik bersama sekutu-sekutu mereka Sedang-
kan, para rasul bertindak sebagai saksi.saksi atas

-"r"ku, dan Rasulullah saw. ."ndi.i meniadi.iaksi
atas umatnya. Dengan demikian, selesailah per-
jalanan singkat di dalam nuansa peristiwa kebang-
kitan diharikiamal

4y*re|jrc'r"E;t6r.fA#46
t3*r{,+:&,S6fd}6i$
'Kepuny ann Allnhlnh segaln yang tusnnbunyi di lnngit
dnn di bumi. Ti&iklnh p ntstiwa kinmat itu, mdninlun
seperti selejap mata atau lzbih cepat lagi. Sesungguhnya

Allnh Malnkuas a atas s egala sesuatu. " (an-Nahlz 77)

Masalah hari kebangkitan adalah salah satu
problema akidah yang selalu menjadi polemik yang
cukup keras di setiap zaman, barsama setiap rasul.
Kebangkitan termasuk dari sekian banyak masalah
gaib yang secara khusus diketahui oleh Allah,

"Ifupuny ann Allnhlah segaln y ang tnsanbunyi di hngit
dnn di burni."

Sesungguhnya ilmu pengetahuan umat manusia
di hadapan tabir-tabir gaib masih jauh lebih lemah
dan kecil, betapapun kedalaman ilmu teknologi
duniawi mereka, dan betapapun penemuan-pene
muan mereka telah mengeksploitasi isi perut bumi
dan energi yang terkandung di dalamnya. Bahkan,
orang yang paling berilmu sekalipun di muka bumi
ini tidak akan mengetahui apa yang bakal terjadi
pada dirinya sendiri di menit berikutnya saat ini.
Apakah napasnya yang telah ia keluarkan akan
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kembali lagi, ataukah ia terus pergi dan tak akan
kembali?!

Berbagai harapan dan keinginan rnanusia pun
melambung ke mana-mana. Sedangkan, ajalnya
bersembunyi di belakang tabir-tabir gaib ihr. Ia tak
tahu kapankah ajal akan menjemputnya. Bisa jadi

eialnya itu tiba-tiba mendatangi dirinya di saat ini.
Sungguh dirahasiakannya ajal itu termasuk ratrmat
Allah kepada manusia. Mereka tidak mengetahui
apayang tersembunyi di balik detikyang mereka
sekarang ini berada di dalamnya. Tujuannya adalah
agar mereka mampu bercitacita, berkarya, ber-
produksi, dan terus membangun. [alu, meninggal-
kan sesudah mereka tiada sesuafu yang bermanfaat
yang sudah mereka mulai. Kemudian generasi
berikutnya yang akan menyempurnakannya. Se
hingga, akhirnya datang kepada umat manusia
peristi*a yang disembunyikan atas mereka di
belakang tabir gaib Tuhan Yang Mahabesar.

Hari kiamat adalah termasuk masalah gaib yang
tetsembunyi ini. Seandainya manusia mengetahui
waktu terjadinya kiamat, niscaya berhentilah roda
kehidupan, atau setidaknya berguncang. Pastilah
kehidupan ini tak berjalan di atas garis yang sudah
ditentukan oleh kekuasaan-Nya. Sedangkan,
manusia terus menghifu ng tahun, hari, bulan, jam,

dan detik, demi bersiap untuk hari yang sudah
dijanjikan itu!

"Tidak ada lujadian kiamat itu, melainkan seperti
sekejap mnta atau lebih cepat l"agi."

Jadi hari kiamat itu sudah dekat, tetapi tidak
dalam hitungan yang biasa dipakai manusia. Peng-
ahran peristiwanya tidaldah perlu waktu. Cukup
sekejap mata, kiamat itu terjadi dengan seluruh
perangkat pendukungnya,

"Sesunguhnya Alkh Malnkuasa atas segaln sesuatu."

Untuk membangkitkan makhluk yang begitu
banyak jurnlahnya dan tak terhitung oleh manusia,
dan unhrk mengumpulkan mereka lalu mengaudit
hasil amal (hisab) dan memberi balasan atas per-
buatan mereka, semua ifu sangat mudah bagi
Tuhan Yang Mahakuasa yang mampu menitahkan
segalanya. Cukuplah dengan sebuah titah, 'Jadi.
lah", maka terjadilah ia.

Peristiwa ini menjadi luar biasa berat dan sulit
manakala diukur dengan standardisasi manusia, dan
dilihat dari kacamata manusia. Dari sinilah banyak
manusiayang salah dalam persepsi dan prakiraan
tentang hari kiamat! Tetapi, Al-Qur' an mendekat-

kan masalah ini dengan menampilkan analogi kecil
yang diambil dari realitas kehidupan manusia itu
sendiri, di mana potensi dan kemampuan berpikir
mereka menjadi lemah menghadapiny4 padahal ia
terjadi setiap waktu, di siang hari atau malam hari,

U'<,r5.;.)Wrg.:irgA{1&
'rrKii'#i*;*rr,;i5g:gfi|r;

$
' Allah mmgeluarlan larnu dari p aut ibumu dnlnm fu -
adamt tidnk mmgetahui sesuatu apa pun. Dia m.embai
lamu pend,engaran, penglihntan, dnn hnti, agar lmmu
bersy ukur.'.' (an-Nahk 78)

Sebuah peristiwa gaib yang dekat, tetapi ia cukup
jauh mendalam. Proses kejadian janin bisa jadi
terdeteksi oleh manusia. Akan tetapi, mereka tak
tahu bagaimana proses itu bisa terjadi, sebab ia
merupakan rahasia kehidupan yang tersembunyi.
Ilmu yang selama ini diakui manusia dan ia merasa
tinggi dengannya sehingga ia ingin menguji ke
benaran peristiwa hari kiamat dan alam gaib lain-
nya adalah ilrnu yang dangkal yang baru saja ia per-
oleh, sebab,

'Allnh mmgeluarlan lamu dnri paut ibumu dalnrn
luadann tidnk mmgetahui sesuatu apa pun...."

Tuhan yang melahirkan para pakar dan para
peneliti, dan mengeluarkannya dari perut ibunya
dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, adalah
Mahadekat sekali! Setiap ilmu yang ia dapatkan
sesudah ihr, semuanya adalah anugerah dariAllah
sesuai ukuran yang dikehendaki-Nya untuk kepen-
tingan manusia dan unfuk mencukupi keperluan
manusia untuk hidup di muka bumi ini,

'Dia membni lwmu pmdmgaran, penglilntan, dan
hati.'

Dalam bahasa Al-Qur'an, hati terkadang di.
ungkapkan dengan l<ata qalbu atau dengan kata

fu'aad untuk menjelaskan setiap alat (organ)
pematraman pada diri manusia- Hal ini meliputi apa
yang diistilahkan dengan akal, juga potensi in-
spiratif Glham) pada diri manusiayang tersembunyi
dan tak diketahui hakikatnya serta cara kerjanya.
Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan
hati ifu dalam rangka, "agar lamu bersyukur."

Jadi, agar kamu bersyukur apabila kamu me
mahami betul nilai yang terkandung pada nikmat-
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nikmat tersebut dan nikmat-nikmat Allah lainnya
yang diberikan kepadamu. Ekspresi syukur yang
pertama adalah dalam bentuk beriman kepada
Allah sebagai Sesembatran Yang Maha Esa.

Sebuah keajaiban lain, sebagai bentuk dari ke
mahakuasaan Ilahi yang senantiasa disaksikan ma-

nusia tanpa mereka hayati keberadaannya padahal

ia tampak menakjubkan dan selalu mereka per-

hatikan dengan mata kepala mereka adalah,

'"K;"usnrre*l3,aliJt-uct|

tOj'+i*il,i'5-AS-2LyV'iSS
'Tida}knh mnela metnpnhatiknn burung-burung ydng
dimudnhlwn tnbang di anglmsa bebas. Tidnk adn yang
menalannl a selnin dnipadn Alkh- Saungulary a pada
yang fumikinn itu bennr-benm tndapat tnnda-tanda
(lubesaran Tfuhnn) bagi orang-orarg lang bnhnan."
(an-Natrl:79)

Sebuah panorama berupa burung-burung yang
dengan mudah terbang di angkasabebas merupa-
kan pemandangan yang selalu berulang. Sehingga
keterbiasaan itu telah menghilangkan keajaiban
yang terkandung di dalamnya Ihlbu insani tidaklatl
mungkin mampu menangkap keajaiban ihr kecuali
jika ia selalu sadar, dan melihat semesta raya ini de
ngan kaca mata seorang penyair gaek yang ber-
bakal lGrena kepakan sayap seekor burung yang
terbang di angkasa akan dapat menggugah rasa
kepenyairannya untuk membuat sebuah karya
qgiryang bagus. Sehingsa" sebuah panoramayang
sudah usang pun menjadi baru kembali.

"tidnk adn yargmnnalnnnya selnin dnripadn Alhh."

Dia menahannya dengan sunnahrllah-Nya yang
diletakkan pada insting sang burung dan ke dalam
fitratr alam yang ada di sekitarnya. Dia membuat
burung nurmpu terbang dan menjadikan udara di
sekitarnya sesuai dengan penerbangan burung ihr.
Dengan begitu, Dia menahan burung agar tidak
terjahrh saat sedang terbang di angkasa nan luas,

"...Sesungguhny a padn yang danikinn itu bmar-benar
tndnpat tnndn-tnndn (lebaaran Tfulwn) bagi orang-

orangyang berimnn."

Jadi, hati seorang yang beriman ini laksana hati
sang penyair berbakatyang nulmpu menangkap
berbagai keindatran dan keajaiban makhluk-Nya"
Hati inilah yang bisa mematrami berbagai keajaiban
alam semestay:mg nulmpu menggetarkan rasa dan

menggugah hati nurani. [alu, ia ekspresikan cita rasa-

nya akan keindahan semesta alam ini dalam benhrk
beriman, beribadah, dan bertasbih kepada-Nya.

Orangorang beriman yang berbakat di bidang
sastr4 merekalah yang mampu menuangkan ke
indahan alam semesta ke dalam ragam mutiara
kata-laitanan indFh. Hal ini tak mungkin dicapai
oleh seorang penyair yang hatinya tak tersentuh
oleh percikan cahaya iman yang berkilau itu.

Rangkaian firmanAllah ini terus berjalan selang-
kah lagi ke dalam rahasiarahasiayang tersembunyi
dalam malrtrluk ciptaan Allah. Ia masuk ke dalam
aspek-aspek kekuasaan-Nya dan berbagai feno
mena kenikmatan-Nya. Kita diajaknya masuk ke
lorong-lorong rumah manusia dan ditunjukkan ber-
bagai kemudahan yang terdapat di dalamnya atau
di sekitarnya. Yaitu, yang berupa tempat tinggal,
alat-alat rumah tangga perhiasan, kemah-kemah,
tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan
tempat-tempat bernaung!

,E4K'J,.t{<tp:.3:i{lS;Xl:
'fi6y,i_,"&-*;;qffiq.$.ii

*Jl.tu(6it3t1r6:\wlnr*
K'GriitStq&ffivt
i4b.fi"{ti;'t:U)q;'6
:"':;fi "yK'frt14;95'Fii

t6;v:'#t"e-G
' Alhh mtti adilnn bagirnu rumnh-rum"qhmu s ebagai

bnpat titlggal dan Dia ma{ adikan bagi lurnu rumnh-
rumnh (bnalrkmah) dnri Inlit bhatnng tnna*, ymtg
lramu rncrasa ringan membawanya di waktu lwrnu
berjalan dm. waldu knrnu bmnukim. Dara @ij adikan-
Nyapuk) dmi bulu dom.ba, bula ontn, dnnbulu kam-
bing alar-alar rumnh tmgga dan pnhinsan (l ang lwmu
palai) sampai waktu (tntentu). Allnh menjadilan
bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia
ciptnlna dan Dia j anilwn bagimu bn\at-Waf fingal
di gunung-gunung. Dia jadilan bagimu pal,ni.an yang
mtmdihmamudmipanasdnnpalaim(hajuberi)yang
memelilwra lwmu dnlam pepnangan. Demikianlah
Allnh rnenyempumakan nikmat-Nya atasmu agar
lamu bnserah dii (lupann- Nyal. "(an-Nahl: 8G8l)

Kedamaian dan ketenteraman hidup di dalam
rumah. Sebuah nikrnat yang tak tahu ukurannya
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kecuali mereka yang terusir dari tempat tinggalny4
yang tak punya rumah, yang tak mendapatkan ke-
tenangan, dan yang tidak memperoleh ketenteram-
an. Penyebutan masalah ini dalam ayalayat itu datang
sesudah pembicaraan tentang masalah gaib. Masa-
lah tempat tinggal yang tenang bukanlah hal yang
jauh dari nuansa masalah gaib, karena keduanya
menyimpan rahasia yang tersembunyi. Dan meng-
ingatkan masalah tempattinggal, akan memberikan
sentuhan pada jiwa yang lalai akan nilai yang ter-
kandung dalam nikmat ini.

Di sini kita lebih jauh akan membicarakan se'
kelumit pandangan Islam tentang rumah, sehu-
bungan dengan ungkapan wahyu Allah,'Allnh mm-
j adil@n bagimu rumah-rumalunu wbagai ttmpat tingal,
yang membawa ketenangan. Begifulah, Islam meng-
harapkan agar rumah-rumah menjadi tempat ke
tenangan secara psikologis dan ketenteraman pe
rasaan. Begihrlah Islam menginginkan agar rurnah
menjadi tempat rehat, di mana jiwa menjadi ten-
teram dan merasa eunan, baik karena faktor ke
cukupan materi sehingga mendapatkan tempat
tinggal dan beristirahat, maupun karena masing-
masing penghuninya merasa damai dengan peng-
huni lainnya. IGrena rumah bukanlah tempat per-
selisihan dan pertengkaran. Tetapi, ia adalah tempat
peristirahatan, ketenteraman, keamanan, dan ke
damaian.

Dari sinilah Islam menjamin kehormatan rumatr
tangga dalam rangka memberi jaminan keamanan,
kedamaian, dan ketenteramannya. Karenanya, tak
boleh ada orang yang masuk rumah kecuali minta
izin. Tidak dibenarkan orang menerobos rumah
orang lain, tanpa hak, atas nama penguasa. Tidak
boleh pula seseorang melihat-lihat penghuni rumah
dengan alasan apa pun. Tidak boleh ada orang yang
memata-matai penghuni rumah di saat mereka
lengah atau tak ada. Sebab, semua perbuatan ifu
akan mengganggu perasuun aman keluargapeng-
huni rumah. Juga mengurangi ketenteraman yang
diharapkan oleh Islam di dalam kehidupan rumah
tangga sebagaimana AlQur'an memberi ungkapan
tentang hal ini dengan ungkapan yang indah dan
mendalam!

IGrena pemandangan di sini tertuju pada penum-
dangan rumah-rumah, kematr-kemah, dan pakaian;

maka rangkaian ayat ini pun menerangkan se
sudahnya tentang binatang ternak agar serasi
dengan kisi-kisi yang lain pada pemandangan ini,

'...Dia mer{adiknn bogi lamu rumnh-rum.ah (kemah-
kzmah) dari kulit binntang ternak yang lamu mnasa

ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan
waktu kamu bermukim. Dan, (dijadilan-Nya puln)
dnri bulu dnmba, bulu onta, dnn bulu lambing alnt-
alnt rumnh tanga dnn pnhiasan (yang knrnu palni)
sampai waktu (tntentu)." (an-Nahl: 80)

Allah di sini juga memaparkan sebagian dari
nikmat binatang ternak, apa yang dapat memenuhi
kebutuhan pokok dan apayang dapat memenuhi
berbagai keinginan. Disebutkan di sini tentang per-
hiasan, sesudah menyebut alat-alat rumah tangga-
Sekalipun perhiasan di sini disebut dalam kaitannya
dengan perkemahan yang berisi hambal (karpet),
tutup (taplak meja dll.) dan perabotan, tetapi yang
lebih penting bahwa penyebutannya di sini meng-
indikasikan adanya kenikmatan dan keleluasaan
lahirbatin.

Kelembutan ungkapan pun berlanjutpada nuansa
tempat tinggal dan ketenangan. Yaitu, ketika Allah
menunjuk pada tempat-tempat bernaung, rumah-
rumah di perbukitan, pakaian yang dapat meme-
lihara diri dari teriknyamatahari, dan pakaian (baju

besi) yang menjaga diri di medan perang,

'Allnh menj adilan bagimu tunp at bnnaung dnri apa
y ang telnh Dia ciptakan. Dia j adilun bagimu tempat-
tnnpat tinggal di gunung-gunung. Diajadilnn bogimu
palmian y arry memelilwramu dnri p ann dnn p alaian
(baju besi) yang memelihnra lwmu dnlnm pepnang-
an....tt

Batin manusia pun merasakan nikmatnya ber-
istirahat di dalam tempat-tempat bernaung. Ia pun
merasakan tenteramnya berada di dalam tempat-
tempat tinggal di gunung-gunung. Ia juga menik-
mati bahagianya dengan berpakaian yang melin-
dungi dirinya dari sengatan panas. Juga merasa
aman dalam pakaian baju besi yang dapat men-
jaganya dari sabetan senjata. Semuanya ihr berada
pada sahr jalur dengan ketenteraman, keamanan,
kerehatan, dan naungan di dalam rumah-rumah.
Dari sinilah kemudian ayatini dipungkasi dengan,

' D emikianlnh Allnh meny empurnnknn nikmat- Ny a
atnsmu agar lwmu brsnah diri (lupadn- Ny a).' (an-
Naht 81)

Islam mengandung arti berserah diri, tenteram,
dan tenang. Begitu sangat serasinya berbagai
pemandangan di bawah naungan ayat-ayat ini. Dan,
memang begitulah cara Al-Qur'an dalam meng-
gambarkan sesuatu.

Jika mereka mau berserah diri kepada Allah,
berbahagialah mereka. Tbtapi, jika mereka ber-
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paling dan lari dari kebenaran ini, maka tak ada

kewajiban atas rasul melainkan hanya menyam-
paikan informasi kebenaran. Silakan saja mereka
ingkar sesudah mengetahui nikrnatAllah yang tak
mungkin dapat dipungkari,

ar63;9,ry,9$6g6j,g
ga;j!friftaY6#*;tt
lilw rnnelw tetap bnpalirg mnla sesungguhnya lu-
wajiban yang dibebanlnn atas knmu (Muhammad)

hanyalah menyampaiknn (amnnnt Allah) fungan
tnang. Merekn rnengetahui nilernat Allnh, kzmudian
mnelrn mcnginglwrinya dan lcebanyaknn mnelm ada'
lnh mang- mang lafr. " (an-N ahl: 82-&l)

r{nrs1 * * 't

u)' j

Selanjutnya Allah menerangkan tentang apa
yang bakal menunggu orang-orang y4lg kafir
ketikaharikiamattiba, ,i

WAi\5l.'r,it*4fi,fne{,
{t4\:r-rtt$tujf g(tyjttrc.${;
V$rSiri;tty-:i6rp.iflr#e
KtJieiruj,;{3rg.:t}ittu}
'6,r,'1)"#fililf$ftViir;i
Vft r&;'Jtr fu,' *i. ;'fr JLVV t
g'it;'i,l;e'b11.':6{'uif +tii6.

t5'&$G=a,=r:3\o;(:1i
'Dan (ingarlnh) alan lwri (kztM lfuni bangkitlan dai
tiapiiap umnt semang salsi (rasuQ, Ittmudinn tidnk
dii<inlan lupadn orang-orang ytts kartr funtuk mnn-
bela diri) dnn tidnkpuln merelm dibolchJwn m.anintn
nnnf Apabila uratg-nrang, <alim telah menyaksilan
azgtr, malil tidnldnh diringanL,an. a,ab bagi mnelw dnn
tldak pula mnelw diberi tnnguh. D an apabih orary-
nrang yang mmyekutulwn (AIkh) melilmt sekutu-se-

kutu mneka" mnelw b nlcatn, Ya Tulwn lami, mnelu
inilnh sekutu*lailu lami yang dnhulu knmi sembah

selain dari Englwu.' LaIa selutu-selwtu mnelm berkatn

lrepada mueka'Serungguhny a kamu benm -bmm orang

yang dusta.' Dan, mtrelu mmyatalmn letundulannya

p adn hmi itu lapadn Allah, dnn hilnnglnh dni mne la
apa yang selnlu mnekn adn-adalan. Orang-orangyang
lafir dnn mmglwlangi (rwnusin) dari j al.on Allnh, Kami
tambahkan lup adn mnelu siltsaan di atas silcsann di-
sebablmn mnela sel,alu bnbuat lcerusal@n. "(an-Natrl:
8+88)

Perirandangan{ni diawali dengan sikap para saksi,
yakni para nabi. Mereka akan memberikan ke
saksian mereka tentang apa yang mereka alami di
dunia bersama kaum-kaum mereka. Yaifu, di kala
nabi menyampaikan kebenaran, sedangkan kaum-
nya mendustakannya. Di hari kiamat itu orang-
orang kafir terdiam. Mereka tak diizinkan ber-
argumen mengemukakan pledoi (pembelaan) diri
dan tidak pula diperkenankan mencari banhran
orang lain (syafaa$. Sudah tak ada harapan bagi
mereka unhrk mencari ridhaTuhan dengan ber-
amal di saat ifu, karena sudah berlalu masa me-
mohon ampunan dan mencari ridha-Nya- Kini ting-
ga[ah masa perhifungan amal perbuatan mereka
dan ketetapan siksaan atasnya,

'Apabila nratg-nrang z!.lim tel"ah mmyalesiknn a4b,
malw tidaldah diringanlwn o<ab bagi mereka dan tidnk
pula mnelw dibni tnrgguh. " (an-Nahl: 85)

Di kala terdiam itu, orangorang yang musyrik
kepada Allah dikejutkan dengan melihat sekuhr-
sekufu mereka di medan mahsyar. Sekutu-sekutu
itulah yang dahulu mereka anggap sebagai sekutu-
sekuhrAllah, dan mereka adalah tuhan-tuhan yang

mereka sembah bersamaAllah atau mereka sem-

bah tanpa menyembah Allah. Maka, orang-orang
musyrik itu pun mengarahkan telunjuk mereka
kepada sekutu-sekutu itu sambil berkata

"Ya Tuhnn kami, merclu inilah sekutu-sekutu lmmi
yang dnhulu lwmi. sanbah selnin dari Englmu.,."

Baru hari ihrlah mereka mengakui Allah sebagai,

"Ya Tuhnn lumL" Pada hari ifu mereka tidak
mengatakan, mengenai sekutu-sekuhr ifu, bahwa
mereka itulah sekutu-sekuhr Allah. Tetapi, mereka
mengatakan,'Muelw inilah sekutu-sekutu knmi. "

Para sekutu itu pun terkejut dan gemetaran di.
sebabkan tuduhan yang sangat berat ini. Maka,
mereka pun balik menghadapi tuduhan orang-
orang yang telah menyembah merek4 bahwa itu
semua adalah kebohongan belaka,

"...Lalu sekutu-sekutu mnelw bulan lupada mnelw,
'Saunguhnya lamu benar-benar mang yang dusta."'
(an-Nahh 86)
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Mereka pun menghadap kepada Allah dengan
menyatakan berserah diri dan tunduk kepada-Nya,

'Dan, mnela mmyatakan lutundulannya pada hnri
itu lupada Allnh.'

Tiba-tiba orang-orang musyrik itu tidak men-
dapatkan satu pun tempat berpijak untuk men-
dukung kebohongan mereka di saat-saat yang
sangat genting ini,

"...dan hiknghh dari merelm apa yang selnlu mnelea

ada- adakan." (an-Nahl: 87)

Peristiwa itu pun berakhir dengan penetapan
azab yang berlipat ganda bagi orang-orang yang
kafir, lalu mereka mengajak orang lain unfuk kafir
dan menghalanginya dari jalan Allah,
" O rang- orang y ang kafr dan menghnl"angi (manusia)

dari jalan Allah, Kami tambahlmn lcepada mereka

siksann di atn silsaan disebabl@ mnela selnlu bnbuat
leerusakan." (an-Nahl: 88)

Perbuatan kufur adalah sebuah kerusakan, dan
mengkafirkan orang lain juga kerusakan. Jadi, mereka
telah berbuat kejahatan berupa kekafiran mereka
dan kejahatan lainnya, berupa menghalangr orang
lain untuk mendapatkan hidayah (petunjuk). IGrena
itulah, dilipatgandakan siksaan atas mereka sebagai
balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka.

Itulah kondisi umum pada semua manusia di
saat itu.

Kemudian rangkaian ayat-ayat ini menampilkan
suatu kondisi yang khusus bagi Rasulullah saw.
bersama kaumnya,

W16 i;,ger^4"'i ge fr r;)
6;-4 \41;6iJ";-!',*cF,",+4

SU;:it ifr1a-;ro-rz6'&
"(Dan ingathh) aknn hari lutikn Kami bangkitlwn
pada tiap-tiap umat seorang salcsi atas muela dari
merelu smdiri, dan Kami datanglwnlamu (Mulnm-
mad) mmjadi salcsi atas mnelm (orang-orangmusyrik

Qraisy). Kami turunkan kepadamu Al-Kinb (Al-

@i an) untuk mmj elnska.n segala sesuatu dnn petunj uk
suta rahmat d"an knbar gembira bagi orang-zrangyang
bersnahdrrf.' (an-Nafrt 89)

Di tengah-tengah pemandangan yang terpam-
pang mengenai orangorang musyrik, dan sihrasi
genting di mana sekufu-sekutu mereka mendusta-
kan apa yang mereka tuduhkan, bahkan sekufu-

sekutu itu jusku berserah diri kepadaAllah sambil
membersihkan nama baiknya dari tuduhan orang-
orang yang telah sesat menyembahnya; maka
susunan ayat ini pun menampilkan urusan Rasu-
lullah bersama orang-orang musffi Quraisy, di
hari dibangkitkan seorang saksi daritiaptiap umal
Maka; sentuhan aygt ini datang dengan begitu kuat
dan tepat pada waktunya.

"Kami dntangknn lamu (Muhnrnmad) mmjadi salcsi

atas mnelrn (orang-orang musyrik ryratry). "

Kemudian Allah menerangkan bahwa kitab Al-
Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah adalah,
"untuk metjelnskan segala sesuatn." Karena ifu , tak
ada lagi argumen lain bagi orang yang mencarinya
dan tak ada alasan bagi orang yang mencaricari
alasan untuk tidak mempercayainya.

",.dnn petunjuk snta rahmat dan labar ganlira bagi
zrang-orang tnuslim (yang bnsuahdrn). "(en-Nahl:
89) gc

Ma?frbarangsiapa yang menghendakipetunjuk
dan rahmat, hendaklahia ber-Islam sebeldm datang
hari yang menakutkan itu. Hari di mana orang-
orang yang kafir tidak diizinkan unhrk membela diri
dan tidak diperkenankan meminta maat.

Demikianlah pemandangan-penifindangan hari
kiamat di dalam Al-Qur'an. Peristiwa ini divisuali-
sasikan unhrk sebuah fujuan sesuai dengan rang-
kaian ayat-ayat yang tampak terafur rapi dan sesuai
dengan nuansa yang hendak dicapainya.

::jjia;ipVni,t;-,t\11;:iLy*
'KJ1"SS;.'aS,#,sit:t;n$j
{J }'6.(ty$+ e1$l; t,<.'SK
Kr;;;tA; s'q g, ;, ^.:;::r\:6
c.rK\j,K{;$5#ti5J,-;fri;J;t
"KlsrW(U{j,):;r6iUn
6;3:.J'j';,A<,KS'|3LW
*:|K(1i;r!$F:$,WiLlr.
iLj&'H)45ii6"trj&<-;*
%'"Ji{tM;";65{\5. jAs,lt
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l"4;V:{ijffivjS 6!:'K
S,W,fj"fr s;A\\:"rt'A;1'4:it3'JJ

443Ai*&<tiSt'&;J+Si
b344'*Wq-b\;ar"<2)l-
g'43fr\ribab5i6re
3,-J;j':AJ3+*,r."12;-ii;6

g, <,;Li:,:!;fiJj\1,qi
"Sesunguhnya Allah menyurutr kamu berlaku
adil, berbuat kebajika"n, da^n memberi kepada
kaum kerabal Allah mela.rangdari perbuatan
keji, kemungkara& dan permusuhan Dia mem-
beri pelajaran kepadamu aga"r kamu dapat
mengam.bil pelajaran. (90) Tepatilah perjanjian
dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlatr kamu membatalkan sumpah-sum-
pafr(mu) ihr" sesudah meneguhkannya, sedang
kamu telah menjadikan Atlah sebagai salsimu
(terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya
Allah mengetahui apa yang kami perbuat (91)

Janganlah kamu seperti $eorang wanita yang
menguraikan benang-benang yang sudah
dipintal dengan kuatmenjadi cerai-berai kem-
bali. I(amu menjadikan sumpah (perja.rrjian)mu
sebagai alat penipu di antaramuo disebabkan
adanya sahr golonga^n yanglebih banyak jum-
lahnya dari golongan yang lain Sesungguhnya
Allah menguji kamu denga^n hal itu. Da^n se-

sungguhnya di hari kiamatnanti a^kan dijelas-
kan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu
perselisihkan itu. (92) Kalau Allah menghen-
daki niscaya Dia menjadikan kamu sahr umat
(raja). ftt"pt, Allah menyesatkan siapa yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk ke-
pada siapa ya.ng dikehendalci-Nya. Sesungguh-
nya kamu akan ditanya tentang apa ya.ng telah
kamu kerja^kan (Se)Janganlah kamu menjadi-
kan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu
di antaramu, ya.ng menyebablcan tergelincirnya
kaki(mu) sesudah kokoh tegalnrya dan kamu
rasakan kemelaratan di dunia karena kamu
menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan
bagimu azab yangbesar. (Sn) Janganlah kamu
tukar perjanjianmu dengan Allah dengan
ha{ga ya^ng sedikit (mura$. Sesungguhnya apa
yang ada di sisi Allal\ itulah yang lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui. (95) Apa yang
ada di sisimu a}a^n lenyap, dan apa yang ada
di sisi Allah adalah kekal. Sesungguhnya Kami-

lJJ;€" <,M\3\46;\;A
i#iryt:_rt'trSiir4li?t
tj11,_\3UC,6",f1;fiii4)'t+
4\F.Av4t:^t:fr,66f :r(j,(g$

ryj iF"V( 6:l\ t"W 5 6,1i1 $
r"iE1jt6;,:^::x3-&iHA
<,r{312a(61i$yig,<,F-f ., jt$v
SJil1fiy-rlc3$r:rI-A:;fr;.r;t;
4i: u.eilii$di$ $'bfil iKi
it;A.t;;"61^6$\|:uiiC4).$y
-t6'.:3:^,i'V':Z\:>jj;iirGft g
5/4L\tJ\:rJ4L6gy5r8,,s ji
&-fr{ ;ifr *y,.6hit r-ftfuyt -*
ir,$ $<s,s;;";fr\-g 4 4(s 4:N
6hqtp Ait- * 4t eijt 6;;i.S
;HSJyxy-yir;iG;4t $
Citjfi \,'dJ,S-,1J*iV$s::^ts:

$ry+\.i#)K\C6bhj7
tJ+\i&,q1i.J6i:t$i5",6jt
SVit * i+Ui ily'r,s *1 

^ 
€'V

e;;Vg'+&itfii:€Loii
e;fr1(4{$: <,WF<,4X
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akan memberi balasa.n kepada orang-orang
yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari
apa yang telah mereka kerjakan. (96) Bara^ng-
siapa yang mengerjakan amal salel4 baik laki-
laki maupun wanita dalam keadaa^n beriman,
mala sesungguhnya Karni akan berikan ke-
padanya kehidupan yang baik Sesungguhnya
akan Kami beri balasa^n kepada mereka de-
ngan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjal€n. (97) Apabila kamu membaca
Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta per-
lindungan kepada Allah dari seta"n yang ter-
kuhrk (98) Sesungguhnya setan itu tidak ada
kekuasaan atas orang.orang yang berima^n da^n

bertawakal kepada fthannya. (99) Sesungguh-
nya kelcuasaan setan harryalah atas orang-orang
yang menga.rnbilnya jadi pemimpin dan atas
orang-orang yang mempersekuhrkannya de-
ngan Allatr. (100) Apabila kamu letakkan suatr
ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggati-
nya padahal Allah lebih mengetahui apayang
ditunrnka^n-Nyq mereka berkata'Sesungguh-
nya kamu adalah orang-orang ya^ng mengada-
adat<an salu' BahkarU kebanyakan mereka tiada
mengetahui" (101) Ibta"kanlah,'Ruhul Qudus
fiibril) menunrnkan Al-Qrr'an itr dari Tirhanmu
dengan benar, unurk meneguhkan (hati) orang
orang yang beriman, dam menjadi pehrnjuk
serta kaba^r gembira bagi orang-orang yang
berserah diri kepada (Allaft).' (102) Dan sesung-
guhnya Kami mengetahui bahwa mereka
berkata,'Sesungguhnya Al-Qpr'an itu diajar-
kan oleh seseorang kepadanya (Muhammad).'
Padahal, balusa yang mereka hrduhkan (bahwa)
Muhammad belajar kepadanya batrasa'Ajam,
sedang Al-Qur'a^n adalah bahasa Arab yang
tera.ng. (f03) Sesungguhnya orang-orang yang
tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al-

Q*'"rr), Allah ddak al€n memberi penrnjuk
kepada mereka dan bagi mereka azab yang
pedih. (104) Sesungguhnya yang mengada-
adakan kebohongan, hanyalah orang€rang
yang tidak berinran kepada ayat-ayat Allah dan
mereka itulah orang-orang pendusta- (105)
Ba^rangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah
ia beriman (dia mendapat kemurkaam Allah),
kecuali orang yang dipa.ksa kafir padatral hati-
nya tetap tenang dalam beriman (dia tidak ber-
dosa). Akan tetapi, orang yang melapangka^n
dadanya unhrk kekafira"n, maka kemurkaan
Allah menimpanya da"n baginya az,ab yang

besar. (106) Yang demikian ihr disebabka^n se-
sungguhnya mereka rnencintai kehidupan di
dunia lebih dari a.khira[ dan bahwa Allah fiada
memberi pehrnjuk kepada kaum yang kafir.
(107) Mereka itulah orang-orang yang hati, pen-
dengara^n, dan penglihatannya telah dikunci
ma.ti hatinya oleh Allah dan mereka itulah orang-
orangyanglalai. (108) Pastilafr bahwa mereka
di a^ktrirat nanti adalah orang-orang yang me-
rugt (109) Sesungguhnya Tirhanmu (pelindung)
bagi orang-orang yang berhijrah sesudah
menderita cobaan, kemudia^n mereka berjihad
dan sabar. Sesungguhnya Thhanmu setelah ihr
benar-benar Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (ttO) (Ingatlah) suahr hari (ketika)
tiap-ti,ap diri datang unnrk membela dirinya
sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan
(balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang
mereka tidah dianiaya (diruglkan)." (111)

Pengantar
Pelajaran terdahulu ditutup dengan firman Allah

ta'alayang berbunyi,

"Kami turunkan Al-Kitnb (Al-@i an ) untuk man-
jelnslan segah sesuatu dnn petunjuk sutn rahmat dnn
knbar gembira bagi orang-oratg yang bnsnah diri."
(an-Nahft89)

Nah, pada tema kali ini akan dijelaskan tentang
sebagian yang terdapat di dalam AlQur'an berupa
tihyan' penjelasarr',. al-hudz'pefunjuk', rahmaf dan
kabar gembira. Di dalamnya terkandung perintah
untuk berbuat adil, ihsan (baik), memberi kepada
kaum kerabat serta mencegah dari perbuatan yang
keji, mungkar, dan permusuhan. Di sana juga ter-
kandung perintah menunaikan janji-janji dan larang.
an merusakperjanjian itu setelah dikukuhkan.

Semua ini pada dasarn5ra adalatr prinsipprinsip
moralitas yang asasi (pokok) yang termaktub
dalam kitab Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat pen-
jabaran tentang sanksi yang dilakukan karena
membatalkan suatu perjanjian dan menjadikan janji
itu sebagai bahan tipuan dan tndhlil'penyesatan'.
Itulah azab yang pedih dan kabar gembira bagi
kaum yang bersabar bahwa mereka akan mem-
peroleh ganjaran yang lebih baik dari apa yang
mereka perbual

Kemudian diterangkan pula adab dan etika
ketika hendak membaca kitab AlQur'an ini. Yaitu,
dengan'istia'adzph'memohon perlindungan' ke
padaAllah dari setanyang terkutuk unb.rk mengusir
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godaannya dari majelis Al-Qur'anul-Karim. Di sam-
ping juga disebutkan sebagian rumor kaum musyri-
kin tentang kitab Al-Qur'an. Di antara mereka ada
yang menuduh Rasulullah telah berbohong atas

nama Allah. Dan, di antara mereka ada pula yang
mengatakan, "Sesungguhnya anak lucil asing inilnh
yang telah rnengajarlunAl-@i an ini!"

hlu, di alfiirpembahasan akan dijelaskan peri-

hal balasan orangorang yang kufi.r setelah rnereka
beriman; balasan orang{ftrrg yans dipaksa berbuat
kekufuran sementara hatinya tetap tenteram de
ngan keimanan; balasan orangorang yang difitnah
dari agamanya kemudian mereka berhijrah, ber-
jihad, dan bersabar. Untuk semua ini terdapat pen-
jelasan, petunjuk, ratrmat, dan kabar gembira bagi
orangorang yang berserah diri.

Misi Al-Qur'-,,** ;*r-, Masyaralcat

iifi at,tQ\j,*'ii:S;j\|\':,\Lt-*
KJ1"#;.AU$;i1t^trq,4
1J*^itt'i\-fit et:tj'*, t <.;5x
Kl;,;;r';t+srC*;ji1:J$\W
;)K'\3K{; $ <,Fi(d;';rtiw
ffi66(U{j,):r:rrQiUi
6;j:-j\l$<'KJ'66{tr'
e*Su-^:;rrtfi:'1::r{ifr }L}'
iLj-A'et$:rti6trjt<.jt#
%"Jif$iiu,s*i{6iUS{'

$'"!:;K
'S aanguhnya AIInh mmyuruh (lamu) b erlnku adil,
berbuat lubajilan, dnn mmtberi lepada ltaum ltnabat.
Allnh mdarang dai pnbuatn, lnjt, lennunglara4 dnn
pnmwiwn. Dia mmtrni pmgaj man lepadnmu agar
lwmudapatmngarnbilpelajaran.npafilahptrjanjian
dtrgan AIIah apabila lmmu berjanji dnn janganhh
kmnu rcnbanllan sumpah-sumpah(mu) itu, sesadalt

mencguhlannyO sedang lwmu Ulnh nnY an;lan Allah
wbagai salrsimu (talwdnp sumpah-nmpah itu). Se-

sungguhnya Allnh mengetahui apa yang larnu pabuaL

Janganlah lamu seperti semang wanitn yang mengurai'
lun berangny a y ang sudnh dipintal daryan kuat, mnt'
jadi cnai-berai lurnbali. Karnu mmjadiknn sumpah
perjanlian(mu) i.tu wbagai aht pmipu di antnramu,

disebablun adanya satu golongan lang lebih banyak
jumlalinya dari golongan yang lain. Sesungguhnya

Allah lnny a rcnguji lamu dmgan lml in. Da4 senng-
guhny a di lari kiamat alun dj ij elnslan- Ny a hpadnmu
ap a y ang dnhulu knmu pnselirihlmn itu. I{alnu Allah
mmghendnki, nismy a D ia mni adilan. lwmu salu umat
(saja). Titapi, Allnh menyaatlmn siapa yang Din kz-

hmdaki-Nya dm membni pau$uk letpadn siapa yang
Dia luhzndnki- Ny a. Sesungulary a lwmu alan ditany a
tentang apa yang telnh lwmu knjalan." (an-Natrl:
eo-e3)

AlQur'an dihrunkan untuk membangun umat
dan menata sebuah masyarakat. Yakni, mem-
bangun dunia yang menegakkan nizlwm'tatanan'
AlQur'an yang datang sebagai dal$ah'ulnn\ryah'
internasional'darr'iruaniyyah'membawamisike-
manusiaan' yang tidak mengkhususkan hanya
untuk sebuah kabilah (suku), umat ataupun ke-
bangsaan saja Akan tetapi, yang menyahrkan semua
itu hanyalah akidah yang merupakan inti dan ikatan
bagr kebangsaan dan aslmbiyy ah'fanatisme'.

Dari sinilahAlQur'an datang dengan membawa
mnbadi"prhsiVprinsip'yangakanmenguatkantali-
tali jamaah dan sebuah jamaatr yang ada Ia menjadi
penenang setiap individu, umat, dan bangsa. Iiiqoh
'kepercayaan penuh' dengan mu'amalah'sistem
sosial', janji, dan semua perjanjian.

Disebutkan pada kata a.dlyarrg menjadi peno
pang setiap individu, masyarakal dan bangsa se
bagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-
hari. Sedikitpun tidak dirasuki oleh syahwat dan
tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa
benci. Tidak akan tertukar dengan keturunan dan
nasab, stafus kaya atau miskin, kuat atau lemah.
Akan tetapi, semuanya berjalan di atas relnya ber-
dasarkan sahr neraca untuk semuanya dan ditim-
bang dengan suatu timbangan yang satu pula untuk
semua lapisan.

I{ata al-'adl digandeng dengan kata al-iluan
yang melembutkan ketajaman keadilan yang solid.
Sehingga, membiarkan pintu-pintu terbuka lebar
menuju keadilan bagi siapa saja yang ingin ber-
tnsamuh'taleranst dalam sebagian haknya demi me
ngutamakan kasih sayang hati nurani dan sebagai
penyembuh kedengkian jiwa. Pintunya juga ter-
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buka untuk orang yang ingin bangkit di atas ke-
adilan yang wajib dilakukan baginya sebagai obat
penawarbagi luka atau sebagai penyandang sebuah
keistimewaan (kapabilitas) .

l{ata al-ilxanlebih luas maknanya secara mn"dlu-

lan'penunjukan'. Setiap amal perbuatan yang baik
dan ihsan, memerintah manusia untuk berbuat
yang ihsan, semuanya itu mencakup setiap amal
dan setiap muamalah (sistem sosial). Dari sinilah
ihsan itu meliputi seluruh sudut-sudut kehidupan
dari sesi hubungan seorang hamba dengan Rabb
ny4 hubungannya dengan keluarganya hubungan-
nya dengan masyarakal dan hubungannya dengan
kemanusiaan secara luas.

Kemudian dikonkretkan bahwa sebagian dari
perbuatan iluan itu adalah itaid<il qur ba' membei
kepada kaum kerabat'. Penampakkan perintah di
sini semhta-mata hanyalah unfuk ta'<imarl'peng-
agungan' dan'taukid'penegasan' terhadap per-
buatan baik tersebul Perbuatan baik ini dibangun
bukan di atas dasar' ashnbiylah'hnatisme golongan'
terhadap keluarga. Akan tetapi, dibangun di atas
prinsip nlaful'salng menopang' yang dilakukan
secara tadarruj'bertahap' oleh Islam dari skup
mikro (kecil) ke skup makro (besar) sesuai dengan
teori sistemnya terhadap prnsip' tnlmful ln
'Allah melarang dari pnbuatan lceji, lumunglmran,
dan pnmusulmn."

Al-fahsyah adalah setiap masalah yang buruk
atau melampaui batas. Dari padanan kata inilah lalu
diltrususkan, yakni yang bermakna keji memusuhi
kehormatan manusia Karena ifu adalah perbuatan
keji yang di dalamnya mengandung pemusuhan
dan melampaui batas. Sementara l<ata al-munlar
adalah setiap perbuatan yang dibingkai oleh fitah
manusia. Maka, dari sinilah syariat pun menging-
karinya. Itulah syariatftrah- IGdang fitratr itu me
nyimpang (oleng) dan syariat tetap tegar menun-
jukkan asal fitratr sebenarnya sebelum ia menyim-
pang. Adapun kata al-baglryuadalah kezaliman dan
melampaui batas terhadap kebenaran dan keadilan.

Tidak akan mungkin sebuah masyarakat akan
tegak di atas dasar kekejian, kemungkaran, dan
permusuhan. Mana mungkin sebuatr masyarakat
yang di dalamnya tersebar perbuatan kekejian de
ngan segala macam warnanya, kemungkaran de
ngan segala macam daya tarilany4 dan permusuhan
dengan segala aral-aral melintang di dalamnya,
dapat tegak.!!!

Fibah manusia akan bangkit seketika saatmeng-

hadapi ketiga kekuatan penghancur ini, bagai.
manapun besarnya kekuatan itu digalang, bagai-
manapun para thaghut berupaya dengan segala
fasilitas-fasilitasnya untuk menjaganya. Historis
manusia semuanya adalah kumpulan kebangkitan
kebangkitan. Ya, kebangkitan-kebangkitan melawan
kekejian, kemunglpran, dan permusuhan. Sekali-
kali ika\--ikatan ataupun negara manapun tidak
akan dapattegak dan eksis di atas dasarketigake
kuatan tersebut. Bergantung kepadanya adalah
bukti bahwa kekuatan besar itu adalah unsur-unsur
asing yang bersemayam di dalam tubuh kehidupan
ini.

Sungguh, fitrah manusia pasti akan bangkit
unfuk mengusirnya sebagainrana orang yang hidup
akan mengusir setiap jasad asing manapun yang
mencoba masukke dalam tubuhnya PerintahAllah
unhrk berbuat adil dan ihsan, sertalarangannya dari
segala perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan
sangat sesuai dengan fitzh manusiayang sehat dan
bersih. Menguatkanny4 dan memotivasinya untuk
melakukan perlawanart dengan nama Allah (bis
millah). Oleh sebab itu, ulasan terhadap ayat ter-
sebut menyertainya,

'Dia mernberi pelajaran lupadnmu agar lamu meng-
ambil pelnjaraz.. "(an-Nahl: 90)

Cukuplah ayat ini sebagai 'i{wh'wejangarr'
pengingatyang mengingatkan wahyu fibah yang
bersih dan lurus.

' ftpatilah pni anj ilin dmgan Alkh apablln lcamu bn -
janji dnn janganhh lamu membatallun sumpah-
sumpahmu i.tu, s esudnh mencguhlanny a sednng kamu
telnh merjadikan Allnh sebagai sakimu (terhadap
nmpah-sumpahmu iat). S*ungulmya Allah mntgetn-
hui apa yang lwmu pnbuaL "(an-Nahl: 91)

Menepati janjiAllah mencakup baiat (sumpah/
janji) umat Islam kepada Rasulullah, dan mencakup
pula setiap perjanjian terhadap perbuatan matruf
yang diperintahkan Allah. Menepati janji-janji ada-

latr jaminan atas keberlangsungan unsur triqahke
percayaan penuh'dalam etika pergaulan di antara
manusia Thnp a tsiqahkt, rrralro,sebuatr masyarakat
tidak akan tegak. Begitupun kemanusiaan, tidak
akan tegak melainkan dengannya-

I(onteks ayat di atas seakan-akan membuat malu
par a muta'ahidin' pemegaurg janji' ketika mereka
membatalkan sumpatr-sumpatrnya setelah mereka
meneguhkan sendiri janji-janjinya itu. Sementara
mereka telah menjadikan A[ah sebagai saksi bagi
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mereka. Mereka pun memberikan kesaksian sum-
palr-sumpahnya kepadaAllah dan rnenjadikan Allah
sebagai saksi bagi mereka untuk menepatinya.
Kemudian Allah mengancam mereka dengan anqrm-
an yang sangat halus dari jangkauan mereka,' "Se-

sungguhnya Allnh mmgetnhui apa yong lamu pnbuat. "
Ajaran Islam sangattegas tentang masalah pene

patan terhadap sumpah ini dan tidakmemberikan
peluang toleransi sedikit pun dalam hal itu selama-
nya l(arena masalah menepati sumpah ini adalah
kaidah ts iq ah kepercayaan' yang tanpanya ikatan
suatu jamaah akan berurai dan lepas. Konteks-
konteks ayat di atas tidak hanya berhenti mem-
bahas pada masalah perintah menepati janji dan
larangan membatalkannya. Tapi, juga menyampai-
kannya dengan cara memaparkan contohcontoh,
melarang keras pelanggaran terhadap sumpah, dan
menafikan (meniadakan) sebab-sebab yang ter-
kadang dijadikan alasan oleh mereka.

'Janganlah knmu seperti seorang wanita yang me-
ngurailan bnnngry a yang sudnh dipinrnl dnrgan kuat,
mcnjadi cnai-bnai kembali. Knmu mmjadiknn sum-
pah (ptrjanjianmu) wbagai alnt pmipu di antnramu,
disebabknn adanya satu gol.ongan yng lzbih banyak
jurnlahnya dari gohngan yang lain. Sesungguhnya

Alkh lwny a mmguj i lmmu d"engan lnl itu. D on, sesung-

guhrya di h"ari kiamatnnnti alwn dijelnlnn-Nya ke-
padnrnu apa yang dahulu lumu pnseliihknn itu. " (an-
Nahft 92)

Orang yang membatalkan sumpatrnya bagaikan
seorang wanita yang idiot lagi lemah tekad dan
pikirannya. Wanita itu memintal benangnya kemu-
dian menguraikan dan membiarkan benang ter-
sebut sehelaidemi sehelai lepas dan terpisah!! Se
tiap hal yang serupa dengan perumpamaan ini me
nunjukkan kehinaan, kekerdilan, dan keanehan.
Membuat masalah tersebut buram di dalam jiwa
dan buruk di hati. Inilah yang dimaksud dengan
pengibaratan pada ayat tadi. Manusia yang paling
terhormatpun tidakakan sudi (rela) apabila dirinya
diibaratkan sebagai seorang wanita yang lemah
iradah'kemauannya' dan dangkal akal pikirannya
yang hanya menghabiskan umurnya untuk hal-hal
yane tidak ada manfaatnya!!

Ada juga sebagian kaum kafir yang menjadikan
alasan bagi dirinya ketika ia membatalkan janjinya
dengan Rasulullah bahwa beliau dan orang-orang
yang bersamanya sangat sedikit dan lemah.
Sementara kamu Quraisy adalah kelompok yang
kuat dan banyak. Karenanya, Allah memperingat-

kan merekabahwa itu bukanlah suatu alasanyang
benar bagi mereka untuk menjadikan sumpah-
sumpah mereka sebagai alat penipu belaka dan
mereka pun bisaberlepas diri darinya. Firman-Nya,

"Knmu menj adilmn sump ah (p nnj anj ian)mu s eb agai
alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu
golnngan yang lehih banyak jumlnhnya dmi gohngan
yanghin."

Yakni, dengan sebab suatu kelompok lebih besar
jumlahnya dan lebih kuat dibanding dengan ke
lompok lainnya dan mencari kepentingan (kemas
lahatan) dengan kelompokyang lebih banyak.

Masuk dalam maksud konteks ayat tersebut
adalah pembatalan perjanjian hanya untuk me
wujudkan apayang dinamakan saatini dengan '*e-
pentingan negara" (mashlmt ad-daulah), dengan
dibenfuknya dnulnh mu'altndnlt'negara-negara yang
terlibat dalam suatr perjanjian' dengan suahr negara
lain atau dengan sejumlah negara. Kemudian di.
batalkan kesafu an negara-negara tersebut kareni
ada sebuah negara atau sejumlah negarayang lebih
banyak pengikutnya dari yang lain demi mewujud-
kan "maslnhntud dnulah".

lslam tidak mengakui alasan semacam ini. Islam
hanya memerintahkan dengan tegas agar meme
gang janjinya (menepatinya) dan tidak menjadikan
sumpah-sumpah itu sebagai sarana unfuk melaku-
kan penipuan. Iain halnya apabila yang bersangkut-
an tidak mengikrarkan suatu perjanjian ataupun
kerja sama di luarruang lingkup kebaikan dan ke
talnraan. Tenhr saja tidak dibenarkan melakukan
suatu perjanjian dan kerja sama di atas dasar dos4
kefasikan, kemaksiatan, memakan hak-hak orang
lain, dan merampok kekayaan negara dan bangs.
Atas dasar inilah bangunan jamaah Islam dan negara
Islam tegak Betapa tenteram, damai, dan sejahtera
apabilamuamalah (sistem sosial) individu dan inter-
nasional diatur oleh sistem Islam!!

Konteks ayat ini memperingatkan semua alasan
yang serupa dengannya. Memperingatkannya
bahwa munculnya keadaan seperti ini, "disebablwn
adnnyamtugohnganyonglzbihbanyak jumhhnyadan
golnngan yang lnin'i adalahcobaan dari Allah kepada
mereka unfuk menguji iradnhkemaran' dan'u afa"
'menepati janji'. Juga menguji kemuliaan terhadap
diridiri mereka sendiri dan menyinggung (menyin
dir) sikap merekayang melakukan pembatalan janji
yang telah mereka persaksikan kepada Allah,

'\esungguhnya Allnh lnny a menguj i lumu dmgan lnl
itu."
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Setelah itu masalah khilaf'perselisihan' yang
metbatkan semua jamaah dan kelompokmanusia
dikembalikan kepada Allah di hari kiamat untuk
diputuskan oleh-Nya,

'Dan, sesungguhnya di hnri kiam.at alan dijelnlnn-
Nya leepadamu apa yang dahulu kamu puselisihlan
rlz."(an-Nahl: 92)

Allah menjelaskan ini semua agar setiap jiwa
ridha dengan penepatan janjinya, meskipun kepada
orang{rang yang berbeda pandangan dengannya
dalam masalah ide (pikiran) dan akidah,

"Kalnu Allnh mmghmdnki, niscaya Dia menjadiknn

lamu satu umnt (saja). Titnpi, Allah mrnyaatlmn siapa

s aj a y ang dilce hmdakf Ny a dnn memb n i p e turtj u k lu -

pada siapa yang diluhmdnki-Nya. Sesungguhnya knmu

akan dinrry a tentang apa y ang telnh lamu lakukan. "
(an-Nalil:93)

Kalau Allah menghendaki, pasti Dia mencipta-
kan manusia dengan kesiapan yang satu untuk
mendapat hidayah. Akan tetapi, Allah menciptakan
mereka dengan kesiapan masing-masing yang ber-
beda, sebagai keputusan yang tidak akan terulang
kembali. Begitu pulaAllah menjadikan sururahrllah
untuk petunjuk dan kesesatan yang di atasnyalah
manusia semuanya akan melintas sesuai dengan
kehendakAllatr.

Setiap manusia akan bertanggung jawab ter-
hadap apayang telah dilakukan. Perbedaan dalam
masalah akidah tidaklah menjadi sebab rusaknya
janji-janji yang telah dibuat. Perbedaan memiliki
sebabsebab yang berhubungan dengan ma"ryintilkh
'kehendak Allah'. Perjanjian akan tetap menjadi
tanggungan meski akidah berbeda-beda. Inilah inti
dari sistem pergaulan yang bersih. Inilah ketoleran-
sian dalam beragama yang tidak pernah bisa di.
wujudkan dalam realitas kehidupan kecuali oleh
ajaran Islam yang semuanya tercanhrm dalam ayat-

ayatAl-Qur'an.
Ayat ini terus menegaskan begitu urgennya me

nepati janji-janji (sumpah-sumpah). Juga melarang
dari segala macam bentuk menjadikan sumpah-
sumpah itu hanya sebagai instrumen penipuan dan
pengelabuan. Yakni, menyebarkan rasa tenang
yang palsu dan bohong untuk memperoleh kepen-
tingan-kepentingan jangka pendek dari semua
kepentingan yang ada di dunia yang fana ini.

Demikianlah ayat ini juga memperingatkan akibat
fatal yang ditimbulkan, seperti terjadinya kegun-
cangan pada penopang-penopang kehidup an nnfiqry ah

Jiwa/mental' dan' ijtim.a'iafr 'sosial'; serta guncang-

an akidah (ideologi), ikatan-ikatan, dan muamalah
(sistem pergaulan). Ayat ini mengingatkan dengan
siksayang pedih di alitrirat nanti dan mengharap
kan pengganti di sisiAllah terhadap apayang sudah
dilewatkan penepatan janjinya untuk kepentingan
sesaat. Ayat ini menyadari akan fananya apa-apa
yang berada di tangan-tangan mereka dan meyakini
kekalnya apayang ada di sisiAllah yang tidak akan
pernatr habis dan tidak akan pernah terpuhrs rezeki
yang diberikan-Nya

Ja^nga^nJadikan Sunpah Sebagai Alat Menipu

a;:;:$'i'fu-45V":{4',r#*;
:.t;SirfJt;t't;aSI,"tq;Ai\:"Tt;
T;;t,4dyWft;$i;W{j S
6k-f"4u S 6jis;',' :L- 

"LfJ
ue3,,;Aw2iji343'*U;;,,--

#6ja.16t4
'Janganlnh lmmu jadilan sumpahtumpahmu sebagai

alat menipu di antaramu yang merryebabkan tn-
gelincirnya kaki(mu) sesudnh kokoh tegaknya, dan
kamu rasalwn lumelaratan (di dunia) lwrma lamu
menghnlangi (manusia) dnri jalan Allnh dan bagimu
a<ab yarybesar. Dan, janganl.ah lmmu tular pnjan-
jianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit
(murah). Sesunguhnya apa yng ada di sisi Allah,
itulnh y ang bbih b aik bagimu j ikn knmu mengetahui.

Apa yarry ada di sisimu alwn lenyap dnn apa yang ada
di sisi Allnh alan lulal. Dan, sesunguhnya Kmni alan
memberi balnsan kepada zrang-orang yang sabar
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mnela lerjakan." (an-Nahl: 94-96)

Menjadikan sumpah-sumpah sebagai bahan
tipuan dan pengelabuan akan membuatguncangan
akidah yang ada di dalam kalbu dan memperburuk
rupa akidah itu di dalam jiwa-jiwa orang lain. Orang
yang bersumpah dan ia mengetahui bahwa dirinya
sebenarnya menipu dalam sumpahnya ifu, maka
akidahnya tidak akan mungkin bisa tegar dan
prjakan kakinya pun tidak akan kuatpada jalan itu.

Pada saat yang sama, orang yang melakukan
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penipuan tersebut telah memperburuk wajah aki-
dah di hadapan orang-orang yang bersumpah de-

ngannya, kemudian ia melanggarnya. Mereka tahu
bahwa sumpah-sumpahnya itu adalah untuk mela-
kukan penipuan dan pengelabuan. Dari sinilah ia
menipu orang lain dari jalan Allah dengan bentuk
permisalan terburuk yang diperumpamakan untuk
kaum yang beriman kepada Allah.

Banyak sekali bangsa yang memeluk Islam
disebabkan mereka menyaksikan langsung kaum
muslimin yang komitrnen dan tulus dengan sum-
pahnya, kejujuran mereka dalam dalam janjinya,

dan keikhlasan mereka dalam bermuamalah de-

ngan orang lain. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah
meninggalkan pengaruh yang kuat dan karakter
yang mulia dalam jiwajiwa kaum muslimin dari segi
ini yang senantiasa menjadi watak dan karakter
muamalah dalam Islam, baik secara individual mau-
pun internasional, yang memiliki keistimewaan ter-
sendiri.

Diriwayatkan bahwa Mu'awiyah bin Abi Suryan

memiliki batas waktu perjanjian dengan Raja

Romawi (Heraklius). Maka, Mu'awiyah pun ber-
jalan hiingga akhir perjanjian itu. Ketika waktu per-
janjian itu sudah habis, dan Muawiyyah sudah men-

dekati negeri Raja Romawi, ia membuat Raja Romawi
menjadi cemburu (karena ia menepati janji yang
dibuatnya dengan R4a Romawi), sementara sang
raja tidak merasakan apa-apa. Maka, Umar bin
"Utbah berkata kepadanya, "Allahu Akbar, wahai
Mu'awiyah. Kita harus menepati janji kita dan tidak
ada lagi peluang untuk melanggar perjanjian ini.
IGrena saya telah mendengar Rasulullah bersabda,

'Barangsiapa yang memiliki perj anjian dzngan suatu

laum, maka janganlah ia melepaskan ilutan janji itu
sehinga batas waktu itu hnbrs. "Akhirnya, Mu'awiyah
pun kembali bersama bala-tentaranya. Riwayat-
riwayat lain tentang masalah memelihara perjanjian-

perjanjian (meskipun kesempatan membatalkan
perjanjian yang telah dibuat untuk suatu kepen-
tingan jangka pendek itu ada) banyak disebutkan
dalam hadits-hadits mutawatir yang masyhur.

Al-Qur'an telah mewariskan karakter Islam nan

mulia ini dalam jiwaiiiwa umat Islam. Dalam hal ini,
Al-Qur'an memberikan motivasi-motivasi dan

teguran-teguran keras, memperingatkan, memberi-
kan ancaman, dan menjadikan suatu perjanjian itu
sendiri adalah perjanjian denganAllah. Begitu pula

Al-Qur'an menganggap segala manfaat (kepenting-

an) yang ditimbulkan dari sikap pembatalan per-
janjian yang telah dibuat itu, hanyalah kepentingan

yang sesaat danjangka pendek. Sedangkan, sikap
menepati janji itu adalah sikap yang sangat mulia
dan mendapat ganjaran tersendiri di sisi Allah,

'Janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah
dengan harga yang sedikit (murah). Saungguhnya apa

yang ada di sisi Allah, itulnh yang lebih baik bagimu

jika kamu mengefohui." (an-Naht 95)

Di sini juga disebutkan bahwa apa saja yang
berada di sisi manusia pasti akan lenyap. Hanya apa

yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal.

'Apa yang ada di sisimu alun lznyap dan apa y ang ada

di sisi Allnh aknn kzkal."

Ayat ini menguatkan tekad untuk menunaikan-
nya (menepatinya) dan sabar menanggung segala

beban dalam menepatinya serta menjanjikan balas-

an yang mulia bagi orang-orang yang sabar.

"Sesungguhnya Kami akan memberi bal.asan kepada

nrang-nrangyang sabar dengan pahnla yang lebih baik
dnripadn apa y ang telnh muekn kerj almn. " (an-Nahl:
e6)

Memaafl<an segala sikap keliru yang mereka
lakukan, agar perbuatan baik yang mereka lakukan
mendapat balasan yang setimpal.

Standar Kebahagr4an Manusia dalam Hidup Ini
Eratkaitannya dengan masalah amal perbuatan

dan balasan, Allah memberikan ta'qib'ulasan'
dengan satu kaidah umum tentang keduanya,

:B';ssiigtntApi ,;;;
z-7 ) z >/qa )/cz .'1. i. ..( 4r/. ) 1' .ti(

t-...-\,,f.4tsW_f: + ca,s- at;t'c+)s

&3;613uuY
"Barangsiapa yangmengerjaknn amnl saleh, baik laki-
lnki maupun wanita dalnm keadaan beriman, maka

sesungguhnya almn Kami bnilan lupadanya lehilupan
yang baik dan sesungguhnya aknn Kami beri balnsan

kepada merekn pah.ala yang kbih baik dnri apa yang

telnh merekn kerjaknn." (an-Nahl: 97)

Dari petikan ayat ini setidaknya ada beberapa
kaidah yang bisa kita ambil.
1. Baik laki-laki maupun wanita, keduanya sama

dalam kaidah amal dan balasan, sama dalam
hubungannya dengan Allah dan ganjaran ke-



Juz XM Surah al-Hijr dan an-Ndhl (212) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an W

duanya di sisi.Nya. Sementara lafaz min'yang
menunjukkan jenis' ketika ditinjau mencakup
laki-laki dan wanita. Hanya saja konteks ayat ini
merinci,'...dnri jmislaki-lnkidnnwanita'iwft sk
menambah statemen (pernyataan) hakikat ini.

Hal ini dibahas dalam surah yang mencerita-
kan tentang kebejatan jahiliah dalam memper-
lakukan kaum wanita, dan kedangkalan mereka
terhadap kaum hawa. Juga rasa malu yang amat
sangatbagi siapa saja (darikaum jahiliah) yang
memperoleh kelahiran anak wanita. Sehingga,
mereka menjauh dari masyarakat sekitar de-
ngan menanggung rasa sedih, gundah, malu,
dan tercoreng aib!!

2. Amal saleh ihr memilikikaidah orisinaltersendiri
yang dipusatkan kepadanya. Yang dimaksud di
sini adalah kaidah keimanan kepada Allah,
"dnlam kzadnnn buim.an.'Tanpa kaidah keiman-
an ini, yang namanya bangunan tidak akan tegak
Tlanpa ikatan ini, keberagaman tidak akan bisa
bersafu. Tanpa ikatan ini, semuanya ibarat abu
yang ditiup angin dengan keras pada suahr hari
yang berangin kencang.

Akidah adalah poros yang diikat oleh benang-
benang. Karena jika tidak demikian, maka aki-
dah itu akan menjadi ujung-ujung tali yang lepas

satu per sahr. Akidahlah yang menjadikan amal-
amal saleh itu sebagai pembangkit dan memiliki
tujuan. Menjadikan kebaikan sebagai asalyang
kuat yang bersandar kepada asal yang besar
(sumbernya, yakni Allah). Tidak ada lagi peng-
halang dan penguncang yang cenderung ber-
sama syahwat dan hawa nafsu ke mana saja ke
duanya berjalan.

3. Balasan amal saleh yang dilakukan dengan
landasan keimanan adalah hayatan thayyiban
'penghidupan yang baik' di dunia ini. Benhrknya
tidak mesti penuh dengan kenikmatan dan lim-
pahan harta benda. Terkadang mungkin saja

dengan hal itu dan kadang pula tidak. Dalam
hidup ini banyak kekayaan selain harta yang
melimpah-ruah, namun membuat hidup tenang
dalam batas yang cukup. Yaitu , ittisltal'senarrfrasa
kontak' dengan Allah , tsiqohkepada-Nya dan me
rasa tenteram berada dalam pemeliharaan-Nya,
penjagaan- dan ridha-Nya.

Kekayaan lain bisa dalam bentuk kesehatan,
ketenangan, kesejahteraan, keberkahan, tempat
tinggal yang nyaman, dan kedamaian hati dan
jiwa. Begitu pula dengan kegembiraan melaku-
kan amal saleh yang pengaruhnya membekas

dalam lubuk hati sanubari dan dalam hidup ini.
Harta hanyalah sebuah unsur yang cukup
dimiliki dalam jumlah yang sedikit, ketika hati
sudah terpaut dengan sesuafu yang lebih besar,
lebih mulia, dan lebih kekal di sisi Allah.

4. Penghidupan yang baik di dunia ini tidak akan
mertgurangi pahala yang mulia di akhirat kelak
Tentunya pahala yang akan diraih pun sesuai
dengan amal terbaik yang dilakukan oleh orang-
orang beriman yarlrg amilun'aktivis' dalam hidup
ini. Masuk dalam bentuk balasan baik yang akan
diterima oleh mereka adalah pengampunan
Allah atas segala kesalahan dan dosa yang
pernah dilakukan. Betapa mulianya balasan ihr! !!

Kebencian Abadi Setan terhadap Risalah
Al-Qpr'an dan Para Pendukungnya

Berikutnya adalah petikan ayat yang berbicara
sekelumit tentang kekhususan Al-Qur'an. Pema-
paran tentang adabadab dalam membacanya dan
rumor-rumor orang-orang musyrik tentang Al-
Qur'an ini,

ai 6ti:6G<,(At66g
ryj i,3\fr( 6J\ :i"w :1 ;.:t i:r $
rieoji &; ii:Ln r3r $ iJu6:

toK;+jiJ\i
"Apabil.a knmu mernbacaAl-@ti an, hendnklah lamu
meminta pnlindungan kepada Allnh dari setan yang
tnkutuk. Sesunguhrya setnn itu tidnk adn leekuasann-

nya terhndap zrang-orang yang beriman dan ber-
nw alrnl lcepada Iilhnnny a. Sesungguhny a leelwasaan-

ny a (s etan) lwny alnh atns mang- arang y ang mmgambil-
nya ja"di pemimpin dan atas orang-orang yang mem-
persekutulanny a dmgan A//ai. " (an-Nahl: 98-100)

Memohon perlindungan kepadaAllah dari goda-

an setan yang terkuhrk adalah sebagai pembukaan
terhadap suasana di mana ayat-ayatAllah dibaca-
kan. Juga menyucikannya dari bisikan-bisikan setan
dan mengorientasikan setiap relung-relung hati hanya
kepada Allah secara bersih, sedikit pun tidak disibuk-
kan oleh penyibuk yang berasal dari alam najis dan
burukyang memang sengaja diembuskan setan.

Maka, mintalah perlindungan kepada Allah dari
setan yang terkutuk,

I
(
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"Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya
tnhadnp orang-orang yang beriman dnn bertawakal
lupada Tillwnny a. " (an-Nahlz 99)

Orang-orang yang berorientasi hanya kepada
Allah dan membersihkan hati untuk-Nya, maka
setan tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun
untuk menguasai merek4 kendati setan membisik-
kan mereka. Ini karena shil"ah\ubrngan' mereka
dengan Allah menjaga mereka dari godaan setan
dan tunduk kepadanya. Mungkin saja mereka me-
lakukan keltrilafan (kekeliruan), tapi mereka tidak
akan menyerah begitu saja Mereka akan berusaha
mengusir setan ifu dan segera bergegas menuju
Rabb merekayang sangat dekat dengan merek4

"Sesungguhnya leekuasaannya (saan) hnnyalah atas
orang-lrarg yarg mengambilnya jadi pemimpin dan
atas orang- orang ) arry memp ersekutulanny a fungan
l//ai. "(an-Nahl: 100)

Yaitu, orang-orang yang menjadikan setan se-

bagai pelindung mereka. Juga orang-orang yang
menyerah kepadanya di bawah dorongan syahwat
dan kecenderungan-kecenderungan negatif yang
mereka lakukan. Maka, di antara mereka ada yang
menjadi sekutu-sekutunya. Apabila kita membuka
kembali lembaran kisah-kisah umat-umat ter-
dahulu, maka kita akan mengetahui bahwa sepak
terjang par4 penyembah setan itu bisa berwujud
syirik dengan cara al-wala"'memberikan loyalitas'
dan' al- ittib a"mengikuti langkah-langkahnya'.

Ketika menyebutkan kaum musyrikin, AlQur'an
menggambarkan rumor-rumor negatif mereka
terhadap Al-Qur'an ini,

i$v.-'-rAfi;kr"<,r3lri6ir1y;
{ts$sxstx\s;e6sy}c
i,6\F(t jf,:1{,t-\a:jc*:L1iiu
sL6lj;ii p S: $ :*i; -, i,,'i,

?,t44y5-t$a$i-;a:f ;.Ax;.

6j-;i:!t-jia $ -u 3* \:;':'u,
r:l $ 4,5:i4:ffib#;**9
$iik*y",ailit'r-if ,44fi ,si^-

S <'i1a\i3

'Apa"biln lmmi letaklan suatu ayat di tunpat ayat yang
lnin sebogai pmgganrinya padnlnl Alkh lnbih mmgeta-
hui apa yang diturunlwn- Nya, mnelu bduln,'Sesung-
guhrya lrnmu adnlnh nrang-orang yang mengadn-ada

saja.' Bahlwq leebanyalan mtrelu tiada mengetahui.

Katalenlah,"Ruhul @il^ Uibril) rnenurunlcan Al-

@ian itu dari [uhnnmu dnngan benar, untuk me-

neguhknn (lnti) orang-orang yang bnim.an, dan men-
jadi petunjuk sntn labar ganbira bagi mang-orangyang

berserah diri (lcepada Alkh).' Sesungguhnya Kami
mengetahui bahwa mueka bnlmta,'Saungguhny a Al-

@ti an itu diajarlun oleh seorang mnnusia leepadnnya

(Muhammad).' fudalwl, bahnsa orang yang merekn

tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar leepadanya

balusa 'ajarn, sedangAl-@ti an adahh dnlam bahna
Arab yang terang. Sesurryguhnya Mang-orang yang tidnk
beriman lcepadn ayat-ayat Allnh (Al-@ian), Alkh
tidnk alan membni petunj uk lupadn merelm dnn bagt

mnela a<ab y ang pedih. Sesunguhnya yang mmgadn-
adalwn ltcbohongan, hany al"ah orang- orang y ang tidnk
bniman fupadn ayat-ayat Allnh, dan mnela itulah
o r ang- or ang p endus ta !' (an-N ahl: 101 - 105)

Sesunggguhnya orang-orang musyrikin tidak
memahami misi dan peran Al-Kitab (Al-Qur'an).
Mereka tidak mengerti bahwa AlQur'an ini datang
untuk membentuk masyarakat dunia yang ber-
kemanusiaan, dan membangun sebuah umat yang
akan memimpin masyarakat dunia. Mereka tidak
mengerti bahwa Al-Qur'an itu adalah Risalah pa-

mungkas yang $dak akan ada lagi sahr risalah lain
setelahnya dari langit

Allah yang telah menciptakan manusia, Maha
Mengetahui apa-apa yang bisa memberikan mas-
lahat dari prinsipprinsip dan syariat-Nya. Apabila
Allah telah meletakkan suatu ayat, maka usailah
masanya dan selesailah tujuan-tujuannya, agar datang
selanjutnya ayat lain yang akan memperbaiki kon-
disi baru yang dialami umat ini dan memperbaiki
untuk tetap langgeng sepanjang zaman yang tidak
adayang mengetahuinya selain Dia. Segala urusan
hanyalah milik-Nya.

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini seperti sebuah
obat yang diberikan kepada orang sakit sebagai
penangkal sampai ia sembuh. Kemudian sang pasien

dinasihati lagi agar ia mengkomsumsi makanan lain
yang akan memperbaiki keadaan dan kondisinya
semula.

Sungguh orang-orang musyrikin sama sekali
tidak mengerti ini semua. Karenanya, barangsiapa
yang mengerti hikmah di balik peletal'{<an satu ayat
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di ayat yang lain pada zaff:m;n Rasulullah hidup,
maka mereka paSti akan mernbuat 'ifiiro"'ke
bohongan besar'. Sedangkan, Nabi Muhammad
sendiri adalah ash+lwdiqul am'i.n'orangyang jujur
lagi terpercayd yang tidak pernah berbohong se
dikitpun,

"bal*nn lebany alan mmelw tidnk mmgetahui. " (an-
Nahl:101)

"Kataknnl.ah'Ruhul @d^ (Iibril) mmurunlun Al-

@ian itu dari Tillanmu dengan bennr."

Mana mungkin Muhammad saw. akan berbuat
bohong. Sementara "Ruhul @dus Uibril)"telah
menurunkannya " dmi Rabbnya'i bukan dari sisimu
(hai Muhammad) "dengan benaf'tanpa dikotori
oleh kebatilan.

"unnk mmzguhlan (hatt) urarg- orattg y ang, boim.an. "
Mereka yang hatinya senantiasa terpaut dengan

Allah. Hatinya mengerti bahwa AlQur'an itu adalah

dari sisi Allah, sehingga teguh di atas al-haq
'kebenaran' dan tenteram dengannya-

"dnn mmj a.di petunj uk sntn lmbm gembira bagi orang-

orangyang bnsnah diri (lapada Alhh)." (an-Nahlz
102)

Karena AlQur'an telatr menunjuki mereka ke
pada shiratal mustaqiim dan membertkan busyro

tabar gembira' kepada mereka dengan kemenang-
an dan'tamkin'penegakan agama Allah'.

Kebenaran Risalah ya"ng Dibawa Rasulullatl

"Sesunguhnya l{ami mmgetahui bahwa mnekn bsr-

kata, 'Sesunguhnya Al-Qti an itu diaiarkan oleh

seorang mnnusi.a ktpadany a (Mulammad). Pannful
balusa mang yang rnnela tuduhlan (balaoa) Mulwm-
nad belnjar k pann balusa"ajam, sedangAl-@tian
adalah dalnm b alnsa Arab y ang tuang. "' (an-Nahl:
t03)

Kebohongan lain menurut orang{rang nusyri-
kin adalah bahwa yang telah mengajarkan Al-

Qur'an kepada Rasulullah adalah seorang manusia
Mereka menyebutkan namanya Namun, beberapa

riwayat berbeda pendapat tentang namanya. Ada
yang mengatakan bahwa orang{rang musyrikin
mengisyaratkan kepada seorang laki-laki'ajam
yang dianggap ghul.am oleh sebagian kalangan

Quraisy kki-laki asing ini diperjual-belikan di bukit
Shafu Terkadang Rasulullah sendiri pernah duduk-

duduk bersamanya dan ngobrol-ngobrol dengan-
nya tentang sesuatu. Saat itu lakilaki asing ini ber-
bahasa asing yang tidak mengerti bahasa Arab.
laki-laki tersebutjuga memiliki sedikit kemampuan
yang hanya digunakan sekadar untuk menjawab
kekeliruan yang ada

' MuhammadbiryIshaqberceritadalamSiratrnya
bahwa Rasulullah seringkali dudukduduk di dekat
bukit Shafr dengan Sabi'atr, worang ghulant' pm.udd
Nasrani. Nama lain darinya adalah 'Jabat' , seorang
hamba sahaya sebasian bani Hadrami. Mak4 Allatr
menurunkan ayat 103, "Saunguhnya l{mni mmgetn-

hui baluoa merelm berl(nta, 'Sesunguhnya Al-@ti an
itu diajarlran olzh seorang mnnusin lupadnnya (Mu-
hnmmad). Padahal bahna orang y arg nerekn tuduh-
lan (bahna) Muhnmmad btkj* letpadanya bahnsa

'ajar4, sednng Al- @i an annlnh dnlam balwsa Arab
yang terang,."'

Berkata Abdullah bin lGtsir dari 'Ilffimah dari
Qotadah bahwa namanya adalah'Ya'isy." Sedang-
kan, Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasu-

lullah pernah mengenal seorang budak sahaya di
kota Mekah yang bernama Bafam, yang berbicara
dengan bahasa'ajam. Saat ifir kaum musyrikin pernatt

melihat Rasulullah menziarahinya dan pulang dari
tempat ifu. Mereka mengatakan, 'Ternyata yang
mengajarkan Muhammad itu adalah Bal'am." Lalu,
Allah menurunkan ayat 103 ini.

Sementara ihr dengan masalah sebelumny4 maka
Allah sendiri telah menkonter praduga mereka
dengan konter ybng cukup jelas dan gamblang,
yang tidak memerlukan perdebatan lagi, "Pa.dalml

bahasa nrang yang mereka tuduhkan (bahwa) Mu-
hammnd btloj* lupadanya bahna ajam, sednngAl'

@ti an adnlnh dnlnm balwsa Arab yang tnang."[-alu,
bagaimana mungkin orang yang tidak bisa me
ngerti bahasa Arab mengajari Muhammad saw.

sebuah Al-Kitab berbahasa Arab yang terang ini?
Inilah ucapan mereka yang sulit untuk diterima.

Namun, yang jelas bahwa ucapan mereka itu
adalah bagran dari tipudaya mereka yang sudah
mereka rencanakan dan mereka sendiri menyakini
kebohongan dan kedustaan ucapan mereka itu.
IGrena kalau tidak, bagaimana mungkin mereka
mengatakan bahwa ada seseoftmg yang berbatrasa
ajam memiliki kemampuan mengajarkanAlQur an

ini kepada Muhammad saw.. Jika saja ia mampu
unhrk itu, pasti ia akan menampaliJ<an pada dirinya
sendiri!!

Dan saat ini, setelah manusia mengalami ke
majuan dan perkembangan teknologi yang pesat,
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mereka mampu untuk meneliti lebih jauh kitab
kitab, buku-buku karangan, undang-undang, dan
pedoman-pedoman hidup. Setiap oftrng yang bisa
mencerna pokok-pokok sistem sosial dan undang-
undang dasar, pasti mengetahui bahwa Al-Qur'an
ini tidak mungkin buatan manusia.

Sampai-sampai kaum materialistis atheis asal
Rusi4 ketika berusaha ingin menodai agama yang
mulia ini pada Muktamar Orientalisme tahun 1954,
memberikan pengakuannya sendiri bahwaAl-Qur'an
ini tidak mungkin dibuat oleh seseorang-yakni
Muhammad saw.. Akan tetapi, menurut merek4 Al-
Qur'an pasti dibuat oleh sekelompok manusia
dalam jurnlah besar. Sangat tidak mungkin Al-
Qur'an itu ditulis di SemenanjungArab. lagipula
ada sebagian jumyayang dihrlis di luar Semenan-
jungArab!!!

Banyaknya Al-Qur'an ini dan dibawa oleh se-
orang laki-laki serta unfuk umat manusi4 membuat
mereka mengatakan kesimpulan ifu dalam muk-
tamar yang mereka selenggarakan. Mereka sedikit
pun tidak mengatakan seperti halnya perkataan
orang yang diberikan wahyu dengan ucapan bahwa
Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Rnbbil 'alarnin
Pasalnya, mereka sendiri mengingkari Tuhan di
dunia ini, mengingkari adanya wahyu, para rasul,
dan tanda-tanda kenabian! !

Bagaimana mungkin, menurut sebagian ulama
abad ke20, seorang manusia berbahasa asing dan
berstatus hamba sahaya sebuah suku di Semenan-
jung Arab mengajarkan Al-Qur'an kepada Muham-
mad saw.?

AlQur'an sendiri mencap ucapan semacam ini
(perkataan orang{rang atheis) dengan cap,

"Sesungguhnya nrang-nrurg yang tidnk bniman lupada
ayat-ayat Allah (Al.@ti an), Ailah tidnk almn mem-

berilmn petunjuk l"pa.da mnelm dnn bagi mnela aab
yarry pedih. " (an-Natrk 104)

Mereka-mereka yang tidak beriman kepada
ayat-ayatAllah ini, pasti Allah tidak akan mem-
berikan petunjuk kepada mereka untuk meyakini
hakikat kitab ini. Tidak akan memberikan ftunjuk
kepada hakikat sebenarnya sedikit pun. Ini disebab
kan kekufuran dan keberpalingan mereka dari ayat-

ayat Alhtr yang mengajak kepada pet:'nytk 'Dan
bagi mueka aab yangpedih'i setelah kesesatan yang
mereka pertahankan dan mereka yakini.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa kebohong-
an besar atas Allah tidak bakal mungkin keluar
kecuali dari orang-orang tidak beriman, seperti

mereka itu. Juga tidak mungkin keluar dari mulut
seorang Rasul yang terpercaya,

"Sesunguhny a y ang mengada-adalan leeb ohongan,
hnnyalnh orang-orang yong tidnk berimnn lepadn ay at-
ayat Allnh dnn mnelm itulah orang-orangpendusta."
(an-Nahl: 105)

Berbohong adahh sebuah tindak kejahatan yang
keji yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang
mukmin. Rasulullah sendiri menafikan hal itu ke
luar dari pribadi seorang muslim, meskipun ada
beberapa dosa lain yang mungkin ia lakukan.

Hukum-Hllkum Orang yang Murtad
Kemudian konteks ayat beralih ke pembahasan

tentang penjelasan hukum-hukum orang-orang
yang kufur setelah iaberiman,

;H;Jr:*\-y.L:;;{}4J
6't$\:d,;,#3 *i$rys:is:
$ry+(i){-tirtGub$
t:+viJ;q1i'";6i:\H#".1xj'
AAfiI$i+U\iA,s*J-;ii,<;V
\i/f ;*3 ; sr;* r!, xi:€L 6ii
-)6(c{$ 6w(Jaeb

* <,r-i.^6fti,l;?Srst
"Barangstapa yang knfr fupada Allah sesudnh dia
beriman (dia mendapat kemurlwan All"ah), lcecuali
orang-nranglarg dipalcsa lcafr padnlal lmtinya tetnp
tawng dnkm beriman (din tidnk bndnsa) Alwn tetapi,
lrang yang melapangknn dadanya untuk kekafiran,
mala lemur knnn Alloh, mmimpany a dan baginy a aab
yang besar. Yang dnnihinn itu disebablmn sesungguhnya

mueka mencintai luhidupan di dunia lebih dari
akhirat, dan bahwa Allah tiada memberi petunjuk
l"podo laum yang kaf,r. Mneln itulah orang-orang
yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah
dikunci mnti oleh Allnh dnn rnnela itulnh orang-orang
yang lalai. Pastilah bahwa mnekn di akhirat nnnti
adalah orang-nrong lang rnaugi." (an-Nahl: 106-
loe)



luz XIV: Sumh al-Hijr dan an-Nahl (216) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an WI

Kaum muslimin generasi pertama telah banyak
merasakan ujian di kota Mekah yang tidak ada se
orang pun yang sangggup menanggungnya. Ya,

tidak adayang sanggup menanggungnya, melain-
kan orang yang berniat memperoleh syahadah,
lebih mementingkan kehidupan akhirat, dan lebih
rela menanggung penderitaan ujian di dunia dari-
pada harus kembali kepad a millah' aianrr' kekufrr-
an dan kesesatan.

Konteks ayat di sini sangat mengecam jarimah
'kejahatan' orang-orang yang kufur kepada Allah
setelah ia beriman. Karena ia telah mengenal ke
imanan dan merasakannnya, kemudian murtad
darinya semata mementingkan kehidupan dunia
ketimbang akhiral Akhirnya, mereka ditimpakan
kemurkaan Allah, azab yang pedih, diharamkan
dari hidayah, diindentikt<an dengan kelalaian, ter-
kunci mati hati, pendengaran, dan penglihatannya.

Juga dipuhrskan bahwa mereka di akhirat nanti
termasuk golongan orang-orang yang merugi.

Hal itu disebabkan akidah tidakboleh dijadikan
sebagai ajang tawar-menawar, hifu ngan keunhrng-
an dan kerugian. Kapan saja hati seseorang ber-

iman kepada Allah, maka tidak dibenarkan masuk-

nya pengaruh-pengaruh yang ada di muka bumi ini.

Masalah yang berhubungan dengan masalah-masa-

latr di atas bumi ini, itu adahisabnya. Begihr pula masa-

lah akidah, ada hisabnya sendiri. Masing-masing
dari keduanya tidak bisa dicampuradukkan. Masalah
akidah bukanlah bahan permainan. Akad (perjanji-

an) jual-beli untuk diterima atau ditolak tidak bisa

menjadi lebih mulia atau lebih dibanggakan dari
akidah. Berangkat dari sinilah taghlid<' pemberatan'

sanksi (siksaan) diterapkan dan'taftki"'kutukan'
atas setiap tndal<an j arimah diberlal<ukar,.

Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan hukum
orang yang dipaksa untuk kafir tapi hatinya tetap

beriman. Yaitu, orang yang menampalit<an kelarirr-
an dengan lisannya demi menyelamatkan ruhnya
dari kebinasaan sementara hatinya tetap beriman,
condong dan tenang dengannya. Riwayat sahih
mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan
dengan sahabat'Ammar bin Yasir.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abi Ubaidah Mu-
hammad bin'Ammar bin Yasir bahwa ia berkata,
"Kaum musyrikin menyiksa 'Ammar bin Yasir
habis-habisan. talu.'Ammar mengabarkannya ke
pada Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah men-
jawab, "Bagaimana keadaan hatimu saat itu, ltai
Ammar ?" Ammar menjawab,'Saya tetap tenang
dengan keimanan.' Maka, Rasulullah bersabda,

'Kalau rnereka menyilaamu lngi, malm lakulmnlah
perbuatan ifz. "' Sikap 'Ammar bin Yasir itu attrirnya
pun menjadi rul<hsah (dispensasi) bagi orang yang

mengalami hal yang serupa dengannya.
Namun, ada juga sebagian kaum muslimin yang

menolak penampakan kekufuran dengan lisan
merels dan lebih rgemilih mati daripada harus me
lafazkarny a dengin lisan mereka. D emikiankah
yang dilakukan oleh Sumayyah (ibundanya). Ia di-
tikam tombak pada bagian kehormatannya se-

hingga menemui syahidnya. Begitu pula yang di.
perbuat bapaknya, Yasir.

Siksaan yang dialami Bilal bin Rabah pun tidak
jauh beda. Ia disiksa dengan berbagai macam siksa-
an berat Sampai-sampai kaum musyrikin meletak-
kan batu yang sangat besar di atas dadanya di
tengah panasnya terik matahari. Mereka juga

menyuruhnya untuk syirik kepada Allah. Tlapi, ia
menolak dengan berucap, "Ahad..Atrad..Ahad." Ia
juga menantang mereka dengan kalimat, "Sung-
guh, andai saja aku tahu kalimat yang lebih bisa
mengundang kemarahan kalian dari kalimat itu,
pasti aku akan katakan."

Kisah Habib bin Zaid al-Anshari juga menunjuk-
kan hal yang demikian, ketika ia ditanya oleh
Musailamah aLl{adzdzab, 'Apakah kamu yakin
bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" Ia men-
jawab, 'Ya." Musailamah bertanya kembali, "Apa-

kah kamu yakin bahwa aku adalah Rasulullah?"
Habib menjawab, "Aku tidak mendengar (perkata-

anmu itu) !" Akhirnya, Musailamah pun memotong
hrbuh Habib satu persahr, sedangkan Habib tetap
dalam keimanannya.

Hafidz Ibnu'Asakir pernah menceritakan se-
jarah kehidupan Abdullah bin Hudzaifuh as-Sahmi,

salah seorang sahabat Rasulullah, bahwa ia (Abdullah

bin Hudzaifah) pernah ditawan oleh tentara Romawi.

Ia dibawa ke hadapan raja mereka. Sang Raja ber-
kata kepadanya, "Masuk agama Nasranilah kamu,
nanti kamu akan aku jadikan pengurus kerajaanku
ini dan aku nikahkan kamu dengan anakgadisku?"
Abdullah menjawab, "Seandainya kamu memberi-
kan semua kerajaanmu dan apa yang dimiliki
bangsaArab kepadaku, agar aku keluar dari agama

Muhammad, sedikit pun pasti aku tidak akan me
lakukannya." Akhirnya, Rajapun marah dan ber-
kat4 "Kalau begihr, aku bunuh kamu dan temanmu
(yang saat ifu bersamanya)."

Abdullah disalib dan Raja memerintahkan para
pemanah unfuk memanahnya. Mereka pun me
manahnya di antara kaki dan tangannya, sementara
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sang Raja terus memaksanya masuk agama Nasrani.
Tapi, Abdullah tetap menolak. Kemudian sang Raja
memerintahkan tentaranya untuk menurunkan
Abdullah dari kayu salib. Raja memerintahkan agar
disiapkan satu tungku besar (kuali) kemudian di.
panaskan. (Dalam sebuah riwayat dikatakan, se
ekor sapi dari kuningan). Semua tawanan kaum
muslimin dihadirkan. Ialu dilemparkan rekannya
itu ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Se
mentara Abdullah menyaksikannya. Jadilah tubuh
ihr hrlang-belulang berserakan.

Abdullah kembali ditawarkan untuk masuk
Nasrani. Tapi, ia tetap menolak Abdullah disuruh
menemui rekannyayang sudah syahid itu. Akhir-
nya, sang Raja menangguhkan Abdullah untuk di-
lemparkan di pagi harinya" Tiba-tiba Abdullahme
nangis. Ia iri dan berdoa dengan mengatakan, "Aku
menarigis karena jiwaku ini cuma safu yang akan
dilemparkan ke dalam kuali itu, sesaat di jalanAilah.
Sementara saya ingin sekali andai semua bagian
yang ada di tubuhku ini adalatr jiwa-jiwayang siap
disiksa dengan siksaan seperti ini di jalanAllah."

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwaAbdullah
dipenjarakan. Ia juga dilarang makan dan minum
selama berhari-hari. Kemudian ia disediakan khamar
dan daging babi. Namun, Abdullah tidak mendekati
makanan ihr. [alu, ia dipanggil oleh Raja "Apayang
menyebabkanmu tidak memakannya?" Abdullah
menjawab, "Sebenarnya makanan itu dihalalkan
bagiku saat ini. Akan tetapi, aku ddak ingin mem-
buat engkau gembira atas apa yang aku alami ini."
Sang Raja menjawab, "I(alau begitu, cium kepalaku
ini dan aku akan bebaskan engkau segera." Abdullah
berkata seraya memohon, "IGu bebaskan aku serta
semua tawanan kaum muslimin." Sang Raja men-
jawab,'Boleh." Lalu, Abdullah mencium kepalanya
Setelah itu semua tawanan kaum muslimin pun di-
lepaskan. Ketika Abdullah kembali, Umar ibnul-
Khaththab berkata "Setiap muslim mempunyai hak
untuk mencium kepalaAbdullah bin Hu'lzqfah. Alru
orang yang pertama kali memulainya." Kemudian
Umar mencium kepalaryra- Demikian diriwayatkan
oleh Ibnu lGtsir dalarr'nfiir-nya-

Begihrlah, akidah adalah masalatr yang sangat
besar. Tidak bila dikompromikan ataupun diremelr-
kan. Harga memelihara akidah sangat sulit Akan
tetapi, akidah itu sangat bernilai pada diri seorang
mulanin dan di sisi Allah. Akidah adalah amanal
tidak dipercayakan kecuali kepada orang yang rela
menebusnya dengan kehidupan dunianya dan
segala kenikmatan yang ada di atasnya.

rrgc;[y\rA\i4iu4:6i*
3;3\4"bGi.351-$r63b'A4-*
(-/'J3+4eJL,*;;.#tu
t, <,;is;s r", aif ,r^j,-ti':

"Sesunguhnya Iiiunmu (pehnfiing) bagi orang-oratg
yang berhijrah sesudah mendnrita nbaan, kernudian
maela btrjihnd dnn sabar. Sesunguhnya Tilharanu
sesudnh itu benar -bmnr Malm Pengampun lngi Maha
P*yoy^9. (Ingatkh) natu ftni) lcztilwtnp-ttap diri
dontg urrtuk membeln dirinya smdiri dnn bagt tiap-
tiap diri disempurnnlan (balasan) apa yang tehh di-
kerjaknnnya, sedary merelm tidak dianiaya (dirugi-
ftaz)." (an-Nahl: 110-111)

Mereka adalah bangsaArab yang lemah, yang
mendapat fitnah atas agama mereka dengan siksa-
anfisik danlainnya. Akantetapi, mereka setelah itu
tetap hijrah ketika ad4 kesempatan, kuat keislaman
mereka, serta berjihad di jalan Allah dan sabar me
nanggung beban-beban dahrvah. Allah memberi-
kan kabar gembira kepada mereka bahwa Dia
mengampuni dan merahmati mereka,

"Sesungguhrrya Tilhnnmu sesudah itu benar-benar
Malm Pmgampun lagi Malw Pmyayang. "(atr-Nahl:
1ro)

Itulah hari yang membuat sibuk orang dengan
urusannya masing-masing. Sedikit pun mereka
tidak sibuk dengan yang lainnya.

"Qngatlah) suatu hari lcet;ka tiap-tiap diri datang
untuk mnmbela dirtnya sendiri."

Inilah ungkapan bagi sebuah peristiwa dahsyat
yang menyibukkan setiap manusia dengan urusan-
nya. Membela dirinya agar bisa bebas dariazab.
Tidak perlu banyak komentar dan perdebatan lagi.
Yang ada hanyalah balasan setirp jiwa dan apa yang
telah diperbuat

"Sedang mnelu tidak dianiaya (dirugilan). " (an-
Nail: f11)

ej:ryq;ar+'r:. jsS;;;,'
;i$L,g|1tb,k jL--6366i.
i,)i6-\3,t1Q+A\S6,igfilt${V-
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lagi tenterant, rezekinya datang kepadanya me-
limpatr ruah dari segenap tempat, tetapi (pen-

duduknya) menginglrari nikmat-nikmat Allah;
karena ihr Allah merasakan kepada mereka
pa^kaian-pakaian kelapara.n dan ketakuan' di-
sebabkan apa ya^ng selalu mereka perbuat
(112) Dan sesungtuhnya telah datang kepada
mereka seorang Rasul dari mereka sendiri,
tetapi mereka mendustakannya; karena ihr
mereka dimusnahkan azah danmereka adalah
orang-orang ya"ng zalim. (113) I\dafta makanfah
yang halal lagi baik da^ri rezeki yang telah di-
berikan Allah kepadamu; dan syukurilah nik-
mat Allalr, jika kamu hanya kepada-Nya saja
menyembah. (114) Sesunguhnya Allah ha.nya
mengharamkan atasmu (memakan) ba^ngkai'
darah" dagtog babi dan apa yang disembelih
dengan menyebut narna selain Allah; tetapi
barangsiapa yang terpaksa memakannya de-
ngan tidak menganiaya dan fidak pula me-
Ianrpaui batag maka sesungguhnya Allah Maha
Pengarnpun lagi Matra Penyaya^ng. (115) Dan
janganlah kamu mengatal€n terhadap apa
yang disebut*ebut oleh lidahmu secaxa dusta

'ini halal da^n ini haram', unhrk mengada-ada-
ka^n kebohonga.n terhadap Alah. Sesungguh-
nya orang-orang yang mengada-adalcan ke-
bohonga.n terhadap Allah tiadalah berunfirng.
(116) (inr adafa$ kesenangan yang sedikiq dan
bagi mereka azab ya^ng pedih'. (117) Dan ter-
hadap orang-orirng Yahudi, I(ami haramkan
apa yang telah kami ceritakan dahulu kepada-
mu; dan kami tiadamenganiaya mereka, akan
tetapi merekalah yang akan menga.niaya diri
mereka sendiri (118) Kemudia', sesungguhnya
Thhanmu (mengampuni) bagi orang-orang
ya.ng mengerjakan kesalalran ka.rena kebodoh-
annya, kemudian mereka bertobat sesudah ihr
dan memperbaiki (dirinya); sesungguhnya
Ttrhanmu sesudah ihr benarbenar Maha Feng-
ampun lagi Maha Fenyayang. (119) Sesungguh-
nya Ibrahim adafah seorang inram ya^ng dapat
dijadikan teladan lagi paurtr kepada Allah lagi
hanif, Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk
orang-orang yang mempersekuurkan gnrhn).'
(120) flagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat
Allab, Allahtelah memifihnya da', menunjuki-
nya kepada jalan yang lunrs. (121) Dan l(ami
berikan kepadanya kebaik"" di dunia. Dan
sesungguhnya Dia di akhirat benarbenar ter-
masuk orang-orang yang saletr. (122) Kemudian

t
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"Allah telah membuat suahr perumpamaan
(dengan) sebuah negeri yang dahulunya iuna.n
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Kami wahyukan kepadamu (Muhammad):
'Ikudlah agama Ibrahim seorang yang hanif'.
Dan bukanlatr dia termasuk ora^ng-ora"trg yang
mempersekutukan Tbhan'. (123) Sesungguhnya
diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas
orang-orang (Yahudi) yang berselisih pada"nya-
Dan sesunguhnya Thhanmu benarbenar akan
memberi puhrsan di antara mereka di haxi
kiamat terhadap apa yang telah mereka per-
selisihkan ift. (124) Serulatr (ma^nusra) kepada
jala^n Ttrha^nmu dengan hikmah da^n pelajaran
yang baik Sesungguhnya Thhanmu Dialah
yang lebih mengetahui tentang siapa yang ter-
sesat dari jatan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat
pehrnjuk". (125) Dan jika kamu memberika^n
balasa^no maka balaslah dengan balasan yang
sama tlenga^n siksaan yang ditimpakan kepada-
mu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesung-
guhnya itrlah yang lebih baik bagi orang-orang
yang sabar. (126) Bersabarlah (hai Muhammad)
dan dadalah kesabaranmu itrr melainkan de-
ngan pertolongan Allah da"n janganlah kamu
bersedih hati terhadap kelrafiran) mereka dan
janganhh kamu bersempit dada terhadap apa
yangtelah merekatipu dayakan. (f27) Sesung-
guhnya Allah beserta orang-orang yang ber-
tal<n'a dan ora^ng-orang yang berbuat kebaik-
an.'(r28)

Pengantar
Dalam suratr ini Allah memberikan dua macam

contoh sebagai pendekatan sebuah hakikat dari
hakikat akidah. Dalam penggalan ayat-ayat ini,
Allah hendak memberikan sebuah contoh gam-
baran keadaan kota Mekah dan tabiat penduduknya
yang mengingkari niknat-nilmatAllah, agarmereka
menyadari tempat kembali (al-mashii yang disedia
kan unfuk mereka di sela-sela perumpamaan ter-
sebuL

Setelah sekian nikrnatyang disebutkan, kemu-
dian konteks ayat beralih tentang hal-hal baik yang
dihararnkan bagi mereka karena mengikuti sesem-
bahan mereka Padatral, Allah sendiri telah meng-
ndan<annya untuk mereka dan menentukan hal-hal
yang diharamkan serta menjelaskannya kepada
mereka Pengharaman dalam ayatini tidakmasuk
dalam klasifikasi hal-hal yang diharamkan atas
mereka. Itulah warna dari kekufuran mereka ke.
pada nikmat Allah, yang tidak mereka syukuri.
Nikmat yang menjadi ancaman bagi mereka de-

ngur azab yang pedih karena apa yang mereka
perbual Yaihr, melakukan kebohongan besar atas
Allah yang tidak diajarkan oleh satu syariat pun
yang dihrunkan oleh-Nya.

Dalam kaitannya dengan apa-apa yang diharam-
kan atas umatlslam dari segalayangburukburuk
(al-lilabai$, ayal ini mengisyaratkan apa-apa yang
diharamkan atas orang-orang Yahudi dari hal-hal
yang baikkarenakezaliman mereka Pengharaman
ini dijadikan sebagai siksaan untuk mereka atas ke
maksiatan yang mereka lakukan dan tidak diharam-
kan atas bapak-bapak mereka di zaman Nabi
Ibrahim yang merupakan urnm.atan q onitan'suattt
umat yang taat kepada Allah' dan hanif. Dahulu hal-
hal yang demikian halal baginya dan bagi generasi
setelatrnya SampaiAllah mengharamkan sebagian-
nya atas orangorang Yahudi dalam bentuk siksaan
khusus untuk mereka. Dan, barangsiapa yang ber-
tobat setelah kebodohannya, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemudiaan datang agama Muhammad saw.
mengikuti agama Ibiahim. Maka, kembahlah' ath-
TlnyyibatlnLhal yang baik' menjadi sesuahr yang
dihalalkan bagi mereka. Demikian pula dengan
'hari Sabtu" yang dilarang atas kaum Yahudi untuk
memburu di hari ifu. Namun, "hari Sabhr" yang
diperselisihkan oleh para penganutnya adalah
kelompok yang tidak membolehkan pemburuan
dan kelompok yang telah membatalkan janjinya.
Allah pun memperburuk dan merendahkan mereka
dari tingkatan dbrajat manusia yang mulia.

Selanjutrya ayat ini menutupnya dengan perintah
kepada Rasulullah agar mengajak mereka kepada
jalan Allah dengan hikmah dart'mau'izgh hasanah
'nasihat yang baik', mendebat mereka dengan cara
yang terbaik, dan komiftnen menerapkan prinsip
keadilan dalam membalas tindak permusuhan
tanpa melampaui batas. Akan tetapi, bersikap sabar
dan memberi maaf adalah lebih baik Kesudahan
yang baik setelah itu akhirnya unhrk orang{rang
yang bertakwa lagi berbuat ihsan. Pasalnya Allatr
selalu bersama mereka Dia menolong merelr4 me
melihara mereka, dan memberikan petunjuk ke
pada jalan kebaikan dan kemenangan.
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Kepastian Hancurnya lVlasyarakat yang Kufur
Niknat

G5je+:|ier"J,L+'t";i$4it€;;t
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'Allah telnh membuat suatu perumpamnan (fungan)

sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenterarn,

reryktnya danng kepadanya melirnpah-ruah dari
segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari
nilvnat-nik:rnat Allnh. Karma itu, Allah mnasalmn
lupadn mnela palwian kelaparan dnn lunlwtun, di-
s eb ab lan ap a y ang s e lalu mne lw p er buat. S aunguhny a

telnh datang lnpodo mereka seorangrasul dari mnelu
smdiri, tetapi mnelu mendustalannya. Karenn itu,
mnelrn dimumahkan a<ab dan muela adnkh nratg-
orang yang a/rm. " (an-Nahl: 112-113)

Itulah kira-kira gambaran suasanakota Mekah.
Allah telah menjadikan di dalamnya Baitullah
(Ka'bah), menjadikannya sebuah negeri Haram
(mulia), serta siapa saja yang memasukinya akan

aman dan tenteram. Tidak akan diusik, meskipun
oleh seorang pembunuh. Tidak seorang pun berani
melakukan tindakan id<a' meny al<rti orang lain'
selama ia berada di dekat Baitullah yang mulia'
Banyak sekali manusia saling berebut/bersesakan
unfuk menziarahi sekitar Ka'bah. Sementara itu,
penduduk Mekah menjaga dan memeliharanya
dengan rasa aman dan damai.

Demikian pula rezeki mereka datang dengan
mudah dan gampang dari setiap tempatmengiringi
para hujjaj'iemaah haji' dan para pengunjung lain-
nya, kendati mereka berada di suatu bukit yang

sunyi, gersang, dan tidak hijau (kering). Mereka
dapat dengan mudah memperoleh berbagai jenis

buah-buahan dan meneguk nikmatnya keamanan
dan kesejahteraan sejakzaman Nabi Ibrahim.

Setelah Nabi Ibrahim, diuhrslah seorang Rasul
dari mereka, yang merekakenal dengan kejujuran
dan keamanahannya. Sedikit pun mereka tidak
melihat darinya keburukan-keburukan. Allah telah
mengutusnya kepada mereka sebagai rahmat bagi
alam semesta. Agamanya sama dengan agama
Ibrahim, sang pendiri Baitullah Kabah yang mereka

rasakan nikmatnya ketika berada di dekatnya de
ngan rasa urman, tenang, dan kehidupan yang sejah-

tera. Akan tetapi, mereka malah mendustainya,
membuat kebohongan-kebohongan besar atasny4
serta menyambutnya dan orangorang yang meng-
ikuti seruan dalmrahnya dengan berbagai cacian.

Perumpamaan yang Allah buat untuk mereka
persis dengan keadaan mereka saat ifu . Sementara
akibat buruk dari perumpamaan itu berada di depan

mata mereka. Ini digambarkan dengan perum-
pamaan sebuah desa (negeri) yang tadinya ten-
teram dan damai. Rezekinya datang melimpah-ruah
dari tiap tempal Thpi sayang, penduduknya kufur
terhadap nikmat Allah, dan mendustakan rasul-
Nya- "Karena itu, Allah rnerasakan leepada merela
pakaian luwran dan ltenkutnn, disebablan apa yang

selahu mnelw pnbuaL " ll<hirny4 penduduknya pun
ditimpa azab yang pedih dalam keadaan zalim.

Ta'bir'wtgkapan' ayat memadukan/menyahrkan
antara lapar dan rasa takut sebagai pakaian, se
hingga membuat mereka dapat menilanati pakaian

itu dengan leluasa. Karena dzpuq' mencicipi/me
rasakan dengan sekejap'lebih membekas dalam
indrawi daripada sentuhan pakaian ke kulit Dalam
ta'bir tnrespons pancaindra lebih mendapat peluang

sehingga perasuran lapar dan rasa takut menjadi
kuat mereka rasakan. l,ebih terasa, berkesan, dan
meresap di dalam jiwa. Agar mereka merasakan
takutyang amat sangat terhadap akibat (perbuatan)

yang mereka tunggu-hrnggu ketika mereka tengah
berbuatzalim.

Kehanrsan Bersyukur aas Nilqnat Allah
Ketika Allah memaparkan perumpamaan ini,

dapat dibayangkan nikrnat dan rezeki sebagaimana
pula dapat dirasakan larangan dan cegahan. Allah
memerintatrkan mereka unfuk memakan makanan
yang baik-baik unhrk mereka daan mensyukuri se
gala nikmat-Nya. Hal itu jika mereka mau tetap
istiqamah (komitmen) dengan keimanan yang
benar kepada Allah, ikhlas beribadah kepada-Nya
dan jauh dari kesyirikan yang telatr diperintahkan
kepada mereka dengan diharamkannya sebagian
thayyibat atas mereka dengan mengatasnamakan
hrhan-tuhan yang merekaHaim ihr,

\,HSt4{islf4tttlK
t<"i5t:'$yiKoY.j'i3.
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'Malm, malwnlnh yang hnlnl lngi baik dnri reryki yang
telah diberiknn kepadamu, dan syukurilah nikmat
Allnh, jilffi kamu lranya le4ada-Nya sajamenyembah
(bniman)" (an-Nahl: 1 14)

Kemudian Allah membatasi hal-hal yang di,
haramkan kepada mereka secara kf,rusus, yang se
bagiannya tidak diharamkan atas mereka. Misal-
nya, bahirah (unta betinayang telah beranak lima
kali dan anakyang kelima itu jantan), saibah (unta
betina yang dibiarkan pergr ke mana saja lantaran
sesuatu nazar), washilah (seekor domba betina
yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari
jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut
betina), dan haam (unta jantan yang tidak boleh
diganggu gugat lagi, karena telah membuntingkan
unta betina sepuluh kali),

6t4(d3y1\-,:z$ti"4i;fi1
.A' b t+.2,11
+....-+,.-4JJlyAj{-Jel

"S esungguhny a Allnh hnny a mengharamlmn atasmu
(mzmakni) banglai, darah, dnging babi, dan apa yang
disembelih dengan mmyebut nama selain Allah....'

Semua ini dihararnkan. Baik itu karena kotoran
yang terdapat di tubuh dan indea seperti bangkai,
darah, dan daging babi mataupun kotoran bagi jiwa
dan akidah seperti cara penyembelihan yang di.
perunhrlJ<an kepada selain Allatr.

tU;;:r';ifr 'Lbc{i{;e,9,f,
'...ntapi,barartgsiapayangmnlaluonnyafu ngantidnk
mrnganiaya dnn tidnk puh mzhmpaui batas, mnla
sesungguhnya Alhh Mahn Pmgampung lagi Malw
Pmyay ang. " (an-Nalrft 115)

fuama ini mudah dan tidak sulit Siapa saja yang
litrawatir terancam jiwanya (mati), sakit, lapar, dan
dahaga maka boletrlah ia memakan barang-barang
yang diharamkan tersebut sebatas bisa meringan-
kan mudharatnya itu (menuiut khilaf fikih yang
telatr kita singgung terdahulu). Namun, tentunya
tanpa melampaui batas terhadap prinsip keharaman
dan berlebih-lebihan sesuai dengan kadar darurat
yang telah digariskan.

Itulatt standar (batasan) halal dan haram yang
telah disyariatkan Allah, tentang jenisjenis makan-
an. Janganlah kamu langgar batasan-batasan itu
hanya karena untuk mengikuti keinginan-keingin-
an sesembahan itu. Janganlah pula kamu membo

hongi manusia dengan mengajak orang lain meng-
hararnkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah.

Wewenang tahrim'mengharamkan' dan' tahlil
'menghalalkan' adalah hak prerogatif Allah. Ke-
duanya tidak boleh dilakukan kecuali dengan pe
rintah dari-Nya. Keduanya adalah tasyi "' undang-
undang' Allah. $edangkan, tasyri' hanyalah milik
Allah semata, bukan milik seorang pun dari manu-
sia Tidak ada seoftng pun yang mengldaim dirinya
memiliki hak tasyri'tanpa perintah dari Allah, me
lainkan ia telah berbuat kebohongan besar. Semen-
tara para pembohong besar atas Allah, ddak akan
selamat.

!L64i31-iarr3+rJ$i5;
J;'";j;$.!6:r(Jr,;1it&r,f it-iv{'",
tp)t:,;'&uats;g,s;)<s;lf
'Janganlnh lumu mengatalan tnh.adap apa- apa y ang
disebut-sebut oleh lidahmu semra dusta 'ini hnlnl dan
ini lnram', untuk mmgadn-adakan leebohongan tn-
lndnp Allah. Saunguhnya orang-urury yang metg-
ada- adnknn lcebolwngan terhndnp Alkh tiadnlah b n -
untung. (Itu adalah) lusenangan sedikit dnn bagi
mrrelw aab yang pedih. " (an-Nahl: 116-117)

Janganlah kalian berkata bohong yang disebut-
sebut oleh lidahmu secara dusta dan ftalian katakan,
"Ini halnl dnn ini lwam. "Ikflakalian mengatakan,
"Ini lwlnl dnn ini hnram'i tanpa mengacu kepada
nash (konteks Al-Qur'an dan AsSunnah) , maka ihl
juga termasuk kebohongan yang kalian lakukan
atas Allah. Orangorang yang mengada-adakan ke
bohongan terhadap Allah, tidak akan mendapatkan
apa-apa selain kesenangan sedikit di dunia ini dan
di belakang mereka ada adab yang amat pedih. Juga
ada kekecewaan dan kerugian yang besar.

Thpi, tetap saja ada sekelompok manusia setelah
ihr yang berani berbuat tasyri'tanpanin dari Allah,
dan tanpanashyang ada di dalam'faryri'Nyayang
sudah diatur dalam undang-undang-Nya. Kemu-
dian mereka menunggu-nunggu datangnya keme
nangan tegak di atas bumi atau dari sisi Allah!

Hukuman A|hfi atas Orang-Orang Yatrudi
Sedangkan apa-apayang Allah haramkan atas

orang Yatrudi dalam firman-Nya terdahulu, disebut-
kan dalam surah al-An'aam ayat 146,'Dan l"podo
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nrang-nrang Yahudi, Kami haramkan segala binntang
yang bnlatlat. Dan, dnri sapi dnn dnmba, Kami h.aram-

lmn atas muekn lemak dari kedua binntangitu, selain

lemnk yang melekat di punggung lceduanya atau yang

di perut besar dan usus atau yang bncampur dengan

tul.ang."
Itulah uqubah'hukuman' khusus bagi mereka

yang tidak berlaku untuk kaum muslimin,

6 jl u A); ( ;:t C WV\3 6.ifr :9,
JI:'bi* t'";rf;. #rlfSS "&
5';*-UVc?#;g\W6.;\)

&Ft3;S\,r^i:y$.-,:t't;tit;t-'
' D an terhadap orang- nrang Yahudi, Kami hararnknn

apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu.

Kami tiadn menganiay a mnelm, alan tetnpi mnelalah
yang menganiaya diri muekn sendiri. Kemudian se-

sungguhny a Thhnnmu (mmgamp uni) bagi orang- orang

yang mengerjakan kesalahan karena kebodohan, lu-
mudian merela bertobat setelah itu dnn mempnbaiki
(dirinya). Sesungguhnya Tilhanmu setelah itu bernr-
bmar Maha Pengampun lagi Maha Peyayang." (an'
Nahl: 118-119)

Orang-orang Yahudi berhak untuk mendapat
cap pengharaman dari Allah terhadap apa-apayang

baik bagi mereka, disebabkan mereka telah me-
lampaui batas dan berbuat kemaksiatan kepada
Allah. Merekatelah menzalimi diri mereka sendiri.
Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka.
Karena itu, barangsiapa yang melakukan kesalahan
karena kebohongan dan tidak terus-terusan ber-
buat maksiat, dan tidak melanggar larangan itu
sampai berakhir masa waktu (pelarangan itu),
kemudian mengiringinya dengan tobat hati dan
amal saleh, maka sesungguhnya ampunan dan
rahmatAllah sangatluas unhrknya. Konteks ayat di
atas bersifat umum. Mencakup semua orang yang
bertobat dan beramal saleh dari kaum Yahudi yang

berdosa dan oftmg{rang selain mereka hinsga hari
akhir.

Ibrahim, Sosok Suri Tbladan Sejati
Dalam rangka pembahasan apa yang diharam-

kan atas orang-orang Yahudi khususnya dan pem-
bahasan klaiman kaum musyrikin Quraisy bahwa

mereka menganut millah Ibrahim dengan cara
mengharamkan apa-apa yang mereka haramkan
atas diri mereka sendiri dan menjadikannya untuk
ikh-ikh'tuhan-tuhan' mereka, penggalan ayat se
lanjutnya berbicara tentang transparansi hakikat
dinnya. Ayat itu mengikat antara din Ibrahim de-

ngan din yan! dibava oleh Muhammad saw. Ke
mudian menjelaskan larangan-larangan yang dikhu-
suskan bagi orangorang Yahudi yang tidak berlaku
pada masa Nabi Ibrahim.

ffiii"Jx1;G$esA<Ci:vy.
#rn,1f"*4)5tt+li S
'dg(J-;?.<)\ jr{:yr'z::-qhigu;1;jS

tft'7;;+S.L:^VG\;\4[-:;,?&
tjij;J;3\&ff;y&|,g,ilit
Q::t4)ii1"6K44'tl-''h-"",*1'4r=r

&tlg.y.lj,(
"Sesungguhnya Ibrahim adalah selrang imam yang
dnpat dijadilun teladnn lngr patuh lepadn Allnh dnn
hanif Dan sekali-lwli bulanlah in tamasuk nrang-
orang yang mempersekutukan (Tuhan), Aogr) yong
mmsyulatri nihnnt-nikmat Allnh. Allah telnh monilih-
nya dan mmunjukinya lupadn jalnn yang lurus. Kami
berilwn lupadnnya leebailmn di dunia. Sesungguhnya

ia di akhirat bmar-bennr tsnnnsuk zrang-orang yarry
salzh. Ihmudinn Kami w alryulan lupadamu (Muhnm-

m.od), 'Ilafiilnh agamn lbrahim seorangyanglnnif, dnn
bukanlah dia tennasuk orang-orang yang memper-
s ekutulan Tulwn.' S esungguhny a diw aj ibknn (meng-

horrnati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi) yang
berselisih padanya. Dan, sesunguhnya Tuhanmu
berar-bmnr aknn rnembni putusan di antara mnekn
di h"ari kinmat t$hndap apa yang telah rnuela pn-
selisihlwn dz.' (an-Nahl i fiO-na\

AlQur'an menggambarkan sosok Nabi Ibrahim
sebagai panutan hidayah, ketaatan, rasa syukur, dan
kembali kepada Allah. Dalam ayat dikatakan batrwa
Ibrahim adalah seorang ummat I afal ini mengan-
dung arti batrwa Ibratrim setara dengan 'umnt semra

sempurnn' l<arena penuh dengan kebaikan, ketaat-
an, dan keberkahan. Mungkin juga mengandung
arti bahwa ia adalah seorang imam yang menjadi
suri teladan dalam kebaikan. Makna ini dan se
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belumnya disebutkan dalam tafstr m.a'tsur. Kedua-
nya saling berdekatan artinya.

Seorang imam yang menunjuki kepada kebaik-
an disebut pemimpin suatu umaL [a memperoleh
ganjaran pahalanya dan pahala orang{rang yang
mengamalkan petunjuknya itu. Seakan-akan'ra ada-

lah sebuah'umat' dari sekelompok manusia dalam
kebaikan dan pahalanya. Bulan hanm seorang diri.

Ibralrim "patuh lupada All.all' yalnitaat, lfrusyu,
dan seorang hbid. "Hanif'yakni selalu cenderung
dan condong kepada al-lnq 'kebenaran). "Dan
seluli-lali bufunlah dia termasuk nrang-oratg latg
memp ersekutulun (Tuhan)", tidak bergantung ke-
pada kaum musyrikin dan tidak pula dimintai ber-
katurya oleh mereka!

Ibrahim "ntnuyulatri nihnnt-nilernnt Allnh", dengan

ucapan dan perbuatannya. Tidak seperti orang-
orang musyrikin ihr yang mengingkari nilirnatAllah
dengan ucapan mereka dan mengufurinya dengan
amal mereka. Membuat sekutu bagi Allah yang

telah memberikan rez,elikepada mereka dengan
cara menyeru sesembahan-sesembahan lain. Meng-
haramkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan
kepadamerekahanyauntuk mengikuti ajakan angan-

angan dan hawa nafsu mereka belaka.
'Allnh telnh msnilihry a dnn rnenuni ukiny a lwpadn

j alnn yang lunrs, " yaihr jalan Tauhid yang bersih lagi
lurus.

Itulah sosok Nabi Ibrahim yang digandrungi
kaum Yahudi dan diminta berkahnya oleh kaum
musyrikin.
'T{emudinr lfumi wahyulwn lupadtmu Mhammad),
'Ilutilnh agnnn lhrahim semang lnnif ' Dan, bulwnlah
dia termasuk orang-orang yng mempersekutulwn

Tuhni. "' (an-Nahl: 123)

Sosok Nabi Ibrahim seperti yang digambarkan
di atas sebagai penyambung segalayang terputus
dari akidah tauhid. Konteks ayat kembali mene
kankan bahwa Nabi Ibratrim itu "bulwnhh ia ter-

masuk nrang-orattg yang mempnsekutukan Tuhnn".

Hubungan yang hakiki adalah hubungan agama
yang baru. Sedangkan, pengharaman hari "Sabhr"

ihr khusus bagi kaum Yahudi yang memperselisih-
kannya, bukan bagian dari agama lbrahim. Bukan
pula bagian dari agama Muhammad saw. yang me
niti konsep Nabi Ibrahim.

"S aungguhny a diw aj ibkan (nunglwrmati) hn'ri sabtu

atas orang-mang (Yahudi) y ang berselisih padnny a.... "

Urusan mereka harus dikembalikan kepada
Allah,

"...Dan sesunguhnya Tuhanmu benar-benar akan
membui putusan di antara mueka di hari kiarnat
tnhndnp apa yang telnh mnekn pnselisihlwn itu. " (an-
Natrft Da)

Metode aan fiiaan Dakilah keJalan Allatr
Itulah penjelasan hal-hal yang musytabihat (di-

perselisihkan) tentang hubungan antara akidah
tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim dahulu dan di-
sempurnakan dengan agama terakhir dengan
akidah-akidah menyimpang yang diyakini dan di-
pegang teguh oleh kaum musyrikin dan kaum
Yahudi. Hal itu sebagian dari apa yang terkandung
dalam kitab Al-Qur'an ini unhrk dijelaskan kepada
manusia. lalu, Rasulullah pun mengambil jalan

Nabi Ibrahim dengan mengajak manusia kepada
jalan Rabbnya, dalnvah kepada tauhid dengan
hikrnatr dan mau'izgh lusannhdan membantah para

penentang akidahnya dengan carayang lebih baik.
Apabila mereka menyakiti beliau dan kaum mus

limin, makabeliau pun akan membalasnya dengan

hal yang serupa Kecuali kalau beliau mau memaaf-

kan dan bersabar; meskipun mampu unfirk mem-

balas dengan balasan yang serup4 seraya meyakini
bahwa kesudahan yang baik itu unfuk orang{rang
yang bertalova dan berbuat baik Beliau tidak me
rasa sedih atas orimg{rang yang belum mendapat
petunjuk. Dada beliau juea tidak merasa sesak
(donskol) terhadap makaryang diarahkan kepada
beliau dan kaum beriman,

'+AaY-95'*K[uA:+{'JLel
b&*t"i(,6;|Ae,;i,il*q
,t,<( -,. 4A], 7 z -)il 51,'qzlzy , ,z z 4.2jzev o[: $ u-g:a:t u,?'to'V:: h; e,P
T't?*.'i'5:*A+j6,b,W::t
"i#fiF'j L1i;6'y\r & t'rAi-
,:t $ ('iz':''W f eJiti ;4"

& -z.t .1 t' 6.'la?t7lt 1'zz.al

W O;-;''" U+t U b'.:\ o/ l1 
I e Al

"Serulah (manusia) lupada ialnn Tilhanmu dnngan

hikmnh dnr pelnj aran yarry baik don bantahlah mnekn

dmgan cara y ang baik. S esungguhny a Tilh"anmu Dialnh
yang lzbih mengetahui tmtang sinpa yang tersesat dari
jalnn-Nya dan Dialnh yang lebih mengetahui orang-
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orang y ang mm"d"ap at p e tunj u k. D an j ila kamu mem -

berilmn balnsan, mala bal"aslah fungan balnsanyang
sama dengan silcsaan Jang ditirnpakan lsepadarnu.

Alan tetapi, jikn kamu basabar, sesungguhnla itulah
yang lebih baik bagi nrang-orangyang bersabar. Bu-
sabarlnh ftai Muhnmmad) dan tiadalalt lusabaranmu
itu melainlwn dengan pertolongan Allah. Janganlah
lrnmu busedih lwt tnlwdnp (kel*foo") mnekn dan
janganlah karnu bnsempit dada tnhadap apa yang
mereka tipu dayalwn. Sesungguhnya Allah beserta

orang-orang yarry bntakwa dan berbuat kcbaiknn."
(an-Nahl: 125-128)

Di atas dasar asasasas inilahAl-Qur'an menan-
capkan kaidah-kaidah dakwah dan prinsipprinsip
nya, menentukan wasilah-wasilah (sarana-saranan)

dan metodemetodenya. Juga menggariskan manhaj
kepada rasul yang mulia dan kepada para dai se
telatrnya ilengan din yang lurus. IGrena itu, marilah
kita perhatihkan dustur (undang-undang) dahivah
yang telah disyariatkan Allah di dalam Al-Qur'an.

Sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah ke-
pada jalan Allah. Bukan karena pribadi dai ataupun
karena kaumnya. Tidak ada yang harus dilakukan
oleh seorang dai terhadap dakrvahnya selain hanya
melaksanakan kewajibannya karena Allah. Tidak
ada keutamaan bagr dirinya ketika ia berdalnrah
karena dirinya atau orang yang mendapat petunjuk
karenanya Hanya saja patralanya ada di tangan A[ah.

Berdakwah dengan hikmah, menguasai keada-
an dan kondisi (at rr17 mad'urtnya, serta batasan-
batasan yang disampaikan setiap kali ia jelaskan
kepada mereka. Sehingga, tidak memberatkan dan
menyulitkan mereka sebelum mereka siap sepe
nuhnya Juga metode yang dieunakan dalam meng-
hadapi mereka Semua keberagaman cara ini harus
disesuaikan dengan konsekuensi-konsekuensinya
Jangan sampai berlebih-lebihan dalam hnm"asah

'semangaf , indifa" mofwasi', dan ghirah, sehingga
ia melupakan sisi hikmah dari dakwahnya itu.

Berdalarah juga harus dengan cara 'mau'i<ah
hasanah'nasihat yang baik'yang bisa menembus
hati manusia dengan lembut dan diserap oleh hati
nurani dengan halus. Bukan dengan bentakan dan
kekerasan tanpa ada maksud yang jelas. Begitu pula

tidak dengan cara membeberkan kesalahan-ke-
salahan yang kadang terjadi tanpa disadari atau
lantaran ingin bermaksud baik Karena kelembutan
dalam memberikan nasihat akan lebih banyak me
nunjukkan hati yang bingung, menjinakkan hati
yang membenci, dan memberikan banyakkebaik-
an ketimbang bentakan, gertakan, dan celaan.

Berdakwah juga harus mendebat dengan cara
yang lebih baik. Tanpa bertindak zalim terhadap
omng yang menentang ataupun sikap peremehan
dan pencelaan terhadapnya. Sehingga, seorang dai
merasa tenang dan merasakan bahwa tujuannya
berdakwah bukanlah untuk mengalahkan orang
lain dalam berdeb4t. Akan tetapi, untuk menya-
darkan dan menyampaikan kebenaran kepadanya.

Jiwa manusia pasti memiliki sifat sombong dan
membangkang. Dan, itu tidak bisa dihadapi kecuali
dengan cara kelembutan, sehingga jiwanya tidak
merasa dikalahkan. Yang paling cepat bergolak
dengan hati adalah bobot sebuah idelpendapat.
Dan, bobot/nilainya itu ada pada jiwajiwa manusia
Maka, meremehkan penggun:nn pendapaf sama
saja dengan merendahkan kewibawaan, kehormat-
an, dan eksistensinya-

Berdebat dengan carayang baik inilah yang akan
meredakan keangkuhan yang sensitif ihr. Orang
yans diajak berdebat ihr pun akan merasakan batrwa
dirinya dihormati dan dihargai. Seorang dai tidak
diperintahkan kecuali mengungkapkan hakikat
yang sebenarnya dan memberikan pehrnjuk kepada
nya di jalan Allah. Jadi, bukan untuk membela diri-
nya, mempertahankan pendapatny4 atau mengalah-
kan pendapat orang lain! Agar seorang dai bisa me
ngendalikan semangat dan motivasi dirinya konteks
ayat AlQur' an memberikan petunjuk bahwa Allah-
lah yang lebih mengetahui siapa saja yang sesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk. Sebenarnya debat
tidak terlalu dibutuhkan selain unhrk menjelaskan.
Setelah itu urusannya ada di tangan Allah.

Inilah manhaj dakwah dan dusturnya, selama
semua urusan berada dalam bingkai dakwah de
ngan cara lisan ataupun debat yang argumentatif.
Akan tetapi, jika terjadi permusuhan terhadap
penyeru dalnvah, maka sikap dalan berdakwatr pun
bisa berubah. Sikap permusuhan adalah perbuatan
untuk mempertahankan kehormatanyang lry d^
penangkal untuk mengalahkan yang batil. Asalkan
saja penggunaan sikap membalas itu tidak melam-
paui batas seperti mempermainkannya ataupun
mencelakakannya.

Islam adalah agama keadilan dan moderal Agama
damai dan perdamaian. Hanya sda ia berbuat hal itr
untuk membela diri dan keluarganya dari ke-
burukan itu dan tidak mencelakakan orang lain.

'Jilw lwmu membnikan bakuan, makn balnlnh de-

ngan bal,asan lang samn dmgan siksaan yang ditim-
palan kepadnmu." (an-Nafil: 126)
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Metode ini tidak jauh dari dushr dakwah yang
merupakan bagian darinya. Menjaga dalnvah dalam
batasan keadilan dan keseimbangan akan meme
lihara kehormatan dan izatrrya serta tidak dianggap
remeh oleh jiwa manusia. Dalnvah yang hina tidak
akan diikuti oleh seorang pun dan tidak akan diakui
bahwa itu adalah dakwahAllah.

Allah tidak akan membiarkan dakwahnya di.
remehkan tanpa adayang membela Orang-orang
yang beriman kepadaAllah tidak menerima peng-

hinaan/penganiayaan begihr saja sementara mereka

adalah daidai Allah dan tzahhanya milik Allah
semuanya. Kemudian mereka juga adalah para

pengemban amanah unfuk menegakk:m al-lmg di
muka bumi ini, mewujudkan keadilan di tengah-

tengah manusi4 dan memimpin umat manusia ke
jalan yang lurus. Bagaimana mereka akan bangkit
kalaumereka dibalas tapi tidak membalas, disakiti
tapi tidak membalas?

Dengan adanya kaidah permisalan dan contoh-
contoh di atas, maka sebenarnya Al-Qur'an meng-

ajak unfuk memaafl<an dan sabar ketika kaum mus
limin mampu mencegah keburukan dan meng-

hentikan permusuhan pada kondisi'kondisi peng-
gunaan kedua sikap di atas lebih membekas dan

banyak memberikan manfaat bagi dalnrah. Sosok-

sosok mereka tidak seberapa apabila mashalat-
mashlahat dalnvah lebih memilih pemberian maaf
dan kesabaran. Tapi sebaliknya, jika pemberian
maaf dan kesabaran meremehkan dan menyepe-
lekan dakwah Allah, maka kaidah yang pertama
harus didahulukan.

Karena kesabaran membufuhkan perlawanan
unhrk bereaksi mengatur perastun-perasaan dan

memecut fikah, maka Al-Qur'an menghubung-
kannya dengan Allah dan menyesuaikannya de-

ngan kesudahan setelah itu,

'Alan tetapu jila lumu bnsabar, sesunguhnya itulah
yang lzbih baik bagi orong-mang satrar. Basabmlnh (ni
- 
Muhamrnad) dnn tiadnlah kzsatraranmu itu mclninJwn

dtngan p utolnngan Allah.' (an-Natrl : 126-127)

Allahlah yang akan menolong jiwa yang tabah
dan sabar. Menghadapkan orientasi kepada Allah
adalah sikap yang akan membuat tenang keinginan
fihah ketika mengadakan pembalasan balik (atas

balasan musuh dengan yang serupa) sesuai dengan
kebutuhan. Al-Qur'an menasihati Rasulullah 0uga
para dai sepeninggal beliau) agar tidak bersedih
hati ketika melihat banyak manusia belum men-
dapatpetunjukAllah. Karena kewajiban beliau (dan

para dai sepeninggal beliau) adalah hanya menyam-
paikan dalmrah tersebul Sedangkan, pehrnjuk dan
kesesatan ada di tangan Allah, sesuai dengan sun-

nah-Nya (aturan) pada fitrah jiwa-jiwa manusia,
kesiapannya, hrjuan-tujuannya, dan kesungguhan-
nya unfuk mendapatkan pehrnjuk atau kesesatan ihr.

Begitu pula, hendaknya makar-makar musuh-
musuh Allah tidak membuat dada beliau menjadi
sesak, hanya karena beliau adalah seorang dai di
jalan Allah. Allah sendiri yang akan menjaga beliau
dari segala makar dan konspirasi musuh-musuh
beliau. Allah tidak akan membiarkan para pembuat

makar dan konspirator menyakiti beliau ketika
beliau ikhlas dalam dakwahnya. Sedikit pun tidak
mencari maksud lain di balik dak\ilahnya itu'...

Kadang-kadang terjadi tribulasi ketika berdak-

wah unhrk menguji kesabarannya, memperlambat
kemenangan baginya, dan menguji ke ts i4 ahawry a

kepada Rabbnya. Akan tetapi, tetap saja akhir ke
sudahan yang baik itu sudah diperkirakan dan di.

ketahui.

"Sesunguhny a'Allah bes erta lrang- orang y ang lu -

nlaw dnn oiang-orang yang bnbuat lubailan. " (an-
Nahl: 128.)

BarangsiapaAllah bersamanya, makaAllah tidak
akan menyengsarakan dirinya dari makar dan tipu
daya para pembuat makar dan para konspirator ke
batilan.

Inilah dustur dakwah ke ialan Allah yang telah

Allah gariskan. Kemenangan akan tergadaikan de
ngan mengikutinya sebagaimana yang Allah janji-

kan. Maka, siapakah lagi yang lebih benar ucapan-

nya daripada Allah! g
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ilfrAIIAI-ENAA' ,

oiturunlrfln ilI mefialt
Jrilan AwI: lll

Jltrl:,K,__,
Dengan menyebut nanna Al; Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyaya.ng

Pendahuluan
Surah al-Israa'ini adalah surah Makkiyyah. Di.

mulai dengan tasbih (memahasucikan) kepada
Allah dan diakhiri dengan tahmid (memuji) kepada-

Nya- Surah ini berisi berbagai tema yang umumnya
berkaitan dengan masalah akidah. Sebagian dari
tema-tema itu berkaitan dengan masalah perilaku
individu atau kolekif serta etikactikanya yang ber-
diri di atas landasan akidah tersebul Di samping ihr,

surah ini juga berisi kisah bani Israel dalam kaitan-
nya dengan Masjidil Aqsha sebagai tempat tujuan
Isra Nabi saw., dan sepenggal kisah Nabi Adam dan

iblis serta kemuliaaan yang diberikan Allah kepada
manusia.

Akan tetapi, unsuryang dominan dalam strukh.r
bangunan surah ini dan sebagai poros substansial
dari tema-tema yang ada adalah pribadi Rasulullah
beserta sikap dan tanggapan kaum Quraisy di
Mekah terhadap beliau. Juga tentang Al-Qur'an
yang dibawanya dan bagaimana tabiat Al-Qur'an
dan hidayah yang dikandungnya, serta sambutan
kaum Quraisy terhadapnya.

Dalam kaitan ini, lebih jauh dikemukakan ten-
tang problem risalah dan para rasul, serta keisti-
mewaan yang dimiliki risalah Nabi Muhammad
saw., berupa karakteristiknya yang bukan sekadar
sebagai mukjizat lahiriah (materi$ beserta kaitan-
kaitannya yang lain, seperti kebinasaan orang-orang
yang mendustakan para rasul yang membawa muk-
jizatit:'t. Juga pernyataan tentang tanggung jawab

yang bersifat individual dalam hal hidayah dan
kesesatan ideologis, dan tanggung jawab secara

kolektif dalam perilaku praktis di dalam lingkup
sosial kemasyarakatan. Semuanya itu setelah cukup
alasan bagi Allah atas manusia, dengan diutusNya
para rasul untuk menyampaikan kabar gembira
bagi yang taat dan peringatan keras bagi yang dur-
haka, dengan keterangan (hujjah) yangjelas ke-
pada manusia.

Di dalam rangkaian ayat-ayat surah ini sering di.
ulang-ulang ungkapan kemahasucian Allah, pujian
(tahmid) dan syukur atas karunia-karunia-Nya.
Pada pembuka surah ini diawali dengan (ayat 1),

"Mahnsuci All.ah, y ang telnh memp erj alanknn hnmba'
Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke

Maqidil Aqshn "Dan, pada perintah Allah kepada
bani Israel agar mengesakan-Nya, Allah mengingat-
kan mereka bahwa mereka itu keturunan dari
orang{rang yang beriman bersama Nabi Nuh a.s.

(ayat 3), "Sesunguhnya dia adalah hamba (Alkh)
yng banyak bersyukur."

Ketika menuturkan tentang anggapan orang-
orang musyrik tentang adanya fuhan-tuhan selain
Allah, diikuti dengan ungkapan,

'Maluxuci d.an Mahatinggi Dia d"ari ap a y ang mue kn
lnnlnn dzngan kz tinggian y ang s eb e s ar - b e s arny a- L angit
yangtujuh, bumi dnn semuayangad"a di dalnmnya bu-
tasbih kepadn Allnh. Dan tak ada sesuatu pun melnin-
lan bertnsbih dengan m.emuji-Ny a, tztnpi lamu seluli"an

tidnk mengnti tasbih merekn." (al-Israa': 43-44)

Pada penuturan tentang ucapan sebagian ahli
kitab, ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka,

'Dan merekn bulata, 'Maluuuci Tuh.an lami, sesungguh-

nya janliTultnnlwmipatidipenuli.""(al-lsraa':108)

Dan, alhirnya surah ini ditutup dengan,

'Dan knnknnl.ah, 'Segaln puji bagi Alkh Yang tidak
mempunyai anak dan tidnkmempunyai sekutu dnlnm
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kmaj aan- Nya dnn Dia bulmn puln hinn y ang mnnnlu-
knn pmolong dnn agunglnnlnh D ia dmgan peryryng-
an yang sebesar-besamya."" (al-Israa-: 111)

Di atas ragam tema yang terfokus pada satu
porosyang sudah kitaterangkan di atas, rangkaian
ayat-ayat surah ini terus melangkah dalam bebe-
rapa tahapan.

Tahapan pertama diawali dengan isyarat pada
peristiwa Isra, 'Mahasuci Allnh, yang telnh mernpn-
j alnnlan lmmba- Ny a padn suatu malnrn dnri Masj idil
Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi
wlwlilingnya. 'Serisi ungkapan tentang hikmah dari
peristiwa ini, 'Agar Knrni perlihntkan leepadanya

s ebagian dni tnnda- tandn (lceb esman) Kami. " D ilarn
kaitannya dengan Masjidil Aqsha dituhrkan di sini
tentang kitab Nabi Musa yang di antara isinya berupa
keputusanAllah atas bani Israel, berupa terjadinya
bencana kebinasaan dan mereka akan terusir dari
negeri mereka sendiri dua kali. Hal itu disebabkan
kezaliman dan perbuatan mereka yang merusak Di
samping itu, surah ini berisi ancaman buat mereka
untuk bencana ketiga, keempat dan seterusnya,
'Dan sekiranya knmu kembali ktpatn (lwdurhalm.an),

niscaya Kami lumbali (mmga<abrnu). "
Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan bahwa

kitab teraktrir ini (Al-Qur'an) menunjukkan kepada
jalan yang lebih lurus. Sedangkan, manusia sangat
bersifut tergesa-gesa dan emosional, karena ia tidak
bisa menguasai nafsunya. Juga berisi penegasan

tentang prinsip pertanggungiawaban individual
dalam hal hidayah atau kesesatan, dan prinsip ten-
tang pertanggungjawaban yang bersifat kolektif
dalam hal aktivitas dan etika perilaku sosial kemasya-

rakatan.
Tahapan kedua dimulai dengan prinsip tauhid

yang merupakan fondasi bagi semua bangunan
sosial dan etika beramal dan berperilaku. Pembicara-

an tentang ini terfokus pada fondasi tauhid itu
sendiri, karena tak mungkin sebuah tatanan ke
hidupan bisa tegak tanpa bertumpu padanya.

Tahnp an Iw tigaberbicara tentang berbagai waham
(ilusi, khayalan) paganisme jahiliah seputar penis
batan anak-anak wanita dan sekuhr-sekutu kepada
Allah; dan tentang hari kebangkitan dan anggapan
mereka tentang mustahilnya peristiwa kebangkitan
ihr. Juga tentang sambutan mereka terhadap Al-

Qur'an serta komentar-komentar miring mereka
atas diri Rasulullah; dan perintah kepada orang-
orang yang beriman agar mereka berbicara dengan
pembicaraan yang terbaik.

Pada talmpan leempat diielaskan tentang alasan
mengapaAllah tidak mengutus Nabi Muhammad
saw. dengan keajaiban-keajaiban supranatural
(mukjizat yang bersifat materiil) . IGrena keajaiban
supranatural itu sudah pernah didustakan oleh
umat-umat terdatrulu. Akibatrrya terjadilah ketetap
an Allah berupa kebinasaan atas mereka sebagai
konsekuensi dariisunnatullah. Tahapan ini juga
membicarakan sikap orang-orang musyrik ter-
hadap peringatan Allah kepada mereka melalui
mimpi Rasulullah, di mana mereka mendustakan
dan berbuat melampaui batas.

Pada tahapan ini juga disebutkan sepenggal
kisah iblis dan pernyataannya bahwa dia akan me-
nabuh genderang perang dengan anak cucu Nabi
Adam. Sepenggal kisah iblis ini datang seolah me
nyingkap faktor-faktor perilaku sesatyang ditunjuk-
kan oleh orang{rang musyrik.

Selanjutnya diikuti ancaman yang menakut-
nakuti manusia dengan azab Nlah. Juga meng-
ingatkan mereka akan nikrnat-Nya berupa kemulia-
an yang diberikan kepada manusia; dan tentang apa
yang bakal diterima oleh mereka yang taat dan
mereka yang durhaka pada hari Allah memanggil
setiap umat bersama pemimpinnya masing-masing,

"Barangsiapa yang dibnilan kinb amalnnnya dmgan
tangan kanannya maka mereka ini akan membaca

kinbnya itu, dnn merelm tidnk dianiaya sedikit pun.
Dan barangsnPa yang buta (hatinya) di dunia ini,
niscaya di alhirat (nnrrti) in bbih buta dnn lebih tersesat

dnri jalnn yangbehar." (al-lsraa-z 7l-72)

Pada tahapan terakhir, akan dipaparkan tentang
tipudaya yang dilakukan orang{rang musyrik ter-
hadap Rasulullah beserta upaya mereka mem-
belokkan beliau dari ajaran yang diturunkan ke
padanya, dan usaha mereka mengusir beliau dari
Mekah. Seandainya mereka mengusir beliau secara
paksa (artinya beliau tidak keluar unhrk hijrah atas
perintah Allah), niscaya kebinasaan akan menimpa
mereka sebagaimana menimpa atas negeri-negeri
umat-umat sebelum mereka. Allah pun meme'
rintahkan Rasulullah agar meneruskan misinya
dengan AlQur'an dan tetap menegakkan shalatnyq
serta berdoa kepada Allah agar memperbaiki
tempat masuk dan tempat keluarnya.

Allah memerintatrkan beliau agar mendeklarasi.
kan tentang datangnya kebenaran dan lenyapnya
kebatilan. lalu diikuti pernyataan bahwaAl-Qur'an
ini, yang mereka berusaha unhrk menyelewengkan
Rasulullah dari sebagian ajarawrya, mengandung
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obat penyembuh dan petunjuk bagi orang-orang
yang beriman. Sedangkan, manusia hanyalah mern
punyai ilmu yang sedikit sekali, "Tidaklah knmu
dib eri pengetahuan melninknn lnny a sedilcit. "

Tahapan terakhir ini pun berlanjut dengan mem-
bicarakan tentang AlQur' an dan kemukjaatannya.
Sedangkan, kaum musyrik menuntut hal-hal luar
biasa yang bersifat materiil. Mereka meminta
malaikat furun. Mereka mengusulkan agar Rasu-
lullah memiliki rumah yang terbuat dari emas atau
punya kebun korma dan anggur lalu mengalirkan
sungai-sungai dengan deras di celahcelah kebun
ihr. Atau, beliau memancarkan mata air dari bumi
untuk mereka; atau beliau naik ke langit lalu turun
dengan membawa sebuah kitab unfuk mereka
baca, dan usulan-usulan lain mereka yang semua-
nya bermuara pada kesombongan dan keingkaran
mereka, bukan unhrk mencari pehrnjuk (hidayah)

dan ketenangan batin.
Rasulullah menjawab semua tuntutan mereka

bahwa itu semua di luar hrgas seorang Rasul dan
bukanlah karakter Risalah Ilahi. Beliau menyerah-
kan urusan ini kepada AUah dan beliau pun men-
cibir merekayang menunhrthal-hal yang tak masuk
akal ini, bahwa seandainya mereka punya per-
bendaharaan-perbendaharaan rahmatAllah, betapa-
pun luasnya dan tak habishabisnya, pastilah mereka
menahannya karena takut (tidak mau) menginfak-
kannya. Padahal semestinya mereka mengetahui
bahwa alam semesta raya beserta isinya ini, semua-
nya bertasbih kepada Allah. Sedangkan , mukjizat-
mukjizat-Nya (yang bersifat materiil) yang luar biasa
itu, sebelumnya sudah pernah dibawa oleh Nabi
Musa. Tetapi, hal itu tidak membawa keimanan
mereka yang congkak, dan justru mereka mengusir
Nabi Musa dari negerinya. Karena itu, Allah
menimpakan azab atas mereka.

Surah ini berakhir dengan pembicaraan tentang
Al-Qur'an dan kebenaran autentikyang ada di dalam-
nya. Al-Qur'an yang hrrun secara bertahap unhrk
tujuan supaya Rasulullah dapat membacakannya
kepada kaumnya dalam jangka wakhr yang lama,
sejalan dengan kondisi dan konteks serta implikasi-
nya. Juga agar manusia dapat tersentuh hatinya
oleh ayat-ayat Al-Qur'an lalu mereka memenuhi
funhrtannya secara dinamis, realistis, dan aplikatif.
Al-Qur'an yang pernah diterima oleh orangorang
yang berilmu sebelum Muhammad saw. dengan
hati yang penuh khusyu dan hidup, sehingga
mereka menangis dan bersujud kepada-Nya. lalu
surah ini ditutup dengan pujian kepada Allah yang

tidak beranak dan tak bersekutu dalam kekuasaan-
Nya. Dia tidak hina, karena itu Dia tidak memerlu-
kan penolong.

+l(;l1ifi,r:
Dengan menyebut nama Alla^h Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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'lMahasuci Alhft, ya"ng telah memperjalankan
ha^rnba-Nya pada suahr malam daxi Masiidil
Haram ke Masjidit Aqsha yang telatr Kami
berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatka^n
kepada.nya sebagian daxi tanda-tanda (kebesa.r-

an) Kami. Sesungguhnya Dia adalatr Maha
Mendengar lagi Maha Melihal (l) Kami beri-
t<an kepada Musa kiab (Tburat) dan Ihmiiadi-
kan kitab Tburat ihr pefirnjuk bagi bani Israel
(denga^n firma^n), Janganlah kamu menga^rnbil
penolong selain Aku. (2) (Yaitu) anak cucu dari
orang-orang ya.ng Kami bawa bersama-sama
Nuh. Sesungguhnya dia adalah hanrba (Alhft)
yang banyak bersyukur.' (3) Dan telah kami
tetapkan terhadap bani Israel dalam kitab ihr,

'Sesungguhnya kamu alca.n membuat kerusak-
an di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu
akan menyombongkan diri dengan kesom-
bongan yang besar.' (4) Maka apabila datang
saat hukuma.n bagi (kejafratan) pertama dari
kedua (kejafratan) ihLIGmi datangkan kepada-
mu ha^nrba-hamba Kami yang memPunyai ke-
kuatan yang besar, lalu mereka merajalela di
kampung-kampung dan ihtah ketetapan yang
pasti terlaksana. (5) Kemudian Kami berikan
kepadamu giliran untrk mengalahkan mereka
kembali dan Kami membanhrmu dengan harta

kekayaan dan anak-anak dan Ibmi jadikan kamu
kelompok yang lebih besar. (6)Jit a kamu ber-
buat bai\ (berarti) kamu berbuat baik bagi
dirimu sendiri; dan jika karnu berbuat jahaq
maka (kejaftatat ) itu bagi dirimu sendiri. Apa-
bila datang saat hulcuma^n (k"jaftatat ) yang ke-
dua, (Kami datarlgkan orang-oranglain) unhrk
menyuramkan muka-muka kamu dan mereka
masuk ke dalam masjid sebagaiman musuh-
musuhmu memasukinya pada kali pertama
dan unhrk membinasakan sehabis-habisnya apa
saja yang mereka kuasai (7) Mudatr-mudahan
Thha^nmu akan melimpahkan rahmat-Nya ke-
padamu. Sekiranya kamu kembali kepada (ke-

durhakaan), niscaya I(ami kembali (meng-
azabmu) dan Kami jadikan nerakaJahannarr
penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.
(8) Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberilsr
pehrnjuk kepada (iatan) ya.trg lebih lurus dan
memberi kabar gembira kepada orang-orang
mukmin yangmengerjakan amal saleh bahwa
bagi mereka ada palrala yang besar. (9) Dan'
sesunguhnya orang-orarrg yang tidak beriman
kepada kehidupan akhirat,I(ami sediakan bagi
mereka azab yang pedih. (10) Ivlanusia mendoa
unhrk kejahata.n sebagaimana ia mendoa unhrk
kebaikan Dan adalah menusia bersifat teqgesa-

gesa- (11) Kami jadikan malam dan sia.ng se-

bagai dua tandq lalu Ikmi hapuskan tanda
malarn dan Igmi jadikan tanda siag inr terang
agar kamu menbari kutnia dari Tbhanmu' da"n

supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun
dan perhitrngan. Segala sesuahr telah lfumi
tera.ngkan denganjelas. (12) Daq tiap-tiap ma-
nusia ihr telah Kami tetapkan amal perbuatan-
nya (sebagaimana tetapnya kalung) pada leher
nya. Kami keluarkan baginya pada hari kiamat
sebuah kitab yang dijumpainya terbuka (13)

'Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri
pada waktu ini sebagai penghisab terhadap-
mu.' (14) Barangsiapa yang berbuat sesuai de-
ngan hidayafi 6llah), maf<a sesungguhnya dia
berbuat ibr unark (keselamaran) dirinya sendiri;
dan barangsiapa yang sesal ma}a sesungguh-
nya dia tersesatbagi (kerugian) dirinya sendirl
Seseora.ng yang berdosa tidak dapat memikul
dosa orang lain, dan Karrd ddak at<arl meng-
azab sebelum l(ami menguhrs seorang rasul.
(15) Dan jika Karni hendak membinasakan
suatu negeri, malca kami perintahkan kepada
orang-orang ya.ng hidup mewah di negeri ihr
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(supaya menaati Allah), tetapi mereka me-
lakukan kedurhakaan di negeri itu, maka
sudah sepantasnya berlaku terhadapnya per-
kataan (ketenhran Kami), kemudian Kami
hancurkan negeri ihr seha.ncur-hancurnya. (16)

Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah
Kami binasakan. Dan, cukuplah Thhanmu
Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa
hamba-hamba-Nya. (17) Barangsiapa meng-
hendaki kehidupa.n sekarang (duniawi), maka
Ibmi segerakan baginya di dunia itrr apa yang
Ifumi kehendaki bagi orang ya"ng I(ami ke-
hendaki. Kemudian Kami tentrkan baginya
nerakaJalra.nnam; ia akan memasultnya dalam
keadaan tercela dan terusir. (18) Da^n' barang-
siapa menghendaki kehidupan a^khirat dan
berusahake arah itu dengan sunguh-sungguh
sedang i;a addah orang mulsnfub maka mereka
ihr adalah orang-orang ya.ng usahanya dibalas
dengan baik. (19) Kepada masing-masing
golongan, baik golongan ini maupun golongan
ihr, Kami berika^n banhran dari kemurahan
Thhanmu. Dan, kemurahan Thhanmu tidak
dapat dihalangt (20) Perhafrkanhfr bagaimana
Kami lebihkan sebagian dari mereka atas se-

bagian yang lain. DarL pasti kehidupan a^khirat
lebih tinggi da^n lebih besar ke-
utamaa^nnya." (21)

Pengantar
Kisah Isra dan Mikraj keduanya terjadi dalam

satu malam yang sama- Isra dari Masjidil Haram di
Mekatr ke MasjidilAqsha di Baifirl Maqdis, sedang
Mikraj dari Baitul Maqdis ke atas tujuh lapis langit
dan Sidraful Muntah4 yang semuanya itu merupa-
kan bagian dari alam gaib yang tak kita ketahui.

Riwayat-riwayatyang menerangkan kisah ini pun
terdapat dalan berbagai versi, dan sampai hari ini
masih terjadi polemik panjang di seputarnya. Ada
perbedaan pendapat, misalnya tentang tempat dari
mana Rasulullah diisrakan. Ada yang mengatakan
dari dalam Masjidil Haram, seperti yang dapat
dipatrami dari tekstual ayat Sebagaimana diriwayat-
kan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda

'I{etikn aku bnada di dalnm masjid, di Hiiir Ismnil
dzknt l{n'bah, antnra tidur dnn solm, tiba+iba datnng-

hh MalnilratJibril padnku dzngan membawa seekor

Buraq."

Ada yang mengatakan bahwa beliau diisrakan
dari rumah Ummu Hani' binti Abdul Muttalib, dan

yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah se
luruh tanah Haram Mekah), disebabkan tanah
Haram itu metputi dan mencakup Masjidil Haram.
Ada lagi riwayat dari Ibnu Abbas bahwa seluruh
tanah Haram adalah masjid.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. waktu itu tidur di
rumah Ummu Hpni'sesudah shalat isya, maka
beliau diisrakan, kemudian dipulangkan kembali
pada malam yillg sama. Ialu beliau menceritakan
kejadian tersebut kepada Ummu Hani'. Baliau me
igatAkan,' "Telah dihadirkan lepadaku para nabi,
mnlu aku mel,akulmn slnlnt sebagai imam merel@."

Kemudian beliau bergegas hendak keluar ke
masjid, maka Ummu Hani' menarik bajunya Beliau
bertany4 " I{ennpd" U mmuHani' menjawab, "Aku
Lhawatir kalau kaummu mendustakanmu jika kamu
memberitahukan kejadian ini kepada mereka."
Beliau berkata 'Tidah selmlipunmnelm almnmm-
dustalmn alat "Nabi saw. pun keluar, lalu Abu Jahal
datang menemuiny4 maka Rasulullah mencerita-
kan kepadaAbu Jahal tentang peristiwa Isra. Abu
Jahal berkata,'Wahai sekalian bani IG'ab bin Il'ay
kemarilah." Mereka pun datang lalu Nabi saw.

bercerita kepada mereka. Mereka ada yang ber-
tepuk tangan dan ada yang meletakkan tangannya
di atas kepala karena merasa takjub dan ingkar.
Bahkan, ada orangorang yang sudah beriman ke
pada beliau pun murtad (keluar) kembali.

Ada beberapa tokoh yang bergegas menemui
Abu Bakar untuk menceritakan hal itu. Abu Bakar
berkat4 "Apa bertar Nabi berkata begitu?" Mereka
menjawab, "Behrl." Mak4 Abu Bakar berkata, "Aku
bersaksi, jika benar-benar Muhammad mengata-
kan hal ihr, maka pastilah benar dia." Mereka ber-
tany4 "Apakah engkau mempercayainya bahwa dia
datang ke negeri Syam dalam sahr malam kemu-
dian kembali lagi ke Mekah sebelum pagi tiba?"
Abu Bakar menjawab, 'Ya, bahkan saya percaya
kepadanya dalam hal yang lebih jauh dari itu. Saya
mempercayainya dalam hal berita yang ia terima
dari langit" Karena itulah, Abu Bakar dijuluki
dengan ash- Shiddiq'yang sangat membenarkan'.

Kebehrlan padawakhr itu ada di antara mereka
yang frgl (pada malam itu) ke Baitul Maqdis, maka
mereka meminta Nabi saw. agar mendeskripsikan
MasjidilAqsha Tiba-tiba masjid ihr tampak kepada
Nabi saw. sehingga beliau dapat melihat langsung
dan menceritakan sifat-sifutnya kepada mereka.
Mereka berkata, "Benar juga sifut-sifat masjid yang

iaceritakan ifu."
Mereka bertanya lagi, "Coba ceritakan kepada
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kami tentang rombongan kafitah kami." Nabi saw.

pun menceritakan berapa jumlah unta-unta mereka
beserta kondisinya masing-masing. Beliau b erkata,

"Rnrnbongan furthh itu alan sampai dt Melenhpadn

hari G{abimenyebutkan nama harinya, Ed) ber-
s:rmaan dengan terbibrya matahari; dan yang ter-

depan adalah seekor unta belang." Mak4 mereka
pun pada hari yang disebutkan Nabi itu bergegas
keluar menuju daerah perbukitan untuk melihat-
lihatkedatangan kafilah. Seorang di antara mereka
berkata, "Inilatl, matahari sudah terbit." Yang lain
berkata "Dan ini dia, demi Allah, kafilah ihr telah
datang didahului seekor unta belang, persis seperti
yang dikatakan Muhammad.'Akan tetapi, mereka
tidak mau beriman. Dan, pada malamyang sarna

Rasul dimikrajkan dari Baitul Maqdis ke lansit
Ada perbedaan versi iug4 apakah peristiwa Isra

itu terjddi di saat Nabi saw. terjaga ataukah sedang

tidur? Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata,
"Demi Allah, tubuh Rasulullatr tidaklah ikut pergi,
tetapi ia dimikrajkan dengan rohnya." Al-Hasan
mengatakan, "Milraj itu terjadi diwaktu tidur, se
buatr mimpiyang beliau lihat" Tetapi, dalam riwayat-

riwayat lainnya disebutkan bahwa mikraj ihr terjadi
dengan roh dan jasad Nabi, dan sesungguhnya alas

tidurbeliau belum dingin ketikabeliau kembali dan

tidur lagi.
Yang lebih tepat dari gabungan sekian riwayat

yang ada adalah bahwa Rasulullah meninggalkan
tempat tidurnya di rumah Ummu Hani' untuk pergi

ke masjid. Tatkala beliau berada di Hijir Ismail, dalam

keadaan antara tidur dan terjaga, beliau diisrakan
dan dimikrajkan. Kemudian beliau kembali lagi ke
tempat tidurnya sebelum alas tidurnya itu dingin.

Kami memandang tak perlu adanya polemik
panjangyang terjadi sejak dahulu hingga sekarang,

seputar bentuk kejadian peristiwa ini yang sebenar-

nya. Tak perlu ada jarak antara apakah peristiwa

Isra dan Mikraj ini terjadi dengan roh ataukah de
ngan tubuh (fisik), dan apakah ia sekadar sebuah

mimpi di wakhr tidur ataukah penglihatan nyata di
saatbeliau terjaga. Jarak antara ini semuanya tidak-
lah terlampau jauh, dan tidak pula mengubah (me
ngurangi) sedikit pun tabiat dari peristiwa ffi , YmB
sesungguhnya bertujuan untuk menyingkap tabir
dan memperlihatkan kepada Rasulullah tempat-
tempat dan alam-alam lain yang teramat jauh pada
jarakwaltu yang begitu teramat cepal

Bagi mereka yang sedikit saja dapat memahami
karakter Kekuasaan Ilahiah dan karakter nubuwah
(kenabian), mereka pasti tidak akan melihat satu

keanehan sedikit pun. IGrena di hadapan Kekuasa-

an Ilahiah tak ada perbedaan jarak antara semua
benfuk pergerakan mali*rluk,'yang sering tampak
di mata manusi4 dengan keterbatasan kemampuan
dan presepsinya, serta beda tingkat kesulitan dan
kemudahannya, karena diukur dengan apa yang
biasa ia lihat dan alpmi sehari-hari. Yang tampak dan
yang terlihat di permukaan alam kasat manusia
tidaHah tepat unhrk menjadi hakim di dalam me
ngetahui kadar ukuran segala sesuafit, jika diban-
ding dengan ukuran kekuasaan Allah. Sedangkan,
tabiat nubuwah adalah hubungan komunikasi de
ngan alam samawi nan tinggi, di luar kadar dan
kebiasaan manusia umtunnya

Penyingkapan tabir alam lain atau tempatyang
teramat jauh dan mendatanginya melalui sarana
yang terlihat atau yang tersembunyi bukanlah se
buah hal yang lebih aneh daripada Nabi saw. ber-
komunikasi dengan para malaikat yang berada di
alam samawi, kemudian beliau menerima pesan-

pesan mereka secara langsung. IGrena ifu, benar
apa kataAbu Bakar ketika mengembalikan masalah
yang dianggap nyebuhdan dinilai terlalu dibesar-
besarkan dalam pandangan kaum Quraisy ini ke
pada tabiatnya dan kesahajaannya. Dia mengata-
kan, "Sesungguhnya aku benar-benar memper-
cayatnya Muhammad) dalam halyang lebih jauh

dari itu. Aku percaya padanya tentang berita langit
(wahyu) yang ia terima."

Yang cukup menarik dalam kaitan peristiwa ini
dengan penjelasin tentang kebenarannya dengan
menggunakan bukti empiris sesuai yang diminta
oleh orangorang Quraisy, seperti padakisah kafi-
lah dan sifat-sifahrya, bahwa Rasulullah tidak meng-
indahkan keft*rawatiran Ummu Hani'akan pen-

dustaan kaum Quraisy terhadap beliau lantaran
dinilai ny elnuhnya pnstiwa ini. IGrena keyakinan
Rasulullah akan kebenaran yang dibawanya, serta
kebenaran peristiwa Isra Mil<raj yang dialaminya
membuat beliau berterus terang kepada kaumnya
tentang apa yang beliau lihat, apa pun juga pendapat

dan tanggapan mereka dalam melihat hal ini.
Dan memang benar, ada sebagian mereka yang

keluar dari Islam (murtad), dan ada sebagian yang
lain menjadilen peristiwaini sebagai batran cerciun
dan keragu-raguan terhadap agama Islam. Akan
tetapi, ini semua tidaHah melemahkan semangat
Rasulullah dalam menyiarkan kebenaftIn yang beliau
yakini. Ini merupakan teladan bagi semua aktivis
dalnrah agar mereka tetap menyuarakan kebenar-
an tanpa khawatir akan dampaknya pada penerima-
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an orang kebanyakan. Jangan sampai mereka ber-
sikap hipokrit dan mencaricari hati dan kerelaan
orang banyak, jika memang hal itu bertentangan
dengan kata kebenaran yang mereka suarakan.

Yang cukup manarik juga bahwa Rasulullah
tidak mau menjadikan peristiwa Isra Mikraj ini se
bagai mukjizat untuk mendukung misi risalah
beliau, sekalipun kaum Quraisy terus mendesak
beliau agar menampakkan hal-hal yang luar biasa.

Sebab, beliau menilai sudatr cukup bukti kebenaran
peristiwa Isra ini bagi mereka Demikian itu karena
dakwah ini tidaklah bertumpu pada hal-hal yang
bersifat luar biasa (supranatural). Tetapi, ia ber-
tumpu pada tabiat dan manhaj dahvah itu sendiri,
yang digali dari fitrah yang lurus, dan sejalan de-

ngan pelbagai paradierrn yang sudah dikoreksi dan

diluruskannya. Karena ifu, berbagai pernyataan
Rasulullah dalam manceritakan peristiwa ini, tidak-
lah tumbuh dari keinginan untuk menjadikannya
sebagai tumpuan untuk bagian tertenhr dari risalah
beliau. Tetapi, hal itu sekadar pernyataan tegas
tentang sebuah hakikat yang beliau yakini. Hanya
sebatas penegasan sebuah hakikat kebenaran itu.

Berbagai Keajaiban di Batik Peristiwa Isra
dan Mkraj

Kini, marilah kita mulai pelajaran pertama secara
lebih terperinci,

46t?3G.fr -yi.7{-Je jii;q"
tffu:;i|4^A;Kipiiic::r\#\JL

.i t z?lt /,(-,
-i:-4tg;;lte

' Malmsuci Allnh, y ong telnh mzmp erj alnnlan lrumb a-
Nya pada suatu malam dnri Masjidil Haram ke

Masj idil Aqshn yang telnh Kami b nlcahi selelilingny a

agar lfurni pnlilwtlan lepadmya sebagim dari tnndn-
tandn (lubesaran) Kami. Sesunguhnya Di.a adnlnh
Maha Mmfungar lngi Mahn Melihat. " (al-lsraa': 1)

Surah ini dimulai dengan tasbih kepada Allah.
Sebuah nuansa dinamika rohani yang paling pas

dengan nuansa Isra yang lembut, dan sarana komu-
nikasi yang paling tepat antara seorang hamba
denganTuhannya di saat ia berada di atas uf.rk yang

bertaburkan cahaya, nunjauh di sana.
Disebutkan di sini, sifat ubudiah (kehambaan),

'Yarry tel.ah mempcrj alnnlnn hnmba- Ny a p ada suatu

malam", dalam rangka penegasan terhadap sifat
seorang hamba yang berada di atas tangga (maqam)

Isra dan Mikraj menuju ke tingkatan yang tak
mungkin diraih oleh manusia biasa. Agar sifat se
orang hamba ini tidak dilupakan dan jangan sampai
tingkatan kehambaan (ubudiah) bercampur (rancu)

dengan tingkatan ketuhanan (uluhiah). Hal ini se
bagaimana yang terjadi dalam ideologi agama
Nasrani sepeninggal Nabi Isa disebabkan adanya
kerancuan pemahaman terhadap kelahiran dan ke
matian beliau. Juga disebabkan tanda-tanda ke-
nabian Isa yang akhirnya dipakai oleh sebagian
pengikut beliau sebagai sarana unhtk menczrmpur-
adulJ<an tingkatan kehambaan (ubudiah) dengan
tingkatan ketuhanan (uluhiah). Dengan begitu,
tetaplah akidah Islam pada keotentikan dan ke-
murnianny4 serta dalam rangka menyucikan Zat
Ilahi dari segalabentuk ketidakjelasan dan keragu-
raguan yang bersumber dari syirik atau menyeru-
pakan-Nya de4gan maktrluk.

Ifta {d-"'} artinya berjalan di wakhr malam.

Pada hakikahya, penyebutan kata ini sudah cukup
membawa arti wakhr yang dikandungny4 dan tidak
perlu lagi menyebutkan kata waktu itu. Akan tetapi
secara tekstual, dalam ayat ini dinyatakan waktu
malam,' Mahnsuci Allnh, y ang tclah memp rj alnnlmn
hamba-Nya pada suatu malam", sebagai iluskasi
(sebuah metode yang biasa dipakai oleh Al-Qur'an),
untuk menyorot suasana teduhnya malam dan
kesejukan udaranya. Sehingga, menyenhrh hati
yang sedang menyimak dan mengikuti secara sak-

sama gerak perjalanan peristiwa Isra nan lembut ini.
Perjalanan "wisata" dari Masjidil Haram ke

Masjidil Aqsha adalah sebuah perjalanan yang
dikehendaki oleh Yang Mahateliti dan Mahapandai,
untuk merajut kaitan antara akidah-akidah besar
sejak zaman Nabi lbrahim dan Ismail hingga
Muhammad saw., sang pamungkas para nabi, dan
menggabungkan antara tempat-tempat suci bagi
seluruh agamaagama tauhid. Sesungguhnya hrjuan
dari perjalanan yang luar biasa ini adalah untuk
mendeklarasikan pewarisan Rasul terakhir ter-
hadap tempat-tempat suci para rasul sebelumnya.

Juga mendeklarasikan bahwa risalah beliau me-
liputi dan erat kaitannya dengan tempat-tempat suci
ini semuanya. Jadi inilah sebuah perjalanan yang
jauh melampaui sekat-sekat ruang dan wakhr, dan
merengkuh berbagai masa dan nuzmsa yang jauh
lebih luas daripada ruang dan waktu, serta mengan-
dung nilai-nilai yang jauh lebih besar daripada se
kadar nilai-nilai yang sejak awal sudah bisa dibaca.
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Penjelasan tentang Masjidil Aqsha dengan fir-
man-Nya, "Yang telah Kami berknhi selulilingnya";
sebagai deskripsi yang menggambarkan keberkah-
an yang mengelilingi dan hrun dengan derasnya
pada masjid ini. Sebuah nuansa Qur'ani yang tak
mungkin bisa dijelaskan oleh sebuah ungkapan
langsung seperti, "I(ami berkahi dia'', atau, "IGmi
berkahi di dalamnya." Hal ini memang menjadi ciri
kedalaman ungkapan Al-Qur'an yang sangat unik

Peristiwa Isra adalah sebuah tanda kebesaran
Tuhan, yang dibarengi dengan tanda-tanda ke-
besaran-Nyayang lain, "Agm Kami pulihatlmn lee-

padnny a sebagian dmi tandn-tmda (lub esman) I(nni.'
Perjalanan unik dari Masjidil Haram ke Masjidil

Aqsha dengan kecepatan yang sedemikian luar
biasa hingga alas tempat tidur Rasulullah pun belum
kering ketika beliau kembali. Betapapun benhrkdan
kondistrya ia merupakan bukti kekuasaanTuhan
dari sekian banyak bukti kekuasaan-Nya yang lain.
Tujuannya unhrk membuka mata hati manusia agar
ia melihat berbagai penjuru alam semesta raya yang
sangat menakjubkan. Juga untuk mengeksplorasi
berbagai potensi yang tersembunyi di dalam diri
manusia yang sebenarnya memiliki kesiapan batin
(spiritual) untuk menerima pancaran kemuliaan
Yang Mahakuas4 ltrususnya pada pribadi manusia-
manusia pilihan, yang memang dianugerahkan
keutamaan dan kemuliaan melebihi maktrlukAllah
yang lain. "Sesunguhnya Dia adalah Maha Men-
dmgar lngi Maln Melilwt',Dia Maha Melihat segala
yang lembut dan tersembunyi, yang dianggap
samar oleh seluruh pendengaran dan penglihatan.

Rangkaian kalimat demi kalimat dalam ayatperrr
buka ini bergerak sedemikian rapi. Diawali dengan
formasi tasbih kepadaAllah, 'Mahasuci Allnh, yang
tzkh memprjalnnknn hantra- Nya padn natu mnlnm'i
lalu diikuti dengan satu bentuk pernyataan dari
Allah, 'Agar Kami pnlih"atlmn kzpadnnya sebagian
dnri tanda-tanda (kebesaran) Kami." Kemudian
dilanjutkan dengan kalimat deskripsi tentang 7-at

Allah, "Seszngguhnya Din adnlah Malw Mendengar
lagi Mahn Melilnt."Ini sejalan dengan kedalaman
makna ekspresif yang penuh dengan senfuhan-
senfuhan kelembutan.

Kalimat tasbih di atas membumbungkan hati
nurani menuju T:ttNlah, dan penetapan maksud
(hikmah) dari peristiwa Isra adalah pernyataan
tekstual yang datang langsung dari-Nya Yang
Mahatinggi. Pendeskripsian sifat-sifat-Nya, Maha
Mendengar dan Maha Melihat, di sini dalam bentuk
ungkapan beritayang benar tentang Zat Ketuhan-

an-Nya. Formasi kalimat demi kalimat di atas ber-
temu dalam safu ayat dalam rangka memberikan
kedalaman makna-makna yang dikandungnya se
cara sempurna.

I
Thmba^ngnya Kejayaa.tr Bani Israel

Peristiwa Isra merupakan tanda kekuasaan Tuhan,
dan sebuah perjalanan yang menakjubkan dalam
ukuran empirik manusia. MasjidilAqshayang men-
jadi ujung perjalanan adalah pusat tanah suci, tem-
pat tinggal yang sudah ditentukan oleh Allah untuk
bani Israel, lalu Allatr mengusir mereka dari negeri
itn. Biografi Nabi Musa dan cerita bani Israel yang
ada dalam surah ini berada pada posisi yang tepat
dalam formasi ayat-ayat berikut ini.

*if-;*t:,*-6.;,'^ig)JSftA;ev j
63 -i {- i' i i,"o. t oj' at:liin
-q Jir''"t: t 6K.sr1^i G(frLd c
'"jS 

J #i i,jt 4L Lni ;gS c &*-,\-
'?1;Li.t-+3fi ;;it;\tgiL?W
5(s ")\i 4i j+66 *-*r,+U "ti 

6 f,Ct

&;1:H\ #) (, 31, A t $;A:s;
iLrKit{s;,45),,2\{$'^rt3
:e6g(ilrJstl;*,'*ttAAAvr
'+:tw"li'H,frii'1:.ii+<f$;;

t q+W(V;g, r:r ii;js"c--
,/$f*r*i:;f iet|;;.s"K:6;

tw
"Kami b rilan kzpada, Musa kitab (Taurat) dan lfumi

jadilan kitab Taurat itu petunjuk bagi bani Israel
(dengan fmnan), Jangarilnh lumu mmgambil patnlnng
selnin Aku. (Yaitu) aruk cucu dai orang-mary Jary
Kami bawa bnsam.a-samn Nuh. Sesungguhnya dia
annlnh hamba (Allnh) yang banyak bnsyukur.'Dan
telah knrni tctaplan terludap bani Israd dalam kinb
itu, 'Sesunguhnya knmu alnn mrrnbuat lwrusalan di
mulm bumi ini dua lali dan pasti lamu alwn. matyom-
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bonglmn diri dengan leesombongan yang besar.' Mala
apatiln danng saat hulamnn bagi (luj ahntan) pntama
dari lezdua (lcei ahnnn) itu, Kami dntnngl@n kzpadornu

hnmba- lwm.ba Knmi y ang mempurry ai lekuatan y ang

baar, lalu merela muaj alela di knmpung-lwmpung
dnn itulnh leetetapan yangpasti terlnlcsann. I(emudian

Karni berilan lwpadamu giliran untuk mmgalnl*nn
mnela kembali dnn lfumi memb antumu fungan hnrta

kelayaan dan anak-anak serta Kamiia'dilan lcamu

lrclompok yang lebih besar.Jika lumu berbuat baik,
(berarti) lamu berbuat baik bagi dirimu smd.iri; da.n

jilrn lmmu bnbuat jahat, mnkn (keialwnn) ltu lagi
dirimu smdiri. Apabiln dnnng sant lwkuman (lni oLt-
an) yang ledua, (Ifumi danngknn mang-orang lnin)
untuk menyuramknn mula-mula lwmu dan msreka

masuk lrz dnlam rn arj i4 sebagaimana musuh-musuhmu

memnsukirrya padn luli pertamn drtn untuk membi'
nnsaknn selwbis-hnbimya apa saja yongmerela lcuasai.

Munah-manalan nhn;xmi alni nulintpah'lan rahtnnt-

Nya lupadamu. Sekiranya kamu kzmbali l"pono
(kzdurlalunn), nis cay a l{arni kzmb al:i (menga.abnu)

dan Kami jadilun nuakaJahannarn penjara bagi

oratg- arang y ang tidak briman. "' (al-lsraa' : 2-8)

lnilah satu episode dari sejarahbani Israelyang
hanya dikisahkan oleh AlQur'an dalam surah ini.
Episode ini berisi tentang akhir perjalanan hidup
dan kejayaan bani Israel yang bakal mereka lalui.

Juga mengungkapkan hubungan langsung antara
tumbangnya kejayaan setiap bangsa dengan marak-
nya kebobrokan yang ada di tengah-tengah masya-

rakatnya. Hal itu sejalan dengan sunnatullah yang
akan diterangkan beberapa ayat lagi dalam surah
yang sama. Yaitu, apabilaAllah sudatr memutuskan
sebuah kehancuran atas suafu negeri, maka Dia
jadikan frilaku bejat orangorang yang suka ber-
foya-foya di negeri itu sebagai falitor yang akan
membawanya ke jurang kehancuran.

Pembicaraan dalam episode ini diawali dengan
menyebut kitab Nabi Musa (faurat), yang di antara
isinya memberi peringatan kepada bani Israel dan
menyegarkan ingatan mereka pada moyang besar
mereka sendiri, yaitu Nabi Nuh, seorang hamba
yang pandai bersnrkur ihr, beserta nenek moyang
manusia yang diangkut bersama Nabi Nuh di dalam
batrtera perahunya Sedangkan, Nabi Nuh sendiri
tidak mengangkut di perahunya selain daripada
oftrng{rang yang beriman,

"Kami berilwn lupadn Musa kitnb (Taurat) dnn Kami
jadilun kitab Taurat itu petunjuk bagi bani Israel
(dAanfrnan), Janganlnh lwnu rcnganb;l paulnng

selain Aku. (Yaitu) armk cucu dari orang-orangyatg
Kami bawa bersama-sama Nuh. Sesunguhnya dia
analnh hamba (Alkh) yang bartyak bnsyukur."'(aI-
Israa':2-3)

Peringatan ini sejalan dengan janji Allah yang
sebentar lagi akan disebutkan dalam formasi ayat-

ayat dalam surahini. Yaitu, bahwa Alah tidak akan
mengazab suafu kaum sehingga Dia mengutus se
orang rasul unfuk memberi peringatan kepada
mereka.

Allah memberi penegasan secara tekstual ten-
tang fujuan utama difurunkan-Nya kitab Taurat
kepada Musa sebagai, "Petunjuk bagi bani Israel
(dmgan frnnnn), Janganlalr lwmu mmgambil penahng

selain Aku."'Jangan sampai mereka berpegang
teguh kecuali hanya kepada Allah semata, dan me
nujulirkan pengabdian kecuali kepadaAllah semata-

Inilah hidayah dan keimanan yang sebenar-benar-

nya. Tidaklah beriman dan mendapatkan petunjuh
orang yang menjadikan selain Allah sebagai pe-

nolongnya.
Di sini Allah berbidara kepada bani Israel dengan

mengatasnamakan nenek moyang manusia yang
diangkut di atas bahtera perahu Nabi Nuh. Nenek
moyang manusia ifu adalah manusia-manusia
pilihan pada zanum seoftmg rasul pertamayang ada

di muka bumi ini. Allah berbicara kepada bani Israel
dengan silsilah kehrrunan ini untuk mengingatkan
mereka bahwa Allah telah memberi keistimewaan
kepadairenekmoyang mereka dengan Nabi Nuh,
seorang hambri yang pandai bersyukur itu, agar
bani Israel mau kembali pada nasab keturunan
yang bersih dan mulia ini.

Allah iuga menyebutkan sifut Nabi Nuh berupa
ubudiah (kehambaan) dalam rangka harmonisasi
sifut para rasul sebagai manusia-manusia pilihan.
SebasaimanaAllah telah menyebutkan sifutini pada

Muhammad saw. pada ayat sebelumnya- Harmoni-
sasi seperti ini sudatr menjadi ciri l*ras Al-Qur'an,
khususnya di dalam formasi nuansa ayat-ayat dalam
surah ini.

Di dalam kitab suci yang diturunkan kepada
Musa yang menjadi pehrnjuk bagi bani lsrael ini,
Allah memberitahukan kepada mereka tentang
kepuhrsan-Nya bahwa Dia akan menghancurkan
mereka akibat dari perbuatan bejat mereka di muka
bumi. Penghancuran mereka ini terjadi dua kali
disebabkan berulangnya fafttor-faktor perilaku
mereka yang menyebabkannya. Allah memberi
ancaman bagi mereka unhrk kepuhrsan yang sama,

setiap kali mereka kembali berbuat kerusakan di
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muka bumi. Hal ini sesuai dengan sunnatullah yang
senantiasa berlaku atas makhluk dan tak pernah
meleset sedikit pun,

"Dan telah knmi tetaplmn terhndap bani Israel dalnm
kitab itu, 'Sesungguhnya kamu akan membuat ke-
rusalan di muka. bumi ini dua lwli dan pasti knmu
aknn menyomborrylan diri fungan kesombongan yang
b esar. "' (al-lsraa' : 4)

Ketetapan ini berisi pemberitahuan Allah ten-
tang apa yang bakal terjadi pada bani Israel, sesuai
dengan apa yang ada dalam ilmu ketuhanan-Nya
tentang akhir perjalanan mereka. Bukan suahr ke
putusan yang bersifat paksaan (diktatoris) atas
mereka, di mana perbuatan mereka terjadi karena
keputusan ini. Sebab, Allah tidaklah mungkin mern-
buat keputusan atas seseorang agar ia membuat
kerusakan, "Kntalilnlnh, sesungguhnya Ailnh tidnk
mmyuruh (lcepadn) pnbuatnn keji." Al<antetapi, Allah
mengetahui apa yang akan terjadi, persis sesuai de
ngan kejadian yang sebenarnya. Jadi apa yang bakal
terjadi (dalam ukuran llrnu Allah) pastilah terjadi,
sekalipun dalam ukuran ilmu manusia belum terjadi,
dan peristiwanya masih berada di balik tabir gaib.

Allah benar-benar telah menetapkan terhadap
bani Israel dalam kitabTluratyang dihrunkan-Nya
kepada Nabi Musa bahwa sesungguhnya mereka
akan membuat kerusakan di muka bumi dua kali.
Dan, mereka akan berkuasa di tanah suci (Palestina)

ini. Setiap kali mereka berada di atas tampuk ke
kuasaan, dan mereka menjadikan kekuasan ifu se
bagai sarana unhrk merusah makaAllah memberi-
kan kuasa kepada sebagian harnbahambaNya untuk
menindas mereka dan merusak kehormatan mereka
serta menghancurkan mereka sehancur-hancurny4

' Malw ap aliln datang sant hu lwmnn bagt (lej alntnn)
pntnma dnri ktdua (lviahann) itu, Kami datnngkan
lrcpadamu hnmba-lnmba Knmi y ang mzrnpunyai lu-
kuatnn y arry b esar, lnlu m.ere lfl mnaj alzln di lumpurry-
lwmpung dnn itulnh ltttetapan yangpasti terlalsann."
(al-Israa': 5)

Inilah kejahatan pertama mereka Yakni, mereka
berada di puncak kekuasaan dan mereka memiliki
kekuatan dan kejayaan di tanah suci (Palestina), lalu
mereka membuat kerusakan di sana. Maka Allah
mendatangkan kepada mereka sebagian dari hamba-
hamba-Nya yang memiliki kekuatan dan persenjata-
an besar, yang akan memporak-porandakan per-
kampungan mereka. Tentara-tentara ifu akan me
rajalela di negeri mereka untuk menghinakan mereka

bergerak ke sana kemari menginjak-injak apa dan
siapa saja yang menghalanginya tanpa ada rasa
takut sedikit pun.

"hulnh lcetetnpan yang pasti terlalcsana. "
Sebuah ketetapan yang tak akan salah dan tak

akan bohong-
Sehingga, ketilia bani Israel merasakan keseng-

saraan akibat kekalahan dan penindasaan bangsa
lain, mereka kembali kepada Tuhan mereka dan
mereformasi sisi-sisi kehidupan mereka Kemudian
mereka mengambil pelajaran dari bala bencana
yang mendera mereka. Ketika bangsa pemenang
terbuai oleh kekuatannya,lalu congkak, dan me-
lampaui batas serta membuatkerusakan di muka
bumi, maka Allah menolong bangsayang kalah atas
bangsa yang npngalahkannya, dan memberikan
kekuasaan kepada bangsa yang tertindas atas mereka
yang menindas,

"Kemudian Kami bnikan kepadnmu giliran untuk
mmgalnhlmn mnela l*mbali dnn Knmi membantumu
dzngan hnrn lukny aan dan annk- anak dnn lfumi j adi-
knn knmu lulompok yang lzbih besar." (al-Israa': 6)

Setelah itu, berulang lagi kisah sejarah yang sama
dan mengemuka ke panggung sejarah.

Sebelum formasi ayat-ayat ini menuntaskan
hedilcsi llnhiahyans pasti akan terjadi ini, Allah
menegaskan sebuah prinsip amal perbuatan dan
balasan,

'Jilu lwmu bnbuat baiN ftnarti) lmmu bnbuat baik
bagi diimu sendiri; dmjil(n l(amu bnbuatjatat, mak@
(leeiahann) itu bagi dirimu smdiri....'

Sebuah prinsip yang tak akan berubatr di dunia
maupun di akhiral Satu kaidah yang menetapkan
semua perbuatan manusia akan menjadi miliknya,
dengan semua hasil dan konsekuensinya- Juga me
negaskan bahwa balasan akan menjadi konse
kuensi logis bagi setiap perbuatan. Sebuah ketetap
an yang menjadikan manusia bertanggung jawab
atas dirinya sendiri. Jika mau, maka ia akan berbuat
baik untuk dirirya dan jika mau, ia akan berbuat
buruk atas dirinya lGrena ihr, jangan sampai sese
orang menyalahkan pihak lain jika ia mendapatkan
balasan atas usaha dirinya

Setelah ada kejelasan tentang prinsip ini, Allah
kemudian melanjutkan hedilsi ll"ahiahNya yang
benar-benar akan terjadi itu,

"Apabila dotong sant hukuman (ktiahatan) yang lce-

dua, (Kami datanglwn orang-orang lain) untuk mt-
nyuramknn mulw-rnulu lwmu dnn moeka mnuk kc
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dnlam mnsjid, sebagairnana musuh-musuhmu mcmn-

sukinya pala lali punma dan untuk mernbinasalean

whnbis-hnbimya apa saja yang mereka kuasai." (aI-
Israa-: 7)

Susunan ayat ini tidak menyebutkan kerusakan
apa yang diperbuat bani Israel di muka bumi setelah

mereka kembali berjaya dan mengalahkan musuh-
nya. Karena dinilai sudah cukup dengan kete
rangan yumg ada sebelumnya bahwa "Sesungguhnya

lwrnu alnn mernbuat lerusalmn di mula bumi ini dua

I@li.'
Tapi, Allah menegaskan di sini hukuman apa

yang menimpa mereka sesudah kejahatan kedua
itu, 'Apabiln datangsant hukumnn (kzialnnn) yang
leedua, (Kami datanglean orang-orang lain) untuk
mmy uramlrnn muln-mulm lmmu. " Al<rbat kekejian
yang mereka lakukan, membuat kengerian yang
sedemikian luar biasa Sehingga dampaknya rnem-
bias pada wajah-wajah bani Israel. Atau, karena
mereka menampar muka-muka bani Israel dengan
merendahkan dan penghinaan, dan mereka meng-
obrak-abrik tempat-tempat suci dan mengotorinya,
"dan mnelrn masuk lcz dnlarn masjid, sebagahnana

musuh-musuhmu memasuk"ya Pada kali pntnrna."
Mereka pun menyapu bersih apa saja yang dapat
mereka kuasai baik berupa harta maupun per-

kampungan penduduk, 'Dan untuk membinnsalan

sehnbis-hnbisnya apa saja yang mnekn kuasai."
Sebuah potret tentang kehancuran yang luar biasa
dan merata" menimpa semua yang ada dan tak me
nyisakan apa pun.

Dengan demikian, benarlah prediksi dan janji
Allah sebagaimana tersebut di atas. Allah meng-
izinkan sahr bangsa unhrk mengalahkan bani Israel
pada kali pertama. Kemudian pada kali kedua
mereka dikuasai oleh suatu bangsa yang akan
mengusir bani Israel dari negeri mereka, dan
menghancurleburkan kerajaan mereka

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tekstual
tentang apa kebangsaan mereka yang diberi Allah
hegemoni atas bani Israel itu. I(aren4 penyebut-
annya tidak menambatr sedikit pun nilai pelajaran
di dalamnya. Padahal, nilai pelajaran inilah yang
menjadi tujuan, dalam rangka menjelaskan sun-
nahrllatr yang berlaku pada semua maktrluk-Nya.

lalu susunan ayat-ayat di sini mengomentari
prediksi yang pasti benar ini, bahwa kehancuran
yang terjadi dapat menjadi fuktor menuju rahmat
Allah, "Mudnh-mudnJnn Tithnnmu alwn rulimpah-
lcan rohmat-Nya kepadnrnu", iil<a mereka mau

mengambil pelajaran darinya Akan tetapi, jika bani
Israel kembali membuat kerusakan di muka bumi,
maka balasannya sudah siap dan tradisi Allah (sun-

natullah) ini pun akan terus berlangsung, uSekira-

nya kamu kembali kepada (kedurhnkaan), niscaya

I{nmi lwmbali (menga.zabrnu). "
Melnang benqr mereka kembali membuat ke

rusakan di muka bumi, maka akibatnyaAllah mem-
berikan kekuasaan-Nya atas mereka kepada kaum
muslimin, yang kemudian mereka diusir oleh kaum
muslimin dari seluruh daratan I adrah Arab. Setelah
ihr mereka berbuat kerusakan di muka bumi lagi,
dan Allah pun menguasakan atas mereka kepada
hamba-hamba-Nya yang lain, hingga tibalah abad
ini (abad dua puluh), maka Allah pun memberi
kekuasaan atas mereka kepada Hitler.

Pada hari ini pun mereka kembali lagi membuat
kerusakan dengan berwajahkan "negara Israel"
yang telah menebar kesengsariuur kepada bangsa
Arab. Maka, sudah dapat dipastikan Allah akan
memberikan kekuasaan kepada orangorang yang
akan menimpakan kesengsaraan kepada bani
Israel. Hal ini sebagai realisasi dari janji Allah yang
sudah pasti, dan sebagai implementasi dari sun-
natullah yang tak pernah melesel Dan, masa unfirk
itu sudahlah dekal

Susunan ayat ini pun ditutup dengan menye
butkan tempat kembali orangorang kafir. Karena,
ada kesamaan antara tempat kembali mereka de
ngan te. mpat kembali orang-orang yang membuat
kerusakan di niuka burnt, "Kami jadilwn nnalw
Jalnnnnm penjara bagi orang-maryyry tidak ber-

iman." Neraka Jahannam sebagai penjara yang
akan mengurung mereka sehingga tak seorang
pun dapatlolos darinyq penjarayang sangatluas se
hingga dapat menampung mereka seluruhnya-

Dari episode ini, diterangkan tentang sejarah
bani Israel dan kitab suci mereka yang diturunkan
Allah kepada Nabi Musa agar mereka menjadikan-
nya sebagai sumber petunjuh Tetapi, mereka tidak
melakukannya. Maka, mereka pun tersesat dan
aktrirnyabinasa

Al-Qur'an Membimbing Manusia ke Jalan
yang Lurus

Selanjutrya rangkaian ayat-ayat dalam surah ini
beralih berbicara tentang AlQur'an, Al-Qur'an yang
memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus.
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'*;,Xi *jiil e,A-e i i'Lifi \ i 5,,
i6f&"edc)ttui<'I r6)i
t q f{i?ff A,e{U1,il6t t ii:"&
"sesungguhnya Al-fui an ini memberilmn petunjuk
leepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar
gembira ln| odo zrang- nrang mukmin yng mmgerj a-
lan amal salzh bahwa bagi muela ada pahak yang
besar. Sesungguhnya orang-orang yang tidnk bnim"an

lup ada luhldup an akhirat, Kami s edialun bagi mnelw
azab yang pedih.' (al-Israa': 9-10)

"Senngguhnya Al- Qi an ini mtmberilan petur{uk
lopod" Qalan) yanglebih lurus." Begihrlah petunjuk
ini dinyatakan dengan kalimat yang umum, agar
pernyataan ini meliputi siapayang diberi petunjuk
dan ke mana ia ditunjulJ<an. PetunjukAl-Qur'an ini
bersifat menyeluruh untuk segala bangsa dan pada

semua generasi tanpa ada sekat-sekat geografis
ataupun masa mana pun. Ia pun mencakup semua
aspek petunjukyang pernah ada pada sistem atau

ideologi apa pun, serta merambah setiap kebaikan
yang pernah dicapai umat manusia di segala tempat
dan masa.

Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang
lebih lurus pada tataran ego dan hati nurani, melalui
akidah yang jelas dan mudah, tak ada yang rumit
dan tak ada yang sulit dipahami. Akidah ini mem-
bebaskan jiwa dari beban waham (lusi dan khayal-
an) dan khurafat. Ia memberi kemerdekaan bagi
potensi yang baik pada manusia untuk berkarya
dan membangun. Ia menggabungkan hukum alam
dengan fitrah manusia secara harmonis dan pro
porsional.

AlQur'an menunjukkan kepada jalan yang lebih
lurus di dalam menyinkronkan antara lahir dan
batin manusia, antara peras:ran dan perilaku, dan
antara akidah dan amal. lalu semuanya itu dikait-
kan secara kokoh dengan sebuah tali kuatyang tak
akan terputus. Sehingga, pandangan pemeluknya
akan menerawang ke alam samawi sedang ia tegak
di muka bumi. Setiap karyanya menjadi ibadah jika
ia arahkan niatnya kepadaAllah, walaupun pekerjaan-

nya itu berupa kesenangan dan berisi kenikmatan
hidup duniawi.

Al-Qur'an menunjukkan ke jalan yang lebih lurus
dalam segmen ibadah dengan menyeimbangkan
antara hrgas yang dibebankan dengan kemampuan
diri. Sehingga, tak ada tugas yang memberatkan
diri lalu membuatnya bosan dan puhrs asa dalam

pelaksanaannya. Tetapi, ibadatr juga tidak memper-
mudah dan terlalu ringan hingga menjadikan diri
malas dan berbuat seenaknya, serta tidak melam-
paui batas-batas keseimbangan dan kemampuan
manusia.

Al-Qur'an juga menunjukkan kepada jalan yang
lebih lurus dalam $l hubungan antarmanusia" baik
secara individu maupun kelompok, antarpeme-
rintahan dan antarbangsa, antarnegara dan antaret-
nis. Al-Qur'an membangun hubungan-hubungan
tersebut di atas basis yang kokoh. Ia tidak ter-
pengaruh oleh pandangan dan keinginan hawa
nafsu. Ia tidak melenceng bersama rasa suka atau
benci kepada pihak lain (nepotisme), dan ia tidak
dapat dibelokkan oleh berbagai kepentingan dan
ambisi pribadi dari siapa pun. Dikatakan demikian
karena basis Qur'ani ini dibangun olehTuhan Yang
Maha Mengetahui akan hajat maktrluk-Nya Dialah
yang lebih tahu akan ciptaan-Nya. Dia paling jeli
dalam melihat apa yang menjadi kemaslahatan
mereka, di jengkal bumi mana pun mereka tinggal
dan pada generasi kapdn pun merekahidup. Allah
memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan
yang lebih lurus dalam hal sistem pemerintahan,
sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan sistem
hubungan internasional yang lebih layak bagi dunia
manusia.

AlQur'an memberi petunjuk kepada jalan vang
lebih lurus dalam mengayomi semua agama Samawi,

dan membangun hubungan di antara agama-agama
ihr seluruhnya, mbmuliakan dan menjaga tempat-
tempat sucinya Pada ali*rirnya semua numusia de
ngan berbagai agama Samawinya, hidup bersama
secara damai dan saling menghargai.

Begitulah, "Sesun gguhnya Al- @ri an ini mnnberi-
Ian p ehtnjuk l"pod" (j akn) y mg lzbih lunu dnn mnn-
b ni labar ganbira lczpadn orang- ffang mukmin y ang
mmgerj alnn anal salzh baluua bagi mereln ada pahaln
y ang b esar. Sesungguhny a arang- orang y ang tidnk bn -

iman lepada luhidupan al;hirat, Kami sedialmn bagl

mnela azab yangpedih."
Inilah kaidah yang paling substansial dalam

kaitan antara amal perbuatan dan balasan. AlQur'an
menegakkan bangunannya di atas iman dan amal
saleh. Maka tak ada iman tanpa amal, juga tak ada
amal tanpa iman. Iman tanpa amal akan pupus, tak
mencapai kesempurnaanny4 dan amal tanpa iman
akan hrmbang karena ia tidak berdiri di atas sebuah
fondasi. Dengan keberadaan iman dan amal secara
serasi, kehidupan akan berjalan di atas jalan yang
lebih lurus. Dengan Iman dan amal secara harmonis,
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akan terealisasi hidayah yang dibawa oleh Al-

Qur'an ini.
Adapun mereka yang tidak menggunakan Al-

Qur'an sebagai pefunjuk, mereka akan terbawa
oleh ambisi dan hawa nafsu manusia yang punya
sifat ceroboh dan bodoh, tak tahu apa yang se
benarnya bermanfaat dan apa yang dapat mem-
bahayakan dirinya sendiri. Manusia seringkali ber-
sikap emosional, tak mampu menahan dorongan
nafsunya sekalipun berakibat buruk pada dirinya,

t{4ii^{6(J#r,riuil$tfi''fjA,
'Manusin rnendoa untuk kejahatan sebagaim.ana ia
mendna untuk lubailwn. Dan adnlah mnnusia bnifat
tngesa-gesa." (al-Israa': 11)

Dikatakan demikian karena manusia tidak me
ngetahui akibat dan dampak dari setiap permasalah-

an yang ada. Boleh jadi ia melakukan suatu per-

buatan padahal perbuatan itu adalah keburukan. Ia
ingin dengan segera agar suatu keburukan terjadi
pada dirinya sementara ia tidak menyadariny4 atau

ia sadar dan mengetahuinya tetapi ia tidak mampu
mengendalikannya. Coba kita bandingkan arfiata
hawa nafsu manusia seperti ini, dengan petrnjukAl-

Qur'an yang konsisten dan memberikan petunjuk-
nya secara tenang tak tergesa-gesa. Dua metode
yang sangatjauh perbedaan di antara keduanya,
yaitu antara petunjuk Al-Qur' an dengan dorongan
hawa nafsu manusia.

Sunnaurllah yang Berlaku atas Semua Maf<hhk
Setelah sinyalemen tentang peristiwa Isra beserta

tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang menyertainy4
tentang Nabi Nuh bersama oftmg{rang beriman
yang diangkut di dalam behterany4 tentang kisah
bani Israel dengan keputusan Allah atas mereka
sebagaimana yang tercantum dalam kitab Taurat
dan tentang kkitab terakhir (AlQur'an) yang mem-

beri petunjuk kepada jalan ytrng lebih lurus, se-

lanjutnya formasi surah ini beralih menerangkan
ayat-ayatKauniah (hukum alam) Allah yang ter-
sebar di alam raya. Fungsinya untuk menggabung-
kan antara aktivitas manusia dan amal perbuatan

dengan balasannya hasil usaha dengan investigasi-

nya (hisabnya) kelak di hari kiamat, semuanya itu
terkait erat dengan hukum alam semesta- Ia berdiri
di atas prinsipprinsip dan sunnatullah yang tak
mungkin keliru, sangat teliti dan terafur, sama

dengan keterahrran sistem peredaran alam semesta
yang mengafur pergantian antara siang dan malam
atas kehendak Sang Ktralik yang telah menciptakan
siang dan malam tersebul

'i31i6,{r$iX1:efi'61',3,;srriltrre,

"33y,53;{$bti-:tffi-i}r$it i,=;;',.;L:5, ;;, KJ\i\:.+6 <4ti
...-?1.,'S( I i.b !) . t. I fz.z'| 4.t- ,

)6\'pA?.t'.;&A.{&){J1pttU,i..])tp;agl
A:$;-:)tai.J'-u-/: $VtEtfi'"uf_Wiut(?-
fi 

"6, 

fu ;S lerZt-a +;iig a.I;i ; t6;
&:'+,*.KY:UA't;$G3i.J;WU
qirt 6 "';S a# J, e:;rr,;i{; cl
"€' t hT' 6;'i tff W 5:' A);":':i'

5;X 6' i \itL.3.* :161; f 4 A
J.tt'L&(i1n-r"j*ii66*
;i3t;ilgi6K:i-i&ia64!6
t Sl' e;it'L;i913""t; W3t $bt
{;;,551'+-tlr,6,Fffi 61tJsS'i

tiiiKy
"Knmi jadilan mnlarn dnn siang sebagai dua tanda,

lalu l{ami hapuslwn tnnda mal.a.m dnn Kamijadilwn
tanda siang itu tnango agar lamu mmcari kurnin dari
Tuhanmu, dan supaya kamu rnengetahui bilangan
tahun-tahun dan pnhitungan. Dary segala sesuatu tnlah

Kami tnanglwn dzngan jeln. Tiap4iap manusia itu
telnh lfumi tetaplan amnl p ubuatanrry a (sebagaimnnn

tetapnya laln tg) pada lzhnnya. Kami leluarlun bagt-

nyapada lwri kiamnt sebuah kinb yang diiumpainya
tubulw, 'Bacalah kitabmu, culwpkh dirimu sendiri
padn waltu ini sebagai pmghiseb tnrlwdnpmu.' Barang-

siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah),
mnla sesunguhnya dia bnbuat itu untuk (luselnmah

an) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, mnka

sesungguhnya dia tersesat bagi (leerugtan) dirinya
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sendiri. Dan seseorang yang bsrdnsa tidak dapat me-

mikul dnsa orang lnin, dnn l{ami tidnk aknn mmgaznb

sebelurn Kami mengttus seorangrasul. Danjilw Kami
hendak membinasakan suatu negeri, maka kami
pnintahlmn lnpono orang-orangyang hidup mattah di
negni itu (supaya mmnati Allah), tetapi rnnekn me-

lalatlun ludurhnlwan di negni itu, mnlm sudnh sepan-

tasnya berl,aku terhndapnya perlataan (lrctentuan

I{arni), lurnudian l(nmi lwncurlan rugni itu selwncur-

hancurnya. Dan berapa banyak laum sesudah Nuh
telnh Kami binnsalan. Dan cukuplnh Tilhnnrnu Maln
Mengetahui lngi Mahn Melihat dosa hnmba-hnmba-

Ny a. Barangsiapa mmghmdaki kehidupan selearang

(duninwi), mala Kami segeraknn baginya di dunia itu
a\a yary Kami kelundaki bagi orang yang Kami
funziutakl. Kemudian Kami tentulan baginy a neraka

Jahnnnnm; ia alwn mmasakinya dnlnm ktadnan tmeln
dnn tnrcir. Dan, barangsiapa mcnghm"dnki luhidupan
akhirat dan berusah.a lu arah itu dengan sungguh-

sunguh sed"angia adnlah orangmukmin, mnlm mnekn

itu adnlah nrang- orang y ang usalwny a dibalns dnngan

baik. Kepada ntasing-mastng gol.ongan, baik golnngan

ini maupun gohngan itu, Kami bnilmn bantuan dari
kemuralan Tuhnnmu. Dan knnurahan Iilhnnrnu tidalc

dapat dilnlangi. Pnhatiknnlah bagaimnnn Kami lzbih-

lmn sebagian dmi mnelw atas sebagian yang lain. Dan,
pasti kehidupan aAihirat lebih tinggi tinglntnya dan
-kbih 

besar keutam.aannya. " (al-Israa' z L2-21)

Pada hukum alam yang mengafur pergantian
malam dan siang ini, terkait usaha manusia mencari
kehidupan serta untuk mengetahui bilangan tahun
dan perhitungan. Dengan hukum alam ini terkait
pula baik dan buruknya pekerjaan manusia beserta

balasan atas kebaikan dan keburukan yang akan

diterimanya. Dengan hukum alam ini, terkaitpula
akibat dari hidayah (petunjuk) dan kesesatan, juga

keindividualan pertanggungjawaban atas setiap
ganjaran amal perbuatan, sehingga tak ada seorang
pun yang menanggung dosa orang lain. Dengan
hukum ini pula, terkait janji Allah bahwa Dia tidak
akan menurunkan azab atas suafu kaum sebelum
menguhts seorang rasul kepada mereka.

Kemudian dengannya pula terkait sunnatullah
yang menenfukan kehancuran penduduk suatu

negeri sesudah orang-orang yang hidup mewah
dalam negeri ihr berbuat menyimpang dari keten-

tuan Allah. Dengan hukum alam ini juga terkait
perjalanan akhir merekh yang lebih mengutamakan

kehidupankini (dunia) dan akhirperjalanan mereka
yang mengutarnakan kehidupan aktrirat serta pem-

berian Allah kepada mereka masing-masing, di

dunia dan di akf,rirat. Semua itu terjadi dan ber-
langsung sesuai dengan hukum ketentuan yang
stabil dan aturan yang tetap dan tak berubah. Jadi,
tak ada yang terjadi secara acak atau kebetulan di
alam raya ini.

"Kami jadilmn mnlam dan siang wbagai dua tandn,

lnlu Knmi hapusknn tandn mnlam dnn lfumi jadikan
tanda siang itu tnary, agar lwmu mmrmi latrnia dnri
Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan
tahun-tahun ilnn pnhiturryan. Dary segaln senatu tzlah

Kami tuanglun fungan jela. "(al-Israa-: 12)

Siang dan malam adalah duaAyat Knuniahyang
besar. Karena keduanya beredar secara tepat dan
akurat sesuai dengan ketenfuan yang tak pernah
meleset dan tak pernah macet sedikit pun. Ia tak
pernah merasa penat meskipun terus bekerja siang
dan malam.

lalu, apayang dimaksud dengan penghapusan

tanda malam di sini, padahaltandamalam itu tetap
ada sebagaimana tanda siang?

Tampaknya, ymg dimaksudkan di sini adalah
gelapnya malam yang membuat benda-benda tidak
kelihatan, dan menjadikan tenang pada setiap gerak
dan aktivitas. Sehingga seolaholah malam menjadi
terhapus jika dibanding dengan cahaya siang dan
akti-vitas makhluk hidup dan pergerakan benda-
benda. Seakan siang itu sendiri dapat melihat de
ngan cahayanya yang merebak ke segala sesuatu,

agar semuanya tampak oleh mata yang melihatnya
Penghapusan.tanda malam dan penampakan

tanda siang itu berhrjuan "agar lmmu m.eruari lwrnia
dnri Tuhanmu, dnn sup ay a lcamu mengetnhui bilnrryan

tahun- tahun dan p er hitungan". Malam unftrk ber-
istirahat dan menenangkan diri, dan siang unfuk
bekerja dan beraktivitas. Lalu dari pergantian antam
siang dan malam ini manusia mengerti al<an bilang-
an tahun dan mengetahui perhitungan musim. Juga
untuk menandai waktu perjanjian dan hubungan
bermasyarakat lainnya.

'Dan, segal.a sesuatu telah Kami tnanglwn dmgan

jrh.'Karenanya, tak ada sesuatu pun di alam se
mesta ini yang terjadi dengan sendirinya atau acak-

acakan. Akurasi hukum alamyang mengedarkan
siang dan malam ini telah berbicara kepada kita
tentang bukti ketelitian Sang Pengatur dan Sang

Pencipta peredaran ihr sendiri.
Dengan hukum alam (hukum kausalitas) yang

sangat akurat dan teliti ini, berkait pula antara amal
perbuatan dan balasanny4

"Dan tiaptiap manusia ihr telatr l(ami tetapkan
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amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung)
padalehernya. Dan Kani keluarkan bagpnya pada

hari kizunat sebuatr kitab yans dijumpainya terbuka

'Baralah kitahrnu, cukuplnh dirimu smdiri padn walctu

ini s eb agai p eng- hlsab terhndnpmu. "' (al-'Israa': 14)

Sebuah kata kiasan tentang ketetapan amal se
tiap manusia seolatr amal perbuatannya ifu menem-
pel di lehernya, untuk menggambarkan bahwa se
tiap amalnya akan tetap menyertai dirinp dan tidak
akan terlepas dengannya. Ini sebuah metodologi
yang biasa dipakai Al-Qur'an unhrk memvisualisasi-
kan sesuatu yang nonmateri unfuk menjadi sebuah
gambaran yang bersifat fisik. Hal itu untuk meng-
ungkapkan bahwa akibat dari amal perbuatan ma-

nusia tidak akan pergi darinya dan manusia sendiri
tak kuasa unhrk berlepas diri dari pertanggung-
jawaban terhadapnya.

Begitu pula ungkapan tentang dikeluarkannya
kitab catatan amal dalam keadaan terbuka pada hari
kiamal Di sini Allah menggambarkan bahwa amal
manusia ihr akan terlihat jelas, dan ia tidak mirmpu
untuk menyembunyikannya atau memungkirinya.
Makna ini tampak lebih vulgar dalam visualisasi
kitab yang sedang terbuk4 agar ungkapan ini lebih
mendalam sentuhannya pada jiwa dan lebih me
ngern pada perasaan. Sehingga, khayalan manusia
tertuju untuk ingin melihat isi kitab amal itu pada

suatu hari yang amat sulit, yang pada hari itu
terungkap semua perbuatan yang pernah disimpan
atau disembunyikan, tak perlu ada saksi dan tak
perlu ada orang lain yang mengaudit (menghisab) ,

"Baxalnh ldtnbmu, culwplnh dirimu sadiri padn waletu

ini sebagai pmghisab terlwdnpmu."
Dengan hukum alam yang sangat akurat ihr pula

terkait antara sistem amal perbuatan dan balasan

atasny4

"Barangsiapa yary bnbuat sesuai dengan hidnyah
(Allah), malu sesunggulatya dia berbuat itu untuk
(lesehmatan) dirinya sndiri; dan barangsiapa yang

saat maka sesunguhnya dia tersesat bagi (kerusinn)

dirinya sndiri. Dan" saemang lang badnsa tidnk dapat

memikul dnsa orang lnin. "
Sebuatr sistem pertanggungiawaban individual

yang mengaitkan setiap orang dengan dirinya sen-

diri. IGlau ia berbuat sesuai dengan hidayatr Allatr,
maka perbuatannya itu untuk keselamatan dirinya
sendiri. IGlau ia tersesat, maka ia akan rWi sendiri.

Tak ada seorang punyang menanggung dosa orang

lain, dan tak ada seseorang yang mampu meringan-

kan beban dosa orang lain. Akan tetapi, setiap orang
akan dimintai tanggung jawab terhadap amal per-

buatannya sendiri, dan ia mendapat ganjaran dari
amal perbuatannya ifu. Dan, tak ada seorang sahabat

karib pun yang akan menanyakan soal sahabat
karibnya.

Sesungguhnyahanyakarena kasih sayangAllah-
lah sehingga Dia tidak menurunkan siksa kepada
manusia hanya atas dasar ,Sz nnah Kauniah (hukum
kausalitas) yang tersebar luas di permukaan se
mesta raya ini. Juga tidak atas dasar Perjanjian
Fitrahyang pernah dilakukan-Nya dengan anak
cucu Adam ketika mereka masih berada dalam
tulang punggung bapak-bapak mereka Tetapi, Allah
mengutus para rasul kepada mereka unfuk mem-
beriperingatan dan mengingatkan mereka akan hal
itn,

",.. dan l{ami tidnk alun mmgaznb seb elum l(ami me -

ngutus seoratg rasul." (al'Israa'z 15)

Inilah bentrk kasih sayangAllah ihr, di mana Dia
telah cukup alasan sebelum menurunkan azab

kepada mereka.
Atas dasar ini pula, sunnatullah berlaku pada

penrbinasaan suatu negeri atau menurunkan siksa-

an atas penduduknya di dunia ini. Semuanya terkait
dengan hukum alam yang juga telah membuat
siang dan malamberedar itu,

'Dan jika l{ami fundnk m.embinnsalnn suatu negui,

mala kami pnintahknn lcepada nrang-orang yang
hidup mcwah di negui itu (supaya menaati Allnh),
tetapi nerela melakukan leedurhalwan di negui itu,
malw sudnh sepantasrrya berlnku tnhadnpnya perkn'('a-

an (leetentuan Kami), kemudian Karni hancurlwn
rugni itu selnnrur-hanatrz7a. " (al-Israa': 16)

Orang-orang yang hidup mewah pada segala
bangsa adalah mereka yang berada pada lapisan elit
dan para pembesar. Mereka punya banyak uang,
punya banyak kroni dan hidup serba ada. Mereka
pun menikmati itu semua dengan bermalasmalas
an sambil berfoya-foya dan berkuasa. Sehingga,
jiwa mereka pun menjadi rapuh yang menyebabkan
mereka suka berperilaku menyimpang dan berbuat
seenaknya, tanpa mengindahkan lagi nilai-nilai
kesucian dan kehormatan. I(alau tidak ada pihak
yang mampu menghalangi mereka, maka mereka
pun membuat kerusakan di muka bumi, dengan

menebar prostitusi di tengah-tengah masyarakat
dan merendahkan nilai-nilai luhur yang diyakini
masyarakat sebagai fondasi kehidupan yang harus
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diperjuangkan. Jika hal itu terjadi, maka negeri pun
menjadi lemah dan penuh dekadensi. Penduduk-
nya kehilangan spirit dan unsur-unsur kekuatan
untuk mempertahankan jati diri dan eksistensinya.
Pada akhirnyahancurlah negeri itu dan hrtup sudah
lembaran-lembaran sejarahnya.

Ayat ini menyatakan sunnatullah tersebut yakni
takdir Allah atas suatu negeri bahwa ia akan binasa
lcrena memang negeri ihr meciptakan faktor-faktor
kehancurannya sendiri. Yakni, banyak penduduk
yang hidup bermegah-megahan tapi penduduk
lainnya di negeri itu tidakmau mencegah mereka
dengan sekuat tenaga Selanjutnya Allah menjadi-
kan merekayang hidup bermegah-megah itu ber-
laku menyimpang, lalu penyimpangan ihr merata di
seluruh negeri. Akibatnya, negeri itu lemah dan
penuh tindakan destruktif. Maka, sunnatullah ini
alitrirnya berlaku dan negeri itu pun hancur binasa.

Negara itulah yang harus bertanggung jawab

atas apa yang terjadi. Sebab, mereka tidak mau
mencegah orang-orang yang hidup bermewah-
mewah, dan tak ada reformasi perundang-undang-

an yang selama ini memungkinkan adanya oftng
hidup bermewah-mewahan. Munculnya kelompok
elite yang hidup bermewah-mewahan itu sendiri
menjadi sebab Allah menjadikan mereka melaku-
kan penyimpangan. Seandainya negara menufup
jalan agar kelompok ini tidak muncul secara do
minan, niscaya tak akan terjadi kerunfuhan negeri.
Sehinega A[ah tidak akan menjadikan orang untuk
berbuat kerusakan di dalam negeri yang akan
membawa negeri itu ke jurang kehacuran.

Sesungguhnya atas kehendak Allahlah yang
menentukan hidup manusia tunduk pada Hukum
I{nusalitasyang tak pernah meleset atau tertukar.
Ketika ada sebab, maka ia akan diikuti oleh akibat-
ny4 sehingga berlangsunglah kehendak Allah dan
keputusan-Nya Allah tidak pernah menyuruh orang
berlaku menyimpang, karena Dia tidak mungkin
memerintahkan berbuat kekejian. Tetapi, kebera-
daan orang-orang yang bermewah-mewahan itu
sendiri menjadi bukti bahwa suatu bangsa telah
rapuh fondasi bangunannya, dan mereka telah
berjalan menuju kehancuran. Takdir Allah sudah
pasti akan menimpanya sebagai balasan yang se
timpal atas perbuatannya, karena mereka sendirilah
yang membiarkan orang-orang yang hidup ber-
mewah-mewah itu eksis dan dominan.

Yang dimaksud kehendakAllah di sini bukanlah
kehendak dalam benhrk perintah paksa agar terjadi
sebab kehancuran itu. Tetapi, kehendak untuk

melangsungkan akibat karena adanya sebab; se-

suatu yang tak mungkin dapat dihindari karena
Hularm Knusalilasitu pasti berlaku. Begitu pula tak
ada perintah yang bersifat arahan kepada perilaku
menyimpang. Tetapi, masalahnya adalah bahwa
Allah membuat konsekuensi logis atas keberadaan
orangdrang yang hidup bermewah-mewatr dengan
terjadinya berbagai penyimpangan yang mereka
perbuat"

Di sinilah tampak jelas tanggung jawab kolektif
dalam sebuah komunitas masyarakat agar mereka
meninggalkan sistem yang sudah usang (rusak)
yang dampakburuknya sulit untuk dihindari Sistem
seperti ini tidak mungkin nurmpu mencegah kelom-
pok elitis yang hidup bermewah-mewah itu, untuk
tidak berbuat kedurhakaan di dalam negeri, yang
alf,rirnya mengundang murkaAllah dan negarapun
menjadi terpuruk dan binasa.

Sunnatullah ini sudah berlangsung sejak masa
umat-umat terdahulu sesudah Nabi Nuh, generasi
demi generasi. Setiap kali dosa-dosa berserakan di
tengah suatu bangsa, maka sudah pasti bangsa itu
berakhir tagis seperti itu. Allah Maha Mengetahui
dan Maha Melihat semua dosadosahamba-Ny4

"Bnap a bany ak lmum sesudnh Nuh telah l{nmi binas a-
Imn. Dan, culrupkh Tuhnnmu Maha Mmgetahui lngi
Maln Melilnt dosa hamba-hamba- Ny a. " (al-Israa-:
t7)

Peringata.n Agar Manusia Berpa^ndangan
Hidup Ukhrawi

Bagi orang yang mengharapkan hidup hanya di
dunia belaka, hingga pandangan hidupnya pun tak
lebih tinggi dari bumi tempat mereka berpijak,
makaAllah akan memberikan bagian duniawinya
jika Dia menghendaki. Tetapi di akhirat, neraka

Jahannam sudah menunggunya sebagai tempat
yang paling layak untuknya. Jadi merekayang cita-
cita hidupnya tidak lebih jauh dari bumi ini, mereka
akan terkotori oleh comberanbtmtidan kotorannya.
Mereka akan menikmati dunia ini sama seperti
binatang, dan mereka menyerah pada nafsu syahwat

dan ambisi.ambisi rendah. Untuk mendapatkan
kesenangan duniawinya, mereka berbuat apa saja
yang pada akhirnya dapat menjerumuskan dirinya
ke dalam neraka Jahannarn.

"Barargsiap a merryhmdnki luhidup an s elwrang (du -

niaw i), mnlw Ihrni segnalan b aginy a di dunia itu apa
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yang lfumi kthmdaki bagi mang yang Knni lehxnnnkL

Kemudian Kami tentulwn bagtn ya nnakaJahannnm ;
ia akan memasukinya dalam leeadaan tncela dan
terusir. Dan, barangsiapa rnenghendaki lcehidupan

akhirat d.a.n berusalw ke arah itu dmgan sunguh'
surgguh s ednng ia adalnh orang mulvniq rnaka mnekn

itu adalnh nrang- oratg I ang usalwny a dib aln fungan

baik. " (al-lsraa"': 18- 19)

Orang yang menghendaki kehidupan yang baik
di akhirat sudah pasti ia berusaha ke arah sana,

dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. [a
pun bangkit untuk memenuhi tuntutan-hrntutan-
nya, dan ia mendasari usahanya ifu dengan ber-
iman. Iman yang tidak hanya berisi angan-angan
kosong, tetapi iman yang menghunjam ke dalam
hati dan dimanifestasikan dengan amal perbuatan.

Berpsaha unhrk kehidupan akhirat tidaHah ber-
arti menghalangi seseorang untuk menikrnati ke
."narg".t duniawi. Tetapi, hendaknya ia menera-
wangkan pandangan hidupnya ke atas horison yag
lebih tinggi. Dengan begitu, kenikmatan dunia ini
bukanlah menjadi terget dan tujuan al'*rir bagi
kehidupannya. Setelah memiliki visi seperti itu,
maka tak menjadi soal seseorang mancari kenik-
matan duniawi, asalkan ia mampu menguasai diri
agar tidak terjebak pada penghambaan terhadap
kesenangan duniawi.

Kalau orang yang menghendaki kehidupan
duniawi akan berakhir perjalanannya di neraka

Jatrannam dalam keadaan tercela dan terusil maka
orang yang mengharapkan kehidupan uKrawi dan
berusaha dengan sungguh-sungguh ke arah itu, ia
akan sampai kepada tujuannya ifu dengan men-
dapatkan balasannya yang baik Ia menerima peng-

hormatan dari penduduk alam surgawi sebagai
balasan atas usaha mulianya unfuk suafu fujuan
yang mulia pula. Inilah pahala bagi citacita mulia
yang menerawang ke atas cakrawala yang amat
jauh ihr (alam akhiraO.

Sesungeuhnf hidup untrk tujuan duniawi hanya-

lah pantas bagi makhluk-makhluk seperti cacing,
binatang reptil, binatang melatalainnya, satwa liar,
binatang buas, dan binatang ternak Adapun hidup
unhrk tujuan akhirat, adalah hidup yang layak bagi
manusia yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga roh
manusia yang merupakan rahasia Allah pada diri
manusia ifir terangkat ke alam samawi yang tinggl
sekalipun kedua kakinyaberjalan di mukabumi.

Namun begitu, kedua golongan manusia ini
tetap mendapatkan kemurahan dari Allah. Mereka
yang mencari dunia akan mendapatkanny4 begitu

pun mereka yang mengharapkan alif,rirat juga akan
mendapatkannya. Karena memang kemurahan
Allah itu tak mungkin adayang dapat menolak atau
menghalanginya. Dia Mahamuflak, semua kehen-
dak akan tertuju kepada-Nya,

'Kepadn mning-masing gohngan, baik gohngan ini
mnupun golnnganltu, Karni bnilmn bantuan dnri le'
muralun Tithnnmu. Dan, lwmuralwn Tilhnnmu tidnk
dapat dihnhngi. " (al-lsraa' : 20)

Perbedaan tingkatan antan manusia dalam
masalah dunia ini cukup signifikan, tergantung
pada saran4 visi, dan usaha mereka masing-masing,

sementara luas bumi ini terbatas. Mengapa orang
tak memikirkan kondisinya kelak di alam yang
lebih luas dan di masa yang lebih sangat panjang?

Mengapa ia tak berpikir akan keadaannya nanti di
negeri akhirat, yang jika alam dunia ini seluruhnya
dibandingkan dengannya tak lebih dari seberat
sayap seekor lalat?

"Perhatilmnlah bagaimana Kami lebihkan sebagian

dari rnueka atas sebdgian (yang lnin). Dan, pasti
lrzhidupan akhirat lebih tinggi tinglntnya dan lebih

besar lceutam"aannl a. " (al-Israa' : 21)

Karena ifu, barangsiapa yang menghendaki
perbedaan peringkat yang sebenarnya, dan meng-
inginkan keutamaan yang sebesar-besarny4 maka
ihr ada di alif,rirat sana Yakni, sebuah lahan yang
sangat luas dan unfuk jangka waktu yang selama-
lamanya, tak ada yang tahu batasnya selain Allah.
Padayang demikian inilah hendaknya orang saling
berkompetisi dan berlomba, bukan pada kesenang-

an duniawi yang terlalu kecil dan teramat sedikil
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&s;r:cj;'taou;t;
'Janganlah kamu adakan tuhan ya.ng lain di
samping Allah, agar kamu tidak menjadi ter
cela dan ditinggalkan (Allah). (22) nrhanmu telah
memerintahka.n zupaya kamu janga.n menyem-
batr selain Dia dan hendahlah kamu berbuat
baik kepada ibu bapaknru dengan sebaik-baik-
nya.Jika salah seorang di anta,ra keduanya atau
kedua-dua^rrya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanrmu, maka sekali-kali janganlatl
kamu mengata^kan kepada keduanya perkata-
arr "ah" dan janganlah kamu membentak mereka
dan ucapkantah kepada mereka perkataan
yang mulia. (23) Rendatrkadah dirimu ter-
hadap mereka berdua dengan penuh kesayang-
an dan ucapkanlala'Wahai tttan*u' lrasihilah
mereka keduanya, sebagaimana mereka ber-
dua mendidik aku di wakhr kecil.' (24) Tbhan-

mu lebih mengeahui apa yang ada datam hafi-
mu.Jika kamu orang-orang yang bailq ma^ka
sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagr
orang-orang yang bertobat (25) Da^n berikan-
lah kepada ketuarga-keluaqga yang dekatakan
halcrya, kepada ora^ng miskin dan orang yang
dalam perjalana4; danjanganlah kamu meng-
hambur-hamburka^n (ha^rtamu) secafia boros.
(26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu
adalah saudara-saudara setan dan setan itr ada-
lalr sa^ngat ingkax kepada fthannya (nJikr-
kamu berpating dari mereka untuk memper-
oleh ralunat da,ri Ttrhanmu yang kamu harap-
l€n" maka kata^kanhh kepada mereka ucapan
yang pantas. (28) Janganlah kamu jadikan
tanganmu terbelenggu pada lehermu dan
janganhh kamu terlalu mengulurkannya yang
karena ifu kamu menjadi tercela dan menyesal
(29) Sesungguhnya Thha"trmu melapangkan
rezeki kepada siapa ya^ng Dia kehendaki dan
menyempitkannya. Sesungguhnya Dia lvlaha
Mengetahui lagi Maha Melihat aka"n hamba-
ha^rnba-Nya (30) Da^rq janganlah kamu mem-
bunuh anak-analsnu karena takut kemiskinan.
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada
mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adahh suahr dosa yang
besar. (3t)Janganlah kamu mendekati zina;
sesungguhnya zina itu adalah suahr perbuatan
yang keji dan suaur jdan yangbunrk (32) Da.n,
janganlah kamu membunuh jiwa yang di-
hararnkan Allah (membunuhnya), melainkan
dengan suahr (alasan) yang benar. Bara^trgsiapa
dibunuh seca,ra zalim, maka sesungguhnya
I(ami telah memberi kekuasaan kepada ahli
warisnya" tetapi janganhh ahli waris ihr me-
lampaui batas dalam membunuh. Sesungguh-
nya ia adalah orang yang mendapat pertolong-
an. (33) Da^n janganlatr kamu mendekati harta
anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan pe-
nuhilah tanggung jawab(mu); sesungguhnya
tanggungjawab ihr pasti akan ditanyakan. (3a)

Sempurnalranlah takaran apabila kamu me-
na^kar, dan timbanglah dengan nenaca yang
benar. Itulah yang tebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatrya. (35) Daa janganhh kamu
mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya
pendengaran, pengliharaq dan hati semuanya
itr al<an diminta pertanggungiawabannya- (36)
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Janganhh kamu berjalan di muka bumi ini
dengan sombong, karena sesungguhnya kamu
sekdi-l€Ii tidak dapat menembus bumi dan
sekali-kali kamu fidak akan sampai setinggi
gunung. (37) Semua ittr kejahatannya amat
dibenci di sisi Ttrha"nmu. (38) Ituhh sebagian
hikmah yang diwalryukan Tbhan kepadamu.
DarL jangadah kamu mengadakan hlhan yang
lain di samping Alah, yang menyebabkan kamu
dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan
tercela lagi dijautrkan (daxi rafrnat Allah).' (39)

Pengantar
Pada pelajaran yang lalu telah dijelaskan tentaqg

keterkaitan antara prinsipprinsip amal perbuatan
dan balasan, pefunjuk dan kesesatan, serta usaha
dan hisab (audit amal) atasnya. Semuanya ihr ter-
kait dingan hukum alam yang menentukan pe
redarzn malam dan siang. Sedangkan, pada pelajar-

an ini akan diterangkan tentang keterkaitan antara
dasardasar prilaku, etika, dan kewajiban individu
serta masyarakat dengan akidah tentang keesaan
Allah, yang dengannya terkait semua hubungan
pada tingkat keluarga, masyarakat, dan sektor-
sektor kehidupan lainnya

Pada pelajaran yang lalu tersebut firman-Nya,
"Sesunguhnya Al-fuian ini membniknn petunjuk
lrzpadn (jalan) yang lzbih lurus", dan tersebut pul4
'Dan, segaln sesuatu tel"ah Kami taanglnn dtngan
jtb.'

Sedang pada pelajaran ini akan dipaparkan ten-
tang beberapa di antara frintah dan larangan Al-
Qur'an yang rnemberi petunjuk ke jalan yang lebih
lurus itu. Juga akan dibeberlan sebagian kandung-
annya yang berhubungan dengan prinsipprinsip
perilaku dalam realitas kehidupan.

Pelajaran ini diawali dengan larangan berbuat
syirik (menyekutukan Allah), dan deHamsi tentang
keputusan Allah tentang kewajiban beribadah
hanya kepada-Nya semata. Dari sinilah kemudian
mulai diterangkan tentang berbagai perintah dan
larangan. Yaitu, perintatr tentang berbakti kepada
kedua ibu dan bapak; membantu sanak kerabat,
oftmg miskin, dan orang yang sedang bepergian-
tanpa boros dan berlebih-lebihan. Diterangkan me
ngenai pengharaman membunuh anak kefirrunan,
berzina dan membunuh. Disebutkan pula perintah
memelihara harta anak yatim, memenuhi janji,
menyempurnakan takaran dan timbangan. Juga
dipaparkan agar hati-hati (klarifikatj$ dalam men-
cari kebenaran, larangan berlaku sombong, dan

berakhir dengan peringatan keras atas perbuatan
syirik.

Dari sini diketahui bahwa ternyata kuantitas pe
rintah dan larangan, serta kewajiban dalam Islam
itu terangkum di antara permulaan dengan akhir
pelajaran ini. Seluruhnya terkait erat pada ideologi
tauhid yang meniadi landasan bagi bangunan ke
hidupan.

Larangan Berbuat Syirik

t{'rt&i'!;i}r;Ati,tcluf
Janganlnh kamu adnlan tulwnyanglnin di samping
Allnh, agar lwmu tidnkmmjadi terah dnn ditingal-
kan (Allah). " (al-Israa': 22)

Inilah larangan berbuat syirik (menyekutukan
Allah) dan peringatan keras terhadap akibatyang
ditimbulkannya- SuaQ perintah yang bersiht ulnum,
tetapi dimaksudkan unhrk personal. Sehingga,
setiap orang dapat merasakan bahwa perintah ini
terhrju secara lirhusus kepada dirinya, dan perintah
ini ada karena dia. Ideologi adalah masalah pribadi,
setiap orang akan diminta pertantanggungiawaban
tentang ideologi yang dianutnya.

Akibat yang akan menunggu orang yang me
nyimpang dari jalan tauhid adalah bahwa ia menjadi
orang yang tercela karena telah melakukan per-
buatan yang tercela itu. Dan, ia ditinggalkan oleh
Allah sehingga tak ada yang rurmpu menolongnya
Barangsiapa yang tidak mendapat pertolongan
Allah, maka sama saja ia ditinggalkan sekalipun
banyak orang yang tampak membanhrnya

I<^t^"41jiti)" y*g arti aslinya "mala lwmu
duduk berdiam diri" dalam ayat ini memberikan
garnbaran tentang keadaan tercela dan ditinggalkan
bagi orang yang berlaku syirik, akibat dari ia di-
tinggalkan Allah sehingga hanya bisa duduk ter-
cenung. Sebuah gambaran kelemahan. Karena duduk
tercenung biasanya dilakukan ketika seseorang
dalam kondisi lematr dan tak mampu beraktivitas
karena frustasi.

I(ata ini juga memberikan konotasi keberlanjut-
an kondisi tercela dan ditinggalkan Allah. Sebab,
duduk tercenung membuktikan tak adanya peru-

bahan kondisi dan statis. Jadi kata "{i:i:iy" tt
memang sangat tepat posisinya dalam ayat ini.
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Kewajiban Berbakti kepada Orang Ttra

tuiJYv:i3'$i,f:{A*
'Ihhanmu telah munnintahlcan supaya karnu tidak
mmyembah selnin Dia"

Ini merupakan perintah unfuk mengesakan
Allah dalam penyembahan sesudah larangan ber-
laku syirik. Perintah yang diungkapkan dengan
gaya kepuhrsan; perintah yang bersifat niscaya
seperti keniscayaan sebuah kepuhrsan pengadilan.

Dan kata {.;"r} dahm ayat ini memberikan frame
pada perintah yang ada berupa penekanan, di
samping penekanan khusus atas masalah ini, yang
dapat dilihatpadakatanafi (peniadaan) dm istitsnna
'pengecualian', yaitu pada firman-Nya,

{;ii !1 !i3'oh . Dengan begitu, tampakjelas pada

ungkapan ayat ini nuansa keseriusan dan pene
kanan masalah tauhid ini dalam kehidupan.

Sesudah selesai peletakan landasan dan pem-
bangunan prinsip dasar, maka selanjutnya di.
bangunlah di atasnya kewajiban-kewajiban indi.
vidual maupun komunal (sosial), yang semuanya
berlandaskan pada akidah tentangAllah Yang Esa.
Akidah inilah yang menyatukan semua motivasi
(niat) serta tujuan dari setiap kewajiban dan per-
buatan yang telah ditetapkan.

Sebuah ikatan yang pertama sesudah ikatan
akidah adalah ikatan keluarga. Atas dasar inilah,
susunan ayat mengaitkan berbakti kepada kedua
ibu bapak dengan pengabdian kepada Allah, se
bagai deldarasi akan tingginya nilai berbakti kepada
keduanya di sisi Allah,

fr ';4if '^tt"Ji;-t1y"t3":-56-'tS{t

t 4 S;,1fri; $ tA s;*,rs g^t3

#;ii,$i'{A:;r,Z+6tq*Ji
tWa6(QTjtUS:

"...dan hendaklnh lmmu berbuat baik lupada ibu
bapakmu dengan wbaik-baiknya.Jila salah seorang di
antara luduanya atnu lwdua-duanya sampai bmtmur
lanjut dalam pemelilwraanrnu, makn seltali-lwli
janganl"ah kamu menganlan lupada leduanya per-
lwtnan 'ah' dan janganlnh kamu membmnk mnelw
dnn ucapkanlnh l"podo mnela pnlutnan yang mulia.
fundnhkanlnh dirimu tcrludnp mnekn bndua dngan
pmuh lusayangan dnn umpkanlah, 'Wahni Tillnnku,

lilsihihh merelca fu duany a, s ebagaimann rnne lw b er -

dua mmdidik aku di wakhr lacil. "' \al-'Isl,:aa- z 8-2a)

Dengan gayapenuturanyang sejuk dan lembut
serta gambaran masalah yang inspiratif ini, Al-
Qur'an menyingkap rasa kesadaran manusia untuk
berbakti dan rasa kasih sayang yang ada dalam
nurani sang anakt6rhadap orang tuanya. Dikatakan
demikian karena suafu kehidupan, yang berjalan
seiring dengan eksisitensi makhluk hidup, senan-
tiasa mengarahkan paradigma mereka ke depan; ke
arah anak-cucu, kepada generasi baru, generasi
masa depan. Jarang sekali hidup ini membalil<kan
pandangan manusia ke belakang; kepada nenek
moyang, ke arah kehidupan masa silam, ke gene
rasiyang sudah berlalu. Oleh karena ifir, diperlukan
dorongan kuat untuk menyingkap tabir hati nurani
sang anak agar ia mau menoleh ke belakang serta
melihat para bapak dan para ibu.

Kedua orang tu4 biasanya, terdorong secara
fitrah untukmengasuh dan memperhatikan anak-
nya. Mereka berkorban apa saj4 bahkan mengor-
bankan dirirya demi sang anak. Ibarat sebatang
pohon, ia menjadi rimbun dan menghijau sesudah
menyedot semua makanan yang ada pada biji asal
bibituiya sehingga biji itu menjadi terkoyak Juga
laksana anak ayam yang menetas sesudah ia meng-
hisap habis.isi telur sehingga tinggal kulitnya saja.

Begitulah sang anak manusia. Ia menguras ke
bugaran, kekuatan, dan perhatian kedua orang fua-
nya sehingga mereka berdua menjadi tuarent4 jika
memang takdir menunda ajal keduanya Meski de
mikian, kedua orang tua tetap merasakan bahagia
atas segala pengorbanannya. Sedangkan, sang anak
biasanyacepat sekali iamelupakan ifu semu4 dan
ia pun segera melihatke depan; kepada isti dan anak
cucunya Dan, begitulah kehidupan ini terus melaju.

Atas dasar inilatr para orang tua tidak terlalu
perlu lagi unhrk diingatkan akan anaknya Tetapi,
anaHahyang memerlukan dorongan kuatterhadap
kesadaran hati nuraninya agar selalu ingat akan
kewajiban terhadap generasi terdatnrlu yang sudatr
merelakan seluruh saripati hidupnya dihisap
sehingga dirinya sendiri menjadi kering. Dari sini
pula datang perintah untuk berbuat baik kepada
kedua orang hq dalam bentukkepuhrsan dariAllah.
Agar pesan ini dianggap serius, ia datang sesudah

frintah tegas untuk beribadatr kepadaAllatr .

Selanjutnya, ayat ini memberikan keteduhan
suasana dalam mengungkap kesadaran nurani sang
anak dengan menyinggung kenangan masa kanak-
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kanak, tatkala ia hidup di dalam buaian rasa cinta
dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, '...Jil(n
salah seorang di antara leeduanya atau leedua-duanya

sampai berurnur lanjut dalnm pemeliharaanmu.... "
Penyebutan usia lanjut kedua orang tua tentu
menimbulkan rasa hormal dan kondisi yang lemah
di masa fua, mereka akan mambawa inspirasi
tersendiri di sini. Kata {3i!} yang berartr di
sisimu mengindikasikan makna perlunya per-

lindungan bagi ibu bapak di saat keduanya sudah
renta dan lemah.

".. Mak4 wltali-luli j arganlnh lwmu mmgataknn
lepada luduanya perluta.an 'ah' dnn janganlnh lmmu
membmtak mtrelm.... " krilah awal tingkatan dalam
memelihara kedua orang fua dengan penuh tata
krama Jangan sampai muncul dari sang anak sikap
yang menunjukkan kemarahan atau membuat
sedih orang tuanya apalaei menghina atau bersikap
tidak hormat kepada keduarrya. "...Dan umpkanhh
lwp ada mer ela p u kntann y ang mul'ia ", itimerupakan
sikap positifyang sangat tinggi tingkatannya Yakni,
hendaknya ucapan sang anak kepada orang hranya
menunjuli&an sikap hormat dan cinta-

"RmdnhlnnLah dirimu terhadap mereka badua
dcngan pmuh lesayangan",sebuah ungkapan lembut
yang mampu menembus inti hati nurani. Yaihr, rasa
kasih sayang nan penuh kelembutan hingga sang
anakmerasahina di hadapan kedua orang hrany4
dan ia tak mampu mengangkat pandangan atau
menolak perintah di hadapan keduanya. Kata

{llr /i;y lay ap lwrendahan', seolah menyiratkan
bahwa sikap hina ini mempunyai sayap yang bisa
dikepakkan merendah sebagai tanda hrnduk dan
pahrh kepada kedua orang tua-

"Dan ucapkanlah, Walai frihnnlw, knsihilnlt merelw

luduanya, sebagaimmw mnelm bndua nwtdidik aku
di waWu lucil."kbuahkenangan masa lahr yang
penuh kelembutan, dan masa kanak-kanak yang
masih lematr di bawah asuhan kedua orang tua- Kini
mereka berdua (orang tua) seperti pada masa
kanak-kanak itu, perlu perhatian dan rasa kasih
sayang. Setidaknya dengan kesediaan sang anak
untuk menengadahkan doa kepada Allah agar Dia
berkenan memberikan kasih sayang-Nya kepada
keduarya, karena kasih sayangAllah lebih luas dan
perhatian beserta perlindungan-Nya lebih besar.
IGrena itu, Dia lebih mampu memberikan balasan
kepada kedua orang hra atas segala pengorbanan
darah, keringat, dan air mata, yang tak mungkin
dapat ditebus oleh sang anak

Al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar meriwayatkan

dari Buraidah dari bapaknya bahwa ada seorang
laki-laki sedang melakukan thawaf sambil meng-
gendong ibunya. Maka, laki-laki itu bertanya ke
pada Rasulullah, "Apakah aku sudah memenuhi
hak ibuku ini?" Nabi saw. menj awab, 'Tfulnk. Bahlwn,
tidnk rnenyamai satu lmli pun tari,lwn nnpasnya."

Karena semuageraklangkah dan emosi manu-
sia mesti terhubung dengan aHdah, maka rangkai-
an ayat selanjutnya mengembalikan seluruh per-
masalahan kepadaAllatr Yang Maha melihat semua
isi hati dan mengetahui motivasi yang ada di
belakane setiap ucapan dan perbuatan,

3AX9$V\j'KrLKt;f Oa*t{g
9.6;i.<4,:;\L

' Iillanmu lzbih mengetahui apa y ang adn dnlnm Imti-
mu Jila lamu orang- Mang y ang baik, maln sesunguh-
nya Dia Maha Pengampun bagi orangorang yang
b n to b at. " (al-'Isr aa' z 2 5)

Penegasan ini dihbdirkan di sini sebelum pem-
bicaraan lebih lanjut tentang tugas kewajiban dan
prinsipprinsip moral yang lain, agar dijadikan para-

meter dalam setiap ucapan dan perbuatan. Juga
untuk membuka pintu tobat dan rahmat bagi yang
bersalah atau kurang dalam melaksanakan tugas
kewajibannya- Ikrena selagi hati seseorang masih
baik (saleh), maka pintu ampunan itu tetap terbuka
Dan, oiangorang yang pandai bertobat adalah
mereka yang sbtiap kali berbuat salah, mereka
segera kembali kepadaTuhan dengan memohon
ampunan-Nya-

Perintah Memba"nhr Sesama dan Iarangan
Boros

Sesudah berbicara tentang kedua orang tua,
formasi ayat-ayat ini kemudian berlanjut dengan
berbicara tentang keluarga-keluarga dekat lainnya,
yang diteruskan kepada pembicaraan tentang oftrrg-
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.
Artinya, pembicaraan tentang kekerabatan ini me
lebar hingga meliputi seluruh ikatan kemanusiaan
dalam arti yang lebih luas,

:ii{JJ+iK;:5:6-'4t,iL{!;,rt(;er:.j
o4*t3t\:riLL(j(4"i{i(1t9.*
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rtiq)'i;""ij'f f,t(6-{lt;r!ti
gg'j.;Ji#$'\1;i,'t;6

' BAlnnlah lupada laluarga- lulaarga yang fu kat alan
hnknya, lnpodo orang miskin dnn orang yang dnlnm
perjalamn; dan janganhh lwmu menghambur-lmm'
burlun (lartamu) semra boros. Sesungguhnya pern-
boroslemboros itu adnlnh saudma-saudnra setan dan

s etan itu adnlah sangat inglar lupadn Tfuhannya. D an
jika karnu berpalhg dari mnekn untuk rnernpnoleh
rahmat dari Titlnnmu yang kamu lurapknn, maka
lnnlanlnh Inp odo mne la ump an y arg pantas. " (aI-
Israa':26-28)

AlQur'an memberikan hak kepada para kerabat
dekat, orang miskin, dan orang yang dalam per-
jalanan yang wajib ditunaikan oleh kaum yang ber-
punya dengan berinfak. Jadi infak ini bukanlah me
rupakan jasa seseorang unfuk orang lain, tapi
memang merupakan hak kewajiban yang sudah
ditetapkan oleh Allah serta berkait erat dengan
pengabdian dan pentauhidan-Nya Sebuah hak yang

ditunaikan oleh seorang muslim supaya ia terbebas
dari tanggungan. Lalu, terjalinlah hubungan kasih
sayang antara dia dengan orang yang dia beri. Dia
hanyalah sekadar menunaikan sebuah kewajiban
atas dirinya demi mengharap ridhaAllah.

AlQur'an melarang penghamburan harta (ber-

buat mubazir). Pengharnburan, sebagaimana penaf-

siran Ibnu Mas ud dan IbnuAbbas, adalahberinfak
untuk sesuatu yang tidak benar. Imam Mujahid
berkata, "Seandainya seseorang menginfakkan se
luruh hartanya untuk kebenaran, maka dia bukan-
lah orang yang berbuat mubazir. Tetapi sekiranya
dia menginfakkan satu mud saja untuk ketidak-
benaran, maka dia telah berbuat mubazir."

Jadi ukuran penilaian di sini bukan pada sedikit
banyaknya berinfak, tetapi pada objek infaknya.
Atas dasar inilah sehingga orang{rang yang ber-
buat mubazir itu digolongkan sebagai saudara-sau-
dara setan. Sebab, mereka berinfrk untuk kebatilan
dan kemaksiatan, karenanya mereka adalah teman-
teman setan. "Setan itu a^dnlah sangat inglwr lepadn
Tilhannya", karena ia tidak mau menunaikan ke
wajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan,
begitu pula teman-teman mereka. Yakni, orang-
orang yang berbuat mubazii itu tidak mau me
nunaikan kewajiban mensyukuri nikmat Allah.
Kewajiban yang dimaksud adalah keharusan meng-
infal"{<an nikmat itu di jalan ketaatan kepada Allatr

dan dengan menunaikan hak-hak orang lain, tanpa
berlabihlebihan atau berfoya-foya

Jika seseorang tidak mempunyai apa yang bisa
dihrnaikan unhrk para kerabat dekat, orang{rang
miskin, dan orangyang dalam perjalanan, sedang
iamerasamalu unfukbertemu mereka dan iaber-
harap semoga A[?h memberikan rezeli kepada
dirinya dan kepada merek4 maka hendaknya dia
memberikan janji kepada mereka jika kelak dia
mendapat keluasan harta- Juga hendaknya dia ber-
katakepada mereka dengan lemah lembut

Jangan sampai dia merasa sesak dada kepada
merek4 juga janganlah ia bersikap diam dan men-
jauhi mereka IGrena dengan sikapnya itu mereka
justru merasa tidak enak hati. Hanya dengan kata-
kata yang pantas dan lembut mereka merasa men-
dapatkan ganti dari apa yang seharusnlta mereka
terima Dengan sikap yang bailg mereka mendapat-
kan harapan baru.

,*t'

Berkaitan dengan masalah larang,an berperilaku
mubazir ini, Allah memerintahkan berlaku ekono
mis dalam hal pengeluaran,

+;i, 3 4{ il; & Jyli'-, I i$?{i
tgr*W,''5i

'Janganlnh knmu jgdilwn tnnganmu tubclmgu pada
lzfunnu dan j anganlnh lamu turhl,u mengul;urlwnny a
yang karma itu lamu mniadi tucela dnn mmyaal."
(al-Israa':29)

Keseimbangan dalam semua hal merupakan
prinsip besar dalam Sistem Islam. Berlebihan atau
kurang dalam segala hal adalatr sikap yang bertolak
belakang dengan prinsip keseimbangan ini. Pola
ungkapan ayat ini menggunakan metode ilustratif
Ayat ini menganalogikan sikap pelit dengan tangan
yang terbelenggu pada leher; dan menganalogikan
sikap boros dengan tanganyang mengulur sambil
terbuka, sampai-sampai ia tak menyisakan apaapa
di tangan. Juga menganalogikan akibat dari sikap
pelit dan boros seolah sikap duduknya orang yang
tercela dan menyesali diri.

liurtA 4.+$ secara bahasa artinya bimtnng
y ang tidak numpu boj otoc maka ia hanya bisa ber-
henti karena kepayatran. Begihrlah keadaan orang
yang pelit" ia terpayahkan oleh sikap pelifrrrc itu se
hingga ia hanya bisa diam berpangku hngan akibat
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tidak mau memberi. Begitu pula dengan oftmgyang
boros, sikapnya ihr akan membawanya kepada kon-
disi di mana ia tidak mampu bergerak seperti bina-
tang yang kepayahan. Kedua orang yang bersikap
pelit atau boros ini tercela. Karenanya, sebaik-baik
sikap adalah seimbang dalam membelanjakan harta.

Perintah untuk bersikap seimbang ini selanjut-
nya diikuti dengan statemen bahwayang memberi
semua rez,eki adalahAllah. Dialah yang memberi
kelapangan rezekr. dan Dia pulayang menyempit-
kannya. Sang pemberi rezeki inilah yang meme
rintahkan kita unhrkberlaku seimbang dalam mem-
belanjakan hartaitu,

-e)q;,axi*ua$jL:;,iri\-
.^,,./ .i..+bw

"sesuttgguhnya Iillanmu mzlapanglmn reryki lecpadn

siapa yang Dia luhendaki dan menyempitlwnnya.
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lngi Mahn
Melilmt alan hnmba-hnmba- Nya. " (d-Israa-: 30)

Allah melapangkan rezeli bagi siapa yang di-
kehendaki-Nya sesuai dengan pengetahuan dan
pengamatan-Nya. Dia menyempitkan rezeki atas
orang yang dikehendaki-Nya sesuai dengan pe
ngetatruan dan pengamatan-Nya pula Lalu Dia me
merintahkan manusia untuk bersikap ekonomis
secara seimbang dan melarang bersikap pelit dan
boros. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat
siapa yang paling lurus dan paling tepat dalam
segala hal. IGren4 Dialah yang telah menurunkan
AlQur'an ini untuk memberi petunjuk ke jalan yang
lebih lurus pada semua permasalahan.

Iarangan Membunuh Anak karena Thkut
Msldn dan Laranga.n Tina

Sebagian masyarakat jahiliah dahulu membu-
nuh anak-anak wanitanya kerena takut miskin.
Tatkala ayat di atas menyatakan bahwaAllahlah
yang akan memberi kelapangan reznls,bagi siapa
yang Dia kehendaki atau menyempitkanny4 maka
sungguh sangat relevan jika pernyataan ini dilanjut-
kan dengan larangan membunuh anak dengan
alasan takut jatuh miskin. Selama rezeki berada di
TanganAllah, maka tak ada hubungan antara ke
miskinan dengan banyaknyaketurunan atau jenis
keturunan. Tetapi, semua perkara mesti dikem-
balikan kepada Allah. Apabila paradigma tentang

hubungan antara kemiskinan dengan anak ketu-
runan ini hilang dari pikiran manusia, dan akidah
mereka telatr benar dalam masalah ini, maka hilang-
lah pula dorongan untuk melakukan perbuatan
sadisme ini. I(arena, perbuatan ini sangat berten-
tangq dengan fitrah kehidupan secara umum.

"iii:""f1\j{63in*fgt';S'Gfrtr;

ttSrs+6\1
'Danj anganlah lumu mnnbunuh anak-arulcrnu lanrn
takut ktmiskinnn. I{amilah yang akan membni re<pki

kepada mereka dnn juga lupadamu. Sesunguhnya
membunuh mnelw adnlah suatu dnsa yrry besar." (aI-
Israa-:31)

Sesungguhnya penyimpangan di bidang ideologi
dan kebobrokan pada bidang akidah akan mem-
bawa dampak negatif pada realitas kehidupan ma-
syarakat secara umum. Jadi, tidak hanya terbatas
pada rusaknya sendi-sendi keimanan atau ibadah
ritual semata- Perbaikan di bidang akidah ini akan
membawa dampak positif pada lurusnya persepsi
dan pada kehidupan sosial secaraumum.

Pembunuhan terhadap anak-anak wanita adalatr
sebuah bukti nyata adanya dampak penyimpangan
akidah pada kehidupan nyata bagi sebuah komu-
nitas manusia. Fenomena ini menjadi bukti bahwa
tradisi kehidupan masyarakat pasti dipengaruhi
oleh sibtem ideologi yang ada, dan ideologi pun
tidak mungkin hidup secaraterpisatr dari kehidup
an nyata-

Selanjutoiya marilah kita merenung sejenak, me
lihat sebuah fenomena Qur'ani yang menakjubkan
yang menjadi ciri kedalaman pola ungkapan Kitab
Allahini.

Pada ayatini, Allah mendatrulukan penyebutan
rezeki anak sebelum menyebutkan rezeki orang
hranya, 'Kntrlilnh yang alwn mtmberi reuki lupada
mnelw dan juga lupadamu." Berbeda dengan ayat
dalam surah al-An'aam, yang mendahulukan penye
butan rezeki orang fua sebelum rezeld sang anak,
"Ihmilah yang aknn memtreri reaki lupadamu dan juga
kzpadn mnelw.'?erbedaan ini disebabkan perbeda-
an kontekstual yag terkandung dalam kedua teks
ayatAllah ihr. Pada teks ayat suratr al-Israa' ini, Allah
berfrman, 'Dan janganlah lamu mtmbunuh anak-
arwlcrnu larena tnkut kemiskirun. Kamilah yarry akan
mnnbni reuki lupadn merelw dan juga ltzpadnmu."
Sedangkan, pada teks ayat surah al-An'aam ber-
bunyi, 'Dan janganlnh lcnmu membunuh arak-
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anakmu dis eb ab kan lumis kinnn. Kamilnh y arry akan
membni reTpki lupadnmu dnn juga lnpod" merekn."

Dalam ayat surah al-Israa' ini, pembunuhan ter-
hadap anak disebabkan takut jahrh miskin karena
punya anak. Karena itu, rezeki sang anak disebut
terlebih dahulu. Sedangkan dalam suratr al-An'aam,
pembunuhan terhadap anak behrl-betul disebabkan
oleh kondisi miskinnya orang hra lGrena itu, r ez,eln
orang hra disebut terlebih dahulu. Jadi, mendahulu-
kan penyebutan rezeki atau mengakhirkannya
dalam kedua ayat adalah memang sejalan dengan
hrntutan konteksfual masing-masing ayal

Sesudah melarang pembunuhan terhadap anak,
selanjutrya diteruskan dengan larangan berbuat dna-

iWi6:^bi'6#lqli[;iti
'Janganlnh kamu mmddwti dna. Sesungguhnya <irn
itu adnhh suatu perbuatan yang lwji dnn suatu jalan
y ang buruk." (al-Israa': 32)

Terdapat korelasi dan hubungan antara per-
buatan membunuh anak dengan perbuatan zina.
Pelarangan berbuat znalm pun berada di antara
larangan membunuh anak dan larangan mem-
bunuh jiwa tanpa hak. Dan, ihr pun karena adanya
korelasi dan hubungan yang sama.

Sebenarnya perzinaan itu sama dengan pem-
bunuhan, jika ditinjau dari berbagai segi .Pernnaan
pada dasarnya adalah pembunuhan, karena per-
buatan ini menumpahkan materi asal kehidupan
tidak pada tempatnya. Biasanya, sesudah berzrna
seseorang berkeinginan unfuk membersihkan diri
dari akibat yang ditimbulkannya dengan mem-
bunuh janin, baik sebelum tercipta maupun se
sudahnya, sebelum lahir maupun sesudahnya.

Jika janin ini dibiarkan hidup, maka ia dibiarkan
hidup secara tidak layak dan hina. Kehidupannya
tersia-sia di tensah lingkungan masyarakatnya Dan,
ini pun sebuah pembunuhan dalam bentuknyayang
lain. Yakni, pembunuhan atas komunitas yang di
dalamnya banyak terjadi perzinaan. Karena, ter-
cabiknya hubungan nasab dan kerancuan hubung-
an darah, hilangnya kepercayium pada kehormatan
dan anak kefurunan, dan pola hubungan antar-
anggota masyarakat pun menjadi terbengkalai,
yang berakhir dengan kematian suri di antara ke
lompok-kelompok masyarakat.

Perzinaan juga tampak sebagai bentuk pem-
bunuhan atas masyarakat dari sisi lain. Karena,
mudahnya cara pemenuhan nafsu syahwat melalui
zina ni akan menjadikan kehidupan berumah

tangga menjadi hal yang tidak diperlukan lagr. Lem-
baga keluarga akan dianggap sebagai halyang mem-
bawa konsekuensi yang tidak ada gunanya. Pada-

hal, keluarga merupakan ladang perhrmbuhan yang
paling baik unhrk generasi yang baru hrmbuh, di
mana fitrahnya tidak mungkin menjadi baik dan
pendidikannya tida|< akan jernih, kecuali dilakukart
di dalamnya

Setiap bangsayang membiarkan perbuatan kotor
(perzinaan) hrmbuh subur di dalamnya, pasti akan
membawanya kepada kehancuran. Hal ini terbukti
secara empirik semenjak dahulu kalahingga zaman
modern ini. Mungkin sebagian orang terpedaya dan
salah mengira bahwa Eropa dan Amerika mampu
menguasai kendali kekuatan teknologi (materiil)
pada saat ini padahal di sana perzinaan sudah men-
jadi hal yang lumrah. Akan tetapi, perlu diketahui
bahwa dampak dari dekadensi moral padabangsa-
bangsa yang sudah lama maju, seperti Prancis,
sudah tampak dan menjadi fenomena yang tak
dapat disangkal lagi.

Adapun dampaknya pada bangsa-bangsa yang
relatif masih muda, seperti Amerika Serikat, se
sungguhnya dampak buruk itu belumlah begitu
tampak karena usia bangsa ini yang relatif masih
muda dan sumber dayanyayang masih cukup me
limpah. Ini ibarat seorang anakmudayang meng-
hamburkan nafsu syahwatnya. Dampak dari per-
buatannya itu pasti tidak tampak pada saat kondisi
fisiknyayang masih belia- Tetapi, kekuatannya itu
segera akan rapuh manakala ia sudah memasuki
usia senja. Maka, ia tak akan mampu menahan
dampakperbuatannya itu di usia senjanya- I^ain hal-
nya dengan kawan sebayanya yang hidup secara
bersih dan lurus di masa mudanya.

AlQur'an melarang walau hanya mendekati per-
buatan zina, dalam rangka unfuk menunjukkan
sikap kehati-hatian dan tindakan antisipatif yang
lebih besar. IGrena perbuatan zina ini terjadi karena
dorongan nafsu birahi yang sangatkuat IGrena itu,
sikap hati-hati untuk mendekati perbuatan ini lebih
bisa menjamin agar tidak terjatuh ke dalamnya.
Dengan mendekati falitor-frktor yang menyebab
kan perzinaan, tak ada jaminan bagi seseorang
untuk tidak melakukannya

Bertolak dari wacana inilatr, syariat Islam mene
tapkan hukum pada fuktor-faktor penyebab per-
buatan zina untuk menjaga manusia agar tidak ter-
jerumus ke dalamnya lGrena ifu, Islam melarang
campur aduk Cllttilaath) antara laki-laki dan wanita
di luar kondisi darurat mengharamkan berdua-
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duaan antara laki-laki dan wanita; melamng mem-
pertontonkan perhiasan firbuh bagi wanitq memo-
tivasi pernikahan bagi yang mampu, dan berpesan
kepadayang belum mampu menikah agar melaku-
kan puasa; melarang segala bentuk penghalang
yang dapat mempersulit tejadinya pernikahan, se'
perti mahalnya maskawin. Selain itu, Islam meng-
hilangkan rasa takut miskin karena punya anak;
mendorong umatnya agar sudi membantu mereka
yang ingin menikah untuk menjaga dirinya dari
perbuatan tercela; memberikan sanksi hukuman
yang sangatberat atas terjadinya kejahatan bernna,
atau menuduh berzina terhadap orang yang bersih
(tidak bernna) tanpa ada bukti; dan perangkat-
perangkat hukum lainnya yang ditetapkan sebaiai
antispasi dan solusi bagi perbuatandna, dan unfirk
menjaga komunitas Islam dari keterpurukan dan
dekadensi moral.

Iarangan Membunuh dan Hak qishash
bagi Pitrah Tbrbunuh

larangan membunuh anak dan larangan ber-
btatzina ini pun diakhiri dengan larangan mem-
bunuh jiwa kecuali dengan suatu alasan yang benar,

-s 
sr.-

$L>':'t
Janganlnh lwmu mtmbunuh jiwa yang dilwram*nn
Allah (mzmbunuhnya), rulninlan fungan suatu (alns-

an) yang batar. Dan barangriapa dibunuh secara alim,
mnkn sesungguhnya Knmi tehh memberi lukuasann
I"podo ahli warinya, tctapi jonganlah ahili waris itu
mehmpaui batns dalam mtmbunuh. Sesun gultny a ia
adalnhmargyattgmmdapatpntnlmgan."(al-'Israa-z
33)

Islam adalah agama kehidupan dan agama ke
damaian. Membunuh jiwa dalam pandangan Islam
adalah sebuah dosa besar sesudatr dosa perbuatan
syirikkepadaAllah. IGrena hanyaAllatr Sang Pem-
beri kehidupan. Sehingga ihr tak adahak bagi siapa
pun unhrk mencabut kehidupan seseorang, kecuali
dengan izin Allah dan pada batasbatas yang sudah
ditentrkan-Nya Setiap jiwa adalah terhormat dan
tak boleh disentuh, kecuali dengan alasan yang
benar. Dan, maksud alasan yang benar adalatr yang

memperbolehkan membunuh jiwa ini sudah ada

ketentuannya secara jelas dariAllah, dan tidak di-
biarkan ada cela untuk sebuah pendapat atau pe
ngaruh hawa nafsu manusia. Sebagaimana telah
diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukihmi dar, Shalih
Mus lirnbahw a Rasulullah bersabda,

'Tid;k hakl darah senrang muslim yang bersalai

balwa tiadn tuhnn yang berlwk disanbah selnin AILo.h

dnn bahwa Muhnrnmad onakh Rasul Allnh kzcuali
disebablan tiga pnlwra: mzrnbunuh mang, nrdrgyatg
p$nah menilwh tapi buaira, dan orang yang mening-
gallmn agamnrry a s erta mem*s ahknn diri dari j amanh
Imummuslimin."

Hukuman mati yang disebut pertama merupa-
kan qishash yang adil dan setimpal bagi seseorang
yang membunuh orang lain, karena hukum qishas
ini memberikan jaminan hidupbagi semua orang,
'Dan, ada luhidupan bagi.lnmu pada qislnsh itu."
Kehidupan yang mampu mencegah tangan-tangan
mereka yang punya keinginan berbuat jahat yang
mengancarn jiwa orang lain, karena qishash akan
menunggunya. Sehingga qishash ini mampu men-
cegah mereka sebelum bermaksud untuk maju
berbuat kejahatan.

Selain itu, juga ada kehidupan yang mampu men-
cegah tangan keluarga korban pembunuhan agar
emosi mereka tidak liar lalu membalas dendam
sebisanya, hingga menimpa pihak lain di luar sang
pembunuh. Sehingga, mereka terus membalaskan
dendamnya hingga kedua pihak keluarga pun
saling membunuh. Hal ini tak mungkin dapat di.
hentikan sebelum terjadi pembantaian yang ber-
darahdarah. Atau, adanya kehidupan yang mampu
memberikan keamanan bagi setiap individu, yang
karenanya ia merasa tenang dengan adanya qishash
yang adil, sehingga ia mampu beraktivitas dan
berkarya dalam suasana],rang aman. Maka seluruh
umat pun dapat menikmati kehidupan yang se
sungguhnya.

Hukuman mati yang disebut kedua adalah unhrk
mencegah kejahatan yang mematikan akibat me
rajalelanya perzinaan. Yakni, yang merupakan ben-
tuk lain dari pembunuhan ifu sendiri, sebagaimana
yang telah kami jelaskan tadi.

Sedangkan, hukuman matiketiga adalah unhrk
mencegah kerusakan ruhani dan spirifual yang
akan membawa pada penyebaran tindak anarkisme
di tengah masyarakat. Tindakan yang dapat me
ngancam keamanan serta aturan yang sudah di-
tetapkan Allah, sehingga tatanan pun dikendalikan

Wii6auSwv,$;e
S#S|JFI1 A - \ " i-<)6({ti, -P1
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oleh kelompok pemberontak.
Hukuman mati bagi orangyang meninggalkan

agama serta memisahkan diri dari barisan kaum
muslimin ini beralasan karena ia telah memilih
Islam tanpa ada paksaan, dan ia telah masuk ber-
gabung ke dalam jasad umat Islam. Ia juga mengeta-
hui rahasia-rahasianya, sehingga keluarnya dia dari
barisan umat akan menjadi ancaman tersendiri bagi
jamaah. Karena seandainya ia belum masuk ke
dalam barisan umat ini, tentu tak boleh dipaksa
untuk masuk agama Islam. Batrlan, Islam memberi
jaminan untuk menjaga keamanannya jika ia ter-
masuk ahli kitab. Atau, memberinya perlindungan
dan mengantarkannya ke zona aman jika ia dari
golongan orang-orang musyrik. lain daripada ihi
tak ada lagi toleransi bagi mereka yang berse-
berangan secara akidah (ideologi Islam).

Tiga fuktor inilatr yang memperbolehkan hukum-
an mati dilakukan. Barangsiapa yang dibunuh se
canzalimtartpa ada salah satu sebab di atas, maka
Allah telatr memberikan kuasa kepada atrli warisnya
unhrk membalaskan kematiannya terhadap si pem-
bunuh. Jika ia mau, maka dipersilakan untuk mem-
bunuhnya. Atau, jika fidak, maka boleh ia mengam-
puninya dengan membayar diyat (tebusan), atau
boleh pula ia memaafl<an pembunuh tanpa mem-
bayar diyat (tebusan). Jadi atrli waris si terbunuh
inilah yang punya kuasa atas nasib si pembunuh,
karena nyawa si pembunuh diserahkan kepadanya.

Sejalan dengan itu, Islam juga melarang sang
penguasa berlebihan dalam membunuh pihak si
pembunuh, dengan memanfaatkan weweftmg yang
diberikan kepadanya. Melebihi batas dalam mem-
bunuh berarti pembalasan atas kematian si ter-
bunuh ini dilakukan dengan membunuh selain si
pembunuh, yakni orang yang tak ikut berdosa
dalam kasus pembunuhan itu. Hal ini seringkali
terjadi pada peristiwa balas dendam jahiliah, di
mana orang tu4 saudara, anak, dan sanak kerabat
ikut dibantai tanpa dosa, kecuali hanya karena
mereka berasal dari pihak keluarga si pembunuh.
Melebihi batas dalam membunuh juga berarti men-
cincang (memutilasi) si pembunuh. Ahli waris si
terbunuh memang diberi kuasa atas darah dan
nyawa si pembunuh, tapi tidak berarti ia boleh men-
cincangnya (memutilasi). IGrena, Allah tidah suka
perbuatan itu dan Rasulullah pun melarangnya

'Janganlnh ahliwaris itu melnmpaui batas dahm
memb unuh. S esungguhny a in adnlnh orang I arg mah
dapat pertolongan." Art)nya, Allahlah yang akan
menghukum si pembunuh, dan mendukung ke.

luarga si terbunuh dengan perangkat syariat serta
dibantu dengan penguasa. IGrena itu, hendaHah ia
berlaku adil dalam melakukan qishash. Karena,
semua kekuasaan telah berpihak kepadanya dan
membanfunya untuk menuntut haknya.

Pemberian wewenang bagi atrli waris unfuk me
nuntuthak qishash gtas si pembunuh, dan mengerah-
kan kekuasaan hirkum syariat dan kekuasaan
hakim (penguasa) unhrk perpihak kepadany4 me
rupakan bentuk pemenuhan bagi tuntutan fitrah
manusia. Juga untuk menenangkan gelegak darah
si ahli waris karena marah kepada si pembunuh,
kemarahan yang bisa jadi akan menyeretnya untuk
menebaskan pedang kesana kemari secara emosi-
onal dan tanpa kendali. Tetapi, ketika si ahli waris
menyadari bahwa Allah telah memberinya we.
wenang atas darah dan nyawa si pembunuh, bah-
kan sang penguasa atau hakim pun dikerahkan
untuk membantunya dalam melakukan qishash,
agar rasa dendamnya terobati dan jiwanya merasa
tenang, maka ia akan mengikuti batas-batas keten-
fuan qishash secara adil dan tanpa emosi.

Manusia tetaplah manusia. I(arena itu, ia tidak
boleh dibebani dengan sesuatu yang berlawanan
dengan ftratr (insting) kemanusiaannyayang ingln
membalaskan sakithatinya dengan qishash. IGrena
ihr, Islam mengakui adanya fitatr ini dan memenuhi
keinginannya pada lingkup batasbatas yang dapat
dipertanggunglawabkan. Islam tidak mengingkari
adanyafit'atr Gnsdng) tersebut dengan mengharus
kannya dengan paksa untuk berlaku toleran dan
memberi maaf. Islam hanya mengimbau kepada
sikap toleran dan menjadikannya sebagai sikap
yang utama dilalmkan, dianjurkan, dan diberi pahala.
Tetapi, halitu dilakulian setelah Islam memberi hak
bagi ahli waris untuk melakukan qishas atau me
maafl<an. Kesadaran ahli waris si terbunuh bahwa
ia punyawewenang unfuk melakukan keduanya, ini
bisa jadi akan membuatnya memilih memberikan
kata maaf bagi si pembunuh. Akan tetapi, jika ia
merasa dipaksa unfuk memaafl<an, maka bisa jadi
nafsu amarahnya justru terprovokasi unfuk balas
dendam secara membabi buta

Iarangan Mendekati tlarta Anak Yatim
Sesudah susunan ayat-ayat ini menerangkan

tentang kehormatan diri dan kehormatan jiwa,
selanjutnya membicaral<an kehormatan harta anak
yatim dan kehormatan sebuatr janji.
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" i:fi'g; &t :a 6v$ # J6vi:15

t{pa(#sif-*ruil,
'Dan, janganlah lmmu mmdzlat; Itmta arakyatirn,
lecuali dntgan cma y ang lzbih baik (bumanfant) sam-
pai in deu:asa dnn lalsanalunlah tangungj atatr (mu).

Sesunguhny a tongung j au ab itu pasti alwn ditany a-
Ian."(a[-lsraa"'z 34)

Agama Islam menjaga darah (nyawa), kehormat-
an, dan harta setiap pemelukny4 sebagaimana sabda

Rasulullah,

'Saiap muslim atas muslim lninnya annkh lmrarn
darahny a, lulwrmntanny a, dnn lurnny a.' ftlR Bu-
khad, Muslinr, Matilq dan Ttrmi.l'.r)

Tetapi, pandangan Islam lebih keras dalam masa-
lah haita anak yatim. Sehingga hukum tentang itu
tampil dengan larangan dekatdekat dengan harta
anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik
Oennanlaa|. IGtenfi.ran ini ditetapkan karena anak
yatim biasanya berada pada posisi yang lemah. Ia
lematr unhrk mempertatrankan hartanya- Sehinggq
masyarakat Islam dituntut untuk memelihara anak
yatim serta hartanya sampai ia cukup dewasa dan
punya kemampuan untuk mengatur hartanya dan
mempertatrankannya sendiri.

Yang menarik perhatian dalam berbagai perintatl
dan larangan dalam surah ini, bahwaperkaraperkara
yang diwajiblan atas orang-perorang dalam kapasitas
nya sebagai individu, frintah dan larangannya di-
sampaikan dalam bentrk kata mafad'sngtat' .l:lu'
halnya dengan perkara-perkara yang berkaitan de
ngan kemasyarakatan, di mana perintatr dan larang-
annya disampaikan dalam bentuk lata j ann' plwal .

Sebagai contoh, perintah unhrk berbuatbaik ke
pada kedua orang tu4 memberi kepada sanak ke
rabaf orang miskin, dan orang yang dalam per-
jalanan; larangan berlalru boros; perintatr bersikap
seimbang dalam berinfak, tidak terlalu pelit atau
terlalu boros; dan perintah tentang keharusan me
lakukan L{arifikasi sebelum menerima kebenaran
serta larangan bedaku congkak dan takabur, semua
nya itu ungkapan kata perintah atau larangannya
berbenhrk mufadharena sihtnya yang individual.
Sementara ifu , larangan membunuh analq berzina
dan membunuh jiwa; dan frintah menjaga harta

anakyatim, memenuhi janji, dan menyempurnakan
timbangan dan takaran, semua ungkapan perintatr
dan larangannya berbentuk 7a mnlarena sifatnya
yang kolektil

Atas dasar inilah larangan dekatdekat kepada
harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
baik d?rn bennan&at, berbentukTZmal agar seluruh
masyarakat ikut bertanggung jawab atas peme
liharaan anak yatim beserta hartanya Jadi, perintatr
ini tertuju kepada seluruh masyarakat secara
kolektif. IGrenaperintah untuk menjagaharta anak
yatim ini tertuju kepada seluruh masyarakat maka
perintah ini disusul dengan perintah untuk meme
lihara dan memenuhi tanggung jawab secara umum,
'Dan lalsarwl,anlah tnngungjaruab (mu). Sesunguh-
nya tangungjawab itu pasti alwn ditanyaknn 'Allah
akan menanyakan soal tanggung jawab ini, dan
akan memberi hukuman bagi yang tidak meme
nuhi tanggung jawabnya.

Islam memberi penekanan atas pelaksanaan
tanggung jawab ini. I(arena, memenuhi dan me-
laksanakan tanggung jawab merupakan tolok ukur
bagi konsistensi, kepercayaa\ dan kebersihan
nurani setiap individu dalam kehidupan kolektif,
Sehingga, sering berulang pembicaraan tentang
tanggung jawab ini dengan berbagai ungkapan
yangrariafddi dalamAl-Qur'an dan Hadits; baik itu
berupa janji (tanggung jawab) dari Allah maupun
tanggung jawab manusia; tanggung jawab individu
maupun kelompok atau pun tanggungjawab negarq
tanggung jawab pemerintatr maupun tanggung
jawab ralryat. Sepanjang sejarahnya, Islam telah
membulrtikan secara nyata dalam komitnen ter-
hadap semua tanggung jawab ini, di mana belum
pernatr ada selama sejarah kemanusiaan selain di
bawatr naungan Islam.l

Perintah Menyempurna^kan Tlmba"ngan
dan Thfraran

Dari perintatr untuk memenuhi tanggung jawab
ini kemudian berlanjut kepada perintah memenuhi
takaran dan timbangan,

';"ay"r{;;5iot[4'u,Si::ft 6y,ffi $fi
.5. I i.S7n'qz
{i'}:Ui-"-!r

I I-ilrat buku as'Solaam al-Abmi fit Ishn Pasal'UnsurAkhlak dalam Pergaulan'. Cef Daarusy Syuruq.
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"Sempurnaknnl"ah takaran apabila kamu menakar,
dnn timbanglah dmgan neraca yaltg bennr. Itulnh yang
lebih utama ftagrmu) dan lebih baik akibatnya." (aI-
Israa-:35)

Korelasi dan kaitan antara melaksanakan tang-
gung jawab dan menyempurnakan takaran dan
timbangan sungguhlah jelas, baik dari segi tekstual
maupun konteksfualnya. I(arena ihr, perpindahan
perintah dari yang pertama kepadayang kedua di
sini tampak simetris dan harmonis sekali.

Menyempurnakan takaran dan jujur dalam tim-
bangan merupakan amanat dalam pergaulan dan
bukti kesucian dalam hati nurani. Dengan amanat
dan kebersihan hati inilah, pergaulan di tengah
masyarakat menjadi baik dan akan tumbuh rasa
saling percaya di antaramereka. Sehingga, akan men-
datangkan keberkahan dalam kehidupan,'Ttulah
yang lebih utama (basrmu) dnn lzbih baik akibatnya."
Kehidupan yang baik di dunia dan tempat yang
mulia di akhirat.

Rasulullah bersabda,

"Siapa pun orang Jang mampu melakukan puleara
lwrarn, tetapi ia meningallwnnya lnnya knrmn takut
kzpadn Alkth, mnkn Allnh alwn mm,ganti untuknya
pada lrzhidupan dunia ini, sebelum akhirat, dengan

sauatu yong lcbih baik daripada yang lwram tnsebut."

Sifatrakus dengan mengurangi takaran dan tim-
bangan adalah bukti adanya moralitas yang kotor
dan hina, selain merupakan penipuan dan peng-
lfiianatan dalam pergaulan, yang akan merongrong
rasa saling mempercayai. Lalu, berlanjut dengan
kebangkrutan ekonomi dan minimnya keberkahan
pada masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini
terjadi karena berasal dari perilaku individu, karena
mereka mengira bahwa mereka bisa mendapatkan
keunfungan dengan mengurangi takaran atau tim-
bangan. Padatral, keuntungan itu hanya pada tam-
pak luarnya saja dan bersifat sementara. Sedang-
kan, kerugian yang lebih besar di tengah masya-
rakat akan menimpa semua orang sesudah jangka
waktu tertentu.

Kenyataan ini sangat dipahami oleh para peng-
amat yang jeli di dunia bisnis dan mereka mau
mempraktikkan pemahamannya itu. Sekalipun
bukan karena dorongan moral dan bukan juga atas
dasar motivasi agama mereka memahami hal ifu,
tetapi mereka memahaminya atas dasar peng-
alaman pasar dan dunia bisnis semata. Sungguh
sangat berbeda antara orang yang komifonen de
ngzrn memenuhi takaran dan timbangan atas dasar

pertimbagan bisnis belaka, dengan orang yang
melakukannya atas dasar keyakinan ideologis.

Orang yang melakukannya atas dasar keyakinan
ideologis, ia akan mendapatkan keunhrngan di bidang
bisnis. Dan, lebih dari itu ia akan mendapatkan ke
jernihan hati sekaligus ia berhasil mengantarkan
kegiatan bisriisnya kepada horison yang lebih tinggi
dari sekadarkeduniaan belaka Iajuga sukses mem-
persepsikan secara lebih luas tentang urusan ke
hidupan ini, dan mampu merasakan nikmatnya
hidup di bawah nuansa akidah yang benar.

Begitulah Islam di dalam mengantarkan sese
orang kepada target-target kehidupan praktis. Ia
selalu berjalan di bawah ufuk yang penuh dengan
gemerlapnya cahaya, dan dengan nuansa pandang
yang lebih jauh ke masa depan serta ruang lingkup
yang jauh lebih luas.

Metodologi Ilmiah Qu"'arri
Akidah Islam adalah akidah yang gamblang, lurus,

dan bersih. Sehingga, tak ada sediki@un dalam akidatr
Islam iniyang berdiri di atas landasanyang penuh
keraguan, utopi4 atau praduga. Allah berfirman,

',CtV 16r, 
-#i 

Ly,' i+ -16( ;4v,-XI {,
t{;:;ut1i^i-j,y

'Janganlah lwmu.mengikuti apa yang lnmu tidak
mempuny ai p engetahuan tentangny a. Sesun guhnya
padmgaran, penglilwtan, dnn lwti, semwrnja itu alrnn
dimintnpntangung jawabannya."(al-lsraa'l36)

Beberapa kalimat dalam ayat ini menjadi lan-
dasan bagi terbangunnya sebuatr manhaj kom-
prehensif untuk urusan hati (iwa) dan akal (rasD.
Manhaj ini meliputi metodologi ihniah yang dite
mukan oleh manusia alfrir-akhir ini. trbih dari
sekadar metodologi ilmiah, manhaj ini pun mem-
punyai nilai tarnbah berupa teori untuk meluruslan
hati dan mura4abatullnh'pemantauan Allah'.Yakni,
suatu keistimewaan manhaj Islam yang tak dimiliki
oleh sistem dan metodologi intelektual lainnya yang
kering nilai

Sikap L{arifikatif dalam menerima setiap berita
setiap fenomen4 dan setiap gerakan sebelum me
mutuskan tindakan lebih lanjut adalah seruan Al-
Qur'an dan sistem metologis Islam yang sangat
akural lGrena apabilahati dan akal (rasro) ini lurus
di atas manhaj Islam, pastilah tak akan ada lagi



Taftir Fi ZhiIaIiIQur' an WI (2s7) Juz )U: aLlsma' dan furrnulaan al-Kahf

ruang bagi tumbuhnya utopia, ilusi, dan t*rurafat
dalam dunia akidah Gdeologi). Tak ada lagi tempat
bagi adanya prasangka dan keragu-raguan dalam
dunia hukum dan dunia pergaulan. Juga tak ada lasi
tempat bagi penilaian yang dangkal dan hipotesis
yang tak berdasar fakta dalam dunia penelitian dan
praktek-pralitek ilmiah.

Amanat Ilmiah yang sangat didambakan para
pakar di dunia modern ini, hanyalah sekelumit dari
bagran Amanat Intelektual (akal) dan Amanat
Spiritrral (hati) yang sudah ditetapkan pertanggung-
jawabannya oleh AlQur'an. AlQur'an menetapkan
bahwa manusia bertanggung jawab atas pendengar-

an, penglihatan, dan hatinya di hadapan Sang Pem-
beri anugerah pendengaran, penglihatan, dan hati.
hrilah amanat atas seluruh anggota tubuh dan indr4
akal dan hati. Suahr amanatyang akan dimintakan
pertairggungiawabannya atas setiap manusia, dan
akan ditanyakan juga kepada anggota tubuh, pan-

caindra, akal, dan hati ihr seluruhnya Sebuah amanat
besar dan mendasar, sehingga mampu menggetar-
kan hati nurani di saat lisan mengucapkan k^ta-katL
atau tatkala menyampaikan sebuatr riwayal Juga
setiap kali hendak memberikan penilaian (pernyata-

an) atas orang lain atau kejadian dan masalah tertentr.
'Iorrg*M lwmu mtngikuti apa yang lwmu tidnk

nwnpunyai pmgetnlruon tanlangnya. "Artinya jangan-

lah kamu mengikuti sesuatu yang belum kamu
ketahui secara pasti, dan belum kamu klarifikasi
kebenaranny4 baik itu berupa berita yang muncul
maupun riwayattertenfu ; berupa interpretasi terhadap
sebuah fenomena atau analisis terhadap sebuah
kejadian; atau berupa hukum syarl atau masalah ke
pkinan (alddah). Dalam sebuah hadits dikatakan,

"Bnhati-hntilah tnhndap pasangfu kmma prasangkn

itu mmrpalnn penbicarann yang palhry bolwng."

4,t*: t,tr:)t-i6;t
"seburuk- buruk tungangao iol^ or, argtmm) s ese -
marry adalnh ucapan" 'Mereka bnluta."" PIR Abu
Dawud)

A; 'rl 6?i6;iltb
4.u;

"S esanguhny a lubolwngan terbsar adnlah s eseuang

yang bsrusalw mempnlilwrlwn lepadn kzdua matanya
sewatu yng bekm paruh dililat obh ledua mntnnya
iAL'

'rtF,y!s,

Begitulatr, saling mendukung antarberbagai ayat
dan hadits untuk menandaskan manhaj ilmiah yang
sempurna dan integral ini. Sebuah metodologi yang
tidak hanya mengharuskan akal semata supayaber-
hati-hati dalam menetapkan hukum dan melalmkan
Harifikasi dalam meneliti. Tetapi, tugas ini juga
dibebinkan kepsdahati 0<albu) dalan setiap inhrisi,
persepsi, perasium, dan ketetapan-ketetapannya.
Sehingga tidak sampai terjadi lisan mengucapkan
suafu kalimat, dan meriwayatkan suatu peristiwa
atau menukil sebuah riwayat dan juga akal (rasio)
tidak akan menetapkan suafu hukum atau me
mufuskan suafu perkara, sebelum ia melakukan
ldarifikasi terlebih dahulu dan mempelajarinya dari
semua sisi tentang kondisi yang melatarbelakangi
dan akibatyang akan timbul dari setiap permasalah-
an. Dengan begitu, tak akan ada keraguan atau ke
tidakjelasan akan kebenarannya Sungguh Maha-
benarAllahyang telah berfrman,'Sewngulmya Al-
@f * ini menfiawa paunjuk lupanajalan yang bbih
lun$."

Iara^ngan Bersikap sombong
Perintah dan larangan dalam suratr ini, yang ber-

kaitan dengan akidahtauhid, akhirnya dituhrp de
ngan larangan berbuat sombong dan membangga-
kan diri,

'$ -J;,;$ S; J t'1q,6'ii a c;{;
+g,e3q

langanlnh lurnu bcrjalnn di mula bumi ini dmgan
sombong larma sesunguhny a kamu s efuli-lmli tidnk
dnpat mmmbus bumi dan selwli- lali lamu tida* alcan

sampai s ethtgi gunung. " (al-Israa' : 37)

IGtika manusiahatinya sepi dari kehadiran Sang
PenciptaYang Mahakuasa atas hambahamba-Nya
maka ia akan terbawa oleh sikap sombong dengan
kekayaan atau kekuasinn yang sudah diraihnya,
atau kekuatan dan kecantikan yang dimilikinya.
Padahal, sekiranya ia menyadari batrwa segala ke
niknatan yang ia miliki ihr berasal dari Allah, dan
sejatinya ia sangat lemah di hadapan kekuatan Sang
Penciptia, pastilah ia akan mengurangi kesombong-
annya itu dan berjalan di muka bumi ini dengan
penuh kerendahan hati dan tahu jati diri.

AlQur'an menghadapi mereka yang bersifat -
tinggr hati dan suka membanggakan diri itu, de
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ngan menunjul<kan kelemahan dan kekerdilan diri-
rrya, "Karena sesungguhnya lamu sekali-lali tidak
dnpat mmm.bus bumi dnn selaLi-kahi lmmu tidak aknn
samp ai setinggi gunung. "

Manusia memang secara fisik adalah kecil dan
kerdil, tak ada apa-apanya dibanding dengan makhluk-
makhluk ciptaan Allah lainnya yang besar-besar.
Manusia bisa kuat karena kekuatan Allah, ia mulia
karena kemuliaan Allah. Ia dimuliakan dengan ruh
Allah yang telah ditiupkan-Nya kepada dirinya, de
ngan tujuan agar ia senantiasa berkomunikasi dengan
Allah, mengingaGNya, dan tidak melupakan-Nya-

Sikap tawadhu (rendah hati) yang diajarkan Al-
Qur'an dengan cara menilai rendah pada sikap taka-
bur dan congkakini adalah sebagairealisasi sikap
hormat di hadapan Allah dan sopan di hadapan ma-
nusia. Sebuatr etika pribadi (iwa) dan etika sosial.
Hanya orang yang sempithatinya dan sempitwawas
annya saja yang mau meninggalkan etika Qur'ani
ini, dan tidak berlaku sombong dan bangga diri.
Allah membenci orang ini karena kesombongannya
dan ia melupakan nikmat-Nya. Manusia pun mem-
bencinya karenakecongkakannya dan ia sukame.
rendahkan orang lain. Di dalam sebuah hadits di-
sebutkan,

, . ti
€te c

Fi ''ij

.),.; zzttl
+t4 r,9

+t+y e*'^i:'y,ut;,yY
irt'^Jbj'$a,t,y y:# ;6t
'*r,+ur\t1bj,#

"Barangsiapa yang bersilwp tawadhu knrma Allnh,
malw Allah alwn mengangknhrya.Jadi, ia dalam pan-
dnngan dirnrya smdiri mer(Na lucil tetapi padn pan-
dnngan wang lain ia besar. Dan barangsiapa yang som-
bong mnkn Allah alan mmendahknnnya. Ia manan-
dang dirirrya sendiri besar tetapi daLam pandangan
orarry hin in hhn. Balilun, ia sangal dib mti olzh orong
lain melebihi kebencian mereka kepada anjhg dan
Dala. " ([IRIbnu Katsir dalam Kitab Theirnya)

Rangkaian ;; dan larangan ini
berakhir dengan pernyataan tentang kebencian
Allah terhadap perbuatan-perbuatan jahat itu,

t:6;Kq'ry,ry3fuf"y

"Sernua itu krjalatannya amnt dibenui di sisi Tulmn-
zz. " (al-Israa: 38)

Dengan demikian, pernyataan ini merupakan
ringkasan dan mengingatkan bahwa landasan pe
rintah dan larangan tersebut adalah karena ke
bencian Allah terhadap kejahatan yang terkandung
dalam perbuatan-/erbuatan di atas. Di sini Allah
tidak memberi pernyataan tentang kebaikan yang
diperintahkan di ayat-ayat terdahulu, karena me
mang larangan atas perbuatan buruk dalam ayat-
ayat tersebut lebih dominan.

Selanjutnya Allah mengalfiiri dan menutup
rangkaian perintah dan larangan di atas sebagai-
mana saat membukanya. Yaihr, dengan mengkait-
kan masalah ini dengan Allah dan akidah tauhid
serta mengecam perbuatan syirilg di samping men-
jelaskan bahwa perintah dan larangan itu merupa-
kan bagian dari hilanah yang ditunjulJ<an oleh Al-
Qur'an yang telah diwahyukan Allah kepada Rasu-
lullah,

w4;rtpJi:-;:qtti:$yt;-itLs+-1
),a-l .2../ 2z lzz . z.lzzz.z

$lrit-el,:p4;;sr;t'
'Itulnh sebagian hikmahyang diwahyulcan Tillmn kr-

padamu. Dan janganlah lwmu mengadalwn tuhnn
y ang lnin di samping Allnh, yarry meny ebablan knmu
dilanparlwn lu dalnm nnalw dalnm kradnnn tncela
Ingi dijauhlnn (dnr! rahmat Allah). "(al-Israa: 39)

Ayat ini merupakan penuhrp yang mirip dengan
pembukaannya. Sebuah pertunjukan yang selaras
arrtarakedua ujung pembukaan dan penufupny4
yaitu keterkaitannya dengan satu prinsip terbesar
yang menjadi landasan Islam dalam membangun
sistem kehidupan. Yakni, prinsip mengesakanAllah
(tauhid) dan pengabdian yang hanya tertuju ke
pada-Nya, bukan yang lain.

'z;fqr+:cit*n,=.,X,-x
,!S+qr.A$S46niLriW.*:rlitr
i,J j;:K ny.,r:;t$ S, t S;t Syi ii4,
t[;,t5it6'legJ,r,i!t";JtpS4
ur"'p:sug:ritfB'6u3
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X;;rt;*-j'b;rtJs.J'+&&S,;ateoV

'r+.(i;t6fi 31;,1$ g W ry. i,(

i(fr 6t;-'J-.st,6hi\ir-li|fS
V:;41r:-5;'fr1"J'i:lUlit$
i6;i#.{rf ,i;;'a,+(ltc-J$';fs6i,

w f iy ; qyi';;s-iL',*io i$!q 16 #
;f,r $ 6;,t frJ F'* bLii+$i3fiiL

t$i;Stt:i,iffigJ\;i\;,#Se
tt,*6;6j,4$G,;ALk(t jrl6;

J-,"1;St7ir<,j;;j"#;"36i{o,:,ii*
.e16'*#t;7i;tW6K
A,ti\j;ior(i.,i't5,$41:;'troloj&,
'^,j,t<'(JAil;:#'{i:{Y36fi6e

ri.:'{}<'(';t':t$f6U:;L:tr"ri
\s."6lKttwl4Klg-Kitqgr
'fi 6t:it,gg;4';J$'ifi;5'&"i:'
Vige#G;;.(;%'t1;V-"*:5o.fs\eq
SG-*ie,i.35t$i?i,i,t5;:;;r'(4r;
t$J'Aiti,;1{;-&;9iiK<,K';-
''fr rA:fr :"1-;ji4;Jy-a,,$-aii

E;67t'b#$46';'fi+{:i"6}6Jig'
'Maka, apalrah Thhan pa0rtmemilihlran unark
kanru anak-amk latd{ald sedang Dia sendiri
menganrbil anak-anak wanita di antara para
malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar
mengucapkan kata-kata yang besar (dosanya).
(4O) Dan, qesungguhnya dalam Al-Qur'an ini
Kami telah ulang-ulangi (peringatan-pe-
ringatan), aga^r mereka selalu ingat LJlangan-
ulangan peringaian iur tidaklain hanyalah me-
na^rnbah mereka lari (dari kebenaran). (nf)

Katakanlal\ Jika ada tuhan-Afian di samping-
Nya, sebagaimana yang mereka katakan,
niscaya tuhan-tuhan ihr mencari jalan kepada
Tbhan yang mempunyai'Arsy.' (a2) Matrasuci
dan IVlatratinggi Dia daxi apa yang mereka
katal€n dengan ketinggian yang sebesarbesar
nya. (a3) Langit yang trjuh, bumi dan semua
yang ada di dalamnya berasbih kepada Allalr
Daq talc ada suahr pun melainkan bertasbih
dengan memuji-Nya" tetapi kamu sekalian
tidak mengerti tasbih mereka- Sesunguhnya
Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha
Pengampun. (a ) Apabila kamu membaca AI-
Qur'arq niscayalbrti adaka.n antarakamu dan
onang-orang yang tidalc beriman kepada ke-
hidupan aktrirat suahr dinding yang terhrhrp.
(a5) dan Kami adakan hrhrpan di atas hati
mereka, agar mereka tidah dapat memahami-
nya. Dan, apabila kamu menyebut Thhanmu
saja dalam Al-Qur'an, niscaya mereka ber-
paling ke belakang karena bencinya- (46) Ikni
lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana
mereka mendengarkan sewakhr mereka men-
dengarkan kamu, dan sewakhr mereka ber-
bisik-bisik (y.in ) ketika orang-orang zalim ihr
berkatar'Kamu ddak lain hanyalah mengilctrti
orang lald-la"ki yang kena sihir.' (47) Lihatfah
bagaimana mereka membuat perumpamaam-
perumpamaan terhadapmu. Karena itu,
mereka sesat dan tidalc dapat Lagi menemuka.n
jala.n (ya.ng beirar). (a8) Dan mereka berkata,
'Apakah bila kami telah menjadi hrlang-belu-
lang dan benda-benda yang lranrorr, apa bena.r-
benar kami akan dibangkitkan kembali
sebagai ma}hluk yangbaruP (49) Katat<anlab

Iadilah kamu semua sebagai bahr atau besi
(50) atau suahr makhluk dari makhluk yang
tidak mungkin (htd"p) menunrt pikiran kamu.'
I\tfaka, mereka akan bertanyar'Siapa yang akan
menghidupkan kami kembaliP Kata^kanlah,

'Yangtelah menciptaka^n kamu pada kali yang
pertama-' Lalu mereka a^kan menggelensge-
lengkan kepala mereka kepadamu dan ber-
kata,'Kapa"n itu (a"kan terjadi)P Katal@hfb
'Mudah-mudahan wa}hr berbangkit ihr dekat',
(51) yaiur pada hari Dia memanggil kamra lalu
kamu memaurhi-Nya sambil memuji-Nya dan
kamu mengira bahwa kamu tidah berdiam (di
alam dunia) kecuali sebentar saja. (52) Dan
kata^kanlah kepada hamba-hamba-Kur'Hen-
da"klah mereka mengucapkan perkataan yang

et z n-+
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lebih baik (benar). Sesunguhnya setan iar me-
nimbulkan perselisihan di arrtara mereka. Se-

sungguhrya setan ihr adahfi musuh yangnyata
bagi ma.nusia. (53) lirhanmu lebih mengetahui
tentang kamu. Dia a^kan memberi ralunat ke-
padamu jika Dia menghendaki dan Dia akan
mengazabmu jika Dia menghendaki. Kami
tidaklah menguhrsmu unurk menjadi penjaga
bagi mereka. (5a) Tirhan-Mulebih mengetahui
siapayang (ada) dilangitdan dibumi Sesung-
guhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-
nabi itu atas sebagian $"ttg lain)' dan I(ami
berikan Tahw kepada Daud. (55) Xatakanhfu
?angillah mereka yang kamu anggaP (trhan)
selain AIhb maka mereka tidak a^karl mem-
punyai kekuasaan untuk menghilangkan
bahaya daripadamu dan tidak pula memindah-
kannya.i (56) Orang-orang yang mereka senr
ihr, mereka sendiri mencari jalan kepada
Tbhan mereka siapa di antaxa mereka yang
lebih dekat (kepada Allah) danmengharapkan
rahmabNya dan takutakan azab-Nya. Sesung-
guhnya azab Thhanmu adalah sesuatr yang
(haxus) ditakud." (54

Pengantar
Pelajaran kedua yang baru lalu, dimulai dan

diaktriri dengan menyatakan tauhid (mengesakan)

Allah dan larangan berbuat syirik (menyekutukan

Allah). Di antara permulaan dan penutup dimasuk-

kan beberapa perintah dan larang:an serta beberapa

etikayang semuanya berdiri di atas prinsip Qandas
an) tauhid yang sangat kokoh.

Sementara itu, pelajaran kali ini dimulai dan di-

akhiri dengan pengingkaran atau penolakan ter-
hadap ide tentang adanya anak dan sekutu bagi
Allah. Juga menjelaskan bahwa ide tentang hal itu
penuh dengan kerancuan dan kelemahan. Ia me
negaskan tentang kesafuan visi dan arah semua

maktrluk ini hanya kepada Sang KhalikYang Esa,

'Dan tak ada suatu pun mclninkan bntasbih dmgan

memuj i- Ny a. "Juga menegaskan kesafuan tempat
kembali (yaitu kepada Allah kelak di akhirat), ke
satuan ilmu Allah yang universal dan meliputi se
gala maktrluk yang ada di langit dan makhlukyang
ada di bumi, dan kesatuan kekuasaan untuk meng-
gerakkan semua makhluk tanpa ada yang dapat

menghalangi,'D i,a r)*,an mcmb ni rahm.at leepadamu

j ila D ia mmghmdnki, dnn Dia almn rnenga'znhmu j ilu
Dia menghzndnki."

Dari rangkaian ayat-ayat ini tampak bahwa semua

bentuk kepercayaan syirik akan tumbang dan
berguguran. Dan, tinggallah T*rtNlah sajayang
memiliki hak untuk mendapatkan ibadah (peng-

abdian), dan kekuasaan. Juga berhak unhrk meng-
gerakkan dan menetapkan hukum pada semua
makhlukyang ada baikyang tampak maupun yang

tidab di dunia dandi al*riral Juga tampak bahwa
maKrluk yang ada menuju dan menghadap kepada
Penciptanya, dalam benhrk bertasbih secara ber-
sinambung, menyeluruh, dan univercal. Semuanya

serempak antara makhluk hidup maupun benda-
benda tak bernyawa-

Klaim IGum IGfir

-gyFW*U;tr':6;'r4t),'*'*61

*W.*:"1:a
'Mala, apakah Tulnn patut memilihltnn untuk lwrnu
anak-anak lnki-laki seilarry Dia sendiri mengambil

annk- anak w anitn di antara para mahilat ? S esurg-

guhrya lmmu benar-benar mengucapkan lata-kata
yang besar (dnsanya)." (al-Israa': 40)

Sebuah pertanyaan yang dimaksudkan sebagai

bentukpenolakan dan ejekan. Yakni, penolakan ter-
hadap ucapan orang{rang kafir bahwa para malaikat
itu adalah anak-anak wanita Allah. Karena Allah
Mahatinggi, maki tak mungkin Dia mempunyai
anak dan istri sebagaimana tak mungkin mem-
punyai sekuhr dan tak ada maktrlukyang menye
rupai-Nya. Pertanyaan ini jwa sebagai bentuk ejek-

an terhadap penisbatan anak-anak wanita kepada
Allah. Sedangkan, mereka sendiri menganggap bahwa

anak wanita lebih rendah derajatnya daripada anak
laki-laki. IGrena ihr, mereka membunuh anak-anak

wanita karena takut jatuh miskin dan dihinakan
orang lain. Lebih daripada ifir, mereka menetapkan
bahwa para malaikat itu wanita, lalu menjadikan
malaikat yang wanita itu sebagai anak-anak Allah.

JikaAllah adalatr Sang Pemberi anugerah berupa
anak-anak laki-laki dan anak-anak wanita, lalu
apakah pantas Dia memilihkan buat mereka anak-

anak laki-laki yang lebih utama, dan Dia sendiri
mengambil anak-anak wanita yang direndahkan?

Semua pernyataan dalam ayat ini dimaksudkan
untuk mengikuti jalan pikiran mereka agar tampak
jelas kerancuan dan ketakterahran caraberpikir se
perti ihr. Karena memang sesungguhnya prinsip dasar
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yang mereka anut ini jelas-jelas tak bisa diterima,
"S esun guhny a lamu b enar -b enar mengucap kan

lmn- lmn y ang b e s ar (d.o s any a).' Y almi, besar dalam
segi keburukannya, besar dalam segi keberanian
dan kengawurannya, besar dalam segi kebohong-
anny4 dan besar dalam hal keterlepasannya dari
persepsi yang dapat dibenarkan.

t1b$yitiY:,,ifte(Sf (ieG;;t";ai

"Sesunguhnya dnkrn Al-@ti an ini l{ami telnh ulnng-
ukngi (peringatan-peringatnn), agar mn elw selnla ingat.
(Ilangan p nirryatnn itu tidnk lnin hnny alah mmambalt
merel(n lari (dnri lubennran)." (d-Israa-: 41)

Benal AlQur'an telah datang dengan membawa
tauhid. Ia menempuh berbagai cara, metode, dan
sarana dalam rangka meletakkan dan menjelaskan
nilai-nilai akidah tauhid \ni, "agar mereka selalu
ingat."Altdahtauhid tidak lebih dari cukup untuk
memberi peringatan dan mengajak kembali kepada
fitrah secara rasional, dan mengajak melihat ayat-
ayat Kauniah beserta isyarat-isyarat yang terkan-
dung di dalamnya. Akantetapi, mereka malah se
makin lari dan menjauh setiap kali mendengar nilai-
nilai Al-Qur'an ini. Mereka lari dari akidah yang
dibawanya, dan lari dariAlQur'an itu sendiri, hanya
karena mereka takut Al-Qur'an akan mengalahkan
ideologi-ideologi batil yang selama ini mereka pegang

teguh, yakni ideologi syirik, ilusi, dan kepalsuan.
SebaeaimanaAllah mengikuti jalan pikiran mereka

dalam hal kebohongan mereka yang telah menis-
batkan anak-anak wanita kepada Allah untuk me
nyingkap kerancuan dan kepalsuan pemikiran itu,
maka di sini Allah juga mengikuti jalan pikiran
mereka dalam hal mereka membuat fuhan-tuhan
palsu. TujuanAllah menjelaskan itu adalah bahwa
seandainya tuhan-tuhan palsu ifu ada, niscaya mereka
akan berusaha unfuk mendekatkan diri kepada
Allah dan beramal untuk mendapatkan jalan me
nuju kepada-Nya

"Katalwnlah, :lilil adn tuhan-tuhan di samping-Nya,

sebagaimana yang mereka katalnn, niscaya tuhan-
tulnn itu mmmri j alnn k padn Tilhnn y ong manpuny ai
Arsy."(al-Israa'z 42)

Huruf {i} y""g berarti "iika, seandainya"
dalam ayat ini, menurut ahli ilmu nahwu, adalah

unfuk menunjukkan ketidakmungkinan, karena
memang masalah ketuhanan mereka adalah hal
yang tak mungkin atau mustahil terjadi. Tidak
mungkin ada hrhan-tuhan di samping Allah, seperti
yang mereka katakan ifu. Tuhan-hrtran yang mereka
anggap itu semata-mata hanyalah makhluk Allah
juga, berupa birlang atau galaksi, manusia atau
hewan, dan tumbuh-fumbuhan atau benda mati
lainnya. Semuanya itu menempuh jalan menuju
Sang Penciptanya, sesuai dengan insting Fitrah
I{nuninhdan tunduk kepada kehendak Ilahiah yang
mengahrnya. Sehingga mereka menemukan jalan-

nya menuju Allah dengan cara tunduk kepada Hukum
Alam-Nya dan patuh kepada kehendak-Nya, 'Ni.s-

cay a tuhan-tulwn itu mmcari j alnn lupadn Tuh"an y arry
mempunyai 4rry."

Penyebutan Arasy di sini untuk mengisyaratkan
ketinggian dan keluhuran Allah di atas makhluk-
makhluk yang mereka persepsikan sebagai tuhan-
tuhan di samping Allah itu. Padahal, tuhan-tuhan
mereka itu berada di bawah Arasy Allah, dan tidak
bersama-sama dengan-Nya di atasnya. Karena itu,
Allah kemudian mengikuti statemen di atas dengan
memhhasucikan Zat-Nya dalam ketinggian-Nya

t6{(iir};t i}njxe
'Mahasuci dan Malmtlnggi Dia dari ap a y ang maekn
Iwnlan dmgan lutinggian y ang s ebesar-baarny a. " (al-
Israa':43)

Semua Makfrhk Bertasbih kepada Allah
Selanjutnya formasi ayat-ayat ini memberikan

menggambarkan semua alam raya dengan segala
isinya dengan pemandanganyang sangatunik dan
istimewa; di mana semuanya berada di bawah Arsy
Allah, semuanya terhrju kepada-Nya dengan ber-
tasbih menyucikan-Nya untuk mendapatkan jalan
(wasilah) menuju kepada-Nya:

'J,,r' eoV' Ufr 6,fi5 #i 4i;:6U3
6;"\a;.6#3f '&t#'o;*^J#"e#,&

s
'In@t )arrg tttJrh burni dnn snnua yang ad"a di dnlnn-
nya bntasbih l"podo Allah. Dan, tak nda suatu pun
melninlrnn bertasbih derryan m.emuj t Nya, tetapi lamu
selwlian tidnk mmgerti tasbih merela. Sesungguhy a Dia

#,i,l,"i$Ly:isq:rl;i$4"it1i(is
.-tf
-
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adnlnh Malw Pmy antm lngi Malw Pengampun. " (al'
Israa-:44)

Sebuatr ungkapan yang mengambarkan deny.rt
nadi setiap benda atom yang berada di jagat raya ini.
Sehingga ia bangkit dengan sebuatr semangatyang
dinamis untuk bertasbih kepadaAllah. Mak4 semua

alam semesta ini pun bergerak dan hidup. Semua
wujud pun bersatu mendendangkan kata tasbih de
ngan suara lembut dan merdu. Semuanya senada
untuk meninggikan keagungan Sang Khalik Yang

Maha Esa, Mahabesar, dan Mahatinggi.
Sungguh indah pemandangan semesta alamyang

unik ini ketika mengambarkan hati dan jiwa- Juga
ketika bercerita tentang kerikil dan bebatuan, b[ii.
bijian dan dedaunan, bunga-bunga dan buah-buah-
an, tehrmbuhan dan pepohonan, semut dan binatang
melata Qinnya, hewan dan manusi4 makhluk yang
berjalan di daratan dan yang berenang di lautan
seria y-g melayang di angkasa. Semuanya ber-
sama-sarna dengan penghuni langit bertasbih dan
menghadapkanwajatr nuraninya kepadaAllah yang

berada pada ketinggian-Nya
Hati nurani ini benar-benar bergetar manakala

ikut merasakan adanya kehidupan bergerak di
sekitar diri ini, yang terlihat maupunyang tak ter-
lihat Setiap kali tangan ini hendak menyentuh se
suatu, dan setiap kali kaki ini hendak menginjak
sesuahr, terngiang darinya suara tasbih kepadaAllah,
serasa ia ikut berdenyut bersama nadi kehidupan.

'Dan tak adn suatu pun m.elainkan bertasbih dengan

manuji-Nya'i semuanyabertasbih dengan cara dan

bahasanya masing-masng. 'ntupi larnu selmlian

tidnk menger ti tasbih mnelw", kamu tidak mengerti
cara bertasbih mereka karena kamu terhalang oleh
lempengan duniawimu. Juga karena kamu tidak
bisa mendengarkannya dengan hatimu, dan kamu
tidak mau membawa hatimu ke dalam rahasia-

rahasia wujud yang tersembunyi. Kamu tidak
berkenan membawanya kepada hukum alam yang

menarik setiap benda atom yang ada di semesta
raya ini agar semuanya menghadap kepada Sang

Pencipta hukum alam itu dan yang mengatur alam

semesta raya ini.
Di kala hati ini menerawang dengan kebeningan

jiwa sehingga mampu mendengar denyut nadi ke
hidupan dari segala makhlukyang bergerak mau-
punyang diam, sedang mereka melanhrnkan tasbih

kepada Sang Pencipta, maka hati ini siap untuk
berkomunikasi dengan Yang Mahatinggt. Juga siap

mematrami rahasia-rahasia wujud yang sesungguh
nya tak dapat dipahami oleh jiwa-jiwa yang lalai.

Yakni, jiwa yang terhalang oleh lempengan duniawi
sehingga hatinya tak mampu berinteraksi dengan
rahasia kehidupan yang tersembunyi di dalam wujud
semesta raya ini, yang sedang berdenyut bersama
segala maktrlukyang bergerak maupunyang diam.

"Sesungguhnya Dia adnlah Maln Penyantun lagi
MalwPmgampun."PenyebutanlGmahapenyantun-
an dan Kemahapengampunan Allah di sini ber-
kaitan dengan fenomena manusia yang sering lalai
di tengah-tengah alam semesta yang selalu ber-
tasbih untuk memuji Allatr. Sementara ihr, manusia
sendiribersikap ingkar. Bahkan, ada di antara mereka
yang menyekutukanAllah dan menisbatkan anak-

anakwanita kepada-Nya. Banyak dari merekayang
lupa memuji dan memahasucikan Allah, padahal

manusia semestinya lebih banyak bertasbih, ber-
tahmid, bennalaifut, dan bertauhid daripada semua
makhluk yang ada di semesta alam ini. Sekiranya
bukan karena kemahapenyanfunan dan kemaha-
pengampunan Allah, niscaya manusia ini disiksa
dengan sekeraskerasnya. Namun, Allah memberi-
kan tenggat waktu kepada mereka, dan memberi
peringatan atau terkadang menghardik mereka
agar mereka ngat" "Saunggulrya Dia adnlnh Malw
Pmyantun lngi Mahn Pmgampun."

Sikap Orang I(afir Saat Mendengar Al-Qur'an
Para pemuka kaum Quraisy dahulu juga men-

dengar suara Al-Qur'an dikumandangkan. Tetapi,
mereka malatr berjuang melawan hati-hati mereka
agar tidak luluh dengan Al-Qur'an, dan mereka
melarang fitrah mereka unhrk tidak terpengaruh
olehAlQur'an. IGrenany4 Allah meletakkan suahr

hijab atau tabir di antara mereka dengan Rasulullah.

Yakni, sebuah bentuk hijab yang tersembunfl, dan

menjadikan jiwajiwa mereka tertuhrp sehingga tak
mampu memahami Al-Qur'an. Juga menjadikan
telineet€linga merekapekakhrli sehinggabkmampu
menangkap arahan dan pehrnjuk yang terkandung
dalamAl-Qur'an,

5j;i{:r.li'gs(r*.(tr;;r.sfi 3t..f";i
"*lrtlt|Wi1fr$+ilsi
er;jt4JiJeft{ti'Utpir:-criffi-J
,e.j"j,{i_($A;1t6;i;t}ft{t,j;;'r,
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i,#oy-|Nil$riyapf iy;,+io;-*^.iy

36'ii Ji \;';, 14 | (.i t, 6;.::ii6J t
tUi,U.<i:\i:r,

"Ap ab iln knmu m.em.bam Al- @ti an, niscay a lfumi adn-
Ian antara larnu dnn orang- orang y ang tidnk b aimnn
lepadn fuhidup an aLhirat, suatu dindirg y mg tertutup.
Knrni adnkm tutupan di atas hnti mnelu dnn sumbann

di telinga muekn agar mnekn tidak dnpat memahnmi-
nya. Dan, apabiln lwmu mtnyebut Tfuhnnmu saja dnlnm
Al, @i an, nismya mtrekn bnpal@ kz beklung knrenn

bmcinya. Ifumi lzbihmengetalrui dnlnm leeadnnn bagai-
mnnn mnelm menfungarlan sewaktu mnela mmdatgar-
Ian lmmu, dnn sewaktu merelm bubisik-bisik (yaitu)
Iutila orang-orang alim itu balata, 'Karnu tidak lnin
lanyalah mmgikuti orang lnki-laki yong ken"a sihir.'
Lilatlnh bagaimnra rnnekn membuat p mtmpamaan-
perumpamnan terhadapmu. Karena itu, merekn sesat

dan tidnk dnpat lngi menemuknnjalnn (yang bennr)."
(al-Israa-: 45-48)

Dalam kitab sirahnya Ibnu Ishak meriwayatkan
dari Muhammad bin Muslim bin Syihab dan az-

Zuhri bahwaAbu Sufan bin Harb, AbuJahal bin
Hisyam, dan al-Akhnas bin Snraiq binAmri ats-
Tsaqafi, seorang sekuhr dari bani Zuhrah, ketiganya
pernah keluar pada suahr malam unhrk mendengar
bacaan Rasulullah ketika beliau sedang shalatmalam
di rumahnya- Kefua tokoh ihr mancari tempat duduk
masing-masing untuk mendengar bacaan beliau
dari tempat itu dan masing-masing tidak mengeta-
hui posisi kawannya- Mereka pun semalaman men-
dengar bacaan Rasulullah.

Ketika fajar menyingsing, mereka pun segera
pergr, hingga mereka bertemu pada safu jalan yang
sama Maka mereka saling menyalahkan yang lain.
Berkatalah seorang dari mereka kepada yang lain,
'Jangan kamu ulangi hal ini, karena seandainya
tindakanmu ini diketahui orang awam, pastilah ia
akan menuduhmu yang tidak-tidak" Setelah itu, ke
tiga tokoh Quraisy itu saling berpisah.

Tatkala datang malam berikutnya, ketiga tokoh
itu pun kembali lagi ke tempatnya masing-masing,
dan semalaman mereka mendengarkan bacaan Rasu-

lullah. Ketika fajar menyingsing, mereka pun pergi
sendiri-sendiri, hingga mereka bertemu pada satu
jalan yang sama- Maka, sebagian mereka mengata-
kan kepada yang lain sebagaimana apa yang dikata-
kannya kemarin. Sesudah itu mereka berpisah.

Ketika datang malam ketiga ketiga tokoh ihr me

ngambil posisi duduk masing-masing, dan mereka
mendengarkan bacaan Rasulullah. Dan ketika fajar
menyingsing, mereka pun berpisah hingga mereka
bertemu di satu jalan yang sama. Maka, sebagian
mereka berkata kepada yang lain, "Kita tak boleh
berpisah sebelum kita saling berjanji untuk tidak
kembali lagi." Sesgdah mereka saling berjanji, mereka
pun berpisah.

Di kalapagi tiba, al-Akhnas bin Syuraiq dengan
bertongkat pergi untuk menemui Abu Suffan bin
Harb di rumahnya, lalu bertanya kepadanya, "Hai
Abu Handzalah, bagaimana pendapatmu tentang
apa yang kamu dengarkan dari Muhammad?" Abu
Sufyan berkata, "Hai Abu Tsa'labah, demi Allah,
benar-benar aku mendengar banyak hal yang aku
sudah mengetahuinya beserta isi dan maksudnya.
Aku juga mendengar banyak hal yang aku sendiri
tak mengetahuinya beserta isi dan maksudnya." Al-
Aktrnas berkata, "Demi Allah, aku juga demikian."

Kemudian al-Akhnas meninggalkan rumah Abu
Sufyan menuju ke rumah Abu Jahal. Tatkala ber-
temu denganny4 ia bertanya, "Hai Abul Hakam,
bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah
engkau dengar dari Muhammad?" Abu Jahal balik
bertanya, "Apa yang aku dengar?" Ialu ia melanjut-
kan, "Keluarga kami memang sudah lama bersaing
dengan keluarga Abdu Manaf (nama kakek ketiga
dari Rasulullah) dalam hal kemuliaan dan keduduk-
an. Jika mereka mengadakan perjamuan, kami pun
mengadakan perjamuan. Jika mereka menanggung
beban banlak orang, kami pun menanggung beban
banyak orang. Jika mereka memberi, kami pun mem-
beri. Tetapi, ketika kami dan mereka sama-sama
sampai di pengujung perjalanan, dan seolah kami
dan mereka ihr dua kudayang sedang berpacu mem-
perebutkan hadiah, tiba-tiba mereka mengatakan,
'Dari keluarga kami ada seorang Nabi yang men-
dapatkan wahyu dari langiL'Mana mungkin ke-
luarga kami bisa menyusul mereka dalam masalah
ini? Demi Allah, kami tidak akan beriman kepada-
nya dan tidak akan membenarkarmya selama-lama-
nya." Mak4 al-Aktrnas pun pergi meninggalkannya

Begitulah kondisi kaum Quraisy. Fitrah batin
mereka sebenarnya tersenhrh olehAl-Qur'an, tetapi
mereka malah melarangnya. Jiwa dan hati mereka
sebenarnya tertarik kepada Al-Qur'an, tetapi mereka
malah melawannya. Akibatnya, Allah meletald<an se
buah hijab (tabir) tersembunyi di antara mereka de
ngan Rasulullah. Tabir itu tak terlihat oleh mata
kepala, tapi dapat dirasakan oleh hati dan jiwa. Se-

hingga mereka pun tak mampu mendapatkan man-
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frat apa pun dari Al-Qur'an, dan hk dapat mengambil
petunjuk apapun dariAl-Qur'an yang mereka baca itu.

Demikianlah mereka saling menyembunyikan
apa yang dirasakan oleh hati-hati mereka dari A1-

Qur'an. Kemudian mereka bersekongkol untuk
tidak lagi mendengarkan suara Al-Qur'an. Tetapi,

ketersentuhan hati-hati mereka dengan Al-Qur'an
ternyata mampu mengalahkan persekongkolan
mereka ifu, karenanya mereka pun kembali men-

dengarkannya. Setelah ihr, mereka pun bersepakat

secara sembunyi-sembunyi dan saling berjanji
untuk tidak akan kembali lagr supaya hati-hati
mereka terhalang dari Al-Qur'an yang memang
memiliki daya sentuh dan daya tarik yang dapat

membuat jiwa dan akal terpesona karenanya.
Dikatakan demikian karena memang akidah

tauhid yang menjadi mercusuar dari AlQur'an ini
terus nienghardik mereka, di saat mereka berada

di atas singgasana kekuasaan dan mereka congkak
dengan berbagai fasilitas yang mereka peroleh'

Sehingga, semua ifu membuat mereka lari dari
akidah tauhid ini,

' Dan apabila lamu mmy ebut Tilhnnmu sai a dnlnm Al-

@ti an, niscaya muela berpaling kt bel,alwng learena

binciny a." (al-Israa': 46)

Mereka berpaling karena benci kepada kalimat
tauhid, yang terus mengkritisi secara tajam ter-
hadap kondisi sosial mereka yang dibangun di atas

kepalsuan berhala-berhala dan fadisi jatriliah, yang

sebetulnya para pemuka Quraisy ihr lebih tahu ter-

hadap kerancuan yang ada dalam sistem kehrhanan

mereka, dan mereka memahami akan kokohnya
sistem kefuhanan dalam Islam. Sebenarnya mereka

lebih mampu memahami bahasaAlQur'an dengan

ketinggian dan keistimewaannya Sehingga mereka

tak mampu menahan diri untuk tidak mendengar-

kan suaraAlQur'an dan memperoleh senhrhanny4

betapapun mereka berusaha melawan keinginan
hati-hati mereka itu.

Sejatinya fitrah nurani mereka mendorong mereka

unfuk mau mendengar dan mendapatkan sentuhan

Al-Qur'an. Tetapi, kesombonganlah yang meng-

halagi mereka untuk tidak mau menyerah dan

tunduk kepada nilai-nilai Al-Qur'an itu. Akibatnya,
mereka mengeluarkan berbagai tuduhan terhadap

Rasulullah sebagai bentuk alibi mereka agar tidak
dianggap sombong dan ingkar terhadap kebenelftln,

"letila orang-urarg zplim itu berlnta,'Kamu tidnk lnin

hnnyalnh mcngikuti orang lnki-l.aki yang kznn sih'ir."'
(al-Israa: 47)

IGlimat ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa

mereka tersentuh ketika mendengar Al-Qur'an.
Tetapi, mereka seringkali membisilJ<an ke dalam
pikiran mereka tentang kemungkinan Al-Qur'an ini
sebagai ucapan manusia biasa; sekalipun mereka
merasakan adanya sesuatu yang di luar kekuasaan
manusia di dalamrura. Mereka juga mendapati ada-

nya dinamikaAlQur'an yang merambat secara ter-
sembunyi ke dalam perasaan jiwa mereka, tetapi
mereka menisbatkan Nabi yang membacakannya
itu terkena sihir. Mereka mendapati keanehan
dalain kalimarkalimatnya dan keunikan serta ke
tingglan nilai yang terkandung dalam susunan kata
katanya.IGrena ifu, mereka memberi kesimpulan
bahwa ucapan Muhammad saw. tidaklah berasal
dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari ilmu sihir
yang memitki kekuatan di luar kekuatan manusia
(supranatural). Seandainya mereka mauiuiur, pasti-

lah mereka mengatakan bahwaAl-Qur'an itu be
rasal dari Allah. karena, tidak mungkin manusia
atau maldrlukAllah lainnya mampu menyusun kata-

kata sebaik Al-Qur'an ini,

"Lihntl.ah, bagaimnnn merel(n mzmbuat pmtmpama-
an-pnumpamaan terhadapmu. Knrena itu, maeka

sesat dan tidak dapat lagi rnenemulmn jalan (yang

benar).' (al-Israa-: 48)

Mereka membuat perumpamaan-perumpamaan

dengan menyamakanmu dengan orang yang ter-

kena sihir, padahal kamu tidak terkena sihir apa

pun, tetapi kamu adalah seorang Rasul. Dengan sikap

ihrlah, mereka menjadi tersesat dan tidak mendapat-

kan hidayah. Mereka kebingungan sehingga tidak
mendapatkan jalan yang mesti mereka tempuh. TIak

ada jalan bagi mereka untuk menuju pehrnjuk Ilahi.

Dan, mereka juga tidak memperoleh jalan keluar
bagi sikap mereka yang mencurigakan ihr.

Orang IGfir Mengingkari llari Kebangkitan
Begitulah tanggapan mereka terhadap AlQur'an

dan Rasulullah yang membacakannya kepada me
reka. Selain itu, mereka juga mendustakan adanya

hari kebangkitan dan ingkar akan adanya akhirat,
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'Dan m.erelea b er lfita'Ap alah bik knmi tel^ah mmj adi
tulang-belulang dan benda-benda yang hancur, apa
bmnr-bennr lwmi almn dibangkitlun knnbali sebagai
m.akhluk yang baru?' Katakanlah,'Jadilnh knmu
semua sebagai batu atau besi atau suatu makhluk dari
makliluk y ang tidnk mungkin (hiduf ) menurut pihiran
lamu.' Malm, mnelm alan bntanya,"Sinpa yang aknn
mmghiduplnn lmmi kemtrali ?' Katalmrilnh"' Yang telnh

menciptaknn kamu pada kali yang pertama.' Lalu
nnela alan mtnggeleng-gelmgknn kzpala mneka l"podo-
mu dan berkata, 'Kapan itu (akan terjadi)?' Kata-
lmnl.ah "Mudnh-mudalan wakn bnbangkit itu dz knt',
yaitu pada hari Dia rnemanggil kamu, lalu kamu
rcmntuhi l,{y a nmbil msnuj i- Ny a dnn lwnu mmgira
bahwa kamu tidak bndiam (di alam dunia) luatali
sebmtar saj a. " (al-Israa' z 49-52)

Masalah kebangkitan sesudah mati telah men-
jadi bahan perdebatan panjang sejak lama antara
Rasulullah dengan orang{ftmg musyrik. AlQur'an
memuat banyak perdebatan ini, meskipun masalah
hari kiamat sudah sangat gamblang dan mudah
dipahami baei siapa pun yang punya persepsi yang
benar tentang kehidupan dan kematian, serta ten-
tang tabiat kebangkitan dan pertemuan umat ma-
nusia di Padang Mahsyar. Telah berkali-kali Al-
Qur'an memaparkan masalah kiamat ini. Tetapi,
kaum musyrik tak mampu mempersepsikannya
secara mudah dan gamblang. Mereka merasa sulit
membayangkan terjadinya kebangkitan sesudah
kehancuran dan ketiadaan tubuh manusia yang
telah lama mati,

' Dan m.nelu b erlata" Apalnh bik l(nmi tnlah mery adi
tulang-belulang dan bm"da-benda yang h.ancur, apa
bmar-bmar Immi akan dibangkitkan ktmbali sebagai

makhluk y ang baru ? "' (al-Israa- : 49)

Hal itu dikarenakan merekatidakpernah mere
nung dan memikirkan bahwa mereka asalnya tidak
ada kemudian ada, dan pertumbuhan hidup yang
kedua nanti tidaklah lebih sulit daripada pertum-
buhan hidupyang pertama (di dunia) ini. Sesung-
guhnya di hadapan kemahakuasaan Tuhan tak ada
suatu hal yang lebih sulit dari yang lain, karena
perangkat penciptaan segala sesuatu adalah sama,
yaitu kalimat " Kun Fayakuun",yakri 'jadilnla mala

terj adilnh ia'. l{arenanya, sesuatu yang memang
mudah pada kekuasaan Allah ihr dianggap susah
dalam pandangan manusia.

Selanjutnya, rasa keheranan mereka itu dijawab
olehAllah dengan,

"Kataknnlah, Ianihlt karnu semua sebagai batu atau
besi atau suatu ryakhluk dnri makhluk yang tidak
mungkin (hi.duil rnmurut pikiran lmmu."'(al-Israa-:
5G51)

Tulang-belulangyang sudah hancur, bagaimana-
pun bentuknya ia tetap memiliki aroma manusia
dan pernah punya riwayat dan kenangan hidup.
Sedangkan, besi dan batu sangatlahjauh dari ke
hidupan itu. IGrena itu, dikatakan kepada mereka,

ladilnh lwmu batu atau besi atau mnkliluk lnin, yang
menurut pikiranmu, Lebihj auh lttmungkinnnnja urtuk
bisa hidup dnripadn batu dan besi, betnpa pun All,ah
pasti akan membangkitkan knmu."

Tenhr saja mereka tak memiliki kekuasaan unhrk
menjadikan diri sebagaibatu atau besi.Tetapi, per-
nyataan itu adalah bgntuk sesumbar Allah untuk
menantang mereka, sekaligus sebagai benhrk sin-
diran keras untuk menjelekjelekkan cara berpikir
mereka Sebab, batu dan besi adalah benda mati yang
tak memiliki perasaan dan pikiran. Sehingga hal ini
memberi isyaratyang cukup jauh bahwa cara ber-
pikir mereka itu lebih keras daripada batu dan besi.

' MaJu mnelw alan bnnnyq'Siapa yang al"an mng-
hiduplwn lami kemboli ?.' ^{akni siapakah yang akan
mengembalika4 kami hidup jika kami telah beru-
bah menjadi hrlang beluang yang sudah hancur atau

menjadi maktrluk lain yang lebih jauh kematiannya?

"Kata,knnlell,'Yang tehh mmtipnkan lamu pa"dn lali
yangpntam.a."'

Sebuah jawaban untuk mendudukkan perma-
salahan ini di atas sebuah persepsiyangjelas, mudah
dicern4 dan menenangkan akal pikiran. Jadi, Tuhan
yang telah menumbuhkan dan menghidupkan mereka
itulah Yang Mahakuasa untuk menghidupkan
mereka kembali. Tetapi, sayang sekali mereka tidak
mampu mengambil pelajaran dan tak mau mene
rima kebenaran,

"Lalu mnekn alan mmggehng- gelenglnn kzpaln mzre la
Icepadnmu."

Mereka lakukan ihr sebagai tanda mengejek dan
ingkar akan kebenaran ihr.'Dan bnlwtn,'Knpan itu
(akan terj adi) ?'. " Suatu bentuk ketidakperc ayamt
dan rasanya tak masuk akal peristiwa kebangkitan
itu terjadi.
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"Katalanlnh,'Mudnh.mudnhan w aktu berbangkit itu
dzlut. "' (al-Israa-: 51)

Rasulullah tak tahu persis wakhr berbangkit ihr,
tetapi bisa jadi kejadian itu lebih dekat daripada
yang mereka perkirakan. Seharusnya mereka lebih
merasa takut akan terjadinya hari berbangkit itu
karena mereka dalam kelalaian dan mendustakan
serta memperolokolokkan kebenaran yang datang.

Kemudian Al-Qur'an memberikan gambaran

sepintas tentang pemandangan yang akan ada pada

hari kebangkitan tersebut,

"Yaitu pada hmi Dia m.arnn4gil knmu, lnlu lwmu me-

mntuhi-Nya sambil memuji-Nya dan lumu mmgira
bahwa knmu tidak bndiam (di alam dunin) kecuali

sebentar saja." (al-Israa'z 52)

debuah pemandangan yang menggambarkan
kondisi tnereka yang mendustakan lagi meng-
ingkari hari berbangkit tersebut. Yaitu, tatkala
mereka bangkit berdiri lalu berjalan memenuhi
panggilan sang pemanggil, sedang lisan-lisan mereka
melafalkan kata pujian kepadaAllah, di mana mereka
tak mempunyai kata jawaban selain puji-pijian itu.

Sebuah jawaban yang unik memang, dari mereka
yang dahulu mengingkari terjadinya hari itu, di
samping mereka mengingkari keberadan Allah.
Mereka di hari itu tak punya jawaban selain kata-

kata alhamdulillnh, alhnmdulillnlt
Pada hari itu, dilipatlah seri kehidupan dunia se

olah hilangnya sebuah bayangan belaka, "Kamu
mengira bahwa lamu tidnk berdiam (di alnm dunia)
lecuali sebentar saj a. "

Penggambaran sebuah persepsi tentang dunia
seperti ini dimaksudkan untuk mengecilkan nilai
dunia di hati mereka yang dituju dalam konteks
pembicaraan ayat ini. Bahwa betapa kerdilnya dunia
ini, bayang-bayangnya saja tak mampu bertahan di
alam jiwa dan rasa. Tapi, ia hanyalah sekadar se-

buah intuisiyang melintas sejenak dan suahr masa
yang berlalu begitu saja serta bayang-bayang yang

sirna. Sebuah kenikmatan yang nilainya amat kecil
sekali.

Perintah untuk Berkata-Kata yang Baik
Selanjutnya rangkaian ayat dalam surah ini ber-

alih perhatian dari merekayang mendustakan ada-

nya hari kebangkitan dan yang mengolok-olokkan
janji Allah dan ucapan Rasulullah. Juga beralih ke-
pada pembicaraan tentang hamba-hamba Allah

yang beriman, agar Rasulullah memberi arahan
kepada mereka untuk selalu berbicara dengan
menggunakan kata-kata yang baik dan benar,

'Dan lmtalanilah lupadn lamba-hnmba-Ku,'Hmnnk-
lnh mereka mengucaplwn perkntaan yang labih baik
(benar). Sesunguhnya setan itu menimbulkan per-
selisihnln di antara mgrela. Dan, sesunggularya setan iht
adalnhmusuhyangrryatabagimnnusia."'(al-lsraa'z
53)

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku,
Hendnkilnh mnelw nntgumpknn perlutaan yang lebih

baik (benar)"1 dalam berbagai hal dan di setiap ke
sempatan, agar mereka memilih kata-kata yang
terbaik unhrk diucapkan. Sehingga, mereka mampu
memelihara diri agar setan tidak merusak tali
hubungan di antara mereka. Karena setan selalu
berusaha unfuk merusak hubungan antarsaudara
dengan kata-kata kasar yang terucap lalu dibalas
dengan ucapan yang buruk pula Sehingg4 suasana

kasih sayang dan kebersamaan pun tercemar oleh
perbedaan, lalu berlaniut dengan saling menjauh
dan berakhir dengan permusuhan. Sedangkan,
kata-kata yang baik akan mampu mengobati luka
dalam hati dan mengeringkannya. [alu, memper-
temukan kembali hati-hati mereka itu dalarn nuansa
persaudaraan nan penuh kasih sayang.

"Sesungguhnya setan itu adnlnh munh yangnyatn bagi

m.anusia."

Setan itu menqaricari kesalahan ucapan dan
terpelesetrya lisan manusia, sebagai bahan unfuk
mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian
di antara seseorang dengan saudara sesamanya.
Sedangkan, kalimat yang baik akan dapat mem-
bunfu setiap cela dan memotong setiap jalan yang
akan dilalui setan untuk tujuan itu. Kalimat yang
baik ini juga mampu menjaga garis demarkasi
ukhuwah agar aman dari serbuan setan yang terus
mengembuskan permusuhan di antara mereka.

Kekuasaam ya^ng Mutla^k Berada di Tangan
Allah

Selanjutrya rangkai an ayat-ayatini kembali lagi
ke persoalan mengenai akhir dari perjalanan mereka.

Yaitu, pada hari di mana mereka memenuhi peng-
gilan-Nya sambil memuji kebenaran-Nya bahwa
segala persoalan pada hari itu berada di tangan
Allah semata,
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'Tuh.anmu lebih mengetahui tentang lamu. Dia alan
memberi rahmat kepadamu jila Dia mrnghmdaki dan

Dia alan mengaqabmu jiln Dia menghmdaki. Kami
tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi

mnekn." (al-Israa-: 54)

Pengetahuan yang mutlak berada di tangan Allah.
Dia, dengan kesempurnaan ilmu-Nya tentang ma-

nusia, menetapkan bentuk konsekuensi perbuatan
mereka; yaifu dengan memberi rahmat atau meng-
azab mereka. Sedangkan, tugas Rasul sudah ram-
pung dengan menyampaikan kebenaran kepada
mereka.

',e!!,e;i;Sx1'1V$v',.fAic*;,')AAi)

&6;;;;r'(frre',4i?
'Tuh.anmu lebih mengetahui siapa yang adn di langit
dan di bumi. Sesunguhnya telnh Kami lebihlmn se-

bagian nnbi -rmbi itu atas s ebagian y ang lnin dan Kami
berilwn kbur lupada Daud."(al-Israa': 55)

Ilmu Allah yang sempurna itu meliputi semua
makhluk yang hidup di langit dan di bumi, yaitu
para malaikal para rasul, manusia, dan jin serta se-

luruh makhluk yang pengetahuan tentangnya hanya
dimiliki oleh. Dengan ilmu-Nya yang mutlak ten-
tang hakikat semua makhluk inilah, Allah mele-
bihkan sebagian nabi.nabi atas sebagianyang lain,

"Snungguhny a telnh Kami lzbihlmn sebagian nabi-nnbi
itu atas sebagian (yang lain)."

Mengapa kelebihan ini terjadi? HanyaAllah saja
yang mengetahui sebab-sebabnya. Mengenai feno
menafenomenanya, sudah pernah dibicarakan pada
juz ketiga dalam tafsir Fr Zhiklil Qtian ini, yaitu
pada penafsiran atas firman Allah,

"R.asul-rasul itu Kami lebihlcan sebagian mnekn atas

sebagian yang lnin.'(aI Baqarah: 253)

Karena ifu, silakan merujukkembali masalah ini
di sana.

"...dan Kami berikan Zabur kepada Daud." Ini
sebuah sampel tentang karunia pemberian Allah
kepada salah seorang Nabi-Nya, yakni Nabi Daud.
Di antara fenomena pemberian kelebihan sebagian
nabi.nabi juga, bahwa kitab-kitab suci yang diturun-
kan A[ah itu lebih kekal daripada mukj izat-mulqizat

lain yang bersifat material, yang hanya bisa dilihat
oleh sebagian manusia pada masa tertentu saja.

Tantangan Allah kepada Orang Kafir
Pelajaran ini, ypngtelah dimulai dengan menafi-

kan ide tentang penetapan anak dan sekutu bagi
Allah, lalu dilanjutkan tentang keesaan Allah dalam
hak mutlak-Nya untuk dituju dalam beribadah, dan
kemutlakan Ilmu pengetahuan-Nya serta hak untuk
mengatur akhir dari perjalanan hamba-hamba-Nya.
Mak4 pelajaran ini diakhiri dengan sebuah tantang-
an terhadap merekayang menganggap ada tuhan-
tuhan selain Allah, agar mereka memanggil tuhan-
tuhan anggapan mereka ihr untuk menghilangkan
bahayayang menimpa mereka atau mengalihkan-
nya kepada pihak lain, jika Allah berkehendak
untuk mengazab mereka.

#iJK6Kt;"y -*" 4 j :;t tiivi,y
#i,F{;"$;

"Katalmnlah, 'Panggillnh muelm yang kamu anggap
(tuhnn) sel,ainAllnh, m.ala mnela tidnk aknn mm-
puny ai kekuasaan untuk menghilnngknn bahay a dari-
padamu dan tidak pula memindahkannya.'" (al-
Israa-: 56)

Sungguh tak ada yang mampu menghilangkan
suatu bahaya atau memindahkannya selain Allah
semata. Karena, Dialah yang mengatur takdir atas

hamba-hamba-Nya.
Allah menegaskan bahwa apa yang mereka

anggap sebagai tuhan sebenarnya hanyalah makh-
luk-makhluk Allah, yang juga berusaha mendapat-
kan jalan menuju Allah dan berlomba untuk men-

capai ridha-Nya. Mereka takut akan azab-Nya yang

sangat dihindari dan ditakuti oleh setiap orang yang

mengetahui hakikatnya,

"# "U.;i ln JY-a*- <'ii" t {lltli
/,.2 /,/-/a,Ft/t/./ 22,...r//./ z 5...5.'-l

,9\.;t '+lto ,iL--,4\-tc. Cjl19'a:-->-1 Jf.l-Su. jl
g6\i3(

"Orang-orang yang mereka ser:u itu, mereka sendiri
mencari jalnn kepada Tuhan merela siapa di antara
mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan meng-

harapkan rahmat-Nya dan lakut akan azab-Nya;
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sesungguhnla a<ab Tuhanmu adalah sesuatu yang
(ln 

^) 
dinkuti."(al-Israa': 57)

Sebagian mereka adayang menganggap bahwa
Uzair sebagai anakAllah lalu menyembahnya. Ada
yang mengira bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah
lalu menyembahnya. Ada yang menganggap bahwa
para malaikat sebagai anak-anak wanita Allah lalu
mereka menyembahnya. Ada yang menganggap
ada tuhan-tuhan selain yang disebutkan tadi.

Maka, Allah berkata kepada mereka semua,
"Sebennrnya mnekn yang lcalian seru itu, yng paling
delwt leepadn Allah justru yang mencari jal,an menuju
Dia, dan mendtkatknn dirt lcepadn-Nya dmgan ber-

ibadah, menghnrap rahmat-Nya dan takut aab-Nya
(dnn aab Allnh itu amat pedih, knrenanya h"arus di-
hindari dnn dinkuti). Malw, sudah sepantasnya lmmu

selalian. menujukan penyembahan kepada Allnh, se-

bagaimann lnmba- hnmba Allnh y ang knlian seru d.an

lalian anggap sebagai tuhnn itu juga menujuknn pe-

ribadann mueka lwpadn- Nya, untuk menmpai ridhn-
Nyo."

Demikianlah, pelajaran ini dimulai dan ditutup
dengan penjelasan tentang kerancuan ideologi ke-
musyrikan dalam segala benfuknya. Juga penegas
an tentang keesaan Allah dalam hal kepemilikan
hak untuk dituju dalam beribadah dan berdoa.

416j1 1,E. #,i*J #. i,yob
*(L-v{,:i,a3$i*^-f 6:A3}vJ
ZI;.iiQ*Laat;,t+S\j-i j-ts;r'

+SUl;:tlUr':iSlGAtvi;F1tJ
(,iuiJ638LL-aG,t)j*6*Jt
'i;$(;A$nEtuSt&s$ir."isirK

"1i,6'rav;&,yp;;,:qi*,e
J y"YV ^;Y;7 *' tti^ir'lji{r c
-6sW4Jt3iA,slbiLtbi
3$fri'H)qi."iffi ti,,g',41

**ttAlifi'';iiti5;Ft;
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i*3;eaj6i
'Thk ada suahr riegeri pun (yang durhaka pen-
duduknya), melainkan I(ami membinasaka"tr-
nya sebelum hari kiamat atau Kami azab (pen-
duduknya) dengan azab yangsangatkeras. Yang
demikian ihr telah terhrlis di dalam ldtab (Lauh
Ivlahfuzh). (58) Sekafi-kali tidak ada yang meng-
halangi kami unf,rk mengirimkan (kepadamu)
tanda-anda (kekuasaan I(ami), melainkam karena
tanda-tanda ihr telah didustakan oleh orang-
orang dahulu. Telah Kami berikan kepada
Tbamud unta betina iar (sebagai mukjizat) yang
dapat dilihal tetapi mereka mengarriaya unta
betina ihr. Dan, kami ddak memberi tanda-
tanda itr melainkan untuk menaktrti. (59) Dan
(irrgattah) ketika Kami watryukan kepadamu,
'Sesungguhnya (ilt"") Ttrhanmu meliputi segala
sesuahr.' Karni ddak menjadikan peristiwa (Isra

dan Mikraj) yatg telah Kami perlihatkan
kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi ma-
nusia dan (begitu pula) pohon kayu yang ter-
kuhk dalam AI-Qur'an. Kami menakut-nakuti

J;.:';',ljr\tSifP*ii'K3l*ptJiiY.
KV^1\f irL"?a;'r;ift$t|;{t



Tafsir Fi ZhilalilQur'an VII (26e) Juz XV: al-lsraa' dan I'ernrulaan al-lQhfi

mereka, tetapi yang demikian ihr harryalah me-
nambah besar kedurhakaan mereka. (60) Dan
(ingatfah), tatkala Kami berfirman kepada para
malaikat'Sujudlah kamu semua kepada Adam',
lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata,
Apakah aku akan sujud kepada orang yang
Engkau ciptakan daxi tanahP (61) Dia (iblis) ber-
kata,'Ibrangkanlah kepadalar inikah orangnya
yang engkau muliaka"tr atas diriku? Sesungguh-
nya jika Engkau memberi tangguh kepadaku
sampai hari kiamal niscaya bena^r-benar aku
sesatkan kenrrunannya, kecrrali sebagian kecil.'
(62) Ttrhan berfirmanr'Pergilah, barangsiapa
di antara mereka ada yang mengikuti kamu,
maka sesungguhnya nerakaJahiurnam adalah
balasanmu semua, sebagai suahr pembalasan
yang cukup. (63) Hasunglah siapa yang kamu
sanggirpi di antara mereka denga"n ajakanmu;
kerahkanlah terhadap mereka pasukan ber-
kuda dan pasukanmu yangberjalan kaki; dan
berserikatlah dengan mereka pada harta dan
anak-anak serta beri janjitah mereka- Tidak
ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka
melainkan tipuan belaka- (64) Sesungguhnya
hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa
atas mereka- Da:q cukuplah T[rhan-Mu sebagai
penjaga-' (65) Ttrhanmu adalah yang melayar-
kan kapal-kapal di lautan unhrkmu agar kamu
mencari seibagian dari karunia-Nya. Sesung-
guhnya Dia adalah IVIaha Penyayang terhadap-
mu. (66) Apabila kamu ditimpa bahaya di
lautano niscaya hilanglah siapa yang kanu seru
kecuali Dia. I\daka, tatkala Dia menyelamatkan
kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan, ma-
nusia adalah selalu tidak berterima kasih. (67)

Maka, apakah kamu mer,Nia aman (dari hu-
kuman Tbhan) yang menjungkirbalikkan se-

bagran daratan bersama kamu atau Dia me-
niupkan (ango keras yang membawa) batu-
bahr kecil? Ikmu fidak akan mendapat seorang
pelindung pun bagi kamu (68) atau apakah
kamu merasa iunan dari dikembalikan-Nya
kamu ke laut sekali lagi lalu Dia meniupkan
atas kamu angin topan dan ditenggelamkan-
Nya kamu disebabkan kekaffra^nmu. Da4 kamu
tidak akan mendapat seorang penolong pun
dalam hal ini terhadap (siksaan) Kami. (69) Se-

sungguhnya telatr Kami muliakan anak-anak
Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di
lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik danKami lebihkan mereka dengan kele-

bihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang Kami ciptakan. (70) (Ingatlah) suatu hari,
di mana Kami panggil tiap umat dengan pe-
mimpinnya- Barangsiapa yang diberikan kitab
amalannya di tangan kanan kanannya" maka
mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan
mereka ddak 4ianiaya sedikit pun. (71) Dan,
barang'siapa yang buta (hatinya) di dunia ini,
niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula
dan lebih tersesat dari jalan (yangbenar)." (72)

Pengantar
Pada pelajaran yang lalu diakhiri dengan per-

nyataan bahwa sesungguhnya Allah semata yang
berkuasa mengatur nasib para hambanya. Jika
Allah menghendaki, maka Dia merahmati mereka;
dan jika menghendaki lain, maka Dia mengazab
mereka. Sesungguhnya fuhan-fuhan yang mereka
seru selainAllah ihr tidakmemiliki kekuasaan unhrk
menghilangkan marabahaya dari mereka dan me-
mindahkannya kepada orang lain, selain rnereka.

Sekarang rangkaian ayat-ayat dalam surah ini
berlanjut kepada penjelasan tentang nasib akhir
yang akan dialami umat manusia seluruhnya, se-

bagaimana yang telah ditakdirkan Allah dan sesuai
dengan ilmu dan qadha-Nya. Yaitu, berakhirnya
negara-negara dan kehancurannya sebelum datang-
nya hari kiamat. Atau, turun azab atas sebagian
negeri-negeri ihr jika ia melakukan dosa yang me-

nyebabkan turunnya azabitu. Sehingga, takada
safu negeri pun yang ada kecuali akan menemui
ajalnya, dengan salah satu dariduacara. Yaitu, han-

cur dengan sendirinya atau hancur karena turun-
nyaaz,ab kepadanya.

Dalam kaitannya dengan penufuran azabyang
turun atas sebagian negeri-negeri atau umat-umat
terdahulu, formasi ayat-ayat ini mengisyaratkan
adanya berbagai mukjizat yang luar biasa yang
dibawa para rasul Allah sebelum didatangkan-Nya
azabtersebutkepadamereka.Mul<1izat-mul<1izat
seperti itu sudah tidak relevan lagi pada risalah
Muhammad saw. disebabkan umat-umat terdahulu
yang kedatangan mukj izat-mukjizat ltu mendusta-
kannya dan tidak menjadikannya sebagai sumber
hidayah, sehingga kehancuran pun tetap menimpa
mereka. Sedangkan, kehancuran seperti itu tidak
ditakdirkan Allah atas umat Muharnmad saw..

Karena itu, Allah tidak mengutus Rasulullah de-

n gan m emb awa mukj iz at-mtl<1izat yan g b ers ifat
material. Karena, mul<1izat material ifu digunakan
Allah untuk memberikan rasa takut dan peringatan
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kepada umat-umat terdahulu, yang jika mereka
mendustakan rasul-Nya setelah kedatangan muk-
jizatitu., maka akan furun azab yang menghancur-
kan mereka.

Allah telah melindungi Nabi Muhammad saw.

dari gangguan manusia, sehingga mereka tidak
sampai membunuhnya. Allah memperlihatkan ke
pada beliau mimpi yang benar pada wakhr perjalan-

an Isra agar mimpi itu menjadi bahan ujian bagi
manusia. Allah tidak menjadikan mimpi itu sebagai
mukjizat material yang supranatural sebagaimana
mukjizat-mukjizat pada zaman nabi-nabi terdahulu.

Allah juga menakut-nakuti mereka dengan pohon
yang terlaknat di dalam Al-Qur'an, yaitu pohon
Zaqqum, yang pernah dilihat Rasulullah di dasar
neraka Jahim. Akan tetapi semakin ditakut-takuti,
semakin pula mereka berbuat melampaui batas.

Jadi, meinang keberadaan mukjizat-mukjint y ans
bersifat material ifu hanya menambah kesesatan
mereka saja.

Pada bagian ini, dikisahkan tentang iblis ber-
sama Nabi Adam, dan tentang 'zinyang diberikan
Allah kepada iblis unhrk menggoda anak cucu Adam,
kecuali hamba-hamba-Nya yang saleh, karenaAllah
menjaga mereka dari kuasa iblis yang menyesat-
kan. Kisah ini membuka tabir tentang sebabsebab
yang menjadi dasar kesesatan, yang akan meng-

siring manusia kepada kekafiran dan melampau
batas. Juga yang akan menjauhkan mereka dari
penghayatan terhadap ayat-ayat Allah.

Susunan ayat-ayat ini pun memberikan senfuhan
lembut bagi hati nurani insan, dengan menyebut-
kan keutamaan yang diberikan Allah kepada anak
kefurunan NabiAdam. Tetapi, mereka membalas
keutamaan dan keistimewaan itu dengan sikap
sombong dan ingkar. Sehingga, mereka tidak mau
mengingatAllah kecuali pada saat-saat sulil Karena-

nya, apabila mereka tertimpa bahaya di lautan,
maka mereka segera memohon pertolongan ke
pada Allah. tetapi, ketika Allah telah menyelamat-
kan mereka hingga ke daratan, mereka pun ber-
paling dari-Nya. Padahal Allah Mahakuasa untuk
menurunkan siksa kepada mereka, baik di daratan
maupun di lautan. Benar-benarAllah telah memulia-
kan manusia serta memberikan keutamaan dan
keistimewaan melebihi banyak makhluknya yang
lain. Tetapi, mereka tidak mau bersyukur dan meng-
ingat Allah.

Ialu pelajaran ini diakhiri dengan sebuah episode

dari sekian banyak episode hari kiamat. Yaitu, pada

hari ketika manusia mendapatkan balasan atas

semua yang pernah mereka lakukan. Tak ada jalan

keselamatan bagi siapa pun kecuali dengan pahala
dari amal yang pernah ia lakukan.

Mukjizat dan Azab

t:,1r ij JiG.4#,trJ I #i o+ ob

*Sb,{-s,ci$3*".f -6:a3}S j
'mk ada suatu negeri pun (yang durhalm pen"duduk-

nya), mzl"ainknn Kami mmtbirnsalwnnj a sebelum hari
kiamat atau kami aab (pendudulcrrya) dmgan aab
yang sangat luras. Yang demikian itu telnh tntulis di
dnlnm kitab (Lauh Mahfuzh)." (al-Israa': 58)

Allah telah menakdirkan bahwa ketika hari
kiamat datang, permukaan bumi ini bersih dari
kehidupan. IGrena itu, kehancuran akan menanti
setiap negeri sebelum datangnya hari yang dijanji-
kan itu. Begihr pula azab dipastikan akan menimpa
sebagian negeri-negeri itu akibat dosadosa yang
dilakukan oleh penduduknya. Semua itu telah ter-
tanam di dalam ilmu Allah, karena Dia Maha Me
ngetahui apa yang bakal terjadi. Jadi segala yang
telah terjadi maupun yang akan terjadi, dalam
konteks ilmu pengetahuanAllah adalah sama saja.

Mukj izat-mukjizat y arrg supranatural biasanya
menyertai misi.misi risalah para rasul unfuk men-
dukung kerasulan'mereka dan unfuk memberikan
rasa takut kepada mereka yang mendustakannya,
bahwa mereka akan tertimpa kehancuran disebab
kan azabyanghrun atas mereka. Akan tetapi pada

kenyataannya, tidak ada yang percaya kepada
mukjizat-mukjizat itu kecuali orang yang hatinya
siap untuk beriman. Sedangkan, orzmg yang yang
ingkar akan tetap mendustakannya. Karena ihrlah,
risalah Allah yang teraltrir ini tidak dibarengi dengan
mukjizat yang bersifut supranatural seperti itu.

7;t*iq;:as-*,*+S\i-i6r;tv,
+tsiJ;3r+,,:it'i;-i$i;F6;J

$.,lst
"Dan seknli-knli tidak ada yang mmghalangi Kami
untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tandn (ke-

kuasaan Kami), melninlan lmrena tanda-nnda itu
telah didustnknn oleh orang-orang dnhulu. Dan telah
Kami bniknn lnpo.do Iiamud unta betinn itu (sebagai
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mukjizpt) yang dapat dilihnt, tetapi merekn mengani.aya

unta betina itu. Dan, knmi tidak memberi tanda-tanda
itu mel"ainkan untuk mmakuti." (al-Israa-: 59)

Sesungguhnya mukjizat yang dimiliki oleh Islam
adalah Al-Qur'an, sebuah kitab yang meletakkan
dasar sebuah manhaj (sistem) kehidupan yang
sempurna. Ia berbicara kepada pikiran dan hati, dan
memenuhi kebutuhan fitrah yang lurus. Kitab ini
tetapterbuka bagi semua generasi yang datang silih
berganti. Mereka bisa membacanya dan beriman
kepadanya hingga hari kiamat. Sedangkan, muk-
jizatyang bersifat materiil hanya dapat berbicara
kepada sebuah generasi manusia, dan hanya bisa
disaksikan oleh mereka yang pernah melihatnya
pada generasi tersebul

Namun demikian, kebanyakan mereka yang
pernah menyaksikan mukjizat yang bersifat ma-
teriil itu pun tak mau beriman kepadanya. Dalam
hal ini, ayat ini menyebut sebuah contoh, yaitu
kaum Tsamud, yang telah didatangkan kepada
mereka sebuah mukjizat materiil berupa seekor
unta betin4 sesuai dengan permintaan merekayang
menginginkan adanya tanda kekuasaan Allah yang
nyata. Akan tetepi, mereka justru menganiaya anak
unta tersebut dan mereka menjerumuskan diri
mereka sendiri kepada jurang kehancuran. Hal ini
sesuai dengan janji Allah yang akan menghancur-
kan mereka yang mendustakan mukjizat yang
bersifat materiil. IGberadaan tanda-tanda kekuasa
an Allah berupa mukjizat-mukjizat itu hanyalah
unhrk memberi peringatan atau rasa takut terhadap
kepastian datangnya kehancuran sesudah mukjizat-
mnkjtzatitu datang.

Pengalaman-pengalaman umat manusia pada
masa-masa lalu ifulah, yang menuntut risalah Allah
yang terakhir ini tidak dibarengr dengan mukjizat-
mu$izat materiil. Sebab, risalah ini diperuntukkan
bagi semua generasi yang akan datang, bukan hanya
risalah sebuah generasi yang pernah melihatnya
saja. Karena ia adalah risalah yang akan mem-
bimbing umat manusia, maka ia berbicara kepada
pemahaman manusia, generasi demi generasi.
Risalah ini menghormati akal pikiran manusia yang
memang menjadi ciri keistimewaan bagi kema-
nusiaannya, yang dengan itu ia dimuliakan oleh
Allah di atas kebanyakan makhluk-Nya yang lain.

Mengenai beberapa mukjizat supranahral yang
pernah terjadi pada diri Rasulullah seperti peristiwa
Isradan Mikraj, hal itu tidak dimaksudkan sebagai
sebuah mukjizat untuk mendukung kerasulan

beliau. Tetapi, ditujukan sebagai bahan ujian dan
cobaan bagi umat manusia.

t;i6!)i6Gti5itliJrkr:Ly-Atif,
'-r"isrALAS\':;u\4ftfuSLAiJ

* 6q;tfn;ijts;i"fi
'Dan (ingatlnh), lcetika Knmi walryulan ktpadamu,
'Sesunguhnya (ilmu) Tithanmu meliputi segala se-

suatu.' Kami tidak menjadikan peristiwa (Isra dan
Mifuaj) yangtelnh Kami perlihntlan leepadnmu, me-
lninknn sebagai ujian bagi m.anusia dnn (begitu pula)
polnn luyu y ang tnkutuk dalnm Al- fui an. Kami mz -
rwkut-nakuti mnelm, tetapi yang demikian itu lwnya-
Inhmmnmlahbemrktdurhnleannmerekn."(al-braa'z
60)

Dan ternyata memang benar, ada sebagian orang
yang sudah beriman kepada Rasulullah lalu murtad
sesudah perstiwa Isra dan Mikraj ini, sebagaimana
ada sebagian orangyAngtetap teguh dan justru ber-
tambah keyakinannya Atas dasar itu, peristiwa Isra
Mikraj yang diperlihatkan oleh Allah kepada harnba-
Nya pada malam ihr adalah untuk menguji keiman-
an umat manusia. Adapun peliputan ilrnu Allah atas
manusia merupakan janji-Nya unfuk memberikan
kemenangan kepada Rasul-Nya, dan sebagai ben-
tuk perlindungan-Nya agar tangan-tangan jahat
mereka tidak mampu menjamah beliau.

Memang Rabulullah pernah mengemukakan
janjiAllah itu kepada kaum Quraisy, dan mencerita-
kan kepada mereka apa yang telah dinampakkan
Allah kepada beliau dalam mimpi yang memper-
lihatkan kenyataan yang sesungguhnya itu. Di
antara mimpi beliau itu, beliau melihat pohon
Zaqqum yang digunakan Allah untuk menakut-
nakuti mereka yang mendustakan kebenaran. Tetapi,
mereka tidak percaya hal itu. Bahkan, Abu Jahal
dengan nada mengejek mengatakan, "Ambilkan
kami buah kurma dan keju." Kemudian ia makan
kurma dan keju itu sambil berkata kepada teman-
temanny4 "Silakan makan Zaqqum ini, karena kita
tidak menge nal Taqqrm selain daripada ini. "

Coba bayangkan, apa yuulg bisa diperbuat oleh
mukjizat materiil pada kaum Quraisy, seandainya
mukjizat ini menjadi bukti atas kebenaran risalah
Muhammad saw. sebagaimana pada mukjizat risa-
lah-risalah para rasul sebelum beliau? Sedangkan,
peristiwa Isra yang luar biasa itu dan juga peringat-
an keras tentang pohon Zaqqum saja, hanya me-
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nambah besarnya kedurhakaan mereka.
Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan ke-

binasaan kaum Quraisy dengan sebuah azab darr
Nya. Karenanya, Allah tidak menguhrs rasul kepada
mereka dengan membawa mukjizat materiil yang
luar biasa. Sebab, memang sudah menjadi sun-
natullah bahwa Ia membinasakan kaumyang men-
dustakan mukjizat yang bersifat materiil seperti itu.
Sedangkan, kaum Quraisy telah diberi kesempatan
untuk bertobat, dan tidak dibinasakan sebagaimana
yang pernah terjadi pada kaum-kaum Nabi Nuh,
Huud, Shalih, Luth, Syuaib, dan lainnya.

Dan benarlah, di kemudian hari, di antara mereka
yang mendustakan Muhammad saw. itu adayang
beriman dan benar-benar menjadi pejuang Islam,
dan sebagian lagi menurunkan anak cucu yang
beriman dengan benar. Maka, jadilah Al-Qur'an ini,
mukjizat Islam, sebagai sebuah kitab yang selalu
terbentang lebar bagi generasi yang hidup pada
zaman Muhammad saw. dan bagi generasi-generasi
yang datang sesudahnya. Sehingga, beriman ke-
pada Al-Qur'an ini, mereka yang tidak pernah ber-
jumpa dan hidup di masa Rasulullah serta ber-
sahabat dengannya. Tetapi, mereka beriman hanya
karena membaca Al-Qur'an atau berinteraksi
dengannya.

Al-Qur'an ini akan tetap abadi sebagai kitab yang
terbuka bagi generasi manapun, dan akan tetap
menjadi sumber petunjuk bagi generasi yang masih
nun jauh berada di alam gaib sana. Bahkan boleh
jadi, di antara mereka itu ada orang yang lebih kuat
keimanannya dan lebih baik amalnya serta lebih
berguna bagi Islam daripada generasi-generasi
yang terdahulu.

Iblis dan Ancaman Tipu Dayanya
Dalam rangkaian pemaparan tentang peristiwa

Isra yang diperlihatkan kepada Rasulullah dan
dinampakkan kepadanya berbagai macam alam
gaib, serta pembicaraan tentang pohon terlaknat
dalam Al-Q ur' an, maka dilanjutkan dengan tampil-
an iblis sang laknat, yang sedang garangnya me-
ngancam akan menyesatkan anak manusia,

:b9 &a,4 #,5i in $ d+'f ;"3-;'
Jl[Jri;s*'r'tC'1,ir;K6',1it
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'Dan (ingatlnh), tatlwla Kami bnfrm"an leepada para
malailmt, 'Sujudlnh knmu sanua lupadn Adnm', lnlu
merela sujud lucuali iblis. Dia berlmta, Apalflh eku
aknn sujud lupadn orang yang Engkau ciptalmn dnri
tanah?' Dia (iblis) bulnn,'Tnarrylunlnh kepadnku
inilrnh orangnla yang engkau muliaknn atas diriku?
Sesungguhrry a j ilu Englau manbni tangguh ktpadalat
sampai hari kiamnt, niscaya bmar-bmar aku sesatknn
lrzturunnnnya, kzcuali sebaginn knil.' Iilhnn brrfrmnn,
'Pergilah, barangsiapa.di antara mereka adn yng
mnryilafii knmu, ma,lu, s esungguhnya nnaknJahnnram
adalah balrnanmu sanua, sebagai suatu pembalnsan
yang cukup. Hasunglnh siapayang lmmu sanggupi di
antara mereka dengan ajaknnmu, kerahkanlah ter-
l*dop mnekn parukan bnkudn dnn pasulanmu y ang
bnjalan kaki, dnn bnsnilutlnh dengan mercka pada
hnrtn dan arnk-arnk serta beri janjikh mereka. Dan,
tidnk adn yang dijanjilrnn ohh setan leepadn mtrela me-
lninlmn tipuan b elala. Sesungguhnya h.amba- hamba-
Ku, lamu tidak dnpat bnlwasa atns mnela. Dan, atlatp-
lah Tuhnn-Mu sebagai pmjaga. "'(d-Israa': 61-65)

Rangkaian ayat-ayat di atas mengungkap rahasia
tentang fakf,or-faktor substansial, mengapa banyak
manusia yang tersesat jalan. Kondisi ini dipaparkan
di sini dalam rangka memberi peringatan kepada
manusia bahwa jika mereka ingin mengetahui se
bab-sebab kesesatan, maka di sinilah mereka akan
melihat iblis sebagai musuh bebuyutan manusia
sejak moyang pertama mereka. Yaihr, ketika iblis
mengancam akan menyesatkan mereka dengan
penuh keyakinan dan kesungguhannya,

' D an (ingatlnh), ntlwla Kami berfirm"an kzp adn p ara
mnlaiknt,'Suj udln h lamu semua fupadn Adnm', l"alu

merelu sujud kecuali iblis. Dia bnlmta, Apaltah aku
akan sujud lupod" orangyang Engkau ciptalmn dari
tnnalt ? "' (al-Israa' : 61)

Inilah bentuk kedengkian sang iblis kepada
Adam. Kedengkian ini membuatnya menyebut tanah,

"+yi5r4r;lv:+;i14vV
,s itir i u"':j i\i * f^+ ;*";435'. Jtt
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asal kejadian Adam, tapi ia lupa bahwa Allah telah
meniupkan roh pada tanah itu.

lalu iblis menunjuk kelemahan yang dimiliki
makhluk ini (manusia), dan potensinya untuk ter-
sesat. Ia mengatakan dengan penuh qek, "Iirang-
lanlnh lcepadaku, inilmh nrargya yang ndmu mulia-
kan atas diriku?"Yal<ni, perhatikan makhluk ini,
yangtelah Engkau jadikan ialebih muliadi sisi.Mu
daripada aku. "Sesungguhnya jikn Engknu memberi
tangguh lup adnku s amp ai h"ari kiamnt, nis cay a b enar -
benar aku sesatkan luturunannya, kecuali sebagian
lcecil." (Ayat 62) Aku akan benar-benar menguasai
dan merangkul mereka. Aku akan mengendalikan
mereka dan menjadikan mereka dalamgenggaman-
ku agar aku dapat mengatur segala urusan mereka.

Iblis agaknya lupa bahwa manusia juga punya
potensi untuk menerima kebaikan dan hidayah, di
sampirig potensi untuk menerima keburukan dan
kesesatan. Ia lupa bahwa manusia memiliki suatu
kondisi di mana ia dapat berkomunikasi dengan
Allah. Sehingga, jiwanya terangkat dan tersanjung
lalu ia berlindung kepada-Nya dari segala keburuk-
an dan kesesatan. Iblis lupa bahwa inilah keisti-
mewaan manusiayang akan megangkat derajatnya
di atas makhluk-makhluk lain yang hanya memiliki
naluri, di mana mereka hanya mengetahui saftr jalan
hidup, karena tidak memiliki iradah (karsa, ke-
hendak, rasio). Iradah inilah rahasiayang dimiliki
oleh maKrlukyang mengagumkan ini, manusia.

Namun, iradah Allah jualah yang menghendaki
sang penebar keburukan dan kesesatan ini bebas
melepas kendalinya, ia berusaha sekuat tenaga
untuk menyesatkan anak manusia,

'Tuhan berfirman, 'Pergthh, barangsiapa di antara
merekn ada yang mmgikuti lamu, malm sesungguhnya

rurakn Jah"annnm adnlah balnsanmu semua, sebagai
suatu pembalnsan y ang cukup."' (al-Israa-: 63)

Pergilah, dan berusahalah sekuat tenagamu.
Pergilah, karena kamu telah mendapatkan izin
unfuk menyesatkan merek4 tetapi mereka telah
dibekali dengan akal dan iradah, di mana mereka
bebas untuk mengikuti jalanmu atau berpaling
darimu. Barangsiapa di antara mereka yang meng-
ikutimu, yakni ia memilih sisi kesesatan dalam diri-
nya daripada sisi hidayah; ia berpaling dari panggil-
an ar-Rahman (A[ah Yang Maha Pengasih) dengan
memenuhi panggilan setan; dan mereka lalai akan
tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di
semesta raya dan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang
menyertai para rasul-Nya, "m.al@ sesungguhnya

nerakaJahannam adalah baLasanmu semua." Bagi
kamu dan bagi para pengikutmu. "Sebagai suatu
p emb alnsan y ang cu kup. "
"Hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara
mereka dengan suaramu (ajakanmu), kerahkanlah
terhadgp mereka pasukan berkuda dan pasukanmu
yang berjalan knk{."

Sebuah gambaran empirik terhadap bentuk-
benhrk sarana yang akan digunakan iblis untuk
menyesatkan, menguasai, dan menginvasi hati, akal
pikiran, dan perasaan manusia. Sebuah peperangan
yang penuh gaduh, dengan menggunakan suara-
suara (yel-yel), pasukan berkuda (kavaleri), dan
pasukan berjalan kaki (infantri). layaknya sebuah
pertempuran, maka suara dan isu pun dilontarkan
agar musuh terpengaruh dan keluar dari sarangnya
yang berbenteng-benteng. Atau, dalam rangka me
narik mereka kepada ranjau yang sudah dipasang
dan tipu muslihat yang telah dibuat. Sesudah
musuh keluarke medan terbuka, maka segeralah
mereka diserang dengan pasukan kavaleri dan di.
blokade dengan tentara infantri.

"dan buserikatlah dengan mereka pada hnrta dan
anak-arnk."

Bentuk perserikatan ini bisa dijumpai pada ke
percayaan paganisme jahiliah. Yaitu, ketika para
musyrik ifu menetapkan bagian tertenhr pada harta
mereka untuk kepentingan tuhan-tuhan palsu
mereka, yang pada hakikatnyahal itu untuk setan.
Mereka juga menetapkan sebagian anak-anak mereka
untuk dijadikan kurban (nazar) atau dijadikan sa-
bagai hamba berhala-berhala itu, dan itu hakikatnya
untuk setan. Sehingga, mereka menamakan anak-
anak mereka dengan Abdul Lata (hamba lata) atau
Abdul Manat (hamba Manat) , batrkan Abdul Harits
(Harits adalah salah satu sebutan bagi setan).

Benfuk lainnya dalam perserikatan setan pada
harta adalah harta yang diperoleh dengan jalan
yang haram, atau yang dipergunakan untuk ke-
perluan dosa dan perbuatan lain yang tak dibenar-
kan oleh Allah. Semuanya itu adalah bentuk per-
sekutuan dengan setan.

Ungkapan dalam ayat ini menggambarkan se-
cara umum persekutuan yang terjalin antara Iblis
dengan para pengikutnya dalam masalah harta dan
analq yang keduanya merupakan pilar yang sangat
penting dalam kehidupan manusia.

Iblis, dalam hal ini, telah mendapatkan izin untuk
menggunakan segala cara dan sarana yang dimiliki-
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nya, seperti janji-janji palsunya yang sangat meng-
giurkan,

"dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang di-
janjiknn oleh setan fupada mereka melninkan tipuan
b elnkn." (al-Israa': 64)

Misalnya, janji untuk menyelamatkan mereka
yang telah melakukan kejahatan dari hukuman dan
qishash janji akan menjadi kayaraya melalui jalan
yang hararn; dan janji akan sukses dan berhasil de
ngan menggunakan caracara yang kotor dan tercela.

Barangkali janji iblis yang paling menggiurkan
adalah adanya ampunan Allah bagi yang melakukan
perbuatan dosa dan kesalahan. Inilah celayang dijadi.
kan pintu masuk setan kepada hati manusiayang di-
anggapnya sulit dipengaruhi dengan cara berbangga
diri ketika berbuat dosa secara terang-terangan. De
ngan janji ini, hati yang biasa merasa risih untuk ber-

buat dosa akan menjadi lunak, karena setan telah
menghias-hiasi kesalahan dan dosa itu dengan me
ngindikasikan kepadanya akan adanya kasih sayang
Allah yang besar dan ampunan-Nya yang tak terbatas.

SeakanAllah berfirman, "Pergilah dengan izin-
Ku untuk menyesatkan siapa saja yang tertarik
kepadamu. Akan tetapi, ada sekelompok manusia
yang tak dapat kamu kuasai karena mereka telah
membekali diri mereka dengan benteng kokoh
yang akan menangkis serangan pasukan kavaleri
dan infantrimu."

"S esungquhny a hnmba- hnmba- Ku, kamu tidnk dapat
berkuasa atas mnela. Dan, cukuphh Tithan-Mu se-

bagai penjaga. " (al-Israa-: 65)

Apabila hati manusia bertaut dengan Allah dan
menghadap kepada-Nya dengan ibadah; selagi hati
manusia berpegang teguh dengan tali komunikasi
yang tak pernah putus dengan Allah; apabila ma-
nusia menggrgah rohaninya dengan cahaya Ilahiah
sehingga ia selalu tercerahkan dan menyinari ling-
kungan sekitarnya, maka tak mungkin setan akan
mampu menguasai hati yang sanantiasa tersam-
bung dengan Allah, dan rohani yang senantiasa
disinari oleh cahaya iman lm.'Dan cukupl.ah Tilhnn-
Mu sebagai penjaga." Karena Dialah yang akan
menolong dan melumpuhkan tipu daya setan itu.

Demikianlah, setan terus berusaha unhrk melak-
sanakan rencana-rencananya dalam rangka mem-
buat hina sang pemuja-pemujanya. Akan tetapi,
setan tidak akan berani mendekati hamba-hamba
Allah Yang Maha Penyayang, karena ia tak punya
kemampuan untuk menguasai mereka.

Saat-Saat Hati Manusia Bergantung kepada
Allah

Itulah gangguan dan kejahatan yang sudah
disiapkan oleh setan bagi manusia. Selanjuhry4 ada
di antara manusia yang mengikuti setan dan me-
nyambut seruannya, dan berpaling dari panggilan
Allah yang akan memberinya hidayah. Padahal,
Allah Maha Penyayang kepada manusia. Dia mem-
berinya pertolongan dan petunjuk serta kemudah-
an mendapatkan kehidupan. Juga menyelamat-
kannya dari marabahaya dan mengabulkan doanya
di saatiaberada dalam situasi sulitdan susah.Tetapi,
mereka malah manjauhkan diri dan bersikap kufur
kepadaAllah,

gr;a;tie1Jfiiu4i"$ffi
c1r\:€'as;,$t$"&,<fXy:*r;3
" {A 5i it "KAti," :u-i'i it}; ;'ii;!,

tsK*"iii'gs
"Iuhanmu adalah yang melayarlan knpal-kapal dl
lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian dari
knrunia-Nya. Sesunguhnya Dia adnlnh Mah.a Pazya-

yang tnhadapmu. Apabila knmu ditimpa bahnya di
hutan, niscay hiknglah siapayang knmu seru leanli
Dia. Maka tatknla Dia menyelamatkan knmu ke

dnratan, kamu bnpaling. Danm.anusin a"dnlnh selalu
tidnk bertnimn knsih." (al-Israa': 66-67)

Formasi ayat ini memperlihatkan sebuah pe
mandangan, berupa pemandangan bahtera di tengatr
lautan, unfuk sekadar sebagai contoh bagi saat-saat

sulit dan mengerikan. I(arena perasaan akan keter-
gantungan kepada Allah di tengah guncangan
ombak lautan itu lebih kuat dan sangat sensitif.
Seonggok kayu atau besi sungguh sangat rentan di
tengah-tengah ombak samudera. Ia dipermainkan
dan diguncang ombakdan arus lautanyang deras.
Sementara itu, manusia hanya bisa berpegang pada

kayu dan besi itu dan nasibnya berada pada geng-
gaman Allah Yang Maha Penyayang.

Sungguh ini sebuah pemandanganyang sangat
terasa oleh orang yang pernah berjuang meng-
hadapi ombak di lautan. Ia merasakan denyut ke
takutan setiap hati para penumpang kapal yang
terus berganrtan di tengah empasan dan terjangan
ombak lautan. Tak pandang bulu, apakah kapal
kecil atau besar. Bahkan, kapal-kapal raksasa yang
menjelajah samudera yang amat luas itu seringkali
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terombang-ambing oleh ombak yang besar, laksana

kapas di tengah tiupan angin kencang.
Ungkapan ayat di atas memberikan sentuhan

yang kuat kepada hati manusia. Ia mengingatkan
manusia bahwa tangan Allahlah yang mampu trIe
layarkan kapal-kapal di lautan untuk mereka, dan
Dialah yang menjalankannya agar manusia dapat
mencari anugerah rezeki dari-Nya, "Sesungguhnya

Dia adalnh Maha Peny ay ang ter hadapmu.'.' Kasih
sayang Allah iualah yang terasakan oleh jiwa di saat-

saat seperti itu.
Ayat ini mengajak manusia berpikir tentang

sebuah pelayaran yang lancar dan mudah di tengah
berkecamuknya badai. Yaitu, tatkal a para penum-
pang yang sedang berada di dalam bahtera yang
terombang-ambingkan oleh ombak samudera itu
melupakan semua kekuatan dan tempat berganfung
serta penyelamat selain daripadaAllah, maka mereka
hanya menujukkan harapan kepada-Nya semata.
Tatkala bahaya sedang menimpa, mereka tidak
memohon pertolongan kepada selain-Nya, "Daz
apabila kamu ditimpa bahaya di l.autan, niscaya

hiknglnh siapa yang lamu ssru lucuali Dia."
Akan tetapi, manusia akan tetap sebagai ma-

nusia. I(arenanya, ketika badai laut telah tiada, dan
ia menginjakkan kakinya di muka bumi (daratan),
ia pun melupakan saat-saatyang genting dan sulit
itu. Ia pun lupa kepada Allah, lalu hawa nafsu dan
syahwatrya pun mampu mengombang-ambingkan
diriny4 dan menutup fitratr hatinyayang telah men-
dapatkan pencerahan di kala terjadi marabahaya,
'Malm tatlmln Dia mmyelnmatkin knmu lce daratan,
karnu berpalng. Dan manusia adalah selnlu tidak
bntnima kasih.'Kecuali mereka yang hatinya
bersinambung denganAllah, sehingga ia selalu ter-
cerahkan dan tersinari dengan cahaya-Nya

Rasa Aman dan Damai dalam Naunga^n Afhh
Selanjutnya formasi ayat-ayat ini memompakan

semangat kepada hati manusia dengan memberi-
kan gambaran bahwa bahaya yang mengancam
dirinya saat di tengah lautan lepas, itu juga terus
membuntuti dirinya ketika ia berada di daratan, atau
ketika ia hendak kembali melaut lagi. Hal ini di.
maksudkan agar manusia senantiasa menyadari
bahwa rasa aman dan damai itu hanya bisa di.
rasakan ketika diri iniberada di sampingAllah dan
di bawah naungan dan perlindungan-Nya. Jadi,
bukan di tengah lautan atau di atas daratan, bukan

di tengah gelombang yang mengguncang dan angin
topan yang berkecamuk, atau berada di dalam gedung
yang kokoh atau tempat tinggal yang menyenang-
kan,

ti;i4UiS:$af&Jj:,;;6
tG*{GJfrX$ss. ,KW\t
,1r#idGQ6'H;'bfr&A

!,1+"+WKt,4{?"if{
'Makn, apaknh knmu mnasa aman (dari hukuman
Tuhan) y ang menj ungkirb alikknn s ebagian daratan
bnsamn katnu atau Dia mmiupknn (angin keras yang
membaw a) batu-batu ktcil? Dan lamu tidnk almn mm-
dapat seorang pelindung pun bagi kamu atau Immu
merzsa atrlon dnri dikm.balikan-Nya kamu lu Inut se-

lilli Wi, Ialu Dia meniuplmn atas lwmu angin topan
dnn ditenggelnmlmn- Ny a lamu disebabkan lulafiran-
mu. Kamu tidnk alun mmdnpat seorangpmolongpun
dnlnm hal ini ur hnnip ft illri aan) Kami.'' (aL-Isr aa- :
68-6e)

Sejatinya manusia itu selalu berada di dalam
genggaman Allah, di setiap saat dan di mana pun ia
berada. Manusia dalam genggaman-Nya ketika ia
berada di tengah lautan sebagimana ia juga berada
di dalam genggaman-Nya ketika ia berada di atas
daratan.

Maka bagaimarn mungkin mereka merasa aman
jika Allah menjungkirbalikkan sebagian daratan
dengan gempa bumi atau gunung meletus, atau de
ngan sebab-sebab lain yang menunjukkan ke
kuasan Allatr? Atau, seandainya Allah mengirfunkan
kepada mereka angin topan yang membawa lahar
yang amat panas dengan bebafuan yang bercampur
lumpur, lalu meluluhlantakkan mereka, sedang
mereka tidak mempunyai penolong yang dapat
melindungi mereka selain daripada Allah? Atau,
bagaimana mungkin mereka merasa aman seandai-
nyaAllah mengembalikan mereka ke lautan lagi,
lalu Dia mengirimkan kepada mereka angin topan
yang menggempur dindingdinding kapal dan meng-
hancurkannya, sehingga mereka pun tenggelam
akibatkekafiran dan kedurhakaan mereka? Maka,
tak seorang pun yang akan dapat menolong mereka

Itulah sikap lalai dan kecerobohan manusia. Ia
berpaling dari Tuhan dan kafir kepada-Nya, tetapi
ia malah merasa aman dari murka dan siksaan-Nya.
Ia hanya menghadap kepada-Nya ketika situasi sulit
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dan bahaya, tapi kemudian ia melupakan-Nya se-

sudah merasa selamat darinya. Seakan-akan ke-
sulitan tersebut sebagai bahaya terakhir yang
ditimpakan Allah kepadanya, dan tidak akan ada

bahaya lainnya lagi.

Namun demikian, Allah memuliakan manusia
melebihi makhluk-Nya yang lain. Allah memulia-
kannya dengan bentuk penciptaan yang indah dan
dengan fitrah yang menggabungkan antara tanah
dengan roh yang ditiupkan padanya. Artinya, ma-

nusia adalah maktrluk yang menggabungkan antara
unsur bumi dan unsur langit dalam eksistensi dirinya.

Allah juga memuliakan manusia dengan ber-
bagai potensi yang diberikan dalam fitrahnya. Se
hingga, tnembuatnya berpotensi untuk menjadi
khalifah di muka bumi, untuk mengadakan peru-
bahan dan perbaikan padanya, berproduksi dan
membangun dunia. Dengan demikian, ia akan
membawa kehidupan dunia ini sampai pada ke-
sempurnaan, sebagaimana takdir yang telah di.
tetapkan Allah.

Allah memuliakan manusia dengan menunduk-
kan semua kekuatan alam untuk kehidupannya di
muka bumi. Kemudian diberinya bantuan berupa
kekuatan yang dimiliki alam lainnya seperti bin-
tang-bintang dan benda angkasa lainnya.

Manusia juga dimuliakan Allah sejak saat awal
keberadaannya dengan sambutan yang begitu
besar. Yaitu, dengan diperintahkan-Nya para malai-
kat untuk bersujud kepadanya, dan Sang Khalik
memproklamasikan bahwa Dia memberi kemulia-
an yang besar kepada manusia. Proklamasi peng-

hormatan itu dituangkan dalam kitab-Nya yang
diturunkan dari alam samawi, dan kemudian ia
abadi di muka bumi, yakni kitab Al-Qur'an ini.

&;t4v A e:p;t;;i1r;-4,'.vf ib S
vJ;cregt*tfXgg'$:i3,;
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"Sesungguhny a telnh Knmi muliaknn annk- annk Adnm.
Kami angkut merekn di daratan dnn di Lautan, Kami
b eri merekn re4ki dari y ang baik- baik dnn lfumi lebih-
kan merekn dengan lulebihan yang sempurna atas l<c-

barytaknn makhluk yang Kami ciptaknn. " (al-Israa':
70)

"Kami angkut mnela di dnratan dnn di lnutan....."
Mengangkut mereka di daratan dan di lautan ini
terjadi dengan ditundukkan-Nya hukum alam agar
ia serasi dengan tabiat kehidupan rnanusia beserta
semua potensi yang dimilikinya. Seandainya hukum
alam ini tidak harmonis dengan tabiat kemanusia-
an, niscaya t"k ukan tegak kehidupan manusia.
Karena, ia sangat li:mah dan kerdil jika dibanding
dengan fenomena-fenomena alam yang ada di
lautan maupun di daratan. Tetapi, manusia dibekali
Allah dengan kemampuan menguasai kehidupan di
alam raya, sekaligus dibekali dengan berbagai potensi

agar ia dapat memanfaatkan alam ini. Semua ifu
merupakan anugerah Allah yang amat besar.

"Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik."
Biasanya manusia mudah melupakan rezeki yang

baik-baik yang diberikan Allah padanya, karena ia
terbiasa hidup dalam kemewahan. Sehingga, banyak
orang yang tak merasakan nilanatnya rezeki yang
baik kecuali ketika ia kehilangan rezeki itu. Di kala
itulah manusia menyadari nilai dari yang selama ini
ia nikmati. Tetapi, mernang cepat sekali manusia
lalai dan lupa akan segala bentuk kenikmatan yang
berupa matahari, udara, air, kesehatan, kemam-
puan unhrk bergerak, pancaindr4 akal pikiran, dan
berbagai makanan dan minuman serta pemandang-

an. Juga alam raya yang luas yang dikuasakan ke
padany4 yang di dalamnya terdapat berb agar rezel<t

yang baik dengan jumlah yang tak terhingga
"...dnn l(ami lzbihJan m"erela dmgan luhbilwn yang

s empurnn ans lub any alwn mnHtluk yang Kami cip ta -

lan."I{ami utamakan manusia dengan IGmi jadi-

kan mereka sebagai ltralifah yang menguasai bumi
seluasluasnya Juga dengan Ibmi berikan di dalam
fitrah manusia berbagai potensi yang menduduk-
kannya sebagai makhlukyang unik dan istimewa
di tengah-tengah makhluk yang lain.

Setiap Manusia akan Mendapatkan llasil
Amalnya

Salah satu bentukkemuliaan manusiayang lain
adalah bahwa ia bebas bertanggung jawab atas diri-
nya sendiri, dan akan menanggung akibat dari visi
hidup yang ia anut dan hasil karya amalnya. Bah-
kan, ini merupakan karalrter utama yang menjadi.
kan manusia sebagai manusia; di mana ia bebas
memilih arah hidupnya dan ia sendiri yang akan
bertanggung jawab atas pilihannya. Dengan inilah
manusia diangkat sebagai khalifuh di negeri dunia
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tempatberkarya ini. Karena itu, sungguh adil jika

manusia menemukan balasan dari arah hidupnya
dan menerima hasil dari arnal usahanya ifu di negeri

tempat dihisabnya amal perbuatan kelak.

"+i';+3i"#VY.rt6zG-i;
issi;rt$;Xi'+sr:;+1ft'
V;;; Ay-S e# ;-A,e4t 4'b#5

'(Ingatlnh) suatu hari, di mnna Kami panggil tiap
umat drngan pemimpinnya. Barangsiapa y ang diberi-
lwn kinl amalnnny a di nngan lmnnnny a, m"alw mnekn

ini aknn membaca kitabnya itu, dan merekn tidak
dinniay sedikit pun. Dan barongsinpa yang bun (ntt
nya) di dunia ini, niscaya di alihirat (nnnti) ia akan

l.ebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang

bernr)." (al-Israa-: 7L-72)

Sebuah potet yang menyodorkan pemandang-

an berupa berkumpulnya semua makhluk Allah.
Setiap kelompok dipansgil sesuai alamat masing-
masing dengan nama manhaj (sistem hidup) yang
pernah mereka anul atau nama rasul yang mereka
teladani, atau nama imam (pemimpin) yang mereka
ikuti ketika hidup di dunia. Mereka semua di-
panggil unhrk menerima buku arnal dan balasannya

masing-masing di negeri akhiral Barangsiapa yang

diberikan buku amalannya di tangan kanannya,
maka ia akan bersuka cita dan ia pun membaca
bukunya itu dan mengejanya. Karena, ia men-
dapatkan pahalanya dengan sempurna, tak kurang
sedikit pun walau sehelai rambul Tetapi, barang-
siapa yang buta mata hatinya ketika ia hidup di
dunia, sehingga ia tak mampu melihat dalil dan
bulti petunjuk llahi, maka di akhirat ia akan lebih
buta dan lebih tersesat dari jalan kebaikan.

Balasannya tentu sudah jelas. Tetapi rangkaian
kalimat dalam ayat ini menggambarkan hal itu
dalam sebuah pemandangari berupa berdesak-
desakannya umat manusia yang teramat besar
jumlahnya. Sehingga, orang yang buta akan ter-
sesat dan tak tahu jalan. Ia pun tak mendapatkan
orang yang sudi membimbingnya atau sesuatu
yang dapat ia jadikan sebagai petunjuk jalannya.

Ayat ini juga mendiamkan akhir dari urusan
orang yang buta hati ini. Karena pemandangan

berupa orang buta dan tersesat pada situasi yang

sangat genting dan memprihatinkan pada saat ihr,

sudah mewakili bentuk balasan yang cukup me-
ngerikan dan menyentuh kalbu insani yang hidup.
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"Sesungguhnya mereka hampir memalingkan
kamu dari apa yang telah Kami wahyukan ke-
padamq agar kamu membuat ya.ng Lain secara
bohong terhadap karxd. I(alau sudah begitu,
tentulatr mereka mengambil kamu sebagai
sahabat yang setia- (73) Dan kalau Kami tida^k
memperkuat (hati)mu" niscaya kamu hampir-
hampir condong sedikit kepada mereka. (74)

Kalau terjadi demikian, Kami akan rasal<an
kepadamu (siksaan) berlipat ga"nda di dunia
ini dan begihr (pula'siksaan) berlipat ganda
sesudah mati. Kamu fida.k at<anr mendapat se-
orang penolong pun terhadap Kami. (75) Se-
sungguhnya benar-benar mereka harnpir mem-
buabnu gelisah di negeri (Mekafr) untrk me-
ngusirmu daripadanya dan kalau terja.di demi-
kian, niscaya. sepeninggalmu mereka fidak
finggal, melainkan sebentar saja. (76) (Karrd
menetapka^n yang demikian) sebagai suatu
ketetapan terhadap rasul-msul Kami yangKami
utus sebelum kamu dan tidak akan kamu
dapati perubahan terhadap ketetapa^n Karrd
itu. (77) Dirikanlah shalat dari sesudah ter-
gelincir matahari sampai gelap malam dan
(dirikanlah pula shalat) subulu Sesungguhnya
shalat subuh itr disaksikan (oleh malaikaQ. (7S)

Dan pada sebagian malam hari bershalat
tahajudlah kamu sebagai suahr ibadah tam-
balrur bagimu; mudah-mudahan llrhanmu meng-
angkatkamu ke tempatyangterpuji (ZS) Kata-
kanlahr'Ya Ttrhankur masukkanlah aku secara
masrk yangbenar dan keluarkanlah (pnla) ak t
secara keluar yang benar serta berikanlah ke-
padaku dari sisi Engkau kekuasaan yang me-
nolong.' (80) Dan katakanlah, Yangbenartelah
datattg dan yang batil telah lenyap.' Sesung-
guhnya yang batil iUr adafah sesuatrr yang pasti
lenyap. (81) Karrd hrrunkan dari Al-Qur'an
suahr yang menjadi penawax dan ralrmat bagi
orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an ihr
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tidak menambah kepada orang-orang yang
zalim selain kerugian. (82) Apabita Kami beri-
kan kesenangan kepada manusian niscaya ber-
palinglah dia dan membelakangdengan sikap
yang sombong. Dan" apabila dia ditimpa ke-
susahan" niscaya dia berputus asa- (83) l<ata-
kanlah,'Tiap-tiap orang berbuat menurut ke-
adaannya masing-masing.' Maka, Thhanmu
lebih mengetahui siapa yanglebih benarjalan-
nya- (8a) Mereka bertanya kepadamu tentang
roh. Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan
Thhanku, dan ddaklah kamu diberi pengeta-
huan melainkan sedikil' (85) Sesungguhnya
jika Kard menghendaki niscaya I(ami lenyap-
kan apa yang telah Kami wahyukan kepada-
mu, dan dengan kelenyapan ihr, kamu tidak
akan mendapatkan seorang pembela pun
terhadap Kami (86) kecuali karena rahmat dari
Ttrhanmu. Sesungguhnya kanrnia-Nya atasmu
adalah benar. (87) Katakanlalq'Sesungguhnya
jika manusia dan jin berkumpul unhrk mem-
buat yang serupa Al-Qur'an ini niscaya mereka
ddak al€n dapat membuat yang serupa dengan
dia., sekalipun sebagia^n mereka menjadi pe-
nolong bagi sebagian yang lain.' (88) Sesung-
guhnya Kami telah mengulang-ulang kepada
ma^nusia dalam Al-Qur'an ini tiap-tiap macarn
perumpamaa.rL tapi kebanyakan manusia tidak
menyukai kecuali mengingkarinya- (89) Dan
mereka berkatar'Kami sekali-kali tidak per-
caya kepadamu hingga kamu memancarkan
mata air dari bumi unhrk karni (90) atau kamu
mempunyai kebun korma dan anggur, lalu
kamu afirkan sungai-sungai di celah kebun
yang deras alirannya- (91) Atau kamu jatrrhkan
lar,grt berkeping-keping atas kami" sebagai-
mama kamu katakan" atau kamu dataagkan
Allah dan malaika,t-mataikat berhadapa.n muka
dengan kami. (92) Atau kamu mempunyai
sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke
la"ngil Kami sekali-kali tidak akan memper-
cayai kenaika"nmu ihr hingga kamu hrrunkan
atas kami sebuah kitab yang kami baca-' Kata-
kanlalrr'Mahasuci fthantru, bukankan aku ini
harrya seorang manusia ya.ng menjadi rasulP
(93) Dan 6dak ada sesuahr yang menghalangi
manusia unhrk beriman tatkala datang pe-
tu{uk kepadanya, kecuali perkataan merekan

'Adakah Allah mengutus seorang manusia
menjadi rasulP (gl) Xata*antatu'Kalau ada
mafaikat-rralaikat yang berjatanjafan sebagai

penghuni bumr" niscaya Ifumi trrrrnkan dari
largt kepada mereka seorang malaikat men-
jadi rasul.' (95) Kataftanlah,'Cukuplah Allah
menjadi saksi antara aku dan kamu sekalia^n.

Sesungguhnya Dia adalah IVIaha Mengetahui
lagi Maha Melihat a.kan hamba-hamba-Nya-'
(96) Baran$iapp,yang ditunjuki Alhfr, didafi
yang mendapat pehrnjuk; dan barang:siapa
yangDia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak
akan mendapat penolong-penolong bagi
mereka selain daripada Dia. Kami akan me-
ngumpulkan mereka pada hari kiarrat (diseret)

atas muka mereka dalam keadaan buta' bisu,
dan pekak Tempat kediaman mereka adalah
neraka Jahannam. Tiap-tiap kali nyala api
jahanam itr akan padam, Kami tambah lagi
bagi mereka nyalanya. (97) Idah balasan bagi
merekan karena sesungguhnya mereka ka^fir
terhadap ayat-ayatKami dan (karena mereka)
berkatao'Apakah bila kami telah menjadi
arlang belulang dan benda-benda yang hanorr,
kami benar-benar akan dibangkitlCIn kembali
sebagai makhluk barr.P (98) Apakah mereka
tidak memperhaikan bahwa Allah yang men-
ciptakan langrt dan bumi adalah berkuasa
(pula) menciptakan yang serupa dengan
merekan da^n telah menetapkan waktu yang
tertenhr bagi mereka ya^ng ddak ada keraguan
padanya? Maka, orang-orang zafim itu tidal(
menghendaki kecuali keka^firan. (99) Kata-
kanlalu TGIau karnu menguasai perbendahara-
an-perbendaharaan rahrnat Thhanku, niscaya
perbendaharaaninr kamu tahan, karena al<trt
membelanjakannya-' Dan adalah manusia itu
sangat kilft. (100) Sesungguhnya Kami telah
memberikan kepada Musa sembilan buah
mu\iizat yang nyara, maka ta,nyakanlah kepada
bani Israel, tatkala Musa datang kepada
mereka lalu Fir'aun berkata kepadanyar'Se-
sungguhnya aku sangka kamu, hai Musa,
seorang yang kena sihir.' (101) Musa menjawab,
'Sesunguhnya kamu telah mengetahui bahwa
tidak ada yang menurunkan mukjizat-muk-
iioz,at itu kecuali T[rhan Yang memelihara
langitdan bumi sebagai bukti$ukti yangnyata;
dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai
Fir'aun, seorang yang celaka' (102) Kemudian
Fir'aun hendak mengusir mereka (Musa dan
pengikut-pengikuhrya) dari bumi (Mesir) inr,
maka Karrri tenggelamkan dia (Fir'aun) serta
orang-orang yang bersama-sanra dia seluruh-
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nya. (103) Kami berlirman sesudah itu kepada
bani Israel,'Diamlah di negeri ini, maka apa-
bila datang masa berbangkit, niscaya Kami
datangkan kamu dalam keadaan bercampur
baur (dengan musuhmu).' (104) Kami turunkan
Al-Qy'an itu dengan sebenar-benarnya dan
Al-Q,u"'atr itu telah turun dengan (membawa)
kebenaran. Kami tidak mengutus kamu me-
lainkan sebagai pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan. (105) AI-Qur'an itu telah
Kami turunkarl dengan berangsur-angsur agax
kamu membacal<amnya perlahan{aha^n kepada
manusia dan Kami menurunkannya bagian
demi bagian. (106) Katakanlal\ "Berimanlah
kamu kepadanya atau tidak usah beriman
(sama saja bagi Allah).' Sesungguhnya orang-
orang yang diberi pengetahuan sebelumnya
apabila AI-Qur'an dibacakan kepada mereka"
mereka menyungkur atas muka mereka sambil
bersujud, (107) dan mereka berkata,'IVlahasuci
Tlrhan Kami, sesungguhnya ja^nji Thhan Kami
pasti dipenuhi.' (108) Dano mereka menyungkur
atas muka mereka sambil menangis dan
mereka bertambatr khusyu. (109) Katakadab
'Serulah Allah atau senrlah ar-Rahman. flengan
narna mana saja kamu seru, Dia mempunyai
al-Asmaa'ul Husna (nama-nama yang terbaik)
dan janganlah kamu mengeraskan suarannu
ddarn shalatrnu dan janganlah pula merendah-
kannya, dan carilah jalan tengah di antara
kedua itu.' (110) Dan katakanlah,'Segala puji
bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan
tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya-
Dia bukan pula hina yang memerlukan pe-
nolong, dan agungkanlah Dia dengan peng-
agungan yang sebesar-besarnya.'' (1ll)

Pengantar
Pelajaran terakhir dalam surah al-Israa' ini ber-

diri di ataspokokpembahasan surah ini secarake
seluruhan. Yaitu, tentangpribadi Rasulullah dan sikap
kaum Quraisy terhadapnya- Juga tentangAl-Qur'an
yang dibawanya dan karakteristik Al-Qur'an ini.

Pelajaran ketiga dari surah al-Israa' ini berdiri di
atas mihwar 'poros'utama yang terdapat di dalam-
nya. Yaitu, kepribadian Rasulullah, sikap kaumnya
terhadap beliau dan Al-Qur'an yang dibawany4 dan
karakteristik Al-Qur'an itu.

Pelajaran ketiga ini mengawali kisahnya tentang

upaya-upaya kaum musyrikin terhadap Rasulullah
dengan cara memalingkan beliau dari sebagian apa
yang telah Allah wahyukan kepada beliau, dan
ambisi mereka unhrk mengusirnya dari kota Mekah.
Juga tentang pemeliharaan Allah terhadap beliau
dari segalafitnah dan sikap merekayangmembuat
beliau gelisah. Itu;semua dikarenakan telah ada
ketetapannya dalam ilrnu Allah akan peremehan
mereka dan tidak menyegerakan furunnya azab
yang kekal kepada mereka seperti halnya yang
telah menimpa umat-umat terdahulu sebelum
mereka. Andai saja mereka berusaha mengusir
Rasulullah, maka mereka akan ditimpa kebinasaan
sesuai dengan sunnatullah yang tidak akan pernah
berubah atas orang-orang yang mengusir rasul-
rasul-Nya.

Dari sinilah, Rasulullah diperintahkan untuk
meneruskan langkah di jalan-Nya melalui shalat
kepada Rabbnya, membaca kalam-Nya, memohon
kepada-Nya agar Allah memasukkannya secara
benar dan mengeluarkan beliau dengan cara keluar
yang benar pula. Juga agar memberikan kepada
beliau dari sisi.Nya kekuasaan yang menolong
menyiarkan kedatangan al-haq (Islam) dan ke-
hanctrran al-bathil. Semua hubungan dengan Allah
ini merupakan amunisi yang akan menjaganya dari
segala fitnah serta menjaminnya dengan keme-
nzmgan dan kekuasaan.

Pelajaran ini kemudian menjelaskan tentang misi
Al-Qur'an yang merupakan penyembuh dan rahmat
bagi orang-orang yang mengimaninya. Namun, juga
sebagai azab dart siksaan bagi orang-orangyang
mendustakannya. Orangorang musyrik akan ber-
ada dalam siksaan di dunianya karena AlQur'an ini
dan kelak mereka akan dilemparkan ke dalam azab
di akhirat nanti disebabkan Al-Qur'an ini pula.

Erat korelasinya tentang rahmat dan azab.Konteks
ayat menyebutkan sedikit tentang sifat manusia
dalam dua suasana, yakni suasana rahmat dan
suasana azab. Ketika manusia memperoleh nikrnat,
maka ia bersikap sombong dan berpaling. Di saat
ia mendapat ujian, ia bersikap putus asa dan pesimis.
Selanjutnya konteks ayat mengulas hal itu dengan
ancaman yang tesembunyi dengan membiarkan
setiap manusia beramal sesuai dengan tabiatnya
sampai ia sendiri menerima balasan amalannya di
akhirat.

Demikian pula konteks ayat juga menetapkan
batrwa ilmu manusia ihr vngaflatr minim dan dangkal.
Hal itu dijelaskan berkaitan lantaran pertanyaan
manusia tentang roh. Sedangkan, roh ifu sendiri
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adalah salah sahl perkara gaib Ailah. Bukan sesuatu
yang berada dalam jangkauan manusia. Ilmu yang
diyakini akan masalah roh ini adalah apayang telah
Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Dan, itu adalah
sebuah karunia besar kepada beliau. Jika Allah
menghendaki, niscaya Dia akan mencabut karunia
besar itu tanpa bekas. Akan tetapi, ihr adalah rahmat
dan karunia Allah kepada Rasul-Nya.

Kemudian disebutkan bahwa Al-Qur'an itu ber-
srtat mu'jiq'melemahkan', yang bangsa manusia
dan jin tidak mampu untuk mendatangkan semisal-

nya kendati mereka saling menolong. Al-Qur'an
yang Allah kendalikan di dalamnya buk:ti-bukti
petunjuk dan jenis-jenisnya ini, berbicara langsung
kepada setiap akal dan setiap hati manusia. Al-
Qur'an ini sedikitpun tidak akan bermanfaatbagi
kaum kafir Quraisy. Sehingga, mereka ngototme
maksd Rasulullah untuk membuat sesuatu yang
aneh dan kasat mata seperti mengalirkan mata air
di bumi atau beliau mempunyai sebuah rumatr dari
emas. Sebagaimana mereka juga bersikap angkuh
dan meminta agar beliau naik ke langit di hadapan
mereka serta mendatangkan kepada mereka se-

buah kitab yang berbenhrk sehingga mereka mem-
bacanya. Atau, juga agar beliau mengirimkan se-

potong benda dari langityang akan membinasakan
mereka. Terus saja mereka berlaku sombong dan
ingkar sampai-sampai mereka meminta kepada
beliau agar mendatangkan A[ah dan malaikat-
malaikat berhadapan muka dengan mereka!

Sampai di sini konteks ayat langsung mema-
parkan tentang tayangan dari tayangan-tayangan
hari kiamat )iang menggambarkan di dalamnya
tempat kembali mereka yang sedang mereka
tunggu-tunggu sebagai balasan sikap pembang-

kangan mereka Hal itu sebagai ganjaran pendusta-

an mereka kepada alam akhirat dan pengingkaran
mereka terhadap hari berbangkit, setelah sebelum-
nya mereka adalah tulang-belulang dan benda-
bendayang hancur.

Konteks ayat di sini juga mengejekejek semua
usulan-usulan mereka yang sudah keterlaluan se
kali. Seandainya saja mereka sebagai gudang rahmat
Allah, pastilah mereka akan tetap bersikap pelit
layaknya manusia yang menahan-nahan harta
bendanya seakan-akan hartanya itu tidak akan
lenyap selama-lamanya! Namun, tetap saja mereka
tidak akan pernah merasa puas terhadap apa yang
mereka minta dan mereka usulkan itu!

Dalam kaitan permintaan mereka yang meminta
hal-hal aneh, konteks ayat menyebutkan tentang

hat-hal aneh tersebut seperti yang pernah dilaku-
kan Nabi Musa,lalu didustakan Raja Filaun dan
kaumnya- Maka, Allah pun membinasakan mereka
sesuai dengan ketenfuan-Nya dalam membinasa-
kan orangorang yang berdusta.

Adapun Al-Qur'an adalah mukjizatyang kekal
dan pasti. Al-Quy'an diturunkan secara terpisah
sesuai dengan ftebutuhan umat manusia yang
datang untuk menyusun dan mengHasifikasinya.
Orangorang yang diberi pengetahuan sebelumnya
dari golongan umat-umat terdahulu bisa mema-
hami apa yang dikandung Al-Qur'an berupa ke-
benaran, sehingga membuat mereka tunduk dan
tersungkur, beriman kepadanya dan berserah diri.

Akhirnya surah al-Israa' ini mengakhiri kisatrnya
dengan taujihRasulullah, yang mengajak untuk
beribadah hanya kepadaAllah saja, bertasbih dan
bertahmid kepada-Nya sebagaimana pendahuluan
surah ini diawali dengan tasbih dan menyrcikan
Allah.

Thntangan Bagi Aktivis Dakwatl

itjd.64y!:*.icii&ilr-it*"\+o$
6ft i:r j jti-i3,:{i$i,5;:,*(4
6:. iJ 6Lg t\+t$, ;Ayi6; L K)^

G4' Ji 34{f +ctr t+; tg\ -&
T"rt;4gsr;3r:;:;,6ebgi
J3 j.-,..=,,-$ d41 .j y<t"+ <;i 4.J ri;5

& *;J (i-t tiltJ v: o- z^v(LJ
"Sesungguhnya merekn hnmpir memalingkan knmu
dari apa yang telnh Kami walryuknn leepadnmu, agar

lamu mnnbuat yang lnin secara bolnng tnladnp Kami.
Kalnu sudah begttu, tentulnhmerelm mmgambil knmu
jadi sahnbat yng setia. Dan lwlnu Kami tidnk mem-

pnkuat (hati)mu, nismya lwmu hnmpir-hnmpir con-

dong sedikit kepadn mnelu. Kaku lrjadi dunikian,
bennr-b marl.ah Kami aknn rasalan lupa.dnmu (sil<sa-

an) berlipat ganda di dunia dnn begitu (puln siksaan)
berlipat ganda sesudah mati serta knmu tidak aknn
mendapat seorang penohng pun tnhadap Kami. Se-

s unggu hny a b ernr - b m"ar mn e la h^amp ir memb u tamu

gelisah di rugni (Melah) untuk mzngusirmu d"aripada-
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nya. Dan, knlnu terjadi demikian, niscaya sepeningal-
mu mereka tidak tinggal, meLainkan sebentar saja.
(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu
lcetenpan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus

sebelum knmu d.an tidakakan knmu dapatiperubahnn
bagi ketetapan Kami itu." (al-Israa'z 73-77)

Konteks ayat ini mengklasifikasi upaya-upaya
busuk kaum musyrikin terhadap Rasulullah. Dan
yang menjadi upaya pertama mereka adalah men-
fitnah beliau atas apa yang telah Allah wahyukan
kepada beliau. Adapun caranya adalah agar beliau
membuat wahyu yang lain secara bohong terhadap
Allah. Padahal, beliau adalah ash shadiqul amin
'orang yang membenarkan dan bisa dipercaya'.

Orang-orang musyrik telah berusaha meng-
ambil berbagai macam cara untuk memperdaya
beliau. pi antaranya adalah tawaran kepada beliau
agar mereka rela menyembah Tuhan beliau, asal-
kan beliau mau meninggalkan cacianterhadap tuhan-
tuhan mereka dan apa-apa yang disembah bapak-
bapak mereka dahulu. Di antaranya juga tawaran
sebagian mereka agar beliau menjadikan kampung
halaman mereka sebagai tanah haram (suci) se-
perti halnya' Baitul Atiq' tanah Mekah' yang telah
Allah haramkan (sucikan dan muliakan). Juga
tawaran lain seperti permintaan sebagian tokoh-
tokoh mereka agar beliau menjadikan buat mereka
sebuah majelis yang bukan majelisnya kaum dhuafa.

Nash ayatAl-Qur' an membeberkan semua upaya
busuk mereka ini dan memberikan keterangan
secara detail, dalam rangka menyebutkan karunia
Allah kepada rasul-Nya agar beliau tegar di atas
kebenaran, berada dalam pemeliharaan Allah dari
segala macam fihah. Kalau saja beliau tidak dikuat-
kan hatinya oleh Allah dan tidak dijaga oleh-Nya,
pasti beliau akan condong kepada mereka. Se-
hingga, mereka dengan mudah menjadikan beliau
sebagai sahabat setia. Maka, pasti beliau akan
banyak menjumpai akibat cenderung kepada mereka
yang menjadi sebab munculnya fitnah kaum mu-
syrikin. Dan, akibat itu adalah siksa yang berlipat
ganda dalam kehidupan dunia dan setelah kematian
tanpa mendapatkan seorang penolong pun baginya
dari mereka yang akan menjaganya dari Allah,.

Semua upaya busuk kaum musyrikin yangA[ah
menjaga Rasul-Nya dari semua itu adalah upaya-
upaya keras yang selalu dipergunakan oleh para
penguasa terhadap para penyeru dakwah Allah ini.
Makar busuk itu bisa berbentuk usaha merayu
mereka (aktivis dakwah) agar mereka menyim-

pang dari keistiqamahan di jalan dakwah dan ke-
solidannya. Juga agar mereka tidak sungkan-sung-
kan dengan solusi-solusi sederhana yang ditawar-
kan para penguasa itu dengan iming-iming ke-
untungan duniawi yang begitu melimpah. Banyak
di antara para aktivis dakwah yang terkena fitnah ini
dari dakwahnya l;arena ia melihat masalah itu
sangat sederhana.

Sebenarnya para penguasa tidak menginginkan
kepada para aktivis itu untuk meninggalkan dak-
wahnya secara total. Namun, yang mereka inginkart
dari para penyeru dakwah adalah agar mereka
mempertimbangkan lebih jauh supaya kedua belah
pihak (para penguasa dan para penyeru dakwah)
dapat bekerja sama di tengah jalan. Kadang setan
masuk ke hati penyeru dakwah dari pintu ini. Se
hingga, ia memandang bahwa kebaikan dahvah ini
bisa sukses dengan menarik simpati parapenguasa
walaupun harus mengorbankan sedikit misi dak-
wahnyaitu!

Namun perlu dicatat di sini bahwapenyimpang-
an sederhana di awal perjalanan akan berakhirke-
pada penyimpangan fatal di kesudahannya. Para
penyeru dakwah yang menerima tawaran manis
dari tawaran-tawaran busuk ifu, meskipun remeh
dan menyepelekan sisi lainnyawalaupun sederhana
tidak akan sanggup menolak ketika ia menerima-
nya pertama kali. IGrena kesiapannya unhrk mene
rima tawaran itu terus bertambah setiap kali ia
berpikir ulang sejenak ke belakang!

Masalahnya di sini adalah masalah keimanan
penyeru dakwah kepada dakwahnya secara ke.
seluruhan. Orang-orang yang teperdaya dari se.
bagian tawaran yang ditawarkannya ifu dan orang-
orang yang hanyabisa diam dari tawaran itu, tidak
bisa dikatakan dakwahnya itu dengan keimanan
yang sesungguhnya Setiap sisi dari sisi-sisidahvah
dalam kacamata seorang mukmin adalah sebuah
hak seperti halnya hak-hal lainnya. Tidak ada pada
dakwahnya yang namanya istimewa dan kurang
istimewa. Tidak ada yang namanya kemestian dan
sunnah. Tidak ada di sana yuulg mungkin bisa di.
remehkan. Dakwah adalah beban berat yang karak-
teristiknya akan hilang ketika sirna salah satr dari
bagiannya, seperti kapal layar akan hilang semua
karakteristiknya apabila kehilangan salah satu
unsurnya!

Para penguasa akan terus'memanjakan' (de-
ngan pemanis) para penyeru dakwatr. Apabila para
penyeru dakwah sudah menerima sebagian saja
dari tawaran-tawaran manis penguas4 maka hilang-
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lah sudah martabat dan benteng kekuatan mereka.
Tahulah para penguasa itu sekarang bahwa terus-
menerus melancarkan tawaran-tawaran manis ifu
dan meningkatkan "harganya" akan berakhir de-

ngan diterimanya akad fiual-beli barang) mereka
secara keseluruhan!

Menyerahkan salah satu bagian dari bagian-
bagian dalnvah kepada tawaran para penguasa

meskipun sepele unfuk merekrut mereka agar bisa
bergabung ke barisan dakwah adalah suatu ke-
lemahan spiritual yang bersandar kepada para pe
milik kekuasaan dalam menyelamatkan dalmrah ini.
Hanya Allah sajalah yang harus menjadi tempat
berlabuh dan bersandar orang-orang mukmin atas

dakwah mereka. Kapan saja kekalahan sudah han-

cur, maka kekalahan tidak akan berbalik kepada
kemenangannya!

Oleh karena itulah, Allah memberikan karunia
kepada Rasul-Nya agar Dia menguatkannya atas
yang telah diwahyukan kepadanya, menjaganya
dari fitnah orang{rang musyrik, dan memelihara
beliau dari kecenderungan kepada mereka walau
sedikit Juga mengasihinya dari akibat negatif akibat
kecenderungan tersebut, yakni azab dunia dan
akhirat dengan berlipat ganda serta ketiadaan pena
long dan pembela.

Nah, ketika kaum musyrikin g agal meng- istidraj
memanjakan' Rasulullah ke dalam fihrah ini, maka
mereka berusaha membuat beliau gelisah di bumi
Mekah. Akan tetapi, Allah mewahyukan kepada
beliau agar beliau segera hijrah dari kota Mekah ter-
sebuf ketika Allah sudah tetapkan dalam ilmu-Nya
untuk tidak segera membinasakan kaum Quraisy
secara massal saat ifu juga Andai saja kaum Quraisy
bersikeras mengusir beliau dengan keras dan paksa,

maka sudah barang tenfu kebinasaan akan datang
kepada mereka.

"Knlnu tnj adi funikiaa nis my a s ep minggalrnu mtrela
tidnk tinggal rnelninlun sebmtar saj a. "(al-Israa-: 76)

lnilah sunnatullah yang pasti,

" (Knmi mzrutnplcan dtmikian) sebagai suatu kztetapan

terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum

kami dan tidnk aknn lumu dapati perubahnn bagi

l<etenp an Kami itu. " (al-lsraa- : 7 7)

Allah telah menjadikan ini semua sebagai sunnah

ftetentuan) yang terus berlaku dan tidak berubah.
Karenamengusir para rasul adalah perkara amat
besar yang pelakunya berhak memperoleh'pelajar-
an' (siksaan) yang keras. Alam semesta ini diken-

dalikan oleh ketetapan-ketetapan yang berlaku
yang tidak akan pernah berubah di hadapan per-

sepsi pribadi. Bukan teori'kebetulan-kebetulan'
yang sekadar lewat yang mengatur jagad raya ini.
Akan tetapi, yang mengaturnya ialah ketetapan
yang berlaku lagi baku.

Karenanya, ketika Allah tidak menginginkan
untuk langsung menimpakan azab kepada kaum
Quraisy dengan azab yang besar sebagaimana yang

dilakukan terhadap kaum pendusta sebelum merek4
maka itu ada hikmah mulia tersendiri. Allah tidak
mengirimkan mukjbat yang menakjubkan kepada
Rasulullah, dan tidak pula menetapkan agar mereka
mengusir beliau dengan paksa. Namun, Allah hanya
mewahyukan kepada beliau untuk hijrah. Berlaku-
lah sunnatullah pada relnyayang tidak akan pernah
berganti.

Kekuatan Spirihral,; Utama Dakwah
Setelah ihr Ailah mdngarahkan beliau agar selalu

melakukan kontak dengan-Nya, memohon per-
tolongan dari-Nya, dan terus melanjutkan perjalan-

annya unfuk mengumandangkan kemenangan a/-
Haq dan kehancuran al-bathil"

"j6ii,t:,irJji+:1ty#i4jX-ijgi;;;
. *, i6i,fr'; & r*'o$;ii i,;ji;
-; Sj$s916fr AJ ii; ;, -,;I,fr 

^t 
6

uiffig+G;-+ei',bie:;
"3EJ\ 6i Eii -.t; 3j g (G(8" 6ti
x6+ j"h("5irW&66'i6+tiy
& tC- t t:+i:t i ;1;>e|Af-r"5;
'Dirilanlnh shnlat dari sesudnh mntalnri tergelincir

sampai gelap malam dan (dirikankh) puk sh.alat

subuh. Sesungguhnya shalnt subuh itu disaksiknn (ohh

malaikat). Dan pada sebagian malam hari sh.alnt

tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan

bagimu, mudah-mudnltmt Tilhn nmu rungangknt lwmu
ke tempat yang terpuji. Katakanlah, 'Ya, Tuhanku,

masukkanlah aku secara masuk yang benar dan lu-
luarknnlnh (puln) aku secara keluar yang bennr serta

berilanlnh lepadnku dari sisi Engknu lukuasaanyang
menolong.' D an katalunlah, "Yang bennr tehh datang
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dnn yang batil telah ltryoP.' Sesungguhnya yang batil
itu adalnh sesuatu ymg pasti l"r1oF. Kami turunlwn
dnri Al-Qi an suatu yang menjadi penawar dan
rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan, AJ-

foti an itu tidaklah menambah kcpada zrang-rrang
yng zalim selain kerugian. " (al-Israa' : 7 8-82)

Yang dimaksud dengan tergelincirnya mhtahari
di sini adalah condongnya ke posisi yang gelap

Qenyap). Perintah di sini khusus untuk Rasulullah.
Sedangkan shalat-shalat wajib itu ada waktu-wakhr
tersendiri seperti yang disebutkan dalam banyak
riwayathadits Nabi dan diriwayatkan dalam sunrnh
amaliy ah'ibadah sunnah aplikatif beliau'. Sebagian

ahli tafsir adayang menafsirkan "sesudah matahnri
tngelinrir"dengan arti lenyapnya dari tengah langit
Sementara tafsk 'gelap mal,am" diartikan dengan
permulaan malam hari. l^afal @Lf anul Fajr'shalat
subuh' ditafsirkan dengan shalat fajar. Dari sinilah
diambil waktu-waktu shalat lima yang wajib, yakni
shalat zhuhur, ashar, maghrib, isyadari tergelincir-
nya matahari sampai gelap malam-kemudian shalat
fajar (subuh).

Hanya shalat tahajud saja yang dildrususkan atas

Rasulullah agar beliau menegakkannya. Dan, itu
sudah menjadi nafilah (ibadah tambahan) bagi
beliau. Kita lebih cenderung kepada pendapat yang
pertama. Yaitu, bahwa setiap yang terdapat dalam
ayat-ayat ini hanya dikhususkan bagi Rasulullah.
Dan, waktu-wakhr shalatwajib yang lima itu telah
ada dalilnya dalam sunnah qauliyyah 'teori' dan'
amaliyy ah'aplikatif ' beliau.

'Diriknnlnh sh.alat dari sesud"ah matahnri tergelincir

sarnpai gelnp mnlnm dan (dirilanpuk shnlnt) subult..."

Yakni, tegakkanlah shalat antara condongnya
matahari unfuk terbenam serta tibanya wakhr malam
dan kegelapannya. Bacalah bacaanwakhr fajar,

"...Sesungguhnya shalat subuh itu disalcsikan (oleh

mal.aiknt). " (al-Israa: 98)

Dari kedua waktu ini terdapat ciri<iri ldrususnya.
Yaitu, berlalunya waktu siang dan tibanya waktu
malam, serta berlalunya waktu malam dan tibanya
waktu siang. Keduanya sangat membekas dalam
jiwa manusia. Karena permulaan malam dan kebe
rangkatan waktu gelap ibarat bersinarnya cahaya
dan tersingkapnya kegelapan. Keduanya membuat

hati menjadi khusyu. Keduanya adalah saaLsaat
untuk merenung dan berpikir tentang perjalanan
alam semesta yang tidak letih sejenak dan tidak
akan pernah berhenti sekejap saja.

Al-Qur'an juga mampu menembus nurani pada

permulaan fujar, embun-embunnya, jiwa-jiwa yang

tunduk, ketenangpn yang merambah dan mem-
bukanya dengan cahaya, menumbuhkan gerakan

dan memberikan napas bagi kehidupan.

'Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah
lamu sebagai suatu ibadnh tambahnn...."

Shalat tahajjud adalah shalat yang dilakukan
setelah tidur permulaan malam. Kata ganti pada

kata Bihi 'padanya'kembali ke Al-Qur'an. Karena
Al-Qur'an adalah ruh shalat dan fondasinya.

'Mudah-mudahan Tuhanmu menganglwt knmu ke

tnnpat yang terpuji." (al-lsraa"-z 79)

Dengan shalat, Al-Qur'an, dan tahajjud serta de-

ngan hubungan yang kontinu kepada Allah inilah
jalan yang mengantarkan kepada tempat yang
terpuji. Apabila Rasulullah saja diperintahkan unhrk
melaksanakan shalat wajib, tahajjud, dan membaca
Al-Qur'an agar Rabbnya membangkitkannya ke
tempat terpuji yang dijanjikan kepada beliauz pada-

hal beliau adalah nabi pilihan, apalagi yang lainnya
pasti sangat membuhrhkan fasilitas-fasilitas mahal
ini agar mereka memperoleh tempat yang dijanji-
kan kepada mereka pada derajat mereka kelak.
Inilah jalan itu da1 inilah bekal perjalanan.

'Dan kntnlanLah, 'Ya, Tilh.anku, m.asukknnlnh aku se-

cara masuk yang bmnr dan kzluarlunlnh (puln) ala se-

cara leeluar yangbennr serta beriknnlnh lupadnku darl
sisi hryknu lulatosutn yang runol.ong. "" (al-lsraa': 80)

Itulah doa yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya
saw. agar beliau memohon kepada-Nya dengan doa
itu. Juga agar umat beliau mempelajari bagaimana
berdoa kepada Allah dan untuk apa mereka menuju
dengan doa itu kepadaAllah. Doa untuk memper-
oleh cara masuk yang benar dan cara keluar yang

benar pula, dan itu adalah kinayah'l<rasan'tentang
kebenaran perjalanan secara keseluruhan. Di per-

mulaannya dan di penutupannya. Di awalnya dan di
akhirnya serta apa-apa yang ada di antara yang awal

dengan yang akhir.
Kebenaran di sini memiliki nilai sendiri ketika

2 Beberapa riwayat menyebutkan bahwa makna "maqam mahmud "ihr adalah maqam syafaat di hari kiamat.



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VII (28s) luz XV: al-lsraa' dan Permuloan al-Kaffi

membicarakan apayang tengah diupayakan kaum
musyrikin dengan memfihah Rasulullah terhadap
apa yang Allah turunkan kepada beliau. Demikian
pula dengan kebenaran di sini, memiliki nuansanya
khusus. Yakni, nuansa' ts ab a/'keteguhan', ketenang-
an, kebersihan, dan rasa ikhlas.

"Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau ke-

lansonn yang mernl.ong." Yakni, kekuatan dan wibawa
yang dengan keduanya aku bisa menjadi tinggi di
ataskekuasaan yang ada di muka bumi ini dan ke
kuatan orangorang musyrikin. Dan,kata-kata "dari
sisi Engknu" adalah penggambaran tentang kedekat-
an hubungan dengan Allah, memohon pertolongan-

Nya secara langsung serta bergantung kepada pen-
jagaan-Nya.

Para penyeru dalnvah tidak mungkin menyan-
darkan kekuasaan kecuali hanya kepada Allah.
Tidak'akan mungkin mereka dapat berwibawa
melainkan dengan kekuasaan Allah. Tidak akan
mungkin ia bernaung kepada hakim (pemberi ke
pufusan) ataupun kepada sseorang yang memiliki
popularitas yang akan menolongnya dan men-
cegahnya selama orientasinya tidak lagi kepada
Allah. Dakwah kadang menerjang hati-hati para
pemilik kekuasaan dan popularitas sehingga mereka
menjadi prajurit dan pelayan dakwah itu, maka
menanglah mereka Akan tetapi, dak\Mah ddak akan
bisa jaya jika ia menjadi prajurit-prajurit penguasa

dan pelayan-pelayan mereka. Tapi, dakwah itu
adalah urusan Allah. Dakwah lebih mulia dari para
penguasa dan orang-orang yang memiliki popu-

laritas strategis.

'Dan lanlanl"ah, 'Yang benar telah danrry dan yang
batil telnh lenyap.' Sesunguhnya yang batil itu adnlah

sesuatu yang pasti lnryap." (al-Israa-: 81)

Dengan kekuasaan yang bergantung kepada
kepadaAllah ini, Rasulullah menyiarkan kedatang-
an Islam dengan kekuatannya, kebenarannya, dan
kekokohannya Menyiarkan kebinasaan yang batil,
mengalahkannnya dan mengenyahkannya- Di antara

tabiat kebenaran adalah hidup dan tsabat 'eksis'.

Dan, di antara tabiat kebatilan adalah tersembunyi
dan akhirnya lenyap.

"Sesungguhnya yang batil itu a"dnlnh sesuatu yang
pasti lznyap."Sebuah hakikat baku yang dinyatakan
dengan shighnt taukid' penegasan'. Meskipun tam-
pak pada pendangan pertama bahwa kebatilan itu
memiliki kekuasaan dan berbentuk negara. Yang
pasti, kebatilan akan mengembus, melambung, dan
ali*rirnya berhamburan" Karena kebatilan itu tidak

akan tenang kepada hakikafrrya.
Dari sinilah kebatilan berusaha untuk tampil

mencolok di hadapan mata serta tampak agung,
besar, gemuk, dan eksis. Akan tetapi, sebenarnya
ia adalah sesuatu yang rapuh yang akan cepat
binasa. Ia seperti gumpalan debu tanah kering yang
dilernparkan ke apgkasa tinggi lalu hancur seketika
dengan cepat dan selanjutnya menjadi abu. Semen-
tara itu, bara api yang menyala-nyala akan menyejuk-
kan, memberikan manfaat, dan tetap eksis. Atau,
juga seperti buih mengambang di atas air. Akan
tetapi, ia akan sirna sebagai sesuatu yang tidak ada
harganya dan tinggallah air sajayang ada.

"Sesungguhnya yang batil itu adnl"ah sesuatu yang
pasti lenyap"karena kebatilan sama sekali tidak
membawa unsur-unsur kelanggengan p ada zatny a
Ia hanya menyandarkan kehidupannya yang se-

mentara itu pada faktor-faktor ekstern dan pe-

nunjang yang tidak alami. Jika fuktor-faktor tersebut
ifu berurai satu per satu dan runhrh pondasi-pon-

dasinya, maka hancur dan hilanglah ia. Sedangkan
al-Haq,menwutzatrya'nbersandarkepadaunsur-
unsur eksistensinya- Terkadang hawa nafsu, situasi
dan kondisi, dan kekuasaan menghadang di hadap
annya- Tetapi, kekukuhan dan ketenangannya men-
jadikannya memiliki akhiryang baik dan menjamin
suatu kekekalan. Ihr dikarenakan ia berasal dari sisi
Allah yang telah menjadikan "al-Ha4 " sebagai salah
satu dari nama-nama-Nya. Yaitu, al-Hayyul Bagi
Yang Hidup dan Kekal'dan tidak akan binasa.

"sesungguhnya yang batil itu adahh sesuatu yang
pasti lznyap."Di belakangnya ada setan-setan dan

di belakangnya ada kekuasaan. Akan tetapi, janji

Allah pasti lebih benar dan kekuasaan Allah pasti

lebih kual Tidak seorang mukmin pun yang telah
merasakan nikmatnya keimanan, kecuali ia pasti

akan merasakan pada lezatnya janji Allah, dan ke
benaran janji-Nya itu. Maka, siapakah lagi yang
lebih menepati janjinya selain dari Allah? Dan, siapa,-

kah lagi yang lebih benar perkataannya selain dari
Allah?

Misi Utama Dihrrunkannya Al-Qg'an
"Kami turunkan dari Al-@i an suatu yang meniadi
penawar dan rahmat bagi orang-orang yang ber-

im.an..." (al-Israa': 82)

Pada Al-Qur'an terdapat penyembuh. Pada Al-

Qur'an terdapat rahmat bagi orangorang yang hati-
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nya berinteraksi dengan nilai-nilai keimanan. Se
hingga, hatinya pun menjadi bercahaya dan terbuka
untuk menerima apa-apa yang terdapat dalam Al-

Qur'an berupa ruhiah, ketenangan, dan rasa aman.

Pada Al-Qur'an terdapat penyembuh dari rasa
waswas, gelisah, dan serba ketidakjelasan. Al-Qur'an
menghubungkan hati kepada Allah. Sehingga, hati
ifu menjadi tenang, tenteram, merasakan peme-

liharaan dan rasa aman serta keridhaan. Maka, ke
ridhaan itu bermuara dariAllah dan ridha atas ke-
hidupan ini. Sementararasa gelisah adalah penyakil
ketidakjelasan adalah beban hidup, dan rasa was-

was adalah virus. Dari sinilah Al-Qur'an itu ber-
fungsi sebagai rahmat bagi orang-orang beriman.

Pada AlQur'an terdapat penyembuh dari hawa
nafsu, kenajisan, keserakahan, hasad, dan segala
godaan setan. Itu semua adalah virus-virus hati
yang membawa penyakit kelemahan, dan rasa letih.
Pada alf,rirnya semua virus itu akan mengantarkan
kepada kehancuran, malapetaka, dan kesengsara-
an. Di sinilah Al-Qur'an berperan sebagai rahmat
bagi orang-orang beriman.

PadaAl-Qur'an terdapat penyembuh dari segala

macam orientasiorientasi sesat dalam perasaan dan
pemikiran. Al-Qur'an akan menjaga akal dari setiap
penyimpangan, memberikan kebebasan manusia
pada momen-momennyayang membuahkan hasil,
mencegahnya dari membelanjakan potensi dirinya
terhadap hal-hal yang tidak berguna, mengajaknya
mempergunakan konsep yang bersih lagi teratur,
menjadikan aktivitas-aktivitasnya produktif dan
terpelihara, dan memeliharanya dari penyeleweng-

an dan ketergelinciran.
Demikian pula peran Al-Qur'an bagi jasad ma-

nusia. Ia membimbing tubuh untuk membelanja-
kan segala potensinya secara seimbang. Tidak ber-
lebih-lebihan dan menyimpang. Menjaganya agar
tetap bersih dan sehaLJuga menabungkan potensi-
potensinya untuk sesuatu yang bisa diproduksi dan
membuahkan hasil mernuaskan. Di sinilah Al-

Qur'an itu berfungsi sebagai rahmat bagi orang-
orang yang beriman.

PadaAl-Qur'an terdapat penyembuh dari segala

macam kesenjangan-kesenjangan sosial yang
mengoyak bangunan jama'ah dan mengantarkan
kepada keselamatan, keanaman dan kedamaian-
nya. Sehingga jama'ah bisa hidup di bawah naungan
sistem sosialnya dan keadilannya yang purna dalam
keadaan selamat, aman dan tenteram. Di sinilahAl-
Qur'an berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang
yang beriman.

"...dan Al-Qi an ini tidak menambah bagi orang-
nrangyang zalim selain knugian." (al-Israa': 82)

Orangorang zalim tidak akan dapatmengambil
manfaat apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an
sebagai penyembuh dan rahmat. Mereka sangat
marah dan jengkel terhadap sikap izzah orang-
orang dengan Al-Qtrr' an itu. Dalam pembangkang
an dan kesombongan, mereka tenggelam dalam
kegelapan dan kerusakan. Mereka di dunia di.
kalahkan oleh para atrli Al-Qur'an. Maka merugilah
mereka saat itu. Dan, di akhirat mereka akan disiksa
lantaran kekufuran dan kegelimangan mereka
dalam kesesatan. Maka merugilah mereka saat ifu .

Beberapa Kelemahan lVlanusia
Sebaliknya ketika manusia ditinggalkan tanpa

penyembuh dan rahmat, ketika ia ditinggalkan de-

ngan segala kecenderungan-kecenderungan dan
motivasi-motivasinya, maka ia berada dalam kese
nangan yang melenakan, sombong, dan berpaling.
Tidak bersyukur dan tidak mengingat Allah. Ia
tengah berada dalam jurang kehancuran. Puhrs asa

terhadap rahmat Allah. Tampak pada wajahnya
beban hidup yang sangat beral

't(Fiil*:xgsiiAai;-iiJ'l(3r,t"
&,, ; t.
&u'o't

'Apabiln Kami berilan kesenangan lnpod" m.anusi.a,

nis cay a b up alinglnh in dnn m.ernb elnlnng dmgan siknp
sombong; dan apabiln in ditimpa kzsusalwn, niscaya din
berputus asa. "(al-Israa': 8il)

Kenikmatan itu tabiatnyamenyesatkan dan me
nyombongkan selama manusianya tidak mengingat
Sang Pemberi nikmat itu sehingga ia bisa memuji
dan bersyukur. Sedangkan, kesengsaraan itu tabiat-
nya membuat manusia puhrs asa dan pesimis se-

lama manusia tidak berhubungan kepada Allah.
padahal, kalau mereka berhubungan dengan-Nya,
niscaya mereka bisa berharap dan bercitacita,
tenang dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga
ia dapatbersikap optimis dan bergembira- Dari sini
tampaklah nilai keimanan dan apa yang dikandung
di dalamnya berupa rahmat baik pada kondisi
senang maupun susah.

Kemudian konteks ayat menyatakan bahwa
setiap individu dan setiap kelompok manusia ber-
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amal sesuai dengan jalan hidup dan orientasinya.
Sedangkan, kepufusan orientasiorientasi dan amal-

amal itu terserah Allah,

$u'*r;;,gt&:")r$"ef ;3L-S
*v

"Katakanlnh, 'Tiap+iap orang berbuat menurut ke-

adaannya mnsing-masing.' Maka Tilhanmu lebih
mengetahui siapa yang lebih benar jalannya." (aI-
Israa-:84)

Penyataan ayat di atas menyimpan suatu ancam-

an yang amattersembunyi hasil amal perbuatan dan
tujuannya. lni agar manusia senantiasa berada
dalam kewaspadaan dan berusaha semaksimal
mungkin rnenempuh jalan pehrnjuk dan mendapat-
kan jalannya menuju Allah.

I\dasalah Roh Ada di thngan Afhh
Sebasian kaum musyikin bermaksud bertanya

kepada Rasulullah, tentang roh. Apa roh ihr? Kon-
sep Al-Qur'an mengajarkan agar beliau menjawab
manusia terhadap permasalahan yang mereka
bufuhkan dan sesuai kadar pemikiran kemanusiaan
mereka. Yakni, akalnya dan ilmu pengetahuannya.

Maka, tidak dibenarkan membebani potensi akal
manusia yang telah dikaruniakan Allah kepada
mereka dengan perkarayang tidak memitki hasil
dan berkembang serta tidak di luar medan fusilitas
yang dimilikinya dan dikuasainya Sehingga ketika
mereka bertanya kepada beliau tentang roh, Allah
memerintahkan beliau agar menjawab untuk mereka
bahwa roh itu adalah urusan Allah dan khusus pada

ilmunya saja, tidak pada selain-Nya,

*Jus 
"; 
j u elt $ $sr & <5Ju1

$n+{r$G
'Dan mnelw bertanya lwpadnmu tentang roh. Kan-
leanlnh,'Rnh itu term.asuk urusan Tulwnla4 dnn tidak-
hh larnu dibni pngetahuon melninlan sedikit.''3 ("I-
Israa: 85)

Bukan berarti jawaban Al-Qur'an ini lalu mem-
bungkam manusia unfuk berbual Akan tetapi, pada

jawaban tersebut terkadung suatv taujih 'arahan'
bagi akal agar ia tetap bekerja pada batasan-batas
annya dan pada bidang-bidangyang ia ketahui. Tidak
ada gunanya memaksa diri berada dalam ke-
bingungan, mengerahkan potensi diri terhadap hal-

hal yang tidak bisa dijangkau akal. IGrena ia sendiri
tidak memiliki fasilitasfasilitas untuk menjangkaunya.

Roh ihr adalah ferkara ghaib dari semua perkara
perkara gaib Allah, yang tidak bisa dijangkau ke
cuali oleh-Nya saja. Roh merupakan rahasia dari
rahasia-rahasia-Nya yang suci yans Allah titipkan
kepada makhluk yang bernama manusia ini dan
sebagian makhluk lainnya yang kita sendiri tidak
mengetahui hakikatnya. Ilmu manusia sangatlah
terbatas kalau dibandingkan dengan ilmu Allah
yang tiada batasannya. Rahasia-rahasia yang ter-
dapat di alam wujud ini sangat luas dari sekadar
dijangkau akal manusia yang serba terbatas itu.
Manusia tidak mengahr alam semesta ini. Potensi-
potensinya tidak terlalu banyak. Manusia hanya
dikaruniakan potensinya itu sesuai daya jangkau

dan kadar kebutuhannya agar ia bisa menjadi
khalifah di muka bumi dan mewujudkan di atasnya

dengan kehendak Allah dalam batasan-batasan
ilmunya yang sangat sedikil

Banyak manusiayang pandai berkarya di muka
bumi ini dengan segalakepintarannya. Akan tetapi,

ia akan berhenti lumpuh di hadapan rahasiaAllah
Yang Mahalembut ini yakni roh. Ia tidak akan
mengetahui apa itu roh, bagaimana datangnya, tidak
tahu bagaimana roh pergi. Manusia tidak tahu di
mana sebelumnya dan di mana akan berada? Selain
yang diinformasikan oleh Yang Mahatahu dan Maha

Mengetahui yang terdapat dalam kitab-Nya ini (Al-

Qur'an).
Apayang terdapat dalamAl-Qur'an adalah ilmu

yang pasti. KarenaAlQur'an datang dari Allah Yang

Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi. Kalau
Allah menghendaki, pasti Dia akan mengharamkan
manusia dari isiAl-Qur'an ini dan Allah akan lenyap
kan apayang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya
itu. Tetapi, itu semua adalah rahmatdan karuniaAllah.

.r647"iaWJ"i\6!uw,tJ
5#I*tLf 3;;1;''if S i,€:. )W
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3 Pendapat terkuat dalam hal ini adalah bahwa pertanyaan ini diiontarkan oleh Ah[ Kitab. Dan, ayat ini adalah Madanilryah yang terdid dari

tujuh ayat sesqdahnya.



Juz W: al-lsma' dan lbrmulaan al-fat$ (288) Tafsir Fi ZhiIaIiLQtr'an WI

"Sesungguhnya jika Kami maryhendaki, niscaya Kami
hnyaplan apa yang telnh Kami walryulean kepadamu.

Dan, dzngan pelznyapan itu, knmu tidak aknn mm-
dnpatlran seorang pembela pun tnhndap Kami, lecuali
lwrena rahmat dari Tfulnnmu. Sesunguhnya karunia-
Nla atasmu annkh besar." (a[-lsraa-: 86-87)

Allah rnemberikan nikmat kepada Rasul-Nya
dengan karunia ini. IGrunia diturunkannya wahyu
dan kekekalan apayang telah diwahyukan kepada-

nya itu. Pemberian kepada manusia itu sangaflah
besar. Dengan AlQur'an ini mereka senantiasa ber-
ada dalam rahmat-Nya, pehrnjuk-Nya, dan nikmat-
Nya, dari satu generasi ke generasi selanjutrya.

Kehebptan Al-Qur-a^n yang Luar Biasa
Sebagaimana roh itu adalah salah satu dari

rahasia-rahasia Allah yang Allah khususkan, maka
Al-Qur'an juga merupakan produk Allah yang tidak
mungkin manusia turut campur tangan padanya.

Jin dan manusia tidak mampu mendatangkan se
suatu yang semisal denganAl-Qur'an ini meskipun
mereka kooperatif dan saling membantu dalam
upaya menandingi Al-Qur'an ini,

./ . o)?z l zz | 'l,tz ^ 
?! ///,. a ,

u6s,.,juiri;, U:6 ,b!te::;; $5
t t* "*. &; tgi - rb.6tt b!$s
"Katakanlah, 'Sesungguhnya jika m.anusia dnn jin
berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al'
@i an ini, niscaya mereltu tidak almn dapat membuat

yang snupa dengan dia, selnlipun sebagian mereka
-menjadi 

pembantu bagi sebagian yang lain."'(aI-
Israa-: 88)

Al-Qur'an ini bukanlah kumpulan lafallafal dan
ungkapan-ungkapan yang diusahakan manusia unhrk
menandinginya. Namun, Al-Qur'an seperti apa-apa

yangAllah atur, melematrkan semua makhluk untuk
membuat semisalnya. Al-Qur'an tak ubahnya se
perti roh yang merupakan urusan Allah yang tidak
mungkin seorang makhluk pun bisa menjangkau
rahasianya yang mendalam dan sempurna. Meski-
pun mereka mampu menjangkaunya pada sebagian

sifat-sifatnya, karakteristiknya, dan jejak-jejaknya.

Selain itu, Al-Qur'an juga adalah manhajhidup
yang sempurna. Manhaj yang memperhatikan semua

hukum fitah yang dikendalikan jiwa manusia dalam

setiap jenjang:ienjang dan keadaannya serta meng-

ahr seluk-beluk perhimpunan manusia pada setiap
situasi dan kondisinya Dari sinilah Al-Qur'an
berfungsi untuk menterapi jiwa yang mengisolasi
diri dan himpunan manusia yang terpencar-pencar
dengan undang-undang yang sesuai dengan fitratr
yang saling bermusuhan pada derapderap langkah-
nya perjalanan-pe{ialanannya, dan penyimpangarF
peny.impangannya yang begihr rumit.

AlQur'an akan menterapinya dengan terapi yang

tuntas sesuai dengan langkah-langkah pada setiap
sisi-sisinya dan pada saat itu juga. Tidak ada yang

tersembunyi dalam neracanya kesulitan yang begiht
banyak ataupun kesamaran yang sudah hrmpang-
tindih yang bertentangan dalam kehidupan suahr
individu dan jamaah. Karena Pembuat undang-un-
dang tersebut adalah TatYang Maha Mengetahui
fihatr di setiap keadaan-keadaan manusia dan penya-

maran-penyaruran yang sudah tumpang-tindih ifu .

Adapun sistem perundang-undangan manusia,
sangat berpengaruh kepada kelemahan manusia
dan percampuradukan kehidupannya. Dari sinilah
undang-undang tersebut tidak mampu menguasai
semua kemungkinan-kemungkinan pada safir wakhr.

Terkadang mungkin undang-undang ihr bisamen-
terapi zahir suatu individu ataupun suahr selompok
dengan obat yang dengannya bisa menimbulkan
gejala/penyakit baru yang buhrh dengan solusi baru!

Sesungguhnya mukjizatAlQuran ini lebih men-
dalam dari sekadar mukjizat sistem dan makna-
maknanya. Lematrnya jin dan manusia untuk men-
datangkan sesuatu semisalnya merupakan tanda
lemahnya mereka unhrk membuat suafu manhaj
seperti manhajny4 tidak mampu mencakup seperti
apa yang dicakup dalam Al-Qur'an.

Antipati Kaum Q;rraisy terhadap Kebenaran
Nubuwah Rasulullatl

,E ;'L 3i'"Ki t t -5- o:St e
'Li,j $ t'ori' ri;,iq .-v{i'# #,
tz4)36$\iSiGK.6"u;:G';tA\
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"Saungguhnya Kami telnh m,engulang-ngukng lnpana
manusia dnlnm Al- futi an ini tiap aiap macam perum-
pamaan, tapi kebanyakan manusia tidak mmyukai
fuanli mmgingkmi (ny a). Dan, mnelm bnknta,'Kami
sekali-kali tidak pncaya kepadnmu hinga kamu
m.emnnmrlnn mnta air dmi bumi untuk knmi; atau
lmmu mnnpunyai sebuah lubun kormn dnn ongur, lnlu
lmmu alirlan sungai- sungai di celah leebun y ang daas
alirannya; atau lmmu jatuhlwn lmgit bnkzprng-lcelrrg
atas lumi, sebagaimnna lmmu lanknn; atau learnu

dnnng Allah dan malnilat-malaikat bnhadapan
muka fungan lnmi; atau knmu mempunyai sebuah

rumah dnri emas; atau larnu raik kc langit. Dan, Anmi
seluli-lali tidnk altnn mempucayai lurailanmu itu
hinga diturunlwn atas lwmi sebuah kitab suci yang
leami.'bam...." (d-Israa-: 89-93)

Demikianlah kelemahan jangkauan mereka
untuk mendalami ufuk-ufuk mu/r<jizat Al-Qur'an.
Sehingga, membuat mereka beralih meminta ke
pada beliau semua keajaiban kasat mata di luar
batas beliau. Mereka ngotot merengek-rengek usul-
an-usulan mereka itu yang menunjukkan kedang-
kalan akal pikiran mereka. Atau, mereka terus
mengejek-ej ek z,at Ilahi tanpa memitki adab dan
rasa bersalah sedikit pun. Tidak ada manfaatnya
mereka mengubahAl-Qur'an yang penuh perum-
pam:urn di dalamnya untuk menyingkap hakikat-
hakikatnya melalui metode yang beragam dan
sesuai dengan akal-akal dan perasaan-perasaan
manusia yang berbeda-beda, di setiap generasi dan
sejarah mereka.

'....Topi lubanyalwn mnnusin tidnk mcmpnmyai kz-
cuali mmginglwri (ny a). " (al-lstaa' z 89)

Mereka menggantungkan keimanan mereka
kepada Rasulullah dengan cara agar beliau me
mancarkan mata air dari bumi unfuk mereka! Atau,
beliau mempunyai sebuah kebun korma dan ang-
gur, lalu beliau alirkan sungaisungai di celah kebun
yang deras alirannya! Atau, agar beliau bisa men-
datangkan azab dari langityang ditimpakan kepada
mereka sebagaimana beliau peringatkan kepada
mereka akan peristiwa yang terjadi di hari kiamat
kelak! Atau, beliau datangkan Allah dan para ma-
laikat-Nya untuk berhadapan muka dengan merek4
membela dan menolong Rasulullah, seperti yang
mereka lakukan di kabilah-kabilah mereka! Atau,
agar beliau memiliki sebuah rumah yang terbuat
dari barang tambang yang bernilai. Atau, juga supaya

beliau naik ke lansrt.Tidak cukup hanya naik saja
ke atasnyadengan disaksikan oleh mereka Bahkan,
beliau diminta harus kembali kepada mereka de-
ngan membawa sebuah kitab tertulis yang bisa
mereka baca!

Jelas sekali kedangkalan dayajangkau dan per-
sepsi mereka itu,seperti yang tampak pada kengotot-
an mereka di bafik permintaan-permintaan mereka
yang tidak masuk akal tersebut. Mereka telah
menyamakan antara rumah yang penuh aksesoris
dan naikke atas langit!Antara memancarkan mata
air dari bumi dan kedatangan Allah serta malaikat
unfuk berhadapan muka dengan mereka! Orang
suka menghimpun dalam benaknya di antara semua
permintaan ini, dia itulah manusia pembuat hd-hal
yang aneh. Maka, apabila Rasulullah bisa
mengabulkan semua permintaan mereka itu, baru-
lah mereka dapat menyaksikan keimanan kepada
Rasulullah dan membenarkan risalahnya!

Mereka telah lalai darimukjwatkekal yang di.
milikiAlQur'an. Merekaterbukti lemah unhrk men-
datangkan hal yang serupa dengan AlQur'an pada

sistemnya maknamaknany4 dan manhajnya Akan
tetapi, mereka tidak mampu menyenhrh mukiizat
dengan pancaindra mereka" Makany4 mereka me
minta sesuahr yang bisa dijangkau oleh pancaindra
mereka!

Hal-hal yang ajaib bukanlah perkara buatan Rasu-

lullah. Hal itu bukan pula sebagai kesibukan beliau.
Akan tetapi, hal-hal yang ajaib itu adalah urusan
Allah sesuai dengan takdir dan hilanah-Nya. Bukan
tugas Rasulullah untuk memintanya apabila tidak
diberikan oleh Allah kepadanya. Adab menerima
risalah dan menjangkau hikmah Allah pada peratr-
annya telah melarang beliau unfuk mengusulkan
sesuatu kepada Rabbnya terhadap hal-hal yang
tidak dijelaskan secara terang-terangan.

i{;g'*y-,3iF^i;s\t)S
"Katnlmnlah, Malnsuci Tiiwnlw, bulanlnh alw ini
hanya seorang manusia yang menjadi rasul?"" (al-
Israa':93)

Rasulullah adalah manusia yang patuh pada
batasan-batasan kemanusiaannya dan beramal sesuai

dengan beban-beban risalah-Nya. Beliau tidak
mengusulkan sesuatu kepada Allah dan tidak pula
meminta tambahan terhadap beban yans dipikul-
kan kepadanya.
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Syubhat dalam HaI Keimanan
Syubhat yang mendominasi kaum-kaum ter-

dahulu sebelum dan sesudah kedatansan Muham-
mad saw. beserta masalah-masalah yang membuat
mereka terhalang dari keimanan kepada rasul-rasul
serta petunjuk yang dibawa adalah bahwa mereka
(kaum-kaum) itu telah menolakrasul dari golongan

rnanusia biasa dan bukannya dari golongan malaikat,

iArJ(t6<Le3Afi$,ic'fhi.J;6i'{6

t{;:Eu,s
'Dan tidak ada sesuatu yarry mmghnlangi manusia

untuk bniman tatkala danng petunjuk lupadanyo,
Iucuali pnltataan merelca, Adnknh Allah rnengutus

searung,nwnusiamenjadirasul?"'(al-lsraa-294)

Wahaml*rayalan' ini mencuat lantaran manusia
tidak mematrami nilai kemanusiaan dan kehormat-
annya di hadapanAllah. Sehingga, menyebabkan
mereka menebarkan isu atas manusia agar meng-
aku menjadi rasul dari sisi Allah. Demikian pula
wahamini muncul akibat ketidaktrahuan mereka
akan tabiat alam semesta dan tabiat malaikat, bahwa
mereka tidak dipersiapkan untuk menetap di muka
bumi ini dalam rupa mereka sebagai malaikat se
hingga manusia bisa membedalan dan yakin bahwa
mereka benar-benar malaikat.

'u-ffi :a,5?4r,t$Ct4j'it
iJaurJ:ai6465

"Katakanhh,'Kalau ada malaiknt-malnikat yang
berj alnnjakn wbagai pmghuni di bumi, nismya l(ami
turunlwn dari kngit lupada mnekn snrang mal"aiknt

menjadi rasul."" (al'lsraa': 95)

Seandainya saja Allah menghendaki malaikat
untuk hidup di muka bumi ini, pastilah Allah akan
menciptakan mereka dalam rupa manusia. I(arena
rupa ifu sesuai dengan hukum penciptaan dan
tabiat bumi ini. Seperti yang Ailah frmankan,

'Dan lwlnu Kami jadiltan rasul itu (dari) mnlnilut,
tentulah Kami jadikan dia berupa laki-laki." (al-
Antaam: 9)

Allah Mahakuasa. atas segala sesuatu. Akan
tetapi, Allah menciptakan hukum alam dan semua
mal*rluk-Nya ini sesuai dengan hukum-hukum-
Nya yang berlaku dengan qudrahdan kehendak-
Nya. Allah menetapkan agar hukum-hukum alam

yang berlaku terusmenerus berjalan pada poros-
nya Tidak mengalami perubahan ataupun pergan-
tian, agar hikmah yang tersembunyl di balik pen-

ciptaan dan pembentukan dapat terwujud. Hanya
saja manusia tidak mematraminya!

Selama semua kejadian itu merupakan sun-
nahrllah pada maktrluk-makhluk-Nya" maka Allah
akan memerintahfan Rasul-Nya unhrk melarang
merekamelakukan debat dan menyerahkan semua
urusannya dan urusan mereka kepadaAllah yang
Allah saksikan atas merek4 membiarkan beliau
mengahr urusan mereka Allah Maha Mengetahui
dan Maha Melihat semua hamba-Nya

., 2L,j(fryQ^{$J, $;V,:jZ S
tuw

'I{ntnliltilah' Cukuplnh Allnh mmj adi s alsi antam o}a
dnn lamu selwlian. Saunguhnya Dia adalahMalm
Mengetahui kgi Mahn Melilwt alan hamla-lwnba-
Nya. "'(al-Israa': 96) 

.

Ini adalah sebuatr perkataan yang mengandung
suasana ancaman. Sedangkan, tempat kembalinya
dilukiskan pada peristiwa dari peristiwa-peristiwa
besar hari kiamatyang sangat menakutkan.

Potret Tempat *** ,"o 
""r,Uoo

',A5"e'4i[$A{";a!u{itntiJ j
KriClJit"'{6i;j&F j"-4;e

&wt*3;'11+(E'i&"6ie"g'
t&K('JrlE wgw'e\.&v+
x'Ju.pi* $'i-4 trtL;:iv t W
",{r';tgfi:,ft,SF;Si,o_fA11g;6 ji
&6j{Jf 'Arai,fr *l*rs#;r:K:

"B arangsiap a y arg ditunjuki Allnh, dialn h y ang mm-
dnpat paunjuk; dnn barangsiapa yang Dia sesatlmh

mala s elali- lali lwmu titak alan mmdapat p molnng-
penolong bagi mueka selain Dia. Dan, Kami akan
mmgumpulkan mnelw padn hnri kinmnt (disaet) atas

mukn muelw dalnm luadnnn buta, bisu, dnn pekak.

Iimpat lcediaman merelu adalnh nerala Jalannnm.
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fiap-tinp knL nyaln a\i ne,almJahnnnnm itu akan padnm,

lmmi tamb ah lngi bagi mneln ny alnn| a. Itul"ah bal"asan

bagi merelu, larmn sesunguhny a merekn lafw lcepadn

ay at- ay at Kami dnn (lmrma mneka) bnkan, Apal(nh
bila kami telnh menjadi tulang-belulang dan benda-

bendn yang hnncur, lmmi bennr-benar almn dibangkit-
lmn lr,embali sebagai mnkhluk baru ?' Apalah mneka
tidak manperh.atikan bahwa Allnh yang menciptakan

lnngit dan bumi adalah berkuasa (puln) menxiptnkan

yang serupa dengan mereka, dan telnh menetapkan

waktu tntenlu bagi mtrekn yang tidnk ada lceraguan

padanya? Maka, orang,-orary zalim itu tidak meng-

hendnkikecualileeknfran."(al-Israa-:97-99)

Allah telah menjadikan pehrnjuk dan kesesatan
sebagai suatu ketetapan. Dia meninggalkan kepada
manusia ketetapan-ketetapan ihr agar mereka ber-
jalan sesuai dengan ketetapan tersebut dan meng-
hadapi segala akibat-akibatuiya. Di antara sunnah-sun-

nah itu adalah bahwa manusia diberikan kesiapan
dalam menerima petuniuk atau kesesatan sesuai de
ngan apa yang telah disiapkan masing-masing jiwa ke
tika berjalan di atas jalan pehrnjuk atau jalan kesesatan.

Orang-orang yang berhak memperoleh hidayah
Allah dengan usaha-usahanya dan jalur-jalurnya,

makaAllah pasti akan menunjukinya. Inilah orang
yang benar-benar mendapat pehmjuk Allah. Karena
ia telah mengikuti petunjukAllah itu. Sebaliknya,
orang{rang yang berhak mendapat kesesatan de-

ngan cara berpaling dari bukti-bukti petunjuk dan
ayat-ayatnya, maka tidak ada seorang pun yang

akan menolong dia dan azab Allah,

',.Makg selali-knli lamu tidnk alan mmdnpat pan-
lnrg-pmolong bagi mnelca selnin dari Dia..*"

Allah akan mengumpulkan mereka pada hari
kiamat nanti dalam rupa yang memalukan dan
menyerarnkan,' D iseret atas mula mnela. "Mereka
berusaha unfuk melindunginya. "Buta, bisu, dan

F eluk."Lenyap dan diharamkan bagi bagian-bagian
tubuh mereka yang telah mengantarkan mereka
kepada tempat yang penuh dengan kesesakan ini.
Itu semua sebagai balasan atas apa yang mereka
telah telantarkan dari anggota-anggota hrbuh mereka
pada kehidupan dunia dari memperhatikan bukti-
bukti petunjuk Dan "tempat lediamnn mnela adnlnh

nnafuJahmtnam", di al<llrnya Tidak merasa dingin
ataupun nyaman.

\i.ap-ttap knli neraka apiJahnnnam itu alan padam,

Ifumi tnmbah lngi bagi mcreka nyalnnya." (al-Israa-:
e7)

Itulah kesudahan yang menyeramkan dan balas-

an yang mengerikan. Akan tetapi, mereka benar-
benar berhak memperolehnya karena kektrfuran
mereka terhadap ayat-ayat Allah,

"Itulah balasan bagi mereka, lwrena sesungguhnya

mereka lafir lupadn ayat-ayat Kami...."

Mereka telah inengingkari hari berbangkit dan
mengelak dari kepastiemnya,

'Dan (larmamaelm) bnluta, 'Apalwhbik lami telah

mmj adi tulang-bekkng dan bendn-bendn yang hnnmr,

lcnmi bmar-benar almn dibangkitlan kunbali sebagai

malihluk baru ? "' (al-lsraa' : 98)

Konteks ayat menggambarkan peristiwa ini se
akan-akan kejadiannya sedang berlangsung seka-

rang. Seolaholah duniayang dahulu mereka diami
telah terlipat lembaranJembarannya dan menjadi
sesuafuyang jauh dan terlupakan. Ifulah caracara
Al-Qur'an dalam melukiskan berbagai peristiwa
dan penayangannyayang realistis dan hidup, yang
meninggalkan bekap di hati-hati dan perasaan-

peras:nn manusia sebelum lewat walitunya.
Kemudian konteks ayat kembali membantah

mereka dengan gaya bahasa yang realistis yang
mereka saksikan, namun mereka lalaikan,

'Dan apakah mereka tidak memperhatilmn bahwa
Alkhyangmenciptalan lnngit dnn bumi adnlah bn-
lruasa (puk) mmrip tnlwn y ang smQa dengan m.erela. "

Keanehan apa yang terdapat pada hari ber-
bangkit? Allah ailalah Pencipta alam semesta yang
sangat besar ini dan Dia pasti mampu untuk men-

ciptakan yang serupa dengan mereka l{alau begihr,
Dia lebih mampu untuk mengembalikan mereka
hidup kembali.

"...Dan telah menetaplan waktu tertentu bagi mnelw
yang tidnk ada leraguan pad.anya?"

Karenany4 fu nggulah mereka sampai wakhrnya

dan hrndalah mereka sampai pada tanggal mainnya

'Makn, nrang-nrang zalim itu tidak menglundaki le-
cuali fulmfiran. " (al-Israa': 99)

Mereka akan dibalas dengan adil setelah jelas

bukti-buktinya, gejala-gej alany4 dan tanda-tandanya.

Begihrlah, orang{rang yang suka mengusulkan
permintaan-permintaan yang aneh ft erupa rumah-
rumah yang mewah, pohon korma dan anggur,
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mata-mata air yang memancar), mereka itu sangat
pelit dan kikir. Meskipun jika gudang-gudang
rahmatAllah telah dilimpahkan kepada mereka,
niscaya mereka akan menahan harta-harta itu
karena khawatir lenyap. Sedangkan, rahmat Allah
tidak akan habis dan berkurang sedikit pun,

'-e#i(F,;{r,6f '6K}'F\i"t,
' 

$ 6Flitiit43'av ,
"Katalmnlah,'Kalnu kamu mcnguasai perbendalnra-
an-perbendaharaan rahmat Tfuhanku, niscaya per-
bendnharaan itu lamu tahnn, lnrena takut mem-

b elanj alwnny a.' Dan adnlnh mnnusin itu sangat kikiri'
(al-Israa': 100)

Itulah gambaran yang paling tinggi dari sifat kikir
ini. Sestrngguhnya rahmat Allah meliputi segala
sesuahr. Tidak dikhawatirkan lenyap ataupun ber-
kurang. Akan tetapi, jiwajiwa mereka sudah terlalu
kikir dan menahan rahmat Allah itu serta pelit
bukan main jika mereka yang memiliki gudang-
gudang rahmat tersebut!

Bekal Dalnvah *.Or;:
Yang jelas bahwa maraknya permintaan-per-

mintaan ngelantur tidak akan membangun keiman-
an di dalam hati yang menyeleweng. Tengoklah
Nabi Musa. Dia telah dibekali sembilan macam
mukjizat yang terang oleh Allah, tapi didustakan
oleh Fir'aun dan para kaki-tangannya. Sehingga,
aktrirnya Fir'aun dan seluruh kaki-tangannya me
nemui kebinasaan.

'*i;ydip'#.*);'€46;.t4\;fr13
gF. e;t-<$!.t +LrelA iii $ i( s;

: -. Ssf r I-l ${6'ijU L&fi i 6 $:
& 6;s, : ;; "+ 1,$ o;'';y;;:i'ii
G i1, ;,',, ;g;E,6.ii'g iy:;- S i63
/z /.. z 1-tc)!z .
;l*l:rll,.ilYlL5\:l

"Sesungguhny a Kami telnh memberiknn ktpadn Musa
snnbilnn buah mukii<at yarry nyata, m"ala tnrry aknnlnh

lup adn bani lvael, tatkala Musa dntug ktpadn merela
Lalu Fir'aun bulrnta lupadanya, 'Sesungguhnya ala
sanglw lmmu, hni Musa, seorangyang lenn sihir.' Musa
metjawab, 'Sesunguhnya lamu telah mengetahui
bahwa tiada yang mmurunknn mukjiat-mukji<pt ltu
Icecuali Tuhan Yang memelihara lnngit dan burni
sebagai bukti:bukti yang nyata: dan sesungguhnya alat
mmgira knmu, Ini Fir'aury seoratg I ang aknn birnsa.'
I{ernudian Fir'aun hntdok mmgusir mnela (Musa dnn
pengileut-Pergikutnya) dari bumi (Mesir) itu, mnkn
Kami tenggelamlnn dia (Fir'aun) snta orang-orang
yang bnsamn dia selurularya. Kmni bufrman sesudah

itu kepadn bani Israel Diamlnh di rugni ini, mnlw
apabiln dnnngnu$a bnbangkit, niscaya lfurni dntang
kan lnmu dalam leeadaan bucarnpur baur (dengan

musuh-rnusuhmu). "' (al-lsraa': 101 - 104)

Perumpamaan kisah Nabi Musa dan bani Israel
di sini disebutkan untuk menyelaraskan dengan
konteks surah al-Israa' ini dan penyebutan Masjidil
Aqsha di awal ayatserta sekilas tentangkisah Bani
Israel dan Nabi Musa- Begitu pulapadanya diulas
penyebutan alam aktrirat dengan kedekatannyake
pada Raja Fit'aun dan kaumnya sebagai sebuatr mu-
nasabah (korelasi) peristiwa hari kiamatyang sangat
dekatpada konteks surah dan tempatkembali orang-
orang yang suka mendustakan hari berbangkit
seperti yang diiluskasikan peristiwa tersebul

Sembilan buah mukjizatyang diberikan kepada
Nabi Musa tersebut ialah tangan yang putih cemer-
lang, tongkat, serta azab Nlah yang ditimpakan
kepada Fir'aun dan kaumnya berupa musim ke
marau yang panjang, kekurangan buah-buahan,
angintopan, belalang, kuhr, katalL dan darah (yakni

air minum yang berubah menjadi darah). Bani
Israel adalah para saksi perseteruan antara Nabi
Musa dan Ffu'aun.

"LaJu Firhun bnlmn lepadanya, 'Sesungguhnya aku
sanglw lmmu, lwi Musa senrargyang ktra sihir."'(al-
Israa': 101)

IGlimat kebenaran, tauhidullah serta dakwah
untuk meninggalkan kezaliman, thaghut, dan
penyiksaan tidak lahir pada kebiasaan para thaghuf
kecuali dari para penyihir yang sama sekali tidak
mengetahui apa yang ia katakan! Para thaghut
semaqlm penyihir-penyihir Fir'aun tidak bakal
mungkin bisa membayangkan arti-arti ini semua.
Tidak pula masing-masing mereka mau meng-
angkat kepalanya (berani) untuk berbicara tentang
muklizat Musa kalau mereka masih memiliki
kekuatan rasionya!

'J)r;l-e.D:l:1lU!u&

&64K!'+';--fil;5
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Sedangkan Musa, ia perkasa dengan kebenaran
yang telah dikirim kepadanya dengan terang dan
cemerlang. Ia tenang dengan pertolongan Allah
kepadanya dan siksa-Nya atas para thaghut.

'Musa mmj awab,'Sesungguhnya kamu telnh mmgeta-

hui bahwa tiada yang menurunlmn mukji<at-mukjizat
itu kecuali Tfuhnn Yang memelihnra lnngrt dan bumi
sebagai buldi-buWi yangnyata, dnn sesungguhnya alat

mmgira lwmu, h.ai Fir'aun, senrangyang al(an biiosa.""
(al-Israa-: 102)

Yakni, lenyap dan hancur. Sebagai balasan ke-
dustaanmu terhadap ayat-ayat Allah, sedangkan
kamu tahu bahwa tidak seorang pun memiliki
muhiizat-mukj izat it;t selain-Nya. Mukjizat-mukjiZat
tersebut sangat jelas dan tampak dengan terang
sebagai bulti-bukti yang nyata. Bahkan, digambar-
kan bahwa mukj izat-mukjintitu adalah mata yang
menyalak yang menyingkap hakikat-hakikat dan
menelanjanginya

Ketika itulah para thaghut itu serta-merta meng-
gantungkan segalanya kepada kekuatan materinya
dan bertekad unhrk menghabisi serta memusnah-
kan Musa dan para pengikut-pengikutnya,

"Kemudinn @ir'aun) hendnk mmgusir (Musa dnn p ara
pengilafinya) daribumi (Mesir) fiz. "(al-Israa-: 103)

Besitulah para thaghut mengelak dari kalimat
kebenaran.

Saat itu juga kalinnt (ketetapan) Allah berlaku
atas para thaghut dan berlangsunglah sunnah-Nya
untuk membinasakan orang-orang zalim dan me
wariskan bumi ini kepada kaum yang tertindas lagi
bersabar.

'Malca, Ihmi tengekmknn dia (Fir'aun) suta nratg-
orang yarry bersama-sama dia seluruhnya. Kami
befirmnn saudnh itu l"pono bani Inael, 'Diamlah di
negeri ini, maltn apablla danngmnsa bnbangkit, nis-

caya Karni dntanglan lamu dnlam ktadnnn bncampur

baur (dmgan musuh-musuhmu).'' (al-Israa': 103-

104)

Begitulah tempat kembali bagi orangorang yang

mendustakan ayat-ayat Allah. Dan, begitulah Allah
wariskan bumi ini kepada kaum yang lemah (ter-

tindas), dengan menyerahkan semua amal dan
moralitasnya untuk kemaslahatan mereka di bumi
ini. Kita telah tahu bagaimana tempat kembali kaum
tertindas ini pada awal surah. Sementara di sini (di
dunia ini), Allah membiarkan mereka dan juga
musuh-musuh mereka sampai menemui balasan
akhirat kelak, 'Apabil.a datang masa berbangkit,

niscaya Kami dntanglan kamu dalam leeadaan ber-

campur baur (dmgan musuh-musuhmu). "

Ilikmah Dihrnrnkannya Al-Qur'art
Itulah sekelumijperumpamium tentang mukjizat,

bagaimana progrds kaum pendusta dan seluk-beluk
keberlakuan sunnatullah atas para pendusta. Ada-
pun Al-Qur'an ini telah datang dengan membawa
al-Ha4agar selalu menjadi bukti nyata, dan turun
secara berangsur-angsur agar dapat dibaca dengan
perlahan sepanjang masa,

t 6iJCt n ytt:,iTi,Ti W ;J {rj
ii-"*r;;:Et;*-A6;:':6!-;:;j(t!'
"Kami turunlwn Al- @i an itu d.engan sebmm-bmnr-
nya dan Al-@ti an itu telah turun dmgan membawa

kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, me-

lninlean sebagai pembawa bnita gembira dnnpemberi
pningatan. Al- @ti an itu telnh Kami turunknn dzngan

b erangsur - angsur agar kamu memb acaknnny a p er -

lahan-lahan lcepada manusia dan Kami menurun-
lwnny a bagian demi bagian." (al-Israa': 105-106)

Al-Qur'an datang untuk mentarbiah umat dan
menegakkan sistem di tengah-tengah mereka. Ke-
mudian umat ini akan menyebarkannya ke penjuru
bumi, timur dan barat. Juga mengajarkannya ke-
pada manusia se5uai dengan manhajnya yang sem-
purna dan komprehensif Berangkat dari sinilah Al-

Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur sesuai
dengan kebufuhan realitas umat manusia. Sesuai
dengan kondisi yang menyertai masamasa tarbiah
yang pertama. Tarbiah (pembinaan) akan sempurna
dalam jangka waktu yang sangat panjang dan
dengan percobaan operasional dengan masa-masa
yang sangat panjang pula. Al-Qur'an datang untuk
menjadi mnnhaj amaliyyan'konsep aplikatif yang
akan terwujud sedikit demi sedikit pada jenjang
i'dnd' pemdd. Tidak dengan metode fiqih teori dan
fikrah sematayang hanya diperoleh dengan mem-
baca dan untuk kenikmatan akal pikiran!

Itulah hikmah diturunkannya Al-Qur'an dengan

berangsur-angsur. Tidak dengan sekaligus sejak
awalnya.

Generasi pertama dari umat ini telah menerima
Al-Qur'an dengan cara seperti ini. Mereka men-
dapatkan taujih'arahm' dari Al-Qur'an yang lang-

sung diaplikasikan pada realitas kehidupan setiap
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kali datang statemen perintah atau larangan dari-
nya, setiap kali mereka menemukan darinya suatu
yang sunnah ataupun yang fardhu. Mereka tidak
pernah menjadikan Al-Qur'an sebagai kesenangan
akal atau jiwa seperti halnya saat mereka mem-
pelajari puisi dan sastra Tidak pula mereka men-
jadikannya sebagai hiburan dan senda gurau belaka
seperti ketika mereka merekam kisah-kisah dan
dongengdongeng bohong. Sehingg4 mereka dapat
berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kehidupan
mereka sehari-hari.

Mereka beradaptasi dengan Al-Qur'an ini pada
perasaan-perasaan dan jiwa-jiwa mereka, pada
akhlak-akhlak dan aktivitas-alitivtias mereka. Di
rumah-rumah mereka ataupun di tempat-tempat
kesibukan mereka. AlQur'an adalah manhaj hidup
yang mereka arnbil di saatmerekakesampingkan
segala yang selain Al-Qur'an dari apa yang mereka
wariskan, mereka kenal, dan mereka tekunkan
sebelum AlQur'an hrun di tengah-tengah mereka

Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Dahulu apabila
ada seseorang di antara kami yang mempelajari
sepuluh ayat"'atidak beranjak ke ayat berikutrya
sehingga ia memahami kandungan maknanya dan
merealisasikannya secara langsung."

Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini di atas
dasar kebenaran. Ia furun unfuk menyatakan ke-
benaran di atas bumi ini dan mengokohkarury4'7/-

@f * itu telah turun duryan (mmtbaw a) leb er7man. "
Kebenaran adalah temaAl-Qur'an dan kebenaran
pula tujuannya. Dari kebenaranlah tonggak-tong-
gakAlQur'an, dan dengan kebenaran pula pusat
perhatiannya.

Kebenaran yang orisnal dan kokoh di hukum
wujud ini yang menciptakan adalah Allah. langit
dan bumi tegak di atas dasar kebenaran ini. Kedua-
nya mengenakan baju kebenaran tersebut Dan, Al-
Qur' an terikat dengan undang-undang alam wujud
ini seluruhnya. Ia memberikan isyarat kebenaran
kepadany4 dan menunjul&an kebenaran kepada-
nya. Al-Qur'an sendiri adalah bagran dari undang-
undang itu. Kebenaran adalah benang dan daging-
nya Kebenaran adalah pembahasan dan tujuannya
Sedangkan, Rasulullah adalah pemberi kabar
gembira dan pemberi peringatan dengan al-Haq' N-
Qur'an' yang diturunkan kepadanya.

Di siniAllah memerintahkan Rasulullah untuk
menjawab pertanyaan kaumnya dengan Al-Qur' an.

Membiarkan mereka memilih jalan hidupnya. Jika
mereka ingin, pasti mereka akan beriman kepada
AlQur'an. Sebalikny4 apabila mereka ingin, biarlah

mereka mengingkarinya Mereka akan menang-
gung beban para pengikutnya terhadap apa yang
mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Akan di-
letakkan sebuah contoh di hadapan mereka dari
orang{ftmg yang telah diberikan ilmu sebelumnya
dari golongan Yahudi dan Nasrani yang beriman
kepada Al-Qur'anini. Semoga contoh itu menjadi
qudwahdansuri tauladan bagi mereka sementara
mereka sendiri adalah kaum ummi (tidak bisa baca-

hrlis) yang tidak diberikan ilmu ataupun kitab suci.

Cfri Hamba Allah ya"trg Sejati

,fir+*4:r-)1t'3r.:i6Yh3{J-,,,94;};
'a6icji;:;)tjfr te"o€:JfuY;A"
iiircKe6:i+&i j4$$as;U

$fr('*
'Knnlmnlnlt"'Bdmanlnh knmu lepalany a atnu tidnk
usah bniman (samn saja bagi Ailnh).' Sesungguhnya

orang-lrang yang diberi pengetahuan sebelumnya

apabiln Al- @i an dibacalan lepadn mnelm, merelm

menyurglwr atas muka mneka sambil bnsujud. Dan
mnelw b nlmta, Mahasuci Tuhan lami, sesunguhny a
janji Tuhnn karni pasti dipmuhi.'Dan muekn me-

nyungkur atas mula muekn sambil menangis dan
mnelrnbntambahkhusyu."(al-lsraa':107-109)

Penggalan ini adalah tayangan yang menyentuh
lubuk hati. Tanyang:m orang-orang dahulu yang
diberikan ilmu. Ketika mereka mendengarkan Al-
Qur'an, mereka menjadi sangatktrusyu dan "rnnela
meny urrykur atas mulw mnela santbil b nsuj ud' (ayat
107). Mereka (orangorang yang diberi ilrnu) tidak
dapat menahan diri mereka. Mereka sebenarnya
tidak sujud, tetapi "mnelw mmyungkur atas mukn
mereka sambil bersujud." Kemudian lidah-lidah
mereka berucap dengan latadz-latadz yang meng-
getarkan perasaan-perasaan mereka yang keluar
dari rasa mengagungkanAllah dan membenarkan
janji-Nya' Mah.asuci Tfulu.n lami, s esunguhny a j anj i
Tillan lmmi pasti dipmuhi" (ayatl}8).

Pengaruh ayat Al-Qur'an telah rnengalahkan
mereka. Ungkapan latadz-latadz pun tidak cukup
untuk melukiskan apa yang dirasakan dadadada
mereka karenanya. Tiba-tiba linangan air mata melesat
mengungkapkan pengaruh yang bergemuruh yang
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sudah tidak dapat lagi diilustrasikan oleh lafadz-
lafadz, 'Dan msrelw rne,xyurgkur atas mula tnerekn

sambilmenangadanmereknbunmbahkrtusyu"(ayat
109) di atas segala kelifiusyuan yang mereka rasakan.

Itulah peristiwa yang mengilustasikan keadaan
perasaan yang meluapluap. Peristiwa yang me
lukiskan pengaruh Al-Qur'an di dalam hati-hati
yang terbuka untuk menyambut geloranya. Di
dalam hati yang mengenal tabiat dan nilainya di-
sebabkan ilmu yang diberikan kepada mereka se.

belumnya.Ilmu yang dimaksud di sini adalah apa
yang Allah turunkan berupa kitab suci sebelum Al-
Qur'an ini. Sedangkan, ilmu yang benar datang dari
sisiAllah.

Anjurdn Menyeru Allah dengan Asmaul Husna
Peristiwa yang mengisyaratkan tentang orang-

orang yang dikaruniakan ilmu ini dipaparkan
konteks ayat tersebut setelah memberikan opsi
kepada kaum antara beriman kepada Al-Qur'an ini
atau tidak beriman. Kemudian mengflasnya untuk
membiarkan mereka menyeru Allah sekehendak
mereka dari nama-nama Allah. Sebelumnya, mereka
mengingkari narn-namaAllah dengan Ar-Rahtnnn
disebabkan waham-waham jahiliah mereka. lalu
mereka menyingkirkan asmaAllah ihr. Sebenarnya
semuanya adalah nama-nama-Nya yang mereka
kehendaki unhrk mereka seru dengan asrna-asma

tersebuL

"s:X{i*-irif ,Vir;$l:;li$i;rKiG:,i$

46yA{:5t"*91'Afifrit;
$

'Katala nlah'S mtlah Allnh atau smtlnh Ar- Rahmmt.
Dengan tama Jang mana saja lenmu smt, Dia m.an-
puny ai al- asmaul husra (namn-rwmn y ang tnbaik) "'
(al-Israa': 110)

Itu tidak lain adalah titik-titik kelemahan jahiliah
dan waham paganisme yang tidak akan mungkin
pantas untuk didiskusikan dan dijadikan sebagai
dalih.

Demikian pula Rasulullah diperintahkan untuk
bertindak pertengahan dalam shalatnya, antara
suara keras dary suara perlahan ketika kaum
musyrikin membalas shalat beliau dengan tindakan
olok-olokan dan penyiksaan, dengan membuat
mereka lari dan menjauh. Semua itu bisa dilakukan
oleh beliau. IGrena membaca ayatAQur'an anbra
suara keras dan pelan lebih tepat konsen dalam
menghadirkan Allah,

'Dan janganhh lmmu mengeraslan su(na;rnu dnlnm
slnlatmu dan janganlahpuln mnmdahlunnya snta
carilnh jalnn tengah di antara kedua itu."(al-Israa':
110)

Surah alJsraa' ini akhirnya dituhrp sebagaimana
dimulai dengan pujipirjian kepadaAllah, menyata-
kan keesaan-Nya tanpa memiliki anak dan tanpa
sekutu, menyrcikan-Nya dari kebutuhan-Nya ke
pada seorang penolong dan pembela Dialah Yang
Mahatinggi lagi Mahabesar. Penutupan surah ini
meringkas poros surah yang diputar di dalamnya
dan dimulai kemudian diakhiri dengannya,

'Dan lrnnlanlnh, 'Segala puji bagi Alkh Yang tidak
mempuny ai annk dan ti.dnk mzmpuny ai s ekutu dnlnm
keraj ann- Ny a. Dia bulan puh hinn y ang memnlukan

Fnnlnry dan agnglanlnh Din furryan pmgagungan

y ang sebenar-benarnya. "' (al-Israa': 1 11) 0

'.a. t /
$Ll\.-tut i
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W l;g & )6i5 5J ;;i ;i:K;#"[

itWS""Aa"i-646 j6i:,1r,
WUYe:6i6U*;#"(n+.
t&\itu$Stt(34^.;-,5;'l;
3i33",iJ\i'i{4i7y-$(*6t;'byct,
vq a t :ii. 3\"?,r ; i u' S' 6(ty-
(,:.r$(r;\5<t>r't:U,i!u;46:gWi
',;;'ir;--iAi#:i:'\Hq$x1ti
;).^i;tt*n.*in,4('U5"r.;)
v( ? n- $L;"\U [:v ! 63, yf,: a
!ftil .e;r3 o:'+ i5 4 {&)-i }3{?;
"Segala puji bagr Allah yang telah menurun-
kan kepada hamba-Nya Al-Kitab (Al-Qp"'a"t)
dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di
dalamnya (1) sebagai bimbingan yang lurus
untuk memperingatkan akan siksaan yang
sangatpedih dari sisi Allah dan memberi berita
gembira kepada orang-orang yang beriman yang
mengerjakan amal sale\ bahwa mereka akan
mendapat pembalasan yang baitc. (2) Mereka
kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. (3)

Dan unhrk memperingatkan kepada orimg-
orang yang berkatar'Allah mengambil seorang
anak' (4) Mereka sekali-kali tidak mempunyai
pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek
moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata
yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak
mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. (5) Maka
(apakah) barangkali kamu akan membunuh
dtimu karena bersedih hati sesudah mereka
be4galing, sekiranya mereka tidak berima^n ke-
pada keterangan ini (Al-Qur'an). (6) Sesung-
guhnya Kami telah menjadikan apa yang ada
di bumi sebagai perhiasan bagrnyao agar Kami
menguji mereka siapakah di antara mereka
yang terbaik perbuatannya. (7) Sesungguhnya
Kami bena"r-bena"r akan menjadika^n (pula) apa
yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
(8) Atau kamu mengira bahwa oriang-orang
yang mendiami gua dan (mempunyai raqim)
itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan

Kami yang mengherankan?(9) (Ingatfah) tata-
kala pemuda-pemuda ifir mencari tempatber-
lindung ke dalam gua lalu mereka berdoan
'\Malni Tbhan kami berikanlah rahmatkepada
kami dari sisi-Mu dan sempurnaka^nlah bagi
kami pehrnjuk yang lurus dalam urusan kami
(iti).''(10) Maka,.Kami hrtrp telinga mereka
beberapa tahun dalamgua ihr. (11) Kemudian
Kami bangunkan mereka agar Kami me-
ngetahui manakah di antara kedua golonga^n
ihr yanglebih tepat dalam menghitungberapa
lamanya mereka tinggal (dalam gua itu). (12)

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu
(Muhammad) dengan sebenarnya. Sesung-
guhnya mereka ihr adalah pemuda-pemuda
yangberiman kepada Ttrhan mereka dan Kami
tambahkan kepada mereka petunjuk. (l3)
Kami telah meneguhkan hati mereka diwakhr
mereka berdiri lalu mereka berkata" 'Thhan
kami adalah Thhan langit dan bumi; kami
sekali-kali tidak menyeru Thhan selain Dia.
Sesungguhnya kanti kalau demikian telah
mengucapkan perkataan yang amat jauh dari
kebenaran.' (14) Kaum kami ini telah menjadi-
kan selain Dia sebagai tuhan-hrhan (untuk di-
sembah). Mengapa mereka tidak mengemu-
kalan alasan yang terang (tentang kepercaya-
an mereka?) Siapakah yang lebih zalim
daripada orang-orang yang mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah? (15) Dan apabila
kamu meninggtlkan mereka dan apa ya^ng

mereka sembah selain Allalr, ma^ka ca^rilah tem-
pat berlindung ke dalam gua ihr niscaya Tbhan-
mu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya
kepadamu dan menyediaf€rl sesuahr yangber-
guna bagimu dalam urusan kamu. (16) Dan
kamu akan melihatmataha^ri ketika terbit con-
dong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan
bila matahari ihr terbenam menjauhi mereka
ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam
tempat yang luas dalam gua ihr. Ihr adalah
sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah.
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allab
maka dialah yang mendapat pehrnjuk; dan
ba"rangsiapa yang disesatkan-Nya" maka kamu
tak a^kan mendapatkan seorang pemimpin pun
yang dapat memberi petunjuk kepadanya (17)

Kamu mengira mereka ihr bangun padahal
mereka tidur. Kami balik-balikkan mereka ke
kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka me
ngunjurkan kedua lengannya di muka pinhr
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gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tenhr-
lah kamu a"kan berpalingdari mereka dengan
mela^rika.n (diri) dantenhrlah (hati) kamu akan
dipenuhi denga.n ketakutan terhadap mereka-
(18) Demikianlah Kami. bangunkan mereka
agar mereka salingbertanya di antara mereka
sendiri. Berkaalah salah seorang di antara
merekar'Sudah berapa lamal<ah kamu berada
(di sini)P Mereka menjawab,IGta berada (di
sini) sehari atau setengah hari.'Berkata (y"t S
tain lagi)r'Ibhan kamu lebih mengetahui berapa
lamanya kamu berada (di sini).Ivlaka, sunrlrlah
salah seorang di antara kamu perg ke kota
dengan membawa uang perakmu ini. Dan,
hendaklah dia lihat ma^nakah ma}anan yang
lebih baih ma"ka henda^klah dia membawa
makanan ihr unhrkmu. Hendaklah diaberlaku
lemali lembut dan janganhfi sekali-kali men-
ceritakan halmu kepada seorangpun. (19) Se-
sungguhnya jika mereka dapat mengetahui
tempatnu, niscaya mereka akan melempar
kamu dengan bahr, atau mema&samu kembali
kepada aganra merekaJika demikian, niscaya
kamu fidak akan berunhrng selama-lama^nya.'
(20) Dan demikian (pula) Kami mempertemu-
kan (ma^nusia) dengan mereka, agar manusia
itr mengetahui bahwa jar{i Allah ihr benar,
dan bahwa kedatangan hari kianatfidak ada
keraguan padanya. Ketika orang-orang itr ber
selisih tentang unrsan mereka, ora.ng-ora^ng ihr
berkatar'Dirikanlah sebuah bangunan di atas
(gua) merel<a Tirha^n mereka lebih mengetahui
tentang meneka-t Orang-ora^ng yang berlnrasa
atas unrsan mereka berkata, 'Sesungguhnya
ka.nri akan mendirikan sebuah rumah peri-
badatan di arasnya.' (21) Nanti (ada orangyang
akatt) mengalakan fiumlah mereka) adalah tiga
orang, yang keempat adalah anjingnya, dan
(yattg lain) mengatakan, '(fumlah mereka)
adahh lima orang, yang keena.nr adalah aqiing-
nya', sebagai terkaan terhadap ba.rang yang
gaib; dan $ang lain lagi) mengatakan,'fiumlatr
meneka) hrjuh orang yang kedeLapan adalah
anjingnya.' Ibta^kanlaho'Tbhanku lebih me-
ngetafui jumlah meneka, tidak ada orang yang
mengetahui (bilansan) mereka kecuali sedikit'
IGrena itq janganlah kanru (Muhammad) ber
tengkar tentang hal merekao kecuali per-
tengkaran lahir saja dan jangan kamu me-
nanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda
iur) kepada seorangpun di antara mereka. (22)

Dan jangan sekali-kali kamu mengata^kan ter-
hadap sesuahro'Sesungguhnya aku akan me-
ngerjakan ihr besok pagi', (23) kecuali (denga^n

menyebut)r'Insya Allalu' Dan, ingatlah kepada
Ttrhanmu jika kamu lupa dan katakanlah,
'Mudah-mudahan Tirhanliu a&an memberilcu
pehrnjuk kepada ya.trg lebih dekat kebenar-
imnya daripada ini.' (24) Dan mereka tinggat
ddam gua mereka tiga rahrs tahun dan ditam-
bah sembilan ahun [agi). (25) IGtakanlatq'Allah
lebih mengetahui berapa lamanya mereka
tinggal (di gua). Kepunyaan-Nyalah semua yang
tersembunyi di langit dan di bumt Alangkah
tera^ng penglihatan-Nya dan ala^ngkah tajam
pendengaran-Nya. Thh ada seonang pelindung
pun bagr mereka seLain dari-Nya dan lxafidak
mengarnbil seonang pun menjadi sekuur-Nya
dalam menetapkan keputusan.' (26) Dan
bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu,
yaihr kitab Ttrhanmu (At-Qur'an). fidak ada
(seorang pun) yang dapat mengubah kalimat-
lolimatsNya. Dan, kamu fidak al€n dapatme-
nemukan tempat berlindung selain dari-Nya"
(27)

Pengantar
Cerita tentang kisah-kisah merupakan unsur

yang paling dominan dalam suratr ini. Pada awalnya
diceritakan tentang kisah Ash-habul Kahfi, lalu
diceritakan tentang ltsah j annatain' dua kebun',
dilanjutkan derigan isyarat sekilas tentang kisah
Adam dan iblis. Pada pertengahannya diceritakan
kisah Musa berpetualang bersama hamba yang
saleh, dan pada aliihirnya terdapat kisah Zulkarnain.
Kisah-kisah ini menempati sebagian besar ayat
terhimpun dalam tujuh puluh satu ayat dari total
seratus sepuluh ayat di surah ini. Sebagian besar
ayatyang tersisa adalatr komentar dan keterangan
tambahan atas kisah-kisatr tersebul

Di samping kisah-kisah itu ada juga beberapa
gambaran kejadian-kejadian hari kiamat. Juga
fenomena-fenomena kehidupan yang dapat meng-
gambarkan suatu fikrah dan makna, sebagaimana
lazimnya metode Al-Qur'an dalam menyatakan
suatu hakikat dan menggambarkannya.

Sedangkan, tema sentral surah ini yang meng-
hubungkan tema-tema kecilnya dan redaksinya
terhrju kepadany4 adalah lwrelci atas akidnh korel$i
manlaj aruli"ris dnn bnpikir, dnn korelci segaln nnrmn
dtngan baromrtsr akfulnh ini.

Pertama, Korelrsi Atas Akidnh ditetapl<an pada
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bagian permulaan surah ini dan pada bagian akhir-
nya.

Yang di perrnulaan,

"Segaln puji bagi Allah yang telah mmurunlwn lnpodo
hnmba- Nya Al- Kitab (Al- @ri an) dan Dia tidak me-

ngadnkan ktbmglalan di dnlnmnya sebagai bimbingan
yang lurus untuk mcmpningatlmn akan siksann yang
sangat pedih dnri sisi Alhlt dnn mnnbni bnin gunbira
l"p odo orang- orang y ang b nim.an y ang mmgrj itkan
amnl mhh, bahwa mnekn aknn mmdnpat pmtbalnsan
yang baik. Mmelm lcelcal di dnlnmnya untuk selam.a-

Inm.any a. D ary untuk munp ningatknn lupadn lrang-
orarlgyang bnkan, Allnh mengambil seorang annk.'
Mneka seknli-kali tidak mempunyai pengetahuan

tentang hal itu, begitu pula nenek moyang merekn.

Aknglnh jelelmya lwn-lwn yang lcclaar dnri mulut
mneln. Mereka tidak rnengatalwn (sesuatu) lucuali
dusn.'(al-Kahfiz l-5)

Yang di akhir,

"Katakanlah,'Sesungguhnya aku ini hnnya seorang

mnnusia sepnti lcnmu, yang diwahyulan lcepadaku,
'Bahw a sesungguhnya Thlnn lnmu itu adnloh Iilhan
Yarry Es a.' B arangsiap a mengh"arap p erj ump aan dz -

ngan Tillanny a, mnla hennnHnh ia mmgnj aknn amnl
y ang saleh dnn j anganlnh ia mcmpnsekutuknn seorang

pun dalam bnibadah lapada Tillnnny a. "'(af-Kahfi :
110)

Demikianlah betapa rapi arahan surah ini dari
awal hingga akhir dalam mendakwahkan tauhid,
mengingkari kemusyrikan, menetapkan wahyr,
dan membedakan secara muflak antara Zatllatn
dan hal-hal yang baru. Arahan surah ini menyenhrh
tema itu beberapa kali dalam berbagai gambaran.

Dalam kisah Ash-habul IGhfi, para pemuda yang
beriman berkata,

'Tirhan kami adalnhTfuhan langit dan bumi. Kami
selwli-lali tidnk mnryau Tfulan selnin Din. Sesungguh-

nya lwmi lwlnu demikian tehh mengucaplmn pulan-
an jang amnt jauh dari lubmnran." (al-Katrfi: 14)

Dalam komentar tambahan atasnya,

'"Ihk ada seorang pelindung pun bagi mueka selain
dari-Nya dan Dia tidak mengambil seorang pun
rnenjadi sekutu-Nya d"alnm mm.etapkan luputusan. "
(d-Kafrli:26)

Dalam l<rsah janrutain'duakebun', lelaki muk-
min itu berkata kepada temannya dalam dialogny4

"Knwanny a (y ang mukmin) b dan lup adnny a s edang

din bucalwp-mkap dengannya, Walc(rh kamu lnfir

lcepada (Tuhan) yangmenciptakan lnmu dari tanah,
kzmudian dnri setetes air mnni, lalu Dia menjadilwn
kamu seorang lnki-laki yang sentpurna?'Tenpi aku
(pncaya bahwa) Dialnh Alkh Ihhmlw dan alw tidnk
mempersekutulmn seorarry pun dengan Tuhanku.'' (aI-
Kahfi:37-38)

Dalam komentaf tambahan atasnya,

'Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang aknn
menolongnya selain Allah; dan selalilwli ia tidak
dapat mtmbela dirinya. Di sann pertolnngan itu lnnya
dnri Allah Yang Hak. Dia adalnh sebaik-baik Pembni
pahnh dnn sebaik-baik Pemberi balnsan." (al-l(alnf,rz
43-44)

Dalam gambaran tentang salah satu kejadian
hari kiamat,

'Dan (irryatlnh) alan hari (yang letila itu) Dia bn-

firmnn,'Pangillnh olehmu seknlinn sekutu -selanu- Ku
yang knmu knnlmn itu.'Mereka lnla m.emanggilnya,
tetapi sekutu-sekutu itu tidak mtmbalns suuan mzrelm.

I{ani adnkan unntk mnekn wnpat lebinasonn (nnalm). "
(af-IGfrfi:52)

Dan, dalam komentar tambahan atas kejadian
lainnya,

'Makn, apaluh orang-orarg lwfir mmyanglw bahwa
mprelm (dnpat) mmgambil hnmla-hnrnba- Ku rcnjadi
pmnhng selnin Alw ? Sesunguhnya lfumi telah menye-

dialan nnalaJalmnnam sebagai tempat tinggal bagi
orang- or ang knfir. " {al-Kahfi : 102)

Kedua Koreksi Atas Metofu BnpikirP embenaran
dan koreksi atas metode berpikir dan menganalisis
terlihat nyata dalam pengingkaran terhadap penga-
kuan palsu orangorang musyrikyang mengatakan
sesuatu tanpa dasar ilmu. Juga terhadap orang-
orang yang tidak mampu membuktikan dengan
dalil kebenaran atas apa yang mereka nyatakan.
Koreksi itu juga terlihat nyata dalam arahan Allah
kepada manusia agar menetapkan sesuafu sesuai
dengan pengetahuannya dan tidak melampauinya.
Sedangkan, masalah yang tidak diketahuinya hen-
daknya diseratrkan urusannya kepada Allah.

Dalam permulaan surah terdapatayat{.S, 'Dan
untuk memperingatknn kepada orang-lrang yang
berluta, Allah mengambil seorang anak.'Mneka
seluli-kali tidak manpunyai pmgetahuan tentang hnl
itu, begitu puln nmek moyang mereka."
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Pemuda-pemuda Ash-habul Katrfi berkata (ayat

l5), "Kaum larni ini telah menjadiknn selain Dia
sebagai tuhan- tuhnn (untuk disunbah). Mmgapa mmlu
tidak mengernulrnlan alnsan y ang terary ftentang lce -

permyaan merekn)?"
Ketika mereka saling bertanya tentang lamanya

mereka berdiam di gua, mereka menyandarkan
pengetahuan tentang hal itu kepada Allah (ayat 19) ,

'Tuh.an ltamu lebih mmgenhui baapa Lamnnya knmu
bnada (di sini)."

Di pertengahan kisah terdapat pengingkaran
atas orangorangyang membicarakan mereka de
ngan menerka-nerka secaragaib tanpa dasar (ayat

22), "Nanti (adn orangyarryalmn) mmgatalmn (jum-
lah mneka) adnlah tiga orang yang luernpat adnlnh
anjingnya, dan (yang lnin) mengatakan, '(fumlah
nnela) adnlah lim.a orang y ang keemm adnkh anj ing-

nya', sebagai terknnn terhadnp barangyanggaib. Dan,
(yang lnln lngi) mmganlnn,'(fumlnh maeln) tujuh
orarg yang, ludelnpan adalnh anjingnya.' Katalnn-
lnh,Tithanlu lebih mengetahui jumlah mnela, tidnk
ada orang yang mengetahui (bikngan) mnelw leecuali

sedikit.' Karena itu, janganlah lamu (Muhammnd)
bertengkar tentang hal m.erekn, Icecuali pertengluran
lahir saja dan jangan knmu menanyaknn tentang

mnelrn (pemudn-pemuda itu) l"pod" seorang pun di
antara merel(n."

Dalam kisah Musa bersama hamba Allah yang
saleh, ketika hamba yang saleh itu mengungkapkan
rahasia beberapa kebijakannya kepada Musa, se
telah Musa mengkritik dan mengingkarinya, ia
menjelaskannya (ayat 82), "Sebagai rahmnt dari
Tuhanmu, dnn bulanl,ah alcu mel,akuknnnya itu me-

nurut lemauanku sendiri. "
Ia menyandarkan urusan itu kepada Allah.

Ketig, Korelcsi Atns Nmmn-Normn Koreksi atas

norma-norma dengan barometer akidah ini ter-
dapat dalam beberapa tempat yang berbeda. Ia
mengarahkan norma-norma hakiki kepada iman
dan amal saleh serta mengecilkan setiap norma
duniawi yang menyilaukan mata.

Setiap perhiasan yang terdapat di dunia adalah
unfuk cobaan dan ujian. Akhirnya, akan bermuara
kepada kefanaan dan kehancuran,

"Sesunguhny a Kami telah merl adikan apa yang ada
di bumi sebagai puhiasan b@ryo, agar Kami mmguji
mnekn sinpalah di antara mnelm yang terbaik pubuat-
anny a. Sesungguhny a Kami b mnr -b mnr alan m"ry odi-

lwn (puln) apa y ang di atamy a mmj adi tnnah rarn l@
t andus. " (al-l(r"Jntrtz 7 -8)

Perlindungan Allah tentu lebih luas dan lebih
terjamin, walaupun seseorang berlindung kepada
sebuah gua yang kotor lagi sempil Para pemuda
yang beriman yaitu Ash-habul IGhfi berkata setelah

mengasingkan difi mereka dari kaumnya,

'Apabil,a lamu mmingalkan mneln dan apa yang
mnelm sembah selainAllnh, malu carilnh tempat bu-
lindung fu dalam gua itu niscaya Tfuhnnmu alan me-

limpahknn sebagian rahmnt-Nya lupadnmu dan me-

nyediaknn sesuatu yang bnguna bagirnu dnl"am urusan

lmmu."(al-lkhfiz 16)

Dialog ini tertuju kepada Rasulullah agar beliau
bersabar bersama oftmg{mng yang beriman, tanpa
mempedulikan perhiasan duniawi dan para budak
dunia yang lalai dari mengingat Allah,

'Dan, bnsabarlnh lwmu bnsamn'sama dzngan orang-

orangyangmcnyeru Tilh.anrrya di pogx dan wnja hnri
dcngan menghnrap knidh"aan- Ny a. Janganl"ah ludua
m.atamu bnpaling dari mnela (larera) menghmaplmn

pnhiasan luhidupan dunia ini dnn janganlah knmu
mmgikuti orangyang lwtinya telnh Karni lalailwn dmi
mengingati Kami, sntammuruti hnwanafurrya dan

adalnh l(e adnanny a itu melap ati b atas. Dan knnlan-
lnh,'Ifub mnran itu dntangny a dmi Tuhnnmu. Barang-

siap a y ang ingin (b nim"an), hmdnklnh ia b nimnn ; dnn

barangsiapa yang ingin (k"fo), biarlnh l*fr.'" (^I-
Kahfi:28-29)

I{rsa}r j annatain' dura kebun' menggambarkan
bagaimana seharusnya seorang mukmin berbangga
dengan imannya dalam menghadapigodaan harta
benda, kedudukan, dan perhiasan. Juga memper-
lihatkan bagaimana tokoh kisah ihr yang mendatangi
pemilik kebun yang dengan congkak dan sombong
menolak mentah-mentah kebenaran. Ia mencela
nya atas kelengahan dan kealpaannya kepada Allah,

"Kawannya (yang, mukmin) bulan lupalnnya sedang

dia bercalmp-cakap dmgannya, 'Apalah knmu knfir
lepadn (Tuhan) yarrymenciptaknn lnmu dari tanah,

Isemudian dari setetes air mnni,lnlu Dia menjadiknn
knmu seorang laki-laki yng sempurnn? Tenpi aku
(percaya bahwa) DiakhAlkh Tuh.anlw dnn aku tidnk
memp ersekutulmn seorang pun fungan Tithanku. Dan,
mengapa kamu tidak mengucapknn tatkala kamu
memnuki leehunmu, 'Man SyaaAllah, Laa @ruwata
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Illna Billah (sungquh atet lulundnk Alkh semua ini
tmtujud, tiada knkuatan lucuali fungan pntolongan
Allah).' Sekiranya lamu angap aku lebih sedikit
dmhnu dalam hnl harta dm krhtrunnn. Makn, mudnh-
mudalmn Tuhn*u, almn membui leepadnku (kebun)

yarry lzbih baik dnripadn lubunmu (ini). Dan, mudnh-
mudahan Dia mengirimkan leetentuan (petir) dari
langit lwpada kebunmu, hingga (kebun itu) merjadi
tannhyanglicin. Atau, airnyamenjadi surut lu dnl^am

tarah makn sekali-lwli kamu tidak dnpat menemu-

lunny a Ingi. "' (al-lKahfiz 37 -41)

Setelah krsah j annatain in Allah menggambar-
kan perumpamaan kehidupan dunia dan perhiasan-
nya yang segera hilang setelah berkilauan dengan
indahnya,

'Dan berilnh pmtmpam"aan kzpadn moeka (rnnnusia)

lwhidupan dunia adnlah sebagai air hujan yang Knmi
turunkan dnri lnngit, mnlilrcnjadi subur lwrmnnya
tumbuh-tumbuh"an di mulw burni. Kernudian tumbuh-
tumbuh.an itu menjadi kotryyrg ditnbangkan oleh

angin. Dan adalah Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu. " (al-Katrfi : a5)

Setelah itu Allah menerangkan nilai-nilai yang
pasti hilang dan yang akan tetap bertahan,

"Hartn dan anak-arwk adalnh pnhiasan leehidupan

dunia. Iitapi, am.ahn-amalan yang lwlal ln$ saleh

odnlnh lebih baik pahnlnnya di sin Tilhanmu srta lzbih
baik untuk mmj a.di harapan." (al-Kahfi : 46)

Zulkarnain tidak dicantumkan di surah ini karena
stafusnya sebagai raja namun ia disebutkan karena
amal-amal salehnya. Ketika ia ditawari harta benda
oleh kaum yang ia temui di antara dua bukit, se
bagai imbalan untuk pembangunan benteng yang
dapat melindungi mereka dari kejahatan kaum
YaJuj dan MaJuj, ia menolak tawaran harta benda
itu karena kekuasaan yang dianugerahkan Allah
kepadanya lebih baik dari harta benda mereka

'Zullmrnain bnlutn, Apa yang tekh dilwasalwn ohh
Tuh"a*u lepadaku terhadapnya analnh lzbih baik.''
(al-Katrfi:95)

Setelah pembangunan benteng ihr sempurn4 ia
mengembalikan segala urusannya kepada Allah,
bukan kepada kekuatannya sebagai manusia

' Zullannin bnlmtn"'Ini (dinding) adalnh raltmnt dari
Tirhnnku, mnla ap abi.l"a sudah dntang j anj i Ihlwnku,
Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji
Tillnnku itu adnhh benar."'(al-I{ahfrz 98)

Di akhir surah ditetapkan bahwa manusia yang

paling merugi dari segi amalnya adalah orang-
orang yang kafir terhadap ayat-ayatAllah dan per-
temuan dengan-Nya. Mereka ini tidak ada harga
dan nilainya walaupun mereka menyangka telah
berbuat sesuafir,

"Katakanlnh, Apalah almn Kami beritahulcan ke-
padamu tentang drang-orang yang paling merugi
pnbuatannya?' Yaitu, nrang-orang yarry telnh sia-sia
pnbuatannya dnlam kzhidupan dunia ini, sednng,lan
mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-
batkry a. Muelw itu mang- mang y ang kufitr tnhadap
ay at- ay at Tith.an mcrela dan (kufur tohannp ptrjum-
paan dmgan Dia. Maka, hnpuslnh amnlnn-amalnn
mneka, dan Karni tidnkmmgalnlmn suatu penilaian
bagr (amalan) mnelca padn, lmri kiamat." (al-Kahfi:
103-ro5)

Demikianlah kita temukan tema sentral surah
ini. Yaihr, koreksi atas akidah, koreksi atas metode
berpikir dan menganalisa, serta koreksi atas nilai-
nilai dengan ukuran dan timbangan akidah.

:""

Susunan surah ini berkisar di antara tema-tema
pokok di atas disusun dalam paragraf-paragrafyang
berurutan.

Surah ini dimulai dengan memuji Allah yang
telah menurunkan kitab atas hamba-hamba-Nya
sebagai peringatan dan pemberi kabar gembira.
Yaifu, memberi kabar gembira kepada orangorang
yang beriman dan memberi peringatan kepada
orang{ftmg yang berkat4'Allah mmgamhil semang

annk."
Kemudian menetapkan bahwa segala perhiasan

di muka bumi hanya sebagai ujian dan cobzun, yang
pada al*rirnya akan hancur dan binasa Selanjutoiya
disebutkan tentang kisatr Ash-habul IGhfi yang
merupakan contoh teladan dalam mengutamakan
iman atas kehidupan yang batil dan segala ke
senanginnya Mereka berlindung kepada ratrmat
Allah di dalam gua, menjauh dari kaum mereka
bersama akidah agar tidak disentuh (oleh ke
kufumn).

Bagian ludua drmulai dengan pengarahan ter-
hadap Rasulullah agar bersabar bersama oftrng-
orang yang berdoa kepadaAllatr di waktu pagr dan
malam hari dengan mengharap ridha-Nya dan
membiarkan orang{nmg yang lalai dengan kelalai-
annya. Kemudian diceritakan tentang ltsah jan-
nntain yang menggambarkan kebanggaan hati
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seorang yang beriman kepada Allah dan kecilnya
nilai-nilai duniawi dalam pandangannya. Bagian ini
berakhir pada penetapan nilai-nilai hakiki yang
terus bertahan sekmanya.

B agian ke tiga mengandung beberapa fenomena
yang berhubungan dengan kejadian-kejadian dahsyat

di hari kiamat yang diselingi dengan isyarat tentang
kisahAdam dan iblis. Ialu, berakhir dengan penjelas

an tentang sunnahAllah dalam menghancurkan orang-

orang yang zahm. Irga penjelasan tentang rahmat
Allah dan pengunduran hukuman-Nya atas orang-
orang yang berdosa hingga wakhr yang ditentukan.

Kisah tentang wisata intelektual Musa a.s. ber-
samahambayang saleh memenuhi bagian luernpat

dan kisah Zulkarnundi baginn kzlima.
Surah ini ditutup dengan temayang sama seperti

permulaannya. Yaitu, kabar gembira bagi orang-
orang yang beriman dan peringatan atas orang-
orang kafir, penetapan wahyu dan kemahasucian
Allah dari apa pun.

Kabar Gembira r-r;;*r"
Mari kita masuk ddlam perincian bagian per-

tama.

+*+5r1i;JKtt,;*ibiJ"iijrt+,
;ji3.-3!'t$jri6!f "c6t4c+
4gtG6;I:J*s"yZ:i1,fi.
g($,^i'rt1'$66-ibi"t(Ay
UULtl?JK:;),I'Jj;e4-2rtY,
-CibiJi'ftti,Q<Jycj6."fr+lA
t3 l 3 ffi *4it*v,G;il bt4)l;;{F
>,;t;3,::$iJl-\14"?'i6;66;

i6A"*;q4u,6iu+l$it
"Segaln puii bagi Allah y arry telnh mmurunknn lupadn
hnmba-Nya Al-Kitab (Al-Qr an) dan Dia tidak
mengadaknn lubengkolan di dalamnya sebagai bim-
bingan yang lurus untuk munpningatknn aknn siksaan

yang sarryat pedih dnri sisi Allah dan membni bnita
gembira kpadn orarg-zrang |ang beriman yang me-

ngerjalwn amal saleh, bahwa mereka aknn mendapat

pembalasan yang baik. Mereka lukal di dal.amnya

untuk selama-lamanya. Dan untuk munperingatkan
l"pofo ararry-orang y ang buknn, Allnh mmgambil se-

orang anak.'Mneka selmli-knk tidnk mempunyai pe-

ngetahuan tentang lal itu, begitu puln nenek moyang

mnelw. Akngkah j elzknya lnn-lun yang luluar dnri
mulut mereka. Mereka tidak mengatakan (sesuatu)

leecuali dustn. Makn, (apol"th) baranglali lumu alan
membunuh dirimu lwrenn bnsedih lati sesudnh merelfl
berpahng sekiranya merekn tidak bniman lepada lu-
terangan ini (Al-furf an)? Saungguhnya Kami telnh

mmj adilun apa y ang ada di bumi sebagai p uhiasan bagi-

nya, agar l{nmi nvnguji merela siapal(nh di antara mnekn

y ang terb aik pubuatanny a. Dan, sesunguhny a lfumi
b mnr -bmar alwn mmj adilan (puln) apa y ang di atas'
nya mmjadi tannhrata lagi tandus." (al-Kahfi: 1-8)

Permulaan yang di dalamnya mengandung isti-
qamah (alan lurus) dan ketajaman. Di dalamnya
juga terdapat pujian kepada Allah atas diturun-
kannya sebuah kitab kepada hamba-Nya dengan
istiqamah ini (ialan.yang lurus) tidak bengkok,
sedikit pun tidak melenceng. Tidak ada basa-basi
dan juga tidak ada bujukan , "untuk mtmpningatlwn
aknn silesaan yang sargat pedih dnri sisi Allah."

Sejak ayatyang pertama telah jelas rambu-rambu-
nya. Jadi, tidak ada kerancuan sedikit pun dalam
akidah dan tidak ada pula samar-samar. Allah yang
telah menurunkan kitab, dan segala puji bagi-Nya
atas diturunkannya kitab tersebut Muhammad saw.

adalah hamba Allan. Jadi, semua manusia adalah
hamba dan Allah tidak memiliki anak serta sekutu.

Kitab tersebut tidak mengandung kebengkokan
sedikit pun. Makna istiqamah ini ditekankan de-
ngan berulang-ulang. Pertama dengan menafkan
(meniadakan) unsur-unsur pembengkokan dan
yang lainnya dengan menetapkan makna istiqamatr
ifu sendiri sebagai tambatran tekanan atas makna
tersebut dan penguatan atasnya.

Maksud diturunkannya kitab tersebut sangat
jelas dan terang,

"Untuk memperingatkan akan silcsaan yang sangat
pedih dnri sisi Allnh dan mernbd bilitn gemtira lupada
orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal
salch, bahwa muekn akan mndnpat pm$al.asan yang

baik." (al-lhhfiz 2)

Peringatan yang tajam sangat dominan dalam
setiap susunan kalimat, dimulai dengan ungkapan
secara umum , "Untuk mzmpuirryatlcan alan silsaan
yang mngat pedih dnri sisi Allnh."l{emudian diulang
dalam ungkapan khusus,
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'Dan uduk mnnpningatlmn lupada orang-orarry yang
bnlwta, Allnh mengambil seorang annk "' (d-IGlrfi : 4)

Di antara keduanya terdapat kabar gembira bagi
orang-orang yang beriman, "lhng mnrynjalan amal
saleh", dengansyarat sifat ini yang dijadikan sebagai
bukti iman yang jelas dan bersandar kepada ke-
nyataan.

KemudianAllah mulai mengungkap manhaj batil
yang dijadikan pedoman oleh orangorang kafir
dalam berhukum atas masalah paling besar dan
paling berbahaya, yaitu masalah akidah.

'Mereka s ekali- knli tidak mempuny ai p engetahuan

tentang h.al itu, begitu puln nenek moyang merelil."

Alangkah keji dan jeleknya perkataan mereka
yang diucapkan tanpa dasar ilmu. Demikianlah
mereka mengucapkannya dengan serampangan,

'Akngkah jelelorya lwn-lwn yang leluar dari mulut
rnnelq. Merelm tidak mengataknn (sesuatu) lcecuali

dusta."(al-lkhfiz 5)

Lafadz-lafadz ini saling menguatkan dengan
tatanan sajak dalam penyataannya dan bunyi penu-
turannya tentang perasaan mengerikan dalam kalimat
yang mereka ucapkan. Dimulai dengan l<ata laburat
yang menyenfuh pendengarnya dengan makna
kedahsyatan dan kekejian serta memenuhi cakra-
wala dengan makna keduanya. Ia menjadikan kata
yang besar sebagai pembeda yang istimewa bagr
kata yang kecil dalam kalimat kaburat lmlimatan
'alangkah jeleknya kata-kata' sebagai tambahan
dalam mengarahkan perhatian kepadanya. Ia men-
jadikan kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka
laksana diucapkan serampangan dan keluar dengan
tekanan dahsyat, "Yang lwluar dnri mulut mtrele."

Bunyr Qaros) l<ata afwahihimyang lfias dalam
mengungkap kedahsyatan dan kekejian kata ini.
Orang yang mengucapkannya akan membuka
lebar-lebar mulutnya ketika mengucapkan suku
kata dengan madnya, 'Afro."Kemudian secara
berurutan bunyr ia'sebelum mulut dirapatkan
dalam bunyi suku kata terakhir, "Hihim."Dengan
demikian, tatanan kalimat (nnzn) dan bunyi kata
saling menguatkan dalam menggambarkan makna
dan bentuk kata. Setelah itu ditambah lagi dengan
metode tekanan nnfi u' penafran' dan' istitmn' pe-
ngecualian'. Semua itu dimaksudkan kerasnya
pengingkaran atas kata-kata tersebut dan tarnbahan
penekanan atas kebohongannya

Selaras dengan pengingkaran itu, lfiitab (objek
dialog) ditujukan kepada Rasulullah yang disedih-
kan oleh pendustaan kaumnyaatasAl-Qur'an dan
berpaling dari petunjuk Mereka memilih jalan yane
diketahui oleh Rasulullah pasti membawa mereka
ke dalam kebinasaan. Selaras dengan pengingkaran
itu, khitab (objek dialog) ditujukan kepada Rasu-
lullah, Allah berfirman kepada beliau,

'Maka, (apakah) baranglwli lmmu alan manbunuh
dirimu lrnrenn bersedih lati sesudnhmnelw berpaling
s e kirany a mnekn tidak b niman leep ada letuangan ini
(Al, @ri an) ?" (al-IGhfi: 6)

Maknanya, apakah engkau (Muhammad saw.)
akan membunuh dirimu sendiri karena sedih dan
terharu atas mereka, karena mereka tidak beriman
kepada AlQur'an ini? Mereka tidak layak dan tidak
berhak untuk kamu kasihani dan sedihkan. Biar-
kanlah mereka, karena l(ami telah jadikan kese-
nangan, kenikrnatan, harta benda, dan anak-anak
yang ada di muka bumi sebagai cobaan dan ujian
bagr para penghuninya Hal ini agar menjadi jelas
dari antara mereka yang berbuat baik (ihsan) di
dunia dan berhak atas nilanat-Nya sehingga berhak
pula atas nikmat aldrirat
"Saunguhnya l(nmi tclnh msnjadil@n apa yang adn
di bumi sebagai p nhiasan b agny o, agar Kami mmguj i
mneln sinpaluh di antara mnela y mg tabaik prbuat-
annya." (al-Kahfiz 7)

Allah Mahatahu. Akan tetapi, Allah pasti mem-
balas perbuatan yang berasal dari hamba-hamba-
Nya dan apa yang berhak mereka terima atas amal-
amal mereka dalam kehidupan dunia ini. Sedang-
kan, tentang oftrng-orang yang tidak berbuat baik,
Allah tidak menyebutkannya karena dapat di.
pahami dengan jelas dari pernyataan tersebul

Akhir dari perhiasan itu pasti terjadi, karena
bumi pasti kembali bebas darinya dan orangorang
yang berada di atasnya pasti binasa Sebelum hari
kiamat ia pasti berubah menjadi rat4 kering, keras,
dan tandus.

'Dan, sesungulnya l{nmi bmnr-bnar alun mmjadi-
lun (p uk) ap a y ang di atnsny a runj adi tmah rata lagi
tandus." (al-Kahfiz 8)

Dalam pernyataan tersebut, terdapat aratran
yang tajam dan begihr juga dalam gambaran peris
tiwa yang ditampilkan . lGita j unan menggambar-
kan makna tandus dengan bunyi lafudznya sebagai-
mana kata shn'idan'menggambarkan peristiwa
perataan dan pengerasan.
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Kisah Ash-haabul Kahfi
Kemudian tampil kisah Ash-habul Kahfi. Ia

menawarkan keteladanan tentang iman dalam jiwa
setiap mukrnin, bagaimana ia dapat menenang-
kannya, mempengaruhinya untuk tidak tunduk ke
pada perhiasan dan kenikmatan dunia. Juga me-
ngarahkan mereka ke dalam gua ketika mereka
kesulitan hidup bersama iman itu di tengah ma-
nusia. Di dalamnya diperlihatkan pula bagaimana
Allah memelihara jiwa-jiwa yang mukmin ini, men-
jaganya dari segala fitnah dan ujian, serta me-
liputinya dengan rahmat dan kasih sayang.

Di dalam kisah ini terdapatbanyakriwayat dan
pendapat. Kisah ini dikisahkan dalam buku-bul<u
klasik dengan gambaran cerita yang beragam.
Namun, kita di sini hanya mencukupkan diri de-
ngan bahasan yang ada dalam Al-Qur'an, karena
ialah lumber satu-satunya yang meyakinkan. Se-

mentara riwayat-riwayat itu kita biarkan saja berada
dalam kitab-kitab klasik. fualagi secara khusus Al-
Qur'an yang mulia melarang kita mencari pengeta-

huan dari selainAl-Qur'an dalam masalah tersebul
Al-Qur'an juga melarang berdebat dan berbantah-
bantahan secara serampangan dan berdasar ramal-
an, tanpa pengetahuan.

Menurut asbabun nuzul kisah Ash-habul Katrfi
dan kisah Zulkarnnn, disebutkan bahwa kaum
Yahudi membujuk penduduk Mekah untuk ber-
tanya kepada Rasulullah tentang kisah keduanya
dan tentang roh. Atau, penduduk Mekah sendiri yang
meminta kepada kaum Yahudi unhrk membuat per-

tanyaan-pertanyaan dengan maksud menguji Rasu-

lullah. Bisa jadi semua riwayat ini atau sebagiannya
sahih. Pada awal kisah Zulkarnain disebutkan,

'Mnela alwn b ntany a lepadnmu (Mulmmmad) ten-
tnng Zulknrrnin. Katakanlah, Aku akan bacakan
lccpadnmu cnita tentangnya. "'(al-Kahfi: 8il)

Tetapi dalam kisahAsh-habul IGhfi tidak ditemu-
kan isyaratyang demikian. Jadi, sebaiknya kita me
neruskan kisatr ini karena kaitannya sangat jelas se
bagaimana telah dijelaskan dalam tema sentral
surah ini.

Metode yang *- ; dahm memaparkan
kisah ini dari segi seninya adalatr dengan mengup:le
nya sec:tra garis besar dulu, kemudian memapar-

kannya dengan terperinci. Ia memaparkan berbagai
peristiwa dan kadangkala ada celah yang ditinggal-
kan di antara peristiwa-peristiwa tersebutyang dapat
diketahui dari arahan surah. Kisah ini diawali se-

bagai berikut.
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'Atau lwmu mengira bahwa zrang-nrang yarg men-
diami gua dan (mempunyai raqim) itu, mereka ter-
masuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang meng-
heranknn? (Ingatlah) tatkala pernuda-pemuda itu
mencari tempat bnlindung lcz dalnm gua lalu mnela
b u do a, Il/ahni Thhnn lami, bnilwnlnh rahmat kzpada
kami dari sisi-Mu dhn sempurnaknnlah bagi kami
petunjuk yang lurus dalam urusan lami (ini).' Malm,
Kami tutup telinga merekn bebnapa tahun dalnm gua
itu. Kemudian Kami bangunknn mrela, agar Kami
mntgetnhui mmnkah di antara ledua golnngan itu y arry
lebih tepat dnlam mntghitung bnapa lamnnya merekn
tinggal (dalam gua itu)." (al-l<ahfi: 9-12)

Ifu merupakan ringkasan yang mengisahkan
secara garis besar tentang kisah ini. Ia meletakkan
poin-poin dasarnya. Kita mengetahui bahwa Ash-
habul Ifuhfi adalah pemuda-pemuda, tetapi kita
tidak tahu persis berapa jumlah mereka Mereka
berlindung ke dalam sebuah gua karena beriman
kepada Allah. Ialu, Allah menufirp telinga mereka
dan menidurkan mereka dalam gua selama bebe
rapa tahun. Kita tidak tahu junrlah pastinya- Kemu-
dian mereka dibangkitkan dari tidur panjangnya.
Mereka terbagi dua kelompok yang berselisih
tentang hitungan lamanya masatinggal mereka di
gua. Mereka tetap bertahan di gua. Namun, me-
ngutrs salatr seorang dari mereka unfuk mengecek
siapayang lebih akurat dalam menghitung.

Kisah mereka yang luar biasa itu bukanlah meru-
pakan bukti yang paling ajaib dari ayat-ayatAllah.
Dalam lembaranlembaran alam raya ini dan di dalam-
nya terdapat keajaiban dan keanehan yang melebihi
keajaiban kisah Ash-habul Katrfi dan Ar-Raqim.l

I IGhfi addah lubang dalam batu yang besar. Sedangkan, Ar-raqim biasanya kitab (prasasti) yang memuat nama-nama Ash-habul IGhf dan

kemungkinan itulah yang diletakkan di mulut gu4 tempat mereka ditemukan.
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Setelah ringkasan yang menarik ini, arahan surah
mulai masuk dalam perincian. Perincian ini diawali
dengan pernyataan bahwa apa yang dikisahkan
Allah adalah keputusan pemisah antara riwayat-
riwayat yang bertentangan, dan itulah kebenaran
yang harus diyakini.
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"Kami cnitaknn kisah merekn lcepadamu (Muham-

mad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu
adalnh pemudn-pemuda yang b erimnn lnp on" Tilhnn

mselw dan Kami tambahlan ktpadn mnela p aunjuk.
Kami telnh rneneguhkan hnti mnela di waktu mnelu
bndiri lnlu merela bnlatn, 'Iithan lami adnlnh Tuhnn

lnrryit dan bumi. Kami seluli-lali tidnkmmyent Tfuhnn

selain Dia. Sesunguhnya lwmi kalnu fumikian telnh

mcngucaplwn pnlataan yang amat jauh dnri ltebnar-
an.'Kaum lami ini telah mmjadiknn selain Dia se-

bagai tuh.an-tuhan (untuk disanbah). Mengapa merela

tidak mengemukakan alnsan yang terang (tentang

kcpercayaan mnela ?). Siapakah yang lzbih alirn dari-
p ada orang- orang yng mengada- adnlan kzbo hnngan

tnhadnp Allah? Apabik lamu mmhggalknn mnela
dnn apa yang mnela sembah selain Allnlt, mnla carilah
tempat bnlindurry lu dalam gua itu niscaya Tithanmu
akan melimpahlan sebagian rahmat- Nya lupalnmu
dnn meny edialan s esuatu y ang bnguna bagimu dnlnm
un$an lwmu. " (al-l(ahfr: 13- 16)

lni merupakan peristiwa pertama yang ditampil-
kan dalam kisah ini. Allah berfirman dalam ayat 13,

"sesungguhny a mereka itu adal"ah p emuda-p emuda

y ang b uiman l"pon" Tilhnn mneka dnn lfumi nm.b ah-

lmn lupadn merekn petunju*'l dengan mengilhami
mereka bagaimana mengatur urusan mereka.
"Kami telnh mmeguhknn lnti mereka",lalu hati-hati
mereka menjadi kokoh dan mantap.

Ia tenang dan tenteram menuju kebenaran (a/-

lwq) yang telah diketahuinya. Ia berbangga dengan
keimanan yang dipilihnya "di waldu msrelil bndiri".
Berdiri adalah gerakan yang menunjukkan kemau-
an keras dan kekokohan. "Lalu mereka berkata,
'Iilhnn lami adakh Tulnn lnngit dnn bumi. Dia ad*
lahTuhan sekaliany'am in Kami selwli-luli tidnk
rnenyeru Tilhan selnin Dia. Dia Maha Esa, tidak
memitki seorang sekutu pun.

"Sesungguhnya kami knlnu fumiki.an, telah mengump -

knn pnltnnnn yang amat jauh dari lubennran." (al-
Kahfi:14)

Dengan demikian, kami telah melampauibatas
kebenaran (al-haq) dan melewati batasan-batasan
kemampuan kami dalam menenfukan kebenaran.

Thngga Keyakinan da^n Keistirnewaa.n Iman
Kemudian mereka mengalihkan perhatian ke

pada perilaku kaum mpreka. Maka, mereka pun
mengingkarinya dan mengingkari pula manhaj
yang mereka ikuti dalam membentukkeyakinan,

"Kaum lmmi ini tekh mmjadiknn selnin Dia sebagai

tuhan- tuhan (unfuk disemb ah). Mmgapa mnelm tidnk
mmganuknknn alasan yang tnarry fttntnry lepncay a-
an mereka?)."

Inilah jalan menuju tangga keyakinan. Yaitu,
manusia harus memiliki dalil yang kuat sebagai
sandaran dan buktiyang menguasai jiwa dan akal.

Jika tidak, keyakinan ihr merupakan kebohongan
keji karena berdusta terhadap Allah,

"Siapaknh yang lzbih alim dnipadn nang-orang yang
mmgad"a- adalwn lubolnngan tnhadnp Allnh ? " (aI-
Katrfi:15)

Sampai di sini sikap dan pendirian pemuda-pe
muda itu sangat jelas, terang, dan pasti. Tidak ada
keraguan sedikit pun di dalamnya juga tidak ada
kebimbangan. Sesungguhnya mereka benar-benar
pemuda yang kuat secara fisih kokoh imannya, dan
teguh dalam mengingkari kekufuran kaumnya.

Sesungguhnya telah menjadi terang duajalan ihr
dan jelaslah pula perbedaan kedua metodenya.
Mak4 tidak ada peluang sedikit pun bagi keduanya
bertemu di satu titik, juga bekerja sama dalam ke
hidupan. Mau tidak mau mereka harus lari bersama
akidah mereka. I(arena, mereka bukanlah rasul-
rasul yang diutus kepada kaum mereka Sehingga
mereka harus melawan mereka dengan akidah
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yang benar dan mengajak kaum mereka unfuk ber-
iman kepadanya. Mereka juga tidak menerima
wahyu sebagaimana para rasul menerimanya.

Mereka hanya pemuda-pemuda yang disinari
hidayah di tengah-tengah seorang penguasa zalim
yang kafr. Kehidupan mereka tidak terjamin kese
lamabnny4 bila mereka memaklumkan akidah dan
mengumumkannya secara terang-terangan. Se-

mentara mereka dan kaum mereka masing-masing
tidak kuat untuk saling mempengaruhi dan mereka
sendiri tidak mungkin menyembah tuhan-tuhan
yang disembatr kaumnya sebagai bentuk taktik dan
menyembunyikan ibadah yang sebenarnya. Namun,
rahasia mereka tetap terbuka, yang membuat mereka
harus lari bersama agama untuk berlindung kepada
Allah dan lebih memilih bersembunyi di dalam gua
daripada bergelimang dengan kenilanatan (semen-

tara niereka tetap dalam svirik). Mereka telah ber-
sepakat menempuh langkah itu lewat perdebatan
panjang,

"Apabila kamu mminggallan merekn dan apa yang
mnelw sembah selain Allnh, mala carilnh tempat bn-
lindung lrz dnlam gua itu, niscaya Tfuh.anmu aknn rne-

Itmpahlcan sebaginn rahmat-Nya kzpadnmu dan me-

nydialnn sesuatu yang berguna bagimu dnlnm un$an
lamu."(al-l(ahfiz L6)

Di sini terbukalah tabir keajaiban hati-hati kaum
mukrninin. Pemuda-pemuda itu mengasingkan diri-
nya dari kaumnya meninggalkan kampung halaman-
ny4 berpisah dari sanak saudarany4 dan memurni-
kan diri dari segala kesenangan dunia dan kenik-
matan hidup. Mereka mengungsi ke dalam gua
yang kotor dan gelap. Mereka adalah pemuda-
pemuda yang merasakan betapa nikrnatnya rahmat
Allah, dan merasakan betapa rahmat itu melindungi
mereka secaraluas dan membentang.

"Niscaya Tilhanrnu alwn melimpahkan sebagian

rahmat- Ny a kzpadnmu. "I{ata yarayur dalam ayat ini
menunjukkan adanya makna naungan yang luas,
menyenangkan, dan melapangkan. Maka gua yang
sempit itu berubah menjadi ruzurg yang terhampa4
menyenangkan, luas, rahmat bertebaran di dalam-
nya, jahitannya terjalin luas, dan naungannya ter-
bentang. Rahrnat itu meliputi mereka dengan lemah
lembut dan kelapangan. Batasan-batasan sempit itu
menjadi lenyap dan dindingdinding guayang keras
dan kokoh menjadi lembut Keheningan yang men-
cekam semakin menipis, yang tersisa hanya rahmat,
kelembutan, ketenangan, dan perlindungan.

Ifulah istimewanya iman.

Iantas apakah masih bernilai lagi fenomena-
fenomena lahiriah? Apakah masih berharga lagi
norma-norrna kondisi.kondisi, dan keadaan-keada-
an yang biasa dijadikan patokan oleh manusia dalam
kehidupannya? Sesungguhnya di sana ada alam lain
di lubuk-lubuk hati yang bergemuruh dengan ke-
imanan, yang dihlbur oleh ZatYang Maha Pengasih.
Yaitu, alam yang diliputi oleh naungan rahmat ke-
lembutan, ketenangan, dan keridhaan Ilahi.

Ketenhran Hidayah dan Kesesatan
Kemudian turunlah tirai penutup atas panggung

pementasan peristiwa ini, agar tiba ataksi peristiwa
lainnya. Sementara ihr, para pemuda tetap berada
di dalam gua, dengan naungan rahmat mengantuk
dan tidur dari Allah atas mereka.
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'Dan lamu alan melih"at matahari leetilm terbit, con-

dnng dnri gua merelw lu sebelah lmrmn, dnn biln mnta-
hari itu tnbernm mmjauhi merelm ke sebelah kiri se-

dnng mnelm b nadn dnlnm tunpat y ang luas dnlnm gua
itu. Itu adnkh sebagian dari tanda-tanda (lwbesaran)

AIkh. Barangsiapa yarry dibni petunjuk oleh Allah,
malm dialah yang mendapat petunjuk; dan barang-
sinpa yang disesatlwn- Ny a, mala lamu tak akan men-

dapatlan seorangpmimpin pun yang dapat membni
p etunl uk ltepadany a. Knmu mmgira mnela itu bangun
padnlml mnelm tidur. Knmi balik-balikknn mnelw kz

lannn dan kz kiri, sednng anj ing mnela mmgunj urkan
Itcdua lntgannya di mukn pintu gua. Dan jila lcamu

mmyalesilan muekn, tcntulah knmu alwn bnpaling
dmi mnelw dcngan mdnriknn (diri) dnn turrtuloh (hot )
kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap

mcrela. " (al-l{ahfi: 17- 18)

Ini merupakan pemandangan yang dilukiskan
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demikian mena$ubkan, yang melukiskan dengan
kata-kata mengenai keadaan para pemuda itu di
dalam gua, seperti layaknya gambar bergerak yang

diambil oleh alatperekam video (handycam). Mata-
hari terbit di atas gua itu, kemudian condong ke
arah lain, seolaholah ia sengaja melakukannya.
I{ata tazpw aru di ayat itu menggambarkan makna
kecondongan tersebut dan menunjukkan adanya
kemauan memberikan naungan dalam gerak mata-

hari. Kemudian matahari tenggelamyang melam-
paui pemuda-pemuda itu hingga ufuk utar4 semen-
tara mereka tetap berada di salah satu lubang gua itu.

Sebelum sempurna merekam episode peman-

dangan yang mena\iubkan ihr, Al-Qur'an menyela
episode pemandangan itu dengan komentar lihas
Al-Qur'an yang sering menyelingi redaksi ayat
tentang kisah-kisah untuk mengaratrkan hati pada

waktunyayang tepat,

'Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)

Allnh.'

Kondisi mereka yang demikian menakjubkan itu
di dalam gua sementara matahari tidak menyentuh
mereka dengan sinarnya langsung, namun cahaya
tetap dekat dengan mereka. Mereka tetap di tem-
patnya, tidak mati dan tidak juga bergerak

"Barangsinpa yang dibni petunjuk oleh Alhh, mala
dialnh yang mendapat petunjuk; dnn barangsiapa y ang

disesatkan-Nya, mnla lmmu tak aknn rnmtlnpatknn
semangpemimpin pun yang dapat membni petuniuk

lepadanya." (al-Kahfi : 17)

Hidayah dan kesesatan masing-masing memihki
hukumnya. Barangsiapa yang mendapatkan hidayah
dengan ayat-ayatAllah, maka Allah memberikan
petunjuk kepadanya sesuai dengan hukum-Nya.
Dialah yang sebenar-benarnya Pemberi Petunjuk.
Barangsiapa yang tidak berusaha mencapai jalan-
jalan hidayah, maka dia akan tersesat dan kesesat-

annya terjadi sesuai dengan hukum Ilahi. Maka,
Allah telah menyesatkannya dan ia tidak akan men-
dapatkan pemberi petunjuk lain setelah itu.

Kemudian redaksi ayat terus melangkah untuk
menyempurnakan gambaran tentang episode pe
mandangan yang menakjubkan itu. Para pemuda
ihr terus membolak-baliliftan badannya dari sisi satu

ke sisi lainnya dalam tidur panjangnya. Orangyang
melihat mereka pasti menyangka mereka ter-
bangun dan terjaga, padahal tertidur pulas. Dan
anjing mereka, (sebagaimana kebiasaan kebanyak-
an anjing lainnya) mengulurkan dua lengannya di

muka gua dekat pintu masuk seolaholah sedang
menjagamereka.

Dalam kondisinyayang demikian, para pemuda
itu menebarkan ketakutan kepada orang yang
mengintai mereka. Karen4 ia melihat mereka tidur
seperti terjaga. Mereka membolak-balikkan badan,
namun tidak terbaqgun. Itulah salah sahr kebijakan
ahranAllah. Sehingga tidak seorang pun mengusik
mereka, hingga wakhr yang ditentukan.

Tiba-tiba kehidupan pelan-pelan membangun-
kan mereka. Mari kita lihat dan simak berikut ini.

6i6L$ i' @ e ra :U i K,:Li
*,1

'Demikianlnh Kami bangunlnn mnela agar mnelw
salingbutanya di antara mneka smdiri. Bnknnlnh
salah semang di antara mnekn,'Sudah bnapa lnrnnknh
lamu bnada (di sini ?).' Mnelm menj aw ab,'Kita bn -

ada (di sini) sehnri atau setengahhnri.'Bnknta (yarry

lain lagi), Tilhan knmu lebih mengetahui bnapa
lamanya lmmu berada (di sini). Mala, suruhlah salah
seorang di antnra lwmu p ngi kz latn fungan memtraw a

uang perakmu ini. Hendaklnh dia lihat mannlah
mnkananyangl,ebih baik, maln lundnklnh dia mem-

bawa maleanan itu untukmu. HmdnkJah din bulaku
lemah lzmbut dan jarryanlnh selwli-lnk mencnitaknn
lwlmu lupada seorang pun. Sesunguhny a jilu mnelm
dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan
melempar lrnmu dtngan batu, atau memnlcsamu lum-
bali lcepada agama rnereka.Jika dernikian, niscaya

kamu tidak alnn beruntung selama-l.amanya." (aI-
Kahfi:19-20)

Sesungguhnya redaksi ayat di atas sering me
maparkan kejadian dalam kisatr ini dengan tiba-tiba
Ia memaparkan pemandangan kehidupan ifu, se
mentara para pemuda itu bangun namun tidak
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mengetahui dengan pasti berapa lama mereka ter-
tidur sejak ditimparasakarrtuk Parapemuda meng-
gosok-gosok matanya dan menengok ke teman-
temannya yang lain lalu bertanya, 'Sudah buapa
lamaknh kalian bnada di sini ?",seperti pertanyznn
yang sering dilontarkan oleh orang yang baru
bangun dari tidurnya yang panjang. Pasti ia me-
rasakan tanda-tanda dan pengaruh-pengaruh tidur-
nya yang panjang. Mereka menjawab, "Kita bnada
di sini sehnri atau setengah hari."

Kemudian mereka memandang lebih baik mem-
biarkan masalah itu yang bahasannya tak akan ber-
aktrir, dan menyerahkan urusannya kepada Allah.
Demikianlah seharusnya sikap setiap mukmin
dalam setiap masalatr yang tidak diketahuinya Para
pemuda itu lebih terfokus kepada usahayang dapat
dilakukan, karena mereka sangat lapar. Modal
mereka cuma uang beberapa koin perak yang di.
bawa serta ketika lari dari kota.

"Bnlata (y ang lain lngi), Zilhnn lamu lebih mengeta-

hui bnapa lnmnnya kamu berada (di sini). Maka,
nruhlah salah seorang di antnra lamu pngi lu knn dz-

ngan mnnbawa uang pnakmu ini. Hmdnldnh dA lilat
manalah maknnnn yang lebih baik, mala lundaklnh
dia memlawa malannn itu untulcrnu."

Yaihr, agar ia memilih makanan yang paling baik di
kota dan membawanya kepada teman-temannya di gua.

Namun, mereka tetap khawatir persembunyian
mereka terbongkar dan ditemukan. Sehingga, para
penguasa di kota akan mengambil mereka dan me
lempar mereka hingga mati, karena kesalahan ke-
luar dari agama kaumnya, dan disebabkan mereka
menyembah Tuhan Yang Esa di kota yang penuh
dengan kemusyrikan. Atau kalau bukan hukuman
itr, maka mereka akan disiksa hingga meninggal-
kan akidah mereka. lnilah yang mereka takutkan.
Oleh karena ihr, mereka mewanti-wanti teman yang

diutus membeli makanan agar berhati-hati dan
selalu waspada,

"Hendaldah dia bnlnku Lemah kmbut dnn j anganlah
sekali-lnli mencnitakan h.alrnu l"Podo semang pun.
Sesungguhnya jila mnelw dnpat mengetahui tzmpat-
rnu, nismya mnelw alwn mebmpm larnu dengan batu,

atau rnemnlcsamu lembali leepadn agamn mnela.Jikn
demikinn, niscaya lamu tidnk akan bnunturry selnmn-

Inrnany a. " (al-llahfi: 19-20)

Pasalnya, seorang yang murtad dari iman kem-
bali kepada syirik tidak akan pernah meraih keme-
nangan, dan ifulah kerugian yang terbesar.

Demikianlah kita melihat betapa bernilainya
dialog yang terjadi di antara para pemuda tersebul
Mereka sangat khawatir dan takut. Mereka tidak
sadar bahwa tahun-tahun telah berlalu, roda zaman
telah berputar, generasi-generasi telah berganti,
kota yang mereka kenal sebelumnya telah berubah
petunjuk-pehmjqk dan rambu-rambunya, para pe
nguasa yang mereka takuti merusak akidah mereka
telah hancur kekuasaannya. Mereka tidak menya-
dari bahwa kisah pemuda-pemudayang lari mem-
bawaagama dankeyakinan dari seorang rajayang
zahm,yaitu kisah mereka sendiri, telah diriwayat-
kan berganti-ganti oleh orang yang datang kemu-
dian dari orangorangyang terdahulu. Mereka tidak
menyadari bahwa pendapat-pendapat tentang kisah
mereka bertentangan, sekitar akidah mereka dan
sekitar berapa lamanya wakhr yang berlalu sejak
mereka bersembunyi.

Sampai di sini beralifiirlah episode bagian ini,
hingga episode lainnya tiba. Di antara dua episode
ini ada ruang peristiwa yang ditinggalkan oleh Al-
Qur'an.

Hikmah Kisah Ash-haabul Kahfi
Dapat kita pahami bahwa penduduk kota saat ihr

telah beriman. Mereka sangat menghormati para
pemuda beriman itu setelah terbuka persembunyi-
an mereka dengan perginya salah seorang mereka
untuk membeli inakanan. Orangorang mengenal-
nya sebagai pemuda yang lari dengan agamanya
beberapa abad sebelumnya.

Dapat kita bayangkan bagaimana dahsyatnya
rasa kaget yang dialami oleh para pemuda itu, se
telah diyakinkan oleh temannya bahwa kota ter-
sebuttelah berlalu begitu lama sejak mereka ting-
galkan. Mereka adalah generasi lama yang tersisa,
mereka merupakan keajaiban di mata orang{rang.
Orangorang tidak mungkin bergaul dengan mereka
sebagai orang biasa. Sesungguhnya semua yang
mengikat mereka dengan generasi terdahulu dari
hubungan kekerabatan, muamalat, perasaan, adat
dan kebiasaan telah terputus total. Mereka lebih
pantas untuk dikenang yang selalu hidup dalam
kenangan dibanding harus hidup bernapas secara
nyata. Allah pun merahmati mereka dengan me
wafatkannya.

Coba kita bayangkan semua ini. Arahan Al-
Qur'an memaparkan episode akhir, yaitu episode
kematian mereka. Sementara, oran5.{rang di luar
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gua berselisih pendapat tentang mereka, agana apa
yang mereka anut? Bagaimana orang-orang ifu bisa
mengabadikan nereka dan menjaga kenangan ten-

tang mereka untuk generasi yang akan datang?
Redaksi ayat ihr mengarahkan langsung kepada
pelajaran yang dipetik dari dialog yang menakjub-
kan ini,

";63;;i;\'45\rle-6;('j,;,avLU,
lj,ftffift $'b;ju't.[4;;11;\3\
{{"W<|ii j(t;er6"&i$r,*Gt)

mengikuti (bertaldid) kepada Yahudi dan Nasrani
serta menyimpang dari sunnah Rasulullah yang
menyebutkan,

' Allnh melaknat Yahudi dan Nasrani. Mnela mmi adi
kubur-kubur para nnbi dnn nrang-orangyang saleh se-

bagai mari id (temp at-tempat b eribadah). "

Kemudian hrunlah tabir penuhrp unhrk episode
ini. lalu, diangkatlagi agarkita mendengar debat
sekitar Ash-habul kahf, seperti layaknya kebanyak-
an manusia dalam mengisahkan tentang riwayat
dan berita, kadangkala ditambah-tambah dan kadang
juga dikurangi. Kadangkala mereka memasuld<an
khayalan merek4 generasi demi generasi hingga
menjadi banyak dan berubah. Kemudian pendapat

menjadi sangat banyak sekitar satu berita atau satu

kejadian yang telah berlangsung beberapa abad,

s,)t7'i1i-tJi;;tiK;1Afift 
'bjli:-

'Au'aS:;,:;tl6j"QtK-#'l;;:'r;rsp*;#"v64:{WS
zE./24..t
+$-*vi4re+-;{:'{Jw:r.

"Nanti (ada orang yang alwn) mengataknn (jumlah
mnelu) adalah tiga arang y ang lczunpat adalnh anj ing-

nya, dan (yony k n) mengatalwn, '(Juml"ah mueka)
adalah lima orang yang keenam adakh anjingrrya',

sebagai tnlaan terhadap barargyanggaib; dnn (yang

lnin kgi) mengatalan,' (fumlah merelm) tuj uh orang
y ang kdzlnpan adnkh anjingny a.' I{atalantlnh,' 1illan-
lflt lzbih mmgetahui jumlnh muela, tidnk adn orang

yang mengetahui (bilangan) merela lwcuali sedikit.'
Karmn itu, j anganlah lamu (Muhammad) b ntengknr
tentang hnl mereln, kecuali pntengknran lahir saja.

Jangan Immu menanyalan tentangmnela (pemudn-

pemudn itu) lupaln seorang pun di antara merela. " (al'
Kahfi:22)

Debat tentang juntlah Ash-habul katrfi tidak akan
berujung. Sama saja apakah jumlahnya tiga, atau

lima, atau tujuh, atau lebih banyak lagi. Urusan
tersebut lebih baik diserahkan kepada Allah.
Pengetahuan tentang hal itu hanya ada pada Allah
dan pada sedikit orang yang menyelusuri peristiwa
itu dari kejadiannya dan dari riwayat yang sahih
(akuraO. Maka, debat panjang dalam hal jurnlah

.s
f\

-
'^tJe5'#"ej

' D an dtmikian (pula) Ifumi mnnp ertemuknn (rnanu -

sia) dengan mereka, agar lnanusia itu rnengetahui

bahwa janji Allnh itu bmnr, dan bahwa ludntangan

hmi kinm"at tidn k ada knaguan p adany a. I{etilw uarry-
orang itu berselisih tentang urusan maeln, orang-orang

itu bnluta, Dirilwnlah sebuah bangunnn di atas (gua)

mnekq Tulnn rurelu hbih mmgetahui tentnng mnelm.'

Orurg- orang y arry b er kuas a atas ur us an msre lw b n lan,
'Sesungguhnya knmi akan menlirikan sebuah rum'ah

pnibadann di atany a."' (al-Ifthfi : 21)

Sesungguhnya pelajaran yang dipetik dari alrtrir
kisatr para pemuda ihr adalah buktiyang menunjuk-
kan kepastian datangnya hari Kebangkitan, dengan
gambaran kisah nyata, seolah-olah terjadi dekat
dengan mereka dan terlihat jelas. Kisah itu meru
dekatkan manusia kepada masalah kebangkitan
manusia, agar manusia mengetahui bahwa janji

Allah membangkitkan manusia kembali adalah
benar, dan bahwa hari Kiamat itu tidak ada ke
raguan di dalamnya. Demikianlah Allah menunjuk-
kan perumpamaan yang mirip dengan itu. Yaitu,

membangkitkan para pemuda itu dari tidur mereka
dan mempertemukan kaum tersebut dengan mereka.

Sebagian orang berkata, 'Diriknnlah sebuah

bangunnn di atas (gua) mere lw", tanpa menentukan
akidah mereka secara pastt, "Tuhan mneka lebih

mengetahui tentang mereka", dan tentang akidah
mereka. Sedangkan, penguasa pada saat itu ber-
kata, "Sesunguhnya lumi aka,n mendiriknn sebuah

rum"ah puibailann di atastrya." 'Masjid'di ayat itu
adalah tempat peribadatan, sebagaimana yang di.
lakukan oleh umatYahudi dan Nasrani dalam me
ngagungkan kubur-kubur para nabi dan orang-
orang suci. Dan, sebagaimana yang dilakukan oleh
kebanyakan kaum muslimin akhir-akhir ini, yang
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mereka tidak penting. Pelajaran dari mereka tetap
tercapai baik dalam jumlah sedikit maupun banyak

Oleh karena ihr, Al-Qur'an menuntun Rasulullah
agar meninggalkan debat dalam masalah ini, dan
tidak bertanya kepada salah seorang yang men-
debatnya. Hal itu seiring dengan manhaj Islam
dalam menjaga daya akal agar tidak dihabiskan
dalam perkara yang tidak bermanfaat dan agar
seorang muslim tidak mengikuti sesuatu yang tidak
mempunyai pengetahuan tentangnya. Kejadian
yang telah dikubur oleh zaman ini termasuk per-
kara gaib yang hanya disandarkan kepada ilmu
Allah. jadi, hendaHah menyerahkannya kepada
ilmu-Nya.

Rahasia Tlmi Gaib
Sehubungan dengan larangan berdebat dalam

perkara-perkara gaib yang telah berlalu, timbul juga
larangan dari berhukum yang menenfukan tentang
gaib yang akan datang dan apayang terjadi di dalam-
nya. Manusia tidak mengetahui sama sekali apa
yang akan terjadi di masayang akan datang, hingga
memastikan pengetahuan tentangny4

:6 jsy$,('ti^S'btcLzc1'u;r{t
t/ / ,/ t, aa 'o,'**--tWS:i";tsY--!i.;$ig7i'i

! rcifib',:.3't
'Dan jangan wkali-lwli kamu mmgatalan tnh"adap
sauatu, 'Sesungultnya alat alun magerjaknn itu besok

Pagt', leecuali (dengan menyebut),'In^sya Allah.' Dan
hryatlah lnpod" Tfulwnmu jilw lamu lapa dnn lan-
knnlnh,'Mudnh-mudnhnn Iilla nlu alwn mmtberilat
petunjuk lupada yang lzbih dzkd lwbennranrrya dari-
padn. ini."' (al-Kahfi z 23-24)

Sesungguhnya setiap gerakan, suara, dan bunyi
bahkan setiap napas dari setiap maktrluk hidup
tergadai dengan kehendak Allah. Tirai gaib terulur
menutupi apa yang berada di belakang suasana dan
kejadian yang sedang terjadi. Mata manusia tidak
bisa menjangkau perkara-perkara yang ada di balik
tirai yang terurai. Akal manusia sepintar apa pun
kemampuannya tetap terbatas dan lemah ber-
gantung kepada kekuatan lain. Maka, janganlah
sekali-kali orang mengatakan, "Sesunguhnya aku
almn mengtrjaknn itu besok pagi,"sedangkan setiap
yang terjadi esok hari dalam genggaman gaib Allah

dan tirai-tirai kegaibanAllah bukanlah diukur serta
diperhitungkan dengan akibat-akibat

Hal itu tidaklah bermakna bahwa manusia harus
berpangku tangan, sama sekali tidak berpikir ten-
tang urusan-urusan di masayang akan datang dan
merencanakan untuknya. Kemudian ia hidup hari
per hari, detik per detik, dan tidak menghubungkan
masalalunya denfran masa sekarang dan masayang
akan datang. Sekali-kali tidak.

Namun, maknanya yang benar adalah agar se
tiap orang memperhihrngkan perkara-perkara gaib
dan perfimbangan kehendak 7-atyang mengatur-
ny4 memuhrskan unfuk melakukan segala perkara
yang diinginkan dan memohon pertolonganAllah
dalam merealisasikannya. Juga menyadari bahwa
kekuasaan Allah di atas kekuasaannya. Sehingga,
jangan sampai ia tidak memperhitungkan campur
tanganAilah dalam urusarury4 karena bisa sajaAllah
menghendaki lain daripada yang dikehendakinya.

ApabilaAllah memberikan taufik-Nya kepadanya
dalam mencapai apa yang diinginkan, maka alang-
kah nikmatnya. Nanurn, bila kehendakAllah me
nentukan selain apa yang direncanakannya, ia pun
tidakbersedih hati dan berpuhrs asa IGrena segala
urusan dari awal hingga akhir berada mutlak di
tangan Allah dan mitk-Nya.

Manusia memang harus berpikir dan mengahrr.
Namun, bersama ifu ia juga harus sadar bahwa ia
berpikir dengan kemudahan yang dianugerahkan
oleh Allah, mengatur dengan taufik dari Allah, dan
ia tidak memiliki apa-apa selain yang dibentangkan
oleh Allah dari pikiran dan pengaturan. Kenyataan
ini tidaklah menjadikannya malas dan senang me
nunda-nunda, lemah semangat dan bosan. Bahkan
sebaliknya, akan mendorongnya dengan keper-
cayaan, kekuatan, ketenangan, dan ambisi. Bilatirai
gaib terbuka sesuai dengan pengaturanAllah dan
tidak sesuai dengan perencanazrnnya, maka hen-
daklah ia menerima qadha Allah dengan penuh
ridha tenang, dan kepasrahan. IGrena, itulah haki-
kat dasaryang belum diketahuinya, kemudian tirai-
nya terbuka untuknya.

Inilah metode yang digunakan Islam unhrk me
ngambil hati kaum muslimin. Sehingga, ia tidak
merasakan kesendirian dan keasingan ketika ber-
pikir dan berencana, tidak pula lupa diri dan cong-
kak ketika jaya dan berhasil, dan tidak merasa puhrs

asa dan hilang harapan ketika gagal dan jatuh.

Dalam setiap kondisi ia selalu memiliki hubungan
dengan Allah, kuat bersandar kepada-Nya, ber-
syukur atas taufk-Nya kepadanya, dan pasrah de
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ngan qadha dan qadar-Nya tanpa sombong dan
pufus harapan.

'Dan ingatlnh l"pod" Tilhnnmu jilm lannu lupa."

Bila kamu lupa akan petunjuk dan arahan ini,
maka ingaflah kepadaTuhanmu dan kembalilah
kepadaNya.

"... dnn lmtalantlah Mudnh-mudnhnn Titlmnlw alean

membniku petunjuk lupada yang bbih dekat k-
b enaranny a futp olo ini. "' (al-l(ahfi: 24)

Sehingga,lebih dekat dengan manhaj yang se
lalu menghubungkan hati denganAllah pada setiap
yang diinginkan danyang dttuju.

licrla.'asandank'atalingrabadatangdalamkalimat
ayat itu untuk menunjukkan tingginya derajat lom-
patan ini, dan urgensi usaha yang terusmenerus
untuk bersemayam di atasnya dalam setiap kondisi.

Sampai di sini kita belum mengetahui secara
pasti berapa lama Ash-habul kahfi tinggal di gua.

Mari kita mengetahuinya dengan keyakinan,

-rt!f;:b<-t-r/U,tfr U;U9W
6.tv.-- fi\#:iT$q$r6$i

.: 9 ..:- /s b;vry,A
'Dan mnela tingal dnlarn gua mnelw tiga ralus tahun

dnn dinmbah sernbilnn tahun Qagi). Kanlnnlah,
AIIa.h bbih mmgeta)rui bnapa lamany a rnnelw tinggal
(di Sua). I{cpuny aan- Ny ahh semua y ang tnsembuny i
di langit dnn di. bumi. Alanglwh tnangpmglilwtnn-
Nya dan alangkah tajam pendrngaran-Nya." (al-
IGlrfi:25-26)

Inilah keputusan yang mengahtriri perselisihan

dalam perkara mereka, yang ditetapkan TatYang
Maha Mengetahui alam eaib di langit dan bumi.
Alangkah terang penglihatan-Nya dan alanskah
tajam pendengaran-Nya Mahasuci Allatr. Jadi, tidak
ada lagi perdebatan dan kesombongan terhadap
pendapat sendiri.

Kisah itu dikomen; u""** permakluman
Keesaan Allah yang sangat tampak pengaruhnya

dalam alur cerita dan.kejadian-kejadiannya.

\ar3,y9 c il,il:!t'* c .F. i e$ri
.-'(1r7

"Tak ada seorang pelindung pun bagi mneka selain

daripada-Nya dnn Din t'rdnk mengarnbil seorangpun

mmjadi sekutu-Nya dnlnm mmctaplrun luputusan. "
(af-Kahfi:26)

Ditutup dengan arahan Allah kepada Rasulullah
agar membaca watryu yang dihrunkan kepadany4
dan di dalamnya ada keputusan final tentang per-

selisahan ihr. Juga agar menghadapkan pandangan

hanya kepada Allatr semata-mata, karena tiada per-

lindungan selain perlindungan-Nya. Para pemuda

Ash-habul I&hfi telah berlindung di bawah lindung-
an Allah ihl. Maka, Allah pun meliputi mereka de
ngan rahmat dan hidayah-Nya,

.$&)-J j3lW"Gu.lVJuJ'1,
tffi.A;e;4i5

'Dan bacaknnlah apa yang diwahyulnn lupadomu,
yaitu kitab Tfuhanmu (Al,@i an). Tidnk ana (seorang

pun) y ang dapat mcngubah lnlimat-lnlimnr-Nya. Dan
larnu tidak alan dapat innnnulwn tnnpat b nlindung
s ehin dnri- Ny a. " (al-lfahfiz 27)

Demikianlah berakhir kisah itu, didahului, di-
selingi, dan dikomentari sesudahnya dengan arah-

an-arahan yang merupakan target dan tujuan pokok
dari dikisahkannya kembali bermacam-macam
kisah dalamAlQur'an. Semua itu dipaparkan dalam
keserasian yang muflak antara arahan nilai-nilai
agama dan pemaparan seni bahasa dalam runutan
ayat-ayat.

#v,:'r.,t96attt-i$,it:ij;b
tEJit3;+i&3c1ii*'U.6:j
SK3:;r"{6(5to,^istfii;U}.t't;li
JJn#fu nft;n'et''",,fi gtlfj
c&*et6W|r;.ltle*ti$ffi lz
53.",;4i"4,pq\3q\i4i5-btr
\VrW',6.ftLL#Cr;;ei\:"34\-g\
,!t43*{6,6;;A&{(t'9;tlti
3:Jn&ti",f'i4n"iEiL{'i
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6fr {;i'ir,Ni(L(v-i'ffi f 'c
-:++$6;::a;{7r1:{ji*i&W.
6tr);6U#q{tr*$,<)e{
"i3\3\.it;,i,::i:$ft ,6,,{6.%,f,
36#55(s&VAt+q;{,Wir,*,
<6rtr€' 6f6<(,6).Ki:6i,329;;4*#-
dt3;Ji$Tiitt4;i-;;)itie.Si3
qJyL'J4J:^:J3'^AA\'4#U5$(J
iJt6.{''!*,cfri6$tIUWf *iC*
i;,$f;? # t7 yG u iiiLc lieS< i

tt{JS$r&ri,alfti j,Y,'KViWg
(\.#oIwf$J,ii;6(,Jfr ,a;ii(;'"
sff+*j.6-j;6$t1j-{Y,a4ii1
,:*'6j3\:at6;LWJ;jA*
t6,x'&sJbf,(jc'e4J?:66
'6:sdQ.6tbiQti_&*6"A,C,J

^ 

K -$tr;JEg|t,#.Jlo, ;' it&
f{jA!3tt*l'gr156igiu,X#"t'c
,t!'.ftp3;6t@3t?i6;W;6t\6
,riJi-lt;4|ff(tW:\t1{JrL{V1i
g,sfiJ,i'$;9x:ors!s\:iir:,t^'€;1
J-tr,;f Jirfr viv'ti#iililJStAt

'T)a.n bersabarlah kamu bersama-sama dengan
orang-orang yang menyeru Thhannya di pagt
dan senja hari dengan mengha.rap keridhaan-
Nya-Janganlah kedua matamu berpaling dari
mereka (karena) mengharapkan perhiasan
kehidupan dunia ini.Janganlah kamu meng-
ikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan
dari mengingati lbmi, serta menuruti hawa

nafsunya dan adalah keadaannya ihr melewati
batas. (28) Dan katakanlah, 'Kebenara.n ihr
datangnya dari Thhanmr4 maka barangsiapa
yar,g ingrn (beriman) henda^klah ia berima"n"
dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah
kalir.' Sesungguhnya Karni telah sediakan bagi
orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya
mengepung m6reka- Dan jiLa mereka meminta
minum, niscaya mereka akan diberi minum
dengan air seperti besi yang mendidih ya^trg

menghanguskan muka- Ifulah minuma^tr yang
paling buruk dan tempat istirahat yang jelelc
(29) Sesungguhnya mereka yang beriman dan
beramal saleb tenhrlah Ka"rrd tidak menyia-
nyia}an patrala orang-orang ya^ng mengerja-
kan amala^n(nya) dengan baik (30) Mereka ittr-
lah (orang-orang yang) bagi mereka surga Adn,
mengalir sungai-sungai di bawatrnya- Dalam
surga ihr mereka dihiasi dengan S.la"rg emarb
dan mereka memakai pakaian hijru dari sutera
halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk
sambil bersandar,di atas dipan-dipan yang
indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, da"tr

tempat istiratrat yang indah. (31) Dan berika"n-
lah kepada mereka sebuah penrmpamaan dua
orang laki-lafti I(ami jadikan bagi seorang di
antara keduanya (yrrtg kafir) dua buah kebun
anggur dan Kami kelilingi kedua kebun inr
dengan pohon-pohon kurma- Dan, di antara
kedua kebun ihr IGmi buatka^n ladang. (32)

Kedua buah kebun ihr menghasilkan buahnya,
da^n kebun ihr tiada kurang buahnya sedikit-
pun" dan Kami alirkan sungai di celah-celah
kedua kebun itu. (33) Dan dia mempunyai ke-
kayaanbesa^r, maka iaberkata kepada kawan-
nya (yang mukmin) ketika ia bercal<ap-cakap
dengan dia, Haruku lebih ba^nyak daripada
hamamu dan pengikutaengikutku lebih kual'
(3a) Dan dia memasuki kebunnya sedang dia
zalim terhadap dirinya sendiri ia berkatar'Aku
kira kebun ini 6dalc a^kanbinasa selama-lama-
nya, (35) dan aku tidak mengira hari Kiamat
ihr al€^rr datang.Jika aku dikembalikan kepada
Ttrhanku. pasti aku akan mendapat tempat
kembali yang lebih baik daripada kebun-
kebun itu.' (36) Kawannya (yattg mukmin) ber-
kata kepadanya sedang dia bercakap-cakap
dengannya,'Apakah kamu kafir kepada (Ttlhan)
yang menCIpta^kan kamu da.ri tamah, kemudian
dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu
seorang laki{aki yang sempurna? (37) Tetapi

+{W$}'a;:*}
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a^ku (percaya bahwa) Diafah Allah, Tbhanku
dan aku tidak mempersekuhrkan seorang Pun
dengan Ttrhanku. (38) Dan mengapa kamu tidak
mengucapkan tatkala kamu memasuki kebun-
muo'IMaa Syaa A[at\ Iaa Quwwata Illaa Billah

Gungguh atas kehendah Ahfi semua ini ter-
wujud, tiada kekuatan kecuali dengan per-
tolongan Allah).'Sekira^nya kamu anggap aku
lebih sedikit darimu dalam hal harta darr ke-
hrrunan, (39) maka mudah-mudahan Tbhanku
akan memberi kepadaku (kebun) yang lebih
baik daripada kebunmu (r-); dan mudah-mu-
dahan Dia mengirimkan ketenhran (petir) dari
lar,gt kepada kebunmu, hingga (kebun iur)
menjadi tanah yanglicin (a0) Atarq airnya men-
jadi sumt ke dalam tanaft' maka sekali-kali
kamu tidak dapat menemukannya lagi.' (a1)

Dan harta kekayaannya dibinasa^kar\ lalu ia
membola.k-balikkan kedua tangannya (attda
menyesal) terhadap apa yang ia telah bela.nja-
ka^n unhrk itu" seda"trg pohon anggur ihr roboh
bersama para-paranya dan dia berkata,
'Aduhai kiranya dulu aku tidak memPer-
sekutukan seorangpun dengan Tbhanku.' (42)

Dan tida^k ada bagi dia segolongan Pun yang
akan menolongnya selain Allatr; dan sekali-
kali ia tida"k dapat membela dirinya. (43) Di
sa^na pertolongan ihr hanya dari Allah Yang
IIak Dia adalatr sebaik-baik Pemberi pahala
dan sebaik-baik Pemberi balasan. (aa) Dan
berilah perumpamaan kepada mereka
(manusia) kehidupan dunia adahh sebagai air
hujan ya"trg Kami hrrunkan dari langit mafta
menjadi subur karena.rrya tumbuh-tumbuhan
di muka bumi. Kemudia^n tumbuh-tumbuhan
ihr menjadi kering yang diterbangka"n oleh
angin. Dan adalah Allah Mahakuasa atas se-

gala sesuahr. (45) Ila^rta dan anak-a.nak adahfi
perhiasan kehidupan dunia. Tbt pf amalan-
amalan yang kekal tagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Ttrhanmu serta lebih baik
unhrk menjadi harapan." (46)

Pengantar
Semua pelajaran ini merupakan keputusan

unhrk menenhtkan norma-norma dengan ukuran
akidah. Sesungguhnya rorrllil-norrrla dan nilai-nilai

hakiki bukanlah harta benda, kehormatan, ke-

kuasaan, kelezatan, dan kenilcnatan lainnya yang

banyak di dunia ini. Sesungguhnya semua perkara

ihr merupakan nilai-nilai yang palsu dan pasti hilang.

Islam tidaklah mengharamkan yang baik-baik
dari perkara-perkara tersebut. Namun, tidak
menjadikannya sebagai target puncak dari ke-
hidupan manusia. Barangsiapa yang ingin menik-
matinya hendaklah menikmatinya, namun serta-
kanlah ingatan zikir kepada Allah yang telah
menganugerahkannya. Hendaldah dia bersyukur
kepada-Nya dengah beramal saleh, karena amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisiTuhanmu sertalebih abadi.

Pelajaran ini diawali dengan pengarahan kepada
Rasulullah agar bersabar bersama orang-orang
yang menghadapkan dirinya kepada Allah. Juga
agar mengacuhkan dan meremehkan urusan orang-

orang yang lalai akan ingat (zil<1r) kepada Allah.
Kemudian Allah memberikan perumpamaan bagl
dua kelompoh Yaihr, perumpamaan dua orang laki-
laki. I€laki yang pertama merasa terhormat dan
berbangga dengan harta benda, keperkasaan, dan

kenikmatan yang dianugerahkan kepadanya. Se-

dangkan, yang lainnya berbangga dan merasa ter-
hormat dengan iman yang ikhlas dan mengharap
kan kebaikan yang lebih baik di sisi Tuhannya.
Kemudian Allah memaparkan perumpamaan bagr

kehidupan dunia seluruhnya. Kehidupan dunia
sangat pendek dan pasti binasa, laksana daun
kering yang hilang ditiup angin. Akhirnya, Allah
menufirp segalanya dengan hakikatyang abadi,

"Hmta dnn anak-annk adnlah pnhiasan luhidupan
dunia. ntupi, am,alan-amalnn yang fulnl lagi saleh

adnlnh lnbih b aik palnlany a di sisi Tuhnranu s nn lzbih

baik untuk menjadi harapan. " (al-Kahfi: 46)

Sabar dalam Berdalnuah da.tr Berislam

;#$,:'-tur#J<' j\ii7'lL:itfb
ti#\'q'+it*JQ'riij:i$.-o!:j
3(3ts65t5io"'^:slr':tSuiS;t:1ti
-yin#fu *:K;o'o^'*,,$&Glif

+1iKfr:6
'Dan busabarlah kamu bnsama'satrut dmgan orang-

orangyangmenyeru Tuhnnrrya di pagt dnn smja lmri
dengan rnmgh"arap ker idhnan- Ny a. Janganlnh ledua
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matamu bnpaling dmi mnelm (larma) mmghnraplnn
perhiasan kehidupan dunia ini. Janganlah kamu
mengikuti orans J arlg lmtxny a telnh Kami lalnilan dmi
mmgingati Kami, sertn mmuruti lmwa nafiurrya dnn
adalnh ltzanannnya itu melewati batas. Dan kntalmn-
lab 'Kebmnran itu datangnya dnri Tfuhanmu, mnlm

barangsiapa yang ingin (beriman) hennaklah ia bn'
irnan, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah
lmfr. "' (al-l{ahfir 28-29)

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun unhrk mem-
bahas kasus pembesar-pembesar Quraisy, ketika
mereka memohon kepada Rasulullah agar meng-
usir kaum dhuafa dari kaum muslimin seperti Bilal,
Shuhaib, Ammar, Ktrabbab, dan Ibnu Mas'ud, bila
Rasulullah benar-benar menginginkan agar pe
mimpin-pemimpin Quraisy mau beriman. Atau, agar
Rasulullah menyediakan majelis lain, ddak duduk
bersarna mereka. IGrena, di tubuh-tubuh mereka
ada jubatrjubah kotor yang sedikit berbau keringat
busuk yang mengganggu para pembesar Quraisy.

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah sangat me
nginginkan agar mereka beriman. Sehingga, beliau
sempat terganggu dengan bisikan-bisikan dalam
jiwanya berkenaan dengan permohonan mereka.
Mak4 Allah pun menurunkan ayat28 surah allGhfi
tersebuL

Allah menurunkan unhrk menenfukan standar
nilai-nilai yang hakiki dan membangun ukuran-
ukuran yang tidak akan pernah salah. Setelah itu,

"Barangsiapa yng ingin (beriman) hendnHah ia
bnim.an, dan barangsiapa yang inSrn (furt) biarhh
lafr." (al-llahfi:29)

Islam tidak akan pernah menjilat seseorang.
Islam tidak mengukur kemuliaan seseorang dengan
nilai-nilai jahiliah terdatrulu. Bahkan, jahiliah dalam
bentuk apa pun yang menjadikan standar nilai-nilai
bukan dengan standar yang digunakannya.

'Dan bersabarhh kamu'l dan janganlah kamu
bosan dan tergesa-gesa, "bersarna-s&mn fungan
uratg-oranglangmenyeru Tulwnnya di pagi dan senja

hai dmgan rnengharap lcnidhann- Ny a".
Karena, Allah yang menjadi tujuan dan target

puncak mereka. Mereka menghadapkan jiwanya

kepada-Nya di pagr dan senja hari, tidak pernah
berpaling dari-Nya, dan tidak mencari melainkan
ridha-Nya. Apa yang mereka cari ihr (ridha Allah)
lebih tinggi dan mulia dari apa pun yang dicari oleh
para budak dan pelayan dunia.

Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-
orang ifu, temani mereka, duduldah bersama mereka,

dan ajarkanlah mereka. Karena di antara mereka
banyak orumg yang baik dan dengan orang-orang
seperti merekalah yang memungkinkan dakwah
berdiri dan terbangun. Dakwah tidak mungkin
akan terbangun bersama orang{rang yang ber-
gelut di dalamnya karena dakwatr itu sedang berada
di atas angin dan menang. Juga mustatril terbangun
bersama orangoi'ang yang bergelut di dalamnya
agar mendapatkan banyak jumlah pengikut, atau
bersama orang-orang yang bergelut di dalamnya
untuk merealisasikan ambisi.ambisinya dan men-
jualnya dengan mengarahkan seluruh urusan dak-
wah dibe[ dan dijual dari mereka.

Dal<vvah hanya akan berdiri dan terbangun de
ngan hati-hati yang menghadap kepadaAllah dengan
ikhlas dan murni bagi-Nya, tidak menghendaki
kehormatan pribadi, kenikrnatan, dan manfaat bagi
diri sendiri. Hati-hati hanya menghendaki dan
mengharapkan ridha Allah.

langanlnh ludua ntatamu bnpaling dnri merekn
(kmena) mengh.arapknn perhiasan fuhidupan dunia
ini. "J angarilahperhatianmu berpaling dari mereka
kepada fenomena-fenomena lahiriah dunia yang
dinikmati oleh para hamba perhiasan duniawi.
Pasalnya perhiasaan hidup 'duniawi' ihr tidak akan
pernah mencapai tingkat tertinggi yang sangat di.
idam-idarnkan oleh'brang-orang yang m.enymt Tulnn-
nya di pagr dan smja hnri dzngan rnengharap Iu-
ridhaan-Nya".

langanlah knmu mengiluti orang yarry hntiny a telnh

Ifumi lnlnilun dmi mengingati Knmi, snta menuruti
lawa nafiunya dan adalnh leolnannya itu melewati
batns." (al-Kahfiz 28)

Janganlah kamu menaati orangorang yang me
minta agarkamu memisahkan mereka dari orang-
orang yang fakir. Seandainya mereka benar-benar
mengingat Allah, pasti mereka menenangkan ke
sombongan merek4 meringankan pergolakanny4
dan merendatrkan gejolak-gejolak yang keji itu. Ke
mudian menyadari akan kebesaran dan ketingsran
Allahyang semuakepala dalam derajatyang sama
tunduk kepada-Nya. Dengan demikian, mereka
pasti merasakan ikatan akidah yang menjadikan
seluruh manusia bersaudara (ukhuwah).

Namun, mereka lebih suka menyembah hawa
nafsunya yang masih jahiliah, dan menjadikannya
sebagai standar nilai dalam bergaul sesama hamba
Allah. Jadi, mereka dan pernyataannya hanyalah
kebodohan dan hilang ditelan kenistaannya sendiri.
Mereka tidak patut mendapatkan perhatian melain-
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kan hanya acuh tak acuh sebagai kelalaian mereka
dari mengingat (zikir-) kepada Allah .

Islam datang untuk menyamakan kedudukan
setiap orang di hadapan Allah. Tiada yang mem-
bedakan antara mereka karena harta bend4 nasab,

dan martabal Semua nilai itu adalah standar yang
palsu dan pasti musnah. Sesungguhnya keistime
waan yang membedakan antara mereka adalah
kedudukannya di sisi Allah. Sedangkan, keduduk-
annya di sisi Allah diukur dengan standar usaha
meraih ridha-Nya dan kemurnian tujuannya ke-
pada-Nya Selain itu adalah hawa nafsu, kebodohan,
dan kebatilan.

'langanlah lumu mengikuti orang yang hatinya
telah Kami Lalaikan dari mengingati Knmi."Karni
lalaikan hatinya ketika ia lebih mementingkan diri-
nya sendiri, harta bendanya, anak-anaknya, kenik-
matan-kenilanatanny4 kelezatan-kelezatanny4 dan

syahwat-syahwabrya. Sehingga dalam hatinya tidak
tersisa lagi tempat untuk Allah. Dan, hati-hati yang
terlalu sibuk dengan perkara-perkara itu dan men-
jadikannya sebagai target puncak, tidak diragukan
lagi pasti lalai dari berzikir kepada Allah. Maka,
Allah pun menghukumnya dengan menambah ke
lalaiannya dan memenuhinya dengan apayang di.
inginkannya. Sehingga, hilanglah hari-hari dari
hadapannya dan menanggung hukuman rcng telah

dipersiapkan oleh Allah untuk orangorang seperti
mereka yang menzalimi diri mereka sendiri dan
juga menzalimi orang lain.

' D an lanknnl.ah' Ifubmaran ihr. dnnngny a dari Iillan-
rnu, mala barwrysiapa y arg ingin (berinnn) hmdnklah
ia berimna dan b arangsiapa y ang ingin (furtd biarkth
lwfir."'(al-l(alnditz 29)

Dengan ketegasan dan kejelasan rni, maka al-
Haqttdakakan melenceng dan menyimpang. Ia
pasti berjalan di jalan dengan lurus tanpa ada

bengkok sedikit pun, dengan penuh kekuatan tanpa

ada kelemahan sama sekali, dengan tegas tanpa ada

basa-basi sedikit pun,
Barangsiapa yang tidak tertarik dengan kebenar-

an, hendaklah ia meninggalkannya. Barangsiapa
yang tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai
panutan atas ajaran yang datang dari Allah maka
tidak dibutuhkan lagr basa-basi dan berpura-pura
baik dengan mengorlankan akidah. Dan, barang-

siapa yang kehendaknya belum tergerak dan

kesombongan belum hrnduk di hadapan kemuliaan

dan ketinggian Allah, maka akidah sama sekali
tidakbutuh kepadanya.

Sesungguhnya akidah itu bukanlah milik sese
orang sehingga ia harus berpura-pura baik di ddam
menunjukkannya. Sesungguhnya akidah itu milik
Allah dan Allah Yang Mahahaya tidak membutuh-
kan apa pun dari semesta alam ini. Akidah tidak
akan berjaya dan dimenangkan bersama orang-
orang yang tidak ryenginginkannya secara ikhlas
dan hrlus murni seita tidak mengambilnya sebagai
pegangan sebagaimana adanya tanpa debat dan
penentangan. Orang sombong dan merasa lebih
tinggi dari kaum mukrninin yang menyeru Tuhan-
nya di pagr dan senja hari dengan mengharap ke
ridhaan-Nya, tidak bisa diharapkan dari mereka
kebaikan apa pun untuk Islam dan kaum muslimin.

,t*

Rincian Hukuma.n dan Pahala
Kemudian Allatr memaparlan hukuman-hukum-

an yang disediakan bagi orang-orang kafr dan
tentang balasan-balasan yang baik bagi orangorang
yang beriman, dalam suatu peristiwa besar di hari
Kiamal

\ i "E i-o\ : G * 1ottJSVgAtE iifty .

{s,,9L*tiw)W(<)jfis,re*StiffiVr,6;f ,1,\T6;;Y\'rt$)t!tj.- )V
.z 1lz.^1 < <l *,.

',-;j,"A,pKh\|'gtt -u2t r'- t

,$:syt6'fri:,r t rii'l
al64\F\Gt:,;;jtgft$XKkl\gt

e'su41,1fi#ic,63A&
?1ut64 )<ri4'itef,,A
ea-ig-J|fiVq3ajA(Vofri

$6;z*;:.rlre:*S'ir
"Sesunguhnya Knmi telah sedialwn bagi orang-marg

zplim itu nnala, y ang gej olnkny a mtngepung mnela.
Dan j ila mnelw mnninta mi,num, nismy a mnela alwn
dibni minum furryan air seputi besi yang mmdidih
yang menghanguskan rnuka. Itulah minumnn yang

Fal"W buruk dnn tempat istirahnt yang jelzk. St*ry-
guhnya mneka yang berim"an dan bnamal sabh,
tmtulah lhmi tidak menyia-nyiatrwn palwln 0ran8-

orang yang mengerjaknn amalnn(nya) dntgan baik.
Mneka itulah (orang-orangyang) bagi mnelw surga

Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dal,am

surga itu mueka dihiasi dengan gelnng emas, dan
merela mzmnlwi paknian hijau dnri sutera hnlus dn'n

yutera tebal, sedang merela duduk sam.bil bnsandnr di
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atas dipan-dipan |ang indah. Itulah pahnla yang
sebaik-baiknya, dnn tempat istirahnt yang indah. " (aI-
Kahfi:29-31)

"Inna a'tadna li<aalimina naran'sesungguhnya
Kami telah sediakan bagi orang-orang zalimitu
neraka'. Kami persiapkan dan hadirkan api neraka.
Allah tidak membutuhkan usaha besar untuk me
nyalakannya dan tidak menghabiskan masa waldu
yang panjang untuk menyiapkannya. Penciptaan
segala sesuafu cukup hanya dengan kalimatul
iradnh "latn fay alant Jadilah, maka jadilah ia . Hanya
saja di ayat tersebut digunakan pernyataan dengan
ungkapan a'tadnaa; yang menunjukkan makna
kecepatan, pengadaan, persiapan, dan penjerumus
an langsung ke dalam neraka yang telah siap dan
diatur unfuk penyambutan.

Ner.aka itu memiliki gejolak yang mengepung
orang-orang yang zalim. Sehingga, tidak ada
peluang sama sekali untuk lari, tidak ada harapan
sama sekali untuk selamat dan lolos, dan tidak ada
ruangyang dapat ditembus oleh angin sepoi.sepoi
atau ruang unfuk beristirahat.

Jika mereka meminta minum karena kepanasan
dan kehausan, niscaya mereka akan diberi minum
dengan air keruh bercampur minyak yang men-
didih (menurut salah satu pendapat ulama), dan
seperti besi yang mendidih (menurut pendapat lain-
nya). Airitu bisamenghanguskan muka, ketika di
dekatkan kepadanya. Coba bayangkan akibatnya
bagi tenggorokan, usus, dan perut yang meneguk-
nya. Itulah minuman yang paling burukyang di.
suguhkan bagi para korban kebakaran.

Alangkah buruk dan jelek api neraka yang
gejolaknya mengepung mereka sebagai tempat
beristirahat dan berlindung. Dalam penyebutan
murtafoqan'tempat beristirahat dan berlindung' di
dalam kepungan gejolak api neraka, terdapat ejekan
dan olokolokan yang sangat pahit. Karena se
sungguhnya mereka bukanlah beristirahat di sana
namun di sana mereka dipanggang dan digoreng.
Tetapi, ungkapan itu disebutkan untuk meng-
gambarkan keadaan sebaliknya dan bertolak be
lakang dengan murtafoqan tempat beristirahatnya
or:tng-ofttng yang beriman di surga, yang berbeda
sangat...sangat jauh.

Ketika orangorang zalim menghadapi keadaan
yang demikian dahsyat, orang{rang yang beriman
dan beramal saleh digambarkan di dalam surga
Adn, sebagai tempat tinggal yang abadi. Di bawah-
nya mengalir sungai-sungai dengan siramannya,

pemandangan indah dan angin sepoi-sepoi serta
hawa yang sejuk Itulah murtafaqantempat istirahat
yang hakiki, bagi mereka. Sedangkan, mereka
duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang
indah dan membiarkan terurai pakaian sutera mereka
yang berwarna-warni, yang bahannya dari dari
sutera halus yaqg empuk dan sutera tebal yang
lunak, ditambah lagi dengan hiasan gelang emas,

"Itulnh pahnla yang sebaik-baiknya, dan tempat
istirahat yang indah." (al-l{ahfiz 3l)

Barangsiapa yang ingrn (seperti itu), hendaldah
memilih jalan itu. Barangsiapayang ingin beriman,
hendaldah ia beriman. Barangsiapa yang ingin kafir,
biarlah kafir. Dan, barangsiapa yang ingin ikut
duduk, dipersilakan untuk ikut serta duduk ber-
sama orang-orang fakir dari kaum mukminin se-

mentara jubah-jubah mereka ada yang bau ke-
ringat. Atau, kalau tidak, dipersilakan pergi men-
jauh dari mereka. Siapa yang tidak rela dengan bau
keringat dari jubah-jubah itu, yang menghimpun
hati-hati yang suci dengan zikir kepada Allah, hen-
daHatr memilih beristirahat di kepungan gejolak api
neraka Hendaklah dia'menikmati' suguhan minum-
an minyaktanah dan nanah dari neraka.

Kisah Dua Ora^ng ldd-Laki dan Dua Kebun
Kemudian tibalah kisah dua orang laki-laki dan

dua kebun sebagai perumpam:um untuk norma-
norma yang pasti hilang dan norma-norma yang
kekal. Perumpamaan ifu juga menggambarkan dua
contoh yang jelas bagi jiwayang berbangga dengan
perhiasan hidup duniawi dan jiwa yang berbangga
dengan iman kepada Allah.

Keduanya merupakan gambarzm perumpamaan
bagi kelompok-kelompok manusia. Pemilik dua
kebun itu merupakan perumpamaan bagi orang
kaya yang dilalaikan oleh harta bendany4 dan di-
sombongkan oleh berbagai kenikmatan. Sehingga,
dia melupakan kekuatan terbesar yang menguasai
kemampuan-kemzrmpuan manusia dan kehidupan.
Dia menyangka bahwa kenilanatanyang dirasakan-
nya sebagai sesuatu yang kekal dan tidak akan mus
nah dan binasa. Sehingga dia merasa tidak akan per-

nah dihinakan oleh kekuatan dan martabat apa pun.

Sedangkan, temannya merupakan gambaran
perumpamzum unhrk orangorang yang berbangga
dengan keimanannya, selalu ingat dan berzikir
kepadaTuhannya. Dia memandang bahwa setiap
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keniknratan menunjukkan adarrya 7-atP emberinya
yang mengharuskannya untuk memuji.Nya dengan
bersyrkur dan berzikir, bukan menentangnya dan
tidak mensyukuri-Nya.

Kisah itu diawali dengan gambaran dua kebun
yang indah dan subur sertaluas,

# U y*W-\-(i; ;,$5e ;L art *
d\;igg.#,6,,4i%y;jt*t)
5Vr&tiq),b(6r6)r,tElr,W\

$r^
'Dan berila nlnh l"podo mnelm sebuah pmtmpamaan
dua orang.hki-laki. Karni jadilan bagi seorang di
antnra luduanya (yang l@fir) dua buah kebun anggur

dan l{ami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-
po hnn lnrma. Di antma ktdua lubun itu l(ami buatknn

lndang. Kedua buah lubun itu menghnsilknn buahrry a,

dnn lctbun itu tiadn kurang buahnya sedikit pun. Kami
alirlan sungai di alnh-alah ludua lubun itu. Dan dia
mempuny ai kday aan b esar.... " (aI-IGhIi: 32-3 4)

Dua buah kebun anggur itu sedang berbuah.
Kedua kebun itu dikelilingi dengan pohon-pohon

kurma yang berjejer dan di tengah-tengah kedua
kebun ihr terdapat ladang dengan aliran sungai di
celahcelatr keduanya Sesungguhnya garnbaran itu
merupakan pemandangan sangat indah dan meng-
gelorakan semangat, gambaran tentang kenik-
matan dan hartabenda.

"Kedua buah kebun itu mmghnsilknn buahnya, dan

kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun." (aI-
Kahfi:33)

Allah memilih menggunakan kata tn<limlur;,rbl1r^

makna kelmrangan dan tidak menghasilkan buah,
untuk memadukan dan mempertemukan dua kebun
ihr dengan pemilik keduanya yang zalim terhadap
dirinya sendiri. Pemilik kebun itu congkak dan
tidak bersyukur, pandai menipu dan takabur.

Inilah gambaran pemilik kedua kebun itu yang
jiwanya dipenuhi dengan kebanggaan terhadap
keduany4 ditipu oleh kesombongan pandangannya

sendiri terhadap keduanya. Sehingga ia sombong,
berkokok seperti ayam jantan, dan berlagak seperti
burung merak. Dia menyombongkan dirinya atas

temannyayang fakir,

&Girr<cai,sitrl;6r\ifi 4rt;36'

'Makn, in berlmn k"podo knwannya (yang mukmln)
lretilm ia bercalwp-caknp drrryan dia, Hartalat lebih
bany ak daripada hnrtamu dan p engikut-pengikutku
lebih kuat."' (al-Kahfi : 34)

Kemudian ia melangkah bersama kawannya ke
salah satu kebunnya. Kesombongan telah meliputi
jiwanya, ia telah teilggelam dalam kelalaiannya, ia
lupa kepadaAllah dan lupa bersyukur kepada-Nya
atas karunia-Nya. Ia menyangka bahwa kebunnya
yang sedang berbuah itu tidak akan musnah ser

lamanya- Ia mutlak mengingkari adanyaharikiiunat
Kalaupun hari kiamat ada dan terjadi, maka ia me
nyangka pasti mendapatkan di sana perlindungan
dan keutamaan bagi dirinya Bukankah ia termasuk
pemilik kebun di dunia sehingga ia pun mendapat-
kan perhatian dan nasib yang sama di akhirat?!

d;''; J:ATi J6 -');i-?)it rJ+ J-j3

d? 8\-L' J 4 JI]r tail#6 9, ^J
tww.frtrCs

'Dan dia memasuki lebunnya sedang dia alim tn-
hadap dirinya sendiri, ia bnlmta, Aku kira leebun ini
tidak aknn binasa selama-l.amanya. Dan, aku tidak
rnengira hnri Kiamat itu akan danng.Jila aku di-
lrmbalilan lrzpadn Tilhnnla4 pasti alat aknn mmdapat
tempat leembali yang Lebih baik dnripadn lubun-lebun
rrz. "' (al-I(ahfi : 3f -36)

Sungguh merupakan gambaran kelalaian dan
kondisi tertipu yang menyombongkan dan menipu
orang{ftmg yang memiliki martabat, kekuasaan,
kenikrnatan, dan kekayaan. Standar nortna-norma
yang dengannya mereka berinteraksi di dunia frna
ini dengan para penghuninya, masih menyertai
mereka dan mereka masih mempertah
hingga berpindah ke alam al-mala'ul a'la'alam
malaikaf. Sehingga dalam pandangan mereka,
selama mereka masih menggungguli para peng-

huni lainnya di bumi ini, maka mereka pun harus
mendapatkan tempatyang istimewa di langit?!

Sedangkan, temannyayang tidak memiliki harta
dan pengikut, tidak juga memiliki kebun dan buah-
buahan. Ia lebih berbangga dengan apa yang kekal
dan lebih tinggr. Ia berbangga dengan akidah dan
imannya. Ia berbangga dengan iman kepadaAllah
yang setiap muka tunduk kepada-Nya. Ia menen-
tang kawannya yang sombong dan mengingkari
segala kesombongan dan takaburnya. Ia meng-
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ingatkannya dengan asal-usulnya yang hina dari air
mani dan tanah liat. Dan, ia mengarahkannya de
ngan adab yang harus dihrnaikannya terhadapZat
Yang Maha Pemberi nikmat sebagai hak Allah
atasnya. Ia pun mengingatkannya tentang bahaya
dan akibat dari kesombongan dan takabur. Ia juga

berharap mendapatkan yang lebih baik dari kebun
dan buah-buahan sebagai balasan di sisi Allah.

/t //// t1l z

vGa*!xi:;"ii:r6i:J-'r$'l)"cXit;
-*j ;,,Krr;i6i S U ;i;? # n'i

$6ir$h14[At!\*;ofguyf;i,.i';ii
6;!W" j"3ja+SW*j_;\-i;6
6i(;6'eaJt6S:*'c5'i3\G

&u:tl5'&3"lb
"Kaw anny a (y ang mukmin) b n knn leep adnny a wdnng
dia bncalap-mkap dzrgannya, 'Apaknh lamu lwfir ke-

pada (Tuhan) yang menciptakan lnmu dari tanah,

lumudian dari setetes air mnni,lnlu Dia mmjadiknn
knmu seorang lnki-laki yang sempurnn? ntupi, aku
(pncaya bahwa) Dinlah Allnh Tuhnnlru dnn alst tidnk
memp nsekutukan seorang pun dengan Tilh.anku. Dan
mmgapa kamu tidak mengucapkan ntlmln kamu me-

masuki leebunmu, Maa Syaa Allah, Laa fuwwata
Illaa Billnh'(sungguh atas ktfundak Alkh semua ini
tmtujud, tiada lukuatan keanli dzngan pntohngan
Allah).' Sekiranya lmmu anggap aku lebih sedikit
dnrimu dnlam lnl lnrtn dan lunrunnn, makn mudnh-
mudalan Tithanku alwn rnembui kzpadnku (kzbun)

yang lebih baik daripada lubunmu (ini). Dan, mudnh-
mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petlr) dari
langit kepada kebunmu, hingga (kebun itu) menjadi
tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut lu dnl"am

tanah mnkn s e lali-lali lcamu tilnk dnpat mntnnulan-
ny a lngr." (al-Kahfi : 37 -41)

Demikianlah kebanggaan iman bergelora dalam
jiwa setiap mukmin. Ia tidak ambil pusing dan ter-
lalu memperhatikan harta benda dan pengikut. Ia
tidak menjilat kepada kekayaan dan kesombongan,
tidak bimbang dalam kebenaran, dan tidak berpura-
pura baik dan ramah di dalamnya terhadap teman
sekalipun.

Besitulah seorang mukmin merasakan kebang-

gaan dan kemuliaan di hadapan martabat dan ke
kayaan. Ia merasakan bahwa apayang disediakan
di sisi Allah lebih baik daripada kenikmatan-ke-
nikmatan hidup dunia. Baginya, keutamaan dan
karuniaAllah sangat &gung, dan ia sangat meng-
inginkan karunia Allah. Ia menyadari bahwa laknat
Allah adalah pas$ memaksa dan sangat dekat me
nimpa orang{rang yang lalai dan sombong.

Tiba-tiba redaksi ayat mengalihkan kita dari pe
mandangan kesuburan dan keindahan kepada pe
mandangan kebinasaan dan pemusnahan. Meng-
alihkan kita dari kondisi kecongkakan dan kesom-
bongan kepada kondisi penuh penyesalan dan
permohonan ampunan. Pasalnya, hukuman yang
diperkirakan oleh orang mukmin itu telah benar-
benar terjadi.

'{:se,Q6vir"6+fi&6"}};,1
grA-,gaAt6U3*W;t*

'Dan hnrta leekayaannya dibinnsalmn, lalu ia mem-

bolak-baliklan ludua tangannya (nnd.a meny aal) tu-
h"d"p apa yang ia telah belanjalan untuk itu, sedang

poh.on anggur itu roboh busam.a para-paranya dnn dia
bnlata, Aduhai kiranya dulu alw tilnk mnnpnselun-
lan seorang pun fungan Tithnnku."' (al-Kalrfi: 42)

Ifu merupakan garnbaran pemandangan puncak
dari kecemasan. Seluruh buah-buahan rusak, lak-
sana ditimpa dengan hama dari segala penjuru hingga
tidak tersisa saiu pun yang selamat. Sedangkan,
pohon-pohon anggur ihr roboh bersamapartpara-
nya, menjadi kering dan menjadi kayu bakar. Se-

mentara pemiliknya membolak-balikkan kedua
tangannya dengan penuh penyesalan atas hartanya
yang hilang dan apa yang ia telah usahakan mati-
matianuntukitu.

Ia sangat menyesal atas perilakunya yang me
nyekutukan Allah, kemudian baru ia mengakui
rububbiah (kekuasaan pengaturan) dan keesaan
Allah. Walaupun ia tidak menyatakan kemusyrikan
secara terang-terangan, namun kebanggaannya de
ngan norma-norma dunia lainnya selain standar
norma keimanan merupakan kemusyrikan yang
diingkarinya saat ini. Ia menyesal telah melaku-
kannya dan berlindung darinya kepada Allah se-

telah hilang kesempatan untuk bertobat darinya.
Di sinilah Allah menunjukkan keesaaan-Nya

dalam kekuasaan dan kekuatan. Maka, tiada ke-
kuatan melainkan kekuatan-Nya, tiada pertolongan
selain pertolongan dari-Nya, balasan-Nya merupa-
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kan balasan terbaik, dan apa yang kekal di sisi.Nya
bagi seseorang dari kebaikan itulah yang lebih baik
baginya dan kekal abadi.

i t;;3t&3 ii ;'i a,X#f+ n K p;

i6fir(W;"'6fi ;y';{ii,^t:"
"Tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan me-

nolnngnya selninAllah; dan seknli-kali ia tidak dapat
membela dirznya. Di sana pntolnngan itu hnnya dari
Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik-baik Pemberi
pahala dan sebaik-baik Pembni balnsan. "(al-Kahfi :
43-44)

Kemudian turunlah tabir penutup episode kisah
itu dengan pemandangan pohon-pohon anggur
yang roboh bersama para-pffilV?, sementara sikap
pemilikriya membolak-balikkan kedua tangannya
dengan penuh penyesalan. Kekuasaan Allah yang
menaungi segala tindakan, sedangkan kekuatan
manusia hanya bersembunyi di bawahnya.

Perumpam"-, *"*;;"" o"'*
Di hadapan pemandangan tersebut, Allah mem-

berikan perumpamaan bagi seluruh kehidupan
dunia. Kehidupan dunia pun laksana kebun yang
dicontohkan, sangat pendek umurnya, tidak pernah
kekal dan kokoh.

;Ait^{j"LK;iit!'J';i--is
Er;;xt', i^';t ;st Lc . y'Ettg

t sit3,;'&i,:;trt6
' D an bnilnh perumpamnan lopod" mnela (rn"anusin),

kehidupan dunin adalah sebagai air hujan yang Kami
turunknn dari lnngit, makn menjadi subur lurenanya
tumbuh-tumbulnn di mukn bumi. Kemudian tum.buh-
tumbulmn itu menjadi kning yang ditnbangknn oleh

angin. Dan adalah Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu." (al-Kahli: 45)

Pemandangan ini dipaparkan singkat sekali,
namun menyenhrh jiwa yang menyadarkannya akan
kefunaan dan kebinasaan. Air hujan yang turun dari
langit tidak mengalir, tetapi bercampur dengan
tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-
tumbuhan itu tidak tumbuh dan masak, namun
berubah menjadi dahan-dahan kering yang hilang

diembus angin. Dalam tiga kalimat pendek, habis
lah gambaran kehidupan.

AlQur'an menggunakan modus keserasian lafaz
dalam memendekkan pemaparan kejadian-kejadi
an, dengan mengunakan kata faVang berarti 'ke-
mudian', 'Dan berilah perumparnaan fupadn muelm
(rnanusia), lwhidupqn dunia adnlah sebagai air hujan
yang Kami turunka.n dnri langit, maln mmjadi subur
lmrmnnya tumbuh-tumbuhan di mukn bumi. Kemu-
dian turnbuh-tumbuhan itu menjadi luring y ang dita -
bangknn oleh angin."Alangkah singkatrya kehidup
an dunia!Alangkah hinanya kehidupan dunia!

Setelah Al-Qur'an menggambarkan dalam jiwa
pemandangan kehidupan yang pasti binasa redaksi
ayat menetapkan standar akidah tentang norma-
norrna kehidupan yang dipegang oleh manusia di
muka bumi dan norma-norma kekal yang harus
mendapatkan perhatian,

i J:rtiJ\'ti srAiL; oAfi At
gdw66a;:^-i

"Harta dnn anak-anak adalah pnhiasan kehidupan
dunia. ntap| amalnn-amalnn yang kzkal lngi saleh
adnlnh lebih baik palnlany a di sisi Tuhnnmu s nta hbih
baik untuk menjadi harapan."(al-Kahfi: 46)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan ke-
hidupan dunia. Islam tidak melarang kenikmatan
perhiasan dunia dalambatasbatas kategori baik dnn
hal"al.Nanun, Islain memberikan nilai tambah ke
pada harta dan anak-anak yang membuatnya ber-
hak menjadi perhiasan dalam standar keabadian
dan tidak melampauinya.

Sesungguhnya harta dan anak-anak merupakan
perhiasan, tetapi keduanya bukan nilai. Maka,
manusia tidak boleh diukur dengan keduanya dan
dinilai atas asas keduanya Sesungguhnya nilaiyang
hakiki hanyalah perkara-perkara yang kekal lagi
saleh baik berbentuk amalan-amalan, perkataan-
perkataan, maupun ibadah-ibadah.

Apabila biasanya harapan manusia banyak ber-
ganfung kepada harta benda dan anak-anak, maka
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih
baik pahalanya dan lebih baik untuk menjadi harap
an, ketika hati-hati bergantung kepadanya dan
harapan berfumpu kepadanya. Orangorang yang
beriman kelak menanti hasil dan buahnya di Hari
Pembalasan.

Demikianlah betapa serasinya alur pengarahan
Ilahi kepada Rasulullah agar bersabar bersama-
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sama dengill orang-orang yang menyeru Tuhan-
nya di pagr dan senja hari dengan mengharap ke
ridhaan-Nya. Juga bersama sentuhan kisah dua
kebun, ... bersama naungan perumpamaan yang
digambarkan tentang kehidupan dunia, ... betsama
penetapan final bagi norma-norma kehidupan ini
dan setelah kehidupan ini. Semua itu terjalin untuk
mengoreksi oormil-noflnil dengan standar akidah.
Semua ihr setara di dalam surah ini sesuai kaidah
keserasian seni dan keserasian rasa dalamAl-Qur'an.

-,piot56b\i\;b:.ii-;\"";5\@$lt
;;fri,;irr $ 6ifst g 3{, on u'^tr Jy

S|liir{fr lW?qrr3t\ij"#si
-Av; t *j; -*i,tb4 i L:r1,4

€);a!'6;gL(s6Ki;16ji
'Dan (ingaflaff akan had (yangketika itu) Kanti
perjalankan gunung-gunung dan kamu a^kan

melihat bumi ihr datar. IGmi lrumpulka^n se-

luruh manusia, dan fidak Kami tinggalkan se-

orang pun dari mereka- (47) Mereka akan di-
bawa ke hadapan Tbhanmu dengan berbaris.
Sesungguhnya kamu datang kepada I(ami, se-

bagaimana I(ami menciptakan kamu pada lcali
yang pertama- Bahkan, kamu mengatakan
bahwa l(ami sekali-kali tidak a^kan menetap-
kan bagi kamu walrhr (memenuhi) perjanjian,
(a8) Dan diletakkarrlah kitab,lalu kamu a^kan

melihat orang-orang yang bersalah ketakutan
terhadap apa yang (teffilis) di dalamnya, dan
mereka berkatar'Aduhai celaka kami, kitab
apalrah ini yang tidalc meninggalkan yang kecil
dan ddak (p"la) yangbesar, melirinkan ia men-
catat semuanya.t Mereka dapati apa yang telah
mereka kerjakan ada (tertulis). Da^rq Ttrhanmu
tidalcqenganiaya seorangpun (aO Dan (ingat-
lah) ketika l(atui berfrrman kepada para rna-
laikat,'Sujudlah kamu kepada Adam', mal<a
sujudlatr mereka kecuali iblis. Dia adahh daxi
golongan jin, maka ia mendurhakai perintah
ttrannya. Pahrtkahkamu mengambil dia dan
turunan-turunannya sebagai pemimpin selain
daripada-Kq sedang mereka adalah musuh-
mu?Amatburuklah iblis itu sebagai pengganti
(AUah) bagi orang-orang yang zalim. (50) Aku
tidalc menghadirkan mereka (ibts dan ana^k

cuornya) untrlc menyaksika.n penciptaan tangit
dan bumi dan ddrk (p,rl,") penciptaan diri mereka
sendirl Tidaklah Aku menganrbil orang-orang
yang menyesatkan ihr sebagai penolong. (51)

Dan (ingatlah) a"kan hari (yrng ketika ihd IXa
berfirman, ?anggillah olehmu sekalian sekuhr-
sekuar-Ifu yangkarru katakan ihr.'Mereka lalu
memanggilnya, tetapi selar[r-selarhr itu tidat(
membalas seruan meneka.I(ami adakan unurk
mereka tempat kebinasaan (nera^ka). (52) Dan
orang{rang yang berdosa melihat nerakar rnaka -

^,./ 
-7

*tx-v

l'j6j*9i57p"niy;'5t6i'4-S','C;
J Yif iu*3 2C:!"J5i (rri )6$.).
rA(J::*,l,kc,j+v&;;6
;+inYj;:;;:is-ffi ffi €t'sS!,

i,r:;frA{A:i,tiitfrgAg
$,;+A-Jir'33Hir"jn:4J
o:L{, i;'ii: +6isi:ii;# 6U* 3
Ji;itjt(u;;.6$+i,&Y;@*\
lEJlE"f i;;:t#r'oJicwj,v(,
(#3t1it;;5:u:"i6j66?
v;.^;{J$6;wb31.{j6;,r?frl
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mereka meyakini bahwa mereka a^kan jahrh
ke dalamnya dan mereka tidak menemukan
tempat berpaling daripadanya. (53) Sesungufr-
nya Kami telah mengulang-ulangi bagi ma-
nusia dalam Al-Qur-an ini bermacam-macann
perumpamaan. DarU manusia adalah makhluk
yang paling banyak memba.ntah. (54) fidak
ada sesuahr pun yang menghala^trgi manusia
dari berimarU ketika pehrnjuk telah daang
kepadamereka, dan memohon ampun kepada
fthannya, kecuali (keinginan menanti) dafang-
nya hukum (Aflah ya^ng telah berlaku pada)
umat-umat yang dahulu atau datangnya azab
atas mereka dengan nyata- (55) fidaklatr Kami
menguhrs rasul-rasul melainkan sebagai pem-
bawa berita gembira dan sebagai pemberi pe-
ringatan. ftt pi" onang-orangyang kafir mem-
bantah'dengan yang batil agar mereka dapat
melenyapkan yang hak Mereka menganggap
ayat-ayat I(ami da^n peringatan-peringatan ter-
hadap mereka sebagai olok-olokan. (56) Siapa-
kah yanglebih zatim daripada orangyangtelah
diperingatkan dengan ayat-ayal. dari fthan-
nya lalu dia berpaling daripadanya dan melu-
pakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua
tangannya? Sesnrngguhnya l(ami telah meletak-
kan nrnrpan di a,tas hati mereka, (sehingga mereka
tidak) memahaminya, dan (Ifumi letakkan
pula) sumbatan di telinga mereka. Kendatipun
kamu menyeru mereka kepada pehrnjut nis-
caya mereka tidak akan mendapat pehrnjuk se-
lama-lamanya. (57) Dan Trfranmulah Yang Maha
Pengampun, lagi mempunyai rahmatJika Dia
mengazab mereka karena perbuata^n mereka.,
tentu Dia akan menyegerakan azab bagi
mereka- ftt"pt, bagi mereka ada wakhr yang
tertenhr (.rrrUtk mendapat azab) yang mer.eka
sekali-kali tidak akan menemukan tempat
berlindung daripadanya. (58) Dan (penduduk)
negeri itu telah l(ami binasaka"n ketika mereka
berbuat zalim, dan telah Kami teapkan wakhr
tertenhr bagi kebinasaan mereka- (59)

Pengantar
Pelajaran terdahulu berakhir pada bahasan ten-

tang amalan-amalan kekal lagi saleh. Padapelajaran
ini disambung lagr dengan gambaran tentang hari
di mana amalan-amalan kekal dan saleh menjadi
sangat bernilai dan diperhitungkan. Ia memapar-
kannya di antara pemandangan salah satu kejadian
di hari kiamal

Dalam arahannya diikuti pula dengan isyarat
kepada kasus iblis pada hari ketika ia diperintatrkan
untuk bersujud kepada Adam, kemudian ia men-
durhakai perintah Tuhannya. Isyarat itu untuk me
nunjukkan keanehan atas sikap anak cucu Adam
yang menjadikan setan-setan sebagai penolong-
penolong. Padahal,pereka telah mengehhui bahwa
setan-setan adalah musuh-musuh bagi mereka.
Atas sikap mereka ini, akhirnya mereka diazab di
hari Hisab (perhihrngan).

Arahan itu menunjukkan agar tidak memper-
cayai kata-kata para sekutu selain Allah. Karena,
mereka tidak akan merespons dan menyambut
panggilan para hamba yang menyembah mereka di
dunia, pada hari yang dijanjikan itu.

Demikianlah, Allah telah menggambartan banyak
perumpamaan bagi manusia di dalam Al-Qur'an
agar mereka melindungi diri mereka sendiri dari
bahaya kejahatan hari yang dahsyat itu. Namun,
mereka tidak mau beriman kepadanya. Bahkan,
meminta agar disegerakan furunnya azab atas
mereka, atau didatangkan kepada mereka azab
yang memusnahkan sebagaimana yang telah di-
timpakan kepada umat-umat terdahulu. Mereka
berdebat dengan kebatilan untuk mengalahkan
kebenaran. Mereka mengolokolok ayat-ayat Allatr
dan rasulrasulNya. Seandainya tidak karena rahmat
Allah, maka azab pun akan segera menimpa mereka

Episode ini dari kejadian hari kizrmat dan dari ke
hancuran oftng{rang yang mendustakan, sangat
berkaitan dengan tema sentral dan pokok dari
surah dalam koreksian terhadap akidah. Juga
dalam penjelasan tentang azabyarry menanti para
pendusta agar mereka mendapat petunjuk

Pemandanga^n Ilari Kiamat

tj6j*9&ii*"/jtiil-$W
7,4.t i&j,\i'r$f'-d Jtlir3f
\A41+,51bc,bybi;;)\i#
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' D an (ingatlah) alwn hnri (y ang lutila itu) Kami p n -
j alanlran. gunung-gunung dnn lamu aknn rulilut bumi
itu dalnr. Knni lwmpulJan s eluruh mnrusia" dm tidnk
Ihrni tingallun seorang pun dmi msrelil. Mnel(n altan

dibawa lu hndapan Tuhanmu dntgan bnbaris. Saung-
guhnya lwmu dntnng lapann l{ami, sebagaimann Ifuini
mmciptakan lumu pada lmli yangpntamn. BahJan,
Iannu mntgatalun balnoa Kami seknli- lwli tidnk alwn
rnmctaplwn bagi lwmu walau (nummuhi) perj anj ian.

Dan dilenklunlnh kinb, lnlu lmmu akan melilnt
orang-orang yang bnsalnh kztalatton terhadap apa yang
(tstulis) di dnlnmnya, dnn mnela bulmtn, Aduhni
celnla lanni, kinb apalcah ini y ang tidnk mmingallwn
yng kecil dnn tidnk (puk) yang baar, melninlwn ia
mencatat semuanya.' Merelw dapati apa yang tehh
merela bjfun adn (ttrtulis). Dan, Tuh^anmu tidnk
mmganiay a s e mang pun." (al-Kalrfi : 47 - 49)

Sesungguhnya ia merupakan pemandangan yang

di dalamnya tabiat alam ikut serta dan keganasan
tergambar di dalamnya di atas lembaran-lembaran-
nya dan lembaranJembaran hati. Pemandangan di
mana terlukis di dalamnya bahwa gunung-gunung
yang kokoh pun bergerak sehingga ia berjalan.
Iantas bagaimana dengan haGhati? (Pasti akan lebih
mudatr digerakkan). Pada wakhr itu bumi tampak
telanjang dengan jelas. l,embaran bumi terbuka
jelas, tidak ada dataran tinggt dan dataran rendah,
tidak ada gunung dan lembah. Sebagaimana segala
perkara yang tersimpan di dalam hati pasti terbuka
sehingga tidak tersembunyi rahasia sedikit pun.

Dari bumi yang terhampar dan terbuka itu yang
tidak menyimpan sesuatu pun dan tidak menyem-
bunyikan seorang pun,

"Kami kumpul*nn seluruhm.anusin, dnn tidnk Knmi
thgallan seorangpun dari rnerela." @f-Ifahfi: a7)

Dari pemandangan kebangkitan totalfiang tidak
menyisakan seoftmg pun, dialihkan ke pemaparan
yang mencalcup,

'Dan mnela alan dibawa lu hadnpan Tillnnmu fu-
ngan berbaris...."

Makhluk-makhluk seluruhnya yang tidak ter-
hitung iumlahnya sejak manusia ada di muka bumi
hingga a}f,rir kehidupan dunia. Seluruh makhluk
dibangkidran berkelompok-kelompok dan berbaris
baris, tidak ada seorang pun yang ketinggalan.
Pasalnya, bumi akan dibuka dan diratakan serta
tidak akan menyembunyikan seorang pun.

Dari sini redaksi ayat dialihkan dari modus gam-

baran ke modus 'lrtritab' (amhan langsuns) . Seolalr-

olah pemandangan ihr tampak nyata hadir di depan
mata kita dan kita mendengarkan apayang terjadi
di dalamnya. Kita menyaksikan kehinaan pada
wajah-wajah orang{rang yang mendustakan ke
jadian itu dan mengingkarinya,

"... S esungguhny a kamu dnnng lepana Kami, sebagai

mnnn Kami mmdptalwn lwmu padn lmliyangpu-
tnma. Bahlun, lcamu mmgatnlan balw a l{ami selwl;i-

l@li tidnk alun menetaplun bagi.lwmu waktu (me-

menuhi) perj anj ian. " (al-l(ahfiz 48)

Pengalihan dari modus gambaran ke modus
khitab' (aratran langsung) menghidupkan penum-

dangan itu. Jwa menggambarkannya dengan bentuk
nyata, seolaholah ia hadir saat ini dan bukan terjadi
di masa akan datang, tersimpan di alam gaib di hari
Hisab.

Kita hampir saja menatap sekejap kehinaan di
wajah-wajah mereka dan kerendahan di roman-
roman muka mereka Sedangkan, suaraAllahYang
Mahatinggi menantang orangorang yang berdosa
ifu, menghardik mereka, "Sesungguhnya kamu
datang kepada l(ami, sebagaimana l(ami mencipta-
kan kamu pada kali yang pertama." I(alian me
nyangka hal itu tidak al€n pernatr terjadi. "Bahkan,
kamu mengatakan bahwa Kami sekali-kdi tidak
akan menetapkan bagi kamu waktu (memenuhi)
perjanjian."

Setelah menghidupkan pemandangan dan meng-
hadirkannya dengan pengalihan dari modus gam-

baran kepada rnodus'khitab'(arahan langsung),
redaksi ayat kembali lagi ke modus gambaran ten-
tang apa yang terjadi di sana"

'Dan dilctaklmnlnh kinb,lalu lwmu alan rnelilnt
urang- arang J ang b nsalah lwtakutm tnhanap apa y ang
(tqtulx) di dnlnmny a.... "'

Itulah daftar amalan-amalanyang diletakftan di
hadapan mereka. Kemudian mereka membolak-
balilil<annya dan menelitinya Mereka mendapat-
kan isinya mencakup seluruh amalan mereka
dalam bentuk sangat detail dan terperinci. Semen-
tara mereka sangattakut terhadap akibatperbuatan
mereka. Hati-hati mereka menjadi sempit karena
kitab itu tidak meninggalkan sedikit pun penyim-
pangan yang pernah terjadi dan kejadian yang
pernah timbul melainkan mencatatnya dengan teliti
dan detail. Dan, tidak ketinggalan dari rekaman
tulisannya baik perbuatan besar maupun kecil,

"dnn mnelw berlwta, Aduhni alnkn lwmi, kitab apa-
lwh ini yang tidak meningallwn yang lucil dnn tidnk
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(puk) yang besar, melainknn ia mencatat semuanya.'
Mnelw dnpati apa yang telnh mnela leerjalwn ada (tn-
tulis). Dan, Tithanmu tidak mengan'inya seorang pun. "'
(al-Kahfi: a9)

Itulah pernyataan seorang yang diliputi oleh pe-
rasaan penuh penyesalan, marah, takut, dan sedang
menanti hukuman terburuk atas apa yang dilaku-
kannya Dia telah tertangkap basah, tidak mungkin
lolos dan lari, tidak bisa pula menipu dan meng-
hindar darinya.

'Merela dapati apa yang telnh merelw lcerjakan ada
(tertulis)," Mereka menerima balasan yang adil.
'Dan, Tuhanmu tidnk menganiaya seorangpun."

Peringafan kepada Mereka yang Mengambil
Setan sebagai Penolong

Orangorang berdosa yang bersikap seperti itu
menyadari bahwa setan adalah musuh mereka.
Namun, mereka tetap menjadikannya sebagai pe
mimpin sehingga mengarahkan kepada sikap yang
sangat sulil Alangkah anehnya sikap mereka ketika
menjadikan iblis dan anak cucunya sebagai pe-
mimpin padahal mereka adalah musuh yang nyata
bagi mereka, sejak kasus yang terjadi antara iblis
danAdam,

tAifJt|t#;s1'3;J'K4A-utr'S
-, *_j; );A#t :+;;;r t; &::;b d( <-t-t

'i';'"*lx-,;i|33#tt9in:4rj
$

'Dan (ingatlnh) kztikn Kami berfrman lepada para
mal.aikat, 'Sujudlnh knmu lepadn Adam', mnla sujud-
l"ah mnekn fucuali iblis. Dia adnlah dari gol.ongan jin,
mnkn ia men"durhnlwi perintah Tuhnnnya. Patutknh
lamu mmgambit dia dan turunan-turltnnnnya sebagai
pemimpin selnin dnripa"da-Ku, sednng merekn adalah
musuhmu? Amat buruklnh iblis itu sebagai pmgganti
(Allnh) bagi orang-orang yang alim. "'(al-Kalrfi: 50)

Isyarat kepada kisah lampau ihr muncul di sini
sebagai ungkapan ketakjuban dan keanehan dari
sikap anak cucu Adam yang menjadikan anak cucu
Iblis sebagai pemimpin dan pelindung selain Allah,
setelah permusuhan lama yang abadi itu.

Sikap menjadikan Iblis dan anak cucunya sebagai

pemimpin-pemimpin ihr terwujud di dalam pemuas
an dorongan-dorongan nafsu dan berpaling dari
dorongandorongan ketaatan.

Mengapa mereka menjadikan musuh-musuh
mereka sebagai penolong-penolong padahal mereka
tidak memiliki ilmu dan kekuatan? Allah tidak
pernah menghadir\an iblis dan anakcucunya untuk
menyaksikan peniiptaan langit dan bumi, serta
tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, sehingga
Allah memberitahukan rahasia gaib-Nya kepada
mereka. Allah pun tidak pernah menjadikan mereka
sebagai pendukung sehingga tidak mungkin mereka
memiliki kekuatan,

;.r; avS;,rj 5 o. friirr"i'*,u *
.at
+(64re5fi#'-KY;

'Aku tidakmmghndirlanmnela (iblis dan anak cucu-

nya) untuk menyalsikan pentiptann langit dnn bumi
dnn tidnk (puln) penciptaan diri msreka sendiri; dan
tidaklah Aku mengambil orang-nrang lang menyesat-
knn itu sebagai pmoh4g. "(aI-KahIi: 51)

Iblis itu hanya satu dari maKrluk-maKrluk cipta-
an Allah, yang tidak memiliki pengetahuan apa pun
tentang rahasia gaibNya. Allah tidak pernah me
minta pertolongan kepada mereka.'Tidaklah Aku
mengambil orang-orang yang menyesatkan itu
sebagai penolong." I-antas, apakah Allah meng-
ambil penolong dari orang{rang yang tidak me
nyesatkan?

Mahatinggi dan MahasuciAllah. DiaYang Maha-
kaya tidak membutuhkan apa pun dari seluruh
alam. Dia memiliki kekuatan yang kokoh. Ungkap
an itu sekadar mengikuti alur dugaan orang{rang
musyrik unfuk menelusurinya dan membantatrnya
secara total. Maka, or:mg-orang yang menjadikan
setan sebagai pemimpin dan menyekutukanAllah
dengannya, bersikap seperti itu hanya karena
beranggapan bahwa setan memiliki ilmu yang
tersembunyi dan kekuatan yang luar biasa.

Setan adalah penipu dan penyesatjalan, sedang-
kan A[ah sangat membenci kesesatan dan orang-
orang yang menyesatkan. Jadi, seandainya Allah
(hanya berasumsi dan sebagai bahan debat, pe
nulis) mengambil penolong-penolong untulcNy4
maka tidak mungkin Dia memilih mereka dari orang-
orang yang menyesatkan. lnilah naungan makna
yang dimaksudkan oleh ungkapan di atas.

Kemudian Allah memaparkan pemandangan
salah satu peristiwa besar di hari kiamaf yang mem-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an VII (32s) Juz XV: al-lsraa' dan lbrmulosn al-lhhfi

buka rahasia tempat kembalinya para sekutu dan
orang{rang yang berdosa,

xi,;.ii;;:rjiG11;"V$At;j
ii,j;5it;:' i 6,1 66K;&i*#
ts;wbi1{j;;'Airrr#;ai
'Dan (ingatl"ah) aknn hari (yang lutilm itu) Dia bn-

frmnn,'Panggillah olehmu s elmlian s ekutu-sekutu- Ku
yang knmu lcatalwn itu.'Muela lalu memanggilnya,

tetnpi sekutu-selatu itu tidnk membalas seruan mtrekn.
Knrni adnlwn untuk merelu tnnp at kzbinnsann (ncralu)
Dan orang-orang yang bndosa mclih"at neraka, malm
mnela mqakini bahwa muelm akan jatuh Iu dahm-
nya dan mueln tidak mmemulan tempat bnpaling
dnrip adnny a. " (al-Kahfi z 52- 53)

Sesungguhnya mereka dalam posisi di mana
pengakuan tidakberarti apa-apa tanpa buliti. Allah
Yang Maha Membalas menuntut mereka untuk
menghadirkan para sekutu yang mereka anggap
sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, dan memerin-
tahkan kepada mereka unhrk memanggil para se
kutu itu sebagai saksi. Sesungguhnya mereka benar-
benar kebingungan sehingga sampai lupa bahwa
mereka telah berada di alam ak*rirat Maka mereka
pun berseru memanggil para sekutu ifu. Namun,
sekutu-sekufu itu tidakmerespons dan menyambut
seruan ihr sama sekali. Karen4 para sekufu itu pun
adalah sebagian dari maKrluk-makhluk Allah yang
tidak memiliki kekuatan apa pun bagi diri sendiri,
apalagi bagi orang lain pada posisi dan kondisi yang
sangat menakutkan ihr.

Sedangkan, Allatr telah menetapkan kebinasaan
terhadap tuhan-tuhan (sekutu-sekuhr) yang disem-
bah dan juga penyembah-penyembatrnya Sehingga,
masing-masing tidak akan selamat darinya Itulah
neraka.

"Kami adakan untuk mneka tempat kbinasaan
(nnala). " (al-lhhfiz 52)

Orangorang yang berdosa itu menatap nerak4
maka seluruh jiwa mereka dipenuhi dengan ke-
takutan dan kengerian. Setiap saat mereka menanti
terjerumus ke dalamnya. Alangkah sulitnya me-
nantikan datangnya azab, sedang ia berada di
hadapannya sendiri. Orangorangyang berdosa ihr
sangatyakin tidak selamat darinya dan tidak juga
lolos.

'Dan orang- orang yang berdasa melihnt nerakn, mnla
merekn mq akini bahu a merekn akan j atuh le dalam-
rrya dan mueka tidak rnenemuknn tempat berpaling
dnripadanya. " (aI-KahIi: 53)

Sifat Ma^nusia dan Azab Allah
Sebelum ihr di dunia ini telah ada peluang bagi

mereka untuk lolos darinya, seandainya mereka
mau mengarahkan hati-hati mereka kepada Al-
Qur'an, tidak menentang kebenaran yang dibawa-
nya. Allah telah memberikan perumpam€um dalam
berbagai benhrk sehingga meliputi segala kondisi,

'*lti'fs;r&now-e\;fi\\ jLc-tbF'a;

S{;,;eK
"Sesunguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi
m.anusi.a dakm Al-@ri an ini berm.a,cam-mamm pe-
rumpamaan. Dan, rnanusia adalah makhluk yang

Foli"S banyak membantah." (al-Kalrli: 54)

Redaksi ayat mengungkapkan tentang manusia
di tempat ini dengan pernyataan, syai'in 'sesuatu'
dan bahwa "manusia itu adalah makhluk yang paling
banyak membantah".

Allah menggunakan redaksi ihr untuk menepis
kan kesombongan manusia, mengurangi kebang-
gaan atas dirinya, dan menyadarkannya bahwa ia
hanyalah salah satu makhluk di antara maltrluk-
makfiluk Allah yang sangat banyak jurnlahnya. Se
sungguhnya dialah dari seluruh makhluk itu yang
paling banyak membantah, setelah Allah berulang-
ulang memberikan perumpamazul dalam berbagai
bentuk di Al-Qur'an ini.

Kemudian Allah memaparkan syubhat yang
dijadikan alasan bagi orang-orang yang belum ber-
iman, sepanjang masa dan sepanjang sejarah
pengufusan rasul-rasul bersama risalah ilahi.

\;r!-ajr;r6i'i;6iL?--i j,-;8W;
#+(u,ft5;,'4;,rtb"fry;*tr*:

s
"Tidnk ada sesuatu pun yang menglwlnngi mnnusia
dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada
mereka, dan memohon ampun kzpadn Tillnnnya, lu-
cuali (luinginan menanti) danngnya hukum (Allah
yang tzlnh bnlaku poda) umnt-umntyang dnhulu atau
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datangnya aznb atas mnelm datgan nyata. " (al-Ilahfiz
55)

Telah datang kepada mereka hidayah yang cukup
unfuk menunfun mereka. Namun, mereka jusfu
memohon agar disegerakan turunnya azab pem-
binasaan yang telah diturunkan kepada para pen-
dusta sebelum mereka, sebagai benfuk peremehan
dan ejekan mereka terhadap kejadiannya. Atau,
azabnya datang tertuju ke hadapan mereka yang
menunjukkan bahwa ia pasti benar-benar terjadi.
Pada saat itulah mereka pasti yakin, kemudian
beriman.

Sesungguhnya bukan itu dan bukan ini yang
menjadi urus:ur para rasul. Pembinasium para pen:
dusta sebagaimana sunnah Allah yang terjadi pada
umat-umat terdahulu, terjadi setelah datangnya
buli:ti mukjizat-mukjizat yang luar biasa dan pen-
dustaan inereka terhadapnya. Atau, turunnya azab
itu merupakan urusan Allah, sedangkan para rasul
itu hanya sebagai pemberi kabar gembira dan
pemberi peringatan.

"tti3g"i'eyjir#Jf +y:i$Lrlv;
-// /'./t/4.r-4.?. . . -t. , /??6 t/.Uj6;);6GvJt*,b4,#i,rc

'Dan tidnklnh Kami mengutus rasul-rasul mehinknn
sebagai pembawa bnita gembira dan sebagai pembni
puingatan. ntupi, nrang-orarg yang lwfr membantnJt

dmgan y ang b atil agar mnelw dnpat mzlmy ap kan y ang
lwk. Mnelw mcngangap ayt- ay at lfumi dnn p eringa|
an-pningatan tcrhndnp mzrela sebagai ohk-olnlwn."
(al-Kahfi:56)

Sesungguhnya kebenaran itu jelas. Tetapi,
orang{rang kafir berdebat dengan kebatilan untuk
mengalahkan dan membatalkan kebenaran. Ketika
mereka menuntut difurunkannya mukjizat-muk-
jizatyang luar biasa dan memohon agar disegera-
kan furunnya azab pembinasaan,. maka mereka
bukan memohonnya untuk kepuasan. Namun,
mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah dan pe
ringatan-peringatan para rasul-Nya.

,J:iY'*rq;6;u.i;,+!;,5-t;;)S'6
gr$lt'"i:fr I.J"'61ry;.t{1.g;SY;r;

$ 6lt1y\j g, * u'ti Jy ;#i oE

'Dan siapakah yang lebih znlim dnripadn orarg yang
telnh diperirryatkan dzngan ayat-ayat dnri Tulwnnya
lalu dia berpal;ing daripadnnya dan melupaknn apa
yang tehh diknjalnn obh lecdua tangannya? Saung-
guhrya Kami telah meletakJan tutupan di atat hnti
mnela, (sehingga rnnelu tidnk) memalnminya, dnn
(I{nmi lctaklan puln) sumbalan di telinga mnelm. Ken-
dntipun knrnu rnmynu mnela lcepadn petunjuk, nis-
caya merelrn tidak alan mendapat petunjuk selamn-
hmanya."(al-Ikhfi: 57)

Orangorang yang mengolokolok ayat-ayatAllah
dan peringatan-peringatan para rasul-Nya, tidak
mungkin diharapkan dari mereka untuk mema-
hami Al-Qur'an, juga memanfaatkannya. Oleh
karenaihr, Allatr meletalilkan tuhrphrtup di hati-hati
merekayang menghalanginya dari memahaminya-
Allah meletakkan sifat tuli di telinga-telinga merek4
hingga mereka tidak akan mampu menyimaknya
Allah telah menentukan atas kesesatan mereka
disebabkan oleh olokolokan dan penolakan mereka
Sehingga, mereka tidak akan mendapatkan pe-
tunjuk hidayatr selamanya- Unhrk mencapai hidayah,
harus ada hatihati yang terbuka dan siap menerima
pelajaran.

,p-:i;:KA$3+uii";:;\;i;AiJ$j
S \xjt;5

' Dan Tillwnnrulnh.Yang Mala Paryarnpuq lngi man-
puny ai rahmat Jilw Din mmga.ab mnela ltarma pn -
buaton mnek4 tentu Dia alan mmyegeralan azpb bagi
m.melffi.---"

Namun, Allah memberikan tenggang waktu ke
pada mereka karena rahmatNya atas mereka dan
mengulur wakfu turunnya azab kebinas:um yang
mereka tuntut. Tetapi, Allah tidak akan pernah
membiarkan mereka

t*t-r;ic\i1iL;A5...
"fttapi, bagi mnelu adn waktu yang tcrtmtu (uduk
mendapat utb) yang mnela seluli-lmli tidnk alun
menemuknn tempat bnlindung daripadnnya. " (aI-
IGhfi:58)

Adawalitu tertenhr di duniayang ditetapkan bagi
furunnya suatu azab atas mereka Juga adawakhr
tertentu lainnya di akhirat di mana hisab (perhitung-
an) akan disempurnakan atas mereka

*,flV+J
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Mereka telah benar-benar zalim. Sehingga mereka
pantas dihukum atau dibinasakan seperti pen-
duduk-penduduk negeri lainnya yang terdahulu.
Seandainya Allah tidak mengulur waktunya sampai
batas wakhr tertenhr disebabkan oleh hilanah yang
ditenhrkan oleh kehendak-Nya atas mereka, maka
mereka pun telah dibinasakan seperti penduduk
negeri itu. Tetapi, Allatr tetap menentukan waktu
tertentu lainnyayang pasti tidak terhindar darinya.

i,*;
'Dan (penduduk) negui itu telah Knmi binasakan
Ivtika mnelw berbuat zplim, dnn tclnh l{nrni tetaplan
w aktu ter tentu b agi lub inas aan mn e lw. " (al-l(ahfi:
5e)

Mak4 hendaklah mereka tidak tertipu dengan
penguluran wakhr yang diberikan oleh Allatr bagi
mereka lGrena waktu yang ditentukan bagi mereka
pasti datang. Sunnah Allah tidak pernah melen-
ceng, dan Allah tidak pernatr ingkar janji.

z7+zz.lJ il r/n* 

*'

'&8!6651i3-:;i.i6tV
'*tii63t*:Ji6 j-;4
i,r;F,.)'&1/6Q;6q
6rlulxltl'ift O:|'l3-Jv6tt;gt

aui;S,tc,$99se4rA(4AitA
{;-l;yn, j-afj{Jutt*l;:C;::,1
firiftt}ttiL&-61;:6tft""jr,*j
$ K r* q';rt "#i;d4; Jia Jtt

bLJv gfi; :;'d#, i,liy,rt S iii 6 *
6ieiiu,i['iW>66'uri]&,iiiY
6lsritJir"t;;i{}ffirfiLe1Lfr ft t
kdt#;Si-3f;t.'-,q4;{.;','il}iA$
,6.39: t;J 6 e 6 r* asg :41 JG

"{^ni(r,ta#gAu3$i{f,:i,(sfu:;i;,ltQr>j-fit;fr t*jtJ'ogs
tBJ. j;i$4$t1+3r1t316::Et
d6*,i$A64.#)A.i,K3rx$ifi $
rix:-J3IJ:*,wt1rjjtgqJK,lfr
i3i3t1j,+J61c,r;;{s;53t3fi

tK*&UicUeai""j&
'Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada
muridnyq'Alcu fidak al€n berhenti (berjafan)
sebelum sampai ke pertemuan dua buah laut-
an; atau alnr a^kan berjalan sampai bertahun-
tahun' (60) Ivlakq atkala mereka sampai ke
pertemuan dua buah lautan, mereka lalai akan
ikannya. Lalu, ilran ihr melompat mengarnbil
jalannya ke laut tersebuL (61) Tatkala mereka
berjalan lebih jaulr, berkatalah Musa kepada
muridnya, tsawalah kemari mafranan kita, se-

sungguhnya kita telah merasa letih karena
perjalanan ldta ini' (62) Muridnya menjawab,
tlhhukah kamu, tatkala kita mencari tempat
berlindung di bahr tadi, ma.ka sesungguhnya
afru hpa (menceritakan tenta"ng) ikan inr dan
ddak adalah yang melupakan alcu unhrkmen-
ceritakannya kecuali setan dan ikan itu meng-'

r jFJ\y-a:Jic;i(/,r:s

tb^\;{&\:$6 iiKv i$s J(tiG. A c
'tti33:,;41:$t+otrfi r:{;gtZ:t
,Lr$ri6]:iJutWffi ,ii$'q+
'8i'itJr1$rfi3u$t #6e
;rt{Lr.Eb(Ws$g9,ti;
J6t6Art1-^ii6g3iiJ"oyp.ry
K>aaa$d;r;tre#rE#iog

/....1 t /zzzz /,i;;Aitg;-lafliaK5\irtr6ffi ,t
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ambil jala^nnya ke laut dengan caxa yang aneh
sel€li' (63) Musa berkata,'Ihrlah (tempat) ya.ng
kita caxi.'ralu kedua,nya kembali mengikuti
jejak mereka semulia. (61) Ialu merrka bertemu
dengan seorang hamba di antara harnba-hamba
Kami, yang telah Kami berika^n kepada"nya
rahmatdari sisi Kami dan yangtelah Kami ajar
kan kepada^nya ilmu dari sisi Ifumi. (65) Musa
berkaa kepada Khidir, tsolehkah aku meng-
ikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku
ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah
diaja"rkan kepadamuP (66) Dia menjawab,'Se-
sungguhnya kamu sekali-kali tidakalcan sang-
gup sabar bersamaku (67) Dan, bagaimana kamu
dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
hal ituP (63) Musa berkata,'Insya Allah kamu
akan mbndapati aku sebagai seorang yang
saba^r, dan aku ddak alran menentangmu ddam
sesuatr urusam pun' (6$ Diaberkata, Jikakamu
mengikudkr4 maka janganlah kamu menanya-
kan kepadaku tenta^ng apa puq sampai aku
sendiri menerangkannya kepadamu.' (70)
Maka, berjalanlah keduanya hingga tatkala
keduanya menaiki perahu lalu Khidir me-
luba"nginya, Musa berkata'Mengapa kamu
melubangi perahu ihr ya^ng akibatrya kamu
menenggelamkan penumpangnya? Sesungguh-
nya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan
yang besar.' (71) Dia (Khidir) berkata, 'Bukan-
l€h aku telah berkatar'Sesungguhnya kamu
sekali-kali tidak a^kan sabar bersama dengan
ahr' (A Musa berkata, Janganlah kamu meng-
hukum aku karena kelupaanku danja"ngadafi
kamu membebani aku dengan sesuatr kesulit-
an dalam umsanliu.' (73) Maka, berjalanlatr
keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa
dengan seorang anak, maka Khidir mem-
bunuhnya. Musa berkata" 'Mengapa kamu
membunuh jiwa yang bersilq bukan lrarena
dia membunuh ora.ng lain? Sesungguhnya kamu
telah melalcukan suatr yang mungkar.' Q4)An
(Kt idit) berkata'Bukankah sudah kukatakan
kepadamu bahwa sesungguhnya kamu sekali-
kali ddak akan dapat sabar bersama dengan
aku.' (75) Musa berkata, Jika ahu bertanya
kepadamu tenta^ng sesuatu sesudah (l<ali) ini
ma^ka janganlatr kamu memperbolehkan alcu
menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah
cukup memberikan uzur padaku.' (76) lvlalq
berjatanlah kedua.nya hingga tatkala keduanya

sampai kepada penduduk suahr negeri mereka
minta dijamu kepada penduduk negeri itu,
tetapi penduduk negeri itr tidak mau menjamu
mereka. Kemudian keduanya mendapatka^n
dalam negeri ihr dinding rumah yang hampir
roboh. Maka, Khidir menegakkan dindingihr.
Musa berkata Iitra kamu mar4 niscaya kamu
mengambil upah unhrk iEL' (77) Khidir berkata,
'Injlah perpisahan antara aku dengan kamu.
Aku a^kan memberitahukan kepadamu hrjuan
perbuata^n-perbuata^n yang kamu tidak dapat
saba"r terhadapnya. (78) Adapun bahtera iAr
adalah kepunyaa^n orang-orang miskin yang
bekerja di laut. Aku bertrjuan merusakkan
bahtera ihr karena di hadapan mereka ada
seorang raja yang meriunpas tiaptiap bahtera
(79) Dan adapun anak itq maka kedua orang-
hranya adalah orang-orang mukmin. I(ami
khawatir bahwa dia al<arl mendorong kedua
oranghranya ihr kepada kesesatan dan ke-
kafiran. (80)Kami menghendaki supaya lbhan
mereka mengganti beigi mereka dengan anak
lain yang lebih baik kesuciannya dari anal<nya
ihr dan lebih dalam kasih saya"ngnya (kepada
ibu bapalcrya). (81) Adapun dinding rumah ihr
adalah kepunyaa^n dua orang anak yatim di
kota ihr. Di bawahnya ada hana benda sim-
panan bagi mereka berdua, sedang ayahnya
adalah seorang ya^ng saleh. I\daka, Tirhanmu
menghendaki agar mereka sampai kepada
kedewasaannya dan mengeluarkan sirnpanan-
nya ihr sebagai ratmat dari Ttrhanmu" Brrkan-
lah aku melalcukannya ihr menurut kemauanku
sendirl Demikian ihr adalah Urjuan perbuatan-
perbuata^n yang kamu tidak dapat sabar ter-
hadapnya." (82)

Kisah Nabi Musa dan Hanrba yang Saleh
Episode bagran ini dari sirah Musa tidak di-

sebutkan semuanya dalam Al-Qur'an kecuali di
tempat ini dari surah al-IGhfi. AlQur'an tidak me
nyebutkan dengan pasti batasan tempat kejadian-
nya kecuali disebut dengan majma'ul bahrain
'tempat bertemunya dua lauf . AlQur'an iuga tidak
menentukan kepastian waktu kejadiannya dari ke
hidupan Musa. Apakah ihr terjadi ketika Musa masih
berada di Mesir sebelum melakukan eksodus ber-
sama bani Israel atau setelah eksodusnya dari
Mesir? Kapan waktunya kalau setelah eksodus?
Sebelum membawa merekakeTanah Suci (ardul
Muqadlnxah) atau setelah membawa mereka ke
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sana namun mereka hanya berhenti di pinggiran-
nya tidak sampai masuk ke dalamnya karena di
sana ada kaum yang diktator dan bengis? Ataukah,
terjadi setelah mereka pergl ke padang pasir, ber-
cerai-berai dan berserakan?

Sebagaimana AlQrr' an juga tidak menyebutkan
ciri tertentu tentang hamba saleh yang ditemui oleh
Musa, siapa dia? Siapa namanya? Apakah dia se.
orang nabi atau seorang rasul, atau sekadar seorang
alim atau seorang wali?

Di sana ada banyak riwayat dari Ibnu Abbas dan
lainnya tentang kisah ini. Tetapi, kami hanya ter-
batas membahas teks-teks yang ada dalam Al-
Qur'an. Agar kita hidup dalam "naungan Al-Qur'4n"
dan meyakini bahwa pemaparannya dalam Al-
Qur'an seperti apa adanya tanpa tambahan dan
tanpa pembatasan tentang tempat, wakfu, dan
nama inemiliki hikmat tersendiri. Mari kita culrup
kan bahasan tentang teks Al-Qur'an saja mengenai
kisah itu ayatper ayaLz

'& g' e$'i ffi- :'{"j' -3u 
i5

r3: 3vtrilj-;4)\
' D an (ingathh) fu tilm Musa bnlata kzpadn muridny a,

'Aku tidnk almn berhmti (berjalan) sebelum sampai ke

pertemuan dua buah lautan; atau aku alwn berjalan
sampai bertnhun-nhaz. " (al-Kahfi: 60)

Pendapat yang paling kuat tentang dua laut ihr
adalah laut Rum dan laut Qalzum atau laut Putih dan
laut Merah. Tempat bertemu keduanya adalah di
danau Murrah (pahit) dan danauTimsah ftuaya)
atau di tempat bertemu dua teluk Aqabah dan
terusan Suez di laut Merah. Daerah ini merupakan
panggung sejarah Bani Israel setelah eksodus
mereka dari Mesir. Pendapat manapun yang benar,
AlQur'an telah membiarkannya secara garis besar,
maka kami cukupkan dengan isyarat pendapat
tersebul3

Kita dapat memahami dari arahan kisah ini batrwa
Musa memiliki target dari perjalanannya yang
direncanakan dengan kuat ini. Musa bermaksud
mencapai sesuafu dari perjalanannya ini. Dia mem-
permaklumkan keinginannya untuk mencapai per-
temuan dua laut itu walaupun harus menghadapi
kesulitan yang sangat besar dan harus ditempuh
dalam wakf,u yang sangat lama. Dia menyatakan
citacitanya tersebut dengan apa yang diceritakan
oleh Al-Qur'an sendiri dari firman Allah , 'Atnu alw
aknn bnj alnn sampai bertahun-tahun. "

I{ata huqubadigunakan untuk menyatakan masa
sahr atau delapan puluh tahun. Itu menunjukkan
tentang citacita yang kuat, bukan keterangan
tentang wakhr secara khusus.

|i-JIt64;elq{€4tK 63
ffGeo:7'r6s-iu1J;ffi tc.;#t-s

JA
1.i{t

2 Bukha.i ketika membahas tentang kisah ini di AI-Qur'an meriwayatkan bahwa al-Humaidi berkata, 'Aku tliberitahukan hadits oleh Su$an
dari Amru bin Dinar bahwa Said bin Jubair mengabarkannya, 'Aku berkata kepada Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Nauf al-Bakkali menyangka
bahwa Musa yang menemani Khidir bukanlah Musa Nabi Bani Israel. Ibnu Abbas berkata, 'Musuh Allah itu telah berdusta. Ibmi diberitahukan
hadits oleh lJbay bin IG'ab bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda,' 'Sesungguhnya Musa berdiri menyampaikan khutbahnya kepada Bani Israel.
Kemudian ia ditanya siapakah orang yang paling alim (pintar)? Musa menjawab, 'Akulah orirngnya.' Maka, Allah pun menyalahkannya karena ia
belum mengetahui ilrnu tentang itu. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada seorang hamba Allah di pertemuan dua laut yang lebih
alim daripadanya. Musa berkata,"Bagaimana aku menemuinya?'Allah berfirman,'Bawalah bersamamu seekor ikan yang diletakkan di sebuah
keranjang dari daun kurma. Di manapun ikan itu hilang, di situlah kamu menemukannya.""

3 Diriwayatkan bahwa Qatadah dan ulama lain berpendapat, "[aut itu adalah laut Faris yang lebih condong ke Timur, laut Rum yang lebih
condong ke Barat." Sedangkan, Muhammad bin Ka'ab al-Kurzhiy berkata, "Pertemuan dua laut itu terletak di laut Thanjah yaitu laut yang
paling jauh di bagian Barat." Kami berpendapat bahwa dua pendapat itu jauh sekali dari kebenaran.

-$ \yt -:J 
j(t tt3'rt 6ri uq iir

\$ $;ytY5 3;{r 4 e9'*;"3i ly
t?.au.:i$rtt fiss

'Makn tntl@h mnelu sampai kc p ntemuan dua buah

lautan, mereka lnlni akan iknnnya. Lalu, iknn itu
melnmpat mutgambiljalannya lu hut tusebuL Malw
talkaln mnela berj alnn lzbih j auh bnknrnlnh Musa lcz -
padn muridnya, 'Bawalah lumnri mnlmrwn kin. Se-

sunguhnya kltn tclah nvrosa letih lnrena perjalarun
kita ini.' Muridlry a mmj aw ab, Talruluh lmmu bahw a
tntkaln kita mmrari tempat bnlindung di batu tadi,
malw sesungguhnya alu lupa (mmcnitnlwn tcntang)
ilrnn itu dan tidnb,adalah yang melupakan alw untuk
rnencuitalwnnya lucuali setan. Ilmn itu mengambil
jalannya lu lnut dzngan cara yang aneh selmli."'(aI-
Kahfi:61-63)

Pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa



Juz W: al-lsraa' dan lbrmulaan al-lhhfi (330) Tafsir Fi Zhilalil-Qilr'an Wl

ikan tersebut adalah ikan bakar. Sesungguhnya
kehidupannya kembali dan perjalanannya ke laut
dengan cara yang aneh sekali merupakan mukjizat
di antara mukjnat-mrl<lizatlain bagi Musa. Dengan
kedua peristiwa menakjubkan itu, diketahuilah
tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan
hamba saleh tersebut. Kedua peristiwa itu dapat
disimpulkan dengan dalil ketakjuban pada diri
oftmg yang menyertai Musa ketika ikan itu berjalan
ke laul Kalau ikan itu jatuh kemudian tenggelam
ke laut, maka tidak ditemukan keanehan sama
sekali. Kesimpulan ihr diperkuat lagi dengan kon-
disi perjalanan itu yang semuanya merupakan ke-
jadian yang tiba-tiba dan gaib, salah satunya adalah
peristiwa tersebut.

Kemudian Musa menyadari bahwa tempatyang
dijanjikan olehAllah untuk berjumpa dengan harnba
yang saleh itu telah terlewati, dan bahwa letaknya
di sebuah batu. Maka, Musa bersama murid yang
menemaninya menelusuri kembali jejak perjalanan
sebelumnya, hingga mereka menemukannya,

gttJ;6)6\;ib
lfl;tu++l;'^g)'414\:qqli\:^*t'(;

t&ffin
'Musa bnlata, 'Itulah (tempat) yng kin cari.'Lalu
leeduanya lembali, rcngilatti j ejak mueka semul"a. Lalu
mnelrn bntemu dengan seorang h"amba di antnra hnmtra-

hamba Kami, yang telah Kami berikan lupadanya
rahmat dari sisi Kami, dan yang telnh Kami ajarkan
lupadanya ilmu dari sisi Kami."'(al-Kahfi: 6a-65)

Tampaknya pertemuan itu merupakan rahasia
antara Musa semata-mata dengan Tuhannya. Se
hingga, muridnya yang menemaninya tidak tahu
apa-apa tentang itu hingga mereka bersama-sama
menemui hamba tersebul Dari sinilah Musa dan
hambayang saleh itu mengalami episode perjalan-
an dalam kisah tersebul

Ilmu Laduni dan Persyaratan Menuntut Ilmu

wJ ($\t ;d: J {F,!,',$ j1 6;} :^ j\t

"Musa berkata kepada Khidir, 'Bolehkah aku meng-

ikutimu supaya kamu mengajarknn kepadaku ilmu

yang benar di antara ilrnu-ilrnu yang tel"ah diajarlun
kzpadnmu ?"' (aI-KahIi: 66)

Alangkah sopan adab yang ditunjukkan oleh
seorang nabi Allah ini. Musa memohon penjelasan
pemahaman tanpa memaksa, dan ia mencari ilmu
yang dapat memberikan petunjuk dari hamba saleh
yang alim itu. r

Namun, ilmu hamba yang saleh itu bukanlah
ilmu seorang manusia yang sebabsebabnya jelas

dan hasil-hasilnya dekat. Sesungguhnya ia ter-
masuk ilmu laduni tentang perkara gaib, yang
diajarkan oleh Allah kepadanya tentang qadar yang
diinginkan-Nya untuk hikmah yang diinginkan-
Nya. Oleh karena itu, Musa tidak akan mampu
bersabar bersama hamba saleh itu dan perilaku-
perilakunya, walaupun dia seorang nabi dan rasul.
Karena perilaku-perilaku hamba saleh tersebut
yang tampak di permukaan kadangkala terbentur
dengan logika akal yang lahiriah dan hukum-
hukum yang lahiriah. Pasalnya, puilnlw hnmba y ang
salzh itu mmgh"aruslmn adany a patgntinn dan pmgeta-
huan tentang hikmah gaib yang adn di balikrya.

Bila tidak memiliki bekal itu, riraka perilaku-pe
rilaku tersebut akan tampak aneh dan pasti di.
ingkari. Sehingga, hamba saleh yang telah diberi
ilmu laduni itu sangat khawatir terhadap Musa,
karena ia pasti tidak mampu bersabar atas keikut-
sertaannya dan tingkah lakunya,

)qF4;*35J t 9,-t :t'4J 6 JYJU

tf**'s/
' Dia mmj autab,'Saungguhny a knmu selalt- knll tldnk
alwn s anggup sab ar bersam"aku. D an bagaimnrn lamu
d.ap at sabar atns s esuatu, y arry lwmu b elum m.empuny ai
p engetnhuan y ang atkup tentnng hnl itz ?"' (al-Kahfi :

67-68)

Musa berazam akan bersabar dan taat, sambil
memohon pertolongan dari Allah dan pantang
menyerah untuk merealisasikan kehendaknya,

t$a*4:i56y*fr(6oyrt3*zJv
"Musa berlatn, 'Insya All"ah kamu akan mmdnpati aku
sebagai sezrang yang sabar, dan aku tidak akan
mmentangmu dnlnm sesuatu urusan pun."'(al-Kahli:
6e)

Hamba saleh itu pun masih menekankan dan
memperjelaskan permasalahannya. Ia menyebut-

k:6" 51KYa11JG

.^
aqt
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kan persyaratannya dalam menemaninya sebelum
memulai perjalanan. Yaitu, Musa harus bersabar
untuk tidak bertanya dan meminta penjelasan

tentang sesuatu dari perilaku-perilakunya hinsga
rahasianya terbuka sendiri baginya,

rr,4 u#r-., 6,f ,# {t 6;3 eg i6t6
'Dia b nlutn, tila lwrnu mcngikutilfli, mnla j anganlnh

knmu mmnny alan lup adnlw tmtang ap a pun, samp ai
aku sendii meneranglannya kep adamu."' (al-Kahfi :

70)

Musa pun menyetujui dengan penuh kerelaan.
Mak4 di hadapan kita berputarlah episode awal dari
kisah duaorangini.

'Maki, bnjalanlnh ktduanya hinga tatlaln luduanya
menniki perahu hlu Khidir melubanginy a,.... "

Perahu ifu membawa keduanya dan juga mem-
bawa para penumpang lainnya. Mereka sedang
berada di tengah-tengah lautan. Kemudian hamba
saleh itu tiba-tiba melubangi perahu itu. Tampak
jelas bahwa perbuatan ini membawa kesulitan bagi
perahu dan para penumpangnya dengan ancaman
bahaya tenggelam dan mereka menjadi terjepit.

Jadi, kenapa hamba saleh ini melakukan perbuatan

keji dan bahaya itu?
Musa menjadi lupa akan janjinya yang dikatakan

kepada hamba saleh itu dan persyaratan yang telah
diajukan oleh hamba itu, di hadapan perilaku aneh
yang tidak diterima sama sekali oleh akal sehat.
Kadangkala seseorang hanya memahami secara
teoretis tentang gambaran umum yang menyeluruh
tentang suahr makna. Maka, ketika berbenturan
dengan praktik kerja nyata untuk mengimplimen-
tasikan makna itu dalam contoh nyata, dia akan
berhadapan dengan fakta lain yang berbeda dengan
gambaran dalam pandangannya. Karena praltik
kerja nyata memiliki cita rasa lain yang berbeda
dengan gambaran pandangan an siclt

Inilah contoh nyatanya pada diri Musa, yang

telah diperingatkan sebelumnya bahwa dia tidak
mungkin bersabar menghadapi apa yang belum
diketahui dan dikuasainya. Namun, diatetap ngotot
dengan berazart unhrk bersabar, memohon per-

tolongan taufik dengan kalimat insyaAllah, diperkuat
pula dengan janji dan menerima persyaratan Khidir.
Namun, ketika Musa berhadapan dengan kenyata-
an lapangan berkenaan dengan perilaku Ktridir, dia

dengan semangat menyala mengingkarinya.
Memang benar, tabiat Musa adalah tabiatyang

responsif, refleks, dan peka yang menyala-nyala,
sebagaimana terlihat jelas dari perilakunya dalam
fase-fase kehidupannya. Sejak dia memukul roboh
seorang Mesir yang dilihatnya sedang berkelahi
melawan seorang dari bani Israel, kemudian dia
membunuhnya dalam salah sahr gerakan refleks-
nya- Kemudian dia kembali bertobat kepadaTuhan-
nya, memohon ampunan, serta mengemukakan
alasan dan uzurnya. Sehingga, pada hari kedua dan

ketika dia melihat seorang bani Israel sedang ber-
kelahi dengan seorang Mesir lainnya, Musa pun
ingin memukul orang Mesir lainnya itu sekali lagi.

Tabiat Musa memang seperti itu. Oleh karena
itu, dia tidak dapat menahan kesabarannya untuk
tidak mengingkari perilaku Khidir dan tidak mampu
memenuhi janjinya ketika berhadapan dengan
keanehan dan penyimpangan perilaku tersebut.
Namun, seluruh tabiat manusia pasti bertemu pada

fakta nyata yang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika
berhadapan dengan kenyataan lapangan, ia akan
menemukan fakta dan cita rasa yang berbeda de
ngan gambaran pandangannya. Ia tidak akan me
ngetahui hakikat suatu perkara tanpa merasakan
dan mencobanya.

Dari sinilatr Musa terdorong untuk mengingkarinya,

$av-w (1 -6 qfia$tiiA ie .

'.. -fuIusa berluta, .Mmgapa lnmu melubarryi pnahu itu
yang aklbatnya lamu menenggelnmknn penumpang-

nya? Sesunguhnya kamu telah berbuat sesuatu lce-

salnhnn y ang b esar. "' (al-I{ahfiz 7t)

Dengan penuh kesabaran dan kelembutan,
hamba saleh ihr mengingatkan Musa dengan
komitonen yang telah dinyatakannya sejak awal,

ituU:e,::idAyii&ie
'Dia (Khidir) berkata, 'Buknnlah aku telnh bnkata,
'sesungguhnya lumu sekali-kali tidak akan sabar

b ns amn dzngan alal "' (al:I(ahftz 72)

Musa cepatcepat meminta agar dimaafl<an atas

kealpaannya. Dia memohon agar Ktridir menerima
uzurnya dan tidak membebaninya kesulitan dengan

merujuk dan memperingatkannya.

t tr "j c 
"i';3 

{i -t }t1 J,irg'{ iu
"Musa berkata, Janganlah kamu menghukum aku
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larenn kelupannku dnn janganlah lumu membebani

aku derryan sesuatu lesulinn dalam urusanku."'(aI-
Kahfi:73)

Hamba saleh ifu menerima uzwny4 sehingga
tibalah penayangan episode kedua di hadapan kita.

9 . . Iv{tt&Lt $$y{{-ui.J;:6
'Malca berj alnnlnh lu duany a hingga tatlal"a krduany a
berjumpa derryan seorang anak, makn Khidir rnem-

bunuhny a...." (al-Kahfi : 74)

Bila pada episode pertama ada kejadizur perusa-
kan dan pelubangan perahu hingga para penum-
pangnya terancam tenggelam, maka kejadian di
episode kedua ini adalah pembunuhan yang benar-
benar terjadi. Pembunuhan yang disengaja, bukan
hanya ancaman dalam benfuk angan-angan. Ini
merupakan perbuatan keji yang besar di mana
Musa tidak mampu menahan kesabarannya untuk
menegwnya, walaupun dia sendiri sadar dan ingat
akan janjinya.

Kttie43n 6';;;K\5 JiAj\l .

+17
"...Musa berkata, Mengapa knmu membunuh jiwa
yangbersih, buknn lmrenn dia membunuh oranglain?
Sesungguhnya kamu telnh melakukan suatu yang
mungknr."' (al-Kafifi : 74)

Pada kali ini, Musa tidaHah dalam kondisi lupa
ataupun lalai, namun dia benar-benar sengaja me
lakukannya. Dia benar-benar sengaja mengingkari
perbuatan keji ini, di mana dia tidak sabar atas ke
jadiannya dan tidak pula mengetahui takwil pe
nyebab-penyebabnya. Sementara anak kecil itu
yang menjadi korban pembunuhan, di mata Musa
tidak bersalah dan berdosa sedikit pun. Anak kecil
ifu tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan
pembunuhan terhadapnya. Bahkan, dia sendiri
belum baligh sehingga harus bertanggung jawab

dan dihukum atas segala perilaku yang berasal
darinya. I
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Sekali lagi hamba yang saleh ihr mengingatkan
Musa dengan persyaratan dan janji yang telah di.

sepakatinya. Dia mengingatkannya dengan per-

nyataan yang sama dengan pernyataan pertama,

tw,. :;'# i e\cil ii 5\ i)6' *
'Din (Khidir) b nlutn, BukanL,nh sudnh lalwnlan lu-
padmnu balwa sesungguhnya lamu selwli-lali tidnk al(nn

dnpat sabar bsrsam.a dmgan aku."'(al-llahfrz 75)

Dalam kesempatan kali ini, hamba saleh ihr me
netapkan dengan pasti bahwa dia telah berkata ke
pada Musa, "Bulurirnh sudah kulwtnkan lep a'dnmu ",

yaihr Musa, terfuju langsung dengan pasti dan tepat
kepadanya Bukankah sudah kukatakan kepadamu
bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku, tapi kamu
tidak puas dan tetap ngotot ikut serta menemaniku
dan kamu telah menerima persyaratanku?

Musa kembali introspeksi diri dan menyadari
bahwa dia telah melanggar janjinya dua kali, dan dia
tetap lupa akan janjinya walaupun telah diperingat-
kan dan disadarkan. Maka diapunterdoronguntuk
memutuskan muflak atas dirinya dan menjadikan
kesempatan berikutnya (kalau diizinkan) mene
mani hamba itu sebagai peluang terakhir,

&;)L'i'da#'fri3 4 ir'-. e,!ffY ;'t.su

g' {''iJI'
"Musa bnkata, Jilu aku bnnnya fupadnmu tmtnng se'

suatu sesa.dah (kalil ini, mnlm j anganlnh lamu mcmper-

bolzhban aku mmy ertaimu. S enrtgguhny a knmu sudnh

cukup membsilun uur padalw. "'(al-Kahfi: 76)

Arahan redaksi ayat pun terus bertolak, maka
sampaihh kita pada episode ketiga,

.J6.YA;IT';-I'J(#y'$ff sy6;t1tft
-& \r..'rt 4.. /et

S: r:6'ltj+;t'*15r;-. (;t u. ;t\:; ;A

' Malrn, b erj aknlnlt luduany a hingga tntlwln luduany a

sanrpai lupadapmduduk suatu negeri, merelu minta
dijamu lupada penduduk negeri ilu. ntup| penduduk

negni itu tidak mnu menjamu merelm. Ifumudian le-
duanya mmdapatknn dalnm negeri itu dindingrumah
yang hnmpir roboh. Mala, Khidir mmegakknn dinding
itu."

Sesungguhnya keduanya sedang lapar sekali,
sementara mereka sedang berada di sebuah kota
yang penduduknya sangat bakhil. Mereka tidak
menjamu tamu yang lapa4 dan tidak pula menerima
dan menghormati tamu. Kemudian Khidir mene-
mukan sebuah dinding yang hampir runtuh. Per-

nyataan itu menggambarkan seolah-olah dinding
itu hidup dengan memiliki kemauan dan kehidup
an. Allah berfirman,

'Yuridu anyanqadd,ha'dinding itu ingin runtuh'."
Kemudian tiba-tiba seorang yang asing (hamba

saleh itu) serta merta menyibukJ<an dirinya untuk
membetulkan {an menegaftJ<annya tanpa imbalan
apa pun?

Di sini Musa mengalami pertentangan dalam
bersikap. Apa yang mendorong hamba saleh ini
mengeluarkan maksimal tenaganya dalam mene
gakkan dinding yang hampir runtuh itu, di suatu
kota yang penduduknya tidak sudi memberikan
mereka sedikitmakanan pun padahal mereka sangat

lapar dan mereka semua enggan menerima dan
menghormati mereka sebagai tamu ? Kenapa Musa
tidak mengusulkan kepadanya agar mengambil
upah atasnya sehingga mereka berdua dapat makan-

an darinya?

ft#$"-'ffi;vlse...VJ
'...Musa bnluta, Jila lmmu m.au, niscaya lamu mmg-

ambil upah untuk itu."'(al-Kahfi: 77)

Itulah akfiir dari petualangan. Musa tidak mung-
kin lagi mengemukakan uzurnya. Dia tidak lagi
memiliki kesempatan menemani hamba saleh itu.
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*eiiu*-t'ti;'tAfrW,* miskin yang belwja di l"aut. Aku bntujuan mzrusakknn

bahtera itu larm"a di h"adapan merekn ada seorangraja
y ang merampas tiap- tiap bahtna." (d-Kahfi : 79)

Dengan adanya cacat dan cela lubang ihr, perahu
ihr pun selamat dari rampasan raja yang zahm dan
bengis. Bahaya yang kecil itu telah menyelamatkan
perahu itu dari bahayabesaryang tersembunyi di
alam gaib kalau ia tetap mulus tanpa cacal

6&tiit"i;fi4it;_vt',6(,K'i3ii(t6
tlgi^$,Ci3t:J\i1:6'{Ut,fiU,

$ 83;v
'Dan adapun anak itu, mnlm kedua mangtuanya adn-
lnh orang-orangmukmin. Kami A:"hawatir balwa dia
akan mendorong kedua orangtuanya itu lcepada lv-
saatan dnn lcclmfran. Dan lami mmghmdaki supa1a

Tfulnn rwrelm nmgganri bagi mnela dtttgan anak lnin
yanglebihbaik lusucinnrrya dnri annknyaitu dan lebih

dahm lrasih sayangnya (k"Ffu ibu bapaknya)."(aI'
Kahfi:80-81)

Anak kecil itu tidak menampakkan sedikit pun
dalam dirinya dan penampilannya sesuatu yang
mengharuskannya unfuk dibunuh. Namun, tirai
gaib tentang anak itu telah menyingkapkan hakikat
lain kepada hamba saleh itu. Ternyata watak dasar
anak itu adalah kafir dan zalim, tersimpan dalam
dirinya benih-benih kekafiran dan kebiadaban.
Semakin hari hal itu semakin tampak dan terang.
Sehingga, bila anak itu tetap hidup, pasti men-
durhakai kedua orang hranyayang mulanin dengan
kekafirari dan kebiadabannya- Kemudian mengarah-
kan keduanya karena dorongan cinta keduannya
kepadanya untuk mengikuti jalannya.

Maka, Allah pun berkehendak dan mengarah-
kan kehendak hamba-Nya yang saleh untuk mem-
bunuh anak yang membawa watak-watak kafir dan
biadab tersebuL Allah akan menggantikannya bagi
kedua orang tuanya anak yang lebih baik dan lebih
sayang kepada kedua orzurg fuanya.

Sekiranyaurusan itu hanya disandarkan kepada
ilmu nyata dari seseorang, maka yang tampak
hanya penampilan luar dari anak kecil itu. Sehingga,

hamba saleh ihr tidak punya hak dan legalitas untuk
membunuhnya karena dia tidak melanggar apa pun
yang membuatnya berhak unhrk dibunuh menurut
syariat. Bukanlah hak selain Allah dan selain
hamba-Nya yang kepadanya dibukakan sedikit ilmu

s\AKJG
+W"r{t

"Khidir berl@n, Inilnhperpisahan antara aku dzngan

lamu. Aku alan membnitahuknn lepadamu tujuan
perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
tnhadapnya. "' (al-Kahfi: 78)

Sampai di sini Musa dan (kita yang mengikuti
arahan kisah Al-Qur'an ini) di hadapan kejadian-
kejadian yang tiba-tiba dan berurutan tanpa me-
ngetatrui rahasianya- Sikap kita terhadapnya seperti
sikap Musa. Bahkan, kita tidak tahu pasti siapa
orang yang berperilaku dengan perlakuan-per-
lakuan yang aneh, dan Al-Qur'an pun tidak meng-
informasikan kepada kita tentang namanya, se-

hingga semakin gelaplah sisi yang mengitari kita.
Iantas dpa nilai sebuah nama?

Sasaran utama yang ditujukan sebetulnya adalah
semata-mata mencontohkan hikmah [ahiah yang
sangat tinggr. Ia tidak mengatur hasil-hasil dekat
yang diperoleh atas mukadimatr-mukadimah yang
tampak jelas. Namun, ia menargetkan sasaran-

sasaran yang jauh yang tidak tampak oleh mata
yang kemampuannya terbatas. Tidak dicantum-
kannya nama dari hamba saleh ihr selaras dengan
kepribadian yang penuh makna dari tokoh yang
mencontohkannya.

Sesungguhnya kekuatan gaib sangat berperan
dalam kisah ini sejak permulaannya. Sejak Musa
ingin berjumpa dengan orang yang dijanjikan itu,
kemudian menelusuri perjalanan panjang unfuk
menemuinya. Tetapi, muridnya melupakan makan-
an mereka berdua di sebuah batu, seolaholah dia
melupakannya karena mereka berdua akan kem-
bali kepada batu itu. Mereka menemukan hamba
saleh itu di sana. Pertemuan itu tidak akan terjadi
bila Musa dan muridnya tetap meneruskan per-
jalanannya ke arah di hadapannya. Seandainya qadar

tidak mengembalikan mereka kepada batu itu, se
luruh peristiwa ihr gelap dan penuh rahasia sebagai-
mana nama hamba saleh itu juga penuh misteri dan
rahasia dalam arahan redaksi Al-Qur'an.

Kemudian rahasia yang menyelimuti kisah itu
mulai terungkap,

'i L "js;s e6fi.66 JKi,t" tt rA

&G#KLUaYiiv.fiKs{a
'Adnpun bahtua itu adalah lupunyaan zrang-zrang
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gaib-Nya, unhrk memufuskan hukuman atas sese-

orang berdasarkan faktor-faktor gaib yang ter-
ungkap kepadanya dari orang itu. Dia juga tidak
berhak menetapkan hukum berdasarkan ilrnu gaib-

nya tanpa mengindahkan ketentuan hukum syariat
yang lahiriah. Kasus yang ada dalam kisah ini
merupakan urusan Allah berdasarkan ilmu-Nya
yang gaib dan sangat dalam.

<6 t 4\ a -;4- i"JI. <'K3t xft6:
tfr.J4:tft^Attl^itrtgt4K;#
ffi6q#:4rJ,Kc1Srt3fr

&W*&AicU*ai:'j"e
'Adapun dinding rumah itu adalah lcepunyaan dua
oran! anak yatim di kota itu, dnn di bawahnya adn
h"arta benda simpanan bagi mereka berdua; sedang

ayalutya adakh senratgyang saleh. Mala, Tith.anmu

menghmdnki agar merelca sampai kzpadn kzdmtasann-
nya dnn mmgeluarlan simparnnnya itu sebagai raltnat
dnri Tuhnnmu. Buknnl.ah aku melnkuknnnya itu me-

nurut leernnuanlat sendiri. D emikinn itu a"dnlah tuj uan
perbuatan-pnbuatan yang kamu tidak dapat sabar
tnhadapny a." (aI-KahIi: 82)

Dinding yang dengan susah payah dibangun dan
dibetulkan kembali oleh hamba saleh itu di bawah-
nya terdapat harta karun. Dinding ihr menyimpan
harta yang cukup banyak bagi dua anak yatim
lemah di kota itu. Bila dinding dibiarkan runtuh,
maka akan tampaklatr harta karun ihr di bawahnya.
Mak4 tidak mungkin kedua anak ihr menjaganya
dan membelanya dari perampasan orang lain. Se-

mentara orang fua kedua anak ifu sangat saleh, dan
dengan kesalehannyaAllah menjaga kedua anak-
nya dalam usia belianya dan masa lemahnya. Allah
menghendaki agar mereka cukup dewasa dan matang
akalnya sehingga dapat menjaga harta karun yang
dikeluarkan penyimpanannya.

Hamba saleh itu membebaskan diri dari segala
campur tangan dalam perkara itu. Itu semua meru-
pakan ratrmatAllah, ymg mengatur perilaku itu.
Semua ifu adalah urusan Allah, bukan urusannya.
Allah telah membukakan kepadanya pinhr-pinhr gaib
dalam masalah ini dan masalatr-masalah sebelum-
nya Dia mengarahkannya kepada tindakan itu sesuai

dengan ilmu gaib yang dibukakan kepadanya,

"Sebagai rahmnt dmi Iillwnmu, dnn bukanlnh aka me -

lalulannya itu rnmurut lemnuanlw sendiri. Dnnikinn

itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu
tidak dapat sabar tnhadnpnya."

Sekarang tersingkaplah rahasia dari hikmah
tindakan-tindakan itu, sebagaimana tersingkapnya
kegaiban Allah yang tidak akan tersingkap kecuali
bagi orangorang yang diridhai-Nya.

Dalam kedalrsyatan rahasia yang tersingkap dan
tirai yang terungkap, hamba saleh ifu pun meng-
hilang dan bersembunyi sebagaimana awalnya. Dia
berlalu dari redaksi ayat secara misterius sebagai-
mana dia juga timbul secara misterius. Kisah ini
mengungkapkan rahasia yang sangat besar. Hikmah
itu tidak akan terungkap tanpa kadaryang pasti dari
Allah. Kemudian sisanya tetap gaib dalam ilmu
Allah di balik tirai-tirai.

Demikianlah betapa indahnya tatanan kisah
Musa dan hamba saleh itu dalam arahan redaksi
ayat, dengan kisah Ashabul kahfi berkenaan de-
ngan sikap terhadail penyerahan perkara-perkara
kepada Allah. Dialah mengatur segala urusan
dengan hikmah-Nya, sesuai dengan kesempurnaan
ilmu-Nya yang mencakup segala hal yang tidak
mungkin dijangkau oleh manusia. Manusia hanya
mampu meneliti hal-hal tampak. Sedangkan, per-
kara-perkara yang berada di balik tabir segala se
suatu, tidak mungkin dilampauinya. Dari rahasia-
rahasia itu, hanya sedikit yang terungkap kepadanya.

*lt*

OUUS;U6.t"*e3rdt;F*i
+r{e';sJn;63trc!:i7ic:'+{;
"LJtf;i"l,t :*3;:uie66JGi{,-*6-
/"5+t;f 'WJtiG\;;;W*K(::fi i:,:5
-GL&%{?&fr6raxJF,W
,t A s:i| ii, ti:s,c r: *a\:g; irtiy
'S?*tr,;;ia$t";t5JtKtfu r+;"

#gtl&6uS'*;a,u;eg'Mi
t3t, tU t g, t, $$:$r7r,7,.ti aAkty
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ei' ;'->{.:}fi\:6:t6f-i6i
'e6'dILS,fi i\sIut<ii';as;<S
tgtq.EJtf"6:'l'&.r*A'lrciD3,,t'
:fu ,E:i j,ak-Titiy-&cJu$fu

yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di
situ segolongan umat. Kami berkatar'Hai
Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh
berbuatkebaikan terhadap mereka.' (86) Ber-
kata Zutkaranin,'Adapun orang yang aniayq
maka kami kelah a.kan mengazabnya- Kemu-
dian dia dikembaJikan kepada Ttrhannya,lalu
Thhan mengazab'nya dengan azab ya.ng tidaft
ada taranrya. (87) Adapun onang-orang ya.ng ber
iman danberamal saleh, makabaginya pahala
yang terbaik sebagai balasan" da^n a^kan kami
titatrkan kepadanya (perintafr) yang mudah
dari perintah-perintah kami.' (88) Kemudian
dia menemputr jalan (y*S lain). (89) Hingga
apabila diatelah sampai ke tempatterbitmata-
hari (sebelah Timur), dia mendapati matahari
ihr menyinari segolongan umat yang I(ami
tidak menjadikan bagi mereka sesuahr yang
melindunginya dari (cahaya) matahari itu. (90)

Demikianlah. Sesungguhnya ilmu Kami me-
liputi segala apayangadapadanya. (91) Kemu-
dian dia menempuh jalan (yang tain lagi). (92)

Hingga apabila dia telah sampai di a^ntara dua
buah gunung dia mendapati di hadapan kedua
bukit ihr suahr kaum ya:rg hampir tida^k me-
ngerti pembicaraan. (93) Mereka berkatar'IIai
Zulkarnain sesungguhnya YaJuj dan MaJuj iht
orang-orang yang membuat kerusakan di
mukabumi maka dapatkah kami memberikan
sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu
membuat dinding antaxa kami dan merekaP
(9a) Zulkarnain berkata, 'Apa yang telah
dikuasakan oleh T[rhanku kepadaku
terhadapnya adalah lebihbaih maka tolonglah
aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat)
agar alnr membuatkan dinding antara kamu dan
mereka. (95) Berilafr aku potongan-potongan
besi.'Hingga apabila besi itu telah sama rata
dengan kedua (p"""ak) gunung iir, berkatalah
Zulkarnain"'Tiuplah (api itn).' Hingga apabila
besi itr sudah menjadi (merah seperti) ap4 dia
pun berkatar'Berilah aku tembaga (yang men-
didih) agar kutuangkan ke atas besi panas ihr.'
(96) Maka, mereka tidak bisa mendakinya dan
mereka ddak bisa (p"lt) melubanginya (97)

Zulkarnain berkata, 'Ini (dinding) adalah
rahmat dari ltrhanku, maka apabila zudah d"t"ttg
janji Ttrhanlcu, Dia akan menjadika.nnya hancur
luluh; danjanji Ttrhanku ihr adalah benar.' (98)

Kami biarkan mereka di hari ihr bercampur
aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian

tptAtcry.&:t-,li)G,,iriJi'6.ert7t3ye7iL$:;j,r:,!c,{r",# j,J -:--'JflI-et76;{Liffi ;.j,r:,$(!,"6i
(Jt+&$c3't;'t61tIGrlsyeAiic;

t(;.;t;s(rii6.Jffi;:tc1$
j;r;'i,rs?ks^:; j;*':(;6$$f6r -ii jE

*icC-'Ua&*;;6KjJ#+e'
+6;u;Kg$i'paota&4
<,rryJ:i t;'4 

"$ "; ;xt 4:# Jfuii
-o,i.za:Alrit;d-JU;$jr;S$tl;
i*t'uft sSt#i,;<tfirrcftfaj
'{,'tft.pGlti-,ga;FJ-ttiitG,
.;.p.JU;aaVr{t$i,*!1ite,ttQ
:$;Et96#i;t:#$fi,#{L?
66if 'ytffi ,#'1\;\5Ii6VFqf
,)f t{iq"}\L1:lAtuA9\\}ir
E#i.(rg;dt;(isg.{;t;;:rfr:rw-
S tCi -,ir;t-$ i; {Tii ;6iF;W
ii;roft '"Tixit#its\V;Kffi'66v-
tVW;c;!;NrY.*t(;,{A4:q
'Mereka a^kan bertarrya kepadamu (Muham-
mad) tentang Zulkarnain. Katakanlahr'Aku
akan bacaka"n kepadamu cerita tenta.ngnya-'
(83) Sesungguhnya Kami telah memberi ke-
kuasaan kepada^nya di (muka) bumj' dan Kami
telah memberikan kepadanya jalan (untuk
mencapai) segala sesuatu. (84)Maka' dia pun
menempuh suahr jalan. (85) Hingga apabila
diatelah sampai ke tempatterbenam matahaxt'
dia melihat matahari terbenam di dalam laut



Tafsir Fi ZhilalilQur'an WI (33e ) Juz )(Vl: Akhir al-I{ahfi, Maryom, danThaahaa

ditiup lagi sangkakala,lalu Kami lumpulka"n
mereka ihr semuanya. (99) Dan Kami tampak-
kafrJafrannam pada hari ihr kepada orang-orang
ka"fir denga^n jelas. (100) Yaihr, orang-orang
yang matanya dalam keadaan terhrhrP daxi
memperhatilran tanda-tanda kebesaran-Ifu dan
adalah mereka tidalc sanggup mendengar.(101)
Apakah orang-orang kafir menya^ngka bahwa
mereka (dapa0 mengambil ha.rnba-harnba-Ku
menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya
Kami telah menyediat@l neraka Jahannam
tempat tinggat bagi orang-orang kafir. (102)

I(atdffilab'Apakatr akan Kaffd beritahuka"n
kepadamu tentang orang-orang ya.ng paling
merugi perbuatannyaP (103) Yaitl ora.ng-orang
yang telah sia-sia perbuatannya dalam ke-
hidupan dunia ini, sedangkan mereka me-
nyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baik-
nya. (10a) Mereka ittr orang-orang yang kufur
terhadap ayat-ayat Tbhan mereka dan (kufur
terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka
hapuslah amala^n-amala^n mereka. Ifumi tida^k
mengpdakan suattr penilaian bagi (amalan)
mereka pada tra^ri kiamat (105) Demikianfah
balasan mereka ihr nerakaJatrannam, disebab-
kan kekafiran mereka dan disebabkan mereka
menjadika^n ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku
sebagai olok-olok (106) Sesungguhnya orang-
orang yang berima^tr dan beramal saleta bagi
mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat
tinggal. (tOZ) Mereka kekal di dalamnya,
mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
(108) Katal@ilah, Xalau lautan menjadi tinta
unhrk (menulis) kalimat-kalimat Thhanku,
sungguh habislatr lautan itu sebelum habis
(ditulis) kalinrat-kalimat Tirhanku, meskipun
Kami datangkan tambahan sebanyak itu
(p.rla).' (109) Katal@thft,'Sesungguhnya aku
ini harrya seoramg rnanusia seperti kamu' yang
diwatryulran kepadaku,'Bahwa sesungguhnya
Tirha.n kamu ihr adalah lbhan YangEsa.'Barang-
siapa mengharap perjumpaan dengan Tbhan-
nya, maka hendaklah ia mengerjal@n arnal
ya.ng saleh danjanganlah ia memperseluhrka.n
seorang pun dalam beribadah kepada Tbhan-
nya."'(110)

Pengantar
Pelajaran terakhir dalam surah ini berisi kisah

Zulkarnun beserta tiga pengembaraannya (ke

Timur, Barat, dan ke Tengah). Juga berisi kisah

pembangunan benteng yang mengepung kaum
Yajujdan Majuj.

Redaksi ayat mengisahkan tentang Zl':dl<arnan
yaifu pernyataannya,

"Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhnnku, makn

apabiln sudah dnnngjanji Tillanku, Dia alan men-

jadiknnnya Ia nmr luluh; dnnjanji nfunku itu adnlah

bmar."(al-l(ahfiz g8)

Kemudian kebenaran janjiAllah diikuti oleh pe
niupan sangkakala dan kejadian di hari kiamat. Ke
mudian surah ini ditutup dengan tiga bagian para-

graf, masing-masing paragraf dimulai pernyataan,

"foilkatal<an1ilr'."
Bagian-bagian paragraf itur menyimpulkan tema-

tema pokok dan arahan-arahan umum surah ini.
Seolaholah ia sentuhan-sentuhan athir yang datrsyat

dalam tatanan yang indah dan rapi.
Kisah Zulkarnain dimulai sebagai berikut.

'Merela alnn bertany a kepodnmu (Muhnmmnd) ten-

tnngZullumain. I{nnltanlnh, Aku akan bamlan le-
padnmu afita tentangnya. "'(al-Kahfi: 8il)

Asbabun Nuzut
Muhammad bin Ishak menyebutkan sebab

nuzul surah ini. Ia meriwayatkan bahwa ia diberi-
tahukan sebuah hadits oleh seorang syaikh dari
Mesir yang datang kepada lebih dari empat puluh
tahun lalu, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia
berkata, "Para pemuka Quraisy mengutus an-

Nadhr ibnul-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ith, ke
pada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah, Tanya-
lah kepada mereka tentang Muhammad, gambar-

kanlah tentang sifat-sifatnya dan beri tahukanlah
mereka tentang pernyataan dakwahnya. Karena,
mereka adalahAtrhrl Kitab yang pertama, di tangan
mereka ada ilmu tentang para nabi yang tidak kita
miliki.'

Kemudian keduanya pun bertolak ke Madinah,
dan keduanya bertanya kepada pendeta-pendeta

Yahudi di Madinah tentang Rasulullah. Setelah
mereka menggambarkan tentang sifat-sifatnya dan

memberitahukan mereka tentang pernyataan
dakwahnya keduanya berkata Wahai para pendeta

sesungguhnya kalian adalah ahli Taurat. Kami
datang kepada kalian agar memberitahukan perihal

& ffi , #wa s',*'a\ u; ;" 1'&5i
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teman kami ini.' Para pendeta itu menjawab, Thnya-
kanlah kepadanya tentang tiga hal. Bila beliau
menjawab kalian tentang tiga hal itu, maka yakinlah
bahwa beliau seorang nabi yang diutus (rasul). Bila
tidak, maka beliau hanya seorang yang mengada-
ada, terserah kalian memandangnya sebagai apa.

Tanyalah kepadanya tentang pemuda-pemuda yang

meninggalkan kampung halamannya pada masa
lalu, bagaimana cerita tentang mereka? Karena
mereka memiliki kisah yang sangat menakjubkan.
Tianyakan pula kepadanya tentang seorang pengelana

yang mencapai bagian Timur dan bagian Barat
bumi, bagaimana beritanya? Tlrryakan juga kepada-

nya tentang roh, apa hakikahrya? Bila beliau men-
jawab kalian dengan jawabanny4 maka beliau se
orang nabi dan ikutilah dia. Tetapi, bila beliau tidak
memberikan jawaban kepada kalian, maka beliau
hanya seorangyang mengada-ada lGrena ifu, putus
kanlah sesuahr atasnya sesuai kebiiakan kalian.'

Maka, kembalilah an-Nadhar dan Uqbah ke
Mekah sehingga berhadapan dengan Quraisy. Mereka
berdua berkata, Wahai kumpulan suku Quraisy,
kami datang membawa keputusan yang meng-
akhiri konflik kalian dengan Muhammad. Para
pendeta Yatrudi telah menyuruh kami menanyakan
kepadanya tentang beberapa perkara.' Mereka
memberitahukan kaumnya perkara-perkara ter-
sebut. Maka, mereka pun berbondong-bondong
mendatang Nabi Muhammad dan bertanya, Wahai
Muhammad, beri tahukanlah kepada kami... (mereka

menyebutkan perkara-perkara yang diperintahkan
oleh pendetaYahudi unhrk menanyakannya).' Rasu-

lullah menjawab, 'Aku akan beri tahukan kepada
kalian tenhng pertanyaan kalian, besok' Rasulullah
tidak mengucapkan insyaAllatr. Mereka pun kem-
bali ke tempat masing-masing.

Namun, selama lima belas hari Rasulullah tidak
menerima wahyu apa pun dari Allah. Jibril tidak
mendatanginya sama sekali. Sehingga goncanglah
penduduk Mekah, dan mereka berkata, 'Muham-
mad telah menjanjikan jawabannya besoh namun
sekarang telah berlalu selama lima belas hari, kita
tidakdiberi jawaban apa pun atas pertanyaanyang
kita ajukan kepadanya.'

Rasulullah sangat sedih dengan tidak turunnya
wahyu, dan beliau merasa tertekan sekali dengan
kata-kata penduduk Mekah. Kemudian datanslah

Jibril kepadanya membawa surah Ashabul Kahfi, di
dalamnya terdapat teguran terhadap nabi atas

kesedihannya menghadapi kaum Quraisy, berita
tentang pemuda-pemuda yang ditanyakan oleh

mereka, pengembara itu, dan firmanAllah dalam
surah al-Israa ayat 85, Mnela bertanya kepadnmu
tmtang Roh. Kntalanlnh, 'Rnh itu termasuk un$an
Tulmnku dnn tidnklnh knmu diberi pmgetahuan me-

lainlmn sedikit.""
Itu salah saht riwayat. Di sana ada beberapa

riwayat lagi dari Ibnu Abbas berkenaan asbabun
nuzul ayat tentang roh secara l*iusus, yang disebut-
kan oleh al-Aufi. I(aum Yahudi berkata kepada Nabi
saw., "\Mahai Muhammad, beri tahukanlah kami
tentang roh?! Bagaimana bisa roh itu diazab yang
ada di badan sedang ia berasal dari Allah?" Tidak
satu pun ayat turun kepada Rasulullah, maka beliau
pun tidak menghiraukan mereka sedikit pun. b
hingga, Jibril datang dan berkata kepadanya,'I(aIn-
lwnl.ah,'Roh itu termnsuk urusan Tbhnnlru dnn tidnk-
lah lamu dibni pengetahuan melninknn sedilcit."'

I(arena banyaknya riwayat tentang asbabun
nuzul, kami lebih tertarik hanya membahas teks Al-
Qur'an yang meyakinkan. Dari teksteks AlQur' an
diketahui bahwa ada pertanyaan tentang Zulkarnain.
Kita tidak mengetahuinya secara pasti siapa yang
menanyakannya Pengetahuan tentang penanyanya

tidak menambah apa pun dalam petunjuk kisah ini.
Maka, mari kita hadapi teks itu tanpa tambahan apa
pun.

Ciri Khas Cerita AI-Qur-an
Sesungguhnya teks Al-Qur'an tidak menyebut-

kan sesuahr pun tentang pribadi Zulkarnain ,z:tnrratr-
nya dan tempahrya. Ihrlah karakter yang dianutAl-
Qur'an dalam kisah-kisahnya. Rekaman sejarah
bukanlah tujuan Al-Qur'an. Yang menjadi maksud
dan target AlQur'an adalah mengambil pelajaran
yang bermanfaat dari kisah itu. Pelajaran akan
tercapai tanpa butuh penelitian yang pasti terhadap
zaman dan tempat dalam kebanyakan kejadian dan
peristiwa.

Sejarah yang ditulis memperkenalkan seorang
raja yang bernama Alexander Zulkarnain. Dapat
dipastikan bahwa dia bukanlah Zulkarnain yang
disebutkan oleh Al-Qur'an. Alexander adalah se-

orang animisme. Sedangkan, yang diceritakan oleh
Al-Qur'an adalah Ztilkarnunyang mukmin, ber-
iman kepada Allah, mengesakan-Nya dan sangat
yakin terhadap hari kebangkitan dan akf,riral

Abu Raihan al-Biruni seorang peramal dalam
l<rtabnya Al-Atsar al,Baqiyah anil @run as-Sabiqah
'Peninggalan-Peninggalan yang Tersisa dari Sejarah
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UmatTerdatrulu', berkat4 "Sesungguhnya 7'rilkatna:urr

yang disebutkan dalam Al-Qur'an berasal dari
Humair, hanya dengan berpedoman kepada nama-

nya, karena setiap raja Humair dijuluki dengan
gelaC' D2', seperti Dzu Nuwas danDmyazn Nama

Zulkarnain yang asli adalah Abu Bakar bin Ifriqisy.
Dia berkelana dengan bala tentaranya ke pantai laut
Putih tengah, dia melampauiTunis, Maroko, dan
lain-lain. Dia membangun kota Afrika, sehingga
seluruh benua itu dinamakan Afrika. Dia dijuluki
dengan Zrikarnarn (dua tanduk) karena dia ber-

hasil mencapai dua tanduk matahari (fimur dan

Barat)."
Pendapat ini bisa saja benar. Tetapi, kita tidak

memiliki sarana unhtk menettinya. Pasalnya, tidak
mungkin membahas sejarah yang tertulis dari
Zulkarnain yang diceritakan sebagian kecilnya saja

oleh AlQur'an dari sejarahnya yang panjang. Kon-

disinya sama dengan kebanyakan kondisi dari
kisah-kisah lain yang disebutkan Al-Qur'an seperti
kisatr kaum Nuh, Huud, Shaleh, dan lain-lain. Se
jarah lahir dan dihrlis baru-baru ini, tidak sebanding
dengan umur manusia seluruhnya Peristiwaperis-
tiwa telah banyak terjadi dan tidak diketahui secara

pasti, sementara sejarah pun tidak mencatatnya.

Jadi, sejarah tidak bisa diminta fatwanya perihal
kisah ini.

Seandainya Taurat selamat dari penyimpangan

dan tambahan-tambahan, pasti layak dijadikan
rujukan yang dapat disandarkan mengenai peris
tiwa-peristiwa itu. Tetapi, Taurat penuh dengan

kisah-kisah purbakala yang tidak diragukan lagi
sematamata sebagai kisah-kisah purbakala. Tlaurat
juga memuat riwayaGriwayatyang tidak diragukan
lagi sebagai tambahan atas wahyu asli dari Allah.
Sehingga, Taurat pun tidak lagi menjadi rujukan
yang meyakinkan berkenaan dengan kisatr-kisah
sejarah.

Jadi yang tersisa hanyaAlQur'an, yang terbebas

dari penyimpangan danperubahan. Al-Qur'an me
rupakan sumber rujukan satu-safunya unhrk mene
liti kisah-kisah sejarah.

laporan sejarah tidak bisa dijadikan patokan

dalam mengadili Al-Qur'an. Merupakan sebuah

aksioma bahwa Al-Qur'an yang mulia itu tidak
boleh diadili dengan peristiwa-peristiwa sejarah,

karena dua sebab yang nyata.
Pntamn,sejarah lahir baru-baru ini. Ia kehilang-

an dan ketinggalan peristiwa-peristiwa yang sangat

banyak dalam sejarah manusia. Sejarah tidak tahu

sama sekali. Sementara itu, Al-Qur'an meriwayat-

kan sebagian peristiwa sejarah ifu, namun sejarah
sendiri tidak mengetahuinya sama sekali.

I{edua, sejarah (walaupun menyinggung bebe-

rapa peristiwa itu) hanya hasil karya manusia yang

sangat terbatas. Keterbatasan, kesalahan, dan pe
nyimpangan yang menimp a l<arya manusia yang

lain, juga menimppnya. Kita dapat menyaksikan di
zaman kita saat ini (di mana hubungan komunikasi
dan sarana penelitian telah begihr mudah) bahwa
meskipun berita dan peristiwanya sama diceritakan
dengan berbagai versi, dilihat dari berbagai sudut
yang berbeda-beda, dan ditafsirkan dengan penaf-

siran-penafsiran yang bertentangan. Dari kondisi
seperti inilah sejarah terbentuh walaupun setelah
ihr banyak kritikyang muncul dari penelitian dan
pendalaman.

Jadi, membicarakan tentang pendapat sejarah
berkenaan dengan kisah-kisah Al-Qur'an, adalah

bahasan yang ditolak oleh kaidah-kaidah ilmiah
yang ditetapkan dan disepakati oleh manusia sen-

diri, sebelum ditentang oleh akidah yang menentu-
kan bahwa Al-Qur'an sebagai pemutus segala per-

selisihan. Pendapat seperti itu tidak akan diyakini
oleh seorang mukmin yang percaya terhadap Al-

Qur'an dan juga seorang yang percaya kepada

kaidah-kaidah ikniah. Pendapat itu hanya kesom-

bongan dan kekeraskepalaan!

Kisah Zulkarnain
Orangorang telah bertanya tentang Zulkarnain.

Mereka bertanya kepada Rasulullah, maka Allah
pun menurunkan wahya kepadanya yang mencan-

tumkan beberapa informasi tentang sejarah ke-

hidupan Zulkarnun. Kita tidak punya pegangan

rujukan lain selain Al-Qur'an tentang sejarah ini.
Kita pun tidak berhak memperlebar bahasan ten-

tangnya tanpa landasan ilmu. Dalam beberapa buku
tafsir tercantum beberapa pendapat tentang itu,
namun tidakberdasar kepada ilmu yang meyakin-

kan. Pendapat-pendapat harus disaring dengan hati-

hati karena banyak dipengaruhi oleh Israiliat dan

ceritacerita rakyat purbakala.
Redaksi Al-Qur'an merekam tiga petualangan

Zulkarnain. Yaihr, pehralangan ke Timur, pefualang-

an ke Barat, dan petualangan ke suafu tempat di
antara dua bukil Mari kita ikuti arahan redaksi ayat

dalam tiga petualangan ini.
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Bahasan tentang Zulkarnain dimulai dengan
sedikit informasi tentangnya-

t g r* snl6r Jr,$-ir a-:ikG
"Sesunggultnya l{nmi talnh nufiLberi luluasann lczpadn-

nya di (rnulrn) bumi, dnn l(ami telah memluikan kr-
p adnny a j alnn (u ntu k meruap ai) s egah s e s u atu.' (aI-
Kahfi:84)

Allah telah memberi kekuasaan kepadanya di
muka bumi. Dia menganugerahkan kepadanya ke
kuasaan pemerintah yang tiang-tiangnya sangat
kokoh. Dia memudahkan baginya jalan-jalan meraih
kekuasaan dan kemenangan, dan jalan-jalan mem-
bangun dan meraih kenilanatan. Pokoknya segala
sesuahr yang menjadikan seseorang berkuasa dalam
kehidupan di muka bumi ini.

iwg
' Makn, dia pun menenpuh suatu j alan " (al-Kahfi : 85)

Dia meneruskan pengembaraannya ke arah
yang dimudahkan baginya. Dia menempuh per-
jalanannya menuju arah Baral

'':.;#r;tO3.r'\-;rrfi(;ty,'f-
e-:#fe$4vJe;fi;i\Kv|1ci'c'*
.4J 8f;;-t,:"3 ii 3;.7 Av -;tA 

i6f'{3
l"trt;f'WJtJ.;:q;63sK(:i,X.J:;

&ffit;ArtJF,W
"Hingga apabila dia telnh sampai kz tempat tubennm
m.atalnri, din mzlihnt m^atahnri tnb mam di dalam lnut
yarry berlumpur hitam, dnn dia men"d"apati di situ se-

golongan umnt. Kami bnlata, Hai Zulknrnnin, knmu
bolch mmyilcsa atau boleh berbuat kebaikan terfunap
mereka.' Berkata Zulkarnain,Adapun lrang )dng
aniaya, malm kami leehk aknn mengazabnya. I{emu-
dian din dikembaliknn knpata Tirhnnnya, lalu Tuhan
mengaubnya dengan a<ab yng tidak adn taranya.
Adnpun orarg- zrang y ang b er iman dan b eram"al s aleh,

makn baginya pahnln yang tnbaik sebagai balnsan, dan
alrnn lrnmi tita]ilmn Isepadnnya (pninnh) yangmudnh
dari p erintah-p erintah lumi. "' (al-I(ahfi: 86-88)

Tempat tenggelamnya matahari adalah tempat di
mana seseorang melihat tenggelam di balik ufuk,
dan hal itu relatif berbeda-beda di masing-masing

tempal Di beberapa tempat orang melihat matahari
terbenam di balik gunung. Di beberapa tempat lain-
nya orang melihatnya tenggelam di dalam air se
perti di pantai-pantai dan lautan. Dan, di tempat lain
orang melihat matahari tenggelam di atas pasir se
bagaimana di padang pasir yang terbentang sepan-
jang pandangan.

Yang tampak jelas dari teks ayat di atas bahwa
Zulkarnain menuju ke arah Barat hingga sampai ke
satu titik di pantai samudraAtlantik yang dinama-
kan dengan Laut Gelap. Ia menganggap telah men-
capai akhir daratan di titik itu, dan melihat matahari
tenggelam di situ.

Pendapat yang paling kuat bahwa dia berada di
antara salatr sahr muara sungai, di mana terdapat
banyak padang rumput dan di sekitarnya berkum-
pul banyak tanah berlumpur hitam. Di sana ada
kolam-kolam air yang merupakan sumber-sumber
mata air. Dia melihat matahari terbenam di sana,
dan "dia rnelihat matahnri terbmnm di dalam laut
yang berlumpur hitam...."Namun, tidak bisa me-
nentukan pastinya lokasi tempat tersebuf karena
teks ayat tidak menetapkannya. Sementara kita
tidak memiliki sumber rujukan lain yang dapat
dijadikan sandaran dalam menetapkannya. Setiap
pendapat selain ini tidak dapat dipercayallc,renaia
tidak bersandar kepada sumber rujukan yang valid.

Di tempatyang berlumpur hitam itu, Zulkarnain
mendapati di situ segolongan umal
"I(ami b ulat4'Hai Zullarnnin, lamu bobh mmyiltsa
atau boleh bnbuat ktbaikan terhndnp mnela."'(aI-
Kahfi:86)

Bagaimana Allah mengatakan firman ini kepada
Zulkarnain? Apakah ayat itu merupakan wahyu
kepadanya ataukah sekadar kisah yang diceritakan
kembali oleh Allah tentang sebuah peristiwa, di
mana Allah menganugerahkan kepada Zulkarnain
suahr kemenangan dan penaHulJ<an atas segolong-
an kaum dan memberikan kebebasan kepadanya
untuk berbuat apa saja terhadap mereka? Seolah-
olah dikatakan kepadanya,

frrc nah lwp adnrnu untuk mtngtnn mtrek4'lwmu bol.eh

mmyiksa atnu bolzhbabuat kebailwn tsrhanap mnvlea."

Kedua kemungkinan itu bisa jadi benar, dan
tidak terlarang memahami teks ayat itu dengan
salah sahr dari dua pendekatan ihr. Yang terpenting
bahwahikarnain telah memaHumkan sistem pe
merintahannnya dalam mengatr penduduk negeri
yang ditaklukkannya, di mana para penduduknya
telah menyerah kepadanya.
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"Berlata Zullwrnain, Adapun orang yang aniaya,
mnln lmmi lul"ak aknn mngazabnya. I{emudian dia
dikembalilean lapada Tuhannya, lalu Tilhan meng-

arybnya fungan a.zab yary tidak ada taranya."'(aI-
Kahfi:87)

Zulkarnain memaklumkan bahwa bagi orang-
orang yang zahm pasti mendapatkan hukuman
duniawi dan azabnya. Setelah itu urusan mereka
diserahkan kepada Allah yang mengazabnya de-
ngan azab keji yang tidak ada taranya dan belum
pernah dikenal oleh manusia. Sedangkan, bagi orang-
orang mukmin yang saleh dianugerahkan balasan
yang baih perlakuan yang baik, penghormatan, per-

tolongan, dan kemudahan.
Itulah ketetapan hukum yang baik. Seorang

mukmin yang saleh berhak mendapatkan kehor-
matan, kemudahan, dan balasan yang baik dari se
orang pemimpin. Sedangkan, orangyang za\m dan
melampaui batas harus mendapatkan azab dan pen-

deritaan. Ketika seorang yang berbuat baik dalam
suahr komunitas mendapatkan balasan yang baik,
tempat yang mulia, pertolongan dan kemudahan
atas kebaikannya; serta orang yang zalim dan me-
lampaui batas mendapatkan hukuman, penghinaan,
dan kekerasan sebagai balasan atas kerusakan
yang diperbuatnya ... maka pada saat itu manusia
akan terdorong untuk bertolak kepada perbaikan
dan produktivitas. Namun, bila standar hukum
kacau-balau, maka orang{rang yang melampaui
batas dan membuat kerusakan berada dalam posisi
yang dekat dengan pemerintah dan dikedepankan.
Sedangkan, orang-orang yang saleh dan berbuat
baik terpinggirkan, bahkan diperangi dan dimu-
suhi. Bila hal itu terjadi, maka kekuasaan di tangan
seorang pemimpin menjadi alat penyiksaan dan
sarana kerusakan. Sehingga, sistem masyarakat
kacau-balau dan rusak

Kemudian Zu.-r;;;ali meneruskan pe
ngembaraannya ke arah T'rmur, terbentang di depan-
nya jalan dan segala prasarana menjadi mudah baginya.

Uc,;, ";ai 
y E1L{F g W{?

(fr";i 6fK i 6r+_; 
" 
s,.# Fi ;; ly

.A,.s.t n.7,/
{} l'FA-tlL'l

"Kcmudian dia menempuh jakn (yarWkt"). Hinga
apabih dia ulah samp ii tu"tempa;briit manlnri (s e -

belah Timur), dia men"dapati matalwi itu menyinnri
segolnngan umat yang Kami tidak oqiodil*, bq, mnela
s ntatu y ang mdindunghy a dmi. (*Ly t) mntnhmi itu.
D nnikianlnh. Sesanguhnya ilmu l(nmi meliputi segal.a

a4a yang ada padarrya. " (al-Kahfi: 89-91)

Bahasan yang dikemukakan pada bagian ten-
tang tempat tengfiehmnya matahari, juga dikemu-
kakan pada bagian tentang tempat terbitnya. Jadi
tempat terbitnya matahari adalah tempat timbulnya
di ufuk Timur dalam pandangan seseorang. Al-
Qur'an tidak menenfukan tempatnya secara pasti.

Namun, Al-Qur'an menggambarkan tabiat dan
kondisi kaumyang ditemui oleh Zulkarnain,

"Hinga apabila dia telah sampai lu tempat terbit
matalwri (s e b elah Timur), dia rnmdnpati matahmi itu
menyinari segohngan urnat yang Kami tidak men-
jadilan bagi mnekn sesuatu yangrnelindunginya dnri

kalraya) matahnri rlz. " (al-Kalrfi : 90)

Tbmpat itu merupakan tempat yang terbuka,
cahaya matahari tidak terhalang oleh dataran tinggi
dan pohon-pohonan. Jadi, cahaya matahari lang-
sung menyentuh kaum itu ketika terbit" Gambaran
ini cocok untuk daratan yang berbenhrk padang
pasir dan padang safana yang luas. Kami lebih
condong berpendapat bahwa tempat ini terletak di
Timur jauh di mana seorang melihat matahari terbit
di daratan yang datar dan terbuka, dan letaknya di
sekitar pantaiTimur Afrika. Ada juga alternatif lain
batrwa yang kaum dimaksudkan dengan ayat 90 itu
kaum yang telanjang sehingga cahaya matahari
tidak terhalang ke tubuh mereka.

Sebelumnya Zulkar nain telah memaklumkan
tentang kebijakan pemerintahannya. Sehingga, di
sini tidak diulang lagi keterangan tentang itu.
Demikian juga tentang tindak tanduknya dalam
pengembaraan ke arah Timur karena sudah di-
maHumi sebelumnya. Allah telah mengajarkan ke
padanya setiap pemikiran dan orientasi.

Kita harus berhenti sejenak di hadapan ke-
serasian yang indatr dalam pemapar:m Al-Qur'an.
Pemandangan yang dipaparkan oleh redaksi ayat
adalah pemandangan yang terbuka secara alami;
matahari bersinar terang, tidak ada sesuatu pun
yang menghalanginya. Demikian pula hati nurani
Zulkarnain dan segala kecenderungannya terbuka
menerima ilmu Allah. Demikianlah keserasian antara
pemandangan alam dan hati nurani Zulkarnain
yang dipaparkan dengan teliti dan penuh daya seni
oleh gaya bahasa Al-Qur'an.
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Kisah YaJuj dan MaJuj

64j,o,:,ii^\&ii6wt?{"i
66'dllyf ,itirx\j|g1|'";ir'r;'<1
t€"6.fr b\r|"e;:'i[:1"v*A'ite('r3,i
:fuSai\,+Etrti*&cJu$tu
*faifiScsy{yeo*gij'\"9(,i;i4;
6Jtr4;$-o;ci6(6.;G16:\;hiil
$Atl|r;U(ru jS-.JWfr 6t,
;,";'o67&ICi;*':C(s$ic*it;r5'16

+'ue-
"Kemudian dia menempuh jalan (yang lain lagi).
Hingga apabiln dia tel"olt sampai di antara dua buah

gunung, dia mendapati di hndapan ludua bukit itu
suatu kaum yang luampir tidnk mengnti pembicaraan.

Mereka bnkntn, 'Hai Zulknrnnin, sesungguhnya Ya'juj
dnn Ma'juj itu orang-orang yng rnembuat knusalmn
di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberiknn
sesuatu pembalaran lupadamu, supaya mmtbuat din-
ding antara knmi dan mnelm?'Zulknrnnin berlata,
Apa yang tel"ah dikuasakan oleh Tuhnnku lupadnku
tnhndapnya adalah lebih baik, m"akn tolongl"alt aku
dengan kekuatan (manusia dan alat-alat) agar aku
mcrnbuatlan dinding antara lamu dnn mnela. Berilnlt
aku potongan-potorryan besi.'Hingga apabil^a besi itu
telah samn rata dmgan lcedua (puncak) gunung itu,
berkatalah Zulkarnain,'Tiuplah (api itu).' Hingga
apabiln besi itu sudah menjadi (merah sepnti) api, dia
pun berknta,"Berilnh aku tembaga (yang mendidih)
agar kutuarryknn fu atas besipan"as itu.'Makn, merekn

tidak bisa mendakinya dnn muekn tldnk blsa (puk)
melobanginya. Zulkarnain berknta,'Ini (dinding)
adalah rahmat dari Tilhanku, maka apabiln sudah
datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya
hnncur luluh; dan janji Tuhnnku itu adnlah benar."'
(al-Kahfi:92-98)

Kita tidak bisa memastikan tempat yang dicapai
oleh Zulkarnain di antara dua gunung itu dan
gunung mana sesungguhnya dari dua gunung
tersebul Teks Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa
dia sampai ke suatu wilayah antara dua gunung
alami atau gunung buatan yang dipisah oleh satu
lorong atau jalan di lembah. Kemudian dia mene.

mukan suafu kaum yang sangat terbel akang, "Yang

lmmpir tidak mmguti pemb'icarann. "
Ketika kaum itu menyadari bahwa Zulkarnain

sebagai raja penakluk dan sangat kuat serta mereka
melihat tanda-tanda kekuatan dan kesalehan pada

diriny4 mereka menawarkankepadanya agar mem-
bangun bagi mereka benteng yang membentengr
mereka dari Yajuj dan Majuj. Pasalnya, YaJuj dan
MaJuj menyerang mereka dari belakang dua gunung
itu dan membabat habis mereka dari lorong jalan

di lembah. Sehingga YaJuj dan MaJuj itu leluasa
berbuat kerusakan, sedangkan mereka sendiri
tidak mampu melawan dan menghalanginya. Jasa
ihr mereka mohon dengan imbalan upeti yang mereka
kumpulkan untuk diserahkan kepada Zull<arnan.

Karena berpedoman kepada manhaj yang saleh
dan baik yang dimaklumkan oleh Zulkarnain sen-
diri, yaitu menghancurkan segala pembuat ke
rusakan di muka bumi, maka dia menolak tawaran
upeti dari mereka. Namun, dia tetap membangun-
kan bagi mereka benteng yang kokoh tanpa imbal-
an apa pun. Zulkarnain memandang bahwa cara
yang paling mudah untuk membangunnya adalah
dengan membangun benteng di antara dua gunung
alami itu. Maka, dia pun berkata kepada kaum yang
terbelakang itu agar menyokongnya dengan ke-
kuatan materi dan tenaga,

'Maka, tolnnglnh aku dzngan kzlatatan (manusia dnn
alnt alnt) agar.ala manbuatkan di.nding antara lamu
dan merelm. Builah aku potongan-potnngan besi...."
(al-IGtrfi: 95-96)

Maka, mereka pun mengumpulkan potongan-
potongan besi. Kemudian menumpuknya di datar-
an dan lorong yang terbuka di antara dua gunung
itu. Sehingga keduanya seolaholah dua sisi yang
menuhrp benteng itu di antara keduanya.

"...Hingga apabil"a besi itu telnh samnrata dmgan lu-
dua (puruak) gunung itu,....'

Tumpukan besi itu telah samarata dengan pun-
cak gunung.

"... B n kntalnh Zullurn"aiq'Ti.uplnh (ap i itu)..... " D in
menyuruh untuk mmiup api itu gunn membalwr bai
hingga mnala'.. Jlingga apalila besi itu ndnlt rcrU adi
(mnah sepnti) api,...." Besi itu mnah knrena sangat
pannh dnn mend;dih "dia pun bnlatn, 'Bnilnh aku
tmbaga (yangnundidih) agar kutuanglmnkz atas besi

panns itu. "' (al-Kafrfi : 96)

Yaitu, tembagayang cair karenapanas yang akan
memenuhi lorong-lorong besi dan bercampur baur
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dengannya, sehingga menjadi lebih kokoh dan kuat
Teoi T,ulkcrnain ini telah dikembangkan saat ini

dalam memperkuat daya tahan besi. Di mana bila
campuran tembaga, maka daya tahannya menjadi
berlipat-lipal Inilah petunjuk Allah yang dianu-
gerahkan ke padaZulkarnain. Allah mengabadikan
ilmu ini diAl-Qur'an yang abadi,lebih dulu bebe
rapa abad yang tak terhitung secara pasti ketim-
bang penemuan yang dilakukan oleh ilmu manusia

Dengan berdirinya dinding kokoh itu, maka ber-
temulah dua gunung itu dan tertutuplah jalan bagi
YaJuj dan Majuj.

'Mal(n mnelw tidnk bisa mmdnkinya'l tidak bisa
membuat tangga unfuk melewatinya .'Dan mnela
tidnkbisa(puk)nuhba@nya',(ayat97)seltrnggatrdak
bisa pula menembusnya Maka Yaiuj da Ma'juj pun
terhalang dari upaya menyerang kaum terbelakang
itu, sehingga mereka pun damai dan tenteram.

Zulkarnain melihat kepada hasil karyanya yang
besar itu, namun dia tidak lupa diri dan sombong.
Kekuatan dan ilrnu tidak memabukkannya Namun,
dia malah lebih berzikir dan bersyukur kepada
Allah. Dia mengembalikan kepada Allah segala
amal saleh yang ditunjukkan kepadanya. Dia sama

sekali membebaskan dirinya dari kekuatannya
sendiri, dan bersandar kepada kekuatan Allah . Dia
menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Dia me
maklumlsn keyakinannya batrwa gunung-gunung,
benteng-benteng, dan tembok-tembok pasti hancur
sebelum hari kiamal Sehingga daratan itu berubah
datar, terbentang, dan sama rata.

' Zullwnain berkntq'ki (dind@) adnlah ralanat dari
Tfulunku, makn apabiln sudah dnnrry j anj i Tulwnku,
Dia akan minjadikannya luncur luluh; dnn janji
Tulwnku itu adalnh benar."'(al-llahfiz 98)

Dengan itu berakhirlah episode ini dari sejarah
Zulkarnain. Dia merupakan figur pemimpin saleh
yang diberi kekuasaan di muka bumi dan diberi
kemudatran dalam segala sarana sehingga berhasil
menaHukkan Timur dan Baral Tetapi, dia tidak
lantas sombong, takabur, zalim, dan melampaui
batas. Dia tidak mengambil keuntungan dari pe
naklulJ<annya dengan mengumpulkan harta ram-
pasan dan mengeksploitasi individu, masyarakat
dan negeri. Dia tidak memperlakukan negeri yang
ditaklulftan sebagai jajatran dan perbudakan, dan
tidak pula menghina martabat penduduknya demi
ambisi dan nafsunya.

Namun, dia selalu menyebarkan keadilan dalam
setiap tempat yang didudukinya; membantu masya-

rakat terbelakang; membebaskan mereka dari
segala ancaman tanpa imbalan; memberdayakan
segala kekuatan yang dianugerahkan A[ah untuk
pembangunan dan perbaikan serta pertahanan dari
ancanum perrnusuhan dan merealisasikan kebenar-
an. Kemudian dia menyerahkan kembali kepada
Allah segalakarya yang diwujudkannya karena
rahmat-Nya dan keutamaan dari-Nya. Dia sama
sekali tidaklupa diri dan lalai bahwakekuatan dan
kedigdayaan Allah di atas kekuatannya, dan dia
yakin sekali bahwa dia pasti kembali kepada-Nya.

Ialu, siapakah YaJuj dan MaJuj itu? Di mana
mereka saat ini? Bagaimana dengan kasus mereka
dan apa yang terjadi kemudian?

Semua pertanyaan di atas sangat susah diteliti,
karena informasi yang sampai kepada kita hanya di
Al-Qur'an dan beberapa riwayat hadits yang sahih.

AlQur'an menyebutkan di tempat ini kisahnya
tentang pernyataan Zr:ilT<ar nain,

'Malw apabih sudah dnrnngjanji Tulunlw, Dia alwn

mmjadilannya hnrnr luluh; dan janji Tillnnku itu
adalnh bennr." (al-llahfiz 98)

Teks ini tidak menenhrkan zaman tertentu. Janji
Allah ini mungkin saja telah terjadi ketika bangsa
Tatar berhasil merunhrhkan benteng untuk menye
rang dan menginvasi sebagian besar negeri serta
menghancurkan banyak keraj aan.

Di bagian lain dalam surah al-Anbiyaa' ayat 9G97

disebutkan, "Hingga apabila dibukakan (tembok)

Ya'j uj dnn Ma'j uj, dnn muelu turun dmgan cepat dari
seluruh tempat yang tingi, dan tel.ah dekatlnh lu'
datangan janji yangbmnr (lnri bnbangkit)."

Teks ini juga tidak menentukan z:rn:mntertentu
tentang keluarnya YaJuj dan Majuj. Dekatrya ke
datangan janji yang benar bermakna dekatnya ke
datangan hari kiamal telah terjadi sejak zaman Rasu-

hrllah larena dalam AlQur'an terdapat pernyataan,

'1ilah dzknt (danngnya) saat itu dan telah tnbelah
bulan."(al-Qunarz l)

Zan:rrn dal^nperhiu.rngan Allah bukanlah seperti
hihrngan manusia Jadi bisa saja antara dekatnya ke
datangan hari kiamat dan terjadinya berlalu berjuta-
jutatahun, atau abad. Manusia memandangnya sangat
lama, sementara di mata Allah hanya sekejap.

Jadi, mungkin benteng ihr telah dibuka pada pe
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riode antara "telnh ddilt (dntnngnya) sant itu dnn ttlah
terbelah bulan", dengan masa kita sekarang ini.
Dengan demikian, serangan Mongolia dan Tatar
yang menaklukkan Timur merupakan keluarnya
Yajuj dan Majuj.

Ada sebuah riwayat hadits sahih dari Imam
Atrmad, dari Sufan Tsauri, dari Urwah , dariTanab
binti Abi Salamah, dari Habibah binti Ummi
Habibah binti Abu Suffan, dari ibunya Habibah,
dart7-anab binti Jahsy isbi Rasulullah bahwa dia
mengatakan bahwa Rasulullah terjaga dari tidurnya
dengan muka yang merah dan berkata,

a

I

{."'.4rr k,it
'Celakalah bangsa Arab dari kejahatan yang telah
delwt. Hari ini telah tnbukn bentengYa'juj dan Ma'juj
seperti ini." Beliau membuat bundaran dmgan jari
telunjuk dan ibu jari. hinab brtnnya lczpadn Rnu-
lullah, "Apa kita akan binasa bila beradn di antnra
zrang-orang yang saleh?" Rasulullah menjawab,
"Bennr, bik pelala4elaleu lejaltann tulah mnajalzla, "

Mimpi Rasulullah ini telah terjadi lebih dari
empat belas abad yang lalu. Kebiadaban bangsa
T:rtar telatr terjadi setelah itu. Mereka menghancur-
kan kerajaan Arab yaitu khilafah Abbasiyah di
bawah pimpinan Hulaku yang membunuh Ktralifatr
Mu'tashim, khalifah terakhir dari Abbasiyah.
Peristiwa bisa jadi merupakan takwil mimpi Rasu-
lullah. Namun, ilmu yang meyakinkan hanya di sisi
Allah. Sedangkan, pendapat kami itu hanya kecen-
derungan yang menguatkan, bukan kepastian.

Kisah Hari Kiamat
Kemudian arahanredaksi ayatdi surah inikem-

bali kepada komentar tentang peristiwa hari kiamat
setelah menyebutkan kisah Zulkarnain,

'e**re*Ace#;6K;;*
i.j( g s;ti<i) #i'#G; t e;
te?truJ{ tj,6 "t ;" b e,:i5 w

"Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk
antara satu d.engan yang lain. Kemudian d.it up lag,
sanglulwla, lnlu l{nmi lqtmpullmn mnekn itu semua-

nya. Knmi tnmpaklah j ahnnam padn lwi itu l"Podo
orarg-orangknfvdnryan jelns.Yaitu,wang-uangyang
mntany a dnlmn ktadnan tertutup dmi mmp nlutilwn
tanda-taila.lwbesaTan-Ku dnn adalnh mnela tidak
sanggup mzndengar. " (al-IGtrfi : 99- 101)

Episode ihr menggarnbarkan pergerakan kelom-
pok manusia dari setiap warna kulif jenis, dan
tempat tinggal; dari setiap generasi, zaman, dan
masa. Mereka dibangkitkan, kemudian dikumpul-
kan. Mereka bercampur aduk dan kacau-balau
tanpa keterafuran dan kesadaran. IGlompok manu-
sia berdesakdesakan dan bercampur aduk seperti
deburan dan hantaman ombak. Kemudian tiba-tiba
berbunyilah tiupan terompet sangkakala agar ber-
kumpul dan mengatur diri dengan tertib,

"IGrnudian ditiup lagi sargl@kaln, lnla Kami lwmpul-
lmn mnela itu semuany,o " (al-Kahfi: 99)

Maka, manusia pun berbaris dengan rapi dan
tertib.

Tiba-tiba orang-orang kafir yang menolak ber-
zikir kepadaAllah mendapatkan diri mereka seolah-
olah di mata mereka ada penuhrpnya dan di telinga
mereka terkunci hingga membuat tuli. Tiba-tiba
neraka Jahannam diperlihatkan kepada mereka.
Mak4 mereka tidak mampu menolaknya sebagai-
mana mereka marnpu menolak dari berzikirkepada
Allah, karena pada hari itu tidak mungkin sama
sekali ada penolakan. Kemudian tuhrp mata mereka
dilepas, maka tampaklah di mata mereka akibat dari
penolakan dan pembangkangan mereka, yaitu
balasanyang setimpal.

Pernyataan teks ayat menyusun antara penolak-
an dan penampakkan neraka saling berhadapan di
peristiwa itu, saling berhadapan dalam gerakan
susunan bahaya yang indah dari AlQur'an.

Setelah gambaran berhadapan itu, kemudian
teks menggambarkan celaan dan penghinaan yang
sangat pahil

_- e.-ui.l:lcj,.1qq\;irtJWujf Git
t{itnq;&ffi

"Mala, apalwh orang-orang lwfir mmyanglw bahwa
mneka (dopot) mmgambil lamla-hnm.ba- Ku mmj adi
pmolong selain Aku? Sesungguhnya Kami tehh me-
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nyedialun neral@ Jahannam sebagai tempat tingal
b agi orang- mang lrafir. " (al-llahfiz 102)

Apakah orang{rang kafir menyangka bahwa
mereka dapat mengambil makhluk-makhluk cipta-
an Allah yang menyembah kepada-Nya sebagai pe
nolong bagi mereka selain Dia untuk menghadapi.
Nya? fuakah sekutu-sekutu itu dapat menolong
mereka dari ancamanAllah dan melindungi mereka
dari kemahakuasaan-Nya? Namun, tiba-tiba justu
mereka menemukan akibat prasangka ini,

"Sesungguhny a Kami telnh mmy edialan ntralw Jahan-
ram sebagai tempat tirrygal bagi orang-marg kafir."

Alangkah cepat tersedianya tempat penyiksaan
yang menyambut mereka! Tlanpa harus mengeluar-
kan tenaga mempersiapkannya dan juga tanpa me
nunggu apiFapa Neraka itu benar-benar telah hadir
menuhggu para penghuninya!

Senhrhan-Senhrha^n Alfiir Surah al-IGhfi
Kemudian surah ini ditutup dengan sentuhan-

sentuhan akhir, yang menyimpulkan jalur-jalur
banyak dan menghimpun sentuhan-sentuhannya
yang berpencar-pencar.

Senhrban pertama" Berkenaan dengan norma
dan standar sebagaimana yang dikenal dalam
pandangan orangorangyang sesat, dan norma dan
standar yang harus menjadi keyakinan....norma
arnal dan nonna orang....

i:6t15.#8fr:&ffi ;L7"era'Gi49,
96'

'I(atalunlnh, Apalah alan lhmi bnitahulun kz-
padnmu tentang orang-nrang yry laliry mnugi
pcrbuatanny a ?' Yaitu, mag- ffang J ang tdah sia-sia
pnbuatnnnya dalnm lehidupan dunia ini, sedmglmn
mnelw menyatrylca bahwa mneln bnhuat sebaik-
botknl o. Mnelm itu uang- orang Wry kufur tnhndap
ayat-ayat Tulwn mnelu dan (kufur tnhndap) pn-
j umpaan fungan Di4 mda lnpuslnh amalnn-amalan
merela. Kami tidak mngadnlcan suatu p milnian bagi
(amalan) merela pada hari lciamat. " (d-IGhfi : 108-

105)

Allah berfirman pada ayat 103, "Katakanl,ah,
Apaluh almn Knmi bni nhulwn kzpodnmu tpntang
nrang-orang yang paling merug, perbuatannya?"'
Yaitu, orangorang yang tidak kepalang tanggung
merugi dan tidak ada orang lain pun yang lebih
merugi selain mereka.

"Yaitu, nratg-oratg yang tehh sia-sia pnbuatannya
dnhnt luhidupan dunia ini....."

Sehingsa tidak menyenhrh dan menunhrn mereka
kepada hidayah. Juga tidak mengantarkan merdka
kepada suatu hasil dan tujuan mencapaitarget

"...Sedanglwn mereka menyanglm bahwa mueka
bqbuat sebaik-bailmya.' (al-IGhfi: 10a)

I(arena mereka berada dalam kelalaiannya, se
hingga tidak meqadari sama sekali kesesatan usaha
mereka dan kesiasiaanya. Mereka masih saja terus
tenggelam dalam usahayang merugikan dan me
nyesatkan ini. Mereka mengeluarkan segala daya-
nya secara sia-sia.

Maukah Kami tupjukkan kepada kalian siapa
sesungguhnya mereka?

Ketika perasium penasaran sampai puncaknya
dan penantian sampai ke suatu batas, Allah me
nyrrgkap ciriciri merek4

'Moeln itu mang-urangryry kufur tnhadnp ayat-ayat
Tfuhan mnelu dan (larfur tnhnnnil prjumpaan dz'
ngan Dia, malu lwpuslnh amnlan-amalnn mbreka.

Ifumi tidak rnmgada,h,an. nnru p milaian bagi (arukn)
mnelw padn hnri kiamat."(d-Kahfi: 105)

I<^ta labitlnli malara aslinya adalah perut bina-
tang ketika memuntahkan makanan karena me
makan rerumputan yang beracun hingga mati.
Gambaran itu merupakan gambaran paling cocok
bagi amal perbuatan mereka Ia dimuntatrkan dan
pelakuryra menyangka batrwa ia saleh, berhasil, dan
berunhrng. Namun, ia beraltrir dalam kebinasaan
dengan tragrs.

Hukum atas mereka hanya diunduq mereka
tidakbernilai dan tidak pula berharga dalam standar
nonna yang benar di "hari kiamat." Setelah itu
balasan bagi mereka adalah;

iffi ,t*4\;6iib\i6u:,ia:$;a)
'Demikianlah balnsan mnelw itu nnalw jahnnnm,
direbablan kzlufiran merelm dan disebablmn mnela
menjadilwn dy at-ayat- Ku dnn rasul-rasul- Ku sebagai

o h k- oh k. " (aI-IGhfi : 106)

'x$c-Fi*i5igs,:A'u5rt,W,f :S

W:"jia4. j$c:3l#'{6,g:fi $hi
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Pemaparan lebih sempurna dalam episode ini
dengan paparan tentang timbangan orang-orang
yang beriman dalam neraca dan nilai mereka,

{j*;"A#?!4a9iffii,fifij:ii,y
tl;;;tfrj$-t)ft

"Serungguhnya orang-mang yang bniman dan bnamal
salzla bagi rnerela adnlnh surga Firdnw mn/ adi tempat

tingal. Mne la l@ knl di dalamny a, mnekn tidnk ingin
bnpinlnh daripadany a. " (al-Kahfi : 107- 108)

Tempat tinggal di surga Firdaus sangat bertolak
belakang dengan tempat tinggal di nerakaJahannarn.
Sangat jauh... dan sangat jauh....

Isyarat pandangan yang detail, teliti, dan men-
dalam kepada tabiat jiwa manusia dan kesukaannf
terhadap kenikmatan dalam firman Allah, "Mnelw
tidak ingin b np indnh dnripadany a'l membutuhkan
perhatian sejenak dari kita agar lebih mengenal
tentang itu secara dalam dan teliti.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ifu
kekal abadi di dalam surga. Namun, tabiat jiwa ma-
nusia selalu berubah ubatr, bosan dengan kemapan-
an dan bosan berada dalam satu keadaan dan safu
tempal Apabila jiwa merasa tenteram atas suafu
nikmat dan terbebas dari rasa takut akan kehilang-
an dan kehabisan, maka jiwa sangat tamak kepada-
nya Tetapi, bila hal itu berlangsung dalam keadaan
yang konstan dan sama, kadangkala jiwa menjadi
bosan, stres, dan lari darinya.

Fitrah ini memang dibenhrk dalam jiwa manusia
di bumi ini dengan hilanah yang sangat tinggi, agar
siap menjadi khalifah di muka bumi dan memak-
simalkan perannya dalam keltralihhan ini. Peran
ini menentukan agar manusia menyiasati hidup dan
meningkatkannya hingga mencapai kesempurnaan
yang diinginkan oleh Allatr. Oleh karena itu, Allah
memusatkan dalam fitratr manusia keinginan untuk
selalu menciptakan perubahan dan pergantian, ke
inginan untuk menyingkap sesuatu dan meneliti-
nya, keinginan selalu beryindah dari sahr kondisi
kepada kondisi yang lain, dari sahr tempat ke tempat
yang lain, dari peristiwa ke peristiwa yang lain, dan
dari satu sistem ke sistem yang lain.

Semua ifu dimaksudkan agar manusia selalu
terdorong mencapai citacitanya dan tak pernatr ber-
henti bergerak meniti jalannya mengubah kenyata-
an hidup dan menyingkap kegaiban bumi. Kemu-
dian menciptakan penemuan baru dalam sistem
masyarakat dan berbagai bentuk materi. Dari balik

perubahan, penyingkapan, dan penemuan inilah
kehidupan manusia dapat meningkat dan berkenr-
bang. Kemudian sedikit demi sedikit mencapai
kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah.

Memang fitrah selalu lebih akrab dengan adaL
adat lam4 bergantung kepada yang dikenalnya dan
selalu menjaga kebipsaannya" Namun, hal itu harus
dibatasi hingga ke batas yang tidak menggagalkan
usaha-usaha perkembangan dan penemuan. Juga
tidak menghalangi kemajuan dan ketinggian derajat
hidup, serta tidak memojokkan pikiran dan keada-
an kepada jumud dan beku.

Fitrah itu seharusnya menjadi kekuatan yang
menjamin keseimbangan yang selalu mendorong
dan memberi motivasi,Apabilakeseimbangan tidak
tercapai kemudian tampak fenomenaiumud yang
merajalela di salah satu lingkungan masyarakat,
maka akan terjadi revolusi yang melampaui batas
batas keadilan. Sebaik-baik periode masa adalah
masa di mana keseimbangan terjadi antara kekuat-
an pendorong dan penarik, dan keseimbangan
antara dorongan dan rtorma dalam infrastrukfur
kehidupan. Sedangkan, bila kebekuan dan jumud
yang merajalela, maka ifu merupakan lonceng mati-
nya dorongandorongan kehidupan, yang sejatinya
merupakan permaHuman matinya kehidupan
individu dan komunitas bersamasama.

Fitah manusia yang digambarkan di atas hanya
cocok untuk kehidupan dunia. Sedangkan, surga
merupakan tempat tinggal yang sempurna se&ra
mutlak, karena fifrah di sana tidak punya beban
tugas sama sekali. Seandainfafitratr manusia ketika
mendiami surga tetap dengan fitrahnya yang di
bumi, kemudian hidup di tengatr kenikrnatan yang
abadi ini di mana tidak ada kekhawatiran habis
sama sekali dan ia tidak berpindah darinya serta dia
pun tidak berpindatr darinya maka dengan berlalu-
nya sedikit periode waktu nikmat surga pasti ber-
ubah menjadiazab neraka. Surga pun berubah
menjadi penjara bagi penghuninya yang lebih suka
untuk pergi darinya sebentar meskipun hanya ke
nerak4 agar ada perubatran dan pergantian.

Tetapi, Sang Pencipta yang menciptakan jiwa ini
(dan tentu Dia lebih tahu dengannya) mengubah
karakter-karakternya- Maka jiwa ini pun tidak ingin
pindatr sama sekali dari surga, sebagai hadiah atas
kekekalan mereka yang tidak akan berubah dan
binasa.

t*t
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Senttrhan kedua. Berkenaan dengan gam-

baran ilmu manusia yang serba terbatas bila di-
bandingkan dengan ilmu Ilahi yang tak terbatas.
Allah menggambarkannya dengan pendekatan
yang dipahami oleh manusia yang serba terbatas
dengan perumpamaan benda yang dapat dijangkau
pancaindra sebagaimana teori Al-Qur'an dalam
menyatakan perumpamaan,

t;X3ii3'ji7;W,t*Ti!'r-;.nt'*('65
E(,i.)ti!4ijtr,

'Kataknn@'Kahu lnutan mmjadi tinn untuk (me-

nulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sunguh habiskh
lnutan itu sebelum habis (ditulis) lwlimat-lalimat
Tulwnku, meskipun Kami dntangkan tarnbahnn se-

banyak itu (puh)." (al-Kalrfi: 109)

lautan merupakan daerah yang paling luas dan
paling berlimpah yang dikenal oleh manusia. Ma-
nusia menulis dengan tinta pada tulisan-tulisannya.
Setiap ilmu yang mereka hrliskan disangka sebagai

ilmu yang berlimpah dan luas.
Arahan redaksi ayat memaparkan kepada ma-

nusia tentang lautan yang luas dan berlimpah dalam
bentuk tinta yang digunakan untuk menulis kali-
mat-kalimatAllah yang menunjukkan tentang ilmu-
Nya. Namun, air laut telah habis, sedangkan kali-
mat-kalimat Allah tidak habis. Kemudian Allah
mennrplai bagi mereka lagi lautan lain, lautan itu
pun habis namun kalimat-kalimat Allah masih
menanti tinta lain!

Dengan pendekatan yang nyata dan gerakan
yang terlihat ini, AlQur'an mendekatkan gambaran
pematraman manusia yang terbatas terhadap makna
yang tak terbatas. Sebesar dan seluas apa pun
pengetahuan manusi4 maka itu relatif terbatas.

Sebuah makna umum akan tetap rancu dan
buzm dalam persepsi manusiahingga ia digarnbar-
kan dalambentukyang nyata.Walaupun akal ma-
nusia telah nulmpu menganalisis, namun ia tetap
membuhrhkan sarana-sarana ilustrasi; berupa
gambar*ambar, benhrk-benbrlq cirici{ dan contoh-

contoh. Itulah kondisinya ketika berinteraksi
dengan makna-makna yang terbatas. Lalu, bagai-
mana dengan makna-makna yang tak terbatas?

Untuk itulah, AlQur'an banyak memberikan
perumpam:un bagi manusia AlQur'an mendekat-
kan kepada pancaindra manusi4 nilai-nilainya yang

besar dengan meletakkannya dalam gambaran-
gambaran dan kejadian-kejadian, berbentuk gam-

bar-gambar yang nyata, ciriciri dengan batasan-
batasannya, dan perumpamaan-perumpannan se
perti perumpamaan ini.

Iautan dalam perumpam:urn ini menggambar-
kan ilmu manusia yang disangkanya luas dan ber-
limpah, sedangkan ilmunya (seluas apa pun dan
sebeilimpah apapun) tetaplah terbatas. I(alimat-
kalimatAllah di sini menggambarkan ilmu Ilahi
yang tak terbatas dan tidak diketahui oleh manusia
puncaknya. Bahkan, tidak mungkin bisa mem-
pelajari dan merekamny4 apalagr mengikutinya.

I(adangkala manusia yang lupa daratan berhasil
menyingkap tabir rahasia pada dirinya dan di
angkasa. Sehingga kebanggaan pencapaian ilmiah
itu membuat mereka seolatrolah telah mengetatrui
segala sesuafu, atau sedang berada di atas jalan

menuju ke sana!

Tetapi, perkaraperkarayang majhul masih terus
menggoda mereka dengan jangkauaryjangkauan-

nya yang tak terbatas yang menyadarkan mereka
bahwa mereka masih berada di pinggiran, semen-
tara targetmasih jauh di hadapan sejauh pandangan
mata!

Sesungguhnya apa yang dapat dipelajari dan
direkam oleh manusia dari ilmu Allah sangat se
dikit IGrena ilmu manusia sangat terbatas, semen-

tara ilmu Allah tidak terbatas.

Jadi, hendaklah manusia berusaha mengetahui
apayang dapat diketahuinya dan menyingkap tabir
yang dapat disingkapinya. Tetapi, hendaklah ia
berhenti dari keSombongan ihniahny4 karena tinta
yang ada di tangannya belum habis untuk menulis
kannya. Bahkan, bila laut pun habis, maka kalimat-
kalirnat dan ihnu-ilmuAllah tidak pernah akan habis.
Bahkan, bilaAllah pun menyuplai lautan serupalagi
kemudian habis juga, maka kalimat-kalimat dan
ilmu-ilmu Allah tidak pernah akan habis.

Di bawah naungan wilayah kerdilnya ilmu ma-

nusi4 sentuhan ketiga atau yang terakhir dalam
surah ini, mulai bertolak menggambarkan wilayatr
paling tinggr bagi manusia. Yaitu, wilayah risalah
yang sempurna dan komprehensif. Ternyata ia
sangat dekat dan terbatas bila dibandingkan de
ngan wilayah tentang Zat Mahatinggi yang tidak
mungkin dijangkau oleh mata dan gagal di hadapan-

Nya segala pandangan ideologi.
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j"y"I{l&\A8;;:'KWKcr-J;
4'{q:rAJ'vt56|:s-;;;t41'Fj-L(

$r'fr
'Katalfinlah'Smngulmy a alw i,ni lm1 a snrang m/r-
nusin sepnti lrnmu, y ang diw aby uknn kcpadnlw, Bahwa
s esungultny a Ifulwn lwmu itu adnlah Tfulwn Yang Esa.'
B arangsiapa mmghnrop p nj umpann dzngan Iirlnn-
nya, mnlw fundaldnh ia muryerjakan amal yang salzh

dnn janganlah ia mcrnpnselwtukan semang pun dnlmn
bnibadah l"podo Iithnnny a." (al-Kahfi : 110)

Sesungguhnya itu merupakan wilayah Ketuhan-
an Yang Matratinggi. Jadi, di mana letak wilayah
nubuwatr? Narnun, apa pun adanya ia juga merupa-
kanwilayah manusia.

"Katakinlah, 'Sesungguhnya aku ini hnnya senrarg
mnnusia sep erti lamu, y ang diw ahyulan lecp adnku. "'

Seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari
wilayah Yang Mahatinggi itu, seorang manusia
yang meminta bantuan dar.Z-at Maha Penolong
yang tidak pernah habis. Seorang manusia yang

tidak pernah melampaui hidayatr yang diterimanya
dari Tuhannya. Seorang yang belajar, kemudian
menjadi tahu dan mengajarkannya. Barangsiapa
yang ingrn dekat dengan tetangga yang tinggi ihr,
hendaklah mengambil manfaat dari ajaran Rasu-
lullah yang diterimanya dari Tuhannya itu. Juga
hendaklah memalgi semata-mata saftma yang di-
tawarkarury4 di nrina sarana lainnya tidak mungkin
mengantarkannya,

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dtngan Iillwn-
nya, mnlw lunnnlclah ia mmgnjalan amal yang sabh
dnnjanganlah ia memperwkutukan semang pun dnlnm
bnibadah lnpodo Tillnnnya." (aI-KahIi: 110)

Inilah paspor menuju perjumpaan yang tiada
duanya itu.

Demikianlah surah ini ditutup. Sebelumnya surah
ini dimulai dengan sebutan tentang wahyu dan
tauhid, dengan beberapa sentuhan yang bertingkat-
tingkat kedalaman dan kecakupanny4 sampai ke
puncaknya. Sehingga, sentuhan yang mencakup
dan mendalam, di mana seluruh nnglwrn 'bunyi
bahasa berpusatpada akidah yang besar. g
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;art 4,t 6 5.\fu -AS t V r:A ; ; ;
?4;f'e#-J$.oKE'b;i,a.*rtiti
K;;rx"oyta'K3AJ;.qiv\e('L
A4g-ii1y:ttyiJLy-tK\r6v
bE t P ei';'J *'u6i'.+lTJ 6
iU,*oiA'o,:#ri,#7;U66Y
i'nt:tt1i;6,ti'5'ltest:t-:${i}'i\

*tp;.f ;;VWi4.iliiLJ,,*uy-t
'IGaf flaa Yaa'Ain Shaad. (l) (Yang dibacafran
ini ada$h) penjelasan tentang rahmat Tbhan
kamu kepada hamba-Nya, 7a[<ariya. (2) yaitu
tatkala ia berdoa kepada tUhannya dengan suaxa
yang lembut (3) la berkatar'Ya, Tlrhanmrq se-
sungguhnya tulangku telah lemah dan ke-
palaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum
pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau,
ya ltrhanku. (4) Sesungguhnya aku khawatir
terhadap mawaliku (yaftni orang-orang yang
mengendeliken dan melarrjutkan unrsannya se-

peninggalnya), sedang istriku adalah seorang
yang mandul, ma^ka a.nugerahilah alm dari sisi
Engkau seorangpuha, (5) yangakan mewarisi
a"ku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub.

Jadikanlah [ya Thhamku, seorang ya^ng diri-
dhai.' (6) Hai Tdrniya" sesungguhnya Kami
telah memberi kaba"rgembira kepadamu akarr
(beroleh) seorang ana^k yang namanya Y&yq
ya"ng sebelunrnya Kami belum pernah men-
cipta^kan orang serupa dengan diL 0 Takariya
berkata, Ya., Tirhar*u, bagaimana a^kan ada
a^nak bagiku" padahal istriku adatah seorang
yang ma^ndul dan aku (sendiri) sesungguhnya
sudah mencapai umur yang sangat hra.' (8)

Tbhan berfirma"nr'Demikianlah.' Thha"tr ber-
firman" 'IIaI itu adalah mudah bagi-Ku; dan
sesungguhnya telatr Aku ciptakan kamu se-

belum itu, padahal kamu (di walrhr iUr) belum
ada sama sekali.' (9) T,akanya berkatao 'Yan
Thhanku, berilah aku suahr tanda.'Thhan ber-
firman, Thnda bagimu adalah bahwa kamu
tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia
selama tiga malam, padahal kamu sehat' (10)

[,Iaka, ia keluar dari mihrab menuju kaumnya,

lalu ia memberi isyarat kepada merekar'Hen-
daklah kamu bertasbih di waktu pagi dan
petang.' (11) Hai Yahya, ambillah Alkitab
(Th""at) ihr dengan sungguh-sungguh. Kami
berikan kepadamu hikmah selagi ia masih
kanaft-kanalq (12) dan rasa belas kasihan ya^ng

mendalam daxi s.bi Kami dan kesucian (da^ri

dosa). Ia adalah seorang yang bertalnua, (13)

dan banyak berbakti kepada kedua orang
hranya, dan bukanlah ia orang ya^ng sombong
tagi durhaka" (14) Kesejahteraam atas dirinya
pada hari ia dilahirkan, pada hari ia me-
ninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup
kembali. (15) Dan ceritakanlah (kisah) I\daryam
di dalam A-QF '""r" yaihr ketika ia menjauh-
kan diri dari kelua.rga^nya ke suahr tempat ke
sebelah Tlmur, (16) malra ia mengadakan tabir
(yang melindunginya) dari mereka. Ialu, Kaffd
mengutrs roh IGmi kepada^rrya, maka ia men-
jelma di hadapannya (d"Iarrr benUrk) manusia
yang sempuna- (17) Maryam berkatar'Sesung-
guhnya al<u berlindung daripada^rnu kepada
Ttrhan Yang Maha Pemuratr, jika kamu sesung-
guhnya seorang yang bertakwa.' (18) Ia fiibril)
berkata,'Sesungguhnya aku ini hanyalah se-

omng uhrsa.tr Tlrhanmuo unurk memberimu se-

orang anak laki-la^ki yang suci.' (19) Maryam
berkatar'Bagaimana akan ada bagiku seorang
ana^k la^ki{aki, sedang tida^k pernah seorang
manusia pun menyenhrhku datr (al.u) bukan
pula seorang pezina!' (20)Jibril berkata, T)emi-
kianlah Thhanmu berfirmarq TIaI itu adalah
mudah bagi-Ifu; dan agar IGmi dapat menjadi-
kannya suatr ta^ndabagi manusia da"n sebagai
rahmat bagi Kamt HaI ihr addah suafir per-
kara yang sudah dipuhrskan ' (Zt) lvtaka tvtaryam
mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri
dengan t<andungannya itr ke tempat yangjaulu
(22) Makq rasa sakit a.kan melahirkan akan
mema}sa ia (bersandar) pada pa.ngkal pohon
kurma- Ia berkatar'Aduhai, afangkah baiknya
aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuahr
yangtidak berarti lr$ dan dilupakan'(23) Ivfaka

Jibril menyenrnya dari tempat yang rendalr,

Janganhfi karrru bersedih hatio sesungguhnya
Thhanmu telah menjadikan anak zungai di
bawahmu (2a) Dan goyanglah pangkal pohon
kurma ihr ke arahmu, niscaya pohon ihr akan
mengugurkan buah lnrrma yang masak ke-
padamu. (25) Ivlatq malran, minurnr dan ber-
senang hatilah kamu" Jika kamu melihat se-
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orang manusia, maka katakadafL Sesungguh-
nya aku telah bernazar berpuasa unhrk Tbharl
Yang Maha Pemurah, ma^ka aku 6dak al{an
berbicara denga.n seorang ma^nusia pun pada
hari ini.' (26) MalG, Maryam membawa anak
ihr kepada kaumnya dengan menggendong-
nya. Kaumnya berkata, 'Hai Maryam, se-
sungguhnya kamu telah melakukan sesuatu
yang amat mungkar. @n Iilai saudara wanita
Ilarur, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang
yang jatrat dan ibumu sekali-kali bukanlall
seorangpezina-' (28) I\daka, Maryam menunjuk
kepada a.na}nya- Mereka berkatar'Bagaimana
karni akan berbicara dengan anak kecil yang
masih dalarn ayunanP (29) Berkata Isa,'Sesung-
gufrnya aku ini ha^rrrba Allah, Dia memberiku
Alldtab (fttjil), dan Dia menjadilwr aku seorang
nabi.'(30) Dia menjadikan aku seora"ng yang
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia
memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat
dan (menunaikan) zakat selama alcu hidup; (31)

da^n berbakti kepada ibuku. Dia tidak men-
jadikan aku seorang yangsombonglagi celaka-
(32) Kesejahteraan semoga dilimpahkan
kepadaku, pada hari aku dilaf*kan" pada hari
alru meninggalo da^n pada hari aku dibangkit-
kan hidup kembali' (33) Itulah ha puha Maryarn,
yang mengata^kan perkataan yang benar, yang
mereka berbantah-bantahan tentang kebe-
narannya. (34) Tidak layak bagi Allah mem-
punyai ana^k, Mahasuci Dia- Apabila Dia telatl
menetapkan sesuahr, makaDia harrya berkata
kepadanya, Jadilah', maka jadilah ia. (35)

Sesungguhnya Allah adalah Thhanku dan
fUhnmu" ma^ka sembahlah Dia olehmu se-
kafian" Ini adalah jdan ya^nglums. (36) Ivlala,
berselisihlah golonga"n-golongan (yang ada) di
antara mereka. Maka, kecelakaanlah bagi
orang-orang ya.ng kafir kerika menyaksikan
hari yang besar. (37) Alangkafr tera^ngnya pen-
dengaran mereka dan alangkah tajamnya
penglihatan merekapada hari mereka daattg
kepada Kami. ftt"pi, orang€rang alimpada
hari ini (di dunia) berada d"lam kesesa,tan yang
nyata. (38) Berilafr mereka peringaan tentang
hari penyesalar, (y"iut) ketika segala perkara
telah dipuhrs. Dan, mereka dalam kelalaian
dan mereka tidah (pula) beriman (39) Sesung-
guhnya Kami mewa.risi bumi dan semua oramg-
orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada
Ibmilah mereka dikembalikan.' (40)

Isi Globat Surah I\fiaryam
Penggalan surah Maryam ini berkisar tentang

mihwar tauhid'poros tauhid/pengesaan Allah',
meniadakan Haim bahwaAllah mempunyai anak
dan sekutu, dan menjabarkan masalah hari ber-
bangkit yang tegak di atas dasar tauhid. Inilah tema
asasl'yang dibatras surah Maryam ini seperti halnya
swah-swah Makkiyyah(yang diturunkan di Me\ah)
lainnya secaraumum.

Pemaparan kisah-kisah adalah temapokok dari
surah ini. Surah yang pembahasannya dimulai dari
kisah Nabi Zakariya dan Nabi Yahya kisah Maryam
dan kelahiran Nabi Isa serta seperangkat dari kisah
Nabi Ibrahim bersama ayahnya. Kemudian diikuti
beberapa singgungan tentang para nabi, yaihr Ishaq
dan Ya'qub, Musa dan Harun, Ismail, Idris dan
Adam serta Nuh. Kisah-kisah tersebut memadati
sekitar sepertiga dari surah Maryam ini. Menetap
kan sasaran pada penelanan Wihdaniyyah'Keesaan
Allah' dan hari berbangkit, menafikan kepemilikan
anak dan sekufu bagiAllah, sertapenjelasan manhaj
orumg-orang yang mbndapat petunjuk dan manhaj
orang-orang yang sesat dari sebagian pengikut para
nabi. Dari sini akan dipaparkan secara transparan
sebagian tentang peristiwa besar hari kiamat dan
perdebatan sengit dengan pihak yang mengingkari
hari berbangkit itu.

Mengingkari seruan berbuat syirih Haim bahwa
Allah mempunyai anak, dan pemaparan tentang
akhir kesudahan dari orang{rang musyrik dan
para pendusta'di dunia dan akhirat....semuanya
selaras dengan' ittij ah' arah' ltsah-kisah dalam suratt
ini dan terhimpun dalarn' mihw ar-nyayang orisinal.
Secara keseluruhan, surah Maryam ini memiliki
nuiulsa khusus yang menaungr dan menebarkan
isinya serta ada nuansa penjelajahanvariatif dalam
pemapaftm tema-temanya.

Sesungguhnya tema (penggalan) suratr Maryam
ini mengetengahkan tentang infi'al'ernlsi' dmr'
mnsya'ir qawiyyah'perasrum yang sangat kuaf ma-
nusia Emosi-emosiyang bersemayan dalam jiwa-
jiwa manusia ... dan apayang tersimpan dalam'Jiwa'
alam semesta di sekelilingnya.

Alam semesta yang kita bayangkan sebagai benda
mati yang tidak memiliki indrawi ini, dijelaskan
dalam penggalan surah (seakan-akan) ia memiliki
jiwa, indrawi, perasaan dan emosi+mosi yang ikut
serta dalam melukiskan nuansa umum surah ini. Itu
bisa kita buktikan ketika kita menyaksikan langit-
langit, bumi, dan gunung-gunung marah dan be-
reaksi sampai-sampai semua itu pecah, terbelah,
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dan memekik dengan penuh pengingkaran,

"Kmenn mseka mmdnhta Alkh Yang Mala Punurah
Mempurryai anak. Dan tidnk layak bagi Tuhan Yang

Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak."
(Maryam:91-92)

Sedangkan, reaksi-reaksi yang bersemayam dalam
jiwa-jiwa manusia, dimulai bersama dengan pem-
buka surah dan selesai bersamapenutupnya Kisah-
kisah utama yang terdapat dalam suratr ini, memuat
semua reaksi.reaksi itu dalam sikapsikapnya yang
tegas dan mendalam. Ktrususnya pada kisah Maryam
dan kelahiran Isa.

Naungan umum yang terdapat dalam nuansa
surah ini adalah naungan rahmat, ridha, dan ittishnl
'kontak yang kuat dengan Allah'. Hal tersebut
dimulai dengan penyebutan rahmatAllah kepada
hamba-Nya,7akanya,

" (Yang dib acalun ini adnlah) p mj elnsan tcntnng rahmnt
Tuhnn kamu kepada h.amba-Nya, Zalmriya" (Mar-
yam:2)

Saat itu ia bermunajat kepada Rabbnya

"Yaitu tatknla ia berdoa lcepada Tithannya dengan

suara lang lembut." (Maryam: 3)

I afal rahmat, maknanya, dan naungannya sering
diulang-ulang pada sela-sela surah ini. Nama ar-
Rnhman 'kasih sayang Allah'pun banyak disebut-
sebut di dalamnya. Pemandan gan na'imkenikmat-
an surgawi'yang akan dijumpai orang{rang yang
beriman kepada Allah dilukiskan dengan bentuk
rasa kasih sayang-Nya,

"Sesungguhnya orarg-orang yng bnimnn dnn bnamal
saleh, leelak Allah Yang Maha Pemurah akan me-
nanamknn dal"am (hati) mnekn rasa kasih sa.!ang."
(Maryam:96)

Disebutkan pula sebagian nikmatAllah kepada
Yahya dalan bentuk rasa belas kasihan yang
mendalam,

'Dari rasa belas lasihnnyangmmdalnm dnri sirr, Knmi
dnn lusucian (dnri dosa). Dan dia adnlah seorang yng
bntakwa."(Maryam: 13)

Di antara nikmat Allah kepada Nabi Isa adalatr
dengan menjadikannya seorang anak yang berbakti
kepada ibunya dengan penuh kehalusan dan lematr
lembut kepadanya.

'Dan banyak bnbakti leepada ludua orarg tuuUe dnn
bukanlah ia orang yang sombonq lagi durhaka."
(Maryam:la)

Anda akan merasakan senfuhan rahmat yang
membasahi hati dan detakannya yang sangat halus
pada kalimat-kalimabrya, ungkapan-ungkapannya,
dan naunganayat-alalNya. SebagaimanaAndajuga
akan merasakan kemarahan dan guncangan alam
semesta lantaran kalimat syirikyang tidak sanggup
dipikul oleh fitrahnya (fitah alam semesta) . Demi-
kian pula Anda akan merasakan bahwa surah ini
memiliki nuansa musikal (syair/puisi) khusus.
Sehingga, bunyi lafal-lafalnya dan fashikh'koma-
koma' ayatnya pun memiliki nilai yang indah dan
penuh penghayatan tersendiri,' dU*r , rrr, L-rF
d* {....t+}. Sedangkan, pada momen-momen
yang mengandung sikap kekerasan dankebengis-
an pada umurnnya digunakan tanda koma dengan
huruf Daal Musyaddndah'daalyang menggunakan
tasydid'. Seperti, {t :1 , t"r;, r-r,}dan {r .r^ }.Atau,
dengan hurut hy Musyadnndnhseperti dtyp dan

{';i}.
Keberagaman nuansa musikal, /arft il"ah'koma'

dan'qofryah'pemberhentian/diujungayaf dengan
keberagaman nuansa dan tema, akan terlihat jelas

dalam surah ini.l Dan, itu dimulai dengan kisah
Nabi Zakariya dan Nabi Yahya dengan bentuk
fashikh dan qafry ah seperti berikut ini.

"(Yang dibacalmn ini adalah) penjelasan tentang
rahmat Tith.an knmu leepada harnba-Nya, hlariya,
yaitu tatlwl"a ia bndna lupadn Tirhannya dmgan suma
yang lembut." (Maryam: 2-3)

Setelah itu disusul dengan kisah Maryam dan
Nabi Isa dengan gaya fashilah dan qofiyahyang
serup4

"Dan ceritakanlnh (kisah Maryam) di dalam Al-
@f an, yaitu leetiln ia mmjauhknn diri dnri lulunrga-
nya dari suatu tempat di sebel"ah timur, mnlw ia
mengad"alan tabir (y arry m"elindunginy a) dmi mnela.
Lalu,I(nmi mmgutus roh Kami lupadnnya, mnlu ia
mmjetrna di lwdnpanrrya (dnkm bmuk) mnnurinyang
s empurnn. " $llaryam: lG V)

Kemudian diikuti ta'qib'ulavn ayaf untuk me
netapkan hakikat Isa bin Maryam dan mencerita-
kan dengan rinci masalah statusnya (sebagai anak

l Tema ini akan dikaji ulang secara mendalam pada pasal'Tanasuq Fanni dalamAl-Qur'an'dalamkitab,at-Tashwirul Fanaifil Qar'an,terbitan
Darus Syuuruq.
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Maryarn) . Di sini, gaya fasilah dm qafy ah akanber-
beda. Gaya fashilah al<an tetap panjang, sementara
q afiy ah dial&n dengan huruf mirn atau nunb er din
yang'mati' ketika waqafberhenti'. Bukan dengan
huruf )a panjang dan lunak, seperti,

ti'ii;-*rtif a:f S;p,tii,A-..it:it
3;!Cgtl-c:;6y?;4i;eti.i\4,:oK

Sehingga, ketika penetapan hakikat Isa dan
rincian masalah statusnya (sebagai anak Maryam)
selesai dan penggalan ayat kembali kepada kisah-
kisah semula, maka trama qafiyahyang lunak dan
panjang akan kembali seperti semula,

*1ie';g$6*SftPe;\,-{<i6ftb
&Q,t;Gi"1iH){'tsStrceiv,-

Apabila telah sampai pada penyebutan para pen-

dusta dan apa yang mereka nanti-nantikan dan anb
dan siksaan, irama musikal dan petikan qafiy ahpun
berubah,

Y6;"6\::iJ4i{,3i:!,{IAVIWS
';^i;<;:\;;',1;Al9t5Qr1:3ivy6:ij,_

b,s >+lr+
Ketika sampai pada penyebutan instinknr' peng-

ingkaran', bunyr dan simfoni ayat akan semakin
ditekan (dengan) keras dengan huruf daalyang
bertasydid,

&,i,yr+'&fr #(i6';;)i:Li\ijGr
Ef 6tiJli-t#f ,3!Aii,r'<-l

gf;39b,
Demikianlah, nada musikal yang terdapat dalam

surah ini berjalan sesuai dengan makna dan nuansa
ayatnya. Ia ikut menjaga nuansa yang selaras de
ngan makna di sela-sela surah sesuai dengan per-
pindahan-perpindahan penggalan ayat dari satu
nuansa ke nuansayang lain dan dari safu makna ke
maknayang lain.

Penggalan ayat berjalan bersama tema-tema surah
pada tiga episode.

Episode Pertama: mengandung kisah Nabi
7-akaiya dan Yahya serta kisah Maryam dan Isa.
Sedangkan, ta'qib' ulasarr' secara rinci tentang kisah
ini ada pada permasalahan Isa yang membuat banyak
perdebatan di dSlamnya dan menjadi ajang per-
selisihan sengit kelompok-kelompok Yahudi dan
Nasrani.

Episode Kedua: mencakup seputar kisah Nabi
Ibrahim bersama bapaknya, kaumnya, pengasing-
an dirinya dari millah'gaya hidup'kesyirikan, dan
apa yang Allah gantikan berupa keturunan yang
melahirkan umatyang besar setelah ihr. Kemudian
isyarat-isyarat tentang kisah-kisah para nabi, orang-
orang yang mendapatkan petunjuk dari mereka,
generasi belakangan yang terdiri dari para pengikut
hawa nafsu dari generasi mereka, dan tempat kem-
bali masing-masing dari mereka semua. lalu, di-
akhiri dengan penyebarluasan Rububbiah yang
Satu (Allah) yang harus disembah tanpa ada sekuhr
bagi-Nya,

'Ifuhan (lorS) menguasai kngit dnn bumi snta apa-
apa yang adn di antara luduanya, malm sunbaltlnh Din
dan bnteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya.
Apakah kamu mengetahui ada sezrang yang sama
dengan Dia (y ang patut disembah) ? " $fiaryam: 65)

Episode Ketiga (teraldrir) : dimulai dengan per-
debatan seputar masalah hari berbangkit dan mem-
perlihatkan sebagian peristiwa hari kiamal Episode
ketiga ini juga mengetengahkan bentuk 'peng-
ingkaran' alam semesta seluruhnya terhadap peng-

akuan paham kesyirikan. Kemudian diakhiri dengan
penayangan yang sangat berkesan lagi mendalam
tentang akhir kesudahan generasi-generasi ter-
dahulu!

"Dan berapa banyak Kami binasakan umat-umat
sebelum mereka. Adakah knmu melihat seorang pun
dari mereka atau kamu mendengar suara mereka
s amar - s amar?" (Maryam : 98)

Urgensi Sebuah Doa
Maka, sekarang kita mulai pelajaran pertama.

.& --$,c-*e
"Kaaf, Haa, Ya"a, Ain Shnad."(Maryam: 1)

Huruf-huruf yang terputus-putus yang dimulai

tiKS:{

-ffi6%
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sebagian surah-surah dan yang kita pilih dalam
menafsirkannya ini adalah contoh{ontoh huruf-
huruf yang mengikatAl-Qur'an. Sehingga, mem-
berikan rangkaian/susunan baru yang tidak sang-
gup dilakukan oleh manusia, meskipun mereka
memiliki huruf-huruf dan mengerti kalimat-kalimat
itu. Akan tetapi, tetap saja mereka tidak akan
nurmpu menandingi apayang terdapat di dalamnya,
seperti apa yang dilakukan oleh Qudrah Allah
terhadap Al-Qur'an ini.

Setelah itu dimulailah kisah pertama, yaitu kisah
Nabi Zakariya dan Yahya. Pada kisah ini rahmat
(kasih sayang Allah) menjadi penopangnya, rahmat
yang menaunginya. Dari sinilah penyebutan ralt mnt

dimulai dalam kisah ini,

.S,a. +i/;,;;U6\;e;;5>
" (Yang dib acalun ini adnlah) p mj elnan tmtnng rulvnnt

nhni Imrnu lcepada lnmba-Nya, kknria."(Mar-
yam: 2)

Kisatr dimulai dengan menampilkan sebuatr doa
D oa T.akariy akepada Tuhannya dengan penuh ke
tundukan dan suara yang sangat lembut

'rh,i*iCyt;36f,.t4iiift frJ-yi6{

69,6:r}rUf :;(Ad*!iffi6&)
,Jr11t u "St u-JlA Lh+ U: i q
ti'*jittri3':Iq4;pt3t-GJti

ieds.'xvift.fi-r(b.
'Yaitu tatknln ia berdoa lupada Tilhannya dengan

suarayanglnnbut.Iabnlutn"YqIfu har*u,wsurtguh-
ny a tulnnglw tclnh lnnah dpn kepaklat tzlah ditunttruhi

iban dan aku belum pernah ktcatta dnlam bndoa lu-
pada Eng,kau, ya Tithanku. Sesungguhnya aku l:,h"a-

w atir tnhadap maw aliku (orarry- mang y arg mengen-

dnlilwn dan melanj utlan urusanny a' s ep mingalny a),

sepeninggalku, sedang istriku adalah selrang yang

mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Englwu
seorang putra, yang akan mattarisi aleu dan mauarisi
sebagian lceluarga Ya'qub.Jadilunlnh ia, ya Tithanku,

wming y ang diridhn i.': (Maryam: 3-6)

Zakariya bermunajat kepada Rabbnya, jauh dari
penglihatan manusia, jauh dari pendengaran mereka
Dalam kesendiriannya ihrlah, ia tuluskan sepenuh-

nya kepada Rabbnya mengungkapkan kepada-Nya

apa yang memberatkan dirinya di hari hranya,
mengungkapkan dadanya yang sesak, dan me'
nyeru-Nya dengan kedekatan diri dan penuh
keh*rusyran,'Ifulwilal',tanpaperantar4 meskipun
tidak menggunakan huruf seruan (YalWahai).

Karena sesungguhnya Rabbnya pasti akan men-
dengar dan melihatwalaupun tanpa dengan doa dan
tanpa seruan.

Akan tetapi, tetap saja segala kegundahan dan
keluhan harus diberitatrukan dan perlu diadukan
kepada-Nya. AllahYang Maha Penyayang kepada
hamba-hamba-Nya mengetahui hal itu (segala

kegundahan dan keluhan) dari fitrah manusia.
Sehingga Allah menganjurkan bagi mereka untuk
berdoa kepada-Nya dan mengadukan kepada-Nya
segala hal yang menyesakkan dadanya.

Dalam ayat 60 surah Ghaafir, Allah menyebut-
l<an,'DanRabbltamubefirman,'Molnnlahfu padn-
Ku, niscayaAku almn labullan l"pod" lillinn."'Hal
ini supaya otot-otot mereka menjadi lentur dari
segala macam kesulitan yang mencekik dan me
nyengsarakan. Juga supaya hati mereka menjadi
tenang hingga mereka benar-benar telah me-
nyerahkan semua kesulitan mereka kepadaZat
Yang Mahakuat lagi Mahakuasa- Juga agar mereka
benar-benar merasakan hubungan dengan 7-at

Yang tidak akan menyia-nyiakan setiap hamba yang

mau berserah diri kepada-Nya dan tidak akan me
ngecewakan setiap hamba yang ingtn bertawakal
kepada-Nya.

Takarryamenghdu kepada Rabbnya di saat diri-
nya sudah lemah (karena laniut usia) . Ketika hrlang-

fulang sudah rapuh, maka otomatis jasmani pun
akan melemah . Al-'adhmt' tiang' adalah penyangga

hrbuh -vang paling kuatyang ada padajasad. Tulang-
lah yang menjadi penopang yang diperankan oleh
tubuh dan menghimpunnya. 7-akaiyajuga me
ngadu kepada-Nya tentang keadaan rambutnya
yang sudah beruban. Ungkapan yang digambarkan
di sini membuat ubannya seakan-akan api yang
sedang bernyala-nyala. Uban itu menjadikan ke-
palanya seakan-akan penuh dengan api yang ber-

cahaya, sehingga tidak satu pun rambut hitam
melekat di kepalanya.

Tulang yang melemah dan rambut yang me-

mutih, keduanya sebagai kinay ah'kiasan' tentang

masa ketuaan dan kelemahan yang dirniliki T.akartya

dan yang ia adukan kepada Allah. Zakanyamen-
jelaskan kepada Allah tentang keadaan dan peng-

harapannya.
Kemudian ia melanjutkan pengaduan dirinya,
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'Dan aku belumpernah luawa dnlam berd.oa lnpodo
Englwu, ya Titlnnku."(Ma^ryam: 4)

Ungkapan ini sebagai pengakuan Zakaiya
bahwa Allah telah menjanjikan akan mengabulkan
doanya apabila ia berdoa kepada Allah dan tidak
merasa bosan dengan doanya ihr, ketika ia masih
perkasa dan kuat (masa mudanya). Betapa buhrh-
nyaZakariya sekarang, di masa senja dan fuanya,
Allah mengabulkan doanya dan menyempurnakan
segala nikrnat-Nya kepadanya.

Setiap kali Zakariya mengingat kembali keadaan-

nya dan mengungkaplian haraparury4 maka ia akan
mengingat apa yang ia khawatirkan dan mengung-
kapkan keinginannya itu. Takariyali*rawatir dengan
generasi setelalrnya . Takariyal<Inwahr kalau-kalau
generasi sesudaturya tidak sanggup memikul waris
annya seperti yang ia harapkan. Warisan peninggal-
annya adalah dalorahnya yang selama ini ia pikul
sebagai salah seorang nabi bani Israelyang sangat
terkenal, keluarganya yang selama ini mengasuh
mereka (di antara mereka adalah Maryam yang
senantiasa membanfunya saat Maryam melayani
keperluannya di mihrab yang sering ia gunakan),
dan harta kekayaan yang ia simpan dengan rapi dan

selalu ia infakkan di jalan Allah. Zakariya sangat
l*rawatir terhadap mawali sepeninggalnya yang
akan menggunakan seluruh warisannya itu. Ia
lf,rawatir kalau-kalau mereka tidak sanggup meniti
jejak siraturya (perjalanan hidupnya).

Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa
l<ar ena Zal<ariy amenyerahkan warisannya kepada
generasi yang tidak saleh dalam melaksanakan
amanahnya ifu karena istrinya mandul, otomatis
7al<artyandakmemiliki generasi penerus (keturun-
an) seorang pun, yang akan memegang kendali
tarbiah dan menyiaplannya unhrk mewarisinya dan
melanjutkan tugas kekhalifahannya. Itulah yang
sangat ia khawatirkan. Sedangkan, apa yang ia
mohonkan adalah seorang generasi yang saleh.
Generasi yang bisa menggunakan harta warisan-
ny4 mampu memanfuatkan harta ihr dan warisan
para nabi dari kakek-kakek dan nenek-moyangny4

"..nakn anugerahilah aku dari sisi Engknu selrang,

puha, yang alwn mewarisi aku dnn mewarisi sebaginn

kzluarga Ya'qub." (Maryam: 5-6)

Takariya selalu berharap warisannya itu diper-
gunakan sebaik-baiknnya setelah ia lanjut usia,

'Jadikanlah ia, ya Tirhnnku seorang yang diridhai."
(Maryam: 6)

Seseorangyang tidak bersikap keras dan otoriter.
Tidak arogan lagi rakus. Dan, lafal (iipQidha)
yang digunakan dalam tatstr a<h-Zhilalni, adalah
orang yang ridha dan meridhai. I-afal ridhnmene-
barkan rasa tenang kepada apa-apa yang berada di
sekelilingnya dan kepada orang{rang yang berada
di sekitarnya. ,

Demikianlah doa 7-akanyakepada Rabbnya de
ngan rasa tunduk dan suara yang lembul lafal-lafrl,
makna-makn a, <hilal' naungan ayaf , dan senfu han
kelembutan... semuanya furut serta mewarnai
suasana doa.

Kemudian detikdetik is tij ab ah' pngabulan doa'
terdengar halus dan syahdu dalam suasana ke-
hangatan, kedekatan, dan penuh rasa ridha. Allah
menyeru hamba-Nya dari Malnul A'|"a"

ab, '-/ /- t /.L' [-<--g-
"Hai, Tnlmriya...."

Kemudian Allah menyegerakan kabar gembira
unhrkny4

t "-c,l#eY-'
"...Sesungularya l(ami mnnbri lwbar gunbira l"podo-
mu alwn (bnoleh) senrang anak...."

Seorang anak yang dipenuhi rasa kelembutan
(kasih sayang). Ialu, Allah langsung memilihkan
untuknya nama anak yang dikabarkannya itu
dengan,

ab' ,r" ^ ,a+....v,14 -r...

"...1 ang b nnnma Yahy a.... "

Nama ini adalah nama yang unik dan belum
pernah ada sebelumnya,

twacii,G?...
"...y ang sebelumny a Kami belum pnnnh mmciptaknn
oratgyang serupa fungan dia." (Maryam: 7)

Itulah kemurahan Ilahi yang luar biasa, me-

nyelimuti hamba-Nya yang berdoa dengan rasa ke
fundukan, bermunajat dengan suara yang lembut,
mengutarakan kepada-Nya semua yang ia risaukan,
dan menyerahkan sepenuhnya apa yang ia harap
kan. Dan yang mendorong Zakariya berdoa kepada
Rabbnya adalah rasa kerisauannya yang tinggi
terhadap mawali sesudahnya dalam mengemban
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warisan akidah, mengelola harta, dan membina
rumah tangganya sesuai dengan apayang diridhai
Allah. Maka, Allah mengetahui hal itu dari niahya.
IGrenanlra, Dia pun mengabulkan doa 7al<ariya dan
meridhainya.

Seolaholah Zakariya telah menggantungkan
rasa harapan yang sudah memuncak dengan pe
ngabulan doayang dekat ihr. Akhirnya harapan ihr
menuai hasil nyata. Sebelumnya, ia hanyalah se
orang lakilaki trayang sudatr lanjutusia lemah dan

beruban. Sementara istinya adalah seorang wanita
mandul yang tidak bisa mengandung ketika suami-
nya masih muda dan perkasa. Bayangkan saja sau-

daraku, dari mana ia akan mendapatkan seorang
anak? Dirinya merindukan suasanayang damai dan
ia sendiri tahu cara memperoleh seorang anak yang

akan Allah karuniakan kepadanya itu.

F1"O?;riuur{is--lrKiir;i6'
3 *'1+it:eL:r'r;5

'hknriy a bnlatu,'Ya, Tith.ar*u, bagaimmw ala n adn

anak bagiku, padahal istriku adalah selrang yang

mandul dan aku lmdiril sesungguhnya sudah men-

capai urnur yang sangat tua?"'@Iaryarrnz 8)

Saat itu 7-akaiya tengah berhadapan dengan
realita. Tengah berhadapan dengan janji Allah. Ia
yakin dengan janji-Nya itu. Tetapi, ia ingin tahu
bagaimana hal itu bisa terjadi bersama kenyataan
yang sedang ia alami untuk menenangkan hatinya.
Dan, itu adalah keadaan jiwa yang biasa seperti
yang dilakukart T-akariya, nabi yang saleh dan

seorang manusia bias4 yang tidak mungkin lalai
terhadap realita- Sehingg4 membuat dirinya sangat
ingin tahu bagaimanaAllatr mengubah keadaannya
tersebut!

Sampai di sini, hrun jawaban 4tas permohonan-
nya itu, bahwa hal itu sangat mudah bagi Allah.
Kemudian Allah mengingatkannya dengan contoh
yang paling dekat, yaitu tentang penciptaan diri
Takanya sendiri. Penciptaan benhrknya dan meng-
adakannya sekarang yang sebelumnya ia tidak ada.

Dan, itu adalah contoh setiap makhluk hidup dan

segala sesuatu yang ada di alam wujud ini,

oe3)5|ifr "C/&';4.JJC1KJI1q,uiJJ3

'Hal itu adalah mudah bagi-Ku, dan sesunguhnya
telnh Aku ciptakan lwrnu sebelum itu, pa"dalnl lumu
di wahu itu belum adn samn selali."'(lr/Iaryam: 9)

Kekuasaan Allahtdi Atas Segalanya
Menciptakan sesuatu bagi Allah adalah perkara

yang sangat mudah dan gampang. Cara mencipta-
kan makhlukyang besar ataupun kecil, hina atau-
pun mulia bagr-Nya adalah satu, yaitu dengan

iKg 'jadi, mnla jadilnh ia'.'
Allah, Dialah yang menjadikan seorang wanita

mandul, dan menjadikan lakilaki yang tua-renta
tidak produktif. Tapi, Allah juga Mahakuasa untuk
memperbaiki dan menghilangkan sebab keman-
dulan, serta memperbarui kekuatan kesuburan
yang terdapat pada seorang laki-laki. Itu sangat
mudah dalam hal proses penciptaan manusia dari
awal kehidupannya pertama kali. Segala sesuahr itu
mudah dilakukan oleh.Allah, menciptakan ulang
dan menciptakan pertama kali.

Untuk itulah, munajat Zakafiya dengan rasa
tenang mendorongnya untuk minta diperlihatkan
bukti dan tanda langsung dari kabar gembira itu.
Mak4 Allah memberikannya sahr bukti (kekuasa-

an-Nya) yang sesuai dengan nuansa jiwa yang
terkandung ketika ia berdoa kepada Allah dan dari
situlah istijabah itu datang. Istijabah yang patut
untuk disyukuri ke hadirat Allah yang telah me-
ngaruniakan seoftmg anak di usianyayang sudah
senja. Dan, ifuT.akariyalakukan dengan cara me
muhrskan semua hiruk-pikuk dunia manusia dan
berkhalwat dengan Allah selama tiga malam lama-
nya. Usannya berucap apabila ia bertasbih kepada
Rabbnya, dan diam apabila manusia sedang ber-
bicara. Sementara ihr, anggota tubuhnya sehat dan
lisannya sedikit pun tidak mengalami kecacatan dan
gangguan.

6iltl uI' 56i'8{tgZ1, iu...

+17
'Tithan befirmnn, mnda bagimu ialnh bahwa knmu
tidak dapat bercafup-caltnp fungan manusia sehmn
tiga malam, padahnl lamu selmt.""(Maryam: 10)

Dalam keadaannya yang demikian itu (tidak
bercakapcakap dengan manusia selama tiga malam
lamanya),

.-
1

-
' Tuhan b erfrman, D emikianlnh.' Tithan b erfrmnn,
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"Makn, ia lrcluar dnri mihrab mmuju laumnya, lnlu
ia membui isyarat l"pono mereka, Hm.dnkhah lwmu
bertasbih di waktu pagi dnn Fetang.""(Maryam: l 1)

Itu dikarenakan supaya mereka hidup seperti
nuansa hidup yang sedang dirasakan Zakariya Juga
supaya mereka bersyukur kepadaAllah bersama-
nya atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan
kepadanya dan kepada mereka sesudahnya.

Amanah Dakwah Adalah Amanah Terbesar
Selaqiukrya penggalan ayat mulai meninggalkan

7-akanya dalam diam dan tasbihnya, melepaskan
tirai kisahnya, dan mengakhiri lembaran-lembaran
ceritanya untuk membuka lembaran baru tentang
Yahya ketika ia bermunajat kepada Rabbnya dari
MahulA'lasana,

& t\':t;'i4w-
"Hai Yahya, ambillah Alkitab (Taurat) itu dengan
sungguh-sungguh.... " (Maryam: 12)

Yahya dilahirkan, tumbuh dan besar... di sela-sela
penggalan ayat yang sudah berlalu di antara dua
episode, menurut cara Al-Qur'an yang terkenal

fanni'gaya seninya' dalam memaparkan setiap
kisah, agar tampak babak-babak dan episode
episode yang paling urgen. Babak dan episode yang
memiliki lny awiyy ah'dinamis' dan' hmalmhltidup' .

7-akarryamemulai dengan seruan tinggi kepada
Yahya sebelum ia berbicara suatu kalimat kepada-
nya. IGrena posisi yang terdapat pada sebuah
seruan itu adalah posisi yang sangat indah lagi
agung. Menunjukkan kedudukan Yahya dan pe-

ngabulan Allah kepada Zakariya untuk menjadikan
seorang wali dari generasi sesudahnya. Generasi
yang akan menangani dengan baik warisan akidah
dan kerabat sepeninggalnya kelak. Itulah satu
sikapnya (amanahnya) kepada Yahya, sikap untuk
mengamanahkan memikul amanah kubro,

"Hai Yahya, ambillah Alkitab (Taurat) itu dengan

sungguh- sungguh.... " (Maryiem: 12)

Alkitab yang dimaksud di sini adalah Taurat.
Kitabnya bani Israel setelah Nabi Musa. Di atas

dasar Kitab ihrlah para nabi mereka mengajarkan
dan menegakkan hukum Allah. Yahya telah me-
wariskan dari bapaknya, Takanya. Ia diseru unhrk
memikul amanah serta bangkit dengan kekuatan
dan tekad bersama amanah itu. Tidak merasa lemah,
kecut, ataupun mundur selangkah ke belakang dari
semua beban-beban warisan tersebuL

Setelah seruan ihr, penggalan ayat selanjutnya
mulai menyingkap pembekalan kepada Yahya agar
ia bangkit dengan membawa amanah yang amat
besar,

.^,,t zz/277ii ErP:;,X

ii{:rtf-;62:#W&,'^tr7'...
&6<'rs

"dan Kami berilmn lupad,arrya hikmnh selngi ia masih
lanak-lmnak, dan rasa bel,as lwsih"an yang mendnlam
dari sisi Knmi dnn kzsucian (dnri dnsa). Dan ia adnlnlt
sezrang yang batalapa." (Maryam: l2-L3)

Inilah kualifikasi.kualifikasi yang Allah tetapkan
dalam membekali Yahya. Allah siapkan dan Allah
bantu ia dalam mengemban apayangA[ah beban-
kan kepadanya ketika Allah menyerunya.

Allah telah memberinya hikmah saat ia masih
kanak-kanak. Ia adalah orang yang diistimewakan
dengan bekal itu, sebagaimana ia juga diistimewa-
kan pada nama dan kelahirannya. Sementara, hik-
mah datang menyusul. Akan tetapi, Yahya telah
dibekali hikmah itu ketika ia masih kanak-kanak.

Allah berikan'kepadanya rasa kasih sayang
sebagai hibah laduniyy ah' pemberian sejak kecil'
yang tidak susah payah ia peroleh dan ia pelajari.
Namun, itu semua telah ditetapkan atasnya dan
padanya. Rasa kasih sayang Allah adalah satu sifat
yang mesti ada pada diri seorang nabi untuk men-
jaga hati dan jiwanya Juga mengikatnya dan meng-
gemarkannya kepada kebaikan secara lemah lembul

Allah juga memberikannya jiwa yang bersih,
'ffilt'memelihara kesucian diri', kesucian hati dan
karakter. Sehingga, dengannya ia bisa menghilang-
kan kotoran-kotoran hati dan noda-noda jiwanya,
membersihkan dan menyucikannya.

"...dnn ia adnlah seorang y ang bnnlaoa. " (Maryam:
13)

Yakni kontak dengan Allah, dekat dengan-Nya,
merasa selalu di-mzraqabal4 takut dan merasakan
pengawasan-Nya di kala sepi dan ketika bermunajat
kepada-Nya.

Itulah bekal yang Allah berikan kepada Yahya di
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saat ia masih kanak-kanak untuk menggantikan
ayahnyasebagaimanasangayah(7-akanya)meng-
hadap Rabbnya dan memohon kepada-Nya dengan

seruan yang lembut. Allah pun menjawab doanya

dan mengaruniakan kepadanya seorang anak yang

senantiasa menyrcikan hatinya
Akhirnya, sampai di sini kisah Yahya dan tirai

pun mulai ditutup sebagaimana ditutupnya tirai
pada kisah Zakariya. Penggalan telah menggambar-
kan garis utama dalam hidupnya dalam manhajnya
dan dalam orientasinya. Terlihat banyak ibrah dari
kisah doa Zakariy4 pengabulan doanya, dan seruan

Yahya serta bekal yang Allah berikan kepadanya.
Rasanya tidak ada lagi ibrah dan pelajaran dari
perincian kisahnya setelah ihr.

Kisah Maryam dan Pendebaan
tentang Nabi Isa

Sekarang kita beranjak kepada kisah yang lebih
menakjubkan dari kisah kelahiran Yahya. Ihrlah
kisah kelahiran Isa Penggalan ayat dalam surah ini
tersusun secara bertahap dari kisah yang pertama

dengan sisi ketakjubannya. Yakni, pada seorang
wanita mandul yang dapat melahirkan dari seorang

suaminya yang sudah tua renta. Kita beranjak
kepada kisah kedua yang letak sisi ketakjubannya
ada pada seorang wanita perawan yang melatrirkan
(dan hamil) tanpa melalui seorang suami! Itulah
yang lebih menakjubkan dan mengherankan lagi.

Apabila kita telah mengetahui tentang proses

kejadian manusia dan pertumbuhannya dengan

bentuk yang tidak asing bagi kita sebelumnya,
maka proses kelahiran Isa bin Maryam menjadi
peristiwa yang paling mengagetkan sepanjang se
jarah manusia Juga menjadi peristiwa yang spekta-

kuler dan unikyang tidak akan ada bandingannya

lagi, sebelum maupun sesudahnYa.

Manusia tidak pernah menyaksikan proses

penciptaan dirinya sendiri yang merupakan peris
tiwabesar dan menakjubkan dalam sejaratrnya! Ia
belum pernah menyaksikan penciptaan manusia
pertama (NabiAdam) tanpa melalui ayah dan ibu.

Peristiwa ihr sudah berlalu berabad-abad lamanya.

Maka, dalam kesempatan ini hikmah ilahiah
kembali memperthatkan keajaiban untuk yang

kedua kalinya pada proses kelahiran Isa tanpa

melalui seorang ayah, di luar kebiasaan alami yang

pernah dikenal sejak manusia menghuni muka
bumi ini. lni dimaksudkan agarmanusia menyaksi'

kan hal itu. Kemudian terus dicatat dalam sejarah
kehidupan manusia secara jelas dan akan terus di.
kenang generasi selanjutnya andai mereka ingin
merujuk kepada sejarah pertamayang belum pernah

disaksikan seorang manusia pun!
Allah telah menetapkan seluk-beluk proses pen-

ciptaan manusia ya;rg dengannya mereka dapat ber-
kembang-biak meldui hubungan laki-laki dan wanita
secara rinci dan beragam jenisnya tanpa terkecuali.
Sampai-sampai (hal ini terjadi) pada makhluk-
makhluk yang tidak memiliki gen laki-laki (iantan)

atau wanita Oetina) yang terkumpul dalam sel yang

satu yang di dalamnya terdapat sel-sel yang me
nunjuftl<an laki-laki atau wanita. Sunnahrllah pada

yang satu ini (sel-sel tersebut) telah berjalan ber-
abad-abad lamanya. Sehingga, telah menjadi mitos
manusia bahwa proses penciptaan unik ini (dan

mereka telah melupakan proses kejadian pertama)

adalah kejadian adanya manusia ihr sendiri karena
di luar jangkauan mereka. Maka, Allah ingin mem-
buat perumpamaan kepada mereka seperti proses
penciptaan Isa bin Maryam untuk mengingatkan
mereka tentang kebebasan qudrahNya dan ke-

mutlakan kehendak-Nya. Bahwa qudrahdan ke-

hendak-Nya itu tidak masuk dalam peraturan-per-

ahran yang tengah terjadi.
Kisah Isa tidak akan pernah terulang kembali.

Karena pada dasarnya semuanya akan berjalan se
suai sunnahrllahyang telahAllah tetapkan dan ber-
jalan sesuai aturan-aturanAllah itu. Nah, cukuplah
peristiwa besar yang satu ini sebagai tanda yang

terang al<n hurriyyatul masyiah 'kebebasan ke
hendakAllah' di hadapan umat manusia dan tidak
dibatasi pada sunnatullah (ketentuan-ketentuan
Allah yang alami pada manusia),

'Dan agar dapat Kami mmjadilunnya suatu tanda

bagi manusin " (lVlaryam: 21)

lantaran keajaiban dan keanehan peristiwa Isa,

muncullatr sekelompok manusia yang mengagung-

agungkan Isa di luar batas kewajaran dan menang-

kap'hikmah' yang keliru dalam proses pencipta-

annya- [alu, mereka mulai menarnb ailrcln sifat-sifat

uluhiah (sifat-sifut ketuhanan) atas Isa. Mereka
menghubungkan proses kelahirannya dengan

lrf,ruraftt (ceritacerita bohong) dan uathir' dongeng-

dongeng'. Juga menyalahartikan hikmah di balik
penciptaannya itu (dan itu adalah'l'rsDat qudrah

ilahiyyah 'tetapnya kekuasaan Allah' yang tidak
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terikat dengan apa pun) yang mengantarkan ke-
pada kerancuan akidah tauhid.

Dalam surah ini, Al-Qur'an menceritakan bagai-

mana peristiwa yang mena\iubkan itu terjadi. Al-

Qur'an memperlihatkan hakikat yang sebenarnya
dan menafikan segala macam bentuk lf,rurafat dan

as athir seputar masalah ifu .

Maryarra contoh ra;;"*, Muslimah
Penggalan ayatmembahas kisah ini dengan gaya

sangat mengesankan, penuh dengan sentuhan-
senhrhan dan reaksi.reaksi jiwa yang dapat meng-
guncangkan siapa sajayang membacanya den$an
guncangan yang dahsyat seolaholah ia sendiri
sedang menyaksikannya,

67't*q;,bi1;;\>t"ie:$ra!'r'
66LjiJ;L63Cj, t,tli:69;
e #3LiA t)\.J6' & g;-fuiii iti
,**;tE;3;,fi,ijr6$ 6&-,y
{'*a3iqo;:s&g)\!n
+t iu-lyKJtr S $ fi {4G:' :J.

63:"t3f iG:t:,1'trfzA;il1.$?#'e';
guii6

'Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-
@i an, yaitu kctikn ia mznjauhlan diri dnri keluarga-

nya fu suatu tempat di sebelnh timur, rnalw ia merry-

adalwn tabir (y ang melindunginy a) dmi mnekn. Lala,
Kami mengutus roh l(nmi ltzpadnnya, mnka ia m.en'

jelma di hndapannya (dalnm bentuk) m.anusia yang

sempurnn. Maryam berknn, 'Sesungguhnya aku bn-
lindung daripadamu lupada Tuhan Yang Maha Pe-

murah, jikn lcamu seorang yang butakwa.' Ia (/ibril)
brlwta, 'Sesunguhnya aku ini lmnla seoratg utusan

Tuhnnmu, untuk memberimu seorang anak l"aki-lnki
yang suci.'Maryam berlwta,"Bagaimana akan ada

bagiku senrang anak laki-laki, sedang tidak pern"ah

seorang manusia pun mcnymtuhku dan lngi pul"a, aku

bulnn seorang pe<ina!' Jibril bnknta,'Demikianlah.
Tith"armu b erfirman,'Hal itu adalah mudah bagi - Ku ;
dnn agar dnpat Kami mznj adilanrty a suatu nnda bagi

mnnusia dnn sebogai rahmnt dari Knmi, dan hal itu

adalah suatu perlara yang sudah diputuskan.""
(Maryam: l6-2L)

Inilah episode pertama tentang wanita perawan
dan suci. Gadis yang dibesarkan ibunya di mihrab ke
tikaiamasih berada di dalam kandungan. Semua orang
tidak mengenalnya kecuali seorang wanita yang
bersih dan ffih' rneniagakesuciannya'. Sampai-sam-
pai ada yang mengaitkannya dengan Harun Abi
Sadanah al-Mabad dari keturunan Israelyangme-
nyucikan diriny4 yang tidak seorang pun mengenal
keluarganya melainkan kebaikan dan kebajikannya
semata.

Itulah sosok seorang wanita yang suka berkhal-
wat untuk suatu kebaikan. Sehingga, membuatnya
harus mengisolir diri dari keluarganya dan jauh dari
perhatian mereka. Penggalan ayatdi sini sedikitpun
tidak membatasi aktivitas khalwatrya. Itu barang-
kali adalah aktivitas kf,rusus layaknya seorang gadis

Itulah sosok wanita yang gemar berkhalwat, me
rasa tenang dengan kesendiriannya. Akan tetapi,
dengan begitu ia mampu membuat terkejut orang
dengan kejutan yang luar biasa. Sementara Jibril
adalah (bagaikan) seorang laki-laki yang sempurna-

"Lalu kami mmgutus roh Kami kepadnnya, malw i.a
mmylma di hadnpannya (dalnn bmtuk) manusio yory
sempurna." (Maryam: 17)

Maryam tak ubahnya bagaikan wanita perawan
yang mengejutkan seorang laki-laki dalam kesen-
diriannya. Maka, segeralah ia bersandar kepada
Allah, berlindungkepada-Nya, memohon dan me-

nularkan perasaan takwa kepada jiwa sang laki-laki
itu. Ia menasihatinya untuk takut kepada Allah,
merasa diawasi oleh-Nya di tempatyang sepi itu.

'Maryam berlmta,'Suungguhny a alru bnlindung dnri
padamu kepada Tirhan Yang Maha Pemurah, jika
Irnmu seorang yang bntalala. "" (Maryam: 18)

Yang disebut orang yang bertalnra itu adalah
orang yang bergetar sanubarinya ketika mengingat
Yang Maharahman (Atlah) serta sadar akan
dorongan nafsu syahwat dan bisikan setan.

Sampai sini tersingkaplah bahwa Maryam adalah

seorang wanita perawan yang baik dan suci. Ia ter-
didik dengan pendidikan yang bersih dan bena4, hrm-

buh di lingkungan yang saleh. Allah menj adilianZ'alle-

riya pemeliharanya Setelah itu Maryam bernazar se
orangjanin kepadaAllah. Inilah kejutan yang pertama.

"Ia ]ibril) bukata, 'Sesungguhnya aku ini hanyalah

selrang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang

annk laki-lnki yang suci."'(Maryam: 19)
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Agar daya kfiayal terus memikirkan kadar rasa
takut dan rasa malunya. taki-laki sempurna ini
berterus-terang kepada Maryam dengan hal-hal
yang bisa mengoyak pendengaran seorang perawan
yang sedang lemah pikirannya yakni bahwa ia akan
memberikan seorang anak kepadanya! Sementara
keduanya sedang berada di tempat yang sepi. lnilah
kejutan kedua.

Kemudian bangkitlah rasa keberanian seorang
wanita yang sedang terancam kehormatannya!
Dengan terus-terang Maryam spontan bertanya
kepadanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?"

"Maryam berlwta, 'Bagaimnrn almn ada bagiku se-

orang anak laki-laki, sedang tidak pnnah seorang

mnnusia pun menyentuhku dnn lngi puk aku bulwn
s eorarry p e<irwl "' (Maryam: 20)

Demikian ia menyatakan dirinya dengan terus
terang dan dengan lafal-lafal yang jelas saat ia dan
laki-laki itu berada dalam kh"alwah 'tempat yang
sepi'. Tujuan laki-laki sempurna untuk berbuat
tidak senonoh terhadapnya pun seolah-olah ter-
singkap. Maryam sama sekali tidak mengerti bagai-

mana lakiJaki sempurna ihr memberinya seorang
anak-lakiJaki? Sikap meyakinkan yang dikatakan
laki-laki if.t, "Sesungguhnya aku ini hnnyalah senrang

utusan Tuhanmu", belum bisa menjamin dirinya
merasa lega. Begihr pula dengan pengakuannya
bahwa ia adalah seorang utusanTuhan untuk mem-
berinya seorang anak laki-laki suci tanpa noda per-

salinan, tanpa noda jalan hidupnya yang bisa mem-

buat pikirannya tenang. Sekali-kali tidah
Rasa malu pada saat ini tidak berguna lagi, dan

berterus-terang adalah lebih utama. Bagaimana?
Sementara Maryam adalah seorang perawan yang
belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Ia
bukanlah seorang pelacuryang dengan mudah me
nerima tawaran perbuatan yang dapat mendatang-
kan seorang anak!

Tampak dari pertanyaannya itu bahwa Maryam
tidak membayangkan sama sekali cara lain laki-laki ftt

2 Disebutlan dalam surah at-Tahriim, 'Maryam putri Imran yang memelihara kehormatanny4 maka IGmi tiupkan ke dalam rahimnya sebagian

dari roh (ciptaan) Ihmi."Apakahkalimat ruhirnymgterdapatdalam surah Maryam ihr adalah kalimatyangterdapat dalam surah at:Tahriim?Apakah

keduanya sama? Kita lebih cenderung bahwa hal itu memiliki kesamaan. Yakni bahw akaltmatruhina dalam surah ini (surah Maryam) adalah Jibril

ruhul amin 6an clia arlalah utusan Allah kepada Maryam. Sedangkan, yang disebutkan dalam surah Tahriim adalah roh yang telah Allah tiupkan

paclaA6am sehinggaAdam menjadimanusia, dan rohyangditiupkanke dalamkemaluan Maryam, sehinggalangsungmenjadi seltelurhidupyang

siap untuk rtibuahi. Itulah tiupAn nahi yang juga telah diberikan kepada kehidupan ini dan memberikan kekhusus:m yang menyertainya untuk jenis

kehidupan ini. Tiupan ilahiah itu bagi manusia adalah sebagaikesiapan-kesiapan yang menghubungkannyakepadamala il a'la dan memberikannya

insting manusianya, pikiran, perasaan, dan inspirasi-inspirasinya. Kita menafsirkan kondisi Maryam bahwa Jibril yang merupakan ruhul amin,

membawa dan menyampaikan tiupan roh yang mulia dari Allah. Kembali kita tegaskan bahwa kita sama sekali tidak mengerti tentang apa itu roh

(yang bermakna Jibril) dan apa itu roh (dengan makna lain) . Itu masalah gaib. Kita hanya menyelami lebih dalam dari penggalan ayat yang terdapat

Jalam kedua surah itu. Dan, kita dapatkan bahwa makna roh dalam surah Maryam berbeda dengan roh yang terdapat dalam surah at:Tahriim.

itu dapat memberikan seorang anak laki-laki selain
daripada carayang resmi antara laki-laki dan wanita
sebagaimana layalarya. Ini hal yang wajar menurut
kacamata tashnww ur manusia.

'libril berlun, Demikianlah. Tillnnmu berfirman,
'Hal itu adnlah mudnJr bogt- K, dan agm dap at l{ami
mmjadilwnnya suaqt tunda bagi manusia dnn sebogai

rahmat dari Kami.""(Maryam: 21)

Perkara aneh yang tidak terbayangkan oleh
Maryam akan terjadi itu, sangatmudah bagiAllah.
Di hadapan qudrah yang selalu berkata kepada
sesuafu dengan'lant, nal<ajadilah, segala sesuatu
akan mudah. Baik sesuatu itu terjadi dengan
perahrran suatu ikatan (perkawinan) ataupun tidak
Ruh flibril) mengabarkan kepada Maryam bahwa
Rabbnya telah memberitahukan kepadanya bahwa
hal itu sangatlah mudah bagi-Nya- A[ah meneingin-
kan dari peristiwa aneh ihr sebagai satu tanda (ke
kuasaan) bagi manusia dan suatu bukti atas wujud-
Nya, qudrahNya, dan kebebasan iradah-Nya. Se
bagai rahmat bagi bani lsrael l<]rususnya dan bagi
seluruh mzmusia padaumumnya dengan menam-
pakkan peristiwa yang akan menggiring mereka
kepada mn'rtfatulln\ibadah kepada-Ny4 dan men-
cari ridha-Nya.

Dengan kisah ini beralifiirlah dialog antara Rillwl
Amin Uibnl) dengan Maryam (sang perawan).
Penggalan ayat-ayat di atas sedikit pun tidak me
nyebutkan apa yang terjadi setelah dialog itu. Di sini
ada sahr celatr daricelahcelah pemaparan seniyang
terdapat dalam kisah. Tetapi, Jibril menyebutkan
bahwa apa yang telah ia kabarkan kepada Maryam
frihal bahwa ia akan memffi seorang anak dan
anak laki-laki ini nantinya akan menjadi tanda bagi
manusia dan rahmat dari Allah, telah selesai masa-

lalrnya dan sudah terjadi, 'Dan lal itu adnlah watu
pnlrara yang sudnh diputuslwn." Bagaimana? Tidak
disebutkan di sini.2
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Proses Kehamilan Ivlaryam da.n Hikmah
di Balik Ujian Ihr

Kemudian dilanjutkan kisatrrya pada babak baru
dari babak-babaknya. Kisah kembali menceritakan
tentang wanita perawan yang sedang bingung ini
dengan keadaan lainnyayang lebih sulit,

G:*t # €*;"t<t-r->i+:(ttffi 4
&ti i5i,t{.A6'i'Aidr\yAii

&r;;'g
'Maka Moryam mengandungnya, lnlu ia menyisihlun
diri dengan lundungannya itu lu ternpat yang jauh.
Malm, rasa sakit altnn melahirkan anak munnlcsa ia
(brsandar) padn panglml pohon kurma. Ia bnlnn,
Aduhqi, alnnglnh bailcnya aku mnti sebelum ini, dan
aku mmjadi sesuatu yang tidak bnarti, lq, dtlupo-
Imn. " " Sr/Iaryamz 22-23)

Inilah kejutan yang ketiga.
Penggalan ayat di atas tidak menyebutkan bagai-

mana keadaan proses kehamilannya dan berapa
lama usia kandungannya itu. Apakah kandungan-
nya itu adalatr kandungan biasa sebagaimana yang
dialami setiap wanita pada umumnya, di mana
tiupan roh mengirimkan kehidupan dan keaktifan
di dalam sel telur? I-alu, berubah menjadi 'alnqah
'segumpal darah', mudghah 'sekerat daging', dan
tulang. IGmudian tulang itu membungkus dagrng
dan selanjutnya sempurnalah wujud seorang janin

setelah beberapa hari.
Pendapat ini tentu sah-sah saja. Sel telur wanita

mulai bekerja akttf dan berkembang setelah pem-
buahan sampai berumur 9 bulan Qamariyyah. Saat

itu tiupan roh dianggap telah melaksanakan peran
pembuahan yang membuat sel telur berjalan se-

bagaimana mestinya. Sebagaimana boleh-boleh
saja dalam keadaan yang khusus ini, sel telur tidak
bekerja aktif setelah adanya tiupan roh sebagai-
mana harusnya, sehingga tahapan-tahapannya di.
persingkat. Setelah itu diikuti dengan janin, per-

kembangan dan penyempurnaannya dalam jangka

wakhr yang sangat singkat.
Nasft sama sekali tidak menunjukkan kejadian

pada salah satu dari kedua kondisi tersebut. Kita
tidak akan mengkaji lama-lama di balik kenyataan
masalah yang tidak jelas jalur periwayatannya ini.

Sekarang kita saksikan Maryam yang menyisih-
kan dirinya ke tempat yang jauh dari kerabatnya,
dalam kondisi yang lebih parah dari kondisi se-

belumnya. Kalau pada kejadian pertama Maryam
berada dalam pemeliharaan Allah, pendidikan dan
akhlak yang mulia, maka di sini Maryam nyaris
berhadapan dengan tindakan jahat masyarakahrya.

Setelah itu ia dihadapkan dengan ujian (rasa

sakit) fisik di samping ujian mental. Ia menghadapi
sakitnya saat-saaf melahirkan yang "memaksany a"
Oersandar) pada pangkal pohon kurma dan men-
desaknya segera untuk menyandarkan diri pada-

nya Saat itu Maryam dalam keadaan seorang diri.
Penggambaran tentang kebingungan seorang pe
rawan pada detikdetik melahirkan. Tidak tahu apa-

apa dan tidak ada seorang pun yang menolongnya.
Tiba-tiba ia berucap,

'Aduhai, ahngkah bailerrya aku mati sebelum ini dnn
alru mt$ adi s esuatu y ang tidnk b narti, lngi dilup aknn. "
(Ivlaryam:23)

Kita bisa membayangkan bagaimana raut muka-
nya, ikut merasakan kepanikan alam pikirannya,
dan menyelarni posisi.posisi rasa sakitnya. Maryam
berangan-angan andai saja ia "mmjadi sesuatu yang
tidak berarti". Itulah sebagian rasa sakit yang di.
ambil dari darahhaid. Kemudian iamembuangnya
jauh-jauh rasa sakit itu dan melupakannya!

Mukjizat Nabi Isa da"n Ajaran Tlruhid
Pada rasa pedih yang amat menyiksa dan ke-

sengsarznn yang'luar bias4 muncullah kejutan besar

& "e;,v4: g n ;i1i:('i ",tbit

"Malrn,Jibril rnenyerunla dari tempat yang rmdah,

Janganlnh lwmu bnsedih h.ati, sesunggularya Tuh.anmu

telnlt mmj adilan annk stungai di b aw ahmu. Goy anglnh

panglal pohnn kurmn itu le arahmu, niscaya pohon itu
alnn mmgugurlun buah kurrna y ang masak ktpada-
mu. Maka, makan, minum, dan bersenang hntikh
lnmu.Jilm lamu mdilat seorangmnnusia, mnlm lmta-
kanlah,"Sesunguhnya aku telah bernaur berpuasa

untuk Tuhnn Yang Maha Pernurah, maka aku tidak
akan bnbicara dengan seorang manusin pun paln hari
ini."'(Maxyamz 24-26)
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MahabesarAllah! Suara itu memanggilnya dari
bawahnya, menenangkan hatinya, menghubung-
kannya dengan Rabbnya, menunjuki makan dan
minumnya, dan membimbing hujjah dan bukti
mukjizatnya!

Janganlah kamu (Maryam) bersedih hati, ",Su-

sungguhny a Tuh.anmu telah mmj adikan anak sungai

di bawahmu". Rabbmu tidak akan melupakan dan
meninggalkanmu. Bahkan, Dialah yang akan me
ngalirkan muara air bagimu dari bawah kakimu
(menurut pendapat yang kuat, Allah mengalirkan
mata air atau sumber mata air yang ada di gunung
saat rtu). Goyanglah pangkal pohon kurma tempat-
mu bersandar, sehingga menjatuhkan buahnya
yang masak kepadamu. Itu makanan dan di se
belahnya minuman. Makanan manis sangat cocok
untuk para wanita yang sedang menjalani nifas
(persalirian). Buah kurma yang basah dan kering
(keras) adalah makanan yang terbaik bagi para ibu
yang sedang nrtas.'Makn m.alan, minum," dengan

enak "dan bnsennng hntilah knmu",dan tenangkan-
lahhatimu.

Apabila kamu berhadapan dengan seseorang,
maka layanilah ia dengan cara selain ucapan. Yakni,
yang menunjukkan bahwakamu tengah bernazar
berpuasa unhrk Tuhan Yang Maha Pemurah dari
pembicaraan dengan manusia dan hanya kon-
sentrasi beribadah kepada-Nya. Janganlah kamu
menjawab pertanyaan seorang pun.

Kita menyangka bahwa Maryam sedang meng-
alami ketercengangan yang lama dan kebingungan
yang panjang sebelum tangannya menyanggah
pangkal pohon kurma untuk digoyang agar buah-
nya yang masak berjatuhan. Kemudian Maryam
berhasil dan merasa tenang bahwa Allah tidak al€n
meninggalkannya dan bahwa huiiahnya tetap ber-
samanya. Di sampingnya ada seorang bayr yang
dapat berbicara saat masih berada dalam ayunan
dan siap menyingkapkan tentang keajaiban yang
ada padanya.

.A' 7 */'7znz n-'?'
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'Makn, Maryam membawa annk itu lrcpata knumrrya

derryan mrnggendongrry a.... ! " (Mary am:. 27)

Marilah sejenak kita saksikan pementasan yang
begitu menggugah ini.

Kita mungkin membayangkan keanehan yang
membuat kagetwajah-wajah kaum Maryam ketika
melihat anak mereka yang suci, perawan, yang

diberikan simbol abid (atrli ibadah) dan meluang-
kan waktunya untuk beribadah kepadaTuhannya
sedang menggendong seorang anak lakilaki!

'6rf^ 3\i.+3- tW e1'r) : 3;4U 6...

t$*'fi6T13ri\A$i6rc
"Knumny a b nlata,'Hai Mary am, s esungguhny a lcamu

telah melakukan sesuatu yang anmt mungkar. Hai
saudara wanita Harun, ayahmu selall-knll bukanlnh

sezrang yang jahat dan ibumu sekali-knli bukanlah
seorang p elrn "" (Maryam z 27-28)

Sesungguhnya lidah-lidah mereka sangat m+
ngecam dan menguhrk perbuatannya itu (ayat27),

"Hai Maryam, sesungguhnya lmmu tel"ah melakulmn
sesuatu yang amat mungkar", jahat, dan busuk.
Kemudian kemarahan mereka berubah menjadi
ejekan yang pahit (ayat?8), "Hai saudnra Harun."
Disebutnya nama nabi yang mulia yang mendiami
mihrab (tempat ibadah), dia dan keturunan se
sudahnya serta orangyang menjadi sandaran pada-

nya dengan peribadahanmu dan kesenggangannya
unhrk berkhidmat kepada mihrab itu. Betapa pahit-

nya pemisahan (yang mereka tujukan) antara citra
yang dipautkan kepada dirinya dengan perbuatan
yang mereka tuduhkan itul 'Ayahmu sekali-kali
bularilaht sewangjahnt dnn iburnu selwhi-lali bukanlah
seorang pezina,'(ayat28) sehingga kamu rela me
lakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan
kecuali oleh waniti-wanita yang bapaknya jahat dan

ibunya pelacur!
Akhirnya, Maryam melaksanakan wasiat bayi-

nya yang ajaib seperti yang diajarkan kepadanya,

.$ b4 -z //+.

il""+J!.>:t'lts
'Maka, Maryam mmunjuk kepadn analcnya...."

Apa komentar yang kita katakan terhadap ke-
ajaiban dan kemarahan yang menyerang mereka,
sementara mereka melihatnya hanya seorang pe
rawan yang menyuruh mereka berhadapan dengan
anak bayi? Kemudian Maryam membanggakan
dirinya dan menolak siapa saja yang mengingkari
perbuatannya . LaIu, ia diam dan mengisyaratkan
mereka kepada bayinya agar menanyakan tentang
rahasianya!

t$r{iic31}?KsSiJG
'Mereka berkata, 'Bagaimana lmmi aknn berbicara
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dmgan aruk lucil y ang masih dalam ayunnn ? "' Fvlar-
yam:29)

Tapi lihatlah, Maryam saat itu kembali mem-
perlihatkan keaj aibannya lagi,

,#'iq,*:':$fi4:t;$\ip4Y-iG;
tHlG'i5v""iYJLc6?'6
W^;;,t a-l;' a'Vfj' t € u:Y
A;i;-tAii;Lt:&&d66i

te
"Bnlwn Isa,'Sesunguhnya aku ini lwmba Allnh. Din
membaiku Alkitab (Injil) dan dia menjadilmn aku
senrarg nabi. Dia menjadiknn aku seorang yang di-
b €rl@ti di mana s aj a aku b aada. D ia rnernnintaltJwn

kzpanah futendirilan) shalat dan (nerwrailan) alat
sehmn aku hidup; berbakti lwpada ibuku; dan Dia
tidak mmj adiknn alw seurang y ang sunbong lngi alnl'a.
Dan, lcesejahteraan semoga dilirnpahkan leepadaku,

padn lnri aku dihhirltnn, pada lwri aku menhtggal,

dnn pada hari aku dibangkitlun hidup leembali."
(Maryam:30-33)

Demikianlah Isa mengumandangkan ubudiah-
nya hanya uhhrk Allah. Ia bukanlah anak Allah se
perti yang diklaimkan sebagian kelompok Nasrani.
Bukanlah ia tuhan seperti yang diHaimkan ke
lompok lain. Bukan pula ia yang ketiga dari yang

tiga, merekahrhanyang satu dan merekajugatiga
seperti yang diakui kelompok lainnya

Isa menyatakan bahwaAllatr telah menjadikan-
nya sebagai nabi, bukan anakTuhan maupun se
kutu bagi-Nya. Allah telah memberkatinya, me
wasiatkannya unhrk shalat menunaikan zakat se
lama hidupny4 berbakti kepada kedua orang-tua-
nya, dan bersikap lemah lembut terhadap kaum
kerabatnya. IGlau begitu, berarti Isa memiliki hidup
yang terbatas yang sudah ditetapkan. Isa juga akan
mati dan dibangkitkan. Allah telah menakdirkan
baginya keselamatan, keamanan, dan ketenangan
pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan
pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Konteks ayat di sini sangat jelas tentang ke
matian Isa dan kebangkitannya. Tidak mengan-
dung interpretasi dan perdebatan lain dalam hal ini.

Penggalan ayatAlQur'an sedikit pun tidak mem-
berikan tambahan atas peristiwa ini. AlQur'an tidak
mengatakan bagaimana kaurmya menyambut se
gala keajaiban itu, bagaimana setelah itufollnw up

urusan Maryam dan anaknyayang ajaib tersebut,
ataupun kapan masakenabian Isa Nabi Isahanya
berkata, !
'Dia mernbniku Alkinb (h,jil) dart Dia rnenjadilan
aku seorang rnlf. " (Maryam: 30)

Itu disebabkan peristiwa kelahiran Isa adalah
maksud dalam hal ini. Makanya, ketika tema ayat
sampai pada peristiwa besar membingungkan ihr,
dibukalatr tirai unfuk m en- tn'gib' mengulas' tujuan
yang dimaksudkan pada letak penggalan ayat yang
paling tepat, dengan bahas a taqrir' pernyataan' dart
infi,taqrir,

$, i,fr x a ii 3s 3, {t ii.i,A*- 3.it
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"Ihthh Isa putra Maryam, yang nmgatnlun pulatnnn
yang benar, mereka. berbantah-bantahan tentang lu-
bmnrannya. finnk lnyak bagi Allnh nunpunyai arwk,

Malnsuci Dia. Apabila Din telnh mcn^etaplan sesuatu,

mnlw Dia lnnya.bdan kzpadnrrya, Jadil'ah', m.alw

jadilnh ia. Sesungguhnya Allnh nnahh Tulwnku dnn

Tuh.annu, makn sernbahlah Dia oleh lamu selmlian.

Ini adnkh j alnn y ang lurus. " (lvlaryam: 3 -3 6)

Itulah Isa bin Maryam. Tidak seperti yang di.
katakan orang{rang yang menyembahnya atau

orang{ftmg yang menuduh ibunya tentang kelahir-
annya. Itulah kisah sebenarnya dan itulatr realita
kehidupannya. Itulah Isa yang mengucapkan ke-
benaran yang membuat mereka berbantah-bantah-
an dan meragukan kebenarannya. Isamengatakan
dengan lisannya dan kenyataan yang membenar-
kan kisahnyaitu kepada Maryam,

"Tidnk lnyak bagi Allah mempunyai anak."(Mar-
yam:35)

Mahatinggi dan Mahasuci Allah. Menjadikan Isa
menjadi anak bukanlah perbuatan Allah. Memiliki
anak hanya dilakukan oleh makhluk-maKrlukyang
funa (tidakkekal) untuk menyambung generasi dan

hanya dilakukan oleh orangorang yang memiliki
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ambisi memperbanyak kelompok untuk suatu ke
menangan. Allah itu kekal dan tidak akan fana. Dia
Yane Mahakuasa yang tidak buhrh seorzurg penG
long pun. Semua mahkluk hidup'ada'dengan ka-
limat lwn'jadilah'. Apabila Dia menetapkan sesuatu,
maka Dia hanya berkata kepadanya,'Jadilah", maka
jadilah ia Kalau A[ah ingin menghendaki hal itu ter-
wujud, maka Dia akan melakukannya dengan iradah-
Nya, bukan dengan anak ataupun seorang penolong.

Selesailah apa yang dikatakan Isa dan dibenar-
kan ucapannya dengan pernyataan Rububiyyah
AUnhbagntya dan bagi manusia, dibenarkan oleh
dahralrrya unfirk beribadah kepadaAllah yang Esa

tanpa sekuhr bagi-Nya.

"sesungguhnya Allah adalnh Tuhnnku dnn Tith.anmu,

m.akn sembahl,ah Dia olzh fumu selmlian. Ini adnlah
jalan yang lurus." $llaxyam: 36)

Tidak ada peluang lagi bagi persangkaan-per-
sangkaan negatif dan asathir setelahpersaksian Isa
dan kesaksian kisahnya. Inilah yang dimaksud
dengan ta'qib denganbahasa taqrir dan nh nqrir.

Ancaman Azab bagi Mereka
yang Memperhrhankan Isa

Setelah pernyataan ini, penggalan ayat mulai
menjabarkan perselisihan beberapa kelompok dan
golongan tentang masalah Isa. Tampaknya per-

selisihan ini menjadi suatu yang diingkari dan

bencana pada kenyataan yang sangat jelas ifu,

g 6bJg<Ji3b:6
' Mala, b ns elisihlnh go longan-go longan (y ang adn) di
antara mnelm.... " (Mary am: 37)

Penguasa Romawi besar, Konstantinopel, per-

nah mengumpulkan beberapa orang pendeta (dan

ini adalah salah sahr dari tiga pertemuan besaryang
terkenal) yang jumlahnya 2.170 orang pendeta.

Masing-masing dari mereka saling kontroversi
tentang masalah Isa. Setiap kelompok berkomentar
tentang kisah Isa. Sebagian mereka berkata, "Isa ihr
adalah Allah yang turun ke bumi, lalu ia meng-
hidupkan yang hidup, mematikan yang mati, dan
kemudian naik lagi ke langit." Sebagian berkata,
"Isa itu adalah anakAllah." Yang lain mengatakan,
"Isa adalah salah safu dari ketiga ini; bapak, anak,

dan ruhul qudus." Kemudian sebagian yang lain
juga berkomentar, "Isa itu adalah ketiga dari yang

fua Allah hrhan, IsaTuhan, dan ibunyajugaTuhan."
Yang lain berpendapal "Isa ihr adalah hambaAllah,
rasul-Nya, roh-Nya, dan kalimat-Nya."

Banyak lagi kelompok-kelompok lain dengan
pendapatyang berbeda-beda. Yang jelas lebih dari
308 pendapat yang ada, tidak sahr pun yang mereka
sepakati. Penguasa $omawi sendiri lebih cenderung
dengan tidak adanya sahr pendapattentang Isa itu.
Lalu, ia pun membela rekan-rekan pendetanya dan
mengusir pendeta-pendeta lainnya, terutama pen-

deta yang muwahh'id'mengakui keesaan Allah'.
Ketika orangorang yang memiliki ideologl yang

menyimpang telah diakui oleh majelis, maka se-
kelompok pendeta langsung bersyahadat. Oleh
karenanya penggalan ayat ini memperingatkan
oftngorang kafir yang menyimpang dari keimanan
kepada'w ihdaniyy atullah Juga memperingatkan
mereka dengan peristiwa hariyang besaryang akan
disaksikan seluruh manusia dan azab yang Allah
sediakan kepada orang{ftmg kafir yang melalnrkan
penyimpangan,

3FS#{ACi'5'l?*;'syy:Si}}'&

"-ma4ffi kecelnlmanlah bagi orang-orang lafir poda
waktu mmyalcsilwn lwri y ang besar. Alnngkah tnary-
nya pendengaran mneka dnn alangkah tajamnya
penglilntan mnela pada hmi mnelw don,g kzpadn
Kami. Titapi, nrang-nratgyarrywlimpada lwri ini (di
dunia) berala dalarn kesesatan yang nyata. Dan,
berilah mereka pningatan tentang hnri penyesalnn,
(yaitu) latikn segala perkara telah diputus. Mereka
dalam kel.alnian dnn mnela (tldnk) puk berim.an."
(Maryam:37-39)

Kecelakaan besarlah bagi mereka di hari yang
besar (kiamat) nanti seperti yang digambarkan
episode tersebut Kecelakaan besar lantaran mereka
mengagung-agungkan fuhan-tuhan mereka dan
mengkultuskannya, di hari kejadian besar itu di.
saksikan oleh seluruh manusia dan seluruh jin.

Disaksikan oleh para malaikat, di hadapan Sang

Penguasa Tunggal (Allah) yang diingkari oleh
orangorang kafir.

Kemudian penggalan ayat beralih ke tindakan
ejekanejekan mereka (orangorang kafir) dan sikap

.A'rtrr
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berpaling mereka terhadap bukti-bukti kebenaran
(pehrnjuk) di dunia ini. Dalam suasana gawat itu,
mereka adalah orang{rang yang paling saksama
mendengar dan menyaksikan,

'Dan bnilnh mneka pningatnn tentnng h"ari peny aal-
an, (yaitu) letila segaln pnknra telah diputus. Msrekn
dalam leelnlnian dan merekn tidak (puk) berimnn."
(Ivlaryam:39)

Alangkah anehnya keadaan mereka saat itu!
Tidak mau mendengar dan tidak pula mau melihat
ketika pendengaran dan penglihatan menjadi fasi
litas unhrk mendapatkan petunjuk dan keselamatan
(selama di dunia dahulu). Saat ini mereka menjadi
sesuatu yang paling peka mendengar dan paling
suka menyaksikan di saat pendengaran dan peng-
lihatan sebagai fasilitas untuk memperolok-olok
pendengaran mereka terhadap apa-apayang mereka
benci dan penglihatan mereka terhadap apa-apa
yang mereka takuti di hari yang sangat besar!

"Dan bnilah mneka peringatan tentang hari pe-
nyesahn...."

Di hari penyesalan yang sangat dahsyal Seakan-
akan hari itu adalah hanya hari penyesalan yang
tidak ada lagi kesibukan lain selainnya. Hari itulah
yang akan mewarnai penuh suasana akhirat dan
paling mendominasi. Berilah peringatan kepada
mereka tentang hari di mana penyesalan sudah
tidak ada artinya lagi,

"...(yaitu) lutikn segaln perlwra telnh diputus. Mnelu
dalam lulnlnian dan mnelu tidak (puln) b$hnan."
(Maryam:39)

Seakan-akan hari itu adalah kelanjutan dari ke
tidakberimanan mereka IGlanjutan dari kelalaian
yang mereka lakukan di dunia ini.

Berilah peringatan kepada mereka di hariyang
sudah tidak diragukan lagi. Semuayang ada di atas
bumi dan siapa-siapa yang ada di atasnya akan
kembali kepada Allah. Kembalinya semua warisan
kepada Sang Pewaris Yang Satu!

- 'tt-
,-}5b

g 6 -); t :1;1;3\'g!5 crc 
1- EU

!\fr -,#:6a;-UpC;;,-ciei;iL,4u
t4,t*:ft 'lip;l#'*,i'Y-tVA*'d4t:i6%_J,\rAay-a1t-tWfl

e f\,ibsJ It S uit; ;:,tt-6;<; *3i
$a. j-{v'Ji#;*ufr 14:?tg4!
GK{iy$3i},;J7:6!"'&J6$
Vi;v $r pj, o:6ji(:"{JjAJ t V e
$;i rs g w,t [t 4i,5 \ J\ -"a ;.,
%Zh-7;r'aiafiuiafi sioe6rE)1r
'ttap1;'6nlv6;gLqg;
6Li,Kxfu;;$scJivtwe+
;E5i:!y,Ai;Qif*$6$;'ou,

'3*tq6'5i{q{,45W*,4
t6{;a(;'ifii;:a'"ffi;j*ys,#-J
bi"4-,'^--6(stfli;ii3ut^tAlYL(s
r6;9q6".*iffi'fa3L;'Strfi6g

ij^rtV$ 3s'eS [r.lii *$ A K,
JrTr66uJLtr+,;AS,:;itAiWS
tq'o;L!:S;'^3i:b;Li,.)A,r:L!:,j;A6;f -ir,l4ir,WJ*:{; t* o3-t tr} a;lstt;J;1eSSiUwJtr

i3;'r:o(,x\\-ifuiJ,GtF{'i'r, jio;.8
ttp;ll6WrAi,,tri;,*(y

"Sesunguhnya Kami mannrii bumi dnn smttn nrarg-
orang yang adn di ataytya dan hnnya lupada Knmil"ah
merelw dilembalifon " (Maryam: 40)

i3;'i'Kxfe$f9:;'Ai1i:;r,liei&
A&n'iL|'*Jttu(:i,f, ;S$61:
!Fr"16 "k t43, d\W\aE S W;iR

q7
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688 .. "*1t:, Ak",;V wr, g 6
o-fr\6twa:tsr'as:46]i'j.|
:i l;,yit g)a,6 1 iift WV' ei'i V

&r*
"Cerita}anlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim
di dalam Al-Kiab (Al-Qur'an) ini. Sesungguh-
nya ia adalah seorang yang amat membenar-
ka"n tagi seorang nabi. ( f) Ingatlatr ketika ia
berkata kepada bapaknya, \trahai bapakkra
mengapa kamu menyembah sesuatr yangtidak
mendengar, tidak melihaf dan tidak dapat
menolong kamu sedikit pun? (42) Wahai bapak-
ku, sesungguhnya telah datang kepadaku se-

bagian'ilmu pengetahuan yang tida^k data^ng
kepadamrq maka ilufilah akrq niscaya aku aku
akan menunjulckan kepadamu jalan yang lunrs.
(4i!) Wahai bapakkrS janganlah kamu menyem-
bah setan Sesungguhnya seta^n ihr durhaka ke-
pada Thhan Yang Maha Pemurah. (44) Wahai
bapalku, sesungguhnya aku khawatir bahwa
kamu akan ditimpaazab dari Tbhan YangMaha
Pemuratr, maka kamu menjadi kawan bagi
setan.' (45) Berkata bapalrnyar'Bencikah kamu
kepada hrhan-aftantru, hai Ibrafrim{ika kamu
tidak berhenti, ma^ka kamu a^kan kurajam dan
tinggalkanlah aku buat wakhr yang lama-' (46)

Berkata lbrahim, 'Semoga keselamatan di-
limpahkan kepadamu, aku akan meminta
ampun bagimu kepada Tbhanku. Sesungguh-
nya Dira sangat baik kepadaku. (47) Aku alan
menjauhkan. diri daripadamu dan dari apa
yang kamu selain Alhb dan aku akanberdoa
kepada Thhanliu, mudah-mudahan alar ddak
a"kan kecewa dengan bendoa kepadaTWranku.'
(48) Maka, ketika Ibrahim sudah menjauhka^n
diri da^ri mereka dan dari apa yang mereka
sembah selain Allah, IGrni anugerahkan ke-
padanya Ishak da"n Ya'qub, masing-masiogoya
Kami angkat menjadi nabi. (a9) Kami anu-
gerahkan kepada mereka sebagia.n dari rahmat
I(ami dan Kami jadikan mereka buah Urhrr
yangbaik laEF ti"ggi (50) Dan, ceriakanlah (hai
Muharnmad kepada mereka), kisah Musa di
dafarn Al-Kitab (Al-Q*'an) ini Sesungguhnya
ia adalatr seorang yang dipilih dan seorang
rasul dan nabi. (51)I(arrdtelah memanggilnya
dari sebelah kanan Gunung Thur dan Kard

telah mendekatkannya kepadaKami di waktu
dia munajat (kepada Kami). (52) Karni telah
menganugerahkan kepadanya sebagian
rahrnat Kanni, yaitu saudaranya, llarun men-
jadi seorang nabi. (53) Dan ceritakanlah (hai
Muhammad kepada mereka) kisah Ismail
$"trg tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesung-
guhnya ia adalatr seorang yang bena"r ja^njinya
da"lr dia adalah seorang rasul da^n nabi. (5a) Ia
menyuruh ahlinya unhrk shalat dan menunai-
l<a^rr zakat, dan ia adalah seorangyang diridhai
di sisi fthannya- (55) Dan ceritakanlatr (hai
Muhammad kepada mereka), kisah ldris (ya"rg
tersebut) di dalam Al-Qur-an. Sesungguhnya
ia adalah seorang yang sangat membenarkan
dan seorangnabt (56) Karrd telah mengangkat-
nya ke martabat yang tinggi. (57) Mereka itu
adalah orang-orang yang telah diberi nilonat
oleh Allah, ydh para nabi dari kehrrunan
Adam, dari orang-orang yang Kami a^ngkat
bersama Nuh dan dari kehrnrna^n lbrahim dan
Israel, dan dari oran$-orang yang telah l(ami
beri pehrnjuk dan telah Karni pililr. Apabila
dibacalcan ayabayat Allah Yang Maha Femurah
kepada mereka, maka mereka menyungkur
dengan bersujud dan menangis. (58) Maka
datanghfi sesudah mereka, pengganti (y"ttg
jelek) yang menyia-nyia^kan shalat dan mem-
perhrmtkan hawa nafsunya. Maka, mereka
kelak akam menemui kesesatan. (59) Kecuali
orang-orang ydng bertobal beriman, dan
beramal saleh, maka mereka ifu a^kan masuk
surga, tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun
(60) Yaih suqga'Adn yangtelah dijanjikan oleh
Tbhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-
harnba-Nya, sekalipun (surya) itr tidaktampak
Sesungguhnya janji Afhh pasti akan ditepati.
(61) Mereka tidak mendengar perkataan yang
tak berguna di dalam su{ga, kecuali ucapan
salam. Bagi meneka rezekinya di surgaitr tiap-
tiap pagr dan petang. (62) Ituhh surga yang
at<an Kand wariskan kepada hamba-harnba
Kard yang selalu bertakna (63) Dan tida.klatr
kami fiibril) hrrun, kecuali dengan perintah
Tbhanmu. Kepunyaan-Nyalah apa-apa yang
ada di hadapan kitan apa-apa yang ada di
belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara
keduanya, dan tidaklatr Ttrhanmu lupa. (Ol)
Tbhan (yang menguasai) langit dar buni serta
apa-apa yang ada dianta^ra keduanya, maka
sembahlah Dir dan berteguh hadlah dalarr
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beribadatr kepada-Nya. Apakah kamu me-
ngetahui ada seora^ng yang sama dengan Dia
(yr",g pahrt disembatr)P' (65)

Penga.ntar
Berakhirlah sudah kisah kelahiran Isa dengan

tersingkapnya apa yang terdapat dalam dongeng-
dongeng seputar kelahiran Isa berupa peneingkar-

an, pendustaan, dan penyesatan keyakinan.. Itulah
yang menjadi sandaran bagi sebagian kelompok
Ahli Kitab dalam akidah-akidah (ideologi) mereka
yang rusak. Selanjutnya dari penggalan surah ini
adalah lembaran dari kisah Ibrahim yang mem-
bongkar terang-terangan apa-apa yang terdapat
dalam akidah syirik berupa pengingkaran, pen-

dustaan, dan penyesatan tersebul Ibrahim adalah
sebuah nama yang menjadi tempat penyandaran
(intisab) bangsa-bangsa Arab. Kaum musyrikin
berkata, "sesungguhnya bangsa-bangsa Arab ada-

lah para penjaga rumah yang telah dibangun $akni
Ka'bah) oleh Ibrahim dan [smail."

Ibrahim adalah Cermin dan Sosok ldeal
Penyeru Dal$ilah

Tampaknya dalam lembaran kisah ini terkan-
&ng syaklltiyyah'sosok teladan' Ibrahim yang
penuh dengan keridhaan dan kelembutan. Tampak
jelas pada pribadinya prototipe ketenangan dan
kelembutan pada lafal-lafal dan ungkapan-ungkap
annya yang diceritakan dalam Al-Qur'an yang di.
tuangkan dalam bahasa Arab. Begitu pula pada

sikapsikap dan kiprahnya dalam menghadapi ke
bodohan yang dilakukan bapaknya.

Rahmat Allah terlihat demikian jelas pada diri-
nya, penggantian dirinya dari bapaknya dan peng-

ikutnya dengan kehtrunanyang salehyang kemu-
dian menjadi umat yang besar. Dalam umat tersebut
ada barisan para nabi dan orang{rang saleh. Maka
datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek)
yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan
hawa nafsu. Pengganti yang menyimpang dari jalan

yang telah diajarkan oleh bapak mereka, Ibrahim.
Mereka itu adalah orang{rang musyrikin.

Allah telah menyebutkan bahwa Ibrahim adalatt

seorang yang sangat membenarkan dan seorang
nabi. I-afal "shiddiq " mengandung makna bahwa ia

adalah orang yang sangatjujur Oenar) dan senan-

tiasa membenarkan (kebenaran). Kedua sifat itu
sesuai untuk Nabi Ibrahim,

iyS6tt-iq6-*l'9,';'f er\,q:<:\eftv
ta,^;&ti1;:':b:eJ6fr :t,tl'j-
'4A.#6!r;spCl46tcie7iy'Au

G?(iiffi_,J,16-;y-;g_g(r;'&)
t4;;*ttK;Fli

"Cnitalmnlah (hai Muhammad) kisah lbrahim di
dnlnn Al-Kitab (Al-@ti an) ini. Sesunguhnya ia adn-

lnh seorang yang amat membenmlmn lagi searang nabi.

Ingatlah lutika berkata kepada bapaknya, 'Wahai
bapakku, mengapa lwmu menyembah sesuatu yang
tidnk mmdtngar, tidak melilwt, dnn tidak dapat mc-

n ohng lwmu s edikit pun ? Wahni bapakku, s esungguh-

nya telnh d"atang lupadaku wbagian ilmu pengetnhuan

y'ang tidak datnng lupadamu, maka ikutilah aku,

nis cay a aku alan menurj uA:kan ktpadamu j alnn y ang

Iurus. Walwi bapakku, janganlah lmrnu menyembah

setan. Sesungguhnya setan itu durlmlu lepadn Tillmn
YangMaha Pemurah. Wahai bapakku, sesungularya

aku kluwatir bahwa lamu akan ditimpa a,<ab dari
Tuhan Yang Mah.a Pemurah, maka lmrnu menjati
lawan bagi setan."" (Maryam: 4l'45)

Dengan kelembutan seruan dakrratrnya lbrattim
menghadap bapaknya. Ia berusaha unhrk menun-
jukinya kepada kebaikan yang telah Allah karunia-
kan dan ajarkan kepadanya. Dengan rasa cinta
Ibrahim berbicara kepada bapaknya, 'Wahai,
b ap akku ", dan bertanya,

"...mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak
mntdmgar, tidnk melihat, dnn tidak dapat manl.ong

lamu s edikit pun ? " Qllary amz 42)

Pada dasarnya dalam beribadah, manusia ber-
orientasi kepad aZatyanglebih tinggi darinya lebih
tahu dan lebih kuat darinya. Mengangkat-Nya ke
derajat yang tinggi dan mulia dari kedudukan ma-

nusia ifu sendiri. Bagaimana manusia berorientasi
kepada maktrlukyang lebih rendah dari manusia!
Bahkan, kepada maktrluk yang martabatnya lebih
rendah daripada derajat binatang. Tidak bisa men-
dengar, tidak bisa melihat,dan tidak dapat menG
longnya sedikit pun. Ini terlihat pada bapaknya
Ibrahim dan kaumnya yang menyembatr berhala-
berhala seperti halnya yang dilakukan kaum

Quraisy yang dihadapi Islam.



Juz WI: Akhir al-IGhfi, Maryam, danThaahaa (s70) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an W

Inilah sentuhan (pendekatan) pertamayang di.
lakukan Ibrahim saat ia memulai dakwahnya ke
pada bapaknya Kemudian dijelaskan bahwa dirinya
tidak menyampaikan dakwahnya itu dari dirinya
sendiri, tapi dari ilmu yang datang dari Allah dan
kemudian memperoleh petunjuk itu. Meskipun
Ibrahim lebih muda umurnya dibanding bapaknya
dan lebih minim pengalamannya, narnun al-Madad
al-'(Ilni'ban[tan Allah' membuabrya memahami
dan mengerti kebenaran. Ibrahim menasihati bapak-
nya yang belum pernah menerima ilmu itu supaya
bapaknya mengikuti jalan yang akan menunjukinya
kepada hidayah,

"I,llahai bapakku, sesungguhnya aku A:hnwatir bahwq
kamu akan ditimpa a<ab dari Tuhan Yang Maha
Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan."
(Maryam: 45)

Tidak ada yang namanya kegengsian (hal yang
tidak pantas) jika ada seorang bapak mengikuti
anaknya, apabila anaknya ifu selalu mengadakan
kontak dengan sumber yang Mahatinggi (Allah).
Akan tetapi, seorang bapak hakikatuiya mengikuti
sumber tersebut dan meniti jalan petunjuk itu.

Setelah kerancuan yang terdapat pada penyem-
bahan berhala terbongkar dan setelah penjelasan
sumber yang dijadikan acuan dan rujuan oleh
Ibrahim dalam dakwahnya terkuak, maka Ibrahim
menerangkan kepada bapaknya bahwajalan yang
sedang diambil bapaknya itu adalah jalan setan dan
dirinya akan menunjukinya kepada jalan ar- Rahm"an
(Allah Yang Maha Pemurah). Ibrahim sangat ltra-
watirAllah memurkai bapaknya dan menghabisi.
nya karena bapaknya menjadi pensikut setia setan.

"Wahai bapakku, sesunguhnya aku k:lwwatir bahwa
lamu almn ditimpa azab dnri Tuh"an Yang Mala Pe-

muralt, mnkn lmmu mmjadi lawan bagi setan "(Ma^n
yam:45)

Setan adalah maktrluk yang menggoda manusia
untuk menjadi penyembah-penyembah berhala
selain Allah. Maka, orang yang menyembah ber-
hala-berhala tersebut, seolaholah ia menyembah
setan. Dan, setan itu durhaka kepada Rahman
(Yang Maha Pemurah). Ibrahim memperingatkan
bapaknya dari kemurkaan Allah atasnya, sehingga
menyebabkan bapaknya mendapat siksa dari Allah.
Ibrahim khawatir jika perbuatan bapaknya me-
nyebabkan ia (sang bapak) menjadi seorang wali
dan pengikut setia setan.

Hidayah Allah kepada hamba-Nya untuk me-
lakukan ketaatan adalah sebuah kenikmatan. Se

dangkan, qadha-Nya atas manusia menjadiwali-wali
setan adalah sebuah siksaan. Siksaan yang akan
menyerebrya ke dalam azab yang sangatpedih dan
kerugian besar di hari hisab nanti.

Akan tetapi dakwah (ajakan) yang lemah-lembut
ini, dengan menggunakan lafrl yang paling baik dan
paling indah tidak akan sampai ke dalam hati yang
rusak. Namun, tetap saja ayahanda Ibrahim mem-
balasnya dengan pengingkaran, pengancaman, dan
kecaman siksaan,

"Berlrnta bapaknya, 'Bencilah lwmu lepada tuhnn-
tuhnnku, hni lbrahim?Jika knmu tidnk buhntti, mnla
lannu alan kuraj arn dan tingallarilnh alw huat waldu
y ang lama."' (Maryam: 46)

Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai
Ibrahim? Tidak suka untuk beribadah kepadanya
dan malah menantangnya? Atau, malah keberanian-
mu terhadapnya sudah pada puncaknya? Ini adalah
sebuah ancaman bagimu yakni akan datang ke-
matian yang mengenaskan, jika kamu kukuh de
ngan sikapmu yang eksfem itu,

".. Jila lumu tidnk bnhmti, maltn larnu alwn lwmj am.... "

Mak4 henghanglah kamu dari hadapanku dan
menjauhlah dariku untuk selamanya Ini demi ke
langsungan hidupmu, apabila kamu ingirl selamal

"...dan tinggalknnlah aku buat waktu yang lamn."
(Maryam:36)

Sikap dan tindakan bodoh inilatr yang akan banyak
ditemui para penyeru dakwah kepada petunjuk.
Dengan kekerasan inilah, ucapan yang baik dan
lembut akan berhadapan. Itulah perseteruan antara
keimanan dan kekufuran. Pertarungan hati yang
digembleng dengan keimanan dan hatiyang telah
dirusak oleh kekufuran.

Tapi, Ibrahim yang berwatak lembut itu tetap
tidak marah dan tidak kehilangan rasa berbakti
dirinya, lemahJembutrrya dan adabadabnya ter-
hadap bapakny4

o,5ff:'yUGl*Jv"6$$"JG
V;r,iiplu6;i6'F*Vg$;

*W;,'i;\fSi<IbL")
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"Bulata lhrahim,'Semnga krsela.matan dilimpahknn
lecpadnmu, alw aknn meminta ampun bagimu l"podo
Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik lupadaku.
Alw alanmmjauhlun diri daripadnmu dnndari apa

yang lwrnu seru selnin Allah, dan aku akan berdoa

lupada Tilhanku, mudah-mudahnn aku tidak akan
lcncewa furryan bndna lupada Thhanku."'(Maryann:
M-48)

Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.
Tidak ada perdebatan, cacian, jawaban dengan
ancaman, dan balasan keras lagi kepadamu. Aku
akan memohon kepada Allah agar Dia meng-
ampunimu, agar Dia tidak menyiksamu lantaran
pendirianmu dalam kesesatan dan pendirianmu
membela setan. Bahkan, (aku memohon) semoga
Allah merahmatimu, sehingga Dia memberikan
karunia hidayah kepadamu. Rabbku selalu me
mutakanku dan mengabulkan permohonanku.
Apabila keberadaanku di dekatrnu dan ajakanku
kepadamu unhrk beriman membuat kamu tersakiti,
maka aku akan menyingkir darimu dan dari kaum-
mu. Aku akan menyingkir dari tuhan-hrhan yang
kamu seru selain Allah. Aku akan memohon ke
pada Tuhanku saj4 seraya mengharapkan agar Dia
tidak membuatku kecewa.

Yang diharapkan Ibratrim hanyalah agar bapak-
nya terhindar dari kesengsaraan. Ifu merupakan
adab dan rasa ketindaksanggupan yang ia rasakan.
Ibrahim sedikit pun tidak menganggap dirinya me
miliki keistimewaan dan tidak berharap banyak
selain dari terhindarnya bapaknya dari kesengsaraan!

Begitulah Ibrahim menyingkir dari bapaknya
dan kaumnya beserta fuhan-fuhan dan sesem-
batran-sesembahan mereka Ia berhijrah mening-
galkan keluarga dan kampung halamannya. Allah
pun tidak membiarkan Ibrahim hidup sebatang
kara. Dia mengaruniakan kepadanya keturunan
yang banyak dan menggantikannya dengaan yang
lebih bailq

'6t.:"1j,[5-'ifr giu6tfi:"Y3{i;i6t
L;rtjl6r'811ff;%z.jr'

tQfe+'da:4a1;,
'Makn, kttika lbrahim sudah mznjaultlan diri dnri
mnela dnn dnri apa yang rnnelw sembah selnin Alhh,
Kami anuguahkan lupadanya Ishak dan Ya'qub,

masing-masingnya Kami angknt menjadi nabi. Dan,
Kami anugerahkan lcepada mereka sebagian dari

rahmat Kami dan Kami jadilwn merelu buah tutur
yang baik lagi tinggt." (\tlaryarn: 49-50)

Ishaq adalah anak Ibrahim yang didapat dari
Sarah, yang sebelumnya mandul. Sementara Ya'qub
adalah anak Ishaq. Tetapi, Ya'qub dianggap sebagai

anak lbrahim, karena dilahirkan pada kehidupan
kakeknya, dibesarkan di rumah dan lingkungan-
nya. Seakan-akan Ya?ub anak kandungnya sendiri.
Menimba ilmu darinya dan diajarkan oleh kettrun-
annya. Ya'qub juga bergelar nabi seperti bapaknya.

'Don" I(ami anugnah}an kzpada mnela sebaginn dmi
rahmat l{ami...."

Mereka itu adalatr lbrahim, Ishaq, Ya'qub, dan
keturunan-kefu runannya \{ata r ahmat disebutkan
di sini, karena rahmat ini adalah sifat yang paling
menonjol pada nuansa surah ini. Juga karena ratrmat
adalah pemberian Allah yang Ailah gantikan bagi
Ibrahim atas keluarga dan kampung halamannya.
Menemani dirinya dalam kesendirian dan keter-
asingannya.

"...dan Kami jadilui dia buah tutur yang baik kgi
tittgi."SlIaryanz 50)

Mereka adalah orangorang yang shiddiqdalanr
dakrvatrnya, didengar kata-katanya oleh kaumnya,
serta ajakan mereka dijadikan panutan dalam ke-
taatan dan sambutan hangat kaumnya

Kisah Para Nabi
Kemudian ayatAKur'an beralih bersama anak-

keturunan Ibrahim dengan menyertakan keturun-
an Ishaq serta menyebutkan Musa dan Harun,

t6.{gl66l:or*96;;4sciis
A6;gqVf,it{y,ht-icnr-'6

tqt6itr6o
'Dan utitnlwnkh (lwi Mulwmmad lupada mnelu)
kisah Musa di dnlnrn Al-Kitab (Al-@i an) ini. Se-

sungguhnya in adnl.ah seorangyang dipilih dnn seorang

rasul dnn rnbi. Kami tclnh mcmnngilnya dnri sebelah

luran GunungThur dnn l(nmi telnhmmddwtlannya
kzpada l{ami di waktu dia munnjat (l"pda Kami).
Kami telah menganugnahlmn kepadnnya sebagian

rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun mmjadi
seffatg nabi." @Iaryam: 51-53)
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Ayatini menyebutkan sifattentang Mus4 bahwa
ia adalah seorang yang dipilih dan telah diseleksi
oleh Allah. Allah mempersiapkannya untuk me-
ngemban dalnvah-Nya. Musa adalah seorang nabi.
Rasul itu adalah pelaku dakwah dari para nabi yang
diperintahkan unhrk menyampaikannya kepada se
luruh manusia Seorang nabi tidak dibebankan me
nyampaikan dakwah kepada manusia. IGrena nabi
itu sendiri adalah pemilik akidah yang menerima
langsung dari Allah. Dahulu bani Israel memiliki
para nabi yang begitu banyak yang bertugas
menyampaikan dalnvah Nabi Musa dan berhukum
dengan kitab Taurat yang dibawanya dari sisi Allah,

"Yang dengan Kitab itu, diputuslwn perlwra 0ran{7
orang Yahudi olzh nnbi-nati y mg menyerah diri lccpadn

Allnh olzh orarg- omng alim mnela dnn p endzn mnelm
disebablwn merekn diperintahkan memelihnra kitab-
kfnb Alkh dnn mnelm mmjadi salcsi tnhadnpnya."
(al-Maa'idah: 44)

Penggalan ayat menerangkan keutamaan Musa
berupa seruan terhadapnya dari sebelah kanan
gunungThur (al-aym.an'sebelah kanan' dari posisi
Musa saat itu) dan kedekatannya dengan Allah
dalam ukuran kalam. IGlam (perkataan) yang dekat
dalam bentuk munajat. Kita tidak tahu bagaimana
kalam waktu itu. dan bagaimana Musa melakukan-
nya. Apakah itu adalatr sebuah suara yang dapat
didengar oleh telinga atau yang diterima dengan
instrumen yang ada pada manusia seluruhnya Kita
jusa tidak tahu bagaimana Allah mempersiapkan
eksistensi Musa sebagai seorang manusia dalam
menerima kalamullah yang azali. Kita hanya dipe-
rintatrkan dalam batasan mengimaninya saja batrwa
hal itu terjadi. Dan, itu bagi Allah sangatlah mudah
untuk disampaikan-Nya kepada makhluk-maKrluk-
Nya dengan cara apa pun dari caracara-Nya.

Musa adalah manusia biasa yang memposisikan
diri layaknya manusia Sedangkan, kaliurrullah tetap
mulia pada kemuliaan-Nya. Dari dulunya juga ma-
nusia itu tetaplah manusia dengan tiupan dari Roh
Allah.

Disusul dengan penyebutan rahmat Allah ke-
pada Musa ketika Dia membantunya dengan cara
mengutus saudaraMus4 Harun, bersamanya, saat
Musa memohon kepada Allah untuk menolongny4

"Dan saudaraku Harun dia bbih fasih lidahnya
daripadaku, makn utuslah dia bnsamalru sebagai
punbantuku untuk mmtbennrkan (p6rkatnnn)ku. " (al-

Qastrastr:3a)

Lafal rahrnal tetap menjadi shilal'naungNt'
nuansa seluruh isi surah ini.

Kemudian penggalan (tema) ayat beranjak ke
sisi lain dari keturyrnan lbrahim. Maka, disebut-
kanlah Ismail, neni:k moyangnya bangsaArab.

'Dan caitaknnlnh (ai Muhnmrnad lupadn mnelw)
kisah Ismnil (yang tnsebut) di dnlam Al.@ti an. Se-

sungguhnya ia adnlah seorang y ang banr j anjinya dnn
dia adnkh semangrasul dan nnbi. Dan, ia mmyuruh
ohh"yo untuk slmlat dan mmunailwn zpkat, dnn ia
adalah seorang yang diridlai di sisi Tuhannya. " $/Ia*
yanz 54-55)

AlQur'an menyebutkan di antara sekian sifit-
sifat Ismail, bahwa ia adalatr seorang yang benar
janjinya. Membenarkan janji adalah sebuah sifut
seorang nabi dan orang saleh. Wajar saja sifat ini
begitu menonjol pada Ismail dengan bobot yang
membuatpenampakannya dan penyifatannya dalam
bentuk yang khusus.

Ismail adalah seorangrasul. Maka, sepafubrya-
lah ia berkiprah'menyampaikan dakwahnya di
tengah-tengah bangsa Arab pertama. I(arena, ia
adalah kakek mereka yang sangat terpandang.
Dahulu pada bangsa Arab terdapat orang-orang
yang bertauhid, sosok-sosok yang memegang risa-
lah Muhammad saw.. Namun, pendapatyang lebih
kuat adalah bahwa mereka ihr adalatr sekelompok
kaum bertauhid dari pengikut Ismail. Tema ayat
juga menyebutkan beberaparukun akidah (pene
gak-penegak akidah) yang terdapat dalam ibadatr
shalat dan zal<aL Hal ini diperintahkan kepada
oftmg{rang yang melaksanakan keduanya. Lalu,
ditetapkan atasnya batrwa Ismail adalah seseoftrng
yang diridhai di sisiTuhannya" Ridha adalatr salatr
satu ciri dari ciriciriyang menonjol dalam surah ini
dengan nuansanya. Dan, sifat ridha ini serupa
dengan sifat rahmal Di antara keduanya ada ke
dekatan makna!
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Kttr{;#($(;'io;K:tf ;^"31;'$efi6

tq:!

Tbrakhir, tema (penggalan) surah menuhrp semua

isyarat-isyarat tersebut dengan menyebutkan Nabi
Idris,

'Dan cnitalmnlah (ni Mulamm.ad kepada rnnelm),

kisah Idris (yang, tersebut) di dalnm Al-@tian. Se-

sungguhnya ia adalah selrang yang sangat mem-

b enmlun dnn s emang nabi. Karni telnh menganglatny a

lce martabat y ang tinggi. " Sr/Iary amz 56- 57)

Kita tidak tahu sama sekali batas zaman Idris.
Namun, pendapat yang terkuat menyebutkan
bahwa dia adalah pendahulu Ibrahim dan tidak
termasuk dalam jajaran nabi.nabi bani Israel.
Kareria itu, ia tidak disebutkan dalam kitab-kitab
mereka. Al-Qur'an sendiri memberikan sifat ke-
padanya bahwa dia adalah seorang yang sangat
membenarkan dan seorang nabi. Al-Qur'an telatr
mengabadikan bahwa Allah telah mengangkatnya
ke martabatyang tinggr. Sehingga kedudukannya
tingsl dan namanya disebut-sebul

Ada sebuatr pendapaf yang kita akan sebutkan
sekadar penyertaan tentang perikehidupannya,
tanpa kita benarkan ataupun kita nafkan. Sebagian
pemerhati masalah-masalah kebud^yaan Mesir
mengatakan bahwa nama ldris adalah tn'rib'peng-
Araban'dari kata audrisMesk Kuno. Ini seperti
nama Yatrya yans taTibnya dari kata yuhannn^
Sedangkan, kalimat Ily as d adalatr ta'rib dari l<^ta

4^to
Dari pendapat inilah muncul shiglwtshiglwt'asal

katakata dongengdongeng yang demikian banyalc
Mereka berkeyakinan batrwa Idrjs naik ke langit
dan membangun sebuah'Arsy' (singgasana) yang
besar. Setiap orang yang ditimbang amal-amalnya
setelah mati dan mendapatkan kebaikan-kebaik-
annya lebih berat daripada kesalahan-kesalatran-
nya, maka ia akan menyrsul'Auzaris" yang mereka
jadikan sebagai tuhan bagi mereka Mereka diajar-
kan ilmu-ihnu pengetatruan sebelum ia naik ke langit

Yang penting, cukuplah kita meyakini apayang
terdapat dalam Al{ur'an dan mentarjih (rnenguat-

kan) batrwa Idris adalah salah satu dari para nabi
sebelum zzrfiMn bani Israel.

Karakter Pemisah Generasi Berta"kwa
dengan Generasi Pendosa

Penggalan ayatlalu mulai menjabarkan kehidup
an para nabi ifu, unhrk menimbang-nimbang antara
pionir dari barisan kaum mukminin lagi bertakwa
dengan barisan yang mengingkari mereka baik itu
dari kubu musyr,ikin Arab ataupun dari kubu kaum
musyiikin bani I'srael. Ternyata garis perbedaan di
arttarakeduanya sangat tajam, jarak yang sangat
runcing, jurang pemisah yang dalam, dan pembeda
yang sangatjauh antara generasi terdahulu dengan
generasi belakangan,

";4i:"\'.:;:3otie4)i,;#fi6'r-ii4i
g'i J{r e t4;egxi ;, d qt:r}
\'it-vi jFjJ-i(r4evr'ty(,{{s
152i\VtA &'p* :z iit * * fr W

*,U;A.JJ:'75;3\W$
"Merekn itu adal.ah 0ran{:ov6ng yang telah dibni
nilsnnt obh Allnh y aitu para rubi dn ri leturunan Admry
dmi urang- mang y ang Kami anglwt bnmma Nuh, dari
Iuturunnn lhrahim dan lvrael, dan dari nrang'nrang

yarry tclah Knmi bni petunjuk dan tulnh l{ami pilih.
Apabiln dibacalan ayat-ayat Allah Yang Maln Pe-

murah ktpod" m.ereka, mnlu mnelu mmyungkur dz-

ngan bnsuj ud dan mmnrryis. Malw dnnrrylnh s esudnh

mnekn, penganti (yang jel"ek) yang mutyia-nyialmn
shalnt dan memperturutlwn hawa nafsunya, makn

mnekn kzlnk alwn mmemui lusesatan." Ft/Iaryam:
58-5e)

Susunan ayat berhenti sejenak ketika penjabaran
ini pada rambu-rambu yang sangat jelas tentang
lembaran kenabian dalam historis manusi4 'para
,ubi dsri lecturunnn Adnm", "dnri orang'maryyang
Kami anglut bersama Nuh', snta "dari lceturunnn
Ihrahim dan Israel". Nabi Adam mencakup seluruh
para nabi. Nabi Nuh selanjutnya. Ibrahim men-
cakup dua keturunan kenabian yang besar. Yaitu,
Ya'qub yang mencakup garis kefurunan bani Isra4
dan Ismail yang kepadanyalah bangsa Arab ber-
intisab (menyandarkan garis keturunannya). Di
antara mereka ada penutup para nabi Muhammad
sw.).

Mereka itrlah para nabi yang diberikan petunjuk
olehAllah. KermrdianAllah memilit*an bagi mereka
generasiyang saleh dari anak kefurunan mereka
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Karakteristik mereka sangat jelas,

"Apabiln dibacalwn ay at- ay at Allah Yang Malm Pemu-
rah leepada rnneka, malw merekn meny ungkur fungan
bnsujud dnn metwngis." (Maryam: 58)

Mereka itu adalah orang-orangyang bertakwa,
sangat kuat rasa sensitivitasnya dengan Allah. Hati
nurani mereka akan bergetar ketika dibacakan ayat-
ayat Allah kepada mereka. Rangkaian kalimat-
kalimat tidak akan sanggup mengungkapkan apa
yang sedang memenuhi perasaan mereka yang
penuh dengan rasa terkesanan yang luar biasa
terhadap ayat-ayatAllah. Sehingsa, derai air mata
membasahi pipi.pipi mereka dan membuat mereka
tersungkur sujud dan hanyut dalam tangis yang
mendalam.

Mereka itulatr orangorang yang bertakrra lagi
lnssasiy'pka'yang hanyut dalam deraian air mata
dan rasa takutyang tinggi karena mengingatAllah.
Setelah mereka datanglah suatu generasi yang jauh
dari Allah. Generasi yang "rnmyia-nyialwn slwlnt"
meninggalkan dan mengingkarinya Juga generasi
y ang "memp erturutlan law a nnfiunya'i tenggelam
di dalamnya. Betapa jauh garis perbedaan di antara
keduanya. Betapa jauhnya antara generasi salaf
(terdahulu) dengan generasi khalaf (sekarang/
mendatang)!

Dari sinilatr ayattadi memberikan ancaman keras
kepada generasi yang menyimpang dari jalan gene
rasi mereka yang saleh. Mengancamnya dengan
kesesatan dan kebinasaan,'Malw mnekn lelnk alan
mmemui lusesatan. " Al-ghayyu artinya terusir dan
tersesat. Dan, akibat fatal keterusiran adalah ke-
sengsaraan dan kebinasaan.

Kemudian dibukalah pintu tobat selebar-lebar-
nya yang menampung di dalamnya sifat-siftt rahmat,
kelembutan, dan kenikmatan,

t;'AtfJ&t41!,W,tir'u\:;49-Jt
:;"Wj,s;r6i->;,ro+*WfrlS-
Jr(,1,gl,rxts $& ;u <,K.if \
d\^1\,^EtLr;;iKA.:&n'#J',56

&6i,w$4rL;;'
"Kecuali orang-lrang yang bertobat, beriman, dan
beramal saleh, maln mereka itu alan masuk surga,

tidak dianiaya (dirugiknn) sedikit pun. Yaitu, surga
'Adm yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha

Pmrurah lrzpada hamba-lwmba-Nya selalipun (surga)

itu tidak tampak. Saunggulary a j anj i Allnh pasti aknn
ditepati. Mnelm tidnk mmfurryar puknnnn yarry tak
buguna di dalam surga, lucuali ucapan sahm. Bagi
mneknre<pkinya di surga itu tiap-tiap pagi dnnpetang.
Itulnh surga y ang alwn lfumi w arislmn lepadn lmmba-
hamba Kami yarrysglalu bntalapa." (Maryam: 60-
63)

Tobatyang dibangun dengan asas keimanan dan
amal saleh, sehingga tampak dampak positif dan
jelas darinya. Tobat yang menyelamatkan mereka
dari kesesatan, supaya pelakunya tidak jatuh ke
dalamnya. Sebaliknya, mereka akan masuk ke
dalam surga dan tidak dianiaya sedikitpun. Mereka
masuk surga unfuk menetap di dalamnya. Surga
yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Matra Pe
murah kepada hamba-hamba-Nya. Mereka pun
beriman kepada surga itu sekalipun (surga itu)
tidak tampak oleh mereka, sebelum mereka me
lihatnya secara langsung. Janji Allah adalah kenyata-
an yang tidak akan meleset

Kemudian ayat Al-Qir'an menggambarkan ten-
tang surga dan penghuni.penghuni yang ada di
dalamnya,

'Merckn tidnk mendnryar pnlwtnan yang tak bnguna
di dnlnm surga, luatali umpan sahm...."

Tidak ada kata-kata yang berlebih-lebihan, beri-
sik, dan perdebatan. Yang terdengarhanyalatr sahr
suarayang sesuai dengan suasana keridhaan, suara
salam. Rezeki yairg terdapat di dalam surga se
muanya terjamin, tidak membutuhkan permintaan
dan bersusah payah lagi. Jiwa pun tidak disibukkan
dengan rasa gelisah dan takut ketinggalan dan
kehabisan (stok surga),

'.. Sagi mnela rerykiny a di surga itu tiap -tiap pagi dan
petang."$llaryamz 62)

Maka, tidak pantas lagi yang namanya per-
mintaan dan rasa gelisah di nuansa keridhaan, ke
nikmatan, dan rasa aman.

"Ituhh surga yang alean lfumi warislan kcpada lanba-
lnmba l{ami y ang selnlu bntnlru a." (Maryam: 63)

Maka barangsiapa yang ingin mewarisi surga
itu, jalannya sudah jelas: tobat, bniman, dnn amal
sa&i. Sedanglan, warisan ketrunan tidak akan ada
manfratuiya lagi. Ada sebagian kaumyang mewarisi
keturunan orang-orang yang bertalava dari para
nabi, orangorang yang mendapat pehrnjuk Allah,
dan orangorang terpilih. Akan tetapi, mereka
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menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa
nafsunya. Maka, warisan nasab (kehrrunan) tidak
ada manfuatnya sama sekali bagi mereka,

'Maka kelak mereka akan menemui kesesatan."
(Maryam: 59)

Ivla^kna Ibadah yang Sebenarnya
Ditutuplah pelajaran ini dengan pengikraran

Rububiah yang muflak hanya untuk Allah, mem-
berikan aratran unhrk beribadah hanya kepada-Nya
dan bersabar terhadap segala beban-beban ibadah
kepada-Nya- Juga menafikan semua bentuk penye
rupzun dan penyamaanAllah dengan sesuafu.

c:r6^()C_dl<x65k?;Lsfie,;
,$,i:rj--Sfi{:t6,$:;gUrWa{.
if*XiX,ylt'q#Vii:;ft t:{4.ttJ

'Dan tidnk tidnklnh lwmi (Jibril) turun, lczanli dnryan
printnh Ifulnnmu. I{epunyann- Nyalnh apa- apa yang
adn di hndnpan kita, apa-apa yary adn di beklnrry
kita, dnn apa-apa yang adn di antnra luduanya--dnn
tidnHah Tilhanmu lupa. Tuhan (yang menguasai)
l^angit dnn bumi serta apa-apa yang adn di antara
kzduanya, malw sanbahlnh Dia dnn bertuguh hntilah
dnlnm beribadnh ktpada-Nya. Apaknh l@nu mzngeta-

hui ada senratg ymg samn dengan Dia (yang patut
dis emb ah) ?' (Maryam: 64-65)

Banyak sekali riwayat-riwayatyang saling me
nguatkan bahwa firman Allah yang berbunfl (ayat

M),'Dan tidnklnh lnmi Uibril) turun, lecuali datgan
perintah Tilhanmu...", seperti apa yang Allah pe
rintahkhn kepada Jibril agar mengatakan kepada
Rasulullah sebagai bantahan atas keterlambatan
turunnya wahyu selama beberapa waktu yang tidak
dibawaJibril kepadabeliau. Sehingga hal ini mem-
buatjiwa Rasulullah merasa cernas dan memendam
kerinduan yang menggebugebu untukberkomuni-
kasi dengan Sang Kekasih. [alu, Allah membeban-
kan kepadaJibril untuk berbicara kepada beliau,

'Dan tidaHah lwmi ]ibril) turun,leecuali dengan
pdnrnhTilltnnmu...."

Jibrillah yang mengendalikan segala sesuatu
atas perintahAllah,

"...Ifupunyann-I,lyalah apa-apa yang adn di lwdnpan

lcita, ap a - ap a yng adn di b ekknng kita, dan ap a- ap a
yang ad.a di antara leeduanya...."

Allah tidak akan lupa kepada sesuatu. Wahyu
hanya turun ketika ada suatu hikmah yang mem-
buatwahyu itu turun,

"... dan,tidakl.ah Tyhanmu lupa. " Sllaryam: 64)

Maka, cocoklah setelah itu pelajaran ini menye
butkan keteguhan hati dalam beribadah kepada
Allah dibarengi pernyataan Rububiah hanya untuk-
Nya tanpa ada sekutu,

'Ifuhnn (yangmenguasai) lnWt dnn burni serta apa-
apa ya:rry ada di antara keduanya...."

Tidak ada Rububiah untuk selain-Nya dan tidak
ada pula sekutu bersama-Nya di alam semestayang
besar ini.

",.ma4il sanbahlnh Dia dan bnteguh hntilolt dnlnm
b nib adnh lwpada- Ny a.... "

Sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam
memikul beban-bebah ibadah ini. Beban itu adalah
beban-beban untuk naikke ufukyang tinggi di sisi
T,atyang disembah dan konsisten di atas tempat
yang tinggl itu. Sembahlah Dia, kerahkanlah se
genap jiwamu, dan isilah segala potensimu untuk
bertemu (Allah) dan menerima perintah di atas
ufuk yang tinggi tersebut. Sungguh, itu adalah
beban yang sangat beral Beban menghimpun,
mengerahkan, dan totalitas dari setiap orang yang
sibuk, dari setiap orangyangkontak, dan dari setiap
orang yang mengalihkan jiwanya kepadaAllah.

Bersama sulitnya beban yang memberatkan itu
ada suatu kenikmatan /kelezatart yang tidak ada
yang dapat merasakannya kecuali orang yang
merasakannya. Akan tetapi, kelezatan itu tidak akan
bisa didapat melainkan dengan beban itu. Atau,
dengan taj anud'tot^lit^s' padany4 menyelami dan
menggapainya dengan segenap anggotatubuh dan
pikiran. Kelezatan itu sedikit pun tidak membeber-
kan rahasianya dan tidak memberikan keharum-
arurya kecuali bagi orang yang taj amtdpadarrya dan
membuka seluruh jendelajendela perasaan dan
hatinya.

"...mnl& setnbahlah Dia dan buteguh hntilnh dalnm
bnib adnh lupada- Ny a.... "

Ibadah dalam Islam bukan sekadar s!'rar-sylar,
tapi ibadah dalam lslam itu adalah setiap keaktifan
(segenap harakah, segenap pikiran, segeriap nial
dan segenap orientasi). lbadah ini adalah suatu
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beban berat yang hendak dituju oleh manusia de-

ngan menggunakan semua fusilitias tersebut unhrk
Allah semata, tanpa sekutu lain. Beban berat yang

membutuhkan keteguhan hati agar hati dapat me-

nuju kepadanya dengan segala aktivitas dari akti-
vitas-aktivitas bumi menuju ke langit. Bersih dari
kotoran-kotoran (dosa yang ada di) bumi, perang-
kapperangkap yang menjerat nafsu-nafsu jiwa dan
tarikan-tarikan hidup yang penuh kenikmatan.

Itulah manhaj hidup yang sempurna, manusia
hidup sesuai dengan manhaj itu. ta benar-benar
merasakan pada setiap hal-hal yang kecil dan besar
sepanjang hidupnya bahwa dirinya hanya ber-
ibadah kepada Allah. Ia naik dengan segenap akti-
vitasnya itu ke ufuk ibadah yang suci dan bersih.
Sungguh, itu adalah manhaj yang membutuhkan
kesabaran, kesungguhan, dan kerja keras.

Dialah Tuhan Yans Maha Esa yang disembah di
alamwujud ini. Dialah tempatyang drtuju fitzh dan
hati-hati yang suci.

",Apal@h knmu mengetahui ada seorangyang satrut

fungan Dia (y ang p atut dis embah) ? " $[aryanz 65)

Apakah kamu mengenal ada tandingan-tan-
dingan lain bagi-Nya? Mahatinggi Allah dari sifat
keserupaan dan kesamaan dengan makhluk-Nya.

{J$ €6s;U1,1JJ;3ji36J
1ttq,Ai'Jiui,ii:;($ailbi

$(:fi;,$6:;s;*

tW46s5#a,h,E,sste
&,e*a+iti3:i3\r;i\".41#7&
rt\;..$-VF'ujt\i\i,#;.tiri;;a.{,;Sir;y,
gdA-S&Ut:*6ffi i[;;-^\([t
o-tG&g6""i6i4i;;;
uy6-:i3!,vY,,u*:rilri;i:${,!3

'Berkata manusian'Behrlkah apabila aku ma6,
bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkit-
kan menjadi hidup kembaliP (66) Dan, tidak-
kah manusia ifu memikirkan bahwa sesung-
guhnya Ifumi telatr mencipta^kannya dahulu,
sedang ia tidak ada sama sekali? (67) Demi
Thhanmu, sesungguhnya a"kan Kami ba^ngkit-
kam mereka bersama setan. Kemudian akan
Karni datangkan mereka ke sekeliling neraka

Jahannam denga"nberluhrl (68) Kemudian pasti
a^kan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa

",sai\:t3<,;f\ftf ,iirfi ,r'+,-1:A,
AA$f,&tV

\76'{65i:,iJt{raA{;L4"iiqiA
"i196*$;tA;A;5i\gt
,f;it(i,lliinlt{:rJfuY,!Kc"
'24;'"9(,-.in\It6tb6S;3i,y
6lKe3q1;j#g*G;LYK
'u*K\e'4#ius:ftt;l\&r:+*
g, fu it 35': -1f, sa$,y;,<i; & 6:rxg
i1*25r$i1u$*,6iJf.af:Sp;5.
',ry;^6JL1ffiit;{J;Str,",:i6ty
jjJ&(ij'J;)itiiilLs;&r&u*i
4S;(1J>iAh'+l$.,i,We
$r;bft\tj;;,J$rLJrg;;;S*5;
eiSLb\&6J:4.-3F).;h:;t
"lr."-j6g(#J;)irt"i4i.i;o.liAi
' g (; "e:a;i|j S; &s $ f't i3 *,
I'J1;;"+{+:at\\}'etv:(a-4ft1
yJ-7A-GuW,it;::^-t:9!;$;;:;r
,illtKiA{:t6(;.*..5."6-,il-r

6t*r7';J<,'5;J1;rAi654ii
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di antara mereka yang sargat durhaka kepada
Thhan Ya"ng Maha Pemurah. (69 Dar,' kemu-
dian I(ami sungguh lebih mengetahui orang-
orang yang sehararsnya dimasukkan ke dalam
neraka. (70) Tldak ada seorang pun daripada-
mu" melainkan mendatangi neraka ifiL IIaI ihr
adahh suatrr kemestian yang sudah ditetaplcan
(71) Kemudian Kami akan menyelamatkan
orang-orang yang bertalnra dan membiarlrul
orang-orangyangzalim di dalam neraka dalam
keadaa.n berluhrt (72) Apabila dibacakan ke-
pada mereka ayat-ayat Kami yang terang
(maksudnya), niscaya orang-orang ya.ng kafir
berkaa kepada onang-orang yang beriman,
'Mana.kah di antara golonga^n (kafir dan muk-
min) yang tebih baik tempat tinggalnya dan
lebih. indah tempat pertemuan(nya)?' (73)

Berapa banya"k umat yang telah Kami binasa-
kan sebelum mereka, seda^ng mereka adalatl
lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih
sedap dipandang mata. (74) Katakanlah,
'Barangsiapa yang yang berada di dalam
kesesatan, maka biarlah Thhan Yang Maha
Pemurah memperpanjang tempo bagrnya.
Sehingga, apabila mereka telah melihat apa
yang diancamkan kepada^nya, baik siksa mau-
pun kiamal maka mereka akan mengetahui
siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih
lemah penolonglgenolongnyai (75) Allah alrur
menambah pehrnjuk kepada mereka yang
mendapat pehrnjuk Amal-arnal saleh yang
kekal itr lebihbaikpahalanya di sisi Tbhanmu
dan lebih baik kesudahannya. (76) Itdaka., apa-
kah kamu telah melihat orang yang kafir ke-
pada,afi-ayatKami dan ira mengata*an, ?asti
aku al."n diberi harta dal anak-' (77) ldakah
ia melihat yang gaib atau ira telah membuat
perjanjian di sisi Tbhan Yang Maln Pemu:iah?
(78) Sekali-kati ddak Kami akan menulis apa
yang ia tata*an, dan benar-bena^r I(ami a^kan

memperpanjtng azab unbrknya. (79) Ifuni
akan mswan'isi apayangiakatakan ihr, dan ia
aftan dafang kepada IGmi dengan seorang dirl
(80) Mereka telah mengambil sembahan-
sembahan selain Allah, agar sesembahan-se-
sembahan itr menJadi pelindungbagi mereka.
(81) Sekati-kali tidakr kelak mereka (sembahan-
sembahan) ihr akan mengingkari penyem-
bahan (pengikut-pengikurrya) terhadapnya,
dan mereka (sembalran-sembaha.n) itu akan
menjadi musuh bagi mereka" (82) fidakkatr

kamu lihatbahwa Karrdtelah mengirim setan-
setan itu kepada orang-orang kafir untuk
menghasung mereka berbuat malsiat denga^n
sungguh*unguh? (83)Ma^ka,j kamu
tergesa-gesa memintakan siksa terhadap
mereka, karena sesungguhnya Ifumi hanya
menghitrng deangnya (hari siksaan) unhrk
mereka dengan perhinrnga^n yang teliti. (84)

(I"gaflaft) hari (ketika) Kami mengumpulkan
orang-orang yang bertakwa kepada Tbhan
Yang Maha Pemurah sebagai peruhrsan yang
terhorma! (85) dan Kami akan menghalau
orang-orang yang durhaka ke nerakaJahannam
dalam keadaan dahaga. (86) Mereka tidak ber
hak mendapat sya^frat kecuali orang yang telah
mengadalran perjarfian di sisi Ttrhan Yang Maha
Pemuralu (87) Dan mereka berkata, Thha.n
Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai)
anak' (88) Sesungguhnya kamu telah men-
datangkan suatr perkataa^n yang sangat mung-
kax. (89) tlampir-hampi" langtt pecah ka"rena
ucapan itu, dan birmi terbelah dan gunung-
gunung runurlL p0) karena mereka mendalnra
Alah Yang Maha Pemurah mempunyai anati
(91) Dan tidak layak bagi Ttrha^n Yang Maha
Pemurah mengambil (mempunyai) analc (92)

Ttdak ada seorang pun di langit dan di bumi
kecuali akan datang kepada Tbhan Yang Maha
Pennrrah selaktr seorang hanrba- (93) Sesung-
guhnya Alah telah menentukan jumlah mereka
dan nienghihrng mereka dengan hitungan
yang telitl (9a) fiap-fiap mereka akan datang
kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-
sendiri. (95) Sesungguhnya orang-orang yang
berima.n dan beramd saleh, kelalc Allah Yang
Maha Pemurah akan menanamkan dalam
(hati) mereka rasa kasih sayang. (96) Mal€
sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-
Q*'* ihr dengan bafusamu, agar kamu dapat
memberi kabar gembira dengan Al-Qur'an ihr
kepada orangorang yang bertakwa dan agar
kamu memberi peringatan dengannya kepada
kaum yang membangkang. (97) Dan, berapa
ba^nyah telah Kami binasakan umat-umat se-
belum mereka. Adaluh kamu melihat seorang
pun dari mereka atau kamu dengar suara
mereka /ang samar-samarP' (98)

Pengantar
Pelajaran dalam surah ini sudah berlalu dengan

kisah Zakariya dan kelatriran Yatrya kisah Maryam -
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dan kelahiran Isa, kisah Ibrahim dan pengasingan
dirinya dari bapaknya. Juga dengan kisah orang-
orang yang datang setelah mereka dari golongan-
golongan kaum yang mendapat petunjuk dan kaum
yang sesat. Setelah itu kisah-kisah tersebutdt-ta'qib
dengan mengikrarkan rububiah yang satu, yang
berhak diibadahi tanpa ada sekutu buat-Nya Itulah
hakikat besar yang ditampilkan dan ditampakkan
kisah-kisahnya dengan segala kejadian-kejadian-
nya, babak-babaknya, dan ulasan-ulasannya.

Pelajaran terakhir dalam surah ini akan berlang-
sung dengan suasana perdebatan seputar akidah-
akidah Gdeologi), syirik, dan seputarpengingkar"an
terhadap hari kebangkitan. Pelajaran ini nanti pun
akan menayangkan peristiwa besar hari kiamat,
tempat kembali seluruh manusia dalam nuansa-
nuansa yang hidup, penuh dengan harakah (gerak-

an) serta wujud suka dan duka. Juga melibatkan
seluruh alam semesta di dalamnyalangit-langibrya,
buminya, manusiany4 jinnya, yang mengimaninya
dan yang mengingkarinya.

Kemudian penggalan ayat beralih dengan segala
peristiwaaeristiwa besarnya antara dunia dan
alfiirat. Tirk disangka, ternyata keduanya memiliki
keterpautan safu sama lain. Pengantar di sini akan
memaparkan tentang bumi, lalu memaparkan hasil-
hasilnya (dari amal-amal perbuatan manusia) di
alam aktrir kelak (akhirat) . Jaraknya pun tidak akan
dilampaui oleh beberapa ayat atau beberapakalimal
Sehingga, terekam dalam benak bahwa alam se
mesta ini seluruhnya memiliki hubungan, keterikat-
an, dan saling menyempurnakan.

Kepastian llari Kebangkitan Suatr
Keniscayaarr

{j$ t;UJa;{c$J-*$J6J
';ttqeiQ'Sa:iffv(l,p'i,l?'i

"Bnkata mnnus'ia, 'Betullmh apabila aku mnti, aku
sungguh-sungguh aknn dibangkitkan menjadi hidup
lurnbali ?' Tidnkknh m.anusia itu memikirlmn bahwa
sesungguhnya Karni telah menciptaknnnya dahulu,
sedang ia tidak ada sama seluli? Demi Tithanmu,
sesunguhnya alan Kami bangkitlwn merela bersama

setan. Kemudian alan Kami datangkan mueka lee

selukling rcralaJalwnnam dengan bnlutut, Kemudian
pasti aknn Karni tmik dari tiapaiap golnngan siapa di
anlma mnelrn yang sangar durlnla lupadn Tithm Yang

Malm Pemurah. Dan, kmudian Kami sungguh lcbih
mmgetahui orang- orang I ang s eh.arumy a dimasukiknn

lce dnlam nnalw. Tidnk adn s eorang pun daripodamu,
mzlninlmn mmdnn@ *oL itu. HoJ itu adalnh suatu
kemestian yang sudah ditetapkan. Ifumudian Kami
aknn merryelamntkan orang-Mang yang banlara dnn
memb iarlcan orang- oreng y arry znlim di dalnm nnakn
dalnm luadaan bnlutut." $rllaryanz 66-72)

Episode ini mengawalinya dengan apayang di.
katakan "manusia" tentang hari kebangkitan. Itu
dikarenakan perkataan ini pernah dikatakan oleh
kelompok besar dari manusia setiap zamurnya
yang berbeda-beda. Seakan-akan perkataan itu
(pengingkaran kepada hari kebangkitan) sama
dengan manusia dan penolakannyayang selalu ter-
ulang-ulang di semua generasi,

"Bnlatn m.anusin, 'Betullmh apabiln aku mati, aku
sungguh-sungguh aknn dibangkitkan menjadi hidup
lumb ali ? " @lIary amz 66)

Ihr adalah peni'ingkaranyang dibangun di atas
dasar kelalaian manusia terhadap penciptaan per-
tamanya dahulu. Ada di mana dirinya dahulu? Bagai-
mana ia bisa ada? Manusia dahulu benar-benar tidak
ada, kemudian ada. Hari kebangkitan lebih dekat
unhrk dibayangkan daripada penciptaan manusia
sebelumnya, jika manusia itu sendiri mau meng-
ingatkembali,
'Tulakltnh mnnusia itu mtmikirlan balwa sesungguh-

nya Kami telnh menciptakannya dnhulu, sedang ia
tidnk adn samn selali?"(Maryam: 67)

Kemudian sikap mengingkari dan pengingkaran
mereka di-n'qib dengan qasatn tahdidi 'sumpah
ancaman'. Allah bersumpah dengan diri-Nya sendiri
(dan ihr adalah bentuk sumpah yang paling besar
dan paling mulia) bahwa mereka akan dikumpul-
kan setelah hari kebangkitan. Dan, ini adalah urus
an yangAllah luangkan unhrk mereka,

' D mi Tillnnmu, s esunguhnry a alan l{ami bangkitlan
rnuela bnsamn setan...." (Maryam: 68)&U*-a+tt6:i3\_,*it"41#7&
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Mereka selamanya tidak sendiri di dalam neraka
ifu . Maka, akan Kami bangkitkan m ereka "busama
setan",merel<adengan setan-setan ifu sama (tidak ada

bedanya). Setan-setan itulah yang selalu membisik-
bisikkan mereka untuk ingkar (kepada neraka itu) .

Di antara keduanya ada hubungan pengikut dan yang

diikuti. Antara qaid'pemimpin' dan yang dipimpin.
Di sini digambarkan kepada mereka dengan

benfuk yang kasat mata. Yaihr, ketika mereka ber-
lutut di sekitar nerakaJahannam dengan benhrk
berlutut kehinaan dan penuh cela,

"...Kemudian alan Kami dannglan maelw lu sekn-

liling rcralilJolmnnn dmgan b erlutut. " @llaryamt 68)

Itu adalah bentuk (berlutut) yang menakutkan.
Sejumlah besar manusia yang tidak terhitung itu
dikumpulkan dan didatangkan ke dalam neraka
Jahannam dalam keadaan berlutut di sekelilingnya
menyaksikan kobaran api yang sangat panas embus
annya Junrlah yang besar ihr menanti di setiap detik-
nya untuk ditarik dan dilemparkan ke dalamnya.
Sementara itu, mereka dalam posisi berluhrt dalam
kehinaan dan ketakutan yang amat sangal

Itu adalah gambaran hina bagi orang{rang yang

menyombongkan diri lagi angkuh. [alu, diikuti de
ngantayangan penyeretan dan penarikan dengan kasar

bagi orangorang yang sangat durhaka dan sombong.

"Kemudian pasti almn Karni tarik dari tiap-tiap
golnngan siap a di antnra merelm y ang sangat durhnla
l"p odo Tuhan Yang Mahn Pemurah. " (Maryam: 69)

I afal ayat ini sangat keras, unfuk menggambar-
kan nuansa tayangan penyeretan paksa itu, yang
disusul dengan gambaran pelemparan ke dalam
neraka. Itu adalah gerakan yang mungkin cukup
dengan pengkhayalan!

SesungguhnyaAllah mengetatrui orangorang yurg
paling pantas unhrk dimasukkan ke dalamnya. Trdak
ada seorang pun dari kelompok neraka yang jumlah-

nya sangat besar ini yang diambil secara seram-
pangan. PastiAllatr hitung satu-satu dari semuany4

' D an kcmudian lfumi sunguh lzbih nwngetahui mang-

orang yang seharusnya dimasuklwn ke dnlnm neralea."
(Ivlaryam:70)

Mereka itr adalah orangorang pilihan yang akan

dimasulkan terlebih dahulu dari yang lainnya!
Orangorang beriman pun juga akan menyaksi-

kan peristiwa yang sangat menakutkan itu,

'Dan tidnk ada seorangpun dnripadamu, melainknn

mendnnngi nsralca itu. Hal itu bagi Tuhnnmu adnlah

suan lremzstian y ang sudnh ditcnplwn. " (|,/laryarn: 7l)

Orang-orang mukmin akan dikembalikan, lalu
mendekat dan melintasi nerakaJahannam. Semen-
tara ifu, Jaharuram itu tetap menyala-nyala, memiliki
sifat kelainan (bagi kaum mukminin) dan terus
menjulurkan jilatan apinya. Mereka melihat orang-
orang yang durhaka diseret paksa dan dilemparkan.

"Kemudian Kamir alan meny elnmatknn zrang- orang

yang bntalaoa...."

Maka, neraka pun dliauhkan dari orang-rang ber-
iman. Mereka selamat dan tidak tersentuh olehnya!

"... dan Kami biarlmn orang-orang y ang alim di dakm
nerala dnlnm keadaan bnlutut."(Maxyamz 72)

Bentuk Kesombongan Kaum yang Berdosa
Dari episode yang sangat mengerikan itu, kisah

beranjak ke episode di dunia. Yakni, ketika orang-
orang kafir berlaku sombong terhadap omng{rang
mukmin. Kaum kafirin mengejek-ejek kemelaratan
kaum mukminin. Kaum kafuin itu merasa bangga
dengan kekayaan, penampilan, dan martabat mereka.

rt\;tJtvK'ujtii6,#.6$;;ai;gisyj

&$,rtLv(wL ji1;ii\u
"Dan apabil.a dibacakan kepada mereka ayat-ayat
Kami yang terang (ntnlcsudnya), niscaya lrang-nrang
y ang kartr bnkatq l"podo lrang- nrang I ang beriman,

Mannlah di antnra golnngan (lufr dnn mukmin) yang

kbih baik tempat tingalnya dnn lebih indah tempat
p n t e muan (ny a) ? "' (Mary amz 7 3)

Ifulah forum-forum besar dan tempat perkum-
pulan yang gemerlap. Itulah gengsi nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang{rangyang sombong dan ber-
mewah-mewahan sepanjang historis kerusakan
manusia Di sampingnya ada forum-forum yang pe
nampilannya amat sederhana dan kumpulan-kum-
pulan orangorang miskin, kecuali yang diikat de
ngan tali keimanan. Pada mereka ini tak terlihat ke
mewahan, perhiasan, aksesoris yang gemerlap, dan
tidak pula hal-hal yang diagungkan. Model forum-
forum ini dan forum-forum sebelumnya saling ber-
hadapan dan berkumpul jadi satu di atas dunia ini!

Model forum yang pertama penuh dengan bujuk-
an-bujukannyayang menggiurkan dan mewah. Hal
ini terlihat dari harta kekayaan dan keindahannya,
kekuasaannya dan popularitas dengan kesejahtera-
an yang serba ada beserta kenikmatan-kenikmatan
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lainnya yang mempesona.
Sementara itu, forum yang kedua terlihat dengan

penampilannya yang sederhana lagi minim. Ke-
kayaannya menjadi bahan olokolokan dan hinaan,
tidak terhormat dan dihina-hina. Mereka menarik
perhatian manusia bukan dengan no nkenilmatan
yang disandangxya, bukan pula dengan kesejah-
teraan dan kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi,
mereka diseru dengan nanakidahyang mereka
perlihatkan kepada orangorang yang memandang-
nya. Mereka jauh dari perhiasan, tanpa keindahan
mata apa pun, danbeizzah derganlnahAllah semata"

Sungguh, mereka tidak seperti yang pertama.
Bahkan, mereka ini memperlihatkan kepada orang-
o!'ang yang melihatnya bahwa diri mereka penuh
dengan beban, kesungguhan, jihad, dan kerja keras.
Kamu tidakakan sanggup memberikan upah ke
pada meieka itu dengan apa-apa yang ada di bumi
ini. Ihrlah kedekatan dengan Allah, dan balasannya
yang sempurna akan mereka dapatkan kelak di hari
penghisaban.

Para pemuka Quraisy itu, ketika dibacakan kepada

mereka ayat-ayatAllah (di zaman Rasulullah), mereka

mengatakan kepada orang{rang yang beriman,

'Manalwh di antnra ledua golnnga" (l*f, dnn muk-

mrn) yag lzbih baik tnnpat tinggalnya dnn hbih indnh

tempat p ntcmuan (ny a) ? " @Iaryam: 73)

Orang-orang yang menyombongkan diri dan
tidak beriman kepada Muhammad saw. ataukah
kaum dhuafa yang berada di sekeliling beliau. Mana
kah di antara kedua golongan ini yang lebih baik
tempat tinggalnya dan lebih baik indah tempat
pertemuan(nya) ? An-Nadhir ibnul-Harits, Amru bin
Hisyam, al-Walid ibnul-Mughirah, dan rekan-rekan
pemuka mereka... ataukah Bilal, Ammar, Ktrabbab,

dan saudara-saudara merekayang dihukum mati?

Apakah kalau apayang diserukan Muhammad itu
kebaikan, lalu parapengikuGpengikufrrya ihr adalah

kelompok yang tidak terpandang di masyarakat

Quraisy dan tidak pula membahayakan? Sementara
mereka berkumpul dalam rumah yang miskin lagi
reot seperti rumahnya Ktrabbab? Sedangkan, YmB
menjadi lawan-lawan mereka adalah para pemilik
forum-forum yang mewah, besar, dan berkeduduk-
an sosial yang menonjol.

Itu mungkin menurut logika bumi. Logika orang-

orang yang terhalang-halangi dari ufuk-ufuk tinggt
di setiap zarnmt dan tempat. Sungguh, itulah hik-
mah Allah, di mana akidah harus berdiri tegap de
ngan menanggalkan perhiasan dan warna keme

wahaan. Juga dengan menyingkirkan semua fuktor
rayuan dunia, untuk kemudian menghadap hikrnah
Allah dengan bersih hanya unfirk-Nya semata Trdak
untuk apa-apayang membuat mereka merendah
diri dari popularitas dan kemewahan-kemewahan
duniayang menggiurkan ihr. Mereka memalingkan
itu semua. Yaifu, rpemalingkan diri dari mencari
kerakusan dan manfaat dunia, mengejar-ngejar
perhiasan dan kekayaan, serta mencaricari harta
kekayaan dan kenikmatannya.

Kemudian ayat Al-Qur'an mengulas perkataan
orang{rang kafr yang tengah terlena ihr. Mereka
terlena dengan apayang ada pada mereka seperti
kedudukan tinggi dan perhiasan. Juga dengan
sentuhan jiwayang mengembalikan hati mereka
kepada tempat-tempat kembali kaum yang durhaka
karena mereka telah menyombongkan diri dengan
kedudukan yang'mulia' dan kesenangan-kesenang-

an yang mereka nikrnati,

g6",i6ifii;;;&KfiS
"Berapa banyak umat yang telah Kami binasalan
sebelum merelw, sedang mnelw adnlah lzbih bagus alnt
rumah tangganya dnn lebih wdnp dipandang m.ata."
(Maryam:7a)

Alat-alatrumah tangga pajangan-pajangan rumah,
perhiasan, dan penampilan tidak akan bermanfaat
bagi mereka. Semua itu tidak akan dapat menjadi
tameng bagi mereka dari Allah sedikit pun ketika
Allah menetapkan kebinasaan atas mereka

Ketahuilah bahwa manusia selalu saja lupa Apa
bila ia mau mengingat dan berpikir, pasti ia tidak
akan tertipu dengan penampilan Jika mereka mau
berpikir, maka mereka akan ingat tempat-tempat
kembali oftmg{rimg sebelumnya di sekelilingrrya
yang memperingatkannya dengan keras, meng-
ancarnnya, dan mengintainya, ketika dia tetap

kukuh pada keadaannya itu. Juga ketika mereka
lengah dengan apayang sedang dihrnggu-tunggu
seperti yang ditemui orang-orang sebelumnya,
sedang mereka itu lebih kuat, banyak anak dan

har ta kekayaan daripadanya.
Selanjutnya konteks ayat melirik sisi itu. Ialu,

memerintahkan Rasulullah untuk mengutuk mercka
dalam bentuk Mubahnl"ah Yakni, bahwa siapa saja

dari dua kelompok ihr yang berada dalam kesesat-
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an, maka Allah akan menambah kesesatan baginya
sampai datangjanjiAllah di dunia ataupun di akhirat,

(ul\tfgft J$ifi:qv;f,!AV1,WS
'jt;<'r1",rLi;tAi6l:lt:3iuy1,:t|j,-

V:'51';f\Kti"t&w+-a,*6ffi
\tJr6",s1i

"Katnlmnl.ah,'Barangsiapa y ang yang bna"dn di dnlnm
lusesatnn, mala binrkh Tulan Yang Maltn Punurah mun-
perpanj ang tempo bagtnya. Sehingga, apabik muelw telnh

melihnt apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa

maupun kiamat, malm merekn alwn mmgetahui siapa

yangkbih jelek lududukannya dan lebih lemnhpeno-

lorry-pmokngnya.' All.ah alwn mmnmbah petunjuk ke-

padn mnelu yang nundnpat petunjuk Dan, amnl-amal
salehyangleelal itu lebihbaikpaltalnnya di sisi Tuh"an-

mudnnlebihbaiklusudalnnnya."(Ivlaryam:75-76)

Mereka mengHaim bahwa mereka lebih berada
dalam petunjuk daripada pengikut Muhammad
saw., karena mereka lebih kaya dan lebih ter-
hormal Baildatr kalau begitu! Biarkan Muhammad
saw. berdoa kepadaTuhannya agar Dia menambah-
kan kesesatanbagi salah satu pihakyang sesat dan
menambahkan petunjuk bagi pihak lainnya. Se-

hingga, kalau sudah tiba batas waktunya, dan dia
sama sekali tidak memungkiri bahwa azabbagi
orang-orang yang sesat itu di dunia ini berada di
tangan orangorang mukrnin ata:u azabbesar untuk
mereka di hari kiamat nanti, maka saat ihr mereka
akan tahu mana dari dua kelornpok ini yang lebih
jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-
penolongnya. Di hari itulah orang-orzrng mukmin
bergembira dan berbangga diri
' Dan amal-amal salzh yang lczlml itu lzbih baik pahnk-
nya di sisi Tuhanmu dan lebih baik lcesudahannya."
(Maryam:76)

f€bih baik dari setiap apa yang dibanggakan peng-

huni-penghuni bumi dan yang membuat mereka
terlena' 

* * *

Kufur Merupakan Benhrk Kesesatan
yang Nyata

Kemudian konteks ayat kembali memaparkan
sebuah contoh lain dari kekeraskepalaan orang-

orang kafir dan ucapan lain dari perkataan-per-
kataan mereka yang penuh dengan pengingkaran
dan keanehan,

\7;;J66fr Jt{rtA).{;b"ii,z;J
"iag\1* j;)i3,e;3;;.?)\gt
Sl 274$,1,2 ,< /?l/ l( f,sz, 4 2.,. t t7- -,dj; $l I J.o erlJ-.J I g4'A s-y JAU e:\:*"

tr*rSS;J6!'
'Makn, apakah lwmu telnh melihnt orang yang kafa
fupon" ayat-ayt Kami dan ia mengataknn, 'Pasti aku
akan dibni hnrta d.an annk.'Adnlah ia melihnt yang
gaib atau ia telnh membuat perjanjian di sisi Tilhan
YangMaha Pemurah? Seluli-l{nli tidak. Kami akan

mmulis apa yang ia kanknn, dan benar-bennr Kami
akan memperpanjang arub untuknya. Kami alnn
mewarisi apa yang ia kanknn itu, dan ia akan dnnng
lup ada Knmi dnryan s eorang diri. " Sr/laryam: T7 -80)

Disebutkandalan.asbahunnuatlayatinidengan
sanadnya dari Ktrabbab ibnul-Arts bahwa ia ber-
kata, "Dahulu aku adalah seorang pandai besi. Al-
Ash bin Wail pernah berutang padaku. lalu, aku
datangi dan aku menagih utangnya. Ia mengatakan,
'Sungguh, aku tidak akan membayar utangmu
sampai kamu kufur kepada Muhammad.'Maka,
aku katakan padanya, 'Demi Allah, aku tidak akan
melakukannya. Aku tidak akan mengufuri Muham-
mad sampai kamu mati dan dibangkitkan nanti.'
Maka, al-'Ash berucap lagi, 'Kalau saya mati nanti
kemudian dibangkitkan lagi, lalu engkau datang
kepadaku, maka anak-anak dan harta kekayaanku
akan menggantikan utangku itu. Baru aku bayar
utang-utangku itu kepadamu!'Maka, Allah me-
nurunkan ayat, Maka, apakah kamu telah rnelilmt
lrang yang kafr lupada ayat-ayat Kami dan ia me-

ngatakan, 'Pasti aku almn dibni h.arta dnn anak....""
Demikian yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim.

Ucapan al-'Ash di atas adalah cermin kecongkak-
an dan peremehan orangorangkafrterhadap hari
kebangkitan. Al-Qur'an sendiri jusbu sangat me-

ngecam keras dan mengingkari pengakuan seperti
itu,

'Adaknh ia melihat yang gaib....?"

Apakah dia tahu apayang ada di balik itu?

"...Atau ia membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang

Mah.a Pemurah?" (Maryam: 78)

.6
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Apakah ia membuat perjanjian itu dan ia percaya

bahwa hal itu pasti terjadi? Kemudian datang ulasan
ayat"

"S elrnli - lali tidak.... "

Kata ini adalah lafal penafian dan bentakan. Se
kali-kali tidak, mereka tidak akan melihatyang gaib

dan tidak akan membuat perjanjian di sisi Tuhan
Yang Maha Pemurah. Mereka hanya kufur dan
melakukan penghinaan. IGlau begihr, ancaman dan

metode menakut-nakutinya sangat tepat unhrk mem-

berikan pelajaran kepada orang-orang kafr yang

menuhrpnutupi hatinya,

"sekali-lwli tidak, Kami almn menulis apa yarry ia
lataknn, dan benar-bmar Kami alwn mempupaniang
azl.b untuletya." (\tlLaryamz 79)

Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan
akan Kami catat di hari kiamat nanti, serta tidak
akan dilupakan lagi dan tidak akan terhrkar dengan
hal lain. Itulah ungkapan penggambaran bagi se
buah ancaman. IGlaupun tidak demikian, maka ber-
kelit pasti sesuatu yang mustahil. Ilmu Allah Yang

hidup tidak akan luput dari urusan-urusan yang

kecil ataupun urusamrusan yang besar.

Benar-benar Kami akan memperpanjang azab

untuknya. Kami akan tambahkan azab itrt,l{ami
perlama atasnya, dan tidak Kami lepaskan darinya!
Konteks ayat terus saja membahas tentang anclm-
an dengan cara penggambaran,

"Karni alan m.ewarisi apa yang i'a latalcan itu....'

Yakni, IGmi akan ambil apa yang ia tinggalkan
dari semua yang ia bicarakan berupa harta dan

anak-anaknya, seperti halnya yang dilakukan oleh
seorang ahli waris setelah kematian pewarisnya!

"...dnndia alcan dannglapona Knmi daryan sezrang

drrf. "(I\daryam: 80)

Ia datang tanpa hartany4 anakny4 penolongnya

dan jargonnya. Namun, ia datang dalam keadaan
miskin, sendiri, lemah, dan tangan hampa.

Tidakkah kamu saksikan orang yang kafir ter-
hadap ayat-ayatAllah, sedangkan mereka pasti akan

menjumpai hari di mana ia tidak memiliki apa-apa

lagi? Di hari semuayang mereka miliki di dunia ini
akan dilumatkan? Itulah sebersit contoh dari con-

tohcontoh orang{rang kafir. Teladan kekafiran,
Haiman dusta, dan kemewahan dunia.

Sampailah konteks ayat pada pemapaftm tentang
fenomena kekuirran dan kesyirikan,

gg,G;1:g,K-fu;gi--p,yvIiv
-(Gi\&r+*tlKe3\4ifi<"
,*;<l,tfi:Fg'uiK\ge4i(nj
Jl:t:t-;YiF(5-El{q#F&g\k{)3xt:f;+&1t<, '1,,b. :r -rt - rl ^Jrvr2--i r lJ- Y l'. vl-

8 6; (6 tt-i*;5t'55' E, *' n*_l(

&t:-w*li'"cI$;;$yuuALK#Sgfey)\3atitq-l\z
'D an merela telnh mengambil sembahan-sembahnn

selnin Allah, agm saembalmntesunbahan itu menjadi
pelindung bagi mnela. Sel(nli-kali tidak. kelak mnela
(sembahnn+embahan) itu almn mmgingknri pen em-

bahan (pmgilatt-pengliltnya) tuhndnpny a, dnn mmla
(sembah.a.n-sembahan) itu alcan menjadi musuh bagi

mereka. Tidakkah kamu lihat bahwa Kami telah

mengirim setan-setan itu tcepaaa orang-orang lmfr
untuk rnenghasung mereka bnbuat rnalcsiat dtngan
sungguh-sungguh? Malea janganlnh lwrnu tngaa-gaa
manintalmn siksa tarlndap m.uela, lwrmn sesunguh-

ny a Knmi hnny a menghitung danngny a (ari sikaan)
untuk mcrela dengan pnhitungan y ang tcliti. (Ingatlah)

hnri (krtil(a) Kami mengumpullan uratg-orang yang
butahta lnpon" Tuhan Yarry Maha Pemurah sebagai

p nutusan y ang tnhormat, dan l{ami almn mznghnlnu

oraTg- orang y ang durhalu Iu nnaluJalmnrwm dnlam
keadann dnlaga. Mnela tidnk b nhnk mndapat sy afant

lu cuali orang y ang telnh mmgadnlnn p rj anj ian di sisi

Tuhnn Yang Maltn Pemurah." (lvlaryam: 81-87)

Orangorang yang mengingkari ayat-ayat Allah
ihr menjadikan tuhan-tuhan lain selain daripada
Allah. Memohon inah (kemuliaan), kemenangan,
dan pertolongan kepadanya- Di antara mereka ada
yang menyembah malaikat dan ada pula yang
menyembah jin. Meminta pertolongan mereka dan

memohon kekuatan dari mereka. Sekali-kali tidak!
Para malaikat dan jin akan mengufuri peribadatan

mereka (orangorang kafir) itu. Mengingkarinya
dan berlepas diri kepada Allah dari merek4

' D an merela (s embahnn- sembahan) itu akan menj adi
musuh bagi merelw."(Maryam: 82)

Yakni, dengan cara melepaskan diri dari orang-
orang kafir dan meminta persaksian atas mereka.

Sesungguhnya setan-setan itu terus menggiring
+*t
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mereka kepada perbuatan maksiat dan menguasai
penuh atas orang-orang kafir tersebul Setan-setan
itu telah mendapat izin dari Allah unhrk menje-
rumuskan manusia sejak Iblis meminta mengikat
penguasaan tangannya pada mereka.

'Malen, janganlnh kamu tngem-gaa manintnkan silesa

turhannp merela. " (lvfary alrnz 83)

Hendaknya dadamu tidak menjadi sesak lantar-
an mereka. Karena mereka itu telah ditangguhkan
sampai batas waktu tertentu. Setiap sesuafir dari
amal-amal perbuatan mereka akan dihisab dan di.
minta pertanggungiawabannya atas mereka kelak
Ungkapan ayat di atas menggambarkan ketelitian
hisab dengan gambaran yang dapat disentuh.

"Karena sesennguhnya Kami hnnya menghitung dntang-
nya ftmi silrsann) untuk mnekn dengan pnhitungan
y ang uliti. " Svlaryan: M)

Itulah bentuk penggambaran yang menggetar-
kan jiwa. Betapa malangnya orangyang dijanjikan
Allah atas dosadosany4 amal-amalnya, dan napas
napasnya, lalu semuanya ifu akan menyeretnya
untuk dihisab dengan hisab yang rumit. Kalau saja
ada orang yang senantiasa dimonitor semua aliti-
vitas dan kekeliruan-kekeliruannya oleh seorang
atasan di muka bumi ini, lalu ia merasakan kegun-
cangan, ketakutan, dan hidup dalam kegelisahan
dan pengawasan ketat, bagaimana keadaannya
apabila ia berhadapan dengan Allah Yang Maha
Pembalas dan Perkasa?

Di hari persaksian dari seluruh persaksian-per-
saksian hari kiamat akan ditayangkan proses per-
hihrngan dan penghisaban ihr. Orangorang mukmin
akan datang kepadaYang Maha Pemurah sebagai
perutusan yang terhormat dalam suasana yang
penuh dengan perhormatan dan sambutan hangat,

\Ingatlnh) lnri (kaila) I{nmi mmgumpullan nrang-

orang yang bertalruta l"podo Tfulnn Yang Maha Pe-

mur ah s eb agai p mt tus an y ang tahmmat. " (Maryam :

85)

Sementara orang{rang yang durhaka akan di-
halau ke nerakaJahannam dalam keadaan dahaga
seperti dihalaunya para penjegal,

"Kami alwn menglnlnu nrang- orang I ang durhala Ie
neralmJahannam dahm keadaan dahnga." (Mar-
yam:86)

Tidak ada syafaat pada hari itu kecuali orang-
orangyang mempersembahkan amal saleh dan dia
telah mendapat janji akan disanjar pahalanya di sisi

Allah. Pasalnya, Allatr telah menjanjikan balasan yang
sempurna bagi siapa saja yang beriman dan ber-
amal saleh. Allah tidak akan mengingkari janji-Nya.

Ucapan Pengingkaran Kaum Musyrikin
Kemudian konteks ayat kembali mengetengah-

kan sekali lagi tentang ucapan pengingkaran dari
ucapan-ucapan kaum musyrikin. Ihr terlihat dari
orang{rang musyrik bangsaArab yang mengata-
kan, "Malaikalmalaikat ihr adalah anak-anakAllah."
Orangorang musyrik dari kaumYahudi mengata-
l<an,"Uzair itu anakAllah." Dan, orang-orang mu-
syrikin dari kaum Nasrani mengatakan, "Almasih
itu anak Allah." Seluruh alam semesta akan ber-
guncang dengan perkataan ingkar yang besar ihr,
yang diingkari oleh fitah mereka dan menyebab
kan hati nuraninyalari darinya,

&,1,V{;&i-rt,&6;'o4i6i'$(ti
3t;F,*t'{XJi;bft;tLtA\ir'<-i
,*-S t W gX)t;"-J $ \:r; JL{

&6'J*p-J#)t
'Dan mnekn berknta, 'Tilhan Yang Mahn Pemurah
mengambil (mempunyai) an"ak.' Sesunguhnya lumu
telah mendatangkan suatu perkataan yang sangat
mungknr. Hampir - hnrnpir lnngit pecah karenn ucapan
itu, bumi tubelah, dan gunung-gunung runtuh knrmn
mnela mendalana Allah Yang Malm, Pemurah mem-
punyai annk. Dan, tidak layak bagi Tulnn Yarg Maha
Pemurah mzngambil (mnnpuny ai) annk. "(Ma.ryam:
88-e2)

Sesungguhnya gemerincing lafal dan inti ung-
kapan-ungkapan ayat tersebut ikut melibatkan
naungan kesaksian dalam penggambaran nuansa:
nuansa kemurkaan, nuansa kecemburuan, dan
nuansa keguncangan! Sungguh, nurani alam se-

mesta dan semua muatan-muatan yang ada di
dalamnya akan bergetar, berguncang, dan bergolak
karena mendengar ucapan pengingkaran yang
dialamatkan atas Allah ihr menodai kesucian' Yang
Mahatinggi. Seperti halnya reaksi setiap bagian dari
anggota hrbuh manusia ketika ia marah karena ke
hormatannya diinjak-injak atau ketika kehormatan
orang-oftmg yang menpkainya dan menghormati-
nya diinjak-injak.
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Kemarahan alam semesta atas kalimatyang di.

alamatkan kepada Ilahi ini ikut melibatkan langit-
langit, bumi, dan gunung-gunung. l^afal-lafal de-

ngan semua muatan-muatan maknanya meng-
gambarkan gerakan keguncangan dan kegetar-

annya ifu.
TidaHah kalimat pengingkaran tersebut disebut

sebut,

'Dan mneka bnlwta, Tulwn Yang Maha Pernurah

mengamb il (mempurry ai) anak. " " $lIary amz 88)

Maka, kalimat pengecaman dan penjelekan pun

akan menyrsulnya,

"sesungguhnya lamu telah mendannglan sesuatu pn-
tara yang sangat murrykar."(Maryam: 89)

Kemudian setiap yang diam di sekitarnya ber-

goyang; setiap yang tenang akan terusik; dan se-

luruh alam semesta ikutmaratr karenaberlepas diri
dari kalimat itu. Jagat raya merasakan kalimat ter-

sebut telah menabrak eksistensi dan fitratrnya- Juga
menjauhi apa yang terpatri di dalamnya dan apa

yang tersimpan dalam fitrahnya. Bahkan, me-

ngoyak prinsipprinsip yang telah ditegakkan di
atasnya dan membuatnYa tenang,

"Hampir-h"ampir lnngit pecah larenn umpan itu, bumi

terbel.ah, dnn gunung'gunung runtuh, karmn merekn

mendakwa All'ah Yang Maha Pemurah mempunyai

anak. Dan, tidak lnyak bagi Tuhan Yang Maha Pr
murah mengambil (rnempunyai) anok. " (Maryam:
e0-e2)

Di tengah kemaratran alam semesta ihr, muncul-

lah informasi yang menakutkan,

v* {F;i "11, 
J ;,3 S,>Sai q iJ!=, ay

ii*:; ri*' *, n ia "i{Ai6 $
$f';'+:t4i

"Tidak ad.a seorangpun di lnngit dan di burni lczcuali

atnn danng lrzpadn Titlwn Yang Molw Pemurah sel.alst

seorang tuambi. Sesunguhny a All"ah telnh mmentulmn

iumlah mereka dan menghitung myeky de-ngan
- 
hitungan yong tnliti. Dan, tinp-t .4P mnekn alwn dnnng

Up aan,lUnn padn. hari kia.mat-kiamat dtngan s mdiri-
sindlri." (Maryam: 93-95)

Tidak ada seorang pun di langit atau di bumi,

kecuali menjadi seorang hamba yang akan men-

datangiTuhan yang disembah dalam keadaan tun-

duk dan pahrh. Tidak ada (bagi Allah) yang nama-

nya anak ataupun sekutu. Yang ada hanyalah
makhluk ciptaan dan selaku seorang hamba.

Hati nurani manusia akan bergetar saat mem-
bayangkan penunjukan informasi ini,

"Saunguhnya Allnh tel"oh mmmtukan iumlnh mnelm

dan mntghitung maeka dengan hitungan yang teliti.'
(Maryam: 94)

Tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri
dan merasa lupa bagi seseorang,

' D an, tiap -tinp mmela alan danng ktpadn Ailnh Padn
Inri kiamat dmgan s endiri - wndiri." (Ivlaryam: 95)

Allah akan menentukan pemanggilan masing-

masing hamba-Nya itu. Masing-masing individu
akan datang kepada Allah seorang diri.Tidak di-

temani seorang kawan pun. Tidak pula dapat mem-

banggakan seseorang, meskipun ihr hanyalah ikat-

an dan perasazrn berkelompok yang ia fanatikkan
(totalitaskan). Pada akhirnya pun ia hanyalah se-

orang diri dan sebaQng-kara di hadapan Yang

Mahakuasa.

Kaum Mukminin Adalah Thmu Allatr
yang Mulia

Di tengah suasana kesendirian, ketakutan, dan

kekhawatiran yang amat sangat ifu, terlihat orang-

orang mukmin berada dalam naungan yang menye
limuti dari rasa kasih sayang yang sungguh mulia,

kasih sayang Allah Yang Maha Pemurah,

{'J:;:J"e}t-rg
'$Jr;rvf^z rjtiLy

t(:j[4i
"Sesunguhny a orang- ararg yang bnimnn dnn bnamal

saleh, ktlak Allah Yang Malw Pemurah aknn mma-

namkan dalam (hati) mneka rasa kasih salang."
(Maryam:96)

Pada ungkapan tentang rasa kasih sayang Allah

dalam suasana ini, terdapat forum-forum kesahaja-

an yang menyenhrh kalbu. Juga terdapat roh ridha
yang menyelimuti jiwa. Itulah yang dinamakan

dengan rasa kasih sayang yang tersebar di Mala'ul

Ala. Kemudian memenuhi bumi dan manusia.

Sehingg4 meluapkan seluruh alam semestaini dan

membuatnya terlena..
Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Bulfiari
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dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda,
"senngguhny a apabiln Allnh mmcintai seuang hnmla,
maka Dia akan memanggilJibril dan berkata lu-
padnnya, 'HaiJibril, sesungguhnya Aku mencintai si

fulnn, mala cintnilnh in.' KemudinnJibril pun menyeru

penduduk-p enduduk hngit,'Sesungguhnya Allah mm-
cintai fulan, mnla cinnilnh ia.' Mala, p mduduk kn'git
p un m.entintainy a. Kemudian ditnimnl^ah fu l"an di atas

bumi. Sesungguhnya Allah apabiln membmci serrang

hamba, Dia memangilJibril dnn bnknn lupadnnya,

"HaiJibril, senngguhnya Aku mzrnbmti sifulnn, malw
bencilnh ia.' Malm, Jibril pun munbmdnya Kmrudinn

Jibril mmyeru seluruh penduduk langit,'Sesungguhrry a

Allah mmb atci si fulnn, mnkn b enrilnh lwlinn kzpadn-

nya.'Maka, penduduk langit pun benci kepadanya.

Lalu, dil.etaldkrzn baginya rasa benci di muka bumi."

. ***

Contoh ihr tidak lain hanyalah sebagai kabar
gembira bagi orang-orang yang beriman dan ber-
takwa. Percontohan yang safunya lagi adalah se-

bagai peringatan bagi orang-orang yang durhaka
dan menentang Allah. Semua contoh ini adalah
hduan kitab Al-Qur'an. Allah telah memudahkan Al-

Qur'an ini bagi bangsaArab, maka diturunkalah Al-

Qur'an dengan lisan Rasulullah supaya beliau mem-
bacakannya kepada mereka,

4$;'uigrr34!,5*g,itfi-t:6
Ef:J*;,

' Malu, saungguhny a tzlnh Knmi mudnhlan Al- @i an

itu dengan baltasamu, agar lamu dnpat mrmbri labar
gantrira drngan Al- @tf an itu lupadn orang-oratg y ang

b nnlana ilnn agar lurnu mantrm p eringatnn daganny a

lupadn lwum yang membanglang." (Maryam: 97)

Kemudian surah Maryam ini ditutup dengan
episode yang membuat hati berpikir panjang dan

membuat jiwa lama bergetar. Ktrayalan pun tidak
akan berhenti membayanginya.

# g rk #,fi '--. J s *riGsA"€i
| 

^,1."/ 
-tit.-(i+.r !)f'+JC--l'

' Dan bnapa banyak telnh Knmi birasalan um.at-um.at

sebelum merelca. Adakah kamu melihat seorang pun
dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang
satrutr -samar?" (Maryam: 98)

Ini adalah episode yang mengawali kamu de-
ngan guncangan yang membinasakan dan menye-
limutimu dengan perenungan yang dalam. Seakan-
akan membawamu ke lembah yang membinasakan
dan mencegatrnu pada tempat kembali umat-umat
terdahulu. Di lembah yang nyaris tidak dapat di-
batasi oleh penglihatan. Membuat kfiayalanmu me
lambung tinggi bersama permainan yang pernah
merambah dan bergerak. Kehidupan yang ber-
denyut dan bersuka-ria, angan-angan dan perasaan

yang hidup dan menapaki.
Tiba-tiba kesunyian meliputi, kematian menge-

pung. Sekonyong-konyong semua itu berubah
menjadi bangkai-bangkai, isi perut, kehancuran,
dan kebinasaan. Tidak ada bunyi, tidak ada senhrh-
an, tidak ada gerakan, dan tidak ada suar4'Adnkth
Iannu melihnt seorangpun d.ari mnekn.-. "Uhat dan

tengoklah, 'Athu kamu dengar suara mereka yang
sanuzr-sam.or?"Kamu dengar lalu diamlah. Ketahui.
lah bahwa itu adalah ketenangan yang dalam dan

rasa diam yang menakutkan. Tidak ada seorang
pun selain Allah Yang Esa, yang hidup dan tidak
akan mati. !
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'Thaahaa (1) Kalrd ddak menunrnkam Al-Qr'an
ini kepadamu agar kamu menjadi susah. (2)

fttrpt, sebagai peringatan bagi orang yang
takut (kepadaAllah), (3)yainr dihrrunkan dari
Allah ya^ngmenciptaka.n bumi dan langityang
tinggi. (l) (Vaitu) Thhan Yang Maha Pemurah,
Yangbersemayam di atas'Arasy. (5) Kepunya-
an-Nyalatr semua yang ada di la^ngi! semua
yang di bumi, semua yang di arrtara keduanya'
dam semua ya"rg di bawah tanah. (6) Dan jika
kamu mengeraska^n ucapanmu, maka sesung-
guhnya Dia mengetahui ratrasia dan yang lebih
tersembunyi. (7) Diafah Alhft" tidak ada tuhan
(yrng berhak disembah) melainka^n Dia. Dia
mempunyai al-a.smaaul fuma (nama-narna yang
baik). (8) Apakah telah sampai kepadamu kisah
Musa? (9) Ketika ia melihat apr,lalu berkatalah
ia kepada keluarganyar'Tinggallafr kamu (di
sini), sesungguhnya aku melihat api' mudah-
mudahan aku dapat membawa sedikit
daripadanya kepadamu atau aku akan men-
dapat pehrnjuk di tempat api ihr.' (10) Maka
ketika ia daangke tempatapi ihr ia dipanggil
tlai Musa. (11) Sezungguhnya Aku inilah lbhan-
mu, maka tanggalkantah kedua terompahmu.
Sesungguhnya kamu berada di lembah yang
suci, Thuwa. (12) Aku telah memilih kamu,
ma"ka dengarka.nlah apa yang akan diwahyu-
kan (kepadamu). (13) Sesungguhnya Aku ini

addah AIhb ddak ada arhan (yang hak) seliain
Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah
shalat untuk mengingat Aku. (1a) Sesung-
guhnya hari kiamat ihr akan datang. Aku me-
rahasiakan (waknrnya) agar tiap-tiap diri ihr
dibatas dengan apa yang ia usahakan (15) Ivlaka,
sekali-kali jangmlah ka.rnu dipalingkan dari-
pada^nya oleh orang yang tidak beriman ke-
pada.rrya dan oleh orang yang mengikuti hawa
na.frunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa-
(16) Apakatr ihr yang ditangan kananmuo hai
MusaP (17) Berkata Musa,'Ini adalah tongkat-
ku, aku bertelekan padanya, dan aku pukut
(d""o) dengannya unark karnbhgku' dan bagi-
ku ada Lagi keperluan yang lain padanya-' (18)

Allah berfirma4'femparkanlah iq hai Musa!'
(19) Lafu dilemparka^nlah tongkat itu, maka
tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap
dengan cepal (20) Allah berfirmam,'Peganglah
ia dan jangan takut, Kami a^kan mengembali-
ka^n kepada keadaannya semula. (21) Kepit-
kanhh tanga"nmu ke ketiakmu, niscaya ia ke-
lua^r menjadi putih eemerlang tanpa caca! se-

bagai mukjizat yang lain (pula), (22) untuk
Karni perlihatkan kepadamu sebagian dari
tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat
besar, (23) Pergilah kepada Fir'aun, sesung-
guhnya ia telah melampaui batas.' (24) Berkata
Musa,'Ya Thhanku, lapangkanlah untukku
dadaku (25) da^n mudahka^nlah untukku urus-
anku, (26) dair lepaskanlah kekakuan dari
lidahku, (27) supaya mereka mengerti per-
kataanku. (28) Jadikanlah untukku seorang
pemba^ntu dari keluargaku, (29) (yaitu) Harun,
saudaraku. (gO) Tegal&anlah dengan dia ke-
kuatanlm, (31) danjadikanlah dia sekutrr dalam
urusanku, (32) supaya kami banyak bertasbih
kepada Engkau, (33) dan banyak mengingat
Engkau. (34) Sesungguhnya Engkau adalah
Maha Melihat (keadaan) kami.' (35) Allah
berfirman"'Sesungguhnya telah diperkenan-
kan permintaantmu, hai Musa.' (36) Dan se-

sungguhnya Kami telah memberi nikmat ke-
padamu pada kali yang lair\ (37) yaihr, ketika
Kami mengilharnkan kepada ibumu suatr yang
diilhamkan" (38) Yaih,'Letakkanlah ia (Musa)

di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke
sungai (Nil), maka pasti sungai ihr membawa-
nya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun)
musuh-Ku dan musuhnya-'Aku telah melim-
pahkan kepadamu kasih sayang yang datang

$w,;;'JL ',J;'iciir:;r$ili;Jv.4tl,J/tt --
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dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawatr
pengawasan-Ku. (39) (Yaihr) ketika saudaxamu
yang wanita berjalanr lalu ia berkata kepada
(keluarga Fir'aun)r'Bolehkah saya menunjuk-
kan kepadarnu orang yang akan memelihara-
nyaP IVIaka, I(ami mengembalika^nmu kepada
ibumu" agar senanghatinya dan ddakberduka
cita- Da"n kamu pernah membunuh seoranrg
manusia" lalu I(ami selamatkan kamu dari
kesusahan dan Karrd telah mencobamu dengan
beberapa cobaanl maka kamu titsgal bebe-
rapa tahun di a.ntara penduduk Madyan. Ke-
mudia^n kamu datang menurut waktu yang di-
tetapka^n hai Musa, (40) dan Aku telah me-
milihmu untrlc diri-Ku. (41) Fergilah karnu beserta
saudaramu dengan membawa ayat-ayalKu' dan
janganlah kamu berdualalai dalam mengingat-
Ku. (42)'Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun,
sesunguhnya dia telah melampaui baas. (a3)

Itda.ka,, berbicaralah kamu berdua kepada^nya
dengan kata-kata ya^ng lemah lembut, mudah-
mudahan ia ingat atau takut' (44) Berkatalah
mereka berdua, Ya Tbhan karti sesungguhnya
kami khawatirbahwa ia segera menyil<sa kami
atau akan bertarnbah melarnpaui batas.' (45)

Allah berfirman" Janganlah kamu berdua kha-
watir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua.
Aku mendengar dan melihaL' (46) Maka,
datanglah kamu berdua kepadanya (Fir'aun)
dan kata^kanlahr'Sesunguhnya kami berdua
adalatr utusan Thha.nmu, maka lepaskanlatr
BaniIsrael bersama kami danjanganlah kamu
menyiksa mereka- Sesungguhnya kafid telah
datang kepadamu dengan membawa bukti
(atas kerasulan kami) daxi Ttrhanmu. Dar4 ke-
selamaan ihr dilimpahkan kepada omngyang
mengikuti pehrnjuk (47) Sesungguhnya telah
diwahyukan kepada kami bahwa siksa ihr (di-
timpakan) atas oramg-orang yang mendustakan
dan berpaling.' (48) Berkata Fir'aun" 'I\daka'
siapakah Thhanmu berdua, hai MusaP (49)

Musa berkata, Ttrhan kami ialah (Tirhan) ya^ng

telah memberikan kepada tiap-tiap sesuahr
benhrk kejadiannya, kemudia.n memberinya
petunjuk' (50) Berkata Fir'aunr'IVIa"ka bagai-
manalcah keadaan umat-umat yang dahuluP
(51) Musa menjawab,.'Pengetahuan tentang ihr
ada di sisi Tirhanku, di dalam sebuah kitab.
Tbhan karni ddak akan salah dan tida^k (pula)
tupa- (52) Yangtelah menjadikan bagimu bumi
sebagai hamparan dan Yangtelah menjadikan

bagimu di bumi ihr jalanjala"n, dan menurun-
kan daxi langit air hujan. Ivlaka, Kami hrmbuh-
ka^n dengan air hujan ihr berjenisjenis dari
hrmbuh-fu mbuhan yang bermacam-macarn.
(53) I\dal<a"rrlah dan gembala^kanlah binatang-
binatangmu. Sesungguhnya pada yang demi-
kian iuro terdapatfanda-tanda kelarasaan AIIah
bagi ora"ng-orang yang beral<al. (54) Daxi bumi
(tanah) ibtah Kalmi menjadikan kamra kepada-
nya I(ami a"kan mengembalikan kamu, dan
daripadanya Kalni a^kan mengeluarkan kamu
pada kali yang lain. (55) Sesungguhnya Kami
telah perhhatkan kepadanya (Fir'aun) tanda-
tanda kekuasaan Kami semuanyq maka ia
mendustalran dan engan (menerima kebenar
an) (50) Berkata Fir'aunr'Makah kamu datang
kepada kami unhrk mengusir kami dari negeri
l€rrd (int dengan sihirmuo hai Musa? (57) Da^n,

kami pun pasti a^kan mendatangkan (pula) ke-
padamu sihir semacam itr. lvlaka, buatlah suahr
waktu unhrk pertemuan antara kami dan
kamu, yang kami ddak alcn menyalahinya dan
tidak (pula) kamu di suahr tempat yang per-
tengahan (letaknya).' (58) Berkata Musa, \ilakhr
untrkpertemuan (t<arni dengan) kamu itr ialah
di hari raya dan henda^klah dikumpulkan ma-
nusia pada wakhr matahari sepenggalahan
naik' (59) l\daka, Fir'aun meninggalkan (tempat
iur),lalu mengahrr tipu dayanya, kemudian dia
datang. (60) Berkata Musa kepada mereka,
'Celakdah kamu, janganlah kamu mengada-
adakan kedustaan terhadap Allah" maka Dia
membinasakan kamu dengan siksa.' Dan,
sesungguhnya telah merugi orang-onng yang
mengadakan kedustaan. (61) Ivlaka, mereka
berbantah-ba^ntahan tentang umsan mereka di
a.ntara mereka, dan mereka merahasiaka.n per
cakapan (mereka). (62) Mereka berkata"'Se-
sungguhnya dua ora.ng ini adalah benarbenar
ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari
negeri kamu dengan sihirnya dan hendak
melenyapka.n kedudukan kamu ya^ng utama-
(63) IvIakA himpunkanlah segala daya (sihir)
[amu sekaliar4 kemudian datanglah dengan
berbarig dan sesungguhnya berunuurglah orang
yang menang pada hari ini.' (64) (Setelah mereka
berkumpul) mereka berkata, TIai Musa (pilih-
lah), apakah kamu yang melemparkan (dafruh)
atau kamikah orang ya^trg mula-mula melem-
pa^rka^nP (65) Berkata Musa,'Silal€n kamu se-

kdian melemparkan.' Ma^ka, tiba-tiba tali-tati
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dan tongkat-tongkat mereka., terbayang kepada
Musa seakan-a^kan ia merayap cepag lantara^tr
sihir mereka. (66) Mafta, Musa merasa takut
datam hatinya. (67) Karrd berkata' Janganlah
kamu taku! sesungguhnya kamulah yang
paling unggul (menang). (68) Dan, lemparkan-
lah apa ya.ng ada di angan kananmu, niscaya
ia akan menelan apa yang mereka perbuat
Sesungguhnya apayang mereka perbuat ada-
lah tipu daya tuka.ng sihir (belaka). Dan" tidak
akan menang hrkang sihir ihr, dari mana saja
ia datang.' (69) Lalu hrkang-hrkang sihir inr
tersungkur dengan bersujud seraya berkata'
'Kami telah percaya kepada Ttrhan Harun dan
Musa.' (70) Berkata Fir'aunr'Apakah kamu
telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku
memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguh-
nya ia adalah pemimpinmu ya.ng mengajarkan
sihir kepadamu sekalian. I\{aka" sesungguhnya
aku akan memotong tangan dan kaki kamu
sekalian dengan bersilang secaxa bertimbal
bafik Sesungguhnya alnr akan menyalib kamu
sekalian pada pangkal pohon kurma dan
sesunsuhnya kamu akan mengetahui siapa
di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal
siksanya-' (71) Mereka berkata,'Kami sekali-
kali ddak akan mengutamakan kamu daripada
bukti-bukti ya^ng nyata (mukjizat), ya^ng telah
data^ng kepada kard dan daripada Ttrhan yang
telah menciptakan kami. Maka' puhrskanlah
apa yang henda^k kamu puhrskan. Sesungguh-
nya kamu hanya akan dapat memuarskan pada
kehidupan di dunia ini saju (72) Sesungguhnya
kami telah beriman kepada Thhan kami agar
Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami
dan sihir yang telah kamu paksakan kepada
kami melakukannya. Allah lebih baik fuafrah-
Nya) dan lebih kekal (azab-Nya).'(73) Sesung-
guhnya barangsiapa datang kepada Ttrha.nnya
dalam keadaa^n berdosa, mal<a sesungguhnya
bagrnya neraka jahanam. Ia tidak mati di
dalamnya dan tidak (p"la) hidup. (74) Dan
barangrsiapa datang kepada Ttrhannya dalam
keadaa.n berimarq lagi sungguh-ssungguh telah
beramal saleh, maka mereka ihrlah orang-
onang yang memperoleh tempat-temPat yang
tinggr (mulia). (75) (yaitu) surga Adn yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya" mereka
kekal didalamnya. Dan ihr adalahbalasanbagi
orangyangbersih (dari kekafiran dan kemak-
siatan). (76) Dan sesungguhnya telah Kami

wahyukan kepada Musao'Pergilah kamu de-
ngan hamba-hamba-Ku (Bani Israel) di malam
hari, maka buatlah unhrk mereka jalan ya"ng

keringdi lautitr.I(amu tak usah khawatir aka,n

tersusul dan tidak usah takut (aka.n tenggelam).'
(77) Maka, Fir'aun dengan bala tentaranya
mengejar mere|<a, lalu mereka dinrtup oleh
laut yang menenggelamkan mereka. (78)

Fiy'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak
memberi petunjuk(79) Hai Bani Israel, sesung-
guhnya Kami telah menyelamatkan kamu se-

kalian dari musuhmu, dan Kami telah me-
ngadaka^n perjanjia^n dengan kamu sekalian
(unuk munajat) di sebelah kanan gunung ihr
dan Kami telah menurunkan kepada kamu
sekalia"n manna dan salwa- (80) Maka^nlah di
antara rezeki yang baik yang telah Kami beri-
kan kepadamu, dan janganlah melampaui
batas padanya, yang menyebabkan kemur-
kaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa
oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya
binasalah ia- (81) Sesungguhnya Aku IVIaha
Pengampun bagi orang yang bertobal ber-
ima& beramal saletr, kemudian tetap di jalan
yang benar. (82) Mengapa kamu datang lebih
cepat dari kaummu" hai Musa! (83) Berkata
Musar'Ibrlah mereka seda.ngmenyusul alru dan
aku bersegera kepada-Mu. Ya Ttrhanku' agar
Engkau ridha (kepadaku).' (84) Altah
berlirmarb'Maka" sesungguhnya Kami telah
menguji kaumtnu sesudah kamu tinggatkarL
dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.' (85)

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya
dengan marah dan bersedih hati. Berkata
Musa,'Hai kaumkr4 bukankah Ttrhanmu telah
menjanjikan kepadamu suatrr janji yangbaik?
I\daka, apakah terasa lama masa yang berlalu
itu bagimu atau kamu menghendaki agar
kemurkaam dari Ttrhanmu menimpamu, lalu
kamu melangga.r perjanjia^nmu dengan akuP
(86) Mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak
melanggar perjanjianmu dengan kemauan
kami sendiri. Tetapi, kami disuruh membawa
beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka
kami telah melemparkannya, dan demikian
pula Samiri melemparkannya.' (87) Kemudian
Samiri mengeluarkan untuk mereka (dari
lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan
bersuarao rnal€ mereka berkatao tlnilah tuhan-
mu dan tuha^n Musa, tetapi Musa telah lupa.'
(88) Maka, apakah mereka tidak memper-
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hatika"n bahwa pahrng ana"k lembu ihr tidak
dapat memberi jawaban kepada mereka, dan
tidak dapat memberi kemudharatan kepada
mereka dan ddak (pula) kemanfaata^n? (89) Se-

sungguhnya llarun telah berkata kepada
mereka sebelumnyao'IIai kaumku" sesungguh-
nya kamu hanya diberi cobaan dengan anak
lembu ihr dan sesungguhnya Ttrha^nmu ialah
(Tttha"t) Yang IVIaha Pemurah, maka ikufilah
aku dan taatilah perintahku.' (90) Mereka men-
jawab,'Kami akan tetap menyembah Patung
anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada
kami.' (91) Berkata Musan'Hai llarun' apa yang
menghalangi kamu ketika kamu melihat
mereka telah sesaf (SZ) (sehingga) kamu tidak
mengikuti aku? Makan apakah kamu telah
(sengaja) mendurhakai perintahlarP (93) Ilaxun
menjawab, 'Hai putra ibuku, janganlah kamu
pegang janggutku dan jangan (p"la) kepalaku.
Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan
berkata (kepadaku)r'Kamu telah memecah
antara Bani Israel dan kamu tida.k memelihara
amanatku." (94) Berkata Musa,'Apakah yang
mendorongmu (berbuat dertikian) hai SamtuiP
(95) Samiri menjawab,'Aku mengetahui se-

suahr ya^ng mereka tidak mengetahuinya, maka
aku a^nrbil segenggarn dari jejak rasul lalu aku
melemparkannya, dan demikianlah nafruku
membujukku.' (96) Berkata Musa" 'Pergilah
kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam
kehidupa^n di dunia ini (hanya dapat) mengata-
kan, janganlah menyenhrh (aku).'Dan, se-

sungguhnya bagimu hukuman (di akfrirat) yang
kamu sekali-kali tida^k dapat menghinda"rinya"
dan lihatlah tuhanmu ihr yang kamu tetap
menyembahnya. Sesungguhnya kami akan
membakarnya, kemudian kami sungguh-
sungguh akan menghamburkannya ke dalam
laut (berupa abu yang berseraka.n). (97) Sesung-
guhnya Ttrhanmu hanyalah Allal\ yang tidak
ada Tbhan (yang berhalc) disembatr) selain Dia-
Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuaur"" (98)

Penga^ntar
Surah ini bermula dan berakhir denganredaksi

ditujukan kepada Rasulullah saw., menjelaskan
tugas beliau dan batas-batas tanggung jawabnya.

Tugas yang diembankan kepada beliau bukan
untuk menjadikan beliau sengsara, dan tidak pula
menjadikan beliau menderita. Tugas beliau adalah

dakwah dan memberikan peringatan, membawa
berita gembira dan menyampaikan berita peringat-
an.

Setelah itu, beliau memerintahkan umat manusia
unhrk menyembah Allah Yang Esa, tiada ilah selain-
Nya, Pemelihara alam yang tampak dan yang ter-
sembunyi, Matra Mengetahui yang tampak dari hati
dan apa yang tersembunyi, yang tunduk kepada-
Nya dahi, dan kembali kepada-Nya seluruh manu-
sia. Rasulullah sudah tidak bertanggung-jawab
terhadap orang yang mendustai dan mengingkari
ajaran-Nya. Beliau tidak menjadi sengsara akibat
ada orang yang mendustakan atau mengingkari
seruannya.

Di antara permulaan dan penutup surah, di.
angkat kisah Musa sejak awal risalah hingga kisah
Bani Israel menjadikan anak lembu sebagai sem-
bahan mereka setelah mereka keluar dari Mesir.
Kisah ini diungkap secara rinci dan panjang; ter-
utama kisah tentang munajat antaraAllah dan ham-
ba-Nya Musa, kisah debat antara Musa dan Fifaun,
dan kisah tentang pertarungan antara Musa
dengan para hrkang sihir. Di sela-sela kisah sangat
tampak perhatian Allah kepada Musa yang selalu
dipantau oleh Allah dan dipilih untuk menjadi Rasul-

Nya. Dia berkata kepada Musa dan saudarany4

langanlah lamu b ndua lclnw atir, sesungguhny a Aku
besuta lumu berdua. Aku menderryar dan rnelihat"
(Thaahaa: 46)

Surah ini juga mengangkat kisah Adam secara
ringkas, yang menampilkan rahmatAllah kepada
Adam setelah dia melakukan kesalahan, dan pe
hrnjuk-Nya kepada Adam. Allah membiarkan umat
manusia sepeninggalnya dari garis kefurunanya
unhrk memilih jalan hidayatr atau kesesatan setelah
di ngatkan dan diwanti-wanti.

Kisah ini dikelilingi oleh gambaran tentang hari
kiamal Seolaholah cerita tersebut sebagai peleng-
kap dari kondisi pertama kisah Adam denganTuhan-
ny4 di mana oftmg{fturg taat kembali ke surg4 dan
pelaku maksiat pergr ke neraka. Hal ini sebagai
pembenar dari apa yang diceritakan kepada bapak
mereka Adam, yang turun ke bumi setelah ia
tinggal di sana!

Redaksi surah ini menampilkan dua episode.
Ep is o dt p n nlnn, y ang mencakup permulaan surah,
diarahkan kepada Rasulullah,

"Kami tidak mmurunlan Al- foti nt ini fupadamu agor

lcamu mmjadi susah. Iinpi, sebagai pningatan bagi

nrarg yang nkut (lepada Allah)." (haahaa: 2-J)
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lalu yang diikuti oleh kisah Musa sebagai model
lengkap tentang perhatian Allah terhadap orang
yang dipilih oleh-Nya untuk menyampaikan dahilah-
Nya. Mereka tidak adayang sengsara, dan mereka
senantiasa berada di bawah perhatian-Nya.

Sedangkan, episofu ktdua mencakup gambaran

tentang hari kiamat dan kisah Adam. Keduanya
berjalan menuju pangkal surah dan kisah Musa.
Kemudian penutup surah menyerupai pangkalnya

dan memiliki keterpaduan dengan pangkal surah
dan suasanaumum surah

Surah ini memiliki nuansa khusus yang meliputi
seluruh suratr. Nuansa yang tinggi dan mulia, yang
membuat hati khusyu, jiwa tenang, dan dahi pun
tersungkur bersujud. Nuansa hadirnya Allah di
lembatr suci menemui hamba-Nya, Musa. Dalam
munajat yang panjang, dalam suasana malam yang
teduh,' dan dalam keadaan menyendiri. Kemudian
senma makhluk yang ada merespons munajat yang
panjang tersebut Inilah nuansa hadirnyaAllah di
padang mahsyar,

'Dan mnendnhlnh stmua suara lepadn Thh"an Yang

Mahn Pemurah, mnlca lwmu tidnk mmdengar, lucuali
bisilnn saj a. " (Ihaahaa: 108)

'Dan tunduldnh semua muln (fungan bnendnh diri)
l"podo Tirh.an YangHidup lkkal lagi smantiasa me-

ngurus (rnakJiluk- Nya).' (Ilnaahaa: 1 11)

Nadayang teratur di dalam suratr mengalir lan-
car dengan nuansa seperti ini sejak awal hingga
akhir surah. Nuansa suara yang merdu dan lembut
yang diikuti dengan mad yang mengalir bersama
alif mnqshurqh di akhirnya memenuhi hampir
semua tempat di surah ini.

Al-Qur'an Dihrnrnkan sebagai Peringatan
bagi Manusia

',eiJyi#,r:AA$g;Y$"r"
i,9tr*Y"rr\i|tL:Jt*+i{,4;i-
4(jo.5Ai,t,:ii,i;lA;rt:r"i;{;i
#YG"\tii3itiY366&3i
n*\'*.ii.I|$Sni{ftf i jeg$x-fr 
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' Ih.anhnn. Kami tidnk mmurunlan Al. @ti an ini lu -

padamu agar lnmu menjadi susah. Dnpi, sebagai

puingatan bagi orang yang nhit (leepadn AIInh) , yaiht
diturunlwn dari Allah yang mmciptalmn bumi dan

langit y ang tingi. (YafiA fufun Yarry Maln Pmturah,
Yang bnsuruyam di atns Arasy. I{epunyaan-Nyahh
semuayang ada di langit, semua yang di bumi, semua

yang di antara kzdilnry 0, dnn sunw yang di baatah tnnnh.

Dan j ila lwmu mengnasla n ump anrnu, m.akn sesung-

guhnya Dia maryenhui ralmsia dnn yang hbih tnsem'
bunyi. Dialnh Allnh, tidnk ada tuhan (yang berh"ak

disembah) mzlninlwn Din. Din mnnpuny ai al-asmanul
husna (rnma-nnma yang baik). " (fhaahaaz l-8)

Permulaan surah yang sangat indah, diawali
dengan huruf-huruf yang terpufus-putus, 'Thaa
haa" un[fl< mengingatkan bahwa surah ini seperti
juga Al-Qur'an secara umum disusun dari huruf-
huruf seperti ini, seperti yang kami tulis pada awal-
awal surah. Dalam surah ini, Allah memilih dua
huruf yang bunyi akhirnya memiliki nada yang
sama dengan nada srah. Bunyr akhir kata meng-
gunakan alifmaqshurahdan bukan mad, bertujuan
untuk menjaga keterpaduan nada.

Dua huruf ini diikuti langsuns oleh pembicaraan
tentang AlQur'an, sebagaimana juga yang terjadi
pada surah-suratr lain yang dimulai dengan huruf-
huruf yang terpotong-potong. Redaksinya dih{ukan
kepada Rasulullah, "Kami tidak menurunkan Al-
@ti an ini kepadnmu agar knmu rnenjadi susah."
Kami tidak menurunkan Al -Qur'an agar kamu
menjadi susah dengan Al-Qur'an atau karena Al-
Qur'an. Kami tidak menurunkannya agar kamu
sulitmembacaq'i4 dan capekberibadah dengannya
hingga melebihi kemampuan yang karnu miliki dan
aktrirnya menyengsarakan kamu.

Al-Qur'an ihr dimudahkan untuk diucapkan.
Tugas-tugas yang dibebankan tidak melampaui
batasbatas kemampuan kita sebagai manusia. Al-
Qur'an tidak memberikan hrgas kepada kita kecuali
yang sesuai dengan kapasitas kita. Dan, tidak
mewajibkankepadamu, kecuali sesuai dengan ke
m:rmpuanmu. Berihadah sesuai dengan kemam-
puan kita adalatr nikmat, bukan azab.Juga berpe-
luang untuk menjalin komunikasi dengan Allah,
meminta bantuan kekuatan dan ketenangan dari-Nya,
dan munculnya rasa ridh4 akrab, dan bersambung'

Kami tidak menurunkannya kepadamu agar
kamu menjadi sengsara di saat orangorang tidak
beriman kepadanya. I(amu tidak ditugaskan untuk
memaksa mereka agar beriman, dan tidak untuk
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membuat jiwamu menjadi sedih. Al-Qur'an ini
datang untuk memberikan peringatan dan me
wanti-wanti,' Tnpi s ebagai p ningatnn bagi orong jang
takut (L,epadn Allnh). "

Orang yang takut akan sadar saat diingatkan,
dan bertakrva kepada Tuhannya sambil beristigfar.
Sampai di sinilah hrgas Rasulullah terhenti. Beliau
tidak ditugaskan untuk membuka pintu-pinhr hati
yang terkunci, dan tidak pula unfuk menguasai hati
dan jiwa. Tugas itu adalah buat Allah yang menu-
runkan Al-Qur'an ini. Dialah Yang memelihara
seluruh jagat raya ini, yang mengetahui rahasia dan
segalayang tersembunyi di hati,

"Yaitu diturunlmn dari All"ah yang mmciptaknn bumi
dnn langit yang tinggi. (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pe-

murah, Yang bnsemayam di atas Arasy. Kepunyaan-
Ny alah sqmua y ang adn di lnngit, semua y ang di bumi,
semua yang di antara lceduanya, dan semua yang di
bawah tanah."' (Thaahaa: 4-6)

Yang menurunkan AlQur'an dari al-mnln' al-a'ln
serta yang menciptakan bumi dan langit-langit
yang menjulang tinggi adalah Ar- Rahmnn.Dia tidak
mungkin menurunkannya untuk membuat kamu
sengsara. Sifat rahmatlnhyang tampak menonjol di
sini untuk memahami makna ini. Dia adalah
Pemelihara seluruh jagat ray4 "Yarry bnsemayam di
atas Arasy." Bersemayam di atas Arasy adalah
ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan
penguasium yang penuh. Masalah manusia kalau
begitu adalah tugasNya, dan tugas Rasultiadalain
sebagai pemberi peringatan buat orangorang yang
takuL

Di samping memiliki sifat memelihara dan me
nguasai, Allah juga memiliki dan mengetahui se
muanya, "Kepunyaan-Nyalnh semua yang ada di
lnngit, semua yang di bumi, semua yang di antara lee-

duanya, dan semua yang di bawah tanah'
Gambaran tentang jagat raya dipergunakan

untuk menampilkan makna kepemilikan dan pe-

ngetahuan-Nya tentang milik-Nya dalam gambaran
yang dapat ditangkap oleh manusia- Padahal, masa-
lahnya jelas lebih besar dari gambaran tersebut.
Semuayang ada ini adalah milikAllah. Ia jauh lebih
besar dari sekadar apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi, begitu juga yang ada di antara
langit dan bumi atau yang berada di bawah tanah.

Ilrnu Allah meliputi semua yang Dia miliki,

"Dan jika kamu mmgerasknn ucapanmu, makn se-

sungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih
tnsembunyi." (l'haahaa: 7)

Nuansa redaksi ayat 6, "Ifupuny ann- Ny alah sanua
y ang oda di lnngit, sunua y ang di bumi, semua yang di
antara luduanya dnn semua yang di bawah tanah',
terasa amat serasi dengan ayat7, 'Dan jila kamu
mengerasknn ucapanmu, makn sesunguhnya Dia
maryetahui ralusia dnn yang lzbih tnsmlunyi."Amat
serasi antara fenoruena kasat mata jagat raya dan
fenomena lahir dari perkataan. Ia juga berhadap
hadapan antarayang tersembunyi di bawah tanah
dan yang tersembunyi di balik dada yaitu rahasia
dan yang lebih tersembunyr; berdasarkan metode
keserasian dalam mengungkap. Rahasia adalah
sesuatu yang tersembunyr. Dan, apa yang lebih
tersembunyi dari rahasia adalah gambaran untuk
mengungkapkan tingkatan yang tersembunyi dan
yang terlindung, sebagaimana kondisi di bawah
tingkatan-tingkatan tanah.

Redaksi ini ditujukan kepada Rasulullah untuk
memberikan ketenangan hati beliau, karena Allah
selalu bersamanya dan dalam keadaan mendengar-
kannya. Allah tidak membiarkan beliau sendirian
dalam keadaan sengsara dengan Al-Qur'an, dan
menghadapi orang{rzmg kafu tanpa mendapatkan
bantuan. Maka, apabila ia berdoa dengan suara
yang keras, sesungguhnya Allah mendengar yang
tersembunyi dan apa yang lebih tersembunyi. Hati
di saat merasakan kedekatan dengan Allah, dan
merasakan bahwa Dia mengetahui yang disem-
bunyikan, pasti akan merasakan ketenangan dan
ridha. Juga merasa damai dengan kedekatan ter-
sebut, dan tidak merasa dimangsa karena meng-
hindar dari orangorang yang mendustakan dan men-
jauh perintah Allah. Ia juga tidak merasakan asing
di antara para penentang yang tidak sejalan dengan-
nya dalam masalah akidah dan rasa.

Permulaan surah ini dihrfup dengan pengumum-
an tentang keesaan Allah setelah mengumumkan
tentang sifat pemeliharaan, kepemilikan, dan ilmu-
Nva

'Diolnh Alkrh, tidnk adn tulwn yang bnhnk disanbah)
melainlwn Dia. Dia mempunyai al-asmanul huma
(rmmn-namn yry ba;U.' (firaahaa: 8)

I(ata humaberpadu dengan keserasian nada,
sebagaimana jugaberpadu dengan nuansa surah.
Yaifu, nuansa rahmat, kedekatan, dan perhatian
yang memenuhi suasana awal pembuka suratr dan
seluruh isi surah.

Kemudian Allah berkisah tentang Rasul-Nya
Musa, sebagai model perhatian Allah buat orang-
orang pilihan-Nyayang mengemban risalah dakriyah.
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Kisah Musa adalah kisah nabi yang paling banyak
dimuat dalamAl-Qur'an. Kisah ini ditampilkan pada

serialyang sesuai dengan tema, kondisi, dan nuansa

surah. Serial ini telah dimuat pula sebelumnya
dalam surah al-Baqarah, al-Maa'idah, al-Araaf, Yunus,

al-Israa', dan al-Ikhfi. Ditambah lagi dengan isyarat-

isyarattentang kisah ini dalam surah-surah yang lain.

Kisah yang terdapat dalam surah al-Maa'idah
merupakan satu serial. Yakni, serial mogoknya Bani

Israel di Palestin4 mereka tidak berani masuk ke
dalam, karena di sana ada orang-orang yang gagah

perkasa. Sedangkan, dalam surah al-Kahfi juga

mengangkat sahr serial. Yaifu, tentang pertemuan
Musa dengan seorang hambayang saleh dan cerita
Musa saat menemaninya dalam beberapawakhi.

Sementara ihr, dalam surah al-Baqarah, al-Araaf,
Yunus, danThaahaa ini sendiri, kisatryang ditampil-
kan terdiri dari banyak sisi. Tetapi, dalam masing-
masing surah, kisah tersebut memiliki perbedaan.

Ia berbeda dalam hal serial yang ditampilkan, dan
juga berbeda dari sisi keterpaduan antara kisah
dengan suasana surah tempat kisah itu diletakkan.

Dalam surah al-Baqarah, kisah Musa didahului
oleh kisahAdam dan pemuliaannya di hadapan para

malaikat, janji Allah kepadanya untuk menjadi
lhalihh di muka bumi, dan kisah tentang nikmat
Allatr yang dilimpahkan kepada Adam setelah ia
menerima ampunan. Setelah itu, datanglah kisah
Musa dan Bani Israel untuk mengingatkan Bani
Israel akan nikmatAllah kepada mereka dan janji-

Nya kepada mereka serta selamatnya mereka dari
Fir'aun dan para petingginya.

Selanjutnya kisah tentang permintaan mereka
akan air dan munculnya air dari sumbernya, begitu
juga kisah tentang nikmat Manna dan Salwa.

Disebutkan juga kisah Musa yang meninggalkan
mereka sementara wakhr, lalu mereka menyembah
anak lembu sepeninggal Musa. Kemudian per-

buatan mereka ini diampuni, lalu Allah membuat
perjanjian kepada mereka di bawah gunung. lalu,
disebutkan pulakisah pelanggaran mereka di hari
Sabtu, dan kisah sapi betina.

Dalam surah al-Araaf, kisah Musa didahului oleh
peringatan dan hukuman terhadap orang-orang
yang mendustakan ayat-ayat Allah sebelum Musa.
Setelah itu tiba kisah Musayang dimulai dari cerita
kerasulan,beliau. Di sini ditampilkan kisah tentang
tongkat, tangan, taufun, belalang, kuhr, katak, dan
darah. Setelatr itu ditampilkan kisah tentang ahli
sihir secara rinci, dan akhir riwayat Fir'aun dan
petingginya yang mendustakan ayat-ayat Allah.

Kemudian kisah Bani Israel yang membuat anak
lembu pada saat Musa pergi. Kisah ini berakhir
dengan pengumuman tentang warisan rahmat
Allah dan hidayah-Nya untuk orang-orang yang

mengikuti Rasulullah yang ummi
Dalam surah Yunus, kisah Musa didahului de

ngan kisah nasib p,ara pendusta. Kisatr Musa datang

setelah itu dan diinulai dari kerasulan. [alu, men-
ceritakan tentang ahli sihir, dan nasib Fir'aun serta
pengikutnya secara rinci.

Sedangkan, dalam surahThaahaaini, kisah Musa
didahului di awal surah dengan mengungkap rahrnat
Allah dan perhatian-Nya terhadap orang-orang
pilihan-Nya yang mengemban amanah kerasulan
dan penyampaian dahrah. Kisah Musa berada di
bawah nuansa ini sejak pertemuannya dengan
Tuhannya, model perhatian Allah kepada Musa,
pemantapan hatinya dan pengukuhan dakwahnya
Surah ini juga menjelaskari tentang perhatianAllah
kepada Musa yang tidak hanya dimulai sejak dia
mengemban amanah risalah. Tetapi, sudah dirasa-

kan semenjak kecil, ia selalu dijaga dan diperhati*an,

'Aku telah melimpahlnn lepannmu lusih sayangyang

don g dnri-Ku; dan supaya lamu dimuh di bawah
pengawasan-K2. " (Thaahaa: 39)

Mari kita mengikuti serial kisah ini sesuai de
ngan redaksi ayal

Nabi Musa Menerima Permulaan Wahyu

*A,:6 613r, ;Li'g; ai AA,F,

:Ftfi6J,i;;fu;{i\fi ,xY.itf;K,A

!,alitui
"Apalwh tel"ah sampai lupadamu kisah Musa? Ketilil
ia melihat api, lnlu bnlwnlah in lwpadn leluarganya,
'Tinggallnh knmu (di sini), serungguhnya aku melilwt
api. Mudah-mudahan aku dnpat rnembawa sedikit
daripadanya lupadnmu atau aku akan mendapat
petunjuk di tempat api itu."'(Thaahaa: 9-10)

"Apalwh telnh sampai lczpadnmu kisah Musa?Dan,
apa saja yang tampak dari perhatian Allah dan
petunjuk-Nya kepada orang yang dipilih-Nya?

Inilah Musa a.s. yang sedang berada di jalan

antara Madyan dan Mesir di sebuah lembah. Dialatt
Musa yang akan kembali kepada keluarganya-



Juz XVI: Akhir al-Ihhfi, Maryom, dan Thsahaa (se6) Tafsir Fi ZhilalibQur' an W

setelah menyelesaikan masa perjanjiannya dengan
Nabi Syu'aib, karena ia telah mengawinkan salah
satu dari dua anak wanitanya dengan Musa. Per-
kawinan ihr mengikat Musa unhrk bekerja dengan
Nabi Syu'aib selama delapan atau sepuluh tahun.
Pendapat paling kuat, Musa memenuhi janjinya
dengan bekerja selama sepuluh tahun. Kemudian
terlintas dalam pikirannya untuk berpisah dengan
Syu'aib dan hidup mandiri bersama istrinya, dan
kembali ke negeri tempat ia dibesarkan. Di negeri
tersebut Bani Israel hidup di bawah kungkungan
penguasa tiran Ffu'aun.

Kenapa ia kembali? Padahal, ia keluar dari Mesir
dalam keadaan terusir, karena telah membunuh
seorang Qibti yang saat itu sedang berkelahi de
ngan seorang Israel. Ia lari meninggalkan Mesir;
dan di Mesr, Bani Israel disiksa dengan berbagai
macamsiksa. Kenapa ia kembali, padahal ia mene
mukan ketenangan hidup di Madyan di samping
mertuanya Syu'aib yang telah memberinya tempat
dan menikahkannya dengan salah satu anak
wanitanya?

Sesungguhnya faktor daya tarik kampung halanr
an dan keluarga merupakan kekuatanyang menu-
tupi apa yang sedang dipersiapkan untuk diperan-
kan oleh Musa ke depan. Demikianlah, kita dalam
kehidupan ini bergerak. Rasa rindu dan bisikan,
obsesi dan ambisi, derita dan angan-angan ifulah
yang menggeralikan kita. Faktor-faktor di atas se
benarnya hanyalah fenomena luar yang mengantar-
kan kita kepada tujuan yang tersembunyi. Juga
hanya sekadar tabir yang disaksikan oleh mata
untuk memahami gerak tangan yang tidak bisa
dilihat dan disaksikan oleh kasat mata, yaitu tangan
Sang Pengatur, Pemelihara, Yang Mahakuasa lagi
Mahaperkasa.

Demikianlah Musa pulang. Ia, istrinya, dan
mungkin juga bersama mereka ada pembanfunya,
tersesat di padang pasir. Suasana malam sangat
gelap dan tempatnya sangat luas. Hal ini kita ke
tahuidarifirmanAllah, 

.

'Tinggallah knmu (di sini), sesungguhnya aku melilnt
api, mudah-mudnhnn aku dapat membawa sedikit
daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat
petunjuk di tempat api itu."(Thaahaa: 10)

Penduduk desa umumnya menyalakan api di
bagian bumi yang tinggl, agar orang yang berjalan
di padang pasir dapat melihatnya dan memberitahu-
kan kepadanya jalanyang dituju. Atau, iamenemu-
kan perkampungan dengan bantuan sinar tersebul

Atau, ada orang yang menjamu dan menunjukkan
jalan.

Musa merasa amat gembira ketika melihat api di
tengah gurun. Ia pergi menuju api dengan harapan
dapat membawa sedikit dari api tersebut untuk
menghangatkan badan keluarganya Suasana malam
cukup dingin, ditambah dengan udara padang pasir
yang sangat dingrn.Atau, ia peryi menuju arah api
dengan harapan dapat menemukan di sana orang
yang dapat menunjuki jalan, atau juga dengan
cahaya api itu, ia dapatpanduan unfuk meneruslen
perjalanan.

Ia pergi dengan harapan dapat mengambil se
bagran dari api tersebut, dan mencari penunjuk
jalan. Tetapi, ternyata ia menemui kekagetan yang
luar biasa Api yang memanaskan suasana tersebut,
ternyatabukan api sebenarny4 tetapi substansi dari
api. Api yang ditemukan Musa bukan unhrk men-
jadi petunjuk berjalan di waktu malam, tetapi pe
tunjuk untuk perjalanan hidup yang panjang,

"oS gS a:K.} $ 6t .5-Grlt-'ftt,
tlt€i6 Afr6-U $,ij q:A\ ;A\,!iL
zjsi,iLa#6i'rJy;;*n6riy&a_
kgotr,A'(r\;l;raiiy&"hl
ui;;iS ; W al'rb'r & u*q,#

#u'nu;:dl,i
'Malrn kztilm ia dnnng lce tanpat api itu ia dipanggil,
'Hai Musa. Sesun ggulary a Alat inilnh Tulnnmu, mnlm
tnngallwnlah ledua temnpalunu. Saungularya lwmu
b nada di lnnbah yang suci, Thuw a. Alu tzlah m,nilih
kamu, mnkn dntgarlwnlnh ap a y ang alwn diwalryulmn
(lrzpadnmu). Sesungguhnya Alru ini adalnh AIIah tidak
adn tuhnn (yang hak) sekin Alu, mnlm sanlahlnh Aku
dnn dirikanlnh slwlat untuk mmgingat Aku. Saung-
guhrya lnri kiamat itu alwn don rg. Aku mnalusin-
lan (waktunya) agar tinp-tiap diri itu dibalas dengan
apa yng ia usah"almn. Malw, selwli-lali janganhh
Iumu dipalinglan dnripadnnya oleh arang y ang tidak
beriman lcepadnnya dnn obh orang yang mengikuti
lwwa rufwnyo yang mnryebatrlan. lwmu jadi binasa. "'
(Thaahaa: 11-16)

Hati pun terdiam dan Musa pun menggigil.
Sekadar membayangkan suasana ini saja, dalam
keadaan sendirian di tengah padang pasir. Malam
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sudah semakin pekat, yang ada hanyalah gelap, dan
suasana yang arnat sunyi. Ia pergi unfuk mencari api
yang ia lihat di balik lembah. Kemudian tiba-tiba
semua makhluk yang ada merespon panggilan ini,

"Sesungguhnya Aku inilah Tuh.anmu, mala tangal-
lcanlnh lcedua teromp ahmu. Sesurryguhnya knmu b nadn
di lembah yang suci, Thuwa. Aku telah memilih lwmu."
(Thaahaa: 12-13)

Makhluk yang amat halus nan lemah itu sedang
berhadapan dengan 7-atYang Mahamulia yang
tidak bisa dipandang dengan kasat mata- Kemuliaan
yang dapat menjadikan langit dan bumi sirna. Musa
sedang menerima panggilan agung dengan ke-
mampuan sebagai seorang manusia. Ialu, bagai-
mana? Bagaimana seandainya Allah tidak bersifut
lembut kepadanya?

Ini adalah saat-saat terangkatnya derajat kema-
nusiaan yang terwujud pada diri Musa as.. Kemam-
puan seorang anak manusia untuk bertemu barang
sekejap dengan Yang Mahamulia sudahlah amat
cukup. Bagaimana mungkin seorang anak manusia
memiliki kesiapan untuk melakukan kontak de-
ngan model seperti itu? Bagaimana hal ini bisa
terjadi? Kita tidak tahu bagaimana caranya. Akal
manusia bukan tempatnya di sini untuk harus
paham atau memberikan kata putus. Yang boleh dia
lakukan hanyalah mengampil sikap tunduk, me-
nyaksikan, dan kemudian beriman.

'Mala, letila ia dong Ie tempat api itu, ia di-
parrygil,'Hai Musa. Sesunguhnl a Aku inilnh Tuhnn-
mu. "'Dipanggjl (nuudia) adalatr pola kalimat pasif.
Maka tidak mungkin kita menetapkan sumber dan
arah panggilan, tidak juga mampu menentukan
benhrk dan caftmya. Kita juga tidak tahu bagaimana
cara Musa mendengar atau menerima perintah.
Dipanggil dengan cara tertentu dan menerima ajar-
an dengan cara tertenfu pula. Ini adalah urusan
Allah. Kita diminta untuk meyakini bahwa peristiwa
terjadi, dan tidak untuk bertanya bagaimana cara-
nya. Karena caranya di luar batas kemampuan dan
daya pikir manusia.

"Hai Musa. Sesungguhnya Aku inilah Tilhanmu,
maka nnggallwnlnlt ledua tsromp ahmu. S esurryguhny a
kamu bnada di lembah yang suci, Thuwa"Engkau
sekarang berada di hadapan 7-atYang Mahatinggi,
maka lepaskan apa yang ada di kakimu. Kamu
sedang berada di lembah di mana TatYangMaha-
suci akan tampak di sana, maka janganlah kamu
injak lembah itu dengan terompahmu.
'Aku telnh memilih kamu.... "

Sungguh alangkah terhormatnya Musa. Alang-
kah mulianya seorang anak manusia yang dipilih
sendiri oleh Allah. Dia memilih seorang dari sekian
banyak anak manusia yang hidup di salah satu dari
sekian banyak planet. Ia (Musa) adalah laksana
atom dalam sebuah komunitas. Dan, komunitas ifu
sendiqi adalah labsana atom dalam jagad rayayang
agung yang dikatakan oleh Allah, "Kun (adilah),"
dan akhirnya ia pun jadi! Tetapi, itulah perhatian
Allah Yang Mahakasih kepada umat manusia.

Setelah Allah mengumumkan penganugerahan
kemuliaan dan pilihan-Nya,lalu di saat Musa ber-
siap untuk melepas terompahnya, tibalah peringat-
an unfuk menerima perintah,

"makn dengarknnlah ap a y ang almn diw ahyu lan (e -
p adnmu). " (Ihaahaa:-13)

Apa yang diwahyukan kepada Musa dapat di.
simpulkan dalam tiga poin yang saling berkaitan,
yaitu akidah tentang keesaan Allah, perintah untuk
beribadah, dan beriman kepada hari kiamat. Ketiga
point ini adalah dasardasar risalah Allah yang sahr:

"Sesunguhny a Aku ini adnlah Allnh, tidnk adn tuhnn
(yang hnk) s elnin Aku, mnlw sembahlah Aku dan diri-
knnlah shnlnt unruk mmgingat Ala. S aungguhny a lari
kiamat itu aknn don g.Aku muahasialcan (waktu-
nya) agar ttap+iap diri itu dibalas dengan apayangia
usalnlan. Mala, selwli-lnli janganlnlr lamu dipaling-
knn daripadanya oleh orang yang tidak berim"an ke-
padnnyadanolzh.nangyongmmgilwtilnwarnfsunya,
yang menyebablan lwmu j adi birasa. " (Ihaahaa: 14-
16)

Keesaan Allatr adalah pondasi akidah terpenting.
Ketika menyeru Mus4 Allah menegaskan keesaan-
Nya dengan segala model redaksi penegasan,
dengan itsbat mu'akknd'kalimat positif yang di.
pertegas', yaitu firman-Nya, "Innani An"a Allah'Se
sunguhnya Aku ini adalah Allah'." Lalu, mengguna-
kan' qashr' pembatasan' yang kita ketahui dari re-
daksi kalimat yang terdiri dan nafi 'kata penafian'
dan' istitsna"pengecualian', yaifu firman-Nya, "Za
ilnha llln Ana'Tiada tuhan, kecuali Aku'. " Kalimat
yang pertama untuk menegaskan bahwa uluhiah
hanya untukAllah, dan penggalan kalimatkedua ber-
fungsi untuk menafikan segala sesuafu selain Dia.

Pengakuan terhadap uluhiah membawa kon-
sekuensi perintah untuk beribadah. Dan, ibadah
meliputi segala aktivitas kehidupan yang diniatkan
untuk menuju Allah. Tetapi, ibadah yang khusus
disebut dalam ayat ini adalah shalat, "...dnn diriknn-
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lah shalnt untuk mengingat Aku. "Karena, shalat ada-

lah benhrk attivitas ibadah yang paling sempurna
dan sarana zikir yang paling lengkap. Shalat me-
mang pekerjaan yang khusus dilakukan untuk
ibadah dan murni dari keinginan-keinginan lain. Di
saat shalat, jiwa siap untuk memenuhi tujuan ini dan

bersatu unhrk melakukan kontak dengan Allah.
Sedangkan, hari kiamat adalah saat yang ditung-

gu-tunggu unfuk menerima balasan yang sempurna
dan adil.Jiwa selalu terfokuskepadanya dan mem-
perhitungkan nasibnya. Saat berjalan di jalan raya,

ia selalu menjaga diri, berhitung, dan khawatirter-
gelincir. Allah mempertegas kedatangan hari ter-
sebut, "Sesungguhnya lnri kiamat itu aknn datang,",

dan wakhr kedatangannya hampir saja dirahasiakan
oleh Allah. Ilmu manusia tentang saat kedatangan-
nya sangat sedikit, tidak lebih dari apa yang di-
informasikan kepadanya, yaitu dengan kadar yang
membawa hikmah dari pengetahuan atau ketidak-
tahuannya.

Hal yang mnj hul' ndakdiketahui' adalah masalah
prinsip dalam kehidupan manusia dan dalam tata
susunan jiwanya. Pasti ada se stntuyang majhuldalNn
hidup mereka. Andaikan segala sesuatu serba ter-
buka, dengan fitrah manusia yang ada, pasti akti-
vitas mereka akan terhenti dan hancurlah kehidup
an. Di balik ketidaktahuannyalah manusia ber-
gerak, berhati-hati, berangan-angan, mencoba, dan
belajar-. Akhirnya, mereka menernukan sesuatu
yang dulunya belum ditemukan, baik penemuan
dalam bidang potensi diri manusia maupun potensi

alam di sekitar mereka. Dengannya, mereka dapat
menyaksikan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam
diri mereka dan di jagad raya ini. Mereka juga men-
ciptakan berbagai macam produk di muka bumi ini.

Selain ihr, dengan menanarnkan keyakinan akan
datangnya hari kiamatyang tidak diketahui secara
pasti dalamhati dan perasaan, akan menjaga mereka
dari berbuat jahat Karena mereka tidak tahu wakhr-
ny4 maka mereka selalu dalam keadaan selalu siaga

dan siap. Ini buat orang yang sehat dan lurus fitrah-
nya. Sedangkan, orang yang fitrahnya berpenyakit
dan tunduk dengan hawa nafsu, maka dia akan lalai
dan tidak tahu. Akhirnya, ia mati mengenaskan,

'Maka, selali-lali janganlnh kamu dipalingknn d"ari-

padanya oleh orangyang tidak bniman kzpadnnya d"an

oleh orang yang mengikuti haua nafsunya, yang me-

nyebabknn knmu jadi binasa."(Thaahaa: 16)

Mengikuti hawa nafsu adalah sumber sebab
pengingkaran terhadap hari kiamat. Fifah yang

sehat sangat yakin bahwa kehidupan dunia tidak
akan mewujudkan kemanusiaan manusia secara
utuh dan keadilan tidak mungkin diperjuangkan
secara penuh. IGrenanya, harus ada kehidupan lain
yang akan mewujudkan kesempurnaan yang telah
ditentukan untuk manusia, dan keadilan mutlak
dalam balasan ter$adap karyanya.

+**

Dua Mukjizat Nabi Musa
Itu adalah bagian pertama dari seruan Allah

Yang Mahatinggi yang disambut oleh semua
makhluk. Allah tuntaskan pilar-pilar tauhid di
tangan hamba pilihan-Nya. Musa pasti lupa dengan
dirinya dan lupa dengan tujuan_apa dia datang ke
tempat itu, agar ia bisa mengikuti suara danZat
Yang Mahatinggi yang memanggilny4 dan agar dia
bisa mendengarkan arahan suci yang sedang ia
terima. Di saat ia larut dengan kejadian tersebut,
dan selaku maktrlukyang amatlemah tidakmung-
kin ia tidak mengaliltkan perhatiannya kepada
urusan lain, tiba-tiba ia menerima pertanyaan yang
sebenarnya tidak memerlukan jawaban,

$ 5;1tt2;yi;v:
'Apal{nh itu yang di tangan knnnnmu, hai Musa?"
(Thaahaa:17)

Yang di tangan kanannya adalah tongkatnya,
tetapi di mana Mtrsa dari tongkatnya? Ia menjawab
sesuai dengan apayang ingat saja,

,*&vL&wtHJc*-e36
g6A346Q:r;

"Berlwta Musa, 'Ini adakh nnglutku, aku bntelzlun
p adany a, dnn ala pukul (dnun) denganny a untuk lam-
bingku, dan bagilw adn lagi leperluan yang lnin pada-
nya." (I\aahaa: 18)

Pertanyaan sebenarnya tidak ditujukan kepada
fungsi tongkat yang ada di tangannya. Objek per-
tanyaan adalah apa yang ada di tangannya. Tetapi,
Musa memahami bahwa yang ditanya tidak sekadar
eksistensi tongkat, karena hal itu sudah sangatjelas,
yang ditanya pasti juga fu ngsinya. Karena itulah, ia
menjawab demikian.

Itulah batas pengetahuan Musa tentang tongkat
yang ada di tangannya. Yaitu, untuk bertelekan,
unhrk memukul daundaun di pepohonan supaya
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A,
f.se?

daun tersebut jatuh dan bisa dimakan oleh kam-
bing-kambingnya-karena sebelumnya ia meng-
gembalakan kambing Nabi Syu'aib. Adayang me
ngatakan, dalam perjalanan kembali ke tanah air-

nya, Musa membawa sebagian karnbing yang telah

menjadi bagiannya- Tongkat tersebut juga diperguna
kan untuk keperluan lain yang tidak ia rinci, dan

hanya menyebutkan beberapa contoh dari fungsinya-

Tetapi, itulah kekuatan TatYang Mahakuasa,
mampu membuat tongkatyang ada di tangannya

menjadi sesuahr yang tidak pernah terbayangkan
sama sekali sebelumnya, sebagai modal dasarnya

untuk menerima tanggung jawab besar.

61+ te\igti;iu & s6ui,i rc

# {'i*i q;*G &-Jilits L JG
' Allnh bufrmara'Lnnparlanlnh ia, lwi Musa!' Lalu
dilzmparlwnl"ah nrrylwt itu, mnlu tib a- titr a in mmi adi
seeknr ulnr yangmnayap dengan cepat. Alhh berfrnan,
'Peganglnh in dan jangan takut. Kami almn mmgern-

b alllanny a lep ada luadaanny a semuln. "' (I}naahaaz
1e-21)

Tbrjadilah mukjizat luar biasa yang terjadi dalam

setiap kesempatan, tetapi manusia kadang-kadang
tidak jeli melihatnya. Terjadilah mukjizat kehidup
an. Tiba-tiba tongkat bisa berubah menjadi seekor
ularyang merayap. Berapa juta benda halus yang

mati atau beku berfungsi seperti tongkat, yang

berubah setiap saat menjadi sel hidup. Tetapi, ke
jadian tersebut tidak membuat manusia terpukau
sebagaimana keterpukauan mereka kepada tong-
kat Musa yang telah berubah menjadi ular yang

merayap! Mengapa hal itu terjadi? Karena se-

benarnya manusia itu terkungkung oleh indra
mereka, terkungkung dengan hasil eksperimen-
nya. Apa yang terdapat dalam persepsi mereka
tidak jauh dari apa yang dilihat oleh indra mereka.

Berubahnya tongkat menjadi ular yang merayap
adalah fenomena lahir yang menohok indra merek4
sehingga mereka sangat antusias mengikutinya.
Sedangkan, fenomena yang tersembunyi dari muk-
jizat kehidupan yang pertama, dan mukjizat ke-

hidupan yang mengalir setiap saat menjadi ter-
sembuyi, tidak banyak menyita perhatian orang.
Terutama di saat hal yang biasa terjadi telah ke-

hilangan keluarbiasaarurya di mata mereka. Akhir-
nya, dia melewati mukjizat-mukjizat tersebut de-

ngan lalai atau kadang lupa.

Musa sangat kaget dan ketakutan ketika muk-
jizat'rn terjadi.

'Allah berfirman, 'Pegangl.ah ia dan jangan takut-

Kami akan mengembalikannya kepada ktadaannya

semuln."' (Thaahaa: 21)

IGrqi akan mengubahnya kembali menjadi
tongkat. I

Dalam kisah ini tidak disebutkan sebagaimana
disebutkan dalam surah yang lain, bahwa Musa lari
dengan berbalik ke belakang dan tidak menoleh.

Surah ini hanya menyebutkan isyarat ringan sekitar

kondisi psikologis Musa yang sedang ketakutan'
Sebabnya adalah keterpaduan surah. Surah ini
nuansanya adalah keamanan dan ketenangan. Ia
tidak dicampuri dengan gambaran kekalutan, lari
dan berbalikke tempatyang jauh.

Musapun alihirnya dengan tenang mengambil
ular. Ketika diambil, ular itu telah kembali ke
bentuknyayang awal, yaitu tongkal Dan, terjadilah
mukjizat dalam bentuk yang lain, bentuk penarikan

kehidupan dari bendp hidup. [alu, tiba-tiba menjadi
padat dan mati, sebagaimana tongkat tersebut se
belum menjadi mukjizat

Perintah dari Zat Yang Mahatinggi pun dikeluar-

kan unhrk harnba-Nya, Musa,

?r,;irabiqU<,rGJl-1${r'
ftiA

'Kep itknrilnh tairyanmu le lutialonu, ox *yfn Utuo,
menjadi putih umnlang tanpa mcat, sebagai mukjizat

y ang hin (pula). " (l\aahaaz 22)

Musa pun meletakJ<an tangannya di bawah ke
tiaknya Redaksi ayat memilih kata janah untuk
mewakili arti ketiak dan pergelangan tangan unhrk
menggambarkan suaszlna santai di tengah-tengah

suasana kegelapan malam dan beratnya tubuh.
Semua itu agar keluar tangannya menjadi putih
bukan karena penyakit, tetapi sebagai mukjizat
yang lain bersama dengan tongkat.

g;;K\W;b".\i.t,
"flntuk Kami perlihatknn kepadamu sebagian dari
tanda-tandn kekuasaan Kami yang sangat besar."

(Thaahaa:23)

Kamu dapat menyaksikan sendiri kejadian yang

luar biasa tersebut dengan mata dan panca indra-
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mu, agar kamu tenang untuk bangkit menjalankan
amanah yang besar.

Perintah Allah kepada Nabi Musa
dan Permohonan Nabi Musa

&,*xya;;l\-,.'J
"Pergilah lccpada Fir'aun; sesungguhnya ia telah mel-
amp aui batas. "' (Ihaaha.az 24)

Sampai di sini Musa belum mengetahui bahwa
dirinya diamanahi dengan tugas yang besar ini.
Musa adalah orang yang paling tahu tentang sosok
Fir'aun bahwa Fir'aun telah memeliharanya di
istananya, ia menyaksikan kecongkakan dan kese-
wenang-wenangannya, dan ia juga menyaksikan
bagaimana Fi/aun melalrukan penyiksaan terhadap
rakyahrya. Musa memanfaatkan waktu sesaat ber-
samaTuhannya dengan maksimal. Iaminta semua
resep yang dapat membuatnya tenang menghadapi
tugas berat yang ada di hadapannya, dan agar Allah
membantunya untuk tetap istiqamah melaksana-
kan tugas risalah,

i:i| jW#,rfta;&or*,)"6ttJ('
#,F as.it 4,J.*5 # ;;'w.$ a-6- "fi "ju6"iV & u$.+;l;i S,;iiP
9;,u.361y& 6 tir, & W,A:3,5

$
"B u lata Mus a,'Ya Tillmnku, lap angkanlnh untukku
dndnku, mudnhlanlah untukku urusanku, dan lepas-
knnlah lceknleuan dnri lidnhku, supaya mnelw mmgnti
pnkntaanku. Jadileanlah untukku seorang pembantu
dari lceluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Ttgok-
lnnlah dmgan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia
sekutu dnl"am urusanku, supaya knmi banyak bntasbih
lupada Englmu, d"an banyak mengingat Engkau. Se-

sungguhny a Errylau adal"ah Maha Melihnt (le ad"aan)

knmi. "' (I}lraahaa: 25 -3 5)

Musa memohon kepadaTuhan agar melapang-
kan dadanya. Kelapangan dada akan mengubah
segala kesulitan menjadi kenyamanan; menyulap
segala pahit getir menjadi nikrnat; dan menjadikan
kesulitan sebagai motivator kehidupan, bukan beban

yang memberatkan derap langkah kehidupan.
Musa juga memohon kepada Allah agar me-

mudahkan segala urusannya. Penganugerahan
kemudahan dari Allah kepada hamba-Nya adalah
jaminan kesuksesan. Kalau bukan karena kemu-
dahanAllah, apayang dimiliki oleh manusia? Pada-
hal, kekuatan man-usia sangat terbatas, ilmunya
sedikit, serta jalan yang akan dilalui panjang, penuh
duri, dan serba misterius.

Ia juga minta kepada Tuhannya agar melepaskan
kekakuan lidahnya, agar audiensnya mengerti apa
yang ia sampaikan. Diriwayatkan bahwa lisan Musa
berat dan kurang lancar mengeluarkan kata-kata.
Inilah pendapat yang paling kuat tentang kondisi
yang ia keluhkan. Pendapat ini dikuatkan oleh ayat
34 surah al-Qashash, 'Dan saudaraku Harun dia
k b i h fas i h lida hny a dar ip adnku. "

Pada doa pembukanya, Musa berdoa kepada
Allah dengan meminta secara lengkap, dengan cara
melapangkan dadanya dan memudahkan segala
urusannya. Setelah ifu, ia menenfukan dan merinci
sebagianyang menjadi problem dirinya untukme-
laksanakan perintah-Nya dan mempermudah bagi-
nya untuk menyelesaikan segala urusan.

Musa juga meminta kepada Allah, asisten yang
berasal dari keluarganya, yaitu saudaranya, Harun.
Iatahu kefasihan lisan saudaranya, keteguhan hati-
nya, dan ketenangan temperamennya. Sedangkan
Musa memiliki emosi tinggr, mudah tersinggung,
dan cepat naik darah. Ia meminta kepadaTuhannya
agar saudaranya dapat membantunya, menopang
dan memperkokoh posisinya, dan menjadi teman
untuk berfukar pikiran dalam urasan-urusan besar
yang dihadapinya.

Urusan besar yang akan dihadapinya mem-
butuhkan tasbih dan zikiryang banyak serta kontak
yang intens dengan Allah. Empat hal yang diminta
Musayaitu kelapangan dada, kemudahan urusan,
menghilangkan kekakuan lidah, dan meminta
asisten. Semuanya tidak untuk menghadapi tugas
secara langsung; tetapi semuanya ihr adalah faktor-
faktor pendukung bagi Musa dan saudaranya agar
dapat bertasbih, berzikir, dan melakukan kontak
yang intens dengan Tuhannya Yang Maha Men-
dengar lagi Maha Melihat, "Snungguhnya Engkau
anakh Mahn Melilmt (keadaan) lumi. " Engkaulah
yang mengetahui kondisi kami, melihat kelemahan
dan kekurangan kami, dan mengetatrui kebutuhan
kami akan banfuan dan rekayasa.

Musa meminta cukup banyak kepada Allah,
menjelaskan kebufuhannya, menyingkap tentang
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kelemahannya, dan memohon banhran, kemudah-
an, dan kontak yang sering. Tuhannya mendengar-
kan permohonannya. Musa merasa amat lemah
berhadapan dengan Tuhannya, memanggil dan
bermunajal Tuhannya Yang Matramulia dan Maha
Pemberi tidak membuat tarnunya bertepuk sebelah

tangan, tidak menolak permintaannya, dan tidak
menangguhkan seluruh permintaannya.

&g;-;I'::'aifii36
'Allnh berfrnnn,'sesungguhny a tclnh dip alwranJun
pnmintnnnmu, Ini Musa."' (Thaahaa: 36)

Jawaban Allah sekaligus dalam satu kalimat,
ringkas dan tidak dirinci.Jawaban itu juga sifatnya
operasional, bukan sekadar janji dan tidak pula pe
nangguhan. "Semuayang engkau mintaAku kabul-
kan, dan benarAku kabulkan."Tidak saja sifatnya
operasional, tetapi redaksinya mengandung nuansa
kasih sayang, pemuliaan, dan kelembutan dengan
memanggilnya dengan namanya, "Hai Musa" Apa-

kah ada penghormatan yang lebih besar dari di-
sebutnya nama seorang hamba olehYang Matraagung.

Sampai di sini segalanya telah cukup, pemuliaan,

kasih sayang, dan kelembutan telatr Musa terima.
Kontaknya dengan Allah sudah cukup lam4 per-

mintaan sudah dikabulkan, dan segala urusan telah
selesai. Tetapi, keutamaan Allah tidak memiliki
daya tampung, dan rahmat Allah tidak ada yang
dapat menahan-Nya. Allah memberikan kepada
hamba-Nya Musa) tambatran kemuliaan dan cu-

ratran ridha-Nya memberikan wakhr lebih lama di
hadirat-Nya, dan memperpanjang waktu munajat
Musa dengan mengingatkan kepadanya nikrnat se
belumnya yang Allah berikan kepadanya Tujuan-
nya agar Musa bertambah tenang dan mantap,
karena rahmatAllah yang tidak pernah terputus
kepada Musa; begitu juga perhatian Allah yang
telah diberikan sejak lama kepadanya Setiap detik
yang ia lewati di tempat yang mulia ini adalah
perhiasan, kenikrnatan, bekalan, dan asel

tr*

Nikmat-Nikmat Altah kepa.da Nabi Musa

6j-u*Al6tgiits{41i,1{"ut';ir,
,y-ut;prs#ACri;6

;ittr-r\t"3;i4-,#+t-,*ir
Jr6 j7t{,65K,Atay-,itr5"Aik-

*c*4&6r-,;:ral)t#6
e$'firit t g;sr'i Jt 4i iiiJ

$
"sesunggulmya l(arni telnh manleri ni,lernar lupadnmu

pada lwli y ang hin, y aitu lutila lfumi mengillnmknn
l"po.do ibumu suatu yarry diillwrnlan. Yaitu, 'Letak-

Icanlah ia (Musa) di dnlnm peti, ktmudian lempar-
lunlnh ia fu sungai (Nil). trIalu, pasti sungai itu m.em-

bawany a Ie tzpi, supaya dinmbil olzh (Fh'aun) mu.uh-
Ku dan rnusuhnya.' Alw tclah melimpahlun lepadnmu
kasihsayarrydatangdari-Ku;dnnsupayalwmudinsuh
di lawah pmgauasan-Ku, (yaitu) Ietila saudnramu

yangwanitn berjalan, Inlu ia berkatn l"podo (lezlaarga

Fir'aun), Bolehlwh saya menunjul:kan leepadamu

orang yrg aknn mcrnelilnranya?'Malw, Kmni me-

ngernbaliknnmu lwpadn ibumu, agar sewrg l*tt 1o
dnn tidnk bn dulu cita. Dan, knmu pnnah memhunuh

senrang manusia, Ialu Karni selamatlan kamu dnri
lesnaJnn dnn lfumi tzlnh mnuobarnu dmgan bebnapa

cobann. Malta, knrnu thtgal bebnapa tnhun di antara
pmduduk Mady an. Kemudian lwmu dnnng menurut

wahu yang ditenplan lwi Musa, dnn Alw tehh me-

milihmu untuk diri-Ku. "'(Thaahaaz 37-A\

Sesungguluiya Musa berangkat untuk meng-
hadapi raja paling kuat dan paling otoriter di muka
bumi. Dia berangkat untuk memasuki kancah per-

tarungan antara iman dan ketidakadilan. Dia be
rangkatuntrk memecahkan problematikayang ada
pada Fir'aun dahulu, selanjutnya kepada kaumnya
Bani Israel yang telah lama diperbudak oleh
Fir'aun, dirusak fitzhnya, dan dilemahkan mental
mereka untuk siap mengambil alih tugas peme
rintahan setelatr mereka merdeka Tuhannya selalu

memantaunya agar Musa tidak berangkat dalam
keadaan tidak memiliki perslapan.

Dia telatr diawasi oleh Allah sejaklama- Dia telatt
meniti hidup di atas jalan penderitaan sejak masih
menetek, dan sejak kecil, perhatian kepadanya
sudah sangat maksimal. Di bawah kekuasaan
Fir'aun dan dalam daya jangkaunya, Musa kecil
yang tidak punya perbekalan dan kekuatan apa-apa

tidak dapat disentuh oleh tangan Fir'aun. IGrena,
tangan Yang Mahakuasa membantunya, dan mata
Yang Mahakuasa memperhatikannya dalam setiap -

'&:A"gad!]f,3
e]6iesti6$
WU,t:xi'rX.



Juz XVI: Akhir al-l(ahfi, Maryant, danThaahaa (402 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an WI

kesempatan. Maka, Fir'aun pada hari ini tidak ada
apeapanya buat Musa. Sekarang Musa telah ber-
ada di usia yang paling matang, Tuhannya selalu
bersamanya, telah memilihnya untuk diri-Nya.

"Sesungguhnya Kami telah munberi nihnat leepadnmu

pada kali yang lnin. " (Thaahaa: 37)

Pemberian Allah telah lama diberikan. Jurnlah-
nya banyak dan berkesinambungan, sejalan dengan
gerakmu sejak lama. Maka, setelah mendapatkan
amanat ini, nikmat itu tidak mungkin terputus.

I(ami telah memberikan nikmat kepadamu ke
tika kami isyaratkan kepada ibumu, dan ilhamkan
kepadanya hal sebagai berikut
"Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, leemudiah

lemparlankh ia kc sungai (NiA, malca pasti sungai itu
membawanya Ie tepi..... "

Gerakan-gerakan semuanya kejam dan kasar.
Memasukkan anak kecil ke dalam peti, kemudian
peti itu di lempar ke sungai, agar sungai tersebut
membawanya ke tepi. Kemudian apa yang terjadi?
Ke mana menghanyutnya peti yang dilempar tadi?
Siapa yang memungutnya? KataAllah, yang akan
memungutnya,'Musuh- Ku dan musuhny a (Musa) ",

yakni Fir'aun.
Dalam suasana yang serba tegang dan penuh

benturan tersebut, apa yang terjadi? Apa yang ter-
jadi pada bayi yang amat lemah dan tidak memiliki
daya sama sekali itu? Apa yang terjadi pada peti kecil
yang tidak dilengkapi dengan alat pengaman itu?

'Aku telah melimpahkan lupadamu lmsih sayangyang
danng dari-Ku; dan supaya knmu diasuh di bawah
pengawasan- Ku. " (fhaahaa: 39)

WahaiTuhan Yang memiliki segenap kekuasaan
yang kuasa menjadikan mahabbah (kasih sayang)
yang ringan dan lembut ifu sebagai alat pengaman
dari pukulan dan debur ombakyang siap memecah-
kan peti. Seluruh kekuatan manusia dan kesewenang-
wenangannya tidak ada yang sanggup mencederai
kendaraannya; meskipun di dalamnya hanya anak
kecil yang masih menetek, yang belum bisa me.
lawan, bergerak, bahkan belum bisa berbicara.

Gambaran kejadian yang menampilkan situasi
berhadaphadapan ini sungguh menakjubkan. Gam-
baran tentang kekuatan otoritarianisme Fir'aun
yang sedang mengintai setiap munculnya anak
kecil, dan kejadian mengenaskan sekitar peristiwa
yang ada saat itu ... berhadapan dengan gambaran
kasih sayang lembutyang menjaganya dari segala
ketakutan, memeliharanya dari segala bencan4 dan

melindunginya dari segala kekasaran. Hal ini di-
wakili oleh kata mahabbah dan bukan dihadapi
dengan perlawanan atau penurun anbencana,'Dan
supaya knmu diasuh di bawah pmgaruasan-Ku."

Tidak ada penjelasan yang mungkin bisa di-
tambah dalarn suasana yang sanfun, lembut, dan
mendalam sebagaigrana ungkapan Al-Qur' an yang
amat menakjubkan, 'Dan supaya lnmu diasuh di
bauah pengawasan-Ku." Bagaimana caranya lisan
manusia mampu menggambarkan tentang seorang
makhluk yang diasuh langsung di bawah pe-

ngawasanAllah? Manusia manapun tidak mampu
unfuk merenungkannya. Adalah sebuah kehor-
matan dan karamah yang dicapai oleh seorang
manusia jika mendapatkan perhatian sesaat saja
(dari Tuhannya). Apalasr orang yang diasuh lang-
sung di bawah pengawasan AUah. Karena itulah,
Musa memiliki kemampuan unfuk bertemu de
ngan Zat Yang Mahatinegi yang menemuinya.

'Dan supaya lamu diosuh di bawah pmgauasan-
Kz", meskipun terlihat bahwa kamu di bawah
pengawasan Fir'aun yang merupakan musuhmu
dan juga musuh-Ku, dan dalam daya jangkau tangan-
nya tanpa ada yang menjaga, mencegah, atau mem-
bela. Tetapi, matanya tidak membuatnya berniat
buruk kepadamu, karena Aku telah melimpahkan
kepadamu kasih sayang. Tangannya tidak bergerak
unfuk mencelakakanmu karena kamu berada di
bawatr pengawasan-Ku.

Aku tidak hanya membuatnu terpelihara dan
terjaga di istana Fir'aun, dan membiarkan ibumu
hidup gelisah dan cemas di rumahnya Tapi, Aku
kumpulkan engkau dengannya dan demikian juga
sebaliknya,

'(Yaitu) letilu saudnramu yangwanitn berjalnn, hlu
ia berkan lnpodo (leluarga Fir'aun), 'Bolehknh saya

menunj uklun lrzpadnmu mang y ang alnn mnruklwra-
ny a ?' Malu, Kami rnengembalilwnmu k"po.do ibumu,
agar smang hatinya dnn tidnk bndula cin.... "(Thaa-
haa:40)

Semua itu adalah rekayasa Allah ketika menjadi-
kan seorang bayi menolak unfuk menetek. Fir'aun
dan istinya telah mengangkat anak yang dilempar
di sungai dan terdampar di tepinya (di surah ini
redaksi tidak merinci cerita ini sebagaimana dirinci
dalam surah yang lain). Mereka berdua mencari
orang yzmg mau menjadi fukang susu bayi mereka
Berita ini pun tersebar di kalangan masyarakal
Kemudian saudara wanita Musa melalui bisikan
dari ibunya berkata kepada mereka (keluarga
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Fir'aun), "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu
orangyang akan memeliharanya?" Diapun mem-
bawa ibunya kepada mereka, dan pada saat itu juga

Musa menetek dengan ibunya.
Demikianlah rekayasa Allah yang sempurna

terhadap seorang bayi dengan ibunya yang telah
mendengar ilham agar melemparkan buah ke-
sayangannya ke dalam peti untuk selanjubrya di.
hanyutkan ke sungai. Sungai itu pun attrirnya
membawa peti ke tepian, agar bayi itu diambil oleh
musuh Allah dan juga musuhnya. Keamanan ia
dapatkan dengan melemparnya di tengah berbagai
rnacam marabahayq dan keselamatan ia temukan
pada Fir'aun di saat ia membuat program untuk
membunuh semua anak kecil Bani Israel. Kese-
lamatan ia temukan dengan cara melempar Musa
ke tangan Fir'aun tanpa penjaga maupun penolong.

"Knmu ptrnah mrmbunuh s ewang mnnusia, hl;u l(nmi
sel.amatlun lamu dari lususalwn dnn Kami telah

mencobamu dengan bebnapa cobaan. Malw, kamu
tinggd bebnapa tahun di antara pmduduk Madyan.
Kemudian lumu dnnngmmurut waktu yang ditetap-
knn hai Musa, dnn Aku telnh memilihmu urrtuk diri-
Ku." (I\aalraaz 40'-a\

Peristiwa ini terjadi ketika Musa hrmbuh menjadi
seoftrng remaja di istana Fir'aun. Pada suafu hari ia
berjalan di tengah kota, dan bertemu dengan dua
orangyang tengah berkelahi. Satu orang dari Bani
Israel dan yang safunya dari orang Mesir. Orang
dari Bani Israel minta bantuan kepada Musa, dan
Musa pun memukul orang Mesir tersebut sampai
jatuh terkapar. Ia tidak berniat unhrk membunuh-
ny4 tapi hanya berniat untuk mendorongnya. Hati-
nya benar-benar sedih dengan peristiwa ini. Hati
kecilnya menjadi tidak enak dan merasa berdosa
dengan perbuatannya.

Dalam kesempatan ini, Tuhannya mengingat-
kannya akan nilanat ini, di saat Dia memberinya
pehrnjuk unhrk beristigfar. Setelah itu hatinya pun
lapang kembali dan kemurungan yang menyeli-
mutinya telah hilang. Tetapi, Allah tidak membiar-
kannya tanpa cobaan setelah kejadian itu, untuk
mendidik dan mempersiapkannya sesuai dengan
yang Dia inginkan.Allah uji Musa dengan rasa
cenns dan lari dari pembalasan. Allah uji dengan
keterasingan dan berpisah dari keluarga dan tanah
air. Allah uji dengan menjadikannya pembantu dan

menjadi penggembala kambing. Padahal, dia
dididik di istana raja teragung di muka bumi, paling
mewah, paling enak, dan paling indah.

Pada waktu yang telah ditetapkan, di saat ia
sudah matang dan siap, sudatr tegar dan sabar ke
tika dicoba, dan telah lulus saat diuji; di saat situasi

dan kondisi di Mesir sudah kondusif, dan siksaan
ydng ditimpakan atas Bani Israeltelah sampai pada

puncaknya. Pada saat yang telah ditentukan ber-
dasarkan ilmu Allah, Musa didatangkan dari Negeri
Madyan. Musa mengira bahwa dialah yang datang
ke sana, ',.Maka, lwmu tingal bebnapa tahun di
antara pmduduk Madyan. I(cmudian lumu datang

mmurut waHu yang ditetaplmn hni Musa."
lGmu datang pada saatyang telah Aku tenhrkan

kedatanganmu. 'Aku tefuh memilihmu untuk diri'
Kz ", khusus unfuk-Ku, risalah-Ku, dan dalnrah-Ifu.
I(amu diutus tidak untuk mencari apa-apa di dunia
ini, tugasmu hanyalah melaksanakan fugas yang
telah Aku pilih. Aku memilihmu untuk melaksana-
kan hrgas tersebul Maka kamu tidak memiliki apa-

apa terhadap dirimu, dan keluargamu juga tidak
memilikimu, serta tidak seorang pun yang dapat
memilikimu. Laksanakanlah apayang telah Aku
pilihkan untukrnu.

Nabi Musa dan Nabi tlarun Menghadapi
Fit'aun

8\-6'it"f>eVJ;eY""!'j3'Ja-';
#;,irsfuiq{j5{fr +;j5'fe;}

+v
"Pngilah lwrnu baertn saudaramu funganmzmbawa
ayat-ayat-Ku, danjanganlah lumu berdua lalni dnlam
rnengingat- Ku. Pngilah kamu b ndua lep adn Fir hun,
sesunguhnya dia tclnh melampaui batas. Malu, bn-
bimralah lamu berdua lupadnnya dengan lmn-kntn
yang lemah lembut, rnudah-mu-dnhnn-ia ingat atau
takut. " Fhaaha.az 42-44)

Berangkatlah kamu dan saudaramu dengan
bekal ayat-ayat-Ku. Musa telah menyaksikan dua
dari ayat-ayat tersebut, yaitu tongkat dan tangan.

Jangan kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku,
karena zikir itu adalah bekal kalian, senjata, dan
penopang kalian, tempat kalian berlindung di
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tempat yang kuat. Berangkatlah menuju Fir'aun,
dan Aku telah memelihara-Mu sebelumnya dari
kejahatannya, padahal pada wakhr itu kamu adalah
bayi yang dilempar ke dalam peti dan terdampar di
tepi sungai. Perlakuan kasar seperti itu ternyata
tidak membuafrnu sama sekali celaka dan ketakut-
an seperti itu ternyata tidak membuatmu sakit.
Sekarang kamu berangkat dengan bekal dan per-
siapan, dan bersamamu ada saudaramu. Maka tidak
akan terjadi apa-apa padamu, karena kamu telah
selamat dalam kondisi yang lebih dahsyat, lebih
tidak kondusif, dan lebih kasar daripada sekarang.

Pergilah menuju Fir'aun, karena dia sudah
terlalu melampaui batas dan tiran.
"Bsrbicaralah knrnu bndua lupadnnya fungan lmn-
lan yang lcmnh lzmbut. "(Thaahaa: 44)

Kata-kata lembut tidak akan membuat orang
bangga dengan dosanya, tidak membangkitkan
kesombongan palsu yang menggelora di dada para
tiran. Kata-kata lembut berfungsi untuk meng-
hidupkan hati sehinggaiamenjadi sadar dan takut
akan dampak dari tirani mereka.

Pergilah kepadanya, dan jangan berputus asa
dengan hidayah-Nya, sambil mengharap agar dia
sadar dan takul Seorang dai yang sejak awal telah
putus asa untuk menyampaikan hidayah kepada
seseorang, dia tidak akan menyampaikan daln 'ah-
nya dengan kehangatan dan tidak eigih dalam
menghadapi penolakan seorimg.

Allah Mahatahu apa yang akan terjadi pada
Fir'aun. Tetapi, melakukan segala upaya dalam dak-
wah dan usaha lainnya harus dilakukan. Allah akan
mencatat amal perbuatan manusia setelatr kejadian
berlangsung, padahal Allah Mahatahu apa yang
akan terjadi. Ilmu Allah tentang masa depan peris
tiw4 sama dengan ilmu-Nya tentang masa sekarang
dan masa lalu.

Sampai di sini, beral*lirlah perbincangan dengan
Musa. Adegannya adalah munajat di padang pasir.
Dari sini, redaksi tidak mengungkap kisah tentang
jarak perjalanan dan masa yang dilalui oleh Musa.
Tiba-tiba muncul kisah tentang Musa dan Harun
yang mengungkapkan rasa kecemasannya kepada
Tuhannya untuk berhadapan dengan Fir'aun, dan
khawatir untuk terlalu cepat menyakitinya, serta
takut dari tiraninya jika ia didakwahi.

iib$ aI;.JiW6-J:vGW{6
s;.ili,iqq g, i:6 €tr' z-;" 6'yyU
Aqi'AA{JJ,f;yc,aU6,!)?,,,i;-,
iuyt t&i $r 6y{t;:al & Fg

ti;;zK;&a$3:JqLA
"Bnkntalah mnelu bnduq Ya Tulmn lumi, sesung-

guhnya kami klawatir bahwa ia segera mtnyiksa knni
atau aknn bntambah melarnpaui batas.'Allah brfr-
man, Janganlah kamu bndua klwwatir, sesungguhnya
Ala besntn lmmu berdu4 Alu nundmgar dan mzlilnt.'
Malw, dannglnh lmmu bndua ltcpadanya (Firhun)
dan katakanhh,'Suungguhnya lwmi bndua adahh
utusan Tuhanrnu, mnln lepaslunlnh Bani Israel bn-
sama kami dan janganlnh knmu menyika mneka.
Sesunguhnya kami telnh datang kepadarnu fungan
memb aw a bukti (atas knasulnn kami) dnri Tilhanrnu.
Dan, leselnm.atan itu dilirnpahlnn lepada orangyang
mmgikuti p etunj uk. S aungguhny a telnh diw ahy uknn
lwpada lami balwa silcra itu (ditinpalan) atns urang-
orang yang mntdustakan dan bnpaling."' (ftraahaa:
45-48)

Meskipun munajat panjang telah dilakukan,
Harun masih belum yakin serahrs persen dengan
munajatyang dilakukan Musa Padahal, munajatitu
adalah kelebihan. yang diberikan Allah kepada
hamba-Nya. Dia telatr lama bermunajat, meng-
ungkapkan banyak hal, melakukan tanya jawab
yang panjang. Jawaban Allah terhadap statemen
Musa dan Harun yang mengatakan, 'lYa Tbhan
lrnmi, sesungguhnya lwrni klawatir bahwa ia segna
menyilsa kami atau alun bntambah melampaui
batas", pernyataan ini bukan pada saat munajaL
Tetapi, redaksi Al-Qur'an ini telatr meninggalkan
banyak lembaran kejadian di masa dan tempatpng
berbeda, unfuk langsung menceritakan peristiwa-
peristiwa hidup yang memberikan banyak dampak
positif bagi perjaluran kisatr dan bagi nurani manusia

Setelah Musa bermunajat di Lembah Thuur, ia
menemui Harun. Allah mewalryukan kepada Harun
agar menemani saudaranya unfuk berdalnvatr ke
pada Fir'aun. Kemudian di sinilah ungkapan keliha
watiran mereka tujul€n kepadaTuhan merek4
"Ya Tilh.an knmi, sesunguhnya lwmi klwwatir balrua
ia segera menyika lwmi atnu alan bertambah me-
lnmp aui batas. " (fhaahaaz 45)
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I{ata al-farath arinya gegabah menjatuhkan
siksa pada saat itu juga. Para tiran biasanya lebih
daripada sekadar gegabah atau menyiksa. Fir'aun
sang tiran saatihr sama sekalitidakdongkol dengan
Musadan atau dengankeduanya Maka, datanslah
jawaban putus dari Allah yang menghilangkan
segala ketakutan dan kekhawatiran,

' All"ah b erfrman, Jarryanlah lmmu b ndua klawatir,
sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku rnen-

dengar dnn melih"at."' (Thaahaa: 46)

Sesungguhnya Aku bersama kamu berdua.
Sesungguhnya Dia adalah Mahakuat, Mahakuasa,
Mahabesar, dan Mahatinggi. Sesungguhnya Dia
adalah Allah Yang mempunyai kekuasaan tertinggi
di atas semua hamba-Nya. Dia adalah Pencipta
alam, Pencipta segalayang hidup, baikyang berakal
maupun benda dengan perkataan-Nya, "Kun
(adilah) ", tidak lebih dari itu. Sesungguhnya Dialah
yang akan bersama mereka berdua.

Kata yang ringkas seperti ini sudah cukup di.
mengerti, tetapi Allah menambahkan ketenangan
buat mereka berdua kata-kata yang bernuansa per-

tolongan 'Aku mendengar dan melihnt," Maka,
Fir'aun dan apa yang dia miliki atau yang akan dia
perbuat baik gegabah dalam menyiksa atau me
lakukan perbuatan yang melampaui batas tidak
akan bermakna sama sekali, karenaAllah bersama
mereka, Dia mendengar dan melihal

Bersamaan dengan pemberian ketenangan, Allatr
juga memberikan petunjuk tentang model ber-
dakwah dan metode debat,

'Malca datanglnh knmu bndua lupadnnya (Firbun)
dan lwnlanlah,'Sesungguhny a lami bndua adalah
utusan Tillnnmu, rnaka lcpasla nlnh Bani Israel bn'
sama lcami dnn janganhh lwmu menyika mereka.

Sesunguhnya larni telnh dnnng lcepadamu dtngan
mzm.bawa bukti (atas lwasulan knmi) dnri Tfuhnnmu.

D an, Iuselnmntan itu dilimp ahknn lnp ono nrang y ang

nungikuti petunjuk. Saurryguhnya telah diwalryulmn
kpada lwmi bahwa silcsa itu (ditimpalnn) atas orarg-
orang yang mmd.usnknn dnn bnpaling." (Thaahaa:
47-48)

Firman-frman Allah di atas merupakan tonggak
risalah pertama yang diterima Musa dan Harun,
"Suungguhnya lami bndua adnkh utusan Tuhan-

mu...",agar sejak awal melaksanakan tugas risalah
mereka telah merasakan batrwa adaTuhan yang
harus mereka sembah, dan Tuhan mereka juga
adalatrTuhan manusia bukanTuhan l<trusus unhrk

Musa dan Harun atau unhrk Bani Israel saja. HaI ini
penting dijelaskan karena kepercayaan khurafut
paganisme yang berkembang saat ihr berpandang-
an bahwa setiap kaum itu ada satu tuhan atau lebih.
Setiap kabilah memiliki satu atau lebih tuhan. Atau,
sebagaimana juga berkembang datam beberapa
dekzide bahwa pj/aun Mesir adalah tuhan yang
harus disembah, karena dia berasal dari titisan
tuhan.

Selanjutnya Allah menjelaskan tentang tema
dakwah mereka,

'...Malrn,lepaslilnlnh Bani Israel bnsam.a lami dnn
j anganlah lumu rnmry ilca msrele.... "

Dalam kerangka inilah dakvah Musa dan Harun
dihrjukan kepada Fir'aun. Yaihr, unfuk menyelamat-
kan nasib Bani Israel, mengembalikan mereka ke
pada akidah tauhid, dan mengembalikan mereka ke
tanah yang disucikan (Palestina) yang ditetapkan
oleh Allah untuk mereka tempati (sampai mereka
berbuat kerusakan dan dihancurkan sehancur-
hancurnya).

Kemudian Allah mengajarkan mereka membuat
pernyataan bahwa mereka adalah benar mengem-
ban amanah risalah,

"... 5 esungguhny a lmmi tel.ah dntang ktpanamu dmgan

membawa bukti (atn kerasulnn lami) dari Tuhnn-

mu...."

Bukti (ayat) tersebut menunjukkan bahwa ke
datangan kami kepadamu adalatr benar membawa
perintahTuhanmu, untuk mengemban tugas yang
telah kami sebutkan.

Kemudian Allah juga mengajarkan mereka agar
mengucapkan kata-kata yang membangkitkan
motivasi dan kata-kata lembut,

'Dan, lrzselnmntan itu dilimpal*,nn lccpadn orangyang
mmgikuti petunj uk. " (I\aahaaz M)

Semoga saja dia mau menerima ajakan kese
lamatan dan mengikuti jalan pehrnjuk.

Kemudian Allah mengajarkan mereka agar me
nyampaikan ancaman dan peringatan dengan cara
tidak langsung, supaya tidak membangkitkan ke
sombongan dan tiraninya,

"Sesungguhnya telnh diwahyuknn lupata lwmi balwa
silrsa itu (ditimpalm) alns uang- orang y ang mndusta:
lan dnn bnpaling." (Thaahaa: 48)

Semoga saja dia tidak termasuk orangorang
yang mendustakan dan berpaling.

Demikianlah cara Allah memberikan ketenang--
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an kepada Musa dan Harun. Begitulah Dia meng-
gambarkan caranya dan membuat rekayas4 agar
ketika beraksi mereka dalam kondisi aman, me
ngetahui situasi, dan selalu dalam petunjuk.

Adegan pun ditutup sampai di sini. Kemudian
tiba-tiba dibuka setelah mereka berada di hadapan
sang raja tiran dan tengah melakukan diskusi dan
debaL

Dialog antara Musa dan Fir'aun
Mereka berdua mendatangi Fir'aun, meskipun

redaksi ayat tidak menjelaskan bagaimana caranya
mereka sampai kepada Fir'aun. Mereka berdua
datang dalam keadaan disertai oleh Allah, sambil
mendengarkan dan memantau. Kekuatan apayang
mendorbng Musa dan Harun untuk mampu ber-
bicara di hadapan Fir'aun dengan segala karakter-
nya? Merekatelah mampu menyampaikan semua
yang diperintahkan oleh Tuhan mereka Kisah dalam

surah ini dimulai dari dialog yang berlangsung
antara Fir'aun dan Musa,

'6:sU6:c51e_,i6ggFK:*i6
!,aGi'!iL

"Berknta Fir'aun,'Malu, siapaknh Tultanmu bndua,
hai Musa ?' Musa b nlata, Titlmn lmmi iakh (Tulnn)
yang telnh manbnilmn lupann fiap+iap sesuolu bmtuk
kei adiannya lumudian rumtrerinya petunjuk "' $haa-
haa:49-50)

FiCaun tidak mau mengakui bahwaTuhan Musa
dan Harun adalah juga Tuhannya, sebagaimana
mereka berdua berkata kepada Ffu'aun, "Saungguh-
nya kami berdua adalah utusan Tilhanmu." Dia
mengajukan pertanyaan kepada Musa karena yang

dia ketahui bahwapembawa ajaran ini adalah Mus4
' Malta, siapaleah Tilh.an-mu bnduq hni Musa ?"Siapa
Tuhan kalian berduayang dengan nama-Nya kalian
berbicara dan menuntut pembebasan Bani Israel.

Musa menjawab dengan menyebut sifatAllah
Yang Maha Pencipta, Maha Menumbuhkan, dan
Maha Mengafur, 'Musa bnlmta, 'Tithnn lami ial"ah

(nhan) yang telah memberilan l"podo tiap-tiap se-

suatu bentuk kcjadiannya, kzmudian munbuhrya pe-

tunjuk."'
Tuhan kami adalah Yang menganugerahkan

eksistensi segala makhluk dalam bentukyang telah
ditetapkan-Nya. Kemudian Dia memberikan pe-

tunjuk segala sesuafu kepada hrgasnya yang sesuai
dengan misi penciptaannya. Untuk melaksanakan
tugasnya, Dia memberikan banfuan dan pertolong-
an kepada makhluk-Nya- llata tsumma'kemudian'
dalam ayat ini tidak mengandung makna adanya
jeda waktu antara penciptaan makhluk dan pen-

ciptaan tugasnya. tstiap maktrluk yang diciptakan
langsung dibekali petunjuk secara alami dan fitri.

Ayat ini tidak mengandung makna adanya jeda

waktu antara penciptaan makhluk dan penciptaan
hrgasnya. Yang ada hanyalah perbedaan tingkatan
antara penciptaan sesuatu dan pefunjuk kepada
hrgasnya Petunjuk setiap makhluk untuk mengeta-
hui tugasnya adalah tingkatan yang lebih tinggi
daripada menciptakannya tanpa dibekali petunjuk

Jawaban yang diceritakan Al-Qur'an tentang
Musa merupakan intisari paling sempurna dari
pengaruh ulahiahyangmenciptakan dan mengatur
segala makhluk. Ia merupakan penganugerahan
eksistensi kepada setiap makhluk. Juga penganu-
gerahan makhluk bentuk dan rupa yang sesuai
dengan peran ia diciptakan, serta penganugerahan
petunjuk kepada tugas yang karenanya ia dicipta-
kan. Di saat manusia membuka mata kasar dan
mata hatinya dalam batas kemampuan yang di.
berikan kepadanya untuk memandang jagadraya
yang amat luas ini, dia akan menemukan pengaruh
Kemahakuasaan, Kematrapenciptaan, dan Kemaha-
pengaturannya Allah dalam setiap makhluk-Ny4
baik yang kecil maupun yang besar; dari atom
tunggal sampai mdkhlukyang paling besar; dari sel
tunggal sampai kepada bentuk kehidupan paling
ideal yang ada pada manusia.

Alam yang besar ini tersusun dari atom, sel, dan
makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya.
Setiap atom berdenyrt, dan setiap sel memiliki
kehidupan. Setiap makhluk hidup memiliki gerak.
Setiap benda memiliki interaksi dengan benda yang
lain. Setiap makhluk bergerak secara sendiri-sen-
diri ataupun berkelompok dalam tata aturan yang
telah ditanarnkan dalam fitahnya tanpa ada bentok-
an, cacal atautidak seimbang meskipun itu sekejap.

Setiap benda secara khusus adalah alam yang
mandiri, yang di dalamnya bekerja atom-atom, sel-

sel, anggota fubuh, dan segala perangkabrya sesuai

dengan fitrah penciptaannya Semua bekerja dalam
batasbatas sunnatrllah yang umum; dalam suasana
yang sangat serasi dan terahrr.

Setiap benda secara li*rusus saja masih menyisa-
kan banyak hal yang belum ditemukan oleh pene
litian manusia seperti tentang karakteristib tugas,
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macam-macam penyakit serta cafa mengobatinya.
Melakukan sfudi tentang benda saja, tanpa men-
ciptakan apalagi memberinya pettrnjuk sudah mem-
buat manusia kewalahan. Padahal, ihr adalah bagian
kecil dari makhluk Allah yang dianugerahi eksis-
tensi sesuai dengan fungsi keberadaannya, dan

fugas yang diberikan kepadanya, apa pun nama
benda tersebut.

Tetapi, Dia adalahTuhan Yang Maha Esa. Tuhan
kita yang telah memberikan kepada tiaptiap se-

suatu benhrk kejadiannya, kemudian memberinya
petunjuk.

Fir'aun mengalihkan pertanyaannya kepada
masalah lain,

ii:'iieiiiiSqlil
"Berlata Fir'aun,'Mala bagaimanakah keadaan

umat-umat yang dahulu ?" (Thaahaa: 51)

Bagaimana nasib manusia yang telah menda-
hului kita? Kemana mereka pergl? Siapa dahulu
Tuhan mereka? Bagaimana nasib orang{ftmgyang
telah meninggal dan tidak mengenalTuhannya ini?

i*5-ii,tJ-;S"ric"t'^4ti:reitt
"Musarnmjawab, 'Pengetnhuan tentangitu adn di sisi

Titlanlar, di dnl.am sebuah kitab, Tfulan lami tidak
aka . salah dnntidnk (puln) lupa."'(Thaahaa: 52)

Dengan jawaban ini Musa mengalihkan per-

masalahan gaib yang telah lama berlalu dan telah
tidak ada lagi bukti fisiknya kepadaTuhannya yang

tidak pernah luput ilmu-Nya tentang sesuatu dan
tidak pernah lupa terhadap sesuatu. Dialah yang
mengetahui nasib umat-umat terdahulu, baik ten-
tang masa lalunya maupun tentang masa depan
mereka Perkara gaib adalatr milik Allah, dan Dialah
yang mempunyai otoritas tentang nasib manusia.

Kemudian Musa terus memaparkan jawabannya

dengan mengemukakan tentang pengaruh dari
pengaturan Allah terhadap alam dan nikmat-Nya
kepada manusia. Musa memilih pengaruh yang

dekat dengan lingkungan Fifaun, yang sering di-
lihat di Mesir y'ang memiliki tanah subur, air me
limpah, pertanian yang subur, dan binatang ternak
yang banyak.

S,uhrt-i*pga;t"f#V;v
"Yang telah menjadilnn bagtmu bumi sebagai h.am-

paran dnn Yang telnh menjadilan bagimu di bumi itu
jalnn-jal.an, dnn mmurunknn dari langit air hujan.
Malca, Knmi tumbuhlan dmgan air hujan itu berjmis-
j enis dari tumbuhttumbuhnn yng benwrcam-mncam.

Malanlnh dan gemb alnlnnlnh binatang- binatangmu.

Sesunguhnya pada yaang demikian itu, terdapat
tandn-tandn kekuasaan Alkh bagi lrang-lrang yang

bnakal." (Thaahaa : $- 5 a)

Bumi seluruhnya adalah buaian buat umat ma-

nusia di setiap masa dan zaman. Bumi adalah
buaian laksana buaian anakkecil. Manusia tiada lain
adalah anak-anak kecil bumi ini. Bumi merangkul
mereka dalam pangkuannya dan meneteki mereka
dengan air susunya. Bumi juga dipersiapkan untuk
mereka agar dapat berjalan, berkebun, bercocok
tanam, dan membangun kehidupan.

Allah Yang Maha Pengatur juga menjadikan
bumi seperti itu padahari Dia memberikan kepada
tiaptiap sesuatu bentuk kejadiannya. Dia berikan
kepada bumi karakteristik yang sedemikian rupa
sehingga ia layak unhrk menjadi tempat kehidupan
yang telah ditetapkan kepadanya. Allah memberi-
kan kepada manusia karakteristik yang menjadikan
mereka layak unhrk hidup di muka bumi yang telah
dihamparkan buat mereka dan Dia menjadikannya
buaian buat mereka. Dua makna ini sangat dekat
dan saling berkditan.

Gambaran tentang buaian dan kemudahan tidak
terlalu tampak di muka bumi sebagaimana tampak
jelas di Mesir. Bukit yang subur dan hijau yang
mudah dijangkau dan terhampar tidak memerlukan
kerja keras penduduknya untuk bercocok tanam
dan memetik hasil. Ia seolaholah buaian orang
yang empati kepada anak kecil, dia peluk dan dia
pelihara.

Tuhan Maha Mengahrryang menjadikan bumi
sebagai buaian telah membelah bumi buat manusia
agar menjadi jalan dan menurunkan air dari langit.
Dari air hujan, terbenfuklah sungai-sungai dan air-

nya meluap-seperti sungai Nil yang dekat dengan
FiCaun. Kemudian dengan air muncullah hrmbuh-
tumbuhan yang bervariasi jenisnya. Mesir adalah

contoh paling nyata munculnya hrmbuh-tumbuhan
unhrk makanan manusia dan hewan ternak.

Tuhan Yang Maha Pengatur telah berkehendak
agar tumbuh-tumbuhan memiliki berbagai macam
jenis sebagaimana makhluk hidup yang lain. Feno
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mena seperti ini umum di semua makhluk hidup.
Tumbuh-tumbuhan pada umurnnya memiliki gen
maskulin. Sedangkan, gen feminin hanya ada pada
sahr hrmbuhan. I(adang-kadang pembuahan terjadi
pada tumbuhan yang memiliki gen maskulin itu
sendiri. Hal itu juga terjadi pada berbagai spesies
hewan. Demikianlah keserasian dalam semua hukum
kehidupan dan ia menjadi hukum yang konstan
dalam semua spesies dan jenis.

"Sesunguhnya pada yang demikian itu, tndnpat
tanda-tandn lcekuasaan Alkh bagi orang-nrang yang
berakal. " Orangyang berakal lurus dan merenungi
sistem yang menakjubkan ini pasti akan menemu-
kan ayat-ayatAllah yang menyatakan bahwa Sang
Pencipta dan Pengahrr telah memberikan kepada
tiaptiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian
memberinya petunjuk.

Kemtrdian redaksi ayat dilengkapi dengan ung-
kapan langsung dari Allah tentang kata-kata Musa,

'Dari bumi (tanah) itulah Kami mmjadiknn lwmu
dnn lwpadany a Kami almn mzrgembalilan knmu dan
daripadnny a Kami alnn mmgeluarknn lamu p adn lali
yang l^ain. Sesungguhnya Kami telnh perlilatknn lu-
padnnya @ir'aun) tandn-tanda kzlaasann Kami se-

muanyq malca in mmdustnlmn dnn mggan (menerima

lub maran). " (Thaahaa: 55-56)

Dari bumi yans IGmi jadikan buaian buat kalian,
Ikmi berikan kemudahan kalian berjalan di atas-

nya, I(ami turunkan air dari lansit kepadanya, lalu
Kami tumbuhkan berbagai jenis tumbuhan agar
kalian bisa makan dan beternak. Dari bumi inilah,
Kami menciptakan kalian. Di dalam bumi inilah
Kami akan mengembalikan kalian, dan darinya

Ifumi akan mengeluarkan kalian setelah kematian.
Manusia adalah maKilukyang berasal dari dasar

tanah. Seluruh unsur tubuhnya secara umum ber-
asal dari tanah. Dari hasil cocok tanam di tanah dia
makan; dari air tanah dia minum; dan dari udara
bumi mereka bernapas. Ia adalah anak bumi, dan
bumi adalah bualpnnya. Kepadanyalah kembali
mayatnya, berserakan dan bercampur baur dengan
tanah; menjadi gas bercampur dengan udara bumi.
Dan, dari bumi itulah ia akan dibangkitkan untuk
hidup kembali, sebagaimana ia diciptalan pada saat
pertama.

Mengingatkan tentang bumi di sini memiliki
relevansinya karena kisah sedang mengetengah-
kan dialog dengan Fir'aun yang thagut dan som-
bong, yang menganggap dirinya tinggi sampai ke
tingkat menjadi hrhan; padahal dia berasal dari
bumi dan akan kembali kepadanya! Fir'aun hanya
merupakan salah sahr dari banyak maktrluk yang
diciptakan Allah di muka bumi dan Dia hrnjukkan
agar ia melaksanakan hrgasnya.

'Dan sesunggularya l{arni tzlnh pulilntlan lepadnnya
(Fir'aun) tanda-tanda lakuas aan Kami semuany a,

mala ia mmdusnkan dnn mggan (mennimn kzbmnr -

an)."(I\aahaaz 56)

Kami telah perlihatkan kepadanya ayat-ayat
kauniah di sekitarnyayang telah diperlihatkan oleh
Musa; demikian juga mu\iizat tongkat dan tangan.
Di ayat ini mukjizat disebut secara umum, karena
tongkat dan tangan adalah bagran dari ayat Allah;
dan mukjizat yang ada di alam jauh lebih besar dan
kekal. IGrenany4 redaksi ayat ini tidak merinci dua
mukjizat tersebut kepada Fir'aun, karena secara
implisitia sudah dipahami. Yang dirinci di sini ada-

lah penolakan Filaun terhadap seluruh ayatyang
kita pahami bahwa dia memberikan isyarat menG
lak dua mukjizattersebut !
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Ada perasaan yang berbeda ketika saya membacaTa6ir
Fi Zhilqlil Qur'an. Kata-kata yang digunakan oleh al-
Ustadz Sayyid Outhb begitu indah dan menyentuh hati
sehingga menyemangati saya untuk berislam serta
memperiuangkannya. Sungguh merupakan suatu buku
tafsir yang wajib dibaca oleh setiap muslim agar hi-
dupnya menemukan arah sebagaimana yang Allah
tunjukkan. (Prof. K.H. Ali Yafie)

Kelebihan buku tafsir ini adalah menggabungkan antara
tafsir bir ra'gi dan tafsir bil ma'f,sar. Kombinasi yang
menjadikan buku tafsir ini memiliki hujjah yang kuat.
Selain itu, bahasanya yang indah begitu menyentuh hati
dan menggelorakan semangat jiwa untuk mengamalkan
ajaran-ajaran lslam sekaligus memperjuangkannya.
(Dn K.H. Didin Hafidhuddin)

Sesuai dengan sosok pribadi dan kualitas pbnulisnya,
tafsir ini kaya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggelorakan semangat dan idealisme periuangan
menegakkan Al-Qur'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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