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PETIOATIIAfl PfTTENilT

Segala puja dan puji hanya bagi Allah swt. yang
telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-
Nya kepada kami sehingga dapat menghadirkan
buku Tafsir Fi ZhikliLqian: Di Bawah Naungan
Al- QLf ankarya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
rahimahullai. Shalawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. be-
serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang
mengikutinya sampai hari kiamat.

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam
mengomentari karya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid
Quthb ini, selain subhnnnll"alt Karena, buku ini dihrlis
dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dengan
kandungan hujiah 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 dakwah yang ia geluti sepanjang hidupnya.
Inilah karya besar dan monumental pada abad )0(
yang ditulis oleh tokoh abad itu, sekaligus seorang
pemikir besar, konseptor pergerakan Islam yang
ulung, mujahid di jalan dakwah, dan seorang
syuhada. Kesemuanya itu ia dapati berkat interaksi-
nya yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an
hingga akhir hayatnya pun ia rela mati di atas tiang
gantungan demi membela kebenaran Ilahi yang
diyakininya.

Mengingat mrtir Fi Zhilalil-@i an: Di Bawah
Naungan Al- @i an adalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sastra yang tinggi, kami ber-
usaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indo
nesia dengan baik agar nuansa rohani yang terdapat

dalam buku aslinya dapat tetap terjaga sehingga kita
tetap mendapatkan nuansa itu dalam buku ter-
jemahan ini. Kami berharap, Tafsir Fi Zhilalil-
Qi an: Di Bawah Naungan Al-Qti anyang kami
terjemahkan lengkap 30 juz-yang Anda pegang saat
ini adalah jilid D(-, dapat menjadi referensi dan siap
di rumah Anda untuk selalu menjadi teman hidup
Anda dalam mengarungi samudra kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam mrtir Fi
Zhiklit-@i an: Di Bawah Naungan At-Qn 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, suatu perasaan yang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid SayyiC Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan -Fr

Zhilalil-fui an: Di Bawah Naungan Al-Qi an
Kami hadirkan buku ini ke tengah Anda agar

Anda juga dapat merasakan nikmatnya hidup di
bawah naungan AlQur'an. Karena, tiadayang lebih
berharga dan berarti dalam hidup seorang hamba
selain dapat berinteraksi dengan Yang Men-
ciptakannya melalui kalam-Nya, yakni Al-Qur'an. Ia
merupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallahu a'lnm b is h- s haw ab.

B illnhit - nuf q w al- hidny ah.

Penerbit
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Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an IX ( I 3 ) Lanjutan Juz XX: Akhir an-Naml s.d. knnulaan al-'Anlcobuut

IATTJTTNil ONOIOil AITTITfl HI-TTAMI

Tanda{hnda Datangnya Kiamat
Setelah itu redaksi mengajak lagi untuk ber-

wisata dalam tanda-tanda hari Kiamat, dan beberapa
peristiwa-peristiwanya, sebelum tiba sentuhan akhir
yang dengannya surah ini ditutup. Dalam wisata ini
disebutkan tentang munculnya sejenis binatang
melata yang berbincang-bincang dan berdialog
dengan orang-orang yang tidak beriman kepada
tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Ada
pula garnbaran peristiwa hari perhimpunan dan
penyiksaan terhadap orang-orang yang mendusta-
kan ayalayatAllah dan mereka diam seribu bahasa

Kemudian redaksi mengajak kembali kepada
duatandakekuasaan, yaitu malam dan siang, yang
tampak di depan mata narnun orang{rzrng kafir lalai
dan lengah. Redaksi mengajak kembali kepada pe
ristiwa dahsyat terkejutnya seluruh makhluk pada

hari ditiupkannya sangkakala, dan pada hari ketika
gunung-gunung berjalan laksana jalannya awan.
Ada pula pemandangan orang-orangyang berbuat
baik yang aman dari keterkejutan dahsyat itu, se'
dangkan orang-orang yang jahat disungkurkan
muka rnereka ke dalam neraka.

,-P.;'ii3:Ai.$ig.;\i1;3;^ier(i\3#
J5i;:&lb-j'l4gri,#u6e43
{F&16}"i6wg4=e.*e,"ttlrn

iKiei 
qu:yLli; dg{ E' iu fErst

''il;.\&Wqe3i$g6i3'
"g*:wb j3K^r4itf;ltiT;iig
:r5 c e rt:#t'j"i #*S A:t c5)
fuk ;* ;i ;aui a r;5 +SAi J a'8
3:5 i41 te6.; Jq 6jJ & Je; *t

tj:"qQfrfi.ufiie,etri$r&qai
'o;t:;;t-g:li"rAZ',;i,;3V,VtS
ii;+,f^;uic&iF'::K"4\5;w&

tiJ:sKcSl
'Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami
ke luar lun sej enis binntnng mtl^an dnri b umi y ang alan
mengatakan lupada mereka bahwa sesungguhnya
manusia dnhulu tidakyakin lupada ayat-ayat Kami.
Dan (ingatlnh) hnri (lvttka) Rami Eumpilkan dari
tiap - tiap umat s e go h ngan 0r ang- 0 r ang y ang mc ndu s t a-
lan ayat-ayat Kami,lnlu muela dibogi-bagi (dnkm
kelnmpok-kel0"Qok). Hirryga apabiln mnekn don g,
Alklt berfirman, Apakah kamu telah mendustaknn
ay at-ayat- Ku, podnhnl ihnu lmmu tidak meliputinya,
arau ap alrnh y ang t e lnh knmu knj alan.' D an j atu hlah
perlwtaan (a.ab) atas merekn disebabkan lualiman
merekn, m.akn mcrelm tidnk dapat berknn (apa-apa).

Apaknh merekn tidnk m.emperhatiknn bahwa sesung-

guhnya Kami telnh meflj adilun malnm supay a mnela
beristirahnt padnnya d"an siangyang dnpat mervrangi?
Sesungguhnya pada yang dnmikian itu terdapat nnda-
tanda (lukuasaan Allnh) bagi orang-orang yang bn-
iman. Dan (ingatlnh) hnri (lutika) ditiup sanglwluln,
mnka terlceiutl"ah segalayangdi lnrryit dnn segalnyng
di bumi, lucuali siapa yang dilcehmdnki Alkh. Semua

nLerelca datang menglud,ap - Ny a dtngan meren dnhknn
diri. Dan kamu lilut gunung-gunungitu, lmmu sanglm

dia tetap di tempatnya, padahnl ia berjalan seperti
jalannya atnan. (Begitulnh) perbuatan Allah yang
mmtbuat dzngan knlah tlnp-ti.ap sesuatu. Saungguhnya

Atlah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Barangsiapa yang membawa lrebaiknn, makn ia mem-
peroleh (balnan) yang lebih baik dnripadanya, sedang

mereka itu adalah zrang-zrang Jang aman tenteram
dari lcejutan yang daluyat pada hnri itu. Barangsiapa

yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah
muka mereka fu dalam neraka. Tiadalah lmmu
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dibal"asi, melninlan jetimpal) dzngan apa yang dnhulu
lmmu kerj aknn. " (an-Naml: 82-90)

Beberapa hadits yang sahih menyebutkan ten-

tang keluarnya binatang melata itu, namun hadits
itu tidak menggambarkan sifat-sifat binatang itu.
Keterangan tentang sifat-sifat binatang ihr terdapat
dalam hadits-hadits yang tidak sampai kepada
derajat sahih. Oleh karena itu, kami tidak akan
menggambarkan sedikit pun tentang binatang itu.
Gambaran-gambaran berikut tidak bermakna apa-

apa, seperti panjangnya enam puluh depa, memiliki
bulu, jenggol kepalanya kepala sapi, matanya mata
babi, telinganya telinga gajah, tanduknya tanduk
rusa, dan gambaran-gambaran lain yang telah meng-
goda para ahli tafsir untuk mengomentarinya.

Kita cukup membahas nash Al-Qur'an dan hadits
sahih yang mengisyaratkan bahwa keluarnya bina-

tang itu merupakan salah satu tanda Kiamal Setelah
habis masa berlakunya toba'r dan semua orang yang

masih tersisa di bumi telah diputuskan bagi mereka
tidak lagi akan diterima tobatnya dan ketentuan
telah ditetapkan atas keadaan merekapada saat itu,
maka pada saat itulah binatang tersebut dikeluar-
kan kepada mereka dan berbicara kepada mereka.
Padahal, binatang tidak berbicara atar manusia
tidak paham celoteh dan suaranya.

Namun, pada hari ihr manusia memahami per-
kataan binatang itu. Manusia baru sadar bahwa itu
merupakan tanda luar biasa yang menandakan
bahwa Kiamat telah dekat, sementara mereka tidak
beriman kepada ayat-ayat Allah dan tidak mem-
benarkan terjadinya hari yang dijanjikan yaitu hari
Kiamat.

Dari pengamatan terhadap surah an-Naml ini
dapat disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa yang
terjadi di dalamnya adalah peristiwa dialog dan per-

bincangan antara kelompok-kelompok serangga,
burung, jin, dan Sulaiman. Maka, dicantumkanlah
sebutan tentang binatang itu dan perbincangannya
dengan manusia sehingga serasi dengan peristiwa
dan nuansayang ada di dalam surah an-Naml ini.l

Kemudian redaksi meloncat kepada peristiwa
hari perhimpunan,

'Dan (ingatlah) hari (kalka) Kami kum!'ulkan dari
fiap aiap umat segol.ongan lrang- lrang y ang mendusta-

knn ayat-ayat Kami,l.alu mereka dibagi-bagi (dalam

lulompok-lulompok)." (an-Naml: 83)

Semua manusia dihimpun. Allah hendak me-
nampakkan sikap orangorang yang mendustakan,
"...lnlu mnekn dibagi$zgi (dakm lulompok-kzlnmpok). "

Mereka dihimpun dari sejak manusia pertama
hingga manusia terakhir, di mana pada saat itu
mereka tidak punya kehendak, arah, dan pilihan.

"Hingga apabiln nzrekn danng AIkh be$rmnn, 'Apa-

knh kamu telnh mendustakan ayat-ayat-Ku, padahnl
ilmu knmu tidak meliputinya, atau apakah yang telah

knmu lurjaknn. "' (an-Naml: 84)

Pertanyaan pertama bertujuan untuk meng-
hardik dan mencela, karena mereka sudah ke-
tahuan bahwa mereka mendustakan ayat-ayatAllah.
Sedangkan, pertanyaan kedua adalah pertanyaan
ejekan seperti dapat ditemukan dalam pembicaraan
sehari-hari. Seakan maknanya seperti, apa yang
kalian kerjakan di dunia? Kalian tidak punya karya
apa-apa di dunia melainkan hanya mendustakan
ayat-ayat Allah yang tidak sepantasnya kalian laku-
kan. Pertanyaan seperti ini tidak ada jawabannya

melainkan diam. Pertanyaan itu seolaholah dituju-
kan kepada orang untuk mengunci lidahnya dan
membungkam mulubrya,

'Dan jatuhlahperlataan (azg.b) atos merekn disebab-

kan keuliman meyeka, makn mereka tidak dapat
berknta (apa- ap a). " (an-Narnl 85)

Mereka pantas menerima kepuhrsan demikian
karena kezaliman mereka di dunia. Mereka diam
dan terkunci mulutnya. Itu terjadi ketika binatang
itu berbicara kepada mereka. Kenapa mereka se
bagai manusia tidak mampu berbicara sementara
binatang berbicara?! Itu merupakan salah satu
bentuk indahnya perbandingan yang ada dalam Al-
Qur'an dan dalam ayat-ayatAllah yang diungkap
oleh Al-Qur'an ini.

Susunan pemaparan pada wisata ini memiliki
tabiat khusus, yaihr perkawinan antara fenomena-
fenomena dunia dan fenomena-fenomena akhiral
Iaberputar silih berganti di antarakeduanya sesuai

dengan momen yang tepat guna memberikan pe
ngaruh dan pelajaran.

1 Harap dirujuk pasal "at-Tanasuq al-Fanni" dalam kitab at-Tashwirul Fanni fi Al-Qur'an, h1m. 8G107 cet. III Darus Sluruq
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Di sini ia beralih dari pemandangan peristiwa
yang terjadi pada orang-orang yang mendustakan
ayat-ayatAllah di mana mereka sedang kebingung-
an di padang mahsyar, kepada pemandangan peris-

tiwa dunia yang selayaknya dapat membangkitkan
nurani manusia dan mengajak mereka untuk ber-
tadabur tentang sistem-sistem alam semesta dan
fenomena-fenomenanya. Hal itu akan menyadarkan
mereka bahwa di sana ada Tuhan yang memelihara
mereka dan mempersiapkan bagi mereka segala
fasilitas untuk hidup dan beristirahat menikmatinya.

Tuhan telah menciptakan alam semesta cocok
untuk kehidupan mereka, bukan bertentangan de-
ngannya atau memusuhi kehidupan manusia. Alam
semesta itu pun tidak menolak keberadaan dan
keberlangsungan hidup manusia,

'Apaknh merekn tidak memperhatilmn bahwa sesung-

guhnya Kami telah menjadiknn malam supaya mereka

beristirahat padanya d.an siangyang dapat menerangi?
Sesungguhny a pada y ang dtmikian itu tudapat tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orangyang ber-

iman." (an-Naml: 86)

Fenomena malam yang tenang serta fenomena
siang yang terang dan dinamis diciptakan untuk
membangkitkan nurani keagamaan yang ada pada

manusia. Sehingga, condong kepada hubungan
dengan Allah Yang Membuat malam dan siang
datang silih berganti. Dua tanda alam semesta ini
merupakan dua tanda bagi orang-orang yang siap
untuk beriman, namun sayangnya mereka tetap
tidak mau beriman.

Seandainya malam tidak pernah datang, kemu-
dian yang ada hanya siang hari, maka seluruh ke-
hidupan di dunia ini akan punah. Demikian pula bila
terjadi sebaliknya. Bahkan, kalau siang hari lebih
lama sepuluh kali lipat dari malam hari, maka bumi
pasti akan terbakar bersama seluruh makhluk
hidup yang ada di dalamnya. Demikian pula bila
malam hari lebih lama sepuluh kali lipat dari siang
hari, maka bumi pasti akan membeku bersama
seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya.
Kondisi seperti itu tidak memungkinkan berlang-
sungnya suatu kehidupan. Dalam siang dan malam
yang sangat cocok dengan kehidupan itu terdapat
tanda-tanda dan bukti-bukti, namun mereka tetap
tidak beriman.

Dari fenomenu .r"n* O- -""tt yang terjadi di
bumi dan kehidupan manusia yang terjamin dan

tenang di bawah naungan sistem alam semesta
yang rapi dan detail, redaksi membawa manusia
loncat kepada hari ditiupkannya sangkakala. Pada
hari itu terjadi peristiwa kejutan luar biasa yang
meliputi langitlangit dan bumi serta setiap maktrluk
yang ada di dalam keduanya kecuali orang{rang
yang dikehenda\i oleh Allah. Pada hari itu gunung-
gunung berjalan padahal ia merupakan bukti ke-
kokohan dan kestabilan. Pada hari itu balasan ke-
baikan akan mendapatkan keamanan dan pahala
yang berlimpah. Sedangkan, hukuman kejahatan
akan ditimpakan dalam bentuk ketakutan dan pe-

lemparan ke dalam neraka,

'Dan (ingatlah) hnri (ketikn) ditiup sangknknln, m"aka

terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di
bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Alkh. Semua

merekn datang mengh"adap - Ny a dzngan merend.ahknn

diri. Kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia
tetnp di tempatnya, padahnl in berjalnn seputijalnnnya
awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat
dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allnh
Mahn Mengetahui apa yang knmu leerjaka.n. Barang-
siapa yang membawa lcebaikan, maka in memperoleh
(balnan) yang lebih baik daripadnnya, sednng mnekn
itu adalah lrang-orang yang aman tenteram dari
lujutan yang dahsyat pada lnri itu. Dan barangsiapa

yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah
muka mereka ke dalam neraka. Tiadakh knmu di-
balnsi, mel.ainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu
knmu kerjaknn. (an-Naml: 87-90)

Ash-Shur adalah sangkakala yang ditiupkan.
Itulah tiupan kejutan luar biasa yang meliputi se-

luruh orangorang yang berada di langit dan di bumi,
melainkan orang-orang yang dikehendaki Allah
berada dalam rasa aman dan stabil. Menurut se-

bagian ulama, mereka itu adalah para syuhada.
Kemudian ada tiupan sangkakala lagi untuk

kebangkitan, lalu tiupan perhimpunan. Pada saat
itulah semua makhluk dihimpun dan dikumpulkan,

"Dan (ingatlnh) hari (kttikn) ditiup sangknkaln, makn
terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di
bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Alkh. Semua

merekn datang menghadap - Ny a dengan mnendahknn
diri." (an-Naml: 87)

Mereka datang dengan kerendahan diri dan
penyerahan total.

Bersama dengan kejutan itu, seluruh sistem
alam semesta kacau-balau, demikian pula perputar-
an planet-planet. Di antara pemandangan yang ter-
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lihat adalah berjalannya gunung-gunung yang tegak
dan kokoh. Ia berjalan seperti berjalannya awan
yang ringan. Ia berjalan sesuai kecepatan awan dan
bertebaran juga seperti awan. Gambaran gunung
seperti ini sesuai dengan nuansa keterkejutan dan
kejutan yang tampak di dalamnya. Seolaholah gu-
nung-gunung ifu panik bersama orang-orang yang
panik, terkejut bersama orang-orang yang terkejut
dan bingung bersama orang-orang yang bingung
dan berjalan tanpa arah dan tujuan.

'Dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia
tetnp di tempatnya, padahnl ia bnjalnn seputijalannya
awan. (Begitul"ah) pnbuatan Allah yang membuat de'
ngan kokoh tiap-tiap sesuatu....

Mahasuci Allah, seluruh ciptaan-Nya sempurna
dalam setiap sesuatu di alam semesta ini. Tiada
yang kebetulan dan terjadi dengan percuma, tidak
ada cacat dan kekurangan, tidak ada kelengahan
dan kelupaan. Orangorang yang berpikir akan me
renungkan jejak-jejak ciptaan-Nya yang menak-
jubkan itu. Sehingga, tidak ada satu pun kekosong-
an yang tertinggal tanpa ketenhran dan perhitung-
an, baik yang kecil maupun yang besar, yang mulia
maupun yang hina. Jadi setiap sesuatu pasti diatur
dan ditentukan kadarnya, yang mengatur tiaptiap
kepala yang tunduk dan taat kepadanya,

"...Sesungguhnya Alkh Maha Mengetahui apa yng
lwmu lcerj aknn. " (an-Narnl: 88)

Padahari Hisab inilah segalaamal perbuatan di.
hitung. Allah yang telah mencipta segala sesuatu
sebaik-baiknya, telah menentukan hari ini sebagai
perhitungan dan ia datang tepat pada waktunya,
tidak dimajukan semenit pun dan tidak pula dimun-
durkan. Hari itu memerankan fungsinya dalam sis
tem alam semesta denganhikmah dan afuranyang
serasi. Sehingga, amal dan balasan atasnya menjadi
cocok dalam dua kehidupan dunia akhirat yang
saling berhubungan dan saling menyempurnakan,
"... (Begitul"ah) pnbuatan All"ah yang membuat dengan

kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu knjaknn."

Pada hari yang mengejutkan dan menakutkan
ifu , ketenangan dan keamanan merupakan balasan
bagi orangorang yang berbuat baik dalam kehidup
an dunia. Balasan itu lebih banyak dan berlipat
ganda daripada kebaikan-kebaikan mereka,

"Barangsinpa yang manbazua labaikan, mnkn in mem-

peroleh (balnan) yang lebih baik daripadanya, sedang

merekn itu adnlnh orang-orang yang aman tenteram dnri
leejutan y ang dnhsy at pada h"ari itu." (an-Naml: 89)

Keamanan dari kejutan dahsyat itu merupakan
balasan atas amal perbuatan baik manusia. Sedang-
kan, balasan dalam bentuk karunia lain merupakan
anugerah dan pemberian tambahan dari Allah.
Orangorang yang beriman ihr telah takut kepada
Allah di dunia ini, maka Dia tidak mungkin menim-
pakan ketakutan psla pada hari Kiamat Allah pasti
menganugerahkan keamanan dan ketenteraman
pada saatsemuamakhlukyang ada dilangitdan di
bumi mengalami keterkejutan melainkan orang-
orang yang dikehendaki oleh Allah,

"Dan barangsiapa yang membawa lcejahatan, maka
disungkurknnlah mula mereka lee dalam neraka...."

Peristiwa itu merupakan kejadian yang menakut-
kan dan kejutanyang dahsyat. Mereka disungkur-
kan dengan didahului oleh muka-muka mereka.
Kemudian ditambah lagi dengan penghardikan dan
pencelaan,

"...Tiodal.ah kamu dibalni, melainkan (salmpal) dr
ngan ap a y ang dnhulu lamu kerj alwn. " (an-Narnt 90)

Mereka telah menolak hidayah dan memaling-
kan muka mereka darinya. Maka, mereka pun di-
balas sebagai hukuman dengan menyungkurkan
muka-muka mereka ke dalam neraka. Karena, se-

belumnya muka-muka ifu telah menolak kebenaran
yang terang dan jelas sebagaimanajelasnya malam
dan siang.

Karakteristik Dakwah Rasulullah
Pada bagian akhir, sentuhan penutup datang.

Rasulullah menyimpulkan dakwah dan manhajnya
dalam mengajak manusia. Rasulullah menyerahkan
tanggung jawab kepada para objek dakwah untuk
memilih sendiri nasib yang mereka inginkan, se
telah beliau menyampaikan penjelasan dakwah itu
dengan seterang-terangnya. Pelajaran ini dituhrp
dengan pujian kepada Allah sebagaimana ia telah
diawali dengan pujian kepadaAllah juga. Rasulullah
telah menyerahkan kepada Allah untuk menying-
kap tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada mereka
dan menghitung amal perbuatan mereka.

frU- 
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"A1 K;{- ;i,i{L $J & te A G6 ;t
&(,!-?,\sJ'i,&;6U;,r*

'Aku hnnya diperinnhknn untuk menyembah Tilhnn
negni ini (Meknh) yang telnh menjadikannya suci dan
lupunyaan-Nyal"ah segala sesuatu, dnn aku diperintah-
kan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah

diri. Dan supay a aku membacaknn Al- @ti an (ktQfu
mnnusia). Barangsiapa yang mmdnpat petunjuk, mnkn
sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk
(kebaikan) dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang
sesat, maka kataknnlah, 'Sesungguhnya aku (ini) tidnk
lain hanyalah salah seorang pemberi pningatan.' Dan
katakalah, 'Segala puji bagi All"ah. Dia akan mem-
p er li hat kan lep adamu tanda - tanda keb es ar an - Ny a,

makn knmu mengetahuinya. Tithnnmu tiada l,alni dari
apa yang knmu lurjaknn. "'(an-Naml: 91-93)

Orangorang kafir Quraisy meyakini kemuliaan
tanah Haram dan Baitul Haram. Mereka melandasi
kemuliaan mereka atas seluruh kabilah Arab dari
keyakinan terhadap kemuliaan Ka'bah. Namun
anehnya, mereka tidak mengesakan Allah yang
telah memuliakan lfubah itu, dan telah mendirikan
asas kehidupan mereka di atasnya.

Rasulullah meluruskan akidah sesuai dengan
tabiat akidah yang lurus itu. Maka, Rasulullah pun
menyebarkan dakwahnya bahwa merupakan ke-
wajiban dan perintah untuk menyembah Tuhan
yang memiliki tanah Haram itu yang telah memulia-
kannya dan mengharamkannya. Tidakada sekufu
bagi-Nya. Pandangan Islam menyempr:rnakan ke
esaan Tuhan itu, dengan menyatakan bahwaTuhan
tanah Haram itu merupakanTuhan segala sesuafu
yang ada di alam semesta ini,

'Aku hanya diperinnhkan untuk menyembah Tuhan
negeri ini (Mekah) Yang tel"ah mmjadilwnnya suci dan
leepunyaan-Ny alah segal"a. sesuatu,.... "

Rasulullah diperintahkan untuk mempermak-
lumkan dirinya bahwa beliau termasuk orangorang
yang berserah diri. Segala sesuatu yang ada ber-
serah diri secara total kepada-Nya. Mereka tidak
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Mereka-
lah orangorang yang unggul dan berkembang biak
dalam zamanyang panjang di antara orang{rang
yang mengesakan Tuhan dan menyerahkan diri
kepada-Nya.

"...Dan aku diperintahknn supaya aku tnmasuk orang-
arang yang btrserah dfui. " (an-Naml: 91)

Itulah fondasi-fondasi dakwah Rasulullah. Se-
dangkan, sarana dakwah itu adalah membaca Al-
Qur'an,

'Dan supaya aku munbacalun Al, @ti an (lnpodo *-
nusia)...."

Al-Qur'an itu nerupakan kitab pegangan bagi
dakwah itu, pedoman dan juga sarana sekaligus.
Rasulullah telah diperintah untuk berjihad dengan
Al-Qur'an itu untuk melawan orangorang kafir. Di
dalam Al-Qur'an itu terdapat segala bekal yang
lebih dari cukup untuk berjihad menghadapi jiwa-
jiwa dan rasio-rasio manusia. Di dalam Al-Qur'an
terdapat naungan-naungan bagi jiwa dan petugjuk
jalan bagi perasaan dan indra. Di dalamAl-Qur'an
terdapat perkara-perkara yang dapat menggoncang
hati-hati yang keras dan menggetarkannya dengan
getaran-getaran yang membuabrya tidak stabil.

Syariat jihad dilegalkan setelah itu untuk men-
jaga orang-orang yang beriman dari penyiksaan
para musuh dan sebagai jaminan bagi kebebasan
dakwah dengan AlQur'an ini. Juga untuk menyem-
purnakan pelaksanaan syariat-syariat dengan ke-
kuatan pemerintah. Sedangkan dakwah itu sendiri,
maka cukuplah dengan kitab dakwah itu yaitu Al-
Qur'an.

"Dan supaya aku membacakan Al-fuf an (kepada
mnnus ia), B m angs iap a y ang m ndnp at p e tunj u k, mnlm
sesungguhrrya ia hnnyalah mendapat petunjuk untuk
(kebaikan) dirtnya sendiri. Dan, barangsiapa yang
sesat, makn. knnlcanlnh,'Sesungguhnya aku (ini) tidak
Iain lnnyalnh salah seorang pembni peringatan. "' (anr
Naml: 92)

Dalam ayat ini tergambar jelas tentang ke-
merdekaan pilihan ketaatan dalam tiaptiap individu
dalam takaran Allah, yaitu yang berkenaan dengan
hidayah dan kesesatan. Dalam kemerdekaan indi-
vidu ini, tampak jelas kehormatan bagi manusia
yang dijamin oleh Islam. Seseorang tidak akan
pernah digiring secara paksa kepada keimanan.
Yang dilakukan dakvrah adalah membaca AlQur'an
dan setelah itu ia dibiarkan bekerja sendiri dalam
mempengaruhi jiwa;iiwa sesuai dengan manhajnya
sendiri yang detail. Al-Qur'an itu mengajak fitrah
yang paling dalam di mana sistemnya cocok dengan
manhaj Al-Qur'an,

'Dan katakalah, 'Segal"a 
4uji 

bagi All"ah,...."

Ini sebagai mukadimah bagi bahasan tentang
ciptaan Allah,
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'... Dia akan memp nlihntkan kepadnmu tanda- tanda

fubesaran- Nya, maka knmu mengetahuinya.... "

Allah Mahabenar. Setiap hari hamba-hamba-Nya
melihat tanda-tanda-Nya dalam jiwa-jiwa dan alam

semesta. Allah menyingkap bagi mereka sebagian

rahasia alam semesta yang kaya dengan rahasia ini,

"... D an Tit lnnmu tiadn kki dnr i ap a y ang lamu kni a-

ftan. "'(an-Naml: 93)

Demikianlah Allah memberikan sentuhan akhir
dalam penutup ini. Ungkapan penutup itu sangat
lembut, tapi menakutkan. Dia membiarkan manu-

sia berbuat apa saja, namun dalam jiwa mereka di-

tanam suahr sentuhan yang dalam, "...Dan Tilhnn-

mu tiadn lalni dari apa yang kamu knialan."l
t
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"Thaa Siin Miirl (1) Ini adafah ayat-ayatKitab
(Al-Qur-an) yang nyata (dari Allah). (2) Kami
membacakan kepadamu sebagian dari kisatt
Musa dan Fir'aun dengan benar unhrk orang-
orang yang berima"n. (3) Sesungguhnya Fir'aun
telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi
dan menjadikan penduduknya berpecah-belalr,
dengan menind,as segolongan dari rnereka me
nyembelih anak laki-laki mereka dan mem-
biarkan hidup anak-anal< wanita mereka. Se-

sungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang
yang berbuat kerusakan. (a) Kami hendak
memberi karunia kepada orang-orang yang
tertindas di burni (Mesir) ihr dan henda"k men-
jadikan mereka pemimpin dan menjadikan
mereka orang-orangyang mewarisi (bumi). (5)

Akan Ibmi teguhkan kedudukan mereka di
mukabumi dan at<arr Karni perlihatkan kepada
Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa
yang selalu mereka khawatirkan dari mereka
itu. (O) Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa,
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'Susuilah dia. Apabila kamu khawatir ter-
hadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai
(Ntil). Jangantah kamu khawatir dan janganlatr
(pula) bersedih hati, kar,ena sesungguhnya Karrd
akan mengembalikannya kepadamuo dan men-
jadikannya (salah seorang) dari para rasul. (7)

Maka, dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang
akibabrya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi
mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman
beserta tentaxanya adalah orang-orang yang
bersalah. (8) Dan berkatalah istri Fir'aun,'(Ia)
adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagi-
mu. Janganlah kamu membunuhnya" mudah-
mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita
ambil ia menjadi anak', sedang mereka tiada
menyadari. (9) Dan menjadi kosonglah hati ibu
Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyata-
kan rahasia tentang Musa" seandainya tidak
Kami teguhkan hatinya" supaya ia terrnasuk
orang-orang yang percaya (kepada janji Allah).
(10) Berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa
yang wanitar'Ikudlah dia' Makq kelihatanlatr
olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak
mengetahuinyao (11) dan Kami cegah Musa dari
menyusu kepada wanita-wanita yang mau
menyusui(nya) sebelum itu. Maka, berkatalatr
saudara Musar'IVlaukah kamu aku nrnjukkan
kepadamu ahlul bait yang akan memelihara-
nya untukmu dan mereka dapat berlaku baik
kepadanyaP (12) Maka, kami kembalikan Musa
kepada ibunya supaya senang hatinya dan
tidak berduka cita serta supaya ia mengetahui
bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (13)

Setelah Musa cukup umur dan sempurna
akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah
(kenabian) dan pengetahuan. Demikianlah
Kami memberi balasan kepada or:rng-orang
yang berbuat baik. (14) Musa masuk ke kota
(Memphis) ketika penduduknya seda"ng lengah"
Maka, didapatinya di dalam kota ihr dua orang
laki{aki yang berkelahi; yang seorang dari
golongannya (bani Israel) dan seora"ng [.gi) d"ti
musuhnya (kaum Fir'aun). Makq orang yang
dari golongannya meminta pertolongan ke-
padanya unhrk mengalahkan orang yang dari
musuhnya. Lalu, Musa meninjunyan dan mati-
lah musuhnya itu. Musa berkata" 'Ini adalah
perbuatan setan sesungguhnya setan ihr adalah
musuh yang menyesatkan lagi nyata (per-
musuha^nnya). (tS) Musa mendoq'Ya Tlrhanku,

sesungguhnya aku telah menganiaya diriku
sendiri karena itu ampunilah aku.'IVIaka, Allah
mengampuninya. Sesungguhnya Allah Dialatl
Yang Maha Pengampun lagi IVIaha Penyayang.
(16) Musa berkata"'Ya Thha^nku, demi nikmat
yang telah Engkau anugerahkan kepadakq
aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong
bagi orang-orang yang berdosa.' (17) Ka^rena
ihr, jadilatr Musa di kota itu merasa takut me-
nunggu-nunggu dengan khawatir (akibat per-
buatannya), maka tiba-tiba orang ya.ng me-
minta pertolongan kemarin berteriak meminta
pertolongan kepadanya. Musa berkata ke-
padanyan'Sesungguhnya kamu benar-benar
orang sesat yang nyata (kesesatannya).' (1S)

N{a.ka, tatkala Musa hendak memegang dengan
keras orang yang menjadi musuh keduanya,
musuhnya berkata"'flai Musa, apakah kamu
bermaksud hendak membunuhku, sebagai-
rniura kamu kemaxintelah membunuh seorang
manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan
hendak menjadi orang yang berbuat se-
wenang-wenang di negeri (ini), dan tiadalah
kamu hendak menjadi salah seorang dari
orang-orang yang mengadakan perdamaian.'
(19) Dan datanglah seomng laki-la^ki daxi ujung
kota bergegas-gegas seraya berkatao'IIai Musa,
sesungguhnya pembesar negeri sedang be-
runding tentang kamu unhrk membunuhmu,
sebab itu keluFrlah (dari kota ini). Sesung-
guhnya aku termasuk orang-orang yang mem-
beri nasihat kepadamu.' (20) Maka" kelua.rlah
Musa dari kota itu dengan rasa takut me-
nunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoao
'Ya Thhanku, selamatkanlah aku dari orang-
orang yang zalim ihr.'(2f) Tatkala ia meng-
hadap kejurusan negeri Madyan, ia berdoa
(lagi),'Mudah-mudahamT anlarmemimpinku
ke jalan yang benar.' (22) Dan tatkafa ia sampai
di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai
di sana sekumpulan onurg yang seda^ng me-
minumkan (terna^knya), dan ia menjumpai di
belakang orang ba^nya^k ihr, dua orang wanita
yang sedang menghambat (ternaknya). Musa
berkata, Apakah malsudmu (dengan berbuat
begitu)P Kedua wanita itu menjawabr'Karri
tidak dapat meminumkan (ternak kami), se-
belum pengembala-pengembala itu memu-
langkan (ternaknya), sedang bapak kami ada-
lah orang tua yang telah lanjut umurnya.' (23)

Maka, Musa memberi minum ternak ihr unhrk
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(menolong) keduanya. Kemudian dia kembali
ke tempat yang teduh lalu berdoa"Ya Thhanku
sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuaul

kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.'
(24) Kemudian datanglah kepada Musa salah

seorang dari kedua wanita ittr berjalan malu-
malu, ia berkata, 'Sesungguhnya bapakku
memanggil kamu agax ia memberika.n balasart

terhadap (kebaikan)mu memberi minum
(ternak) kami.' Ivla^ka' tatkala Musa mendatangi
bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan ke-
padarrya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib
berkatan Jangantah kamu takul Kamu telah
selamat dari orang-orang yang zalim itu.' (25)

Safah seorang dari kedua wanita itu berkata"

'Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang
bekerja (pada kita). Karena, sesungguhnya
orang yang paling baik ya"ng kamu a.rnbil unfirk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi
dapat dipercaya; (26) Berkatalah dia (Syu'aib)'

'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua arrakku
ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
delapan tahun. Dan' iika kamu cukupkan se-

p"l"h tahun, maka ihr adalah (suatu kebaikan)
aa^"i tamr+ aku ddak hendak memberati kamu.

Dan, kamu Insya Altah akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang baik.' (27) Dia
(Musa) berkata"Itulah (perjanjian) antara aku
dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang
ditenarkan ihr aku sempurnakan, maka tidak
ada nrntutan tarnbahan atas diriku ["gi). A["t
adalah saksi atas aPa yang kita ucapkan.' (28)

Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktrr
yang ditenhrkan dan dia berangkat dengan
keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gu-

nung.Ia berkata kepada keluaxganya' Tbnggu-
lah (di sini), sesungguhnya aku melihat api.
Mudah-mudahan aku dapat membawa suahr

berita kepadamu dari (tempat) api itu atau
(membawa) sesuluh api, agar kamu dapat
menghangatkan badan.' (29) Maka tatkala
Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia
dari (arah) pinggir lembah yang sebelah
kanan(nya) pada tempat yang diberkahi' dari
sebatang pohon k"yo, yaitu, 'Ya Musa, se-

sungguhnya aku adalah Allatt" Ttrhan semesta

alam. (30) Lemparka"nlah tongkannu.' Maka
tatkala (tongkat ihr menjadi ular dan) Musa
melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia
seekor ular yang gesil larilah ia berbalik ke

belakang tanpa menoleh. (Kemudian Musa
diseru),'Hai Musa datanglah kepada-Ku dan
janganlah kamu takul Sesungguhnya kamu
termasuk orang-orang yang aman. (31) Masuk-
kanfah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia
keluar putih tidak bercacat bukan karena
penyakil Dan, ddkapkanhh kedua tanganmu
(ke dada)mu bila ketakutan, maka yang demi-
kian ihr adalah dua mukjizat dari Ttrhanmu
(y"tg akan kamu hadapkan kepada Fir'aun
dan pembesar-pembesarnya). Sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang fasik.' (32)

Musa berkatan'Ya Thhanku, sesungguhnya aku
telah membunuh seorang manusia dari golong-
an mereka, maka aku takut mereka akan
membunuhku. (33) Dan, saudaraku Harun dia
lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah
dia bersamaku sebagai pembantuku unhrk
membenarkan (perkataan)ku. Sesungguhnya
aku khawatir mereka akan mendustakanku.'
(34) Allah berfirman,'Kami akan membantu-
mu dengan saudaramu, dan Kami berikan ke-
pada kalian berdua kekuasaan yang besar,
maka mereka tidak dapat mencapaimu.
(Berangkatlah kamu berdua) dengan mem-
bawa mukjizat Kami Kamu berdua dan orang
yang mengikuti kamulah yattg akan menang.'
(35) Maka tatkala Musa datang kepada mereka
dengan (membawa) mukjizat-mukJint Kami
yang nyat4 meseka berkata, 'Ini tidak lain
hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami
belum pernah mendengar (seruan ya^ng seperti)

ini pada nenek moya"ng kami dahulu.' (36) Musa
menjawab,'Thhanku lebih mengetahui orang
yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya
dan siapa yang akan mendapat kesudahan
(ymg baik) di negeri a}hiral Sesungguhnya
tidaklatr akan mendapat kemenangan orang-
orang yang zalim.' (37) Dan berkata Fir'aun,

'Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui
tuhan bagimu selain aku. Maka, bakarlah hai
Haman untukku tanah liat kemudian buat-
kanfah untukku bangunan yangtinggi suPaya

aku dapat naik melihat T[rhan Musa- Sesung-

guhnya aku benar-benar yakin bahwa dia ter-
masuk orang-orang pendusta.' (38) Dan berlaku
angkuhlah Fir'aun da^n bala tentaxanya dibumi
(Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka
menyangka bahwa mereka tidak akan di-
kembalikan kepada Kami. (39) Maka, Kami
hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu
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Ibmi lemparkan mereka ke dalam laut. IVIaka,
lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang
zalirn. (a0) Dan, Kami jadikan mereka pe-
mimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke
neraka dan pada hari kiamat mereka tidak
aka^n ditolong. (a1) Kami ikutkanlah laknat
kepada mereka di dunia ini; dan pada hari
kiamat mereka terrnasuk orang-orang yang
dijauhkan (dari rahmat Allah).(42) Sesung-
guhnya telah Kami berikan kepada Musa
Alkitab (Taurat) sesudah Kami binasakan
generasi-generasi yang terdatruluo unhrk men-
jadi pelia bagi manusia dan pehrnjuk serta
rahmat agar mereka ingat" (43)

Pengantar
Surah ini merupakan surah kelompok Mak-

kiyyah, yang diturunkan ketika kaum muslimin
masihberada di Mekah dalamkeadaan sedikitdan
lemah, sementara kaum musyrikin menjadi pihak
yang kual jaya, dan berkuasa. Suratr ini dihrunkan
untuk menjelaskan ukuran-ukuran yang sebenar-
nya tentang kekuatan dan nilai-nilai. Juga diturun-
kan untuk menjelaskan bahwa ada kekuatan yang
satu dalamwujud ini, yaihr kekuatanAllah. Ada nilai
yang satu dalam semesta ini, yaifu nilai keimanan.

Barangsiapa yang bersama kekuatan Allah, ia tak
akan merasa takut, meskipun ia sama sekali tak
memiliki unsur-unsur kekuatan secara lahir. Se-

dangkan, barangsiapa yang menjadi musuh kekuat-
an Allah, ia tak akan merasa aman dan damai, meski-
pun ia didukung oleh seluruh kekuatan lahiriah di
dunia. Dan, barangsiapa yang memiliki nilai ke-
imanan, maka baginya seluruh kebaikan. Sedang-
kan, barangsiapa yang tak memiliki nilai ini, maka
ia sama sekali tak dapat ditolong oleh sesuatu.

Oleh karena itu, bangunan surah ini berdiri di
atas kisah Musa dan Fir'aun di permulaan surah ini,
serta kisah Qarun bersama kaum Musa pada pe-

nutup surah ini. Kisah yang pertama menampilkan
kekuatan pemerintahan dan kekuasaan. Kekuatan
Fir'aun yang tiran, despotik, represif, dan amat awas
terhadap segala ancaman kekuasaannya. Semen-
tara kebalikannya adalah Musa yang masih berupa
seorang anak kecil yang masih menyusu, yang tak
memiliki daya dan kekuatan apa-apa, juga tidak ada
tempat berpulang serta penjagaan baginya.

Fir'aun telah menjadi penguasa yang kuat di
muka bumi, memecah penduduknya menjadi ber-
kelompok-kelompok, menghinakan bani Israel,
menyembelih anak-anak lelaki mereka, mem-

biarkan hidup anak-anak wanita mereka, amat
mengawasi mereka, dan bersikap amat represif
terhadap mereka. Namun, kekuatan Fir'aun beserta
tentaranya yang kuat, juga sifat kewaspadaannya
yang tinggl, sama sekali tak memberikannya man-
faat. Bahkan, ia tak mampu mengalahkan Musa
yang masih seorpng anak kecil, yang tak memiliki
daya dan upaya.

Pasalnya, Musa berada dalam penjagaan ke-
kuatan yang hakiki satu-satunya, yang menjaganya
secara penuh, menyelamatkannya dari segenap
bahaya, menutup mata musuh-musuhnya darinya.
Kemudian menantang Fir'aun dan tentaranya se
cara langsung, untuk mendorongnya ke kamarny4
masuk ke pembaringannya. Bahkan, ia mampu
menguasai hati isbi Fir'aun ketika ia bertangan
kosong di hadapan Fir'aun, dan terjaga dari aniaya-
nya. Sehingga, akhirnya Fir'aun mendidik sendiri
musuhnya, yang ia khawatirkan dan takuti ke-
hadkannya!

Kisah kedua menampilkan nilai harta, dan ber-
samanya adalah nilai ilmu pengetahuan. Harta yang
membuat rendah kaum ihr, saat itu dipertunjukkan
oleh Qarun dengan segela kegemerlapannya. Mereka
mengetahui bahwa dengan memiliki harta yang
banyak itu, maka Qarun akan dapat menciptakan
barisan orang{rang kuat sebagai kaki tangannya.
Demikian juga ilmu pengetahuan yang dibangga-
kan oleh Qarun, yang ia sangka bahwa dengan
ilmurrya itulah ia mendapatkan harta yang banyak
itu.

Namun, orang-orang yang mendapatkan ilmu
yang benar dari kaumnya tak dapat dihinakan oleh
perbendaharaan harta Qarun, dan tak dibuat takluk
dengan pamer kekayaannya. Sebaliknya, mereka
selalu mencari pahala Allah, karena mereka me-
ngetahui bahwa itulah yang baik dan lebih kekal.

Kemudian tangan Allah hrrut campur dengan
menenggelamkan Qarun beserta rumahnya ke
dalam tanah. Dan, ketika itu ia sama sekali tak dapat
dibantu hartanya maupun ilmunya. Tangan Allah
turut campur dalam kisah Qarun secara langsung,
demikian juga dalam kasus Fir'aun, yang melem-
parkan Fir'aun beserta tentaranya ke dalam lautan,
sehingga mereka tewas tenggelam.

FirJaun telah berbuat aniaya terhadap bani Israel
dengan pemerintahan dan kekuasaannya. Demi-
kian juga Qarun telah berbuat melewati batas de
ngan kekuatan ilmu dan hartanya. Dan, alf,rir hidup
keduanya sama, yang satu ditenggelamkan ke
dalam tanah beserta rumahnya, sementara yang
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satunya ditenggelamkan bersama tentaranya ke
dalam laut. Tidak ada kekuatan bumi yang dapat
menghalangi kehendak Allah terhadap mereka.
Kekuatan kekuasaan Allah itu baru campur tangan
secara langsung untuk menghentikan perbuatan
pembuat aniaya dan kerusakan, hanya ketika ma-

nusia sudah tak"mampu menghadapi aniaya dan
keruasakan ifu.

Hal ini dan itu menunjukkan bahwa ketika ke
burukan sudah menyebar, dan kerusakan sudah
merajalela, sementara kebaikan dan kesalehan tak
mampu berbuat apa-apa terhadapnya serta takut
terhadap fitnah kekuatan dan fitnah harta, maka
ketika itu masuklah tangan kekuasaan Allah secara

langsung dan menantang, tanpa tirai dari makhluk-
Nya, dan tanpa fakf,or pendukung bumi. Kemudian
tangan Allah menghentikan keburukan dan ke-
rusakan itu.2

Di antara dua kisah itu, redaksi Al-Qur'an ber-
jalan bersama kaum musyrikin dalam perjalanan
yang memperlihatkan kepada mereka makna-

makna pelbagai kisah yang dipaparkan dalam surah
al-Qashash ini. Juga membukakan mata mereka
terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang ber-

serakan. Terkadang dalam panorama semesta, ter-
kadang dalam bentuk kematian generasi-generasi

terdahulu, dan terkadang dalam panorama hari
kiamat. Semua itu menegaskan ibrah-ibrah dan
pelajaran yang dapat dipetik dari kisah-kisah itu.

Juga menegaskan sunnah Allah yang tak pernah

berubah dan tak tergantikan sepanjang zamml
Orangorang musyrik berkata kepada Rasulullah,

'Jilm l<nmi mengikuti petunjuk bersama lmmu, niscaya

lmmi aknn diusir dari negni Immi'.. "(al-Qashash:
57)

Mereka memberikan alasan atas tindakan mereka
yang tidak mengikuti petunjuk. Yaitu, karena takut
diusir masyarakat dari negeri mereka, jika mereka
berubah dari akidah-akidah lama mereka yang

mereka gunakan untuk menundukkan manusia,
mengagungkan Baihrl Haram, dan mereka hrnduk
kepada para penjaga Baitul Haram itu.

Maka, dalam surah ini, Allah menampilkan kisah
Musa dan Fir'aun, yang menjelaskan kepada mereka
tempat keamanan yang sebenarnya dan tempat
ketakutan yang sebpnarnya Juga memberitahukan
kepada merekabahwa keamanan itu hanyalah ter-
dapat dalam naungan Allah, meskipun seseorang
tidak memiliki semua unsur pembawa keamanan
lahir yang dikenal oleh manusia. Sementara ke-
takutan terdapat pada saat manusia menjauh dari
naungan Allah, meskipun orang ifu memifiki semua

unsur pembawa keamanan lahir yang dikenal
manusia! Al-Qur'an memaparkan kepada mereka
kisah Qarun yang menjelaskan dan menegaskan
hakikat ini dalam benhrk lain.

Kemudian Allah memberikan komentar atas per-

kataan mereka tadi dengan redaksi berikut,

'.. Apalah Kami tidnk msneguhknn lududuknn merekn

dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang

didatangkan lu tempat itu buah-buahan dari segaln

macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki

(bagimu) dnri sisi Kami? Titapi, Iebanyalmn merekn

tidak mengetahai. " (al-Qashash: 57)

Allah mengingatkan mereka bahwa Dialah yang
telah memberikan mereka keamanan dari rasa
takut. Dialah yang menjadikan daerah haram ini
sebagai tempatyang aman. Dialah yang menetap
kan keamanan itu atau mengambilnya dari mereka.
SelanjutuiyaAllah memperingatkan mereka tentang
nasib akhir yang menjadi balasan bagi manusia
yang bersenang-senang dan tak bersyukur,

'Dan berapa banyakny a (p enduduk) negni y ang telnh

Kami binasalwn, y ang sudnh bers mang- s mang dalam

leehidupannya. Mala, itulnh tempat kediaman msrekn

yang tiada didiami (agi) sesudah merekn, leecuali se-

bagian leecil. Kami adalah Pcwaris(nya). " (al-Qa-
shash: 58)

2 Dalam tafsir surah Thaahaa saya mengatakan, "Ketika bani Israel membayar pajak kehinaan kepada Fir'aun, dan Fir'aun membunuh anak-

anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak wanita mereka, ketika itu tangan kekuasaan Allah tak campur tang:ur untuk melakukan

peperangan terhadap Fir'aun. Karena mereka membayar pajak itu tak lain karena mereka memang hina, bersikap apatis, dan takut. Sedangkan,

ketika {iumumkan keimanan dalam hati orangorang yang beriman dengan Musa itu, dan mereka bersiap untuk menanggung derita karena keimanan

mereka itu, sambil mereka mengangkat kepala mereka dan mengucapkan kata-kata keimanan di depan muka Fir'aun tanpa ragu-ragu dan tanpa

takut mendapatkan siksa, maka ketika itulah tangan kekuasaan Allah campur tangan untuk menjalankan peperangan terhadap Fir'aun. Juga

mengtrmumkan kemenangan secara sempurna, yang kemenangan itu telah terjadi sebelumnya dalam ruh dan hati mereka".

Dan yang saya katakan di sini lebih benar dengan bukti konteks kisah dalam surah ini. Sedangkan, apa yang saya katakan dalam tafsir surah

Thaahaa hendaknya diubah tempat redaksinya. Yaitu bahwa tangan kekuasaan Allah campur tangan sejak pertanla kali untuk menjalankan

peperangan terhadap Fir'aun. Namun, kemenangan terakhir diwujudkan oleh Allah kecuali setelah keimanan diumumkan dalam hati orang-

orang yang beriman terhadap Musa, setelah ia mendapatkan risalah agama, dan mereka mengucapkan dengan terus terang kata-kata kebenaran

di depan penguasa tiran yang lalim dan despotik.
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Kemudian Allah mengancam mereka dengan
akibat perbuatan mereka itu, setelah Allah mem-

berikan uzur kepada mereka dan mengutus se-

orang rasul di tengah mereka. Karena telah ber-

langsung hukum Allah sejak dahulu yang mem-

binasakan para pendusta agama setelah datangnya
pemberi peringatan (rasul),

"Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota,
sebelum Dia mengutus di ibulatn itu seorangrasulyang

memb acalan ay at- ay at Kami k@ adn mneka ; dan tidnk
pernah (puln) Kami membinasakan kon-lata kecuali

pendudulmy a dalnm luadaan melakuknn kzlaliman. "
(al-Qashash:59)

Kemudian Allah memaparkan kepada mereka
adegan mereka pada hari kiamat, ketika para se-

kutu mereka berlepas diri dari mereka di depan
sekalian manusia. Maka, Allah memperlihatkan
kepada mereka azab aldtkat setelah Dia mem-
peringatkan mereka azab dunia. Juga setelah mem-

beritahukan kepada mereka di mana letak rasa

takut dan rasa aman yang sebenarnya.
Surah ini ditutup dengan janji dari Allah kepada

Rasul-Nya yang mulia, ketika beliau diusir oleh
kaumnya dari Mekah, dan dikejar-kejar oleh kalang-

an musyrikin. Yakni, janji bahwa Dia yang menu-

runkan Al-Qur'an kepada beliau dan memerintah-
kan beliau unhrk menjalankan tugashrgas dati-Nya
maka Dia pasti akan mengembalikan beliau ke
negeri beliau, dan memenangkan beliau atas ke-

musyrikan dan para pemeluknya. Allah telah mem-

berikan anugerah kepada beliau berupa risalah
agama, yang selama ini tak pernah beliau bayang-

kan. Nantinya Allah akan memberikan anugerah
kemenangan dan kembali ke negeri beliau, setelah

beliau diusir dari negeri tercinta oleh orangorang
musyrikin. Beliau akan kembali dalam keadaan

annan, menang, dan mendapatkan dukungan.
Dalam kisah-kisah surah al-Qashash ini ter-

kandung hal ini dan yang menegaskannya. Karena

Musa a.s. telah kembali ke negeri yang dia pernah

keluar dari situ dalam keadaan takut dan terusir.
Musa kembali ke negerinya untuk kemudian mem-

bawa keluar dan menyelamatkan bani Israel.

Sementara Fir'aun dan tentaranya binasa di depan

Musa dan kaumnyayang selamat.

Janji ini ditutup, dan bersamanya ditutup pula

surah ini dengan dentangan yang terakhir,

'Janganlah kamu sembah di samping (menyembah)

Allnh, tuh.an apa pun yang lnin. Tidnk adn Tuhan (yang

berhak disembah) melninkan Dia. Tiap-tiap sesuatu

pasti binnsa, lucuali All,ah. Bagi-Nyalah segal'a penen-

tuan, dnn lnny a fup ada- Ny alah lmmu dikernb alilnn. "
(al-Qashash:88)

Inilah topik surah al-Qashash ini, beserta nuansa
dan suasananya. Kemudian marilah kita masuki
penafsiran yang terinci atas surah ini, dalam empat

kelompoknya. Yaitu, kisah Musa, komentar atas

kisah itu, kisah Qarun, dan janji terakhir ini.

Kisah Musa sebagai Bukti Kebenaran
Al-Qpr-an

Surah ini dimulai dengan al- ahruf muqath-tln'ah
'potongan huruf-huruf hijaiyah Arab',

tt*i*-gial;ett1!;tL
"Thaa Siin Miim. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-

@i an) yang nyata (dnri AIkh)." (al-q$hash: 1-

2)

Surah ini dimulai dengan huruf-huruf iniuntuk
mengingatkan bahwa dari huruf-huruf yang sama

itulah Al-Qur'an yang nyata dari Allah ini tersusun,
yang jauh tingkatannya, dan amatjauh jaraknyajika

dibandingkan dengan redaksi-redaksi manusia yang

biasa tersusun dari huruf-huruf ini, dalam bahasa
manusiayang fana.

"Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-@ri an) yang nyata

(dari Alkh)." (al-Qashash: 2)

Dengan demikian, Kitab Suci ini bukanlah hasil
karya manusia, karena mereka tak mampu mem-
buatnya. Namun, ia adalahwahyu yang dibacakan
oleh Allah kepada hamba-Nya, dan di dalamnya
tampak kemukjizatan ciptaan-Nya. Juga padanya

tampak sifat kebenaran bagi ciptaan ini, dalam
perkara yang besar maupun yang kecil.

<;.;t-;'^J/Ti\;f>t;;yq$W
3

"Kami membamknn lupadamu sebagian dari kisah

Musa dan Fir'aun dengan benar untuk zrang-orang

yang berim"an. " (al-Qashash: 3)

Kepada kaum yang berimanlah Kitab ini di-

tujukan, untuk mendidik mereka, membangun
mereka, dan menjelaskan manhaj bagi mereka,
serta menggariskan jalan bagi mereka. Kisah-kisah
yang dibacakan dalam surah ini, yang dibidik
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dengan kisah-kisah ini adalah orang-orang yang
beriman itu agar mereka mengambil manfaat dan
pelajaran darinya.

Pembacaan secara langsung dari Allah ini, mem-
berikan nuansa perhatian dan kepedulian Allah bagi
orang-orang yang beriman. Juga memberikan
mereka perasaan tentang nilai merekayang besar
dan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah.
Bagaimana tidak? Karena Allah Yang Mahaagung
membacakan Kitab Suci ini kepada Rasul-Nya demi
mereka dan unfuk mereka, dengan sifat mereka ini
yang membuat mereka pantas mendapatkan per-
hatian yang mulia iht, "Untuk orang-zrang yang
berim.an."

Setelah pembukaan ini, maka dimulailah pema-
paran berita ifu . Berita Musa dan Ffu'aun. Pemapar-
annya diawali sejak episode pertama kisah ini-
episode kelahiran Musa. Penuturan kisah Musa
dari fase pertama ini, tak dilakukan di surah yang
mana pun dari surah-surah lain yang menceritakan
kisah Musa. Karena episode pertama dari kisah
Musa, berupa situasi dan kondisi yang keras di
tempat dia dilahirkan, polosnya Musa pada masa-
masa kanaknya dari semua kekuatan dan daya
upaya, serta lemahnya kaumnya dan dihinakannya
mereka oleh Fir'aun .. semua ihrlah yang membidik
fujuan utama surah ini. Juga menampilkan tangan
kekuasaan Allah yang tampil jelas dan menantang
secara langsung peran manusia, serta memukul
kezaliman, tiranisme, dan kelaliman secara lang-
sung ketika manusia tak mampu melakukan pukul-
an itu.

Selain itu, juga membela orang-orang lemah
yang tak memiliki daya upaya. Kemudian mem-
berikan kekuatan kepada orang-orang yang ter-
aniaya yang sebelumnya tak memiliki daya dan
upaya sama sekali. Inilah makna yang diperlukan
oleh sekelompok kecil kaum muslimin yang lemah
di Mekah, untuk dijelaskan dan ditegaskan bagi
mereka. Kalangan musyrik yang menindas dan
tiranis itu perlu mengetahui dan meyakininya.

Kisah Musa a.s biasanya pada surah-surah yang
lain dimulai dari fase risalah Oukan dari fase
cobaan) ketika keimanan yang kuat menghadapi
tirani yang membangkang. Kemudian memenang-
kan keimanan dan mengalahkan tirani di perrg-

hujungnya. Sedangkan di sini, bukan makna ini
yang dimaksud. Namun, yang dimaksud adalah
bahwa kejahatan itu ketika telah membengkak
besar, maka dalam dirinya sendiri mengandung
sebab bagi kebinasaannya. Kelaliman itu ketika

telah demikian merajalela, ia tak memerlukan
tangan manusia unfuk mengenyahkannya. Namun,
tangan kekuasaan Allahlah yang langsung turun
tangan mengenyahkannya, dan membela orang-
orang lemah yang menjadi korban. Kemudian me
nyelamatkan mereka dan menyelamatkan unsur-
unsur kebaikan pada diri mereka, mendidik mereka,
dan menjadikan mereka sebagai imam dan para
pewaris bumi.

Inilah tujuan dari penuturan kisah ini dalam
surah alQashash. Karenanya, kisah ini ditampilkan
dari episode yang mengantarkan kepada hrjuan ini
dan menampilkannya. Karena kisah dalam Al-
Qur'an, cara pemaparannya ditujukan unfuk mem-
bidik tujuan yang dikehendaki dari pemaparan itu.
Ia adalah perangkat untuk mendidik jiwa. Ju ga cara
untuk menjelaskan makna, hakikat, dan prinsip
prinsip. Dan, ia dalam pemaparan ini sesuai dengan
redaksi yang memaparkannya. Juga berkolaborasi
dalam membangun hati serta membangun hakikat-
hakikat yang memperkaya hati.

Episodeepisode yang dipaparkan dalam kisah
ini adalah sebagai berikul Episode kelahiran Musa
a.s dan situasi-kondisi yang secara lahiriah keras
yang melingkupinya, serta perhatian dan penjagaan

Allah yang menyertainya. Episode masa muda
Musa dan kekuatan serta ilmu yang diberikan Allah
kepadanya, peristiwa Musa membunuh seorang
Koptik, konspirasi Fir'aun terhadapnya, larinya
Musa dari Mesir.ke tanah Kan'aan, perkawinan
Musa di sana, dan tahun-tahun pengabdian Musa
di tanah itu. Selanjutnya epiose dipanggilnya Musa
oleh Allah dan dibebankannya dia untuk membawa
risalah agama. Kemudian penghadapan Musa
dengan Fir'aun, dan pendustaan Fir'aun terhadap
Musa dan Harun. Sedangkan, akibat terakhirnya-
yaitu penenggelaman Fir'aun-ditampilkan secara
singkat dan cepat.

Redaksi Al-Qur' an cukup berpanjang-panjang
dalam memaparkan episode pertama dan kedua.
Keduanya adalah dua episode baru dalam kisah
Musa di surah ini. Karena kedua episode itu me-
nyingkapkan tantangan kekuasan Ilahi secara
langsung terhadap kelaliman seorang diktator.
Dalam kisah tersebut tampak kelemahan kekuatan,
tipu daya, dan kewaspadaan Fir'aun unfuk menolak
takdir yang telah digariskan Allah,

'Aknn Kami perlihatknn lupada Fir'aun dan Haman
besuta tentaranya apa yang selnlu mereka kh"awatirknn
dari merekn itu ."(al-Qashash: 6)
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Sesuai dengan caraAl-Qur'an dalam memapar-

kan kisah, makaAl-Qur'an membagi kisah ini men-
jadi beberapa adegan, dan menjadikan di antara

satu adegan ke adegan yang lain itu beberapa celah

seni yang dipenuhi imajinasi. Tapi, pembaca kisah

ini tak terlewati suatu kejadian atau adegan yang

berlangsung antara satu adegan ke adegan yang

lain, sambil menikmati gerakan imajinasi yang hidup.

Episode pertama berisi lima adegan. Episode

keduaberisi sembilan adegan. Dan, episode ketiga

berisi empat adegan. Dan, antara safu episode ke

episode yang lain terdapat jarak yang besar atau

kecil. Demikian juga antNa satu adegan dengan

adegan yang lain. Sebagaimanatkai ditutup dan

dibuka dari pandangan atau adegan.

Sebelum memulai kisah, Al-Qur'an melukiskan
nuansayang menyertai kejadian-kejadian, dan kon-

disi tempat terjadinya kisah-kisah itu. Juga me-

nyingkapkan hrjuan yang tersembunyi di belakang

kejadian-kejadian itu, yang karena hal itulah maka

kisah-kisah ini dipaparkan. Ini adalah metode Al-

Qur'an dalam memberikan pemaparan dengan

menggunakan kisah. Topik dan tujuannya ditampil-

kan di bagian ini dariAl-Qur'an,

,i+i:{1?rQfr 'J14t4;*i4S;LfiLY-

<,K{S6iri--#i"ii6Af.i-^i[1"'\&i 6.ir &:"# J +:; *'".#:U
t"4'6W3{{y4:6:*":'ii-t
(A:F-,;rtrrCj::.Gj'6'iic:{:f-*';

&<;ttsevre
" S e s ungguhny a Fir' aun te lnh b er b u at s ao eru7ng- w nang
di muka bumi dnn menj adilmn p endu dukny a b trp e mh-

bel,ah, dengan menindas segolongan dari mnelm, me-

nyembelii anak laki-laki mereka, dan membiarkan

hidup anak-anak wanitn muela. Snungguhnya Fir'aun

termasuk orang-nrang yang bnbuat lurusakan. Knmi

hendak memberi karunia kepada zrang-rrang yang

tertind.as di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan

merekn p emimpin dnn menj adilmn mneka zrang-zrang

yang m'ewarisi (bumi). Alnn Kami teguhknn keduduk-
-an 

merekn di mulw bumi dan akan Kami perlihatkan

kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa

ying selnlu mnekn k:hawatirknn dari merela itu." (al-

Qashash:4-6)
Seperti itulah Al-Qur'an melukiskan panggung

yang padanya berlangsung kejadian-kejadian dalam

kisah ini, yang menyingkapkan tangan yang meng-
gerakannya. Juga menyingkapkan tujuan yang

dibidiknya. Dan, penyingkapan tangan ini, serta
tampilnya tangan itu dengan jelas tanpa tirai se-

menjak detik pertama, adalah sesuatu yang di-

sengaja dalam sursunan kisah seluruhnya, dan se-

jalan dengan tujuan yang paling jelas darinya. Oleh
karena itu, kisah ini dimulai seperti ini. Dan, hal itu
merupakan salah sahr bentuk keindahan pengung-

kapan dalam Kitab Suciyang menakjubkan ini'
Tidak diketahui secara pasti Fir'aun yang mana-

kah yang pada masanya kisah ini berlangsung.
Karena penetapan sejarah bukanlah salah sahr tu-
juan dari kisah Al-Qur'an, juga tidak menambahkan

sesuatu pada maknanya. Maka, cukuplah kita
ketahui bahwa hal ini terjadi setelah masa Nabi
Yusuf yang meminta kepada orang tuanya beserta
saudara-saudara kandungnya untuk datang ke
Mesir dan tinggal bersamanya. Ayahnya, Ya'qub,

adalah "Israel", dan merekayang dibicarakan dalam

kisah Musa itu adalah keturunannya. Mereka itu
telah beranak-pinak di Mesir dan menjadi sebuah

bangsa yang besar.

Fir'aun yang tiran ihr'telah berbuat sewenang-

wenang di muka bumi". Ia berlaku sombong dan

berbuat aniaya serta menjadikan penduduk Mesir
terpecah-belah. Sehingea, masing-masing kelom-
pok hanya memikirkan urusannya. Terjadi penin-

dasan yang amat keras serta penganiayaan ter-
hadap bani Isra6l, karena mereka mempunyai aqi.

datr yang berbeda dengan akidah Fir'aun dan kaum-

nya. Pasalny4 orang{rang Bani Israel ihr beragama

dengan agama nenek moyang mereka, yaifu Ibrahim
dan Ya'qub. Meskipun dalam akidah mereka telah
terjadi kerusakan dan penyimpangan, namun tetap

ada dasar akidah mereka yang meyakini Tuhan
Yang Esa, dan mengingkari kehrhanaan Fi/aun dan

kepercayaan paganisme Fir'aun secara umum.
Diktator itu merasakan adanya bahaya yang

mengancam tahta dan kerajaannya dengan adanya

kelompok ini di Mesir. Dia tidak dapat mengusir
mereka dari Mesir karena mereka adalah sebuah

komunitas yang besar yang jumlahnya mencapai

ratusan ribu orang. Kelompok ini telah menjadi
ancaman baginya, bersama negara-negara te-

tangganya yang berkali.kali terlibat perang dengan

kerajaannya.
Maka, ketika itu ia membuat suatu teknik yang

amat keji untuk membersihkan ancaman yang

mungkin terjadi dari kelompok ini, yang tidak
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menyembahnya dan tidak meyakininya sebagai
tuhan. Teknik kejinya itu adalah dengan menugas-
kan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang
berat dan berbahaya, juga menindas dan menyiksa
mereka dengan pelbagai siksaan. Setelah itu mem-
bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari mereka,
sementara membiar"kan hidup bayi wanita, dengan
tujuan agar jumlah laki-laki mereka tidak ber-
tambah banyak. Dengan demikian, menjadi lemah-
lah kekuatan mereka dengan berlmrangnya jurnlah
kalangan pria dan bertambaturya bilangan kalangan
wanita. Di samping itu, ia juga melakukan pelbagai
penyiksaan terhadap mereka.

Diriwayatkan bahwa dia menugaskan seke-
lompokbidan kelahiran untuk mendata dan mem-
perhatikan wanita-wanita hamil dari bani Israel.
Kemudian memberitahukan setiap kelahiran dari
bani Israel, sehingga ia bisa segera membunuh bayi
yang kelaminnya laki-laki segera setelah kelahir-
annya. Hat ini sesuai dengan program jahatnya itu,
yang tak merasakan kasih sayang terhadap anak-
anak yang suci tak berdosa.

Inilah kondisi yang padanya berlangsung kisah
Musa a.s. saat ia lahir. Seperti yang terdapat dalam
surah ini,

"S e s ungguhny a Fir' aun te lnlt b a b u at s al mang- w ennng
di mulu bumi dan mmjadilmn pmduduhrya berpecah-

belah, dnngan menindns segolongan dnri merelw, me-
nyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan
hidup annk- anak wanitn mnelw. Sesungguhny a Fir'aun
term.asuk orang-lrang yang berbuat kerusalan." (al-
Qashash:4)

Namun, Allah berkehendak lain dari yang
dikehendaki Fir'aun, dan menetapkan lain dengan
yang ditetapkan oleh penguasa tiran itu. Para pe
nguasa tiran yang berlaku sewenang-wenang selalu
tertipu dengan kekuatan, kekuasaan,dan tipu daya
mereka. Sehingga, mereka melupakan kehendak
dan takdirAllah. Dan, mereka menyangkabahwa
mereka dapat berbuat untuk diri mereka seenak
hati mereka, demikian juga mereka dapat berbuat
sekehendak mereka terhadap musuh-musuh mereka-
Mereka menyangka bahwa kedua hal itu dapat
mereka lakukan.

Maka, Allah mendeklarasikan di sinikehendak-
Nya, menyingkapkan kehendak-Nya, serta menan-
tang Fir'aun, Haman, dan tentaranya. Juga mene
gaskan bahwa sikap hati-hati dan kewaspadaan
mereka sama sekali tak memberikan manfaat apa-
apa bagi mereka,

" Kami hendak memberi lmrunia kepada orang-zrang
yang tertindns di bumi (Mair) itu dan hendak men-
jadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka
zrang-orang yang mewarisi (bumi). Akan Kami teguh-
lmn lududuknn mnela di mulm bumi dan akan Kami
perlihatknn kepada Fir'aun dan Haman beserta

tentaranya apa yang selnlu muekt, khnwatirlwn dnri
merelw #2. " (al-Qashash: 5-6)

Orang-orang lemah itu diperlakukan oleh pe-
nguasa tiran sesuai dengan hawa nafsunya yang
kejam dan sombong. Sehingga, dia pun membunuh
anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup
anak-anak wanita mereka, sambil menimpakkan
pelbagai azab dan siksa yang pedih. Meskipun
demikian, ia tetap merasa takut dan khawatir ter-
hadap jiwa dan kerajaannya. Sehingga, dia menu-
gaskan banyak mata-mata,dan mengawasi kefurun-
an mereka yang berkelamin laki-laki, untuk kemu-
dian dia bunuh bayi-bayi lelaki itu dengan cara
sepertijagal!

Orangorang yang lemah ihr mengharapkan agar
Allah memberikan anugerah-Nya kepada mereka
dengan tanpa batas, dan menjadikan mereka se-
bagai para imam dan pemimpin, bukan hamba
sahayajuga bukan pengikut Juga supaya mereka
mewarisi tanah yang diberkahi (yang diberikan
kepada mereka oleh Allah ketika mereka berhak
terhadap tanah ifu, setelah mereka beriman dan
mencapai derajat kesalehan) serta meneguhkan
mereka di tempat.itu, sehingga membuat mereka
kuat, berakar, dan damai. Dan, mereka jugameng-
harapkan agar Allah mewujudkan apa yang ditakut-
kan oleh Fi.r'aun, Haman dan tentara mereka, dan
yang membuat mereka itu tak dapat tidur karena
takutnya, dengan tanpa mereka sadari!

Seperti itulah redaksi Al-Qur'an mendeklarasi-
kan hal itu, sebelum redaksi ifu mulai memaparkan
kisah itu sendiri. Ia mendeklarasikan keadaan yang
ada, dan apa yang telah ditetapkan nanti agar kedua
kekuatan saling berhadaphadapan. Yaihr, kekuatan
Fir'aun yang menggelembung, yang tampak di
mata banyak orang sebagai kekuatan yang dapat
melakukan banyak hal. Dan, kekuatan Allah yang
hakiki dan amatbesar, yang di hadapannyarontok-
lah segalakekuatan lain, yang tampak menakutkan
bagi manusia!

Dengan deklarasi ini, maka redaksi Al-Qur'an
menggariskan panggung kisah ini, sebelum me-
mulai pemaparan kisah itu. Sementara hati sudah
terpikat dengan kejadian-kejadiannya dan perjalan-
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an ceritanya, serta apa akhir dari kisah itu. Juga
bagaimana ia sampai kepada akhir yang telah di-

umumkan bentuknya oleh redaksi Al-Qur'an se-

belum ia mulai memaparkan kisah itu sendiri.
Karenanya, kisah ini menjadi berdegup penuh

kehidupan. Seakan-akan ia dipaparkan baru per-

tama kali, sebagai sebuatr cerita yang diceritakan
secara bersambung, dan bukan sebagai hikayat
suatu kejadian nyata dalam sejarah masa lalu' Ini
secara umum adalah salah satu keistimewaan
metode pemaparan Al-Qur' an.

Kemudian mulailah kisah ini. Mulailah tantang-

an itu dan disingkapkanlah tangan kekuasaan Allah
yang bekerja secara nyata tanpa tirai ini.

Musa dilahirkan dalam situasi yang keras seperti

itu, yang digambarkan oleh redaksi Al-Qur'an se
belum ia memulai memaparkan kisah ini. Ia di.
lahirkan ketika bahaya mengintainya, kematian
menunggunya, dan pedang yang tajam siap me-

nebas lehernya.
Ketika ihr ibunya mengalami kebingungan, lilha-

watir terhadap keselamatannya, dan amat takut jika

berita kelahirannya itu sampai ke telinga para algojo
Fir'aun. Sehingga, dia pun menjadi gemetar mem-

bayangkan leher bayinya itu ditebas pedang algojo
Fir'aun. Wanita ini beserta anaknyaberada di tengah
pusaran ketakutan, dalam keadaan tak mirmpu men-
jaga keselamatan anaknya itu, tak mampu menyem-
bunyikannya dan tak mampu membungkarh suara

fitrah anaknya itu yang dapat menunjuktran ke
beradaarurya- Ia pun tak mampu mengajarkan anak-

nya ifu suatu cara untuk membebaskan diri atau

menggunakan perangkat tertentu unhrk tujuan itu.
Wanita itu sendirian, lemah, tak dapat berbuat apa-

apa, dan miskin.
Di sini, hrut campurlah tangan kekuasaan Allah.

Sehingga" kekuasaan Allah itu mengontak ibu yang
sedang ketakutan dan gemetaran itu, untuk ke
mudian memberikan ilham ke dalam hatinya unhrk
melakukan apayzlng harus ia lakukan dalam kon-

disi seperti ihr.

"Aisr*ei+\tgi*t33tt;,Atdwil

Apabila kamu khawatir terhadapnya, maka iatuh-
lanlnh dia lu sungai (Nil).Janganlnh lwmu k:hnwatir
dan j anganlnh (puln) b srsedih lnti. " (al-Qrnhash: 7)

Hai ibu Musa susuilah dia. Jika engkau khawatir
terhadapnya, maka dia berada dalam pelukanmu
dan dalam penjagaanmu. Jika engkau khawatir ter-

hadapnya, makatdi mulutnya ada kedua dadamu,
dan dia berada dalam pengawasan kedua matamu.
Dan jika engkau kf,rawatir juga, maka 'Jatuhknnlnh

dia lez sungai Nil"!
'Janganl"ah knmu k:hawatir dan jangankh (puk)

bersedih hati"karenaia berada di sini.. di sungai.
Berada dalam penjagaan tangan yang tak ada ke
amanan kecuali ketika berada di sampingnya. Ti.mgan

yang tak ada ketakutan bersamanya. Tangan yang
tak ada ketakutan yang menghampiri bagi orang
yang berlindung dalam penjagaannya Tangan yang

menjadikan api menjadi sejuk dan tak membakar,
dan menjadikan lautan sebagai tempat melarikan
diri dan tempat menyelamatkan. Dan, tangan yang
Fir'aun nan tiran dan sewenang-wenang itu, beserta
seluruh tiran di muka bumi, tak berani mendekati
penjagaannyayang aman dan mulia.

"Karnta sesunggulurya Kami alan mmgembal:ilmn-

nya Isepadnmu",. mil<ajangan litrawatir terhadap
keselamatan dirinya dan jangan engkau bersedih
karena jauh dengannya. I<auiri "Mqadiknrya (salqh

seorang) dnri para raul" .. danibtmerupakan berita
gembira untuk hari esok Dan, janji Allah adalah
janji yang paling kuat.

lni merupakan adegan pertama dalam kisah ini.
Adegan seorang ibu yang sedang kebingungan,
takut, waswas, dan gemetar, yang kemudian mene
rima ilham yang menenangkan, memberikan ke
gembiraan, meneguhkan hati, dan menyenangkan.
Ilham iniditurunkanke dalamhati ibu Musayang
sedang ketakutan dan kepanasan, sehingga men-
jadi penyejuk dan penenang. Redaksi Al-Qur'an
tidak menjelaskan bagaimana ibu Musa menerima
ilham itu dan bagaimana ia menjalankannya. Tirai
kisah dihrtup di situ, untukkemudian dibukakem-
bali ketika kita berada di depan adegan kedua,

7:;f :;;{:6p;;_6pt3(iifiii
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'Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun
akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan

merelw.... " (al-Qashash: 8)"Dan Karni illumlan lcepada ibu Musg'Susuilah dia.
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Apakah ini adalah keamanan itu? Apakah ini
pembuktian janji itu? Apakah itu berita gembira ihr?

Benar! Namun, yang ada adalah kekuasaan Allah
yang menantang. Menantang dengan cara lang-
sung dan terbuka. Menantang Fir'aun, Haman, dan
tentaranya. Karena mereka itu memantau anak-
anak laki yang lahir dari kaum Musa. Karena
mereka takut kehilangan kerajaan, singgasana, dan
kedudukan mereka, maka mereka pun menugas-
kan banyak mata-mata terhadap kaum Musa, agar
tidakada seorang anak laki-laki punyang luput dari
mereka.

Maka, di sini tangan kekuasaan Allah mengan-
tarkan ke tangan mereka, tanpa mencari-mencari
dan tanpa usaha, seorang anak laki-laki. Anak yang
manakah? Ia adalah anak yang akan membawa ke
hancuran mereka semua! Saat itu anak tersebut
diantarkan ke tangan mereka, tanpa disertai de-
ngan kekuatan dan tipu daya, juga tak mampu
membela diri bahkan tak mampu memintatolong!
Maka, di sini kekuasaan Allah mengantarkan anak
tersebut masuk ke benteng Fir'aun, padahal Filaun
adalah seorang tiran yang haus darah dan bertindak
sewenang-wenang. Allah mengantarkannya lang-
sung ke tangan mereka, tanpa mereka perlu ber-
susah payah mencarinya ke rumah-rumah Bani
Israel dan di dekapan wanita-wanita mereka yang
baru melahirkan!

Kemudian kekuasaan Allah ini mendeklarasikan
tujuannya secara terang-terangan dan menantang,

$tltaiij{r|{{rlj;t5L
s

"...Sesungguhnya Fir'aun dnn Ham,an beserta tentara-
ny a adnlah mang-orang yang bnsalah. " (al-Qashash:
8)

Tapi, bagaimana? Bagaimanahal itu bisaterjadi
padahal Musa kecil itu saat ini berada di tangan
mereka, dalam keadaan polos tanpa kekuatan, dan
tak mempunyai strategi sama sekali? Marilah kita
lihat redaksi Al-Qur'an menjawab pertanyaan ini.

prwlk:j*tj6ttt0i,ta;
#ot;s.{fr 6J:,:+5-r-^:;

'Dan bnlatnlnh istri Fir'aun, '(Ia) adalnh penyejuk

mnta hati bagiku dan bagimu.Janganlah knmu mem-
bunuhnya, mudah-mudalun in berm"anfant knpadn kitn

atau kita ambil ia menjadi anak', sed.angmaekn tiada
meny adari. "' (al-Qashash: 9)

Tangan kekuasaan Allah menyerang Fir'aun me-
lalui hati ishinya, setelah terlebih dahulu menembus
bentengnya. Tangan kekuasaan Allah itu menjaga
Musa dengan kasih sayang. Itu adalah tirai yang lem-
but dan tansparafr. Bukan dengan senjata, kedu-
dukan, dan harta. Tapi, Dia menjaganya dengan kasih
sayang yang mengakar dalam hati wanita. Unhrk ke
mudian istri Fir'aun berbicara menghadapi kekeras-
an Fir'aun, kekejamannya, kehati-hatiannya, dan ke
khawatirannya. Sehingga, menjadi lemahlah Fir'aun,
dan Allah dengan mudah menjaga anak kecil yang
tak berdaya ini tanpa tirai yang transaparan ini!

"...1a adal"ah pmyejuk mata hnti bagiku dan bagimu.... "

Hal itulah yang dijadikan perangkat oleh tangan
kekuasaan Allah untuk menjadikan Musa bagi
mereka-selain istri Fir'aun-sebagai musuh dan
penyebab kesedihan mereka!

".. Janganlah knmu membunuhny a.... "

Padahal, dengan perantaraannyalah, kematian
Fir'aun dan tentaranya terjadi!

"...Mudah-mudnhan ia bnmanfuat lcepadn kita atau
kita ambil ia menjadi anak-.."

Padahal, anak itulah yang di belakangnya ter-
dapat takdir yang mereka takutkan sejak lama!

"...Sednng mnelm tiadn menyadan. "(al-Qashash: 9)

Alangkah menakjubkannya takdirAllah, yang me
nantang dan mencemooh mereka tanpa mereka
sadari!

Kemudian adegan kedua pun selesai, dan tirai
pun ditutup baginya hingga detik itu.

Ihrlah keadaan Musa- Kemudian, bagaimanakah
keadaan ibu Musa yang sedang kebingungan dan
hatinya gelisah tak karuan?

J *j +u rJ a;rz o;e; S; S 36'd6
Ju;#A:si'q69.4e6j
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'Danmmjadi kosongl"ah h^ati ibu Musa. Sesungguhnya

hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa,
seandainya tidak Kami tegultknn hntinya, supaya ia
termasuk lrang-lrang yang percaya (kepada janji
Allnh). Dan bnkntalnh ibu Musa kzpadn saudnra Musa

y ang w anita,'I kutilnh di a.... "' (aI- Qashash : 10- 1 1 )
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Ibu Musa mendengar ilham itu, kemudian ia
melemparkan bayinya ke air. Tapi, kemudian bayi

itu ke mana dihanyutkan atr, dan bagaimana nanti
ia terkena ombak air? Sehingga, ibu Musa ihr se
akan bertanya kepada dirinya sendiri, "Bagaimana

ini? Bagaimana saya merasa aman terhadap buah
hati saya ini ketika saya lemparkan dia ke sungai?

Bagaimana saya melakukan perbuatan yang belum
pernah dilakukan oleh seorang ibu pun sebelum-
nya? Bagaimana saya mencari keselamatan bagi
bayi itu dalam ketakutan ini? Dan, bagaimana saya

tunduk kepada ilham yang aneh iht?"
Maka, redaksiAl-Qur'an di sini melukiskan pe

rasaan hati ibu Musa itu dengan gambaran yang
hidup ini, "menjadi kosonglah h.ati ibu Musa".Tidak
berpikir, tidak sadar, dan tidak dapatberbuat banyak!

"...Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia

tentang Musa...."

Hampir saja ia mengatakan hal itu kepada orang
banyak, sambil berteriak seperti orang gila, "Saya

telah melemparkan anak saya. Saya telah meng-

hilangkan anak saya. Saya telah melemparkannya
ke sungai karena mengikuti bisikan aneh!"

"... S e andainy a tidnk Kami teguhlcan lmtiny a.... "

Kemudian Kami kuatkan hatinya serta kami jaga

agar ia tidak kehilangan konbol diri.

"... S up ay a ia termasuk lrang- zrang y ang p er cay a ft* -
pada janji Allnh)." (al-Qtrs}nash: l0)

Yaitu, orangorang yang percaya terhadap janji
Allah, sabar dalam menghadapi cobaan-Nya, dan
berjalan sesuai dengan petunjuk-Nya.

Tapi, ibu Musa tidak berdiam diri untuk mencari
dan berusaha mencari tahu tentang nasib anaknya itu!

'Dan bnkntalnh ibu Musa lupada saudara Musa yang

w anita,'Ikutil"ah dia. " (al-Qashash: 1 1)

Ikutilah jejaknya, carilah berita tentang dirinya
jika ia hidup, atau ia dimakan oleh binatang laut,
atau binatang darat .. atau ke mana tempat pember-

hentian terakhirnya?
Saudari wanitanya itu pun mengikuti jejaknya

dengan hati-hati dan penuh kekhawatiran, serta
mencaricari tentang beritanya di jalan-jalan dan di
pasar. Hingga kemudian ia mengetahui ke mana
akhir perjalanan bayr itu sesuai dengan kehendak
tangan kekuasaan Allah yang menjaganya. Dan, ia
pun melihat dari jauh bayi itu di tangan para
pembantu Fir'aun yang sedang mencaricari wanita
yang dapat menyrsui bayi itu:

Ai' z ,l+cr;€'{fr"Hi,j3k
'...Malm, kelihntaplnh olehnya Musa dari iauh, sednng

mereka tidak meigetahuirrya, dan Kami cegah Musa
dari menyusu fupada wanita-wanita yang mau me-

nyusui(nya) sebelum itu. Mala, berknnlnJt saudnra Musa,

'Maukah kamu aku tunjukkan kepad.amu ahlul bait
y ang almn memelihnrany a untukmu dnn mue kn dnF at
berlaku baik kepadnnya 2"" (aI- Qashash: I 1- 12)

Kekuasaan Allah yang menjaga bayi itu telah
mengatur urusan bayi itu, untuk kemudian mem-
buat tipu daya terhadap keluarga Fir'aun dengan
bayi itu. Kekuasaan Allah pun membuat mereka
sayang terhadap bayi itu dan dan mencintainya,
serta membuat mereka mencarikan orang yang
dapat menyusui bayi ihr. Kekuasaan Allah membuat
bayi itu menolak susuan dari orang lain, sehingga
keluarga Fir'aun pun tergerak untuk mencaricari
siapa yang dapat menyusui bayi ihr. Sementara bayi
itu selalu menolak setiap payudara wanita yang

disodori untuk mennrsuinya, sedangkan keluarga
Fir'aun khawatir jika bayi itu meninggal karena
tidak menyusu! Hingga akhirnya saudari wanita
Musa pun melihatnya dari jauh, dan mengenalinya
Kemudian kekuasaan Allah memberikan dia ke-
sempatan, ketika mereka sedang mencaricari orang
yang dapat menyusui bayi itu, dan dia pun berkata
kepada mereka,

",.Mauluh knmu aku tunjuklmn lupadnmu ahlul bait
yang almn memclihnranya untukmu dnn mnela dapat
berLaku b aik lwp adanya ?" (al-Qashash: 12)

Ketika mendengar perkataannya itu, pembantu-
pembanfu Fir'aun pun segera menanggapinya de
ngan senang hati, sambil berharap agar wanita yang
ditawarkan unfuk menyusui Musa ifu benar-benar
orang yang dapat menyusui bayi itu. Sehingga, bayi
itu yang disayangi oleh keluarga Fir'aun itu dapat
diselamatkan!

Dan, adegan keempatpun berakhir. Kemudian
kita dapati diri kita di hadapan adegang kelima dan
terakhir dari episode ini. Dalam adegan ini, bayi
yang tadi hilang dari pandangan ibunya itu telah
kembali ke tangan ibunya, dalam keadaan sehat
tubuhnya, terpandang kedudukannya, dijaga oleh
Fir'aun, dan dipelihara oleh istri Fir'aun. Sehingga,
ketika ketakutan menghantui sekitarny4 dia dalam
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keadaan aman dan damai. Di sini tangan kekuasaan
Allah telah mengatur episode pertama dari ke-
hidupan Musa dengan amat menakjubkan,

'JJ4J<;);I{J1,;55-$oyf ;*
&<,lsS{Et'f4;-T^rs:<-,r
'Makn, kami lrembalikan Musa lnpodo ibunya supay a
serutng hatinya dan tidak bndukncita serta supaya ia
mengetahui bahwajanj i Allnh itu adal"ah ben"ar, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." (aI-

Qashash: 13)

Konteks kisah ini kemudian berdiam tentang
tahun-tahun yang panjang yang berlangsung antara
kelahiran Musa a.s. dan episode kedua dari ke-
hidupannya yang mencerminkan frse mudanya dan
fase kematangannya Sehingga, kita tidak mengeta-
hui apa yang terjadi setelah ia dikembalikan kepada
ibunya untuk disusui. Juga kita tidak tahu bagai-
mana ia dididik di istana Fir'aun. Bagaimana hu-
bungarurya dengan ibunya setelah masa menyusui.
Bagaimana kedudukannya di istana atau di luarnya
setelah ia besar dan dewasa hingga terjadi kejadian-
kejadian berikutnya dalam episode kedua. Juga
bagaimana akidah Musa saat itu, sebagai orang
yang selalui diawasi olehAllah, dan disiapkan untuk
menjalankan tugas kenabian, di tengah para pe-

nyembah Fir'aun dan dukun-dukunnya.
Redaksi kisah ini tak berbicara tentang itu semu4

untuk kemudian memulai episode kedua secara
langsung. Yaitu, ketika Musa sudah menginjak
dewasa dan matang. Ketika itu ia diberikan Allah
hikmah dan ilmu pengetahuan, serta diberikan
balasan sebagaimana yang diberikan kepada orang-
orang yang berbuat baik,

.^ - - r..f
+ C4i{''Jt

'Dan setelnh Musa culap umur dnn sunpurn a almlnya,
Karni berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan
p engetahu an. D emikianlah Kami memb eri b alas an
lupadn orang- orang yang bnbuat baik. " (al-Qashash:
14)

Cukup umur bermakna sempurnanya kekuatan
tubuhnya. Dan, sempurna akalnya bermakna ke
matangan anggota tubuh dan akalnya. Hal itu biasa-

nya terjadi pada usia fua puluh tahun. Apakah Musa
tetap berada di istana Fir'aun, sebagai anak asuh
dan anak adopsi Fir'aun dan istrinya hingga ia men-
capai usia ini? Ataukah, Musa berpisah dengan ke
duanya dan meninggalkan istana, karena hatinya
tidak tenang hidup di tengah kondisi seperti itu,
yang tak dapat dinikmati oleh jiwa orangorang yang
terpilih oleh Allah seperti jiwa Musa?

Apalagi setelah ibunya memberitahukannya ten-
tang siapa jati dirinya, siapakah kaumnya, dan apa
agamanya. Sementara ia menyaksikan kaumnya
ditimpakan pelbagai penganiayaan, kezaliman, ke
kejian, dan penghinaan. Ia juga melihat bentuk ke-
rusakan yang paling buruk dan menyimpang di
tengah kerajaan Fir'aun ifu.

Kita tidak memiliki dalil tentang hat itu. Namun,
konteks kejadian-kejadian setelah ini memberikan
sedikit kesan tentang hal itu, seperti yang akan kita
baca nanti. Dan, komentar atas anugerah hikmah
dan ilmu yang diberikan Allah kepada Musa, se-
bagai berikut,

"...Demikinnlnh Kami memberi balnsan kepada orang-
zrang y ang bnbuat baik. " (aI- Qashash: 14)

Ayat ini menunjukkan bahwa Musa telah ber-
buatbaik. Sehingga, Allah pun berbuatbaik kepada-
nya dengan menganugerahkannya hikmah dan
ilmu pengetahuan.
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"Musa mnsuk lu leon (Memphis) letiln p endudukny a
sedang lmgah. Maka, didnpatinya di dalam kota itu
dua orang lnki-lnki yang berL,zl"o,hi; yang seorang dari
golongannya (bani Israel) dan seorang (agi) dari
musuhnya (kaum Fir'aun). Maka, orang yang dari
go longanny a meminta p ntolongan kepadany a untuk
mengalnhknn zrangyang dari musuhnya. Lalu Musa
meninjunya, dnn matil"ah musuhnya itu. Musa bukata,
'Ini adalah perbuatan setan. Sesunguhnya setan itu

I
t

"i\Afgfi ;r*;;tr.e;Jtifi iiaJ
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adalnh musuh y ang mmyesatknn l"agi ny ata (permusuh-

anny a).' Mus a mmdn a,'Ya Tultanku, s esungguhny a aku
telnh menganiaya diriku smdiri karern itu ampunilnh
aku.' Maka, Allah mengampuninya, sesunguhnya
Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Musa berkata,'Ya Tith.anku, fumi nikmat
yang telnh Engluu anugerahlnn kepadnku, aku sekali-
kali tia^dn alan menjadi pmolong bagi orang-lrang yatg
b er dosa. "' (aI- Qashash: 15- 17)

Musa mauk ke kota itu. Dan yang dapat di.
pahami dari konteks cerita, kota itu adalah ibukota
kerajaan Fir'aun saat itu. Kemudian dari mana
Musa datang untuk masuk ke ibukota itu? Apakah
ia datang dari istana di Ain Syams? Ataukah, ia telah
meninggalkan istana dan ibukota, untuk kemudian
ia masuk ke ibukota ketika penduduk kota sedang
lengah, di siang hari misalnya, ketika orang-orang
sedang tidur siang?

Yang jelas iatelah masukke kotaitu, kemudian,

"...Didapatinya di dalnm kota itu dua orang lnki-laki
yang berkelahi; yang selrang dari golongannya (bani
Israel) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum
Fir'aun). Makn, orangyang dnri golongannya meminta
p ertolnngan kepadnny a untuk mmgalalilwn nrang |arry
dari musuhnya...."

Salah seorang yang sedang berkelahi itu adalah
orang Koptik-ada yang mengatakan bahwa ia ada-

lah salah seorang pegawai Fir'aun, dan ada pula
yang mengatakan bahwa ia adalah tukang masak
istana. Sementara yang safunya lagi adalah seorang
Israel. Keduanya sedang berkelahi. Kemudian
orang Israel itu meminta pertolongan kepada Musa
untuk mengalahkan musuh orang itu yang dari
kalangan Koptik.

Kemudian bagaimana ini terjadi? Bagaimana
orang Israel ifu meminta bantuan kepada Musa, yang
jelas-jelas anak asuh Fir'aun, untuk melawan sese-

orang dari pegawai Fir'aun? Hal ini tak terjadi jika
Musa masih berada di istana Ffu'aun, sebagai seorang
anak asuh Fir'aun, atau salah seorang pegawainya.

Hal itu hanya terjadi jika orang Israel itu benar-
benar yakin bahwa Musa tak lagi mempunyai
hubungan dengan istana Fir'aun. Atau, ia telah
mengetahui bahwa Musa berasal dari bani Israel,
dan membenci raja beserta para pegawainya, juga
membela kaumnya yang tertindas. Ini adalah ke-
mungkinan yang paling tepat bagi orang seperti
Musa karena ia jauh kemungkinannya dirinya sang-
gup berdiam di tempat kotoran kejahatan dan ke-
rusakan ihr.

"...Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya
ittt.... "

Yang dapat dipahami dari redaksi tersebut, Musa
memukulnya safu kali, namun hal itu mengantar-
kan kepada kematian orang Koptik itu. Hal itu
menunjukkan kekuatan dan ketangguhan fisik
Musa, juga meriggambarkan sifat emosi dan ke-
marahannya. Hal itu juga menunjukkan perasaan

muaknya terhadap Fir'aun dan yang berkaitan
dengannya.

Namun, tampak dari redaksi tersebut, Musa
tidak bermaksud membunuh orang Koptik itu, juga
tak sengaja membuatnya mati. Maka, ketika ia
melihatorang Koptik itu menjadi mayatyang kaku
setelah ia pukul, ia pun segera menyesali perbuat-
annya itu, dan menimpakkan kesalahan itu kepada
godaan setan. Karena tindakannya itu berasal dari
kemarahan, dan kemarahan ifu adalah setan atau
tiupan dari setan,

".. .Musa berlata, 'Ini adalah perbuatan setan. Sesung-

ghrya setan itu adalnh musuhyangmenyesatkan lagi
ny ata (permusuhannya)."' (al-Qashash: 15)

Kemudian ia mengadukan kepadaAllah tentang
apayang rirendorongnya menjadi marah seperti itu,
dan mengakui kezalimannya terhadap dirinya.
Kemudian ia bertawajjuh kepada Rabbnya dan
meminta ampunan dan tobat-Nya,

"Musa mendoa, 'Ya Tuhnnla4 sesunguhnya aku tehh
menganiaya diriku smdiri larma itu ampunilnh oku...."'

Allah pun mengabulkan permohonan, penyesal-

an, dan istighfarnya itu.

"...Maka, All^ah mengampuninya, sesungguhny a Allah
D iakh Yang Mahn Pengamp un lagi Mala Pnry q ong. "
(al-Qashash: 16)

Di sini seakan-akan Musa dengan hatinyayang
bersih dan perasaannya yang sedang bergelora
dalam bertawajjuh kepada Rabbnya, merasakan
bahwa Rabbnya telah mengampuninya. IGrena hati
seorang yang beriman akan merasakan ketersam-
bungan dan penerimaan atas doanya, segera se-

telah dia berdoa, ketika perasaannya telah mencapai
kehalusan seperti itu, dan ketika gelora tawaijuhnya
kepada Allah mencapai ke tingkatan seperti itu.
Ketika itu menggeletarlah hati Musa a.s. sambil
merasakan penerimaan doanya dari Rabbnya. Maka,
dia pun membuat janji pada dirinya, yang dia laku-
kan sebagai benhrk pengungkapan rasa spkur atas
nikmat yang diberikan Allah kepadanya,
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'Musa berlata, 'Ya Tuhanku, demi nik:rnat yang tel.ah

Engkau enugerahknn kepadaku, aku sekali-knli tiada
akan menjadi penolong bagi orang-orang yang ber-

do s a. "' (aI- Qashash : 17)

Ini adalah janji yang mutlak, yaitu bahwa ia tidak
akan berdiri dalam barisan para pembuat dosa,

sebagai penolong dan pembantu mereka. Ini me-

rupakan pelepasan diri dari perbuatan dosa dan
para pelaku dosa dalam segala bentuknya. Meski-
pun jika hal itu merupakan tindakan refleks akibat
pengaruh kemarahan, dan ungkapan kekesalan
terhadap kezahman dan tindakan ariaya.

Hal ihr secara nyata merupakan nikmatAllah ke
padanya, yang menerima doanya. Juga nikmat-Nya
yang menganugerahinya kekuatan, hikmah, dan
ilrnu pengetahuan yang diberikan-Nya sebelumnya.

Ini merupakan rasa gemeletar yang keras dalam
hati, sementara sebelumnya adalah tindakan refleks
yang keras, yang menggambarkan bagi kita ke-
pribadian Musa a.s. sebagai pribadi emosional,
batinnya yang bergelora, dan kuat tindakan refleks-
nya. Dan, kita akan bertemu dengan karakter ini di
tempat-tempat lain yang banyak.

Bahkan, kitabertemu dengannya dalam adegan

kedua dalam episode ini secara langsung,

,j*ut66i1tt95^6F';{:,c'e-'6
;6:J1ft $.U?';iJly5;;fr 36,L;4
,;u-J11,-6";;J6Q|33;;uti;{;.;\
,)gq 6 K.1r S Si-. j "y:;\ it 

:f' giK
*'"*sG6KJij;i6^ii

"Karena itu, jadilnh Musa di kota itu merasa takut me-

nun&qu-nunggu dengan khawatir (akibat perbuann-
rrya). Mala, tiba-tiba lrang yang meminta pertolnngan

lumar in b erteriak meminta p ertolongan kepadany a.

Musa berlmta kepadanya,'Sesungguhnya kamu benar'
benar orang sesat yang nyata (kesesatannya).' Maka,
tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang

yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata,
'Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak mem-

bunuhku, sebagaimann kamu kemarin telnh munbunuh

senrang manusia? Kamu tidak bermalcsud mel.ainkan

hendak menjadi orang y ang berbuat sewenang-wenang

di negeri (ini), dan tiadalah kamu hendak menjadi
salah seorang dari orang-orang yang mengadnkan per-
d.amaian. "" (aI- Qashash : 18- 19)

Perkelahian pertama telah tuntas dengan mati-
nyaorang Koptik, dan Musapun sudah menyesali
perbuatannya itu, dengan bertawajjuh kepada
Rabbnya, meminta ampunan kepada-Nya. Selanjut-

nya Allah memberikan ampunan kepadanya, dan
berikutnya Musa berjanji pada dirinya untuktidak
akan menjadi penolong orang{rang yang berbuat
dosa.

Satu hari telah berselang, dan Musa di kota itu
merasa takut jika perbuatannya terbongkar. Se-

hingga, dia menunggu-nunggu dengan khawatir
berita ihr tersebar secara umum. Kata "yataraqqabu"

dalam ayat tersebut menggambarkan bentuk ke-
bingungan orang yang menengok ke kanan-kiri dan
merasa gemetar, sambil menduga adanya kejahatan
di setiap saat. Ini merupakan ciri pribadi emosional
yang tampak dalam kondisi seperti ini juga.

Redaksional ayat melukiskan bentuk ketakutan
dan kekhawatiran dengan lafal ini, sebagaimana ia
juga memperbesarnya dengan kata "di kota",pada-
hal kota ifu biasanya adalah tempat keamanan dan
ketenangan. Maka, jika ia merasa takut dan kha-
watir ketika berada di kota itu, tentunya dia akan
bertambah takut dan khawatirnya ketika berada di
tempatyang tak aman ini!

Kondisi Musa ini memberikan pengertian bahwa
ia pada saat itu sudah bukan lagi penghuni istana
Fir'aun. Karena jikatidak, tentu amatringan sekali
bagi seorang penghuni istana untuk membunuh
seseorang, pada masa kezaliman dan kelaliman!
Dan, ia tak akan merasa takut sama sekali, jika ia
masih berada di tempatnya, di hati Fir'aun dan
istananya.

Ketika ia sedang dalam keadaan khawatir dan
takut seperti ini, tiba-tiba,

"... Orang yang meminta pntolongan kemarin berteriak
meminta pertolongan lupadanya.... "

Orang itu adalah orang bani Israelyang kemarin
meminta pertolongannya unhrk menghadapi orang
Koptik. Ketika ihr ia sedang berkelahi dengan orang
Koptik yang lain, maka dia pun berteriak meminta
tolong kepada Musa. Seakan-akan ia menghendaki
Musa untuk membunuh musuh bersama itu de-

ngan satu pukulan seperti kemarin!
Namun, gambaran orang yang terbunuh ke-

marin masih tertanam di mata Musa. Di samping
itu, ia juga sudah menyesali perbuatan itu. Kemu-
dian meminta ampunan kepada Rabbnya, dan
diikuti dengan janjinya kepada Rabbnya. Dan, be
rikubrya perasaan takut ini yang selalu menghanhri-
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nya setiap saat, karena khawatir kasusnya yang
kemarin terbongkar. Tiba-tiba dalam keadaan se-
perti ini, orang yang menyebabkannya lepas ken-
dali itu kembali berteriak kepadanya untuk me-
minta tolong. Mendapati hal itu, Musa mengatakan
bahwa orang itu adalah orang sesat dan jelas ke-
sesatannya,

"...Mztsa berkata kepadanya,'Sesungguhnya kamu
benar-bmar orang sesat yang nyata (lcesesatannya).""
(al-Qashash: 18)

Orang itu sesat dengan perkelahiannyayang tak
pernah berhenti dan permusuhannyayang hanya
membuahkan permusuhan kepada seluruh bani
Israel. Padahal, mereka masih jauh dari kesiapan
unhrk melakukan konfrontasi secara besar-besaran,
dan tak mampu membuat pergerakan yang efektif.
Sehingga, permusuhan dan perkelahian seperti ini
sama sekali tak ada nilainya.

Namun, yang terjadi adalah Musa a.s. kembali
tergerak secara reflek melihat orang Koptik itu,
sehingga ia terdorong untuk memukul orang ifu
sebagaimana ia telah memukul orang Koptikyang
pertama, kemarin! Tindakan refleksnya ini menun-
jukkan karakter emosionalnya yang telah kami
singgung sebelumnya. Namun, dari segi lain, ia
mengandung petunjuk sejauh mana dipenuhinya
diri Musa dengan kemarahan melihat kezaliman,
benci terhadap kelaliman, sempit hatinya melihat
aniaya yang terjadi terhadap bani Israel, dan ke-
siapan dirinya untuk menolak permusuhan penguasa
yang lalim, dalam waktu panjang yang menanam-
kan kemarahan dalam hati manusia.

'Maka tatknla Musa hendak memegang dengan keras
lrang yang menjadi musuh lceduanya, musuhnya bn-
kata, 'Hai Musa, apakah kamu bermalcsud hendak
membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telnh mem-
bunuh selrang manusia? Kamu tidak bermaksud
melainkan hendak menjadi lrang yang berbuat se-

uenang-u)enang di negeri (ini), dan tiadalah kamu
hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang
mengadaknn perdamaian "' (al-Qashash: 19)

Ketika kezaliman sudah merajalela, masyarakat
sudah rusak, ukuran-ukuran nilai sudah takjelas,
dan kegelapan sudah menghantui, makahati orang
yang baik bisa merasakan kesempitan melihat
kezaliman yang telah membentuk tatanan, hukum,
dan adat-istiadat serta merusak fitrah masyarakat
umum. Sehingga, manusia melihat kezaliman tapi
tak tergerak untuk mencegahnya, dan melihat

aniayanamun tak terdorong hatinya untuk meng-
hapusnya. Bahkan, kerusakan fitrah itu sampai
kepada pengingkaran manusia terhadap orang
yang dizalimi untuk membela dirinya dan melawan,
dan menamakan orang yang membela dirinya atau
orang lain sebagai "orang yang berbuat sewenang-

wenang di negnirini'l seperti yang dikatakan oleh
orang Koptik itu terhadap Musa.

Hal itu terjadi karena mereka sudah terbiasa
melihat tindakan orang lalim yang menganiaya,
namun mereka tak bergerak membela orang yang
dianiaya. Sehingga, mereka menyangka bahwa tin-
dakan menerima saja itu adalah tindakan yang se
benarnya, suatu keutamaan, etika yang baik, dan
akhlak yang sebenarnya! Bahkan, kesalehan!

Karenanya, ketika mereka melihat orang yang
dizalimi mencampakkan kezaliman dari dirinya,
maka ketika itu robeklah jaring-jaring yang dibuat
oleh penguasa lalim untuk menjaga sistem yang
menjadi fumpuan rpereka. Dan, ketika mereka me-
lihat orang yang dizalimi bergerak untuk meng-
hancurkan jaring-jaring yang dibuat dengan batil
ifu, maka mereka pun merasa heran dan menama-
kan orang yang dizalimi ini sebagai "orang y ang b er -
buat sal mnng-w m.ang di negui ini ", unlskkemudian
menumpahkan pelbagai cercaan dan sanksi ke-
padanya. Sementara pihak yang zalim dan berbuat
aniaya tak mendapatkan cercaan dan sanksi seperti
itu, kecuali sedikit! Mereka juga tak memberikan
pemakluman bagi orang yang dizalimi-hingga ke
tika orang itu berbuatkarena emosi-karena pedih
hatinya melihat kezaliman yang berat!

Kezaliman itu telah berlangsung lama terhadap
bani Israel, hinggahal itu membuatsempithati Musa.
Sehingga, kita melihat dia berbuat refleks pada kali
pertama dan selanjutnya ia menyesal. Kemudian ia
berbuat refleks lagi pada kali yang kedua dan
hampir melakukan perbuatan yang telah ia sesali
sebelumnya. Dan, ia hampir kembali memukul
orang yang menjadi musuh dirinya dan kaumnya.

Oleh karena itu, Allah tak meninggalkan dirinya.
Sebaliknya, Dia menjaganya dan menjawab doanya.
Allah Maha Mengetahui tentang jiwa manusia. Dia
mengetahui bahwa kemampuan manusia mem-
punyai batas daya tahannya. Sementara kezaliman
ihr, ketika makin menguat dan menuhrp pintu-pintu
keadilan, akan mendorong orang yang tertindas
unhrk menyerang dan membela diri. Maka, redaksi
Al-Qur'an tidak merasa berat untuk menceritakan
perbuatan yang dilakukan oleh Musa itu, tidak
seperti yang biasanya dihindari oleh kelompok
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manusia yang telah ternoda fitrahnya oleh ke-

zahmanterhadap perbuatan fitrah seperti itu, se-

jauh apa pun ia melanggar batas-batas, di bawah
tekanan, kemarahan, dan kesempitan.

Ini adalah ibrah yang mengobati kedua peristiwa

tadi dan yang setelahny4 dengan cara pengungkaP

an Al-Qur'an. Di sini Al-Qur'an tidak menjustifikasi
perbuatan itu, namun juga tidak membesar-besar-

kannya. Barangkali redaksi Al-Qur'an menyifati
perbuatan itu sebagai kezaliman kepada dirinya
timbul dari sikap refleks Musayang didorong oleh
fanatisme kebangsaannya. Padahal, dia adalah se
orang yang terpilih unhrk menjadi utusan Allah, dan

dilahirkan dalam pengawasan Allah. Atau, hal itu
barangkali. karena ia tergesa-gesa dalam berben-
turan dengan para pembuat kezaliman, sementara

Allah menghendaki agar penyelamatNt yang me'
nyeluruh itu terjadi sesuai dengan cara yang Dia

kehendaki. Sedangkan, perkelahian individual se-

perti itu sama sekali tak memberikan manfaat apa-

apa dalam mengubah keadaan. Sebagaimana Allah
mencegah kaum muslimin di Mekah untuk ber-

konfrontasi hingga datang masanya untuk itu.
Tampaknya peristiwaan pembunuhan kemarin

sudah mulai tersebar beritanya, dan tuduhan itu
dialamatkan kepada Musa. Karena diketahui ke-

benciarurya sebelumnya terhadap kelaliman Fi/aun
dan orang sejenisnya, di samping itu temannya
yang dari bani Israel itu telah mengatakan hal itu
secara diam-diam kepada kaumny4 dan berikutnya
berita itu tersebar di luar bani Israel.

Kami memilih kemungkinan ini, karena ketika
Musa membunuh salah seorang pegawai Fir'aun
dalam perkelahian antara orang itu dengan seorang

dari bani Israel, dalam kondisi seperti ini, hal itu
dapat dianggap sebagai kejadian yang menyenang-

kan bagi diri bani Israel, dan mengobati sebagian

kemarahan mereka. Akibatnya, hal itu biasanya

tersebar dan dibicarakan oleh lidah banyak orang

dengan bisik-bisik, gembira dan senang, hingga
akhirnya berita itu tersebar ke mana-mana' Ter-

utama ketika diketahui sebelumnya ketidaksenang-

an Musa terhadap perbuatan aniaya dan pembela-

annya terhadap orang{rang yang dizalimi.
Maka, ketika Musa ingin memukul orang Koptik

yang kedua, orang itu pun segera menghadapinya

dengan tuduhan ini. Karena, saat itu ia melihat
pembuktian tuduhan itu, saat ia mendapati Musa
hendak memukulnya. Maka, dia pun berkata se-

perti ini kepadanya,

"-.Hai Musa, apaknh kamu bermalcud hmdak mem-

bunuhku, sebagaimana lnmu kanmin telnh membunuh

seorang manusia?...."

Sedangkan sisa ucapannya, yaifu:

"...Kamu tidak bnmalcsud melninlwn hen"dak menjadi

nrang )arg berbuat sewerutng-wenarry di negni (ini),

dan tindalah lwmu /undak mmjadi salnh seorang dari
nrang-orang yang rnengadakan perdamaian' ("1-

Qashash: 19)

Hal ini memberikan pengertian bahwa Musa
selama ini menempuh jalan hidup tertentu yang

membuatnya terkenal sebagai orang saleh dan

senang membuat perdamaian, dan tidak menye-

nangi perbuatan sewenang-wenang dan kelaliman.
Maka, orang Koptik ini mengingatkannya dengan

hal ini dan mencoba menjaga dirinya dengan hal ini,

sambil menuduhnya bahwa Musa telah berbuat
yang bertentangan dengan perilakunya selama ini.

Menurutnya, Musa ingin menjadi orang yang

berbuat sewenang-wenang, bukan membuat per-

damaian, yang membunuh mansia bukannya mem-
perbaiki masyarakat dan menenangkan gejolak

kejahatan.
Sedangkan, cara dia berbicara kepada Musa dan

topik pembicaraannya, memberikan kesan bahwa

Musapada saatitu taklagi dianggap sebagai salah

seorang dari pegawai-pegawai Fir'aun. IGrena jika

tidak seperti itu, niscaya orang Mesir itu tak akan

berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu,

dan tidak mungkin ia berbicara dengan topik se-

perti itu.
Ada mufassiryang berkata bahwaperkataan ini

diucapkan oleh orang dari bani Israel bukan oleh

orang Koptik. Karena ketika Musa berkata ke-
padanya (ay at 28), " 5 e s unggu hny a kamu b e nar - b e nar

orang sesat yang nyata (kesesatannyal", kemudian
Musa berjalan kepadanya dalam keadaan marah

untuk memukul musuh mereka berdua, maka
orang Israel itu menyangka bahwa Musa marah
kepadanya, dan datang unhrk memukulnya. Karena

ifu, ia mengucapkan perkataan seperti tadi, dan

selanjutnya membocorkan rahasia yang hanya dia

sendiri yang mengetahuinya. Mufassir itu me-

maknai kisah ini seperti ihr karena rahasia Musa itu
sebelumnya tak diketahui oleh orangorang Mesir.

Namun, pemahaman yang paling dekat adalah

orang Koptik itulah yang mengatakan hal itu' I{ami
telah jelaskan tentang kemungkinan telah ter-

sebarnya berita itu. Dan, hal itu juga merupakan
satu firasat atau dugaan dari orang Mesir tersebut
yang dibantu oleh situasi dan kondisi yang me-
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nyertai masalah itu.3
Yang jelas, Musa belum lagi melakukan per-

buatan itu, karena orang itu segera mengingat-
kannya dengan perbuatannya kemarin. Kemudian
orang itu dilepas sehingga ia pun segera menyebar-
kan berita kepada umum bahwa Musalah yang

melakukan perbuatan itu.
Di sini terdapat jarak dalam redaksi ini setelah

adegan sebelumnya. Kemudian tiba-tiba ada ade
gan baru. Yaitu, seseorang yang datang kepada
Musa dari ujung kota, yang memperingatkannya
tentang kesepakatan para pembesar dari kaum
Fir'aun untuk membunuhnya, sambil memberi.
kannya saran agar ia lari dari kota unfuk menjaga
kehidupannya,

93\ 6tr] 4J6 ;i"; i;i6"43;J-"i;3

*, <,#t a J(, 6l6s Jjl-a:";:U
"Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota

bugegas-gegas snaya berknta,'Hai Musa, sesungguhnya

pemb aar negni s edang b nunding tentang kamu untuk
membunuhmu. Sebab itu, keluarlah (dari kota ini)
sesungguhnya aku tnmnsuk nrang-orang yang membni
nasihnt kepadamu."' (al-Qashash: 20)

Ini merupakan tangan kekuasaan Allah yang
tampak pada wakhr yang diperlukan, sehingga ter-
jadilah kehendak-Nya!

Para pembesar dari kaum Fir'aun, yaitu para
pegawai istana dan pemerintahannya serta orang-
orang terdekahrya, mengetahui bahwa ifu adalah
perbuatan Musa. Tbnfunya mereka merasakan
bahaya yang mengancam itu. Karena perbuatan itu
mempunyai ciri perbuatan revolusi dan perlawanan,

serta membela bani Israel. Dengan demikian, ia
adalah fenomena berbahaya yang harus ditangani
dengah segenap kemampuan kerajaan. Dan jika itu
adalah kasus pembunuhan biasa, niscaya hal itu
tidak akan sampai membuat sibuk Fir'aun dan para
pembesarnya.

Kemudian tangan kekuasaan Allah menggerak-
kan salah seorang pembesar itu. Menurut pendapat
yang paling kuat, orang itu adalah seorang yang
beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunlr-
kan keimanannya, yang disebut dalam surah al-

Mu'min ayat28, "Seoranglnki-lnki berimnn di antara
pengikut-pengikut Fir'aun yang menlembunyikan

imannya berluta,'Apakah kamu akan membunuh

seorarry lnki-laki lmrena in mmganlwn, Iilhonku ialnh
Allnh?"'

Tangan kekuasaan Allah menggerakkan oftmg
ihr unfuk menemui Mlusa "dari ujung lon"dalarct
keadaan bergegas dan tergesa-gesa, untuk me
nyampaikan kepidanya sebelum para tentara ke
rajaan sampai kepadanya,

"... S esungguhny a p embes ar negeri sedang b erunding
tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu, ke-

luarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk

nrang-nrang yang memberi nasihat kepadamu." (al-

Qashash:20)

t'u-str;sQ615,,J67i5.6y(tc
"Malrn luluarl"ahMusa dnri kota itu d.enganrasa takut
menunggu-nunggu dmgan khawatir, din berdoa, 'Ya

Tuhanku, sel.amatkanlnh aku dari zrang-nrang lang
zplim itu."" (al-Qashash: 21)

Sekali lagi kita melihat karakter yang jelas dalam
kepribadian yang emosional ini. Dan, kita dapati
bersama sifat itu adalah tawaiiuhnya yang langsung
meminta kepada Allah, mengharapkan penjagaan

dan perhatian-Nya, berlindung ke pemeliharaan
Allah dari ketakutan, dan menanti keamanan serta
keselamatan pada-Nya,

"...Ya Tuhnnku, sel.amatlanlnh aku d.ari orang-orang

yang <alim ilz. "(al-Qashash: 21)

Kemudian redaksi Al-Qur'an mengikuti Musa
yang keluar dari kota, dalam keadaan takut dan
khawatir, dan sendirian tanpa ada yang menemani.

Juga tanpa disertai perbekalan kecuali keyakinan-
nya kepadaTuhannya, dan bertawaiiuh kepada-Nya

untuk meminta pertolongan dan petunjuk-Nya,

:6:",r.*b\J;&iu<i-iJiLrE{;t5;
&,rra\

'Dan tatlmla ia menghndnp lcejurusan negni Madyan,

ia berdoa (agi), 'Mudah-mudahnn Tithnnku memim-
pinku ke jalan yang benar."" (al-Qashash: 22)

Kita saksikan pribadi Musa a.s yang sendirian
dan sedang dikejar-kejar itu, berada di jalan-jalan

padang pasir menuju Madyan di selatan Syam dan

3 Dalam buku at-Tashwiir al-Fanni fi Al-Qur'an saya memilih pendapatyang pertama, tapi sekarang saya cenderung kepada pendapatyang kedua ini.
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timur Hijaz. Jarak yang ia tempuh amat jauh, dan
jalan yang menantinya amat sulit, yang ia lalui tanpa
disertai perbekalan dan persiapan. Karena ia keluar
dari kota dalam keadaan takut, dan secara tergesa-
gesa setelah mendengar peringatan dari seseorang
yang memberikan saran. Ketika itu ia tak me-
nunggu lama, tak sempat menyiapkan perbekalan,
juga tak disertai oleh petunjuk jalan. Kita saksikan
di samping ini adalah pribadinya yang mengarah
kepada Rabbnya, berserah kepada-Nya, dan meng-
harapkan petunjuk-Nya, "Mudnh-mudah.an Tuhnnku

memimpinku lce ialan yang benar"
Sekali lagi kita mendapati Musa a.s. di tengah

ketakutan, setelah melalui satu fase aman. Bahkan,
sebelumnya ia berada dalam kemewahan, kejayaan,

dan penuh kenikmatan. Sementara saat ini kita
dapati ia dalam keadaan sendirian tanpa disertai
dengan seluruh kekuatan bumi yang zahk; dania
sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentara-
nya, yang mencarinya di segenap penjuru unfuk
menangkapnya pada hari ini, setelah mereka tak
menangkapnya ketika ia masih kanak-kanak. Namun,

tangan kekuasaan Allah yang memelihara dan men-
jaganya di sana, juga memelihara dan menjaganya
di sini, dan tidak pernah menyerahkannya kepada
musuh-musuhnya. Di sini ia menempuh perjalanan
yang panjang, dan sampai ke tempatyang tak dapat

dijangkau oleh tangan lalim Fir'aun,

{,_iJ.,tdi';u\A;tr<iii6';;-r6u
' K5i6 iu" 96ji *9, Cj c31. 5;
'+uc;57a1,+-3.6-4J6u
6i\1)-;Lp;JGMiJ,;!;f ,a:$:ig
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"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan,

ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang

meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di be-

lnkang orang banyak itu, dua orang wanita y ang sedang

menghambat (ternaknya). Musa berkata,'Apakah
rutlrsudmu (dengan bnbuat begilu) ?' Kedua wanita itu
menjawa| 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak

lrnmi), seb elum p engembala-pengembaln itu memulnng-

knn (ternnknya), sedangbapak ktmi adalah orang tua

yang telah lanjut umurnla.'Maka, Musa memberi

minum ternak itu untuk (menolong) keduanl'a, kemu'
dian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, 'Ya

Tuhnnku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu

kebaikan y ang Engkau turunkan kepadaku.'"' (al-

Qashash:23-24)

Perjalanannya yang panjang dan melelahkan
telah berakhir dan sampai di sumber air negeri
Madyan. Ia sampai ke tempat itu dalam keadaan
amat lelah. Tiba-tiba di situ ia melihat pemandangan
yang tak dapat diteiima oleh jiwa yang mempunyai
muruahdanfitahyang lurus, seperti diri Musa a.s..

Di situ ia mendapati para penggembala laki-laki
menggiring ternak-ternak mereka ke sumber air ihr
untuk meminum airnya. Sementara ia dapati ada
dua orangwanitayang terhalang untuk memberi-
kan minumgembalakeduanya dari sumber air itu.
Padahal, yang utama bagi orang yang mempunyai
muruah dan fitrah yang lurus, kedua wanita ifu
diberi minum terlebih dahulu dan gembala mereka
diberi kesempatan terlebih dahulu, sementara para
lelaki memberikan jalan bagi keduanya dan mem-
bantunya.

Maka, Musayang sedang kabur dari negerinya
dan sedang dikejar-kejar itu, serta sedang dalam
keadaan lelah, tak dapat tinggal diam menyaksikan
pemandangan yang bertentangan dengan kebaikan
itu. Dia pun mendatangi kedua wanita itu dan ber-
tanya kepada keduanya tentang keadaan mereka
yang aneh ihr,

"...Musa bnkata,'Apaknh malcsudmu (drngan berbuat

begitu)?' Kedua wanita itu menjaua[ 'Kami tidak
dapat meminumkan (ternak knmi), sebelum pengenr
baln-pengembaln itit memulanglan (tern"alcrry a), s edang

bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut
umurny a.'"' (al- Qashash : 23 )

Keduawanita itu memberitahukan Musa faktor
yang menyebabkan mereka tertinggal dalam meng-
gunakan air dari sumber mata air itu, juga ketidak-
mampuan mereka berebut dengan kaum lelaki
untuk menggunakan air ihr. Sebabnya adalah karena
mereka lemah. Hal ini mengingat keduanya hanya-
lah wanita, sedangkan mereka itu adalah para
penggembala pria. D an, orang tua keduanya adalah
seorang yang sudah tua, yang tak mampu lagi
menggembala dan berebut dengan para lelaki itu
untuk mendapatkan air!

Di sini fitrah Musa yang lurus segera tergerak.
Maka, dia pun segera maju untuk menyelesaikan
hal itu sebagaimana yang seharusnya. Dia maju
pertama unfuk memberi minum keduawanita itu,
sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh
lelaki yang mempunyai kemuliaan dan harga diri.
Padahal, dia adalah seorang asing di negeri yang
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tidak ia kenal, dan di situ ia tak mempunyai pen-

dukung maupun sandaran. Dia juga dalam keadaan
lelah dari perjalanan yang jauh tanpa bekal dan
persiapan. Dan, dia juga sedang dikejar-kejar oleh
musuh-musuhnya yang tak kenal kasihan. Namun,
ini semua tak membuat ia mengurungkan diri
unfuk memenuhi panggilan muruah, memberi per-
tolongan dan berbuat baik, serta untuk mewujud-
kan hak alami yang diakui oleh jiwa manusia,

'Maka, Musa membni minum tnnak itu untuk (me-

nolong) luduanya...."

Hal ini menunjukkan kemuliaan jiwa ini, yang
dilahirkan dalam pengawasan Allah. Hal itu juga
menunjukkan kekuatannya, sehingga membuat
gentar orang, meskipun saat itu ia sedang dalam
keadaan lelah sefelah melakukan perjalanan yang
panjang. Barangkali kekuatan jiwanya itulah yang
lebih membuat gentar para gembala itu dibanding-
kan kekuatan fisiknya. Karena manusia lebih ter-
pengaruh dengan kekuatan ruh dan hati.

"...Kemudian dia lcembali ke tempat yang teduh...."

Hal ini menunjukkan bahwa suasana ketika itu
adalah suasana kering dan panas, dan perjalanan-
nya itu ia lakukan di musim kering dan panas ini.

"...Lalu berdoa, 'Ya Tilltnnku, sesungguhnya aku sangat

memerlulmn s esuatu keb aiknn y ang Englwu turunlmn
lcep adaku. "' (aI- Qashash: 2 A)

Ia berlindung ke tempatyang teduh secara ma-
terial dan fana bagi tubuhnya, untuk kemudian ber-
teduh ke teduhan yang luas tak terhingga. Tbduhan
Allah Yang Maha Pemberi. Dengan ruh dan hatinya,

"Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat me-
merlukan sesuatu kebaikan yang Engkau hrunkan
kepadaku". YaTuhanku, aku sedang dalamper-
jalanan di negeri asing. Ya Tuhanku, aku sangat
memerlukan-Mu. YaTuhanku, aku sendirian. Ya
Tuhanku, aku lemah. YaTuhanku, aku amat me
merlukan anugerah, pemberian, dan kemurahan-Mu.

Dari redaksi tersebut, kita dapat mendengar
rintihan hati ini dan pengaduannya kepada pen-
jagaan yang aman, tempat perlindungan yang se
benarnya, dan teduhan yang hakiki. Kita men-
dengar munajat yang dekat, bisikan yang mem-
berikan inspirasi, rintihan yang akrab, dan hubung-
an yang mendalam, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku
sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau
turunkan kepadaku."

Kita hampir saja tenggelam bersama Musa
dalam adegan munajat itu. Tapi, tiba-tiba redaksi Al-

Qur'an segera menyodorkan kepada kita adegan
pembebasan Musa dari kesulitan itu, yang dalam
redaksinya menggunakan huruf sambung "fa".
Sehingga, memberikan kesan seakan-akan langit
segera mengabulkan permohonan hati yang
sedang ber-tadlurru'dan sedang berada di negeri
asing itu. !

;)j|,,i i'LJu Wt &; # t1'"fr :6
g \141,(A4{iq

"Kemudian dnnnglah lepadn Musa salnh seorang dnri
lceduawanita itu berjal"an lcemnlu-ma,luan, ia berkntn,
'Sesungguhnya bapakku memanggil lamu agar in m.em-

berikan balnsan terhadap (lubailnn)mu mernberi
minum (ternak) kami...." (al-Qashash: 25)

Seperti itulah jalan keluar yang diberikan oleh
Allah, alangkah dekatuiya! Hal ihr berupa undangan
dari seorang bapak tua, yang merupakan bentuk
jawaban dari langit terhadap doa Musa yang miskin.
Undangan untuk berlindung, mendapatkan kemu-
liaan, dan balasan atas perbuatan baik. Undangan
yang dibawa oleh "salah seorang dnri ludua wanita
itu", yang datang kepadanya dengan "berjalan
lumalu -maluan", sebagainana layaknya jalannya
seorang wanita yang bersih, mulia, terjaga ke-
hormatannya dan suci, ketika bertemu dengan
lelaki. Dengan "ktmnlu-maluan",tidak genil menor,
dan menggoda. Ia datang kepada Musa unhrk me
nyampaikan kephdanya undangan yang ia ucapkan
dalam kata yang amat singkat namun dipahami.
Seperti yang diceritakan oleh Al-Qur'an ini,

"Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia
membniknn balnsan terhndnp (eebailwn)mu membni
minum (tnnak) kami.... "

Hal itu ia ucapkan diiringi dengan sikap malu tapi
jelas, tepat, dan dipahami-dengan tidak berputar-
putar, sulit, atau kacau. Hal itu juga merupakan
ungkapan dari fibah yang bersih dan lurus. Karena
seorang wanita yang lurus akhlaknya, akan merasa
malu secara fifah ketika bertemu dengan lelaki dan
berbicara dengannya. Namun, karena keyakinan-
nya dengan kesucian dan kelurusannya, ia tidak
menjadi gugup. Kegugupan yang berupa ke-
inginan, tindakan menggoda, dan merangsang.
Namun, ia berbicara dengan jelas, sesuai dengan
kadar yang diperlukan, tidak lebih.

RedaksiAl-Qur'an selesai di sini, tidak lebih dari
itu. Dan, tidak memberikan tempat bagi selain
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undangan dari wanita itu, dan jawaban dari Musa.
Kemudian dilanjutkan dengan adegan pertemuan
antara Musa dengan orang tua itu, yang tak disebut
namanya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah
anak dari saudara Syu'aib, Nabi yang terkenal itu.
Dan, namanya adalah Yatsrun.4

er+',:"lrt JG "6i ei6,:*J't -&61 . .

g'*#tVliO
"..1V[akn tatknla Musa mmdanngi bapaknya (Syu'aib)

dnn mencnitakan fupadanya cerita (mmgenai dirirrya),
Syu'aib berkata, langanlnh kamu takut. Kamu telah

selamat dari orang-orang yang zalim itu.''' (al-

Qashash:25)
Saat itu Musa sedang memerlukan keamanan,

juga memerlukan makanan dan minuman. Namun,
keperluan dirinya terhadap keamanan itu lebih
besar dari keperluannya terhadap makanan bagi
tubuhnya. Oleh karena itu, redaksi Al-Qur'an me
nampilkan dalam adegan pertemuan itu perkataan
orang tua yang berwibawa itu, 'Janganlah kamu
takut."

Redaksi Al-Qur'an menampilan kata-kata itu
sebagai perkataan yang pertama kali diucapkan
setelah pemaparan kisahnya itu. Sehingga, mem-
berikan ketenangan kepada jiwanya, dan mem-
berikannya rasa aman baginya. Setelah ihr, orang
tua ifu menjelaskan sebab perkataannya it:'t, "Kamu
telnh selnmat dnri orang- orang y ang znlim iht. "I{ar ena,
mereka tak memiliki kekuasaan terhadap negeri
Madyan, dan mereka tak akan sampai ke sifir unhrk
memberikan kesulitan dan aniaya terhadap pen-
duduknya.

Selanjutnya kita mendengar dalam adegan itu
suarawanitayang lurus dan bersih,

3j:{:6i;<'t-t;Anfu {fi '":yJit

"Salah sezrang dari kedua wanita itu berkata, 'Ya

bapakku, ambillah ia sebagai orangyang bekerja (pada

kita). Karena, s esungguhny a orang y ang p aling b aik
yang kamu arnbil untuk bekerja (padn kita) inlah orang

yang kuat lagi dapat dipercaya.'"'(al-Qashash: 26)

Dia dan saudarinya sudah capai menggembala
domba, berdesak# dengan paralelaki untukmen-
dapatkan air, dan risih karena harus sering bertemu
lelaki asing ketika menggembala ternaknya. Se-

hingga, dia dan saudarinya merasa kesulitan kar-ena

itu semua. Ia ingin menjadi wanita yang hanya
mengurusi rumahnya; sebagai wanita yang terjaga
martabatnya dan tertutup dari pandangan lelaki
asing di tempat penggembalaan dan tempat me-
ngambil air.

Wanita yang ruhnya bersih, hatinya suci, dan
fibahnya lurus, tidak merasa tenang ketika harus
berdesakan dengan para lelaki di tempat meng-
gembala dan di tempat mengambil air. Juga tidak
senang melihat efek samping dari berdesakan itu.

Sementara saat ini ada seorang pemuda asing
yang sedang dalam pelarian, dan padawaktu yang
sama ia adalah sorang yang kuat dan terpercaya.
Wanita itu melihat kekuatannya yang membuat
gentar para penggembala. Sehingga, mereka mem-
berikannya jalan baginya dan selanjutnya ia dapat
memberikan minum kepada kedua wanita itu. Pada-

hal, ia adalah orang asing. Dan, orang asing biasa-
nya lemah, sekuat apa pun dia.

Wanita itu juga melihat sifat amanah Musa, yang

membuat dirinya menjadi orang yang terjaga lidah-
nya dan pandangannya ketika wanita itu datang
untuk mengundangnya. Maka, wanita itu menya-
rankan kepada bapaknya untuk menyewa tenaga-
nya. Sehingga, ia dan saudarinya tidak harus be-
kerja dan berdesakan dengan para penggembala
pria. Karena Musa seorang yang kuat bekerja, dan
tepercaya dalam memegang harta. Dan, orang yang
tepercaya dalam masalah kehormatan juga teper-
caya dalam hal lainnya.$t$*rlgi

4 Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa orang ini adalah Sfu'aib. Saya pernah pula mengatakan bahwa orang itu barangkati Slu'aib dan

bisa pula bukan. Sekarang saya cenderung mentarjih bahwa ia bukanlah Syu'aib, tapi ia adalah seorang tua lain dari Madyan. Yang mendorong saya

untuk mentarjih ini adalah bahwa orang ini adalah seorang yang sudah tua. Sementara Slu'aib menyaksikan kebinasaan kaumnya, yang

mendustakannya, dan yang tersisa bersamanya adalah orangorang yang beriman dengannya saja. Maka. jika orang ini adalah Syu'ab yang Nabi

itu, dan berada di antara sisa kaumnya yang beriman, niscaya orang-orang itu tidak bersikap kurang adab terhadap kedua wanita anak Nabi mereka

dengan tidak memberi mereka kesempatan mengambil air. IGrena ini bukanlah tindakan kaum yang beriman. Juga bukan cara bergaui mereka

terhadap Nabi mereka dan anak-anak wanita Nabi tersebut!
Di samping itu, Al-Qur'an tidak menyebut sesuai tentang pengajaran orang tua ini terhadap Musa, yang merupakan menantunya. Karena

jika Slrr'aib itu Nabi, niscaya kita akan mendengar suara kenabian di dalam pergaulannya dengan Musa, karena ia hidup bersama Musa

selama sepuluh tahun lamanya.
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Ketika mengutal-akan hal itu, wanita itu tidak
malu-malu, tidak gemetar, dan tidak takut jika di-

tuduh buruk. Karena ia berjiwa bersih dan suci pe-

rasaannya. Sehingga, ia tak takut terhadap sesuatu,
juga tidak gagap dan tidak berputar-putar, ketika
mengajukan tawarannya itu kepada orang tuanya.

Di sini kita tidak perlu mengambil pendapat para

mufassir dalam menjelaskan bukti kekuatan Musa.

Seperti mengangkat batu yang menutup sumur,
yang tutup dari batu itu-seperti yang mereka kata-

kan-biasanya tak dapat diangkat oleh dua puluh

orang, atau empat puluh orang, atau lebih dari itu.

Karena sumur itu tak tertutup. Yang terjadi adalah,
para penggembala sedang mengambil air dari
sumur itu. Kemudian Musa mendesak mereka
sehingga Musa dapatmemberikan minum kepada
kedua wanita itu, atau memberi minum kepada
keduanya bersama para penggembala.

Kita juga tidak perlu menggunakan riwayat
merekayang mengatakan bahwa salah satu tanda
sifat amanah Musa adalah perkataannya kepada
wanita itu, "Berjalanlah di belakang saya, selanjut-
nya tunjukkanlah saya jalan", yang ia lakukan ifu
agar ia tak melihatwanita itu. Atau, ia mengatakan
kepadanya setelah ia berjalan di belakang wanita ihr,

dan kemudian angin meniup baju wanita itu se-

hingga menampakkan betisnya. Semua ini adalah
penafsiran yang dibuat-buat padahal tidak diperlu-
kan, serta usaha untuk menepis keraguan yang
sebenarnya tidak ada.

Pasalnya, Musa adalah orang yang menjaga
pandangannya dan bersih hatinya. Wanita itu juga

demikian, menjaga martabatnya, dan bersifat amanah.

Sehingga, tidak memerlukan semua alasan yang
dibuat-buat ini ketika bertemu seorang lelaki dan
wanita. Karena sifat bersih diri itu akan mengalir
dalam tindakan sehari-hari yang sederhana, tanpa
dibuat-buat!

Orang tua ifu memenuhi saran anakwanitanya.
Barangkali ia merasakan pada diri wanita itu dan
diri Musa adanya saling p ercaya, dan kecenderung-
an fibah yang lurus di antara keduanya, yang sesuai

unfuk membangrrn keluarga. Karena kekuatan dan

sifat amanah ketikabertemu dalam diri seseorang
tentunya akan menarik diri wanita yang lurus yang

tak rusak, tak dikotori, dan tak menyimpang dari
fifah Allah. Oleh karena itu, orang tua itu me-
nyatukan antara dua tujuan, dan dia pun mengaju-

kan kepada Musa agar dia mengawini salah se-

orang anak wanitanya dengan maskawin berupa
membantu menggembalakan ternaknya selama

delapan tahun. Dan jika ia mau menambah masanya

menjadi sepuluh tahun, maka hal itu berasal dari
kerelaan Musa, bukan suafu keharusan baginya.

.,i{t6o"c4*ct-Gr-(jJiJoiJ6'
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"Berkatalah dia (Syu'aib), 'Sesungguhnya aku ber-

rnakud meniknhknt kamu dengan salah seorang dnri
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja

derryanku delnpan tahun. Dan, jika kamu cukupknn

sepuluh tahun, makn itu adnlah (suatu lubaiknn) dari
kamu. Aku tid.ak hendak memberati knmu. Dan, lamu
in"sya Allah aknn mendapatiku tnmasuk orang-orang

y ang b aik. "' (al- Qashash: 27)

Seperti itulah, dengan sederhana dan terus
terang, lelaki itu menawarkan salah seorang anak
wanitanya, tanpa ditentukan yang mana-dan ba-

rangkali ia merasakan seperti telah kami singgung
tadi-sehingga secara tak terucap, wanita itulah yang

dimaksud. Yaitu, wanita yang sudah mempunyai
kontakbatin dan rasa saling percaya antara dirinya
dengan pemuda ihr. Orang fua itu menawarkannya
tanpa merasa berat atau berputar-putar. Karena, ia
mengajukan nikah yang tak harus dihadapi dengan
rasa malu.

Ia menawarkannya unfuk membangun keluarga
dan mendirikan rumah tangga. Sehingga tak harus
membuat malu. Juga tidak harus mengundang
keraguan dan isyarat dari jauh, dan sikap dibuat-
buat, seperti yang kita saksikan di lingkungan yang

telah menflmpang dari fitrah yang lurus. Ung-
kungan yang terpengaruh dengan tradisi yang di-

buat-buat dengan batil dan amat rendah, y:mg meng-

halangi seorang ayah atau wali amri unhrk mengaju-
kan pinangan kepada orang yang ia senangi akhlak-
nya, agamanya, dan kecocokannya untuk anak
wanitanya, atau saudarinya, atau saudari dekatnya.
Sementara kadisi ifu mengharuskan suami, atau

walinya, atau wakilnya itulah yang datang mengaju-

kan lamaran, atau tidak pantas jika tawaran itu
datang dari pihak wanita!

Dan yang lucunya, di dalam lingkungan yang

menyimpang itu para pemuda dan para pemudi

dapat bertemu, berbicara, bergaul, dan menam-
pakkan dirinya sahr sama lain tanpa diawali kfiitbatt
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dan niat nikah. Sedangkan, ketika ditawarkan
khitbah atau disebut nikah, maka datanglah rasa
malu yang dibuat-bual Datanglah pelbagai halang-
an yang dibuat-buat, serta dicegahlah keterus-
terangan, kesederhanaan, dan kejelasan!

Padahal di masa Rasulullah, para orang fua me
nawarkan anakwanitanya kepada para lelaki untuk
dinikahi. Bahkan, ada wanita yang menawarkan
dirinya kepada Rasulullah, atau kepada siapa yang
mau menikahinya di antara mereka. Hal itu ber-
langsung dalam keterusterangan, bersih, dan adab
yang indah, yang tak membuat rendah kemuliaan
dan mengundang rasa malu.

Adapun contohnya adalah apa yang dilakukan
Umar ibnul-Ktraththab. Umar r.a. menawarkan
putrinya bernama Hafshah kepada Abu Bakar,
namun Abu Bakar hanya berdiam diri. Kemudian
ditawarkan kepada Utsman, namun Utsman meng-
ungkapkan uzurnya. Dan, ketika ia memberitahu-
kan Nabi saw. tentang tawarannya ini, maka Nabi
saw. pun menghibur hatinya dengan mengatakan
bahwa barangkali Allah akan memberikan kepada
putri Umar itu suami yang lebih baik dari kedua
orang tensebul Kemudian Rasulullah mengawininya.

Pernah pula seorangwanita mengajukan dirinya
kepada Rasulullah, namun Rasulullah meminta
uzur kepadanya. Selanjutnya wanita itu menyerah-
kan urusannya kepada Rasulullah unfuk kemudian
beliau menikahkan wanita itu kepada siapa yang
beliau kehendaki. Kemudian Rasulullah menikah-
kannya dengan seorang lelaki yang tak memiliki
sesuatu kecuali hafalan dua surah dari Al-Qur'an,
yang nantinya akan ia ajarkan kepada wanita ihr, dan
hal itu menjadi maharnya.

Dengan kesederhanaan dan kejelasan ini, ma-
syarakat Islam bergerak membangun rumah
tangganya dan mendirikan wujudnya. Tanpa malu-
malu, ragu-ragu, dan bersikap dibuat-buat.

Seperti itulah yang dilakukan oleh orang tua
yang mengajukan kepada Musa penawaran itu,
sambil menjanjikan bahwa ia tak akan memberat-
kannya dan tak membuatnya letih bekerja. Sambil
berharap kepadaAllah agar Musa mendapati diri-
nya sebagai orang yang baik dalam memperlaku-
kannya dan menepati janjinya. Ini merupakan adab
yang baik dalam berbicara tentang diri dan ketika
berada di hadirat Ilahi. Ia tidak memuji dirinya, juga
tidak mengklaim bahwa ia adalah orang saleh.

Musa pun menerima tawaran ifu dan menjalan-
kan akad itu, yang ia lakukan juga dalam kejelasan
dan ketepatan serta bersaksi kepada Allah,

/ / '9 /. t-/- ,/./1?t.///cbt/r// >/ / / //
bJ re>6.*, i4t+i I H I <.f+., q.etl'i.l U

&34356i,)1's&
'Dia (Musa) berlata, 'Itulah (perjanlian) antara aku
dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang di-
tentukan itu aku smtpurnnknn, maka tilnk ada tun-
tutan tambahan atas diriku Aagr).Allnh adalnh saksi
atas apa yang kita ucapkan "'(al-Qashash: 28)

Topik akad dan syarat-syarat akad adalah se-

suatu yang tak boleh disamarkan, ditutupi, atau
menjadi bahan merasa malu. Oleh karena itu, Musa
mengakui tawaran itu dan menjalankan akadnya,
sesuai dengan syarat-syarat yang ditawarkan oleh
orang tua itu. Kemudian iiri menegaskan hal ini dan
lebih memperjelasnya,

'Mana saja dari lccdua waktu yang ditentukan itu
alat sempurnaknry makn tidnk adn tuntutan tambalutn
atas diriku Qagi)."Balk saya selesaikan delapan
tahun atau saya lengkapi jadi sepuluh tahun, maka
tidak ada tuntutan tambahan kerja lagi bagiku dan
tidak ada paksaan unhrk melengkapi sepuluh tahun.
Maka, tambahan waktu dari delapan menjadi se-
puluh adalah pilihan,

'Allnh adnlah salcsi atas apa yang kita ucapkan."
Dia menjadi saksi yang adil di antara kedua pihak
yang berakad. Dan, cukuplah Allah sebagai saksi.

Musa menjelaskan hal ini seperti itu sesuai
dengan kelurusan fibahnya, kejelasan pribadinya,
dan keseriusannya untuk memenuhi kewajiban dua
pihakyang berakad dalam ketepatan dan kejelasan.
Ia berniat untuk memenuhi waktu yang paling
utama dari dua pilihan waktu itu, seperti yang ke-
mudian iabuktikan. Diriwayatkan oleh Bukhari dari
Rasulullah bahwa Musa "menjalanknn waktu yang

Faling banyak dan yang paling baik".
Seperti itulah, Musa mendapatkan ketenangan

di rumah merfuanya, dan ia telah aman dari Fir'aun
dan tipu dayanya. Karena hikmah yang telah di-
takdirkanAllatrlah semua itu terjadi. Dan sekarang,
kita biarkan episode ini berjalan di jalannya hingga
selesai. Dan, redaksi Al-Qur'an berdiam dalam
episode ini pada batas ini, dan selanjutnya menutup
tirai.

Sepuluh tahun sepertiyang diakadkan Musa itu
berjalan tanpa disebut dalam redaksi Al-Qur'an ini.
Kemudian ditampilkan episode ketiga yang ber-
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langsung setelah Musa menyelesaikan masa se-

puluh tahun itu dan ia berjalan bersama keluarga-

nya menuju Mesir. Ia menempuh jalan yang sama
yang pernah ia tempuh sepuluh tahun yang lalu
dalam keadaan sendirian dan menjadi buruan'

Namun, suasana saat kembali berbeda dengan

suasana saat perjalanan pertama. Karena, ia kem-

bali untuk kemudian bertemu di jalan dengan apa

yang tak pernah terdetik dalam hatinya. Ia dipanggil

oleh Rabbnya dan diajak bicara oleh-Nya, serta di-

berikan fugas untuk mengemban risalah, yang ka-

rena itulah Allah menjaganya dan memeliharanya
serta mengajarkan dan mendidikanya selama ini.

Musa mengemban risalah kepada Fir'aun dan
para pembesarnya agar dia membebaskan bani
Israel untuk menyembah Rabb mereka tanpa me
nyekutukan-Nya dengan sesuatu. Juga agar me-

wariskan bumi yang telah dijanjikan Allah bagi bani

Israel sebagai tempattinggal mereka di qiiu. Kemu-

dian agar Fir'aun, Haman, dan tentara keduanya
menjadi musuh dan kesedihan. Terakhir, agar akhir
kehidupan mereka berada di tangannya, sebagai'
mana janjiAllah,

uF,t-a3Ltyu.Ct,\:'i|;;;t;u'f S

fty-,gt(Jr"6|ffii*tivtrtl"Bi
6Jg3"3Ji,t:)i<;iYs;zw;
ffi e a{I rgi d* 4e r}'\$\:$' &
u,{ii6!)W#;:\;;Ag'+u;li
qg+crJ\$'i\;'$J6#Ay,:t-*t
ly.at{;u!'-,;,5-U;i-'(r;J;t'Ta
"c:\6 d,'+ ci 4.lti S 4;i ;
4+,'r"-;i\ir4LgaA$55t;*
Ve&LJ;rii''6i:!l-Qij,.aoti-&'
3Y('t5 &i J-,i, iy--'ri 6 S <,-46
6a.4 y;!rj' -,'jG €6 & pffi.i
#--3$J,16cy'*;'"r;:t6.-'l.-.'r
fi(N;K jGJ Ur,3 3Ltift- i\t

tA,girKi;;t3rW:i%ioj;:

'Maka tatknlaMusa telah menyelesailan waktu yang
ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya,

dilihntnyakh api di lneng gunung. Ia berlntn l"pono
keluarganya, 'Titngulah (di sini), sesungguhnya aku

melihat api, mudah-mudahnn aku dapat membawa

suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau
(membawa) sesuluh api agar kamu dapat rnenS-

hangatkan badan.'Maka tatkala Musa sampai ke

(tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir
lembah yang sebelah kanan(nya) pada tempat yang
diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu,'Ya Musa,

sesungguhnya aku adalahAllnh, Tuh.an semesta alnm'
Lemparkanlnh tongkatmu.' Makn tatkaln (tongknt itu
merujadi ular dan) Musa melih.atnya bngerak-gnal1

seotnh-olah din seekor ulnr yang gesit, lnril"ah ia bnbalik
ke belakang tanpa menoleh. (Kemudian Musa diseru),

'Hai Musa, datnnglnh kepadn-Ku d.an janganlnh lmmu

takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-zrang yang

aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu,
niscaya ia fuluar putih tidak bercacat buknn knrena

penyaki| dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke

dada)mu bila ketakutan. Maka, yang demikian itu
adal"ah dua mukjiaat dari Tuhnnmu (yang akan knmu
hndap lan lup adn Fir' aun d.an p emb e s ar - p un b e s arny a).

Sesungguhny a mnela adalah zrang- zrang y ang fasik.'
Musa berkata, 'Ya Tuhanku, sesunguhnya aku telah

membunuh senrang manusia dari golongan mereka,

mnka aku nlatt mnela aknn membunuhku. Saudaralat

Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka
utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk
membenarkan (perlataan)ku. Sesungguhnya aku klut-
watir merela aknn mendustakanku.' Allah berfrman,
'Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan
Kami bnilrnn krpadamu berdua kekuasaan yang besar,

maka mnela tidak dapat rnencapaimu. (Buangkntlah

knmu budua) funganmtmbawamukji.<at Kami, knmu

berdua dan orang.yang mengikuti lumulah yang akan
menang.'"' (al- Qashash: 2 9-3 5)

Sebelum kami memaparkan kedua adegan ini,
dalam episode ini, kita berdiam sebentar di depan
pengaturan Allah bagi Musa a.s. dalam sepuluh
tahun ini, dan dalam perjalanannya pergi dan
pulang, di jalan ini.

Tangan kekuasaan Allah telah menggerakkan
langkah Musa satu langkah demi satu langkah.
Sejak ia masih menjadi bayi dalam buaian, hingga
episode ini. Melemparkannya ke sungai untuk
kemudian dipungut oleh keluarga Fir'aun. Menim-
bulkan kasih sayang kepadanya di hati istri Fir'aun,
sehingga Musa kemudian dibesarkan dalam per-

lindungan musuhnya. Memasukkannya ke kota
A

YO<"
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Memphis ketika para penduduknya sedang lengah
unhrk kemudian membunuh seseorang dari mereka.
Menguhrs seseorang yang beriman dari keluarga
Fir'aun kepada Musa untuk mengingatkannya dan
menasihatinya untuk keluar dari kota itu. Mene
maninya di jalan padang pasir dari Mesir hingga ke
Madyan. Pada saatitu Musa dalam keadaan sen-
dirian dan menjadi buruan, tanpa bekal dan per-
siapan. Mempertemukannya dengan seorang tua
yang kemudian menyewa tenaganya selama se-
puluh tahun ini. Selanjutuiya iakembali setelah lewat
sepuluh tahun itu untuk kemudian menerima tugas
dariAllah.

Ini adalah garis yang panjang berupa penj agaan
dan pengarahan, dari penerimaan dan percobaan,
sebelum dipanggil dan menerima hrgas. Percobaan
penjagaan, cinta, dan kasih sayang. Cobaan emosi
di bawah tekanan kemarahan yang terpendam.
Cobaan penyesalan, merasa tak enak, dan meminta
:rmpunan. Cobaan ketakutan, diburu, dan kesulitan.
Cobaan berada di negeri asing, sendirian, dan ke
laparan. Dan, cobaan bekerja dan menggembala
ternak setelah hidup di istana. Juga apa ymg me
nyelingr cobaancobaan besar ini, berupa pelbagai

cobaan kecil, perasaan-perasaan yang berbeda,
gejolak hati dan pencapaian ilmu pengetahuan. Di
samping anugerah yang diberikan Allah berupa
ilmu pengetahuan dan hikmah ketika ia mencapai
usia kematangannya.

Membawa risalah agama adalah sebuah tugas
besar, sulit dari pelbagai sisi, dan besar kon-
sekuensinya. Pembawa risalah ini memerlukan
bekal yang besar, berupa pengalaman, kemampuan
menangkap ilmu, penguasaan ilmu pengetahuan,
dan kemampuan merasakan realitas kehidupan
praksis. Di samping anugerah Allah yang bersifat
laduni, wahyu-Nya, dan pengarahan-Nya kepada
hati dan batin.

Risalah Musa itu sendiri barangkali suatu tugas
terbesaryang pernah diterima oleh manusia-selain
risalah Muhammad saw.-karena ia diuhrs kepada
Fir'aun yang merupakan seorang raja lalim, raja
yang paling menyimpang pada masanya, yang
paling hra kekuasaannya, paling kuat kerajaannya,
paling tinggi peradabannya, serta paling menyem-
bah manusia dan paling sombong di muka bumi.

Musa diutus untuk menyelamatkan kaumnya
yang selama ini telah meminum dari cawan ke-
hinaan sehingga mereka terbiasa merasakan ke-
hinaan itu. Akibatnya, mereka sering membang-
kang terhadapnya dan bersifat statis dalam waktu

lama. Karena kehinaan ifu merusak fitrah manusia
sehingga membuatnya busuk A}rhirny4 melenyap
kan kebaikan yang ada di dalamnya. Juga me
lenyapkan keindahan, keinginan unhrk meraihnya,
serta perasaan jijik terhadap kebusukan, nanah,
najis, dan kotoran. Maka, meyelamatkan kaum
seperti ihr adalah pekerjaan yang berat dan sulil

Ia secara simpelnya diutus untuk mengembali-
kan bangunan umat, bahkan mendirikanya dari
dasarnya. Maka, untuk pertama kali bani Israel
menjadi bangsayang independen, mempunyai ke-
hidupan sendiri, yang diatur oleh risalah agama.
Dan, membangun umat juga suatu pekerjaan besar,
berat, dan sulit

Barangkali karena hal inilah, maka Al-Qur'anul-
I(arim memberikan perhatian yang besar terhadap
kisah ini. IGrena ia merupakan suatu contoh yang
lengkap untuk membangun suatu umat berdasar-
kan landasan dalnvah, serta halangan-halangan
eksternal dan internal yang menghalangi usaha ini.

Juga penyimpilgil, kesan, pengalaman, dan rin-
tangan yang dapat terjadi padanya. Sedangkan,
pengalaman selama sepuluh tatrun, ihr menjadifase
pemisah antara kehidupan istana yang menjadi
tempat besarnya Musa a.s. dengan kehidupan jihad
yang berat dalam berdakwah dan beban-bebannya
yang sulit.

Kehidupan istana mempunyai nuansa tersendiri,
tradisi tersendiri, dan kesan tersendiri yang dirasa-
kan oleh jiwa dan mencetak pengaruhnya pada jiwa

tersebut, meskipun jiwa tersebut mempuyai pe-

ngetahuan yang besar, daya pemahaman yang luas,
dan sifat bansparan. Sementara risalah agama itu
mengharuskannya memberikan perhatian ter-
hadap manusia yang di dalamnya ada orang kaya
dan miskin, yang berpunya dan yang tidak, yang
bersih dan yang kotor, yang berperilaku lembut dan
yang keras. Di antara mereka juga ada yang baik
dan buruk, saleh dan jahat. Di antara mereka ada
yang kuat dan lemah, sabar dan cepat kalang kabut
.. dan banyak lagi macam manusia di tengah
mereka.

Demikian juga orang{rang miskin mempunyai
kebiasaan tersendiri dalam makan, minum, ber-
pakaian, dan berjalan. Juga cara mereka memahami
perkara, cara memandang kehidupan, cara ber-
bicara dan bertindak, dan cara mengungkapkan
perasan mereka. Maka, kebiasaan-kebiasaan ini
memberatkan jiwa orang yang biasa enak dan
dibesarkan di istana. Sehingga, mereka hampir tak
mampu memandang semua itu, apalagi sampai
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merasakannya dan mengobatinya. Sejauh apa pun

hati orang-orang miskin itu dipenuhi dengan ke-

baikan dan kesiapan untuk saleh, karena roman

muka mereka dan tabiat kebiasaan mereka tak
dapat ditanggung oleh hati para penghuni istana!

Membawa risalah agama ifu mempunyai beban

tersendiri, berupa kesulitan, kefulusan, dan rin-

tangan. Sementara hati para penghuni istana sejauh

apa pun kesiapannya untuk berkorban, tapi karena

kebiasaan hidup mudah, santai, dan senang, maka

ia tak sabar berlama-lama merasakan kehidupan
yang tak enak, ketidakpunyaan, dan kesulitan ke
tika ia bergaul dalam realita kehidupan'

Maka, Allah berkehendak memindahkan lang-

kah kehidupan Musa a.s., dan mencabutnya dari

kehidupan seperti itu. Kemudian mengantarkannya

ke masyarakat penggembala hewan ternak, men-
jadikannya merasakan nikmat menjadi seorang

penggembala domba yang mendapatkan bahan

makannya dan tempat tinggal, setelah ketakutan,
terusir, kesulitan, dan kelaparan' Kemudian men-

cabut dari perasaannya ruh jijik terhadap kefakiran

dan orangorang miskin. Juga mencabut sifat me
lecehkan kebiasaan mereka, akhlak mereka, ke-

hidupan mereka yang sulit, dan kesederhanaan
mereka. Allah pun mencabut ruh merasa sombong

atas kebodohan mereka, kemiskinan mereka, ke-

compang{ampingan tampang mereka, serta bebe-

rapa adat dan kebiasaan mereka. Selanjutnya

mengantarkannya ke dalam gelombang kehidupan
yang besar setelah ia terbiasa menghadapi gelom-

bang kehidupan yang kecil, untuk melatih dirinya

menanggung tugas dakwah sebelum ia menerima
tugas itu.

Ketika jiwa Musa a.s. sudah lengkap pengalam-

annya dan sudah sempurna latihannya, dengan

latihan terakhir di negeri asing ini, maka tangan

kekuasaan Allah menggiring langkah Musa sekali

lagi untuk pulang ke negerinya, ke tempat keluarga

dan kaumnya, dan tempatnya menyampaikan risa-

lah dan tugasnya. Dia menggiring Musa dengan

meniti jalan yang telah ia tempuh pertama kali
dalam keadaan sendiri, terusir, dan ketakutan.

Kemudian mengapa ia menempuh jalan pergi

dan kembali di jalan yang sama? Itu merupakan
latihan dan untuk meraih pengalaman, hingga ter-

hadap pelbagai arah jalan. Jalan yang nantinya di

tempat itu Musa menuntun langkah kaumnya de-

ngan perintah Rabbnya. Sehingga, dengan itu men-

jadi sempurnalah sifat-sifat kepemimpinannya juga

pengalamannya. Dan, dengan itu, maka ia tak

mengandalkan orang lain, hingga dalam menem-
puh perjalanan. Karena kaumnya memerlukan
seorang penuntun yang menunfun langkahJang-
kah mereka, dalam perkara yang kecil maupun
yang besar, setelah mereka dihinakan oleh ke-

hinaan, kekerasan, dan cemoohan. Sehingga, mereka

kehilangan kenlgmpuan untuk membuat peren-

canaan dan berpikir.
Seperti itulah kita memahami bagaimana Musa

dibesarkan di bawah pengawasan Allah; dan bagai-

mana kekuasaan Allah menyiapkannya untuk me
nerima tugas membawa risalah. Maka, sekarang

marilah kita ikuti langkah-langkah Musa yang di.
tuntun oleh tangan kekuasaan Allah yang besar itu,
di jalannya menuju tugas ini.

'Maka tatlwla Musa tel'ah menyelesailan waktu yang

ditentukan dan dia beranglwt dengan luluarganya,

dilihntnyalah api di luenggunung. Ia bulmn l"podo
leeluarganya, 'Tungulnh (di sini), sesungguhrtya aku

melihnt api. Mudah-mudahan aku dapat membawa

suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau
(membaw a) s esuluh ap i agar lamu dnp at mmghnngat-

la,n badnn."" (al-Qashash: 29)

Lihatlah, bisikan apakah yang menggerakkan
Musa, sehingga ia kembali ke Mesir, setelah se-

lesainya waktu yang telah ditentukan itu, padahal

dahulu ia keluat dari Mesir dalam keadaan takut?

Ia terlupakan bahaya yang menunggunya di Mesir,
padahal dia telah membunuh seseorang di negeri
itu? Dan, di sana juga ada Fir'aun yang telah mem-

buat rencana jahat bersama para pembesar untuk
membunuhnya.

Itu adalah tangan kekuasaan Allah yang menun-

hrn seluruh langkahnya. Barangkali saat ini tangan

kekuasaan Allah itu menuntunnya dengan kecen-

derungan fitrahnya untuk menengok sanak ke-

luarganya dan negeri serta kampung halamannya.

Sehingga, membuatnya lupa terhadap bahaya yang

dahulu membuatnyalari dari Mesir dalam keadaan

sendirian dan menjadi buruan. Untuk kemudian ia

menunaikan tugas yang telah ditetapkan baginya
sejak detik pertama.

Yang jelas, saat ini ia kembali di jalannya, dengan

disertai keluarganya, dan saat itu malam hari,

suasana gelap gulita. Ia pun telah tersesat di jalan

karena malam amat gelap gulita, seperti yang tam-
pak dari kegembiraannya melihat api yang ia lihat
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dari jauh. Kemudian segera ia hampiri untuk ia
mengambil api darinya. Ini merupakan adegan
pertama dalam episode ini.

Sedangkan, adegan kedua adalah kejutan besar.

'Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, di-
serulnh dia dari (arah) pinggir lembah yang sebelah

knnnn(nya) pada tempat yang diberknhi, dari sebatang
pohon kolr...."

Ia saat ini ingin mengambil api yang ia lihat dari
jauh. Dan, saat ini ia berada di pinggir lembah di
samping Gunung Thursina, lembah itu ada di
samping kanannya, "pada tempat yang diberkahi."
Tempat itu diberkahi semenjak saatitu. Kemudian
semesta seluruhnya bereaksi terhadap panggilan
Ilahi yang datang kepada Musa "dnri sebatangpohon
lmyu ", danbrangkali itu adalah pohon satu-sahrnya
di tempat itu,

"...Yaitu, 'Ya Musa, sesungguhnya aku adnlah Allah,
Tuhan semesta alam."" (al-Qashash: 30)

Musa menerima panggilan secara langsung. Ia
menerimanya sendirian, di lembah yang sempit itu,
di malam yang senyap itu. Ia menerimanya dengan
seluruh semesta di sekitarnya ikut bereaksi, dan
memenuhi langit dan bumi. Ia menerimanya, tanpa
kita ketahui bagaimana, dengan anggota tubuh
yang mana, dan dari jalan yang mana. Ia menerima
dengan sepenuh semesta di sekitarnya, dan se-
penuh kediriannya seluruhnya. Ia menerimanya
dan ia mampu menerimanya karena ia diciptakan
dan dilatih dalam pengawasan Allah sehingga ia
siap menghadapi momen yang besar ini.

Dhamir wujudmencatat panggilan Ilahi itu; dan
tempat yang menjadi tajalli Nlah itu pun menjadi
tempat yang diberkahi, dan menjadi istimewalah
lembah yang dimuliakan dengan tajalli ini. Musa
berdiri di posisi yang paling mulia yang dihadapi
oleh manusia.

Kemudian panggilan Ilahi itu memberikan tugas
kepada hamba-Nya itu,

"Lemp ar kanlnh to ngkntmu.... "

Musa pun melemparkan tongkatnya karena
menuruti perintah Rabbnya, tapi apa? Tongkabrya
itu tak lagi berbentuk tongkat yang selama ini
menemaninya semenjak lama, yang ia kenal de-
ngan sepenuh keyakinan. Tongkat itu telah rnenjadi
ular yang bergerak dengan cepat dan gesit, dan
melingkar seperti ular kecil padahal itu adalah ular
besar,

"...Maka tatkaln (tongknt itu menjadi ular dan) Musa
melihatnya bngerak-gerak seolnh-olah dia seekor ulnr
yang gait, larilnh ia berbalik ke belnkang tanpa me-
noleh...."

Ini merupakan kejutan yang tak ia siapkan
sebelumnya untuk menghadapinya; bersama pri-
badinya yang emdisional, yang digerakkan oleh
tindakan refleks yang pertama.

"Larilnh ia bubalik lce bektknng tanpa mrnoleh"dan
tak berpikir unhrk kembali lagi dan meneliti lagi apa
yang te{adi, atau memperhatikan keanehan yang
besar ini. Ini adalah ciri pribadi emosional yang jelas
terlihat pada waktunya!

Kemudian ia mendengarkan firman Rabbnya
Yang Mahamulia,

"...(Kemudian Musa diseru), 'Hai Musa, datanglah
lupada-Ku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya
kamu termasu k orang- orang y ang aman.'"' (al- Q,a.-
shash: 3l)

Mengapa ia merasa tak aman, padahal tangan
kekuasaan Allahlah yang menggerakkan langkah-
langkahnya, dan ia selalui diawasi oleh pengawasan
Allah?

'Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia
luluar putih tidak bercacat bulrnn knrena penyakit...."

Musa pun menjalankan perintah itu, dan me-
masukkan tangannya ke celah baju di dadanya, dan
selanjutnya ia mengeluarkan tangannya. Maka, tiba-
tiba hal itu menjadi kejutan yang kedua dalam satu
waktu. Tangan itu terlihat putih bercahaya bukan
karena terkena penyakit padahal selama ini tangan-
nya telah menghitam. Ini merupakan isyarat ke-
pada bercahayanya kebenaran, jelasnya tanda ke-
kuasaan Allah, dan bersinarnya bukti.

Di sini Musa kembali mengalami situasi yang
dipengaruhi oleh sifatnya yang emosional. Dia pun
gemetar karena takut menghadapi hal itu dan me-
lihat pelbagai kejadian supranatural yang berturut-
turut. Sekali lagi ia ditenangkan oleh penjagaan
kasih sayang Allah yang mengarahkannya se-
hingga ia kembali tenang. Yaitu, dengan mendekap
kan tangannya ke jantungnya. Sehingga, detak-
detak jantungnya kembali melambat normal, dan ia
kembali menjadi tenang,

"...Dan deknpkanlah kedua tanganmu (ke dada)mu
bila ketakitan...."

Seakan-akan tangannya itu adalah sayap yang
n-rendekap dadanya, sebagaimana burung mene-
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nangkan diri dengan mendekapkan sayapnya.
Karena kepak-kepak sayap itu mirip dengan detak-
detak jantung yang mengencang, sementara men-
dekapkan sayap sama dengan ketenangan. Redaksi
Al-Qur'an menggambarkan hal ini dengan caraAl-

Qur'an yang istimewa.
Dan sekarang, Musa telah menerima hal itu,

menyaksikan hal-hal tadi, dan melihat dua tanda
kekuasaan Allah yans supranatural. Ia telah ge-

metar ketika itu, dan selanjutnya ia kembali tenang.
Sekarang ia mengetahui apayang ada di belakang
tanda-tanda tadi. Dan sekarang, ia menerima tugas
yang dirinya telah disiapkan semenjak masa kanak-
kanaknya untuk menerima fugas itu.

"...Maka yang demikian itu adalnh dua mukj i4t dari
Tuhnnmu (yang alwn lamu hndapknn lapada Fir'aun
dan p e mb e s ar -p e mb e s arny a) . S u ungguhny a m er e ka
adalnh lrang- nrang y ang fasik." (al-Qashash: 32)

Dengan demikian, ini adalah risalah untuk Fir'aun
dan para pembesarnya. Berarti ini adalah janji yang

telah diterima oleh ibu Musa, ketika Musa masih
seorang bayr yang sedang menyusui,

"Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya ke-

padamu, dan menjadilmnnya (salnh seorang) dari para
rasul. " (aI- Qashash : 7)

Janji yang pasti yang telah berlangsung beberapa
tahun. Janji Allah dan Allah tak pernah mengingkari
janji-Nya.

Di sini Musa teringat bahwa ia pernah mem-
bunuh seseorang di negeri itu, ia dahulu lari dari
negeri itu sebagai orang buruan, dan mereka telah
bersepakat untuk membunuhnya sehingga ia lari
jauh dari mereka. Sementara dia berada di hadirat
Rabbnya. Dan, Rabbnya memuliakannya dengan
bertemu dengan-Nya, menyelamatkannya, mem-
berikan tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan menjaga-
nya. Maka, ia menjadi khawatir terhadap dakwah-
nya dan takut terbunuh sehingga risalahnya men-
jadi terputus,

'Musa berknta, 'Ya Tuhnnku sesungguhnya aku, telnlt

membunuh seorang manusia dari golongan mereka,

maka aku takut mereka akan membunuhku."'(al-

Qashash:33)
Ia mengatakan hal itu bukan untuk meminta

uzur, tidak unfuk menarik diri, dan tidak pula untuk
mundur. Tapi, ia ucapkan karena ia khawatir ter-
hadap dalnvahnya, mencari jawaban terhadap jalan-

nya risalah itu di jalannya, jika seandainya ia men-

dapati kematian yang ia khawatirkan itu. Ini adalah

suatu keinginan yang layak dari diri Musa yang me
rupakan seorang yang kuat lagi tepercaya:

"Saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dari-
padaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pem-
bantuku untuk membenarlmn (perkntaan) ku. Sesung-

guhnya aku khnwatir mereka akan mendustaknnku."
(al-Qashash:34)

Karena, Harun lebih fasih lidahnya dan lebih
mampu membela serangan kata-kata terhadap dak
wah. Sehingga, Harun cocok menjadi pendukung-
nya, yang menguatkan dalnvahnya, dan mengganti-
kannya jika mereka membunuhnya.

Di sini Musa menerima jawaban dan jaminan
yang menenangkan,

'Allnh berfirman, 'Kami akan membantumu drngan

saudaramu, dan Kami berilan kepadamu berdua lee-

kuasaan yang besar, makn merekn tidak dapat men-

capaimu. (Berangkatlnh lamu berdua) dzngan mem-

bawa mukjirut Kami. Kamu berdua dan orangyang
mengikuti kamulah yang akan menang."' (aI-Q,".-
shash:35)

Rabbnya telah mengabulkan doanya, dan me-
nguatkannya dengan saudaranya itu. Rabbnya me-

nambahkan dengan berita gembira dan jaminan
yang menenangkan irti., "Kami berikan kepadamu

b er dua ke ku as aan y ang b e s ar. " Sehingga, keduanya
menjumpai Fir'aun yang lalim itu tidak dalam ke
adaan tangan kosong. Tapi, keduanya datang de-
ngan dibekali kekuasaan yang tak dapat dihadapi
oleh sesuatu kekuasaan apa pun di muka bumi.
Keduanya tak mungkin dicelakakan oleh tangan
penguasayang lalim dan tiran, 'Mereka tidak dapat
mencapaimu. "Karena, di sekeliling kalian berdua
terdapat kekuasaan Allah, dan kalian berdua berada
dalam benteng kekuasaan Allah itu.

Berita gembira itu tak cukup hanya sampai di
sini. Tapi, juga berita gembira tentang kemenangan
bagi keduanya. Kemenangan bagr mukjizat Allah
yang keduanya gunakan untuk melawan kekuasaan
tiran. Dan, hal itulah senjata sebenarnya dan ke-
kuatan yang nyata, serta perangkat untuk meraih
kemenangan dan keunggulan, "Dengan membawa

mukjiaat Kami. Kamu berdua dnn orang yang mmg-
ikuti knmulnh yorg a|lnn menang.

Kekuasaan Allah tampak dengan jelas di pang-
gung kejadian-kejadian; menjalankan perannya
dengan terbuka tanpa tirai dari kekuatan bumi. Se
hingga, kemenangan itu terjadi tanpa faktor-fali:tor
yang biasa dikenal manusia di dunia manusia, agar
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terwujud dalam jiwa manusia timbangan yang baru
bagi kekuatan dan nilai-nilai. Keimanan dan
keyakinan terhadap Allah, dan apa yang setelah itu
adalah urusanAllah.

Fir'aun,'Hai pembesar laumku, aku tidnk mengetahui
tuhnnbagimu selainaku. Maka, balmrlah h"a,i Haman
untukku tanah liat leemudian buatkanlah untukku
bangunan yang tinggi supaya alu d"apat naik melihat
Tuhan Musa. Sesungguhnya aku benar-benar yakin
bahwa dia termasuk orang-orang pendusta.' Dan,
b nlnlat anglwhlah fir'aun d"an baln unnrany a di bumi
(Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka me-

nyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan
lupadn Knmi. Maka, Kami hukumlnh Fir'aun dan baln
tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam
laut. Maka, lihatl.ah bagaimana akibat zrang-zrang
y ang alim. Kami j adiknn merelm pmrimpin-pemrmpin
yang menleru (manusia) ke neraka dan pada hari
kiamat mnekn tidak aknn ditolpng. Kami ikutkanlah
laknat kepada mereka di dunia ini; dan pada hari
kiamat merekn termasuk lrang-nrang yang dijauhlan
(dar i r ahmat Alkh). " (aI- Qashash: 3 6- a2)

Redaksi Al-Qur'an di sini dipercepat dengan
pukulan pamungkas. Episode para tukang sihir
yang disebut secara detail atau general di surah-
surah lain, di sini disebut secara sekilas.

Redaksi tersebut diringkas, sehingga tersam-
bunglah secara langsung antara pendustaan de-
ngan pembinasaan. Kemudian redaksi Al-Qur'an
tidak hanya mengungkapkan azab yang diterima
Fir'aun di dunia, tapi juga membuntutinya hingga
ke akhirat.

Percepatan cerita dalam episode ini adalah di-
sengaja, yang sesuai dengan kecenderungan kisah
dalam surah ini. Yaitu, campur tangannya tangan
kekuasaan Allah tanpa tirai manusia. Maka, ketika
Musa menghadapi Fir'aun, seketika itu pulaAllah
mempercepat azab yang disiapkan untuk Fir'aun
ifu. Tangan kekuasaan Allah memukulnya dengan
pukulan pamungkas, tanpa detail tentang konfron-
tasi itu atau memperpanjang kata tentang hal itu.

'Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan
(membawa) mukji4t-mukjiaat Kami yang nyata,
mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang
dibuat-buat dnn knmi belum psrnnh mendtngar \eruan
yang seperti) ini padn nenek moyang kami dahulu.""
(al-Qashash:36)

Seakan-akan ifu adalah ucapanyang samayang
dilontarkan oleh orangorang musyrik kepada Nabi
Muhammad saw. di Mekah ketika ihr, "Ini tidak l"ain

hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum per-
nah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek

mlyang kami dahulu. " Ini merupakan bantahan
terhadap kebenaran yang sudah jelas dan yang tak

Adegan yang menakjubkan dan agung ini ber-
akhir. Kemudian zaman dan tempatpun dilipat, untuk
kemudian kita melihat Musa dan Harun meng-
hadapi FiCaun dengan mukjizat-mukjizatAllah yang
jelas. Setelah itu terjadi dialog antara petunjuk dan
kesesatan. Selanjubrya akhir yang menentukan di
dunia ini adalah penenggelaman bagi Fir'aun, dan
laknat di kehidupan akhirat baginya. Hal itu di-
tampilkan dengan cepat dan ringkas,

'',J[6(66;4:;Wp:;]i:Eu'
i 6j S i4;'l\C;4\;e\ai.+)i i 4'('J ;i';
iK ;: " t * n u'^a:i {6 e{Ar;; 6}
iFrjGJg(,AaiAi{'d;3aii45
+is-tj6pWHL:t63ir4u.
oy$-,Q'i.iJlSq!;i,t;ir;t24
'j*-'V#:*)Ki<-&A-ii$:_rj4t

Q;-,ffu&3'\F,,"._t\i4i3Frr^
c ;# fr ,i3i3iL6 EE & a-,t;;*
g,G#h\'"iti6e,K;i:sAr
'{!iii;ija6Yai4a$qqs:-'
'ta Vlti, $ a'rit:i6 & <;;.*

&*.5i<ii)14W
'Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan

(membawa) mukji4t-mukjiaat Kami yang nyata,

mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang
dibuat-buat dnn lami belum p ernah mendtngar (suuan

yang seperti) ini pada nenek moyang kami dahulu.'
Musa menjawab, 'Tuhanku lebih mengetahui orang

yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan

siapa yang aknn mendapat kesudahan (yang baik) di
negeri akhirat. Sesunguhnya tidaklah aknn mendapat

kemenangan zrang-lrang yang zalim.' Dan berkata
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mungkin ditolak. Bantahan yang diulang, ketika
kebenaran menghadapi kebatilan, sehingga ke-
batilan itu kesulitan menjawab. Mereka mengata-
kan bahwa itu adalah sihir, dan mereka tak mene-
mukan hujjah bagi mereka kecuali dengan me-
ngatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baru bagi
mereka, yang tak mereka pernah dengar pada
nenek moyang mereka terdahulu!

Mereka tak mendebatnya dengan hujjah, dan
tidak memberikan bukti. Namun, hanya meng-
ungkapkan perkataan yang tidak jelas yang sama
sekali tak membuktikan kebenaran, tak mem-
bantah kebatilan, dan tidak menolak klaim lawan.
Sedangkan, Musa a. s. menyerahkan urusan antara
dirinya dengan merekakepadaAllah. hal ini meng-
ingat meieka tidak mengajukan hujjah untuk ke-
mudian dia debat, jusa tidak meminta bukti untuk
kemudian dia berikan bukti yang mereka pinta.
Namun, mereka hanya menolak saja seperti yang
dilakukan oleh para pemegang kebatilan di semua
tempat dan di semua masa. Maka, pengungkapan
yang ringkas tentang hal ihr lebih tepat di sini, dan
tidak mengacuhkan perkataan mereka itu lebih
menjaga kemuliaan, unfuk kemudian menyerahkan
urusan antara dirinya dengan mereka kepadaAllah,

"Musa merujawab, Tithnnku bbih mengetahui orang
yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan
siapa yang alwn mendnpat kesudahnn (yang baik) di
negeri alrhirat. Sesungguhnya tidaklnh aknn rnen"dapat

lrtmmnngan orang-orang I ang znli.m.""(al-Qgshash:
37)

Ini merupakan jawaban yang penuh etika dan
halus, yang diungkapkan secara menyerempet
bukan dengan berkatalangsung. Padawaktu yang
sama, ia adalah perkataan yang jelas dan terang
benderang, yang penuh dengan rasa percaya diri
dan keyakinan terhadap akidah penghadapan antara
kebenaran dengan kebatilan. Rabbnya lebih me-
ngetahui tentang kebenaran dirinya dan petunjuknya.

Kesudahan yang baik di negeri akhirat itu ter-
jamin bagi orang yang membawa pefunjuk, semen-
tara orang-orang zalimpada akhirnya tak akan
mendapatkan kemenangan. Ihr merupakan hukum
Allah yang tak pernah berubah. Meskipun secara
kasat mata terkadang terlihat tidak seperti itu
kecenderungannya. Ihr merupakan hukum Allah
yang digunakan oleh Musa untuk menghadapi
kaumnya, sebagaiman a pata nabi menggunakan
hukum itu untuk menghadapi kaum mereka.

Jawaban Fir'aun terhadap etika dan keyakinan

ini hanyalah berupa klaim, cemoohan, permainan,
bersilat lidah, menuduh, dan mencela,

'Dan berkata Fir'aun, 'Hai pembesar kaumku, aku
tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka,
bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian
buatkanlnh untukku bangunan yang tingi supaya aku
dapat naik melilfu.t Tulnn Musa. Snungguhnya aku
benar-benar yakin bahwa dia termasuk zrang-lrang
p endusta. " (al- Qashash: 3 8)

"Wahai sekalian penbesar knumku, alw tidak me-

ngetahui tuhnn bagimu sehin aku."Ibt merupakan
perkataan Fir'aun yang amat buruk dan amat kafir,
yang kemudian diterima oleh para pembesar ke-
rajaannya dengan pengakuan dan penerimaan.
Untuk menguatkan hal itu, Fh'aun menggunakan
legenda-legenda yang saat itu berkembang di
Mesir, berupa penisbatan silsilah keturunan para
raja kepada para dewa. Setelah itu ia menggunakan
kekuasaan yang menekan, yang tak membiarkan
kepala untuk berpikir, dan lidah untuk berbicara.
Padahal, mereka melihatnya sebagai manusia biasa
seperti mereka, yang juga hidup dan mati. Namun,
ia mengatakan perkataan ini dan mereka men-
dengarkannya tanpa menolak dan mendebatnya!

Setelah itu Fir'aun bersikap seolah-olah ingin
mengetahui kebenaran, dan mencari Tuhan Musa,
sambil bermain dan mencemooh,

'Maka, bakarlah ha.i Haman untukku tanah liat
lumudian buatlwnlah untukku barryunan yan7 titgi
supaya aku dnpat nnik melilwt Tulwn Musa"di langit,
sepertiyang dia katalian! Dengan gaya mencemooh
seperti itu, ia menampilkan bahwa ia meragukan
kebenaran Musa. Namun, bersama keraguan itu ia
berusaha mencari dan menggali sehingga sampai
kepada kebenaran, "Sesunguhny a aku benar -benar

y akin bahwa dia termnsuk orang- orang p endusta. "
Di tempat ini, terdapat episode pertandingan

Musa dengan para tukang sihir. Namun, hal itu
tidak diceritakan di sini, karena redaksi segera
mengungkapkan akhir hal ini,

'Dan berlnku angkuhlnh Fir'aun dnn baln tentararrya

di bumi (Mnir) tanpa alasan yarry bennr dnn mcrela
menyarryka bahwa mneka tidnk a],nn dikembaliknn
lnpadn Kami." (al-$shash: 39)

Ketika mereka menyangka bahwa mereka tidak
akan dikembalikan kepadaAllah, maka mereka ptut
bersikap angkuh di muka bumi dengan tanpa ke
benaran. Mereka juga mendustakan tanda-tanda
kebenaran Allah dan pelbagai peringatan-Nya
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(yang disebut di permulaan episode ini, dan disebut
secara detail di surah-surah yang lain).

'Malm, Kami hukuml,ah Fir'aun dan bah tentarany a,

lalu Kami lemparkan merekn lee dalam laut...."

Seperti itulah masalah Fir'aun diselesaikan de
ngan singkat dan tegas. Ia dihukum keras dan di.
Iemparkan ke dalam laut. Allah melemparkan ke
duanya seperti dilemparkannya krikil atau batu. Ke
laut yang ke tempat yang sama itu Musa pernah
dilemparkan, ketika ia masih bayr yang menyusui,
dan saat itu laut menjadi tempat yang aman bagi
Musa. Sementara laut yang sama, ketika Fir'aun
yangberkuasa itu beserta tentaranya di lemparkan
ke situ, maka laut itu menjadi tempat yang me-
nakutkan dan tempat kebinasaan mer"eka. Karena
keamanan hanya ada dalam naungan Allah, se-

mentara ketakutan ada pada tindakan menjauh dari
naungan Allah itu.

'.. -fuIakn, lihntkh bagaimana akibat orang-zrang yang

aalim. " (aI- $shash: 40)

Ini merupakan akibatyang telah disaksikan dan
terpampang bagi seluruh manusia di dunia. Di
dalamnya terdapat ibrah bagi orang-orang yang
mau mengambil ibrah, dan peringatan bagi para
pendusta agama. Padanya pula tangan kekuasaan
Allah menampar para penguasa tiran dan orang-
orang sombong dalam sekejap, dan dalam wakfu
kurang dari setengah baris!

Dalam sekejap pula, mereka meninggalkan ke
hidupan dunia, unfuk kemudian Fir'aun dan tentara-
nya berada dalam pemandangan yang menak-
jubkan. Mereka mengajak kepada api neraka, dan
menuntun para pengikut dan pendukung mereka
ke api neraka ifir,

"Kami jadiknn mereka pemimpin-pemimpin yang
menyeru (manuria) lu nnaka...."

Alangkah buruknya ajakan mereka itu! Dan,
alangkah buruknya kepemimpinan seperti itu!

"...Dan padn hnri kinmnt mnela tidnk alwn ditolnng."
(al-Qashash: al)

Itu adalahkekalahan di dunia, jugakekalahan di
akhirat, yang merupakan balasan bagi perbuatan
penyimpangan dan pembangkangan terhadap Allah.
Bukan hanya kekalahan ihr saja, namun juga laknat
di bumi ini, dan dijauhkan dari rahmatAllah pada

harikiamat,

"Kami ikutlwnlah klmat lupadn mnelm di dunia ini;

dan pada hnri kiamnt mereka tnmasuk zrang-zrang
y ang dij auhkan (dnri rahmat Alkh)." (al-Qashash:
42)

I{ata " al - rnaq b uuhiin "itv sendiri sudah melukis-
kan benhrk keburukan, kehinaan, dan pencemooh-
an, juga nuansa kejijikan. Hal itu sebagai kebalikan
dari sikap pemblngkangan dan kesombongan
mereka di dunia, fibrah mereka terhadap manusia
dengan penampilan dan kedudukan mereka. Juga
tindakan mereka yang menghina Allah dan me-
nindas hamba-hamba-Nya di dunia.

Di sini redaksi Al-Qur'an menceritakan fase
keluarnya bani Israel dari Mesir, dan kejadian-
kejadian yang berlangsung pada saat itu. Kemudian
redaksi Al-Qur'an segera menampilkan nasib yang
dialami oleh Musa setelah menampilkan nasib yang
diterima oleh Fir'aun,

tr$r\ KJAU TZ i",.: i.9ii 5;;rjr. 6u

*qf

"Sesungguhnya telnh Kami beriknn lcepada Musa Al-
kinb (Taurat) sesudah Kami binasakan gennasi-ge-
nnasi yang terd"ahulu, untuk menjali pelin bagi ma-
nusin dnn p etunj uk dnn rahm.at agar merela ingat.' (al-

Qashash:43)

Ini merupakan nasib yang diterima Musa. Itu
merupakan nasib yang besar. Dan, ini adalah akibat
yang didapatkan oleh Musa. Ia merupakan akibat
yang mulia. Yaitu, Kitab Suci dari Allah yang me-
nerangi manusia, seakan-akan ia adalah pelita mereka
yang dengan penerangannya mereka dapat me-
napaki jalan , juga "petunjuk dan rahm"at agar merelw

ingat". Mereka ingat bagaimana tangan kekuasaan
Allah hrrut campur membinasakan para penguasa
tiran yang menindas kalangan lemah. Sehingga,
nasib akhir para tiran itu adalah kebinasaan dan
kehancuran, sementara orang{rang yang dizalimi
itu mendapatkan kebaikan dan kedudukan.

Seperti itulah kisah Musa dan Fir'aun selesai
dalam surah ini. Ia menjadi bukti bahwa keamanan
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tak mungkin ada kecuali dalam naungan Allah.
Sedangkan, ketakutan hanya ada ketika menjauh
dari Allah. Di samping campur tangan kekuasaan
Allah yang amat jelas yang menantang para pe
nguasa tiran, ketika kekuatan telah menjadi fibrah
yang sulit dibendung oleh orangorang y;mg men-
dapatkan petunjuk.

Ini adalah makna-maknayang amat diperlukan
oleh kaum muslimin yang kecil dan lemah di Mekah
unhrk menenangkan hati mereka. Sementara orang-
orang musyrik yang sombong itu perlu mentada-
burinya. Dan, ini adalah makna-maknayang selalu
terulang, ketika ada dahwah kepada petunjuk, dan
ketika ada tirani yang menghalangi petunjuk.

Seperti itulah, kisah-kisah dalamAlQur'zul men-
jadi bahan untuk melatih jiwa, menjelaskan hakikat-
hakikat dan hukum Allah dalam semesta "agar
muela ingat...."
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'Ttdaklah kamu (Muhammad) berada di sisi
yang sebelah barat ketika Kami menyam-
paikan perintatr kepada Musan dan tiada pula
kamu termasuk orang-orang yang menyaksi-
kan (44) ftopt, IGmi telah mengadakan be-
berapa generasi, dan berlalulah atas mereka
masa yang panjang. Tiadalah kamu titggal
bersama-sama penduduk Madyan dengan
membacakan ay at-ayat Kami kepada mereka,
tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul.(45)
Tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur
ketika Kami menyeru (Musa), tetapi (Kami
beritahukan ittr kepadamu) sebagai rahmat
dari Ttrhanmu, supaya kamu memberi pe-
ringatan kepada kaum (Q.uraisy) yang sekali-
kali belum datang kepada mereka pemberi
peringatan sebelum kamu agar mereka ingal
(46)Juga agar mereka tidak mengatakan ketika
azab menimpa mereka disebabkan apa yang
mereka kerjakan,'Ya Thhan kad, mengapa
Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada
kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau
dan jadilatr kami termasuk orang-orang muk-
min.'(47) Maka, tatkala datang kepada mereka
kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata,
'Mengapakah tidak diberikan kepadanya (Mu-
hammad) seperti yang telah diberikan kepada
Musa dahuluP Dan bukankah mereka ihr telah

ingkar (iuga) kepad a apayang telah diberikan
kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah
berkata,'Musa dan llarun addah dua alrli sihir
yang banhr-membanhr.' Dan, mereka (iuga)
berkatq'Sesungguhnya kami fidak memper-
cayai masing-masing mereka itu.'(48) Katakan-
lah,'Datangkanlatr olehmu sebuah kitab dari
sisi Allah yangkitab itr lebih (dapat) memberi
pehrnjuk daripada kedua^nya (Tburat dan Al-
Q,urtan) niscaya aku mengikutinya, jika kamu
sungguh orang-orang yang benar.'(4g) Maka"
jika mereka tidak menjawab (tantanga^nmu) ke-
tahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya-
lah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka).
Dan, siapakah ya^ng lebih sesat daripada or:rng
yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak
mendapat pehrnjuk dari Allah sedikit pun? Se-
sungguhnya Allah tidak memberi pehrnjuk ke-
pada orang-orang yang zalim.(50) Sesungguh-
nya telah Kami hrrunkan berturut-turut per-
kataan hi (Al-qur'an) kepada mereka agar
mereka mendapat pelajaran.(51) Orang-orang
yang telah Kami datangkan kepada mereka
Alkitab sebelum Al-Qyr'an, mereka beriman
h"la) dengan Al-Qyr'an itu.(52) Dan apabila
dibacakan (Al-Qpr'an itu) kepada mereka,
mereka berkatar'Kami beriman kepadanya-
Sesungguhnya Al-Qpr'an ihr adalah suahr ke-
benaran dari ltrha"n l€mi, sesungguhnya kami
sebelumnya adqlah orang-orang ylrng mem-
benarkan(nya).'(53) Mereka ihr diberi pahala
dua kali disebabkan kesabaran merekan dan
mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.
Sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan
kepada merekan mereka na^fl<ahkan.(5a) Dan
apabila mereka mendengar perkataan yang
tidak bermanfaaf mereka berpaling dari-
padanya dan mereka berkatar'Bagi kami amaf-
amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kese-
jahteraam atas dirimq l€rrd fidak ingin bergaul
dengan orang-orang jahil.'(55) Sesungguhnya
kamu tidak akan dapat memberi petunjuk ke-
pada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah
memberi petunjuk kepada orang yang dike-
hendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui
orang-orang yang nuru menerima pehrnjuk(56)
Dan, mereka berkatarJika kami mengikuti
petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan
diusir dari negeri kami.'Apakah Kami tidak
meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah
haram (tanah suci) yang aman, yang didatang-
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kan ke tempat itu buah-buahan da^ri segala macam
(tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki
(bagimu) dari sisi Kami? ftopt" kebanyakan
mereka tidak mengetahui.(57) Dan, berapa
banya}nya (penduduk) negeri yangtelah l(ami
binasakan, yang sudah bersenang-senang
dalam kehidupannya. Maka, itulah tempat
kediaman mereka yang tiada didiami flagi)
sesudah mereka, kecuali sebagian kecil. Kami
adalah Pewaris(nya).(58) Dan, tidak adalah
Thhanmu membinasakan kota-kota, sebelum
Dia menguhrs di ibukota ihr seorangrasul yang
membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.
Darb tidak pernah (p"la) Karrd membinasakan
kota-kota, kecuali penduduknya dalam keada-
an melakukan kezaliman.(59) Apa saja yang
diberikan kepada kamu, maka ihr adalah ke-
nikmaan hidup duniawi dan perhiasa^nnya; se-

dang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik
dan lebih kekal. Maka, apakah kamu tidak
memahaminya?(60) Ivlaka, apakah orang yang
Kamijanjikan kepada"nya zuahr ja^nji yangbaik
(.orga) lalu ia memperolehyq sama dengan
orang yang Kami berika"n kepadanya kenik-
matan hidup duniawi; kemudian dia pada hari
kiamat termasuk orang-orang y:rng diseret (ke
dalam neraka)?(61) Dan, (ingatlah) hari (di
wat<ar) Allah menyeru mereka, seraya berkata,
'Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu
kamu katakanP(62) Berkatalah orang-orang
yang telah tetap hukuman atas mereka" 'Ya
Thhan kami mereka initah orang-orang yang
kami sesatka^n itu. Kami telah menyesatkan
mereka sebagaimana kami (sendiri) sesal Kami
menyatakan berlepas diri (dari mereka) ke-
pada Engkau, mereka sekali-kali tidak me-
nyembah kami.'(63) Dikatakan (kepada me-
reka)r'Serulah olehmu sekufir-sekutu kamu',
lalu mereka menyerunyiL Maka, sekutusekuhr
itu tidak memperkenankan (seruarr) mereka,
dan mereka melihat azab. (Mereka ketika itu
berkeinginan) kiranya mereka dahulu me-
nerima petunjuk(64) Dan (ingatl"h) hari (di
waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata,
'Apakah jawabanmu kepada para rasulP(65)
Maka, gelaplah bagi mereka segala macam
alasan pada hari ihr, karena ihr mereka tidak
saling menanya.(66) Adapun orang yang ber-
tobat dan beriman, sefta mengerjakan amal
yang saleh, semoga dia termasuk orang-orang
yang berunhrng.(67) Dan, Thhanmu mencipta-

kan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya.
Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. I\daha-
suci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka
persekutukan (dengan Dia).(68) Thhanmu
mengetahui apa yang disernbunyikan (dalam)
dada mereka dan apa yang mereka nyata^kan.
(69) Dialah Allah, tidak ada Ttrhan (yang ber-
hak disembah) melainkan Diq bagi-Nyalah se-

gala puji di dunia dan di akhiral dan bagi-
Nyalah segala penenhran dan ha^nya kepada-
Nyatah kamu rlikembalikan.(70) Katakadah,
Terangkanlah kepadakra jika A[ah menjadi-
kan untrkmu malam itu terus-menerus sampai
hari kiamat, siapakah Tbtmn selain Altah yang
a"kan mendatangkan sinar terang kepadamu?
Maka, apakah kamu tidak mendengarP(7l)
Katakanlahr'Terangkanlah kepadaku, jika
Altah menjadikan unhrkmu siangihr terus-me-
nerus sampai hari kiamal siapakah Thhan se-

lain Allah ya.ngakan mendatangkan malamke-
padamu ya^ng kamu beristirahat pada,rya? Maka
apakalr kamu tidak memperhatikanP (72) Dan
karena rahmat-Nya, Dia jadikan unurkmu malam
dan siang supaya kamu beristirahatpada malam
ihr dan supaya kamu mencari sebagian dari
karunia-Nya (pada sianghari) dan aga^r kamu
bersyukur kepada-Nya. (73) Dan (ingatlah) haxi
(di waktu) Allah menyeru mereka, seraya ber-
kat4 Di manakah sel:utr*ekubr-Ku yang dahulu
kamu katakanP(74) Dan Kami datangkan dari
tiap-tiap umat seorang salcsi, lalu Kami berkata,
'Itrnjukkantah bukti kebena.ranmu', maka tahu-
lah mereka bahwa yang hak ihr kepunyaan
Allah da^n lenyaplah dari mereka apa yang
dahulunya mereka ada-adakan ." (7 5)

Pengantar
Kisah Musa dengan segala kandungannya telah

lewat pada pelajaran sebelumnya. Sedangkan, pe
lajaran ini berisi komentar-komentar atas kandung-
an-kandungan kisah tadi. Setelah itu redaksi Al-
Qur'an berjalan pada poros surah yang utama, yaifu
menjelaskan di mana letak keamanan dan di mana
letak ketakutan itu yang sebenarnya. Sambil meng-
ajak berjalan orang-orang musyrik yang meng-
hadapi dakwah Islam dengan kemusyrikan, peng-
ingkaran, dan penolakan. Juga mengajak berjalan
mereka dalam perjalananyang beragam dalam pa-

norarna semesta, dan dalam panorama dikumpul-
kannya manusia di akhirat, beserta keadaan mereka
saat itu.
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Hal itu disajikan setelah kepada mereka dipapar-

kan tanda-tanda kebenaran apa yang dibawa oleh
Rasul mereka, dan bagaimana sekelompok orang

dari kalangan Ahli Kitab menerima hal itu dengan
keimanan dan keyakinan, sementara mereka mene
rimanya dengan kekafiran dan pengingkaran. Pe
maparan semua itu merupakan rahmatAllah bagi
mereka dan azab, jika mereka mau mengambil
pelajaran darinya.

Kisah Musa r"t, or*; Al-Qgr'an
Komentar yang pertama terhadap kisah itu ber-

bicara seputar petunjuk kisah Musa bagi kebenaran
dakwah wahyu. Karena Rasulullah menceritakan
kepada mereka detail-detail kejadian tersebut se-

perti seorang yang melihat langsung kejadian itu.

Padahal, beliau tidak melihat kejadian-kejadian itu,
tapi wahyulah yang menceritakan hal itu kepada
beliau dari Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal. Hal ituAllah lakukan sebagai ungkapan
kasih sayang Allah terhadap kaum Nabi saw., agar

mereka tak tertimpa azab atas kemusyrikan mereka,

dan mereka berkata,

"Ya Tithan knmi, mmgapa Engknu tidnk mengutus se-

mang rasul lup adn lami, lnlu lami mmgilwti ay at-ay at
Englau dnn j adilnh knmi tum.asuk orang- orang muk-

min."(al-Qashashz 47)

iKqj'ti,tj$[(Giyra;frgp-,.3Y'
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'Tidnldnh knmu (Muh"ammad) bnada di sisi yang se-

belah barat lutika Kami merryampailmn perintah lee-

padn Musa, dnn tiadn puln. knmu tsmunuk orang-orang

yang menyalcsikan. TbnpL Kami telah mengadakan

beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa

yang panjang. Tiotalnh lmmu tinggal btrsama-sam.a

pendudukMa.dyan dzngan rnem.bamkan ayat ayat l{ami
l"pod" mneka, tetapi Knmi telnh mmgutus rasul-rasul.

Tindnlah knmu b nada di delat gunung Thur kztikn Knmi
menyeru (Musa), tetapi (Kami beritahukan itu ke-

padnmu) sebagai rahmat dari Tuhnnmu, supaya lamu
membni peringatan kepaln knum (Qratsy) yang se-

kali-kali belum datang kepadn, mereka pemberi pe'
ringatan sebelum knmu agar mnelm ingat.Juga agar

mn ela tidnk mmganknn kttila azpb mmimpa mtre lw
disebablan apa y ang mnela laj alwn,'Ya Tilhnn lami,
mengap a Englau tid"ak mmgutus s e orang rasul lup adn

Immi, lalu knmi mmgikuti ayat-ayat Engknu dnnjadi-
lnh lrnmi termasuk zrang-lrarg mukmin.' Malm, tat-
luk dnnnglupadnmnelw fubmnran dari sisi Kami,
mnelrn berknta,'Mengapalah tidak diberilwn kzpada-

ny a (Muhammad) wp nti y ang tnhh diberilmn lupada
Musa dnhulu?' Dan buknnknh mnelm itu telah ingknr
(jugQ lupana apa yang telnh diberilan lcepadn Musa
dnhulu ? Mnekn dnhulu telnh b nlan,'Musa dan Harun
adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu.'Dan,
merelm (juga) berlwn, "Sesungguhnya lami tidnk mem-

pucay ai masing-masing mneln iht.' I(ntnlanlnh, "Datnng-

lanlnh olehmu sebuah kitab dnri sisi Allnh yng kitab
itu lzbih (dnpat) membni petunjuk dnripadn leduany a
(Taurat dnn Al- @i an) nis my a aku mmgilaiiny a, j iln
knmu surgguh nrang- nrang lang bmnr.' Mal*, jtko merekn

tidak menjauab (tantanganmu) ketahuilnh bahwa

sesungguhnya merekn hnnyal"ah mengikuti h"awa nnfsu

merelm (bekka). Dan, siapalah yng lebih sesat dari
padn orang yang mengikuti hnwa nnfunya d.engan tilak
mmdnpat petunjuk dari Allnh sedikit pun? Sesungguh-

rya Allnh tidak memberi petunjuk lsepada lrang-lrang
yang alim. Saungguhnya tel^ah Kami htrunknn berturut-

turut perkataan ini (Al-QLi an) kepada mereka agar

merela mendnpat pelaj aran." (al-Qashash: aa- 5\
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Sebelah Baratitu maksudnya adalah bagian Barat
gunung Thursina, yang telah Allah jadikan sebagai
tempat pertemuan bersama Musa setelah walftr
yang ditentukan. Yaitu tiga puluh malam, dan di-
lengkapi sepuluh malam. Sehingga, menjadi empat
puluh malam (sepertiyang disebutdalam surah al-
Nr mD . Dan di tempat itu, perintah kepada Musa di-
berikan dalam bentuk lembaranlembaran tertulis
dari batu, agar menjadi syariatnya di tengah Bani
Israel.

Rasulullah tidak menyaksikan tempat pertemu-
an ihr untukmengetahui tentanghal itu secara detail,
seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an. Antara
beliau dengan kejadian tersebut telah berselang
beberapa generasi manusia yang panjang,

' rutnp i Knmi telnh mmgadnkan b e b napa gmnasi, dan
berl"alulah atas mereka masa yang panjang." (aI-

Qashash:45)

Hal itu merupakan pehrnjuk bahwa yang mem-
beritahukan beliau adalah Allah Yang Maha Me-
ngetahui lagi Maha Mengenal, yang mewahyukan
kepada beliau dengan Al-Qur'anul-Karim.

Al-Qur'an juga berbicara tentang berita negeri
Madyan dan berdiamnya Musa di sana. Hal itu
diceritakan oleh Rasulullah secara detail, padahal
beliau tidak pernah tinggal bersama penduduk
Madyan untuk kemudian menerima cerita dari
mereka tentang kejadian-kejadian pada masa itu,
dengan detail seperti yang terdapat dalam Al-
Qur'an ini.' Ttap i, Kami telah mmgutus rasul-rasul"
dengan Al-Qur'an ini, beserta kandungannya ten-
tang berita-berita generasi terdahulu itu.

Demikian juga AlQur'an menggambarkan bentuk
panggilan terhadap Musa di gunung Thursina
dengan ketepatan dan kedalaman seperti itu.

"Dan tiadalah knmu berada di deknt gunung'fhur
futika Kami menyeru (Musa)."(al-Qashash: a6)

Padahal, Nabi saw. tidak mendengar panggilan
itu, dan tidak mencatat detail-detail hal itu. Tapi,
rahmat Allah terhadap kaum beliau itulah yang
mendorong Allah menceritakan kepada Rasulullah
berita-berita yang menunjukkan kebenaran Rasu-

lullah atas apa yang beliau dalc'rrahkan itu. Agar
orang{rang itu yang tak pernah didatangi pemberi
peringatan sebelum beliau, mendapatkan pelajaran
dan peringatan. Karena risalah-risalah agama itu
sebelumnya diberikan kepada Bani Israel yang
hidup di sekitar mereka. Sedangkan, kepada mereka
itu tak pernah diutus seorang rasul semenjak nenek

moyang mereka, Ibrahim.
Pembeberan cerita ifu merupakan suahr rahmat

dariAllah bagi kaum tersebut Hal ihr menjadi huiiah
atas mereka, sehingga mereka tak lagi dapat ber-
alasan bahwa mereka diazab dengan tidak adil. Pasal-
nya, mereka tak diberikan peringatan terlebih dahulu
sebelum diberikm azab, atas kejahiliahan, kemu-
syrikan, dan kemaksiatan mereka yang membuat
mereka diazab. Oleh karena itu, Allah berkehendak
memotong huiiah mereka itu, tak memberikan ke
sempatan mereka unhrk beralasan, dan menghadap
kan mereka dengan diri mereka sendiri dalam
keadan tanpa hambatan sama sekali untuk beriman.

'Dan ag& mnekn tidnkmmgatakan futlkn a<ab me-

nimpa muelw disebabknn aPa )ary mnela k rjalmn,
'Ya Tithan lwmi, mengapa Engknu tidnk mengutus se-

orang rasul lupadn lami, lnlu lami mmgilafii ay at- ay ar
Engkau dnn j adikh lmmi term"asuk orang-orang muk-
min ? " " (aI- Qashashz 47)

Seperti itulah yang akan mereka katakan jika
tidak ada seorang rasul yang datang kepada mereka.

Juga jika tidak ada tanda-tanda kekuasaan Allah
yang menyertai rasul itu, niscaya tidak ada hujiah.
Namun, ketika kepada mereka datang seorang
rasul, dan bersama rasul itu terdapat kebenaran
yang tak dapat diragukan lagi, mereka malah tidak
mengikutinya.

"Makn, tntlilln dnnng kpada mne ka kz bmaran dnri
sisi Kami, mnelw.berknta, Mengapaknh tidak diberi-
knn lcepadarrya (Muhnmmad) sepnti yang tehh di-
bnilrnn kzpadn Musa dahulu ?' Dan, bukanknh mnelu
itu tel"ah ingknr Q rya) lczp ann apa yng blah dib nilan
lcepada Musa dahulu? Muela dahulu telnh bnlata,
'Musa dnn Harun adnlah dua ahli sihir yang bantu-
m.emb antu.' D an mne ka (jugQ bnlura,'S esunguhnya
kami tidak m.nnpercayai mnsing-nwsing rvrelu itu. ""
(al-Qashash:48)

Seperti itulah, mereka tak mengakui kebenaran
dan berpegang kepada alasan-alasan yang batil.
"Mneka bnkntn, Mngapalah tidak dibdknn lczpoda-

ny a (Mulmmmad) sepnti y ang telnh dibnilan l"pod"
Musa dnhul;u ?"' \uft,berupa mukjizat materil, atau
juga lembaran-lembaran tertulis yang diturunkan
kepadanya sekaligus. Dan, di dalamnya terdapat
Taurat secara lengkap.

Namun, mereka tak jujur dalam huiiah mereka,
juga tidak ikhlas dalam bantahan mereka.

"...Dan buknnlwh muelu itu telah irrylmr (ju7o) l"-
p adn ap a y ang tz kh dib erililn lup ada Mus a dnhulu ?. . . . "
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Karena, di Jaztrah Arab itu ada orangorang
Yahudi, dan bersama mereka ada Taurat. Tapi,
orzurg{rang Arab tidak beriman terhadap hal itu,
juga tidak membenarkanTaurat yang ada di tangan
mereka. Mereka juga mengetahui bahwa sifat
Muhammad saw. ihrtertulis dalamTaural Mereka
pun pernah bertanya kepada beberapa orang Ahli
Kitab tentang risalah agama yang datang kepada
mereka ihr, dan Atrli Kitab itu menjawab pertanyaan

mereka yang isinya mengkonfirmasikan bahwa ihr
adalah benar dan sesuai dengan Kitab Suci yang ada
pada mereka. Tapi, orzurg{rang Arab tidak meng-
akui itu semua, dan mengklaim bahwa Taurat itu
adalah sihir dan Al-Qur'an juga sihir. Sehingga,
keduanya menjadi sesuai, dan saling membenarkan
satu sama lain.

"...Muekn dnhulu tel.ah bnknta, 'Musa dan Harun
adal.ah dua ahli sihir yang bantu-membantu.' Dan
mnelm (juga) bulan,'Saungguh.l a knmi tidnk mnn'
p n cay ai mns ing- mas hry me r e lca i tu. "" (al- Qashash :

48)

Dengan demikian, ini adalah tindakan mem-
bantah semata dan bersilat lidah semata, bukan
untuk mencari kebenaran, bukan karena keku-
rangan bukti kebenaran, dan bukan pula karena
lemahnyadalil.

Meskipun demikian, Al-Qur'an terus membun-
tuti mereka selangkah demi selangkah untuk mem-
bantah dan membuat malu mereka. Maka, Al-

Qur'an berkata kepada mereka, 'Jika kalian tidak
menyenangi Al-Qur'an, juga tidak menyenangi
Taurat, dan jika kalian memiliki kitab-kitab suci dari
Allah yang lebih membawa petunjuk dibandingkan
Taurat dan Al-Qur'an, maka datangkanlah kitab itu
untuk aku ikuti dia."

"Katnlanl.ah, Datanglmnl.ah obhmu sebunh kinb dnri
sisi Allnlt y ang kintr itu bblh (daqat) memb ni p ennj uk
daripada leeduanya (Taurat dnn Al-Qrf an), niscaya

aku mmgikutinya, jila lnmu sungguh orang-lrangyang

b ennr. "' (al-Qashash : 49)

Ini merupakan puncak keadilan, dan permintaan
hujjah yang terakhir. Maka, siapa yang tak juga
mengarah kepada kebenaran setelah ini, berarti ia
merupakan orztng yang memiliki hawa nafsu yang
besar dan bersifat sombong, yang tak bersandar
kepada dalil.

'Maka, iilca merela tidak menjawab (nnnnganmu),
ketahuilah bahwa sesungguhny!. mereka hanyalah
mmgikuti h"awa nnSu merelm ft elaln). Dag siapaknh

yang lebih sesat daripada zrang |ang mengikuti hnwa
nnfiunya dmgan tidak men"d,apat petunjuk dnri Allnh
sedikit pun? Sesunguhnya Alkh tidak memberi pe-
tunjuk lupadn orang- orang y ang alim. " (al-Qashash:
50)

IGrena kebenaran dalam AlQur'an ini amat jelas

dan huiiah agama ihi amat terang benderang, maka
ketika ada orang yang sudah mengetahui hal itu tapi
masih juga tak mau mengikutinya, berarti hawa
nafsunyalah yang menghalanginya. Mengingat
dalam masalah ini hanya ada duajalan, bukan tiga.
Yaitu, jalan ili*rlas terhadap kebenaran dan bersih
dari hawa nafsu, yang ketika ifu pastilah seseorang
akan beriman dan berserah diri kepadaAllah. Atau,
jalan mendebat kebenaran dan mengikuti hawa
nafsu, yang berarti mendustakan kebenaran dan
memisahkan diri dari kebenaran itu. Dan, tidak
alasan lagi dengan mengatakan bahwa aqidah iht
tidak jelas, atau hujjahnya lemah, atau dalilnya
kurang. Seperti yang dikatakan oleh para hamba
hawa nafsu yang mempunyai agenda tersendiri.

'Makn, jilil mneltn tidak mcnjawab (nntanganmu)
ketahuilnh bahwa sesunguhnya mereka hanyalah
mengikuti lawa nnfsu mnelu (belnln)...."

Seperti itulah, dengan tegas dan pasti. Itu adalah
kata-kata dari Allah yang tak ada yang dapat me-
nolaknya atau mengoreksinya. Bahwa orangorang
yang tidak menjawab agama ini adalah omng-orang
yang mempunyai,tujuan tersendiri dan mereka tak
dapat diberikan ampunan. IGrena mereka memilih
kegilaan tanpa huiiah, maka bagi mereka tidak ada

ampunan. Mengingat mereka mengikuti hawa nafsu

dan menyimpang dari kebenaran yang sudah jelas.

"...Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang
mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendnpat
petunjuk dari Allnh sedikit pun?...."

Mereka dalam hal ini berbuat zalim dan me-
nyimpang,

"...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk ke-

padn orang-nrang yang <alim." (al-Qashash: 50)

Nash ini memotong jalan bagi orangorang yang
mencari<ari alasan dengan mengatakan bahwa
mereka tidak memahami Al-Qur'an, dan tidak
menguasai ilmu tentang agama ini. Ketika nash ini
sampai kepada mereka dan dipaparkan kepada
mereka, maka terwujudlah huiiah itu, terputuslah
perdebatan, dan jatuhlah alasan mereka. Karena
nash Al-Qur'an itu sendiri sudah jelas dan men-
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jelaskan, sehingga tak ada yang terhalang untuk
memaharninya kecuali orang yang mengikuti hawa
nafsunya. Tidak adayang mendustakannya kecuali
orangyang gilayang menzalimi dirinya sendiri dan
menzalimi kebenaran yang jelas, dan ia tak berhak
mendapatkan petuniuk All ah, "S esungguhnya All"ah

tidak memberi petunjuk kepada nrang-zrang yang

zalim."
Alasan mereka telah terputus dengan telah sam-

painya kebenaran kepada mereka, dan telah dipa-
parkannya kebenaran ihr kepada mereka, sehingga
mereka tak lagi memiliki huliah maupun dalil.

"sesungguhny a telnh Kami turunkan berturut-turut
pukntaan ini (Al- fui an) lupadn mneka agar mnekn
mendnpat pelaj araz. " (al-Qashash: 51)

Sebagia^n Ahli Kitab;at r-r, Beriman
Ketika perjalanan ini selesai, dan darinya terlihat

jelas debat kosong mereka, makaAlQur'an meng-
ajak mereka ke perjalanan yang lain. Perjalanan
yang di dalamnya kepada mereka ditampilkan gam-

baran pribadi-pribadi yang akhlaknya lurus dan
niatnya ikhlas. Gambaran itu tercerminkan pada

sekelompok orang yang diberikan Kitab Suci se-

belum mereka, dan cara mereka menerima Al-

Qur'an yang membenarkan Kitab Suci yang ada
pada mereka.

ii4tt)g;tj;i.-rj'-#qt"*Wrui\
'ug,,:J"-&cKvgjv|y:fiV*F\;fjt;&t

6:J$rwq{}iA6}3:a1-J&
'\r4r:s5$l'3,i.;i'sirY*-_r1t;\ilA\

{{t"I,lG,-{J36A:g\}(r"av;\'rni
Sa$i6\"#

"Orang-orang yang telnh Kami datangknn lupada
merekn Alkinb sebelum Al-fuian, merekn beriman
(puln) denganAl-Qi an itu. Apabiln dibacaknn (Al-

Qi an itu) kepada merekn, mereka bnkata, 'Kami
bnimnn kzpadany a. S esungguhrry a Al- @i an itu adn-

l.ah suatu kebennran dari Tuhan knmi, sesungguhnya

knmi sebelumny a adnlnh zrang- nrang y ang membennr -

knn(nya).'Merekn itu diberi pah.aln dua knli disebab-

kan kesabaran merekn, dnn merela mmolnk leiahnnn
dengan kebaikan. Sebagian dari apa yang telnh Kami

reaekilan lupadn mnelm, mmekn naflrnhLnn. Dan apa-

bila merelm mendengar perkatrnn yang tidnk bnman-

faat, merelra berpaling daripadnnya dan muela ber-

l(nta, Bagi knmi amal-am.al lami dnn bagimu amal'
amnlmu. Knejahterann atas dirimu, ltumi tidnk ingin
bugaul dengan uang- orangj ahil "'(al-Qashash: 52-
55) |

Sa' ad ibnuzZubair mengatakan bahwa ayat ter-
sebut diturunkan berkaitan dengan tujuh puluh
orang pendetayang dikirim oleh an-Najasyi. Ketika
mereka sampai kepada Nabi saw., beliau membaca-

kan kepada mereka surah Yaasiin hingga selesai.

MendengarAlQur'an ihr, mereka segera menangis
dan masuk Islam. Dan, pada mereka diturunkanlatt
ayatl2 surah al-Qashash, "Orang-orang yang telnh

Kami datnnglnn ltcpada mnelu Alkitnb sebel.urn Al'

?;, 
*, mnelu berimnn (puln) dengan Al- @i an itu

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dalam kitab
Sirahnya bahwa datang sebanyak dua puluh orang,
atau sekitar ihr, dari kalangan Nasrani kepada Rasu-

lullah di Mekah, ketika kepada mereka sampai
berita tentang beliau dari Habasyah. Mereka ke
mudian mendapati beliau sedang berada di Masjidil
Haram. Mereka kemudian duduk bersama beliau
dan berbicara kepada beliau sambil mengajukan
berbagai pertanyaan. Sementara orangorang Quraisy
berada di tempat pertemuan mereka di sekitar
Ka'bah.

Kemudian ketika mereka selesai mengajukan
pertanyaan kepada Nabi saw. tentang apa yang
mereka ingin tanya, Nabi saw. mengajak mereka
kepada Allah dan membacakan AlQur'an kepada
mereka Dan, ketika mereka mendengarAlQur'an,
mata mereka langsung sembab dialiri air mata merek4
dan berikuhrya mereka memenuhi ajakan Nabi saw.

itu. Mereka pun beriman dengan beliau, mem-
benarkan beliau, dan mengakui kebenaran diri
beliau seperti yang disebut dalamTburat

Mereka bangkit dari majelis Rasulullah, lalu
mereka pun bergerak untuk keluar dari Masjidil
Haram. Pada saat ihr mereka dicegat olehAbuJahal
bin Hisyam beserta beberapa orang Quraisy. Abu
Jahal berkata kepada mereka, "Semoga fuhan
membuat kalian kecewa! Kalian ini diutus oleh
orang-orang seagama kalian untuk menyelidiki
tentang orang ini dan selanjutnya mengabarkan
kepada mereka tentang hal itu. Tapi, kalian ini
belum lagi duduk lama kalian sudah meninggalkan
agama kalian dan membenarkan perkataan yang
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diucapkan lelaki ini! IGmi tidak dapati rombongan
yang lebih bodoh dari kalian!" Mendengar per-
kataarurya ifu , mereka menjawab, "Salam sejahtera
basi kalian. Kami tidak ingin mengatakan kalian
bodoh. Bagi kami apa yumg kami perbuat dan bagi
kalian apa yang kalian perbual Dan, kami tak segan-

segan untuk mendapatkan kebaikan bagi diri kami!"
Muhammad bin Ishaq juga berkata,"'Adayang

mengatakan bahwa yang datang itu adalah seke-
lompok orang Nasrani dari Najran. Allahlah yang
lebih mengetahui manayang benar dari kedua ke-
mungkinan itu. Dan, adayang mengatakan bahwa
tentang mereka diturunkan ayat-ayat 52 dan se-

terusnya dari surah al-Qashash."
Muhammad bin Ishaq juga berkata bahwa ia per-

nah bertanyi kepadaaz-Zuhri tentang ayat-ayat ini,
diturunkan berkaitan dengan siapakah? Az-Zuhi
menjawab bahwa ia mendengar dari ulama-ulama
bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkaitan de-
ngan Najasyi dan para sahabatnya. Demikian juga

ayat-ayat yang terdapat dalam surah al-Maa'idah,

"Yang fumikinn itu disebablan di antara mnelw itu
(marry-mang Nasrani) tndapat pmdrta-pmdcn dan

rahib-rahib, (iuga) lurenn sesungguhnya merela tidnk
mmymbongkan diri. Apabila merela mendmgarknn

apa yang diturunkan kepada Rarul (Muhammad),
knmu lihat mata mneka menancurlwn air matn di-
sebabkan kebennran (Al-foi an) yang telah merekn

leenhui (dnri kitab-kitab mnela sendiri); suaya ber'
latn, 'Ya Tilh.an lami, knmi telnh bnim"an, malu mtat-
Iah Immi bnsatrut nrang-orangyangmmjadi saki (atns

kebenaran Al-Qian dan kenabian Muhammad
saw. ). " "' (al-Maatidah: 82-83)

Kelompok yang mana pun, yang ayat-ayat ini
diturunkan berkaitan dengan mereka, maka Al-
Qur'an mengajak orang-orang musyrikin untuk
melihat kejadian yang telah berlangsung, yang
mereka ketahui secara nyata dan tak mereka ing-
kari. Hal ini agar mereka dapat berhadapan lang-
sung dengan contoh jiwa-jiwa yang ikhlas. Bagai-
manajiwa ihr rnenerimaAl-Qur'an ini, merasayakin
terhadapnya, melihat kebenaran di dalamnya, dan
mendapatkan kesesuaian isinya dengan Kitab Suci
yang ada di tangan mereka. Dan, mereka itu tak
terhalang unhrk mengakui hal itu oleh hawa naf:u
dan kesombongzul mereka. Mereka juga menang-
gung aniaya dan hinaan orang-orang jahil dalam
jalan kebenaran yang mereka imani itu, serta ber-
sabar atas kebenaran itu di depan pelbagai tekanan
kepentingan-kepentingan bertendensi hawa nafsu

dan bermacam kesulitan.

"Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada

mereka Alklnb sebelum Al-Qi an, mneka beriman
(pula) dengan Al- foi an a2. . .. " (aI- Qashash: 52)

Ini merupakan salah satu tanda dari kebenaran
Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ifu seluruhnya berasal
dari Allah. Sehingga ia berkesesuaian dengan Kitab
Suci lainnya, mengingat orang yang diberikan ke-
benaran sebelumnya mengetahui kebenaran yang
setelahnya- Maka, ia pun meyakininy4 mengimani-
nya, dan mengetahui bahwa itu berasal dariAllah
yang menurunkan Kitab Suci ini seluruhnya.

'Apabiln dibacakan (Al-@ian itu) lupadn muelm,
mereka berkata, 'Kami beriman lcepadanya. Sesung-

guhnya Al-Qi an itu adalah suatu lubenaran dari
Tuh"an kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalnh
orang- lrang y ang memb enar kan (ny a).'" (aI- qa-
shash:53)

Al-Qur'an itu amat jelas, sehingga ia tak mem-
butuhkan banyak hal kecuali membacanya saja.

Maka, orang-orang yang mengetahui kebenaran
yang sebelumnya akan mengetahui bahwa Al-
Qur'an itu juga berasal dari sumber yang sama, dan
ia datang dari sumber yang satu yang tak berdusta.
'Al-@i an itu adnlah suatu lcebenaran dari Tuhnn
knmi. Sesungguhnya lami sebelumnya anakh zrang-
or atg y arlg m emb enar lwnny a. " D an, penyerahan diri
kepada Allah adalah agama orang yang beriman
dengan seluruh agama.

Orang-orang yang berislam kepada Allah se-

belumnya itu, kemudian mereka membenarkanAl-
Qur'an ini dengan semata mendengarnya,

"Mnela itu dibni palnl"a dua lali disebabknn lusabar-
an merekn...."

Yaitu, kesabaran atas Islam yang setulusnya.
Mengislamkan hati dan diri. Mengalahkan hawa
nafsu dan syahwat. Dan, beristiqamah terhadap
agama di awal dan akhir. Mereka itu adalah orang-
orang yang diberikan pahala dua kali, sebagai
balasan atas kesabaran mereka itu, yang sulit bagi
diri untuk menanggungtya- Kesabaran yang paling
berat adalah kesabaran dalam menghadapi hawa
nafsu, syahwat, dan penyimpangan. Mereka itu
sabar atas itu semua, dan bersabar dalam meng-
hadapi cemoohan dan aniaya seperti yang telah
disebutriwayatnya. Juga seperti yang selalu terjadi
pada orang-orang yang istiqamah dalam agama
mereka di tengah masyarakat yang menyimpang,
sesat, dan jahiliah di setiap masa dan tempat:
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"...Dan mereka mennlak kejahatan dengan ke-

bailmn...."

Ini juga suatu kesabaran. Bahkan, ia lebih me
nguras energi dibandingkan kesabaran dalam

menghadapi aniaya dan cemoohan. Karena hal ini
berarti melawan kesombongan diri, melawan ke-

hendak diri.untuk menolak cemoohan itu, mem-

balas aniaya, memuaskan kemarahan, dan mem-

balas dendam!
Kemudian tingkatan lain setelah ihr semua. Ting-

katan memberi pengampunan dengan penuh ke
ridhaan. Yang membalas keburukan dengan ke-

baikan, menghadapi orang bodoh yang mence-

mooh dengan kedamaian, ketenangan, kasih sa-

yang, dan berbuat baik. Ini merupakan puncak-

puncak keagungan yang tak dicapai kecuali oleh
orang-orang beriman yang beramal untuk Allah.
Sehingga, Dia meridhai mereka dan mereka ridha
terhadap Allah. Karenanya, mereka menghadapi
semua tindakan yang dilakukan manusia terhadap

mereka dengan perasaan ridha dan tenang'

"...Dan sebagian dnri apayng tel"ah Knmi re<tkiknn

fup on" *nelw, mnela nnfknhlmn. " (aL-Qashash: 54)

Di sini Al-Qur'an seakan ingin menyebut kela-
pangan diri mereka dalam melepas harta, setelah

menyebut kelapangan diri mereka dalam mela-

kukan kebaikan. Karena keduanya berasal dari
sumber yang sahr: tindakan mengalahkan syahwat

diri, dan bangga dengan apa yang lebih besar dari
nilai-nilai bumi. Yang pertama pada diri, sedangkan
yang kedua pad aharta Seringkali keduanya datang

secara saling melengkapi dalam Al-Qur'an.
Salah satu sifat lain dari sifat jiwa yang beriman

dan sabar dalam memegang Islam yang tulus aki-

dahnya adalah,

'Dan apabiln msrel(n mzndengar pnlannn yang tidak

bumnnfaat, mnela bnpding dnripadnny a dnn mnelm

berknta, 'Bagi kami amal-amal kami dan bagimu

amal-amalmu. Kesejahtnaan atas dirimu, lcami tidnk
ingin bergaul dengan urang-lrang jahil."" ("I-Q,a-
shash:55)

Perkataan yang tidak bermanfaat adalah pem-

bicaraan yang kosong, yang tak ada isinya dan tak
menghasilkan. Ia merupakan tindakan main-main
yang menghabiskan waktu tanpa menambatrkan ke

dalam hati atau akal suatu bekal baru, juga tidak ada

pengetahuan yang bermanfaat. Ia adalah perkataan

buruk yang merusak perasaan dan lidah, baik itu
diarahl:an kepada orang yang diajak berbicara

maupun diceritakan dari orang yang tak ada di
majelis pembicaraan.

Sedangkan, hati orangorang yang beriman tak
turut tenggelam dalam pembicaraan kosong ifu,
tidak mendengarkan perkataan main-main itu, dan

tidak memberi perhatian terhadap keburukan itu.
Karena ia sibuk {engan hrgasfugas keimanan, me
ninggi dengan kerinduan keimanan, dan mem-
bersihkan diri dengan cahaya keimanan itu.

'Dan apabiln mnela mendmgar pnlatann yang tidnk
bnmnnfant, mnekn berpaling dmipadanya... ."

Mereka tak mencela, tidak marah, dan tidak ber-
gaul dengan orang-orang yang berbicara yang tak
bermanfaat sehingga al<hirnya mereka terlibat dalam
pembicaraan seperti ihr. Juga tidak masuk bersama
mereka dalam perdebatan seputar hal itu, karena
debat dengan orang yang berbicara tak bermanfaat
hanyalah membuang-bunag waktu. Oleh karena
itu, mereka segera meninggalkan orang{rang se
macam itu.

".. .Dan merelil bnlata, 'Bagi lami amnl-am"al lami
dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas diri-
mu....t"

Seperti itulah yang mereka lakukan, dengan
penuh akhlak, sambil mendoakan kebaikan dan

menginginkan kebaikan baginya, dengan tidak
ingin terlibat dalam perkataan tak bermanfaat itu.

". . . Kami tidnk ingin b ngaul dmgan warry- marryi ahil. "
(al-Qashash:55)

Mereka tidak ingin menghabiskan waktu mereka
yang berharga bersama mereka itu. Juga tidak ingin
terlibat dengan mereka dalam perkataan kosong
mereka atau mendengarkannya dengan berdiam
diri!

Itu merupakan gambaran yang bercahaya bagr
jiwa yang beriman dan merasa tenang dengan ke
imanannya. Yang penuh dengan perasaan tinggi
unhrk terlibat dalam perkataan kosong. Juga penuh

dengan sifat pemaaf dan kasih syang. Gambaran
itu juga menggariskan jalan yang jelas bagi orzurg

yang ingin beradab dengan adab Allah. Sehingga
ia tak bergaul dengan orang-orang bodoh, tidak
bermusuhan dengan mereka, tidak senang dengan

mereka, juga tak merasa benci dengan mereka.
Namun, yang ada adalah perasaan tinggi dari kesia
siaan itu sambil memberi maaf dan senang me-

lakukan kebaikan hingga bagi orang yang berbuat
jahat dan berbuat buruk terhadapnya.
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Ilanya Allah Pemberi Tbufik
Untuk mengajak beriman orang{rang yang ber-

iman darikalanganAhli Kitab itu, Rasulullatr cukup
hanya membacakan AlQur'an saja kepada mereka
Sedangkan, di belakang beliau ada orangorang
yang berasal dari kaum beliau yang telah beliau
usahakan segenap tenaga untuk beriman, dan ada
pula yang amat beliau inginkan segenap hati untuk
mendapatkan hidayah Islam, tapi Allah tak menak-
dirkan hal itu terjadi, dengan alasan yang hanya
Allahlah yang mengetahuinya Nabi saw. sendiri tak
dapat memberikan hidayah kepada orang yang
beliau kehendaki. Tapi, Allatrlah yang memberikan
hidayah kepada orang yang Allah ketahui bahwa
orang itu pantas unfuk mendapatkan petunjuk dan
mempunyai kesiapan untuk beriman.

;'{34Jqi6i':51;4Ja;,,Juiy-
#<'-;i5:\;6

"Sesungguhnya knmu tidnk akan dapat memberi pe-
tunjuk lnpodo nrang yang ltnmu knsihi, tetapi Allah
mernberi paunj uk fupadn nang yang dilwhmdnki- Nya,
dnn All,ah lcbih mengetahui orang-orang lang mau
menzrim.a petunjuk." (al-Qashash: 56)

Dalam kitab Bukhari-Muslim terdapat riwayat
yang mengatakan bahwa ayat tersebut dihrrunkan
berkaitan dengan Abi Thalib, paman Nabi saw.. Ia
adalah seorang yang selalu menjaga beliau, meno
long beliau, menghadapi Quraisy untuk membela
beliau, menjaga beliau hingga beliau dapat me-
nyampaikan dakwah beliau. Untuk semua itu, ia
menanggung pemutusan hubungan oleh suku
Quraisy dan Bani Hasyim terhadapnya, juga ia
menjadi terkucilkan di tengah sukunya. Namun, ia
melakukan semua ifu semata karena cintanya ke
pada keponakannya ifu , juga karena fanatisme, ke
banggaan keluarga, dan kehormatan diri.

Kemudian ketika ia menjelang wafat, Rasulullah
mengajaknya unfuk beriman dan masuk Islam.
Tapi, Allah tak menakdirkannya untuk itu, dengan
alasan yang hanya diketahui oleh Allah

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslirn, az-

Zuhri menyampaikan sebuah riwayat dari Sald ibnu-
Musayyab dari bapaknya, yang bernama Musayyab
bin Huz al-Makhzumi bahwa ketika Abu Thatb
menjelang wafat, Rasulullah datang kepadanya.
Saat itu beliau mendapati Abu Jahat bin Hisyam dan
Abdullah bin Umayyah ibnu- Mughirah di tempat
itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya,

"Paman, ucapkanlah tidak oda tulnn selnin Allah.
Karena hal itu adalah kata-katayang nantinya akan
aku jadikan bekal unhrk membelamu di pengadilan
Allah." Mendengar itu Abu Jatrl dan Abdullah bin
Umayyah berkata, 'Abu Thalib, apa engkau ingin
membenci agama Abdul Muththalib?"

Rasulullah teru$mengajukan hal ihr dan meng-
ulang kata-katanya itu, hingga aktrirnya AbuThalib
meninggal dengan tetap berpegang pada agama
Abdul Muththalib. Ia enggan unhrk mengucapkan
tidnk adn tulnn selnin Allah. Mendapati hal ihr, Rasu-

lullah bersab da,'Demi Allah, saya almn mnninnJan
ampunan bagimu leepada Allab selamn hal itu tak
dilnrang bagilw. "Setelah ihr, turunlah firman Allah,

'Tiadnlnh sepatutnya bagi Nabi dnn orang-orang)altg
bnim.an m.emintnlan ampun (ktpadn Ailnh) bagi orug-
orang musyrilg w alnupun orang-orang musyrik itu a"dn-

l.ah laum lterabat(nya). "(at{bubah: I13)

Allah menurunkan firman-Nya tentangAbuThalib,

"Sesunguhnya kamu tidak aknn dapat memberi pe-
tunjuk lnpodo lrargyatg knmu lmsihi, tetapi Allnh
memberi petunjuk leepada lrang yang dikehendaki-
Nya."(al-Qashash: 56)

Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, juga
Tirmidzi, dari hadits Yazid bin Kaisan dari Abi
Haitm,dari Abi Hurairah bahwa ketika Abu Thalib
menjelang wafal Rasulullah datang kepadanya dan
bersabda, "Paman, ucapkanlah tidnk adn tuhnn se-

lnin Allnh. Niscaya jika paman mengucapkan kata-
kata ihr, saya akan menjadi saksi ucapan paman itu
di hari kiamat" Mendengar itu, Abu Thalib berkata,
"Seandainlra saya tidak kfiawatir dicela oleh orang-
oftmg Quraisy, yang mengatakan saya mengucap
kan kata-kata itu sernata karena mengigau men-
jelang mati, niscaya saya akan mengucapkannya
sehingga menghibur dirimu. Thpi, saya tidak akan
mengucapkan kata-kata itu, kecuali untuk meng-
hibur dirimu." Kemudian furun firman Allah,

"Saungguhnya knmu tidak akan dapat memberi pe-
tarjuk ktpono orang yng kamu knsihi, tetapi Allnh
m.m.bni petunj uk leepann orang y ang dilehrndaki- Ny a,

dan Allah lebih mengetahui orang-orang ]ang mau
mmerimn petunjuk." (al- Qashash: 56)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mu-
jahid, Syabi, dan Qatadah bahwa ayat tersebut di-
turunkan pada kasus Abi Thalib. Dan, di akhir ke-
matian Abu Thalib, ia tetap mengatakan bahwa ia
memegang agama Abdul Muththalib.

Ketika melihat riwayat-riwayat ini, orang akan
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segera tersentak oleh ketegasan agama ini dan
kelurusannya. Karena yang sedang dibicarakan
adalah paman Rasulullah, pendukung beliau, pe
lindung beliau, dan orang yang membela beliau.
Tapi, Allah tak menakdirkan keimanan baginya,
meskipun Rasulullah amat mencintainya dan amat
besarnya keinginan Rasulullah agar ia beriman.

Hal itu terjadi karena yang dilakukan oleh Abu
Thalib hanyalah karena dorongan fanatisme ke
kerabatan dan kasih sayang kebapakan, bukan
karena dorongan akidah. Allah telah mengetahui
hal ini pada diri Abu Thalib, sehingga Dia tidak me
nakdirkannya untuk beriman, meskipun Rasulullah
amat menghendaki dan amat mengharapkan jika
AbuThalib beriman.

Kemudian Allah mengeluarkan masalah hidayatr
ini dari hak Rasulullah dan menetapkan bahwa
hidayah itu diberikan hanya sesuai dengan ke
hendakAllah semata- Sedangkan, tugas Rasulullah
hanyalah menyampaikan. Dan, para dai setelah
beliau hanya berkewajiban untuk memberikan na-
sihal Sedangkan, hati manusia setelah itu berada
dalam genggaman Allah. Demikian juga petunjuk
dan kesesatan, sesuai dengan kesiapan yang di.
ketahui oleh Allah untuk masing-masing hati hamba
itu, apakah siap untuk mendapatkan hidayah atau
kesesatan.

Sunnah Pembinasaan dan Sifat Kehidupan
Duniawi

Sekarang redaksiAl-Qur'an menampilkan ucap
an mereka yang mereka utarakan kepada Rasu-
lullah, sambil mereka beralasan untuk tidak meng-
ikuti beliau karena mereka takut kehilangan ke-
kuasaan mereka atas kabilah-kabilah Arab di se-

keliling mereka. Maka, Al-Qur'an menjelaskan ke
pada mereka letak keamanan yang sebenarnya dan
letak ketakutan yang sebenarnya melalui realitas
sejarah mereka, dan melalui kekinian mereka yang
mereka lihat sendiri, setelah AlQur'an menjelaskan
kepada mereka tentang hal itu dalam surah ini
dalam kisah Musa dan Fir'aun.

Al-Qur'an mengajak mereka berjalan melihat
bentuk-bentuk kebinasaan orang{rang terdahulu.
Juga memperlihatkan kepada mereka sebab-sebab
kebinasaan yang hakiki, yang tercermin dalam sikap
membangkang, tak bersyukur, mendustakan para
Rasul, dan berpaling dari ayat-ayatAllah. Kemudian
perjalanan lain yang lebih jauh yang menyingkap

kan hakikat nilai-nilai dan padanya tampak amat
sedikit dan tak berharganya seluruh kehidupan
dunia dan kenikmatannya dibandingkan apayang
ada di sisi Allah.

{6\6)u;i&a;uil;.C-466
6:;, 6t, $ Lys At{}-(-\',V Ai r#
rut*{sg,t$Sl6tSJ-,ffi ,t
Sei'6 6iv:Lti4 ; i V, #t t+
L$#4;i'iA(uu"#Jy-tg".A
e!;\Jt{,66ea.f;€3iata4J
t:#tilAJJyW*r.{+;-fZu:Y*::
(r" 6.*VIi rpti*, & i-rJut t
t:'i5 K i; J, * 1fi\;\:t@ ;;\ ^--
6;f $litI;YL'-:;{r=4JbG

t,"*gii"):4i
'Dan mnelw bnknn, Iilw lwmi mmgikuti pctunjuk
bnsama knmu, niscaya lami alan diusir dari negni
kami.' Dan apalah Kami ti.dak meneguhkan ke-
dudulan mnelm dalnm dnsah haram (nnnh suci) yang
amnn,lang didanngknn le tempat itu buah-bualmn
dnri s egaln macam (tumhuh-tumbulnn) unruk mntj adi
reaeki (bagimu) dari sisi Kami? Tbtapi, kebanyalun
mereka tidak mengetahui. Dan berapa banyaknya
(pmduduk) negni yang telnh Knmi binasalwn, yang
sudnh bnsenang-senang dnlam leehidupannya; m.alw
itulah tempat kediaman merekn yang tiada didiami
Qagi) sesudah merelm, keruali sebagian kccil. Kami
adalah Pewaris(nya). Dan tidak adnlnh Tirhanmu
rnembinasaknn lcon-lan, sebelum Dia mengutus di
ibuknn ilu seorang rasul yang membacalwn ayat-ayat
Kami lupadn mnekn; dnn tidnk pnrwh (puk) Kami
mnnbinruaknn knn-lan; lucuali pndudulvrya dnhm
keadaan melakukan lwuliman. Apa saja yang di-
bniknn lupadn lmmu, m.alea itu adalnlt kenikmatan
hidup duniaw i dnn p nhias anny a ; s ed"ang ap a y ang di
sisi Allah adalnh lebih baik dan lebih keknl. Malw,
apakah knmu tidak memah.aminya? Maka, apakah
orangyang Kami janjikan lcepadanya suatu janji yang
b aik (nrgQ lnlu ia memp nolzhny a, samn dengan wang
yang Kami beriknn kepadanya kenikm"atan hidup
duniawi; lamudian dia padn hari kiamat tnmasuk
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nrang-orang yang diseret (lu dalam neraka)?" (al-

Qashash: 57-61)

Itu merupakan pandangan luar yang dekat, dan
pola pandang bumi yang terbatas. Pola pandang

seperti itulah yang memberikan pemikiran kepada
orang{rang Quraisy dan manusia biasanya bahwa

mengikuti pehrnjuk Allah akan mengantarkan mereka
kepada ketakutan, membuat musuh-musuh mereka

terdorong unfuk memusuhi mereka, menghilang-
kan pertolongan dan dukungan kepada mereka,
serta membuat mereka miskin dan susah.

'Dan merela bnlata, Jilu lwmi mmgikuti petunjuk

bnsam.a kamu, niscaya lwmi alnn diusir dari rugni
lami. "" (al-Qashash: 57)

Mereka tidak mengingkari bahwa itu adalah pe
tunjuk, namun mereka takut jika diusir oleh manu-
sia-manusia yang lain. Mereka melupakan Allah,
dan melupakan bahwa Allah sematalah Yang Maha
Menjaga, dan Dialah Yang Maha Melindungr, semen-

tara seluruh kekuatan bumi tak dapat mengusir
mereka ketika mereka berada dalam perlindungan
Allah, dan seluruh kekuatan bumi tak dapat meno
long mereka jika mereka dibuat kalah oleh Allah
Hal itu terjadi karena keimanan tak masuk ke dalam

hati mereka. Padahal, jika keimanan itu masuk ke
dalam hati mereka, niscaya akan berubahlah pola
pandang mereka terhadap kekuatan, akan berbeda-
lah penilaian mereka terhadap pelbagai perkara,
dan mereka akan mengetahui bahwa keamanan ifu
hanya ada di sisi Allah, sementara ketakutan hanya

ada ketika menjauh dari petunjukAllah.
Petunjuk ini berhubungan dengan kekuatan dan

kemuliaan. Hal ini bukan ilusi dan bukan pula per-

kataan kosong yang diucapkan untuk menenang-
kan hati. Namun, ia adalah hakikat mendalam yang

timbulnya dari kenyataan bahwa mengikuti pe-

tunjuk Allah bermakna sejalan dengan hukum
semesta dan kekuatannya, menggunakan kekuatan
itu dan memanfaatkannya dalam kehidupan. Allah
lah Pencipta semesta ini dan pengaturnya, sesuai

dengan namus yang Dia sukai bagi semesta ini.
Maka, orang yang mengikuti petunjukAllah berarti
ia mengambil bekal dari kekuatan-kekuatan se-

mesta yang tak terbatas, dan berlindung di benteng
yang amat kuat, dalam realitas kehidupan.

Petunjuk Allah adalah manhaj kehidupan yang

benar. Kehidupan realistis di atas muka bumi ini.
Ketika manhaj itu terwujudkan, maka orang yang

mewujudkannya akan mendapatkan kepemim-
pinan di muka bumi ini, di samping kebahagiaan

akhirat. Keistimewaannya adalah tidak ada keter-
pufusan di dalamnya antarajalan dunia dengan jalan

akhirat, dan tidak ada keharusan untuk menafikan
kehidupan dunia ini atau mencampakkannya untuk
mewujudkan tujuan-tujuan kehidupan akhirat.

Islam mengikat keduanya dengan satu ikatan.
Yaitu, kesalehan tpti, kesalehan masyarakat, dan
kebaikan hidup di dunia ini. Karena itu, ia menjadi
jalan menuju akhiral Pasalnya, duniaadalah ladang
akhirat. Membangun surga di bumi dan kepemim-
pinannya adalah perangkat menuju pembangunan

surga akhirat dan kekekalannya di dalamnya, de
ngan syarat mengikuti petunjuk Allah. Juga ber-
tawaiiuh kepada-Nya dengan amal dan selalu men-
cari keridhaan-Nya.

Dalam sejarah umat manusia, setiap kali ada

suatu jamaah yang beristiqamah di atas pehrnjuk
Allah, niscaya Allah akan memberikannya kekuat-
an, ketahanan, dan kepemimpinan di akhir per-
juangan, setelah menyiapkannya untuk menang-
gung amanah ini. Amanah kekhalifahan di muka
bumi dan mengatur kehidupan.

Banyak orang yang merasa khawatir jika meng-
ikuti syariat Allah dan berjalan berdasar petunjuk
Allah. Mereka khawatir jika setelah itu mereka
menjadi sasaran permusuhan musuh-musuh Allah
dan tipu daya mereka, takut diserang musuh, dan
takut mendapatkan himpitan ekonomi dan non-
ekonomi! Padahal, ifu semua hanyalah ilusi semata
seperti ilusi orangorang Quraisy ketika mereka
mengatakan kepada Rasulullah,

'Jika lami mengikuti petunjuk bersama knmu, niscaya

knmi akan diusir dnri negeri knmi...."

Sementara ketika jamaah tersebut mengikuti
petunjuk Allah, maka ia menjadi penguasa Timur
dan Barat bumi ini, dalam waktu hanya seperempat
abad atau kurang dari itu.

Allah menolak ilusi seperti ihr. Karena siapayang
memberikan mereka keamanan? Siapa yang men-
jadikan bagi mereka Baihrl Haram? Siapa yang men-
jadikan hati manusia condong kepada mereka sam-

bil membawa buah-buahan dari pelbagai penjuru
bumi dengan pelbagai macamnya? Semuanya
bertemu di Baitul Haram dari seluruh penjuru
bumi, yang berbeda-beda negara dan musimnya,

"...Dan apakah Kami tidak meneguhknn kedudukan

mereka dalam daerah hnram (tanah suci) yang aman,

yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari
segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi
rezeki (bagimu) d"ari sisi Kami?...."
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Mengapa mereka takut diusir oleh manusia jika
mereka mengikuti petunjuk Allah, padahal Allah
yang meneguhkan kedudukan mereka di daerah
haram (tanah suci) yang arnan semenjak era nenek
moyang mereka, Nabi Ibrahim? Apakah Allah yang
memberikan keamanan kepada mereka ketika
mereka masih sebagai pembuat maksiat akan mem-
biarkan mereka diusir oleh manusia ketika mereka
sudah menjadi manusia-manusia bertakwa?

". . . Tittapi, kebanyakan merekn tidnk mmgetahui. " (aI-

Qashash:57)

Mereka tidak tahu di mana letak keamanan itu
dan di mana letak ketakutan itu. Juga mereka tidak
tahu bahwa kembalinya segala sesuatu adalah ke
padaAllah.

Sedangkan, jika mereka ingin menghindari ke-
binasaan yang sebenarny4 dan mengamankan diri
dari kemungkinan diusir oleh manusia, maka beri-
kut inilah penyebab kebinasaan yang hakiki, maka
jauhilah ia.

"D an berap a bany akny a (penduduk) negni y ang telnh
Kami binasalan, yang sud.ah bersmang-smang dalam
luhidupannya; maka itulah tempat lcedian an mnelca

yang tiada didiami Qagi) sesudah mereka, lcecuali

sebagian kecil. Kami adnlnh Pew aris (ny a). " ("1- Q"-
shash: 58)

Mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat itu-
lah penyebab kebinasaan negeri-negeri itu. Semen-
tara orangorang Quraisy ihr telah diberikan nikmat
oleh Allah berupa kedudukan di tanah haram yang
aman itu, maka hendaknya mereka berhati-hati
untuk tidak mengingkari nikmat Allah dan jangan

sampai tidak mensyukuri nikmat itu. Jika tidak,
maka mereka akan mendapatkan kebinasaan se-
perti yang menimpa negeri-negeri yang mereka
lihat dan mereka ketahui itu, dan mereka dapati
penduduk-penduduknya sudah binasa dan kosong
dari tempat itu.

". ..Yorg tiada didinmi (l".gi) sesudah mnelw, kecuali
sebagian kecil...."

Puing-puing bekas negeri tersebut masih tersisa
sehingga dapat menceritakan tentang kematian
para penghuninya dan kisah pengingkaran mereka
terhadap nikmat Allah. Penduduk negeri itu sudah
binasa tanpa meninggalkan penerus sama sekali,
dan tak ada seorang prm yang mewariskan mereka,

".. .Kami adnlnh Peuaris(nya). " (al-Qashash: 58)

Tapi, Allah tidak membinasakan negeri-negeri

yang mengingkari nikmatAllah ihr kecuali setelah
Dia mengirim utusan-Nya kepada mereka. Hal itu
merupakan hukum Allah yang Dia tulis bagi diri-
Nya sendiri sebagai bentuk kasih sayang-Nya ter-
hadap hamba-hamba-Nya,

'Dan tidnk adnlnh Tillanmu mnnbirnsalwn ltntn-latn,
sebelum Di.a mm{utus dl lbuknta itu seorang rasul yang
mzmbamJrnn ayat-ayat Kami lcepada mnela; d.an tidnk
pernnh (puk) Kaml membinasalan lan-knn; fucuali
p enduduknya dnlnm lvad,aan melakukan ke<alimnn. "
(al-Qashash:59)

Hikmah pengiriman rasul ke ibukota negeri-
negeri adalah agar tempat itu menjadi pusat penye
baran risalah ke penjuru-penjuru negeri sehingga
tidak ada lagi hujjah dan alasan bagi seseorang
untuk tak beriman. Allah telah mengutus Nabi saw.
di Mekah, yang merupakan ibukota Jaztrah Arab.
Kemudian beliau memberikan peringatan kepada
mereka tentang akibat yang diterima oleh para pen-
dusta agama sebelum merek4 setelah kepada mereka
datang pemberi peringatan.

"...Dan tidak pernah (puk) Kami membinasakan
lata-kan; leecuali penduduknya dalnm keadnan me-
lakulmn lezaliman." (al-Qashash: 59)

Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dalam ke
adaan penuh kesadaran dan keyakinan!

Padahal, barang-barang kehidupan dunia selu-
ruhnya, harta benda kehidupan dunia seluruhnya,
kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka di
dunia, buah-buahan yang diberikan Allah kepada
mereka, dan apa yang dapat diraih oleh manusia
seluruhnya sepanjang kehidupan ini, itu semua
hanyalah sesuatu yang amat sedikitdan takberarti,
jika dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah.

'Dan apa saja yang diberiknn leepadn kamu, mala itu
adnlnh kenilcnntan hidup duniaui dan pnhiasannya;
sed"ang apa yang di sisi AIInh adnlnh bbih baik dnn l.ebih

leknl. Mala, apalah kamu tidnk mcmnlt"aminya?" (aI-

Qashash:60)
Ini adalah penentuan nilai yang terakhir. Bukan

terhadap apa yang mereka takutkan akan hilang
berupa keamanan, tanah, dan kesenangan saja.

Juga bukan apa yang diberikan oleh Allah kepada
mereka berupa kedudukan, buah-buahan, dan rasa
aman'saja. Bukan pula apa yang diberikan oleh
Allah kepada negeri-negeri itu yang kemudian Dia
binasakan karena negeri-negeri itu mengingkari
nikmat saja. Tapi, ini adalah penentuan nilai yang
terakhir bagi semua apa yang ada dalam kehidupan
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dunia ini, hingga jika itu terus berlangsung se-

kalipun, hingga jika semua itu sempurna sekalipun,
dan hingga jika semua itu kekal sekalipun dan tak
mengalami pembinasaan dan penghancuran. Tapi,
ihr semua sekadar "kenikmntan hidup duniawi d.an

perhiasannya"semata, "sedang apa yang di sisi Allnh
analeh lebih baik dan lebih leknf'. Yang lebih baik
jenisnya dan lebih kekal masanya

'...Malw, apakah lwmu tidak mem.ah.amhrya?" (aI'

Qashash:60)
Pembedaan antara ini dan itu memerlukan akal

yang memahami tabiat ini dan itu. Karenanya,
datang komentar dalam redaksi ini untuk men-
dorong pengguna;m akal dalam memilih!

Di akhir perjalanan ini, Al-Qur'an menampilkan
kepada mereka dua lembaran dunia dan akhirat.
Dan, bagi siapa yang mau, maka ia dapat memilih
salah satunya.

'Maka, ap alah orang yrry Kami j anj iknn kzp adany a

suatu janji yang baik (surga) lnlu ia mempnolehnya,

sama dengan urang yng Kami berikan leepadanya

bnikmatan hidup duniawi; kmudi.an dia padn h"ari

Kamat termasuk nrang-nrang)ang diseret (lee dnkm
naalw) ?" (al-Qashash: 61)

lni merupakan lembaran orang yang Allah beri-
kan janjiyangbailq yangkemudian orang ihr men-
dapati di akhirat batrwa janji Allah itu adalah benar
adanya dan dia pasti mendapatkannya. Sedangkan,
lembaran sahrnya lagi adalatr orang png mendapat-

kan kenikrnatan kehidupan duniayang pendek dan
sedikit" kemudian saat ini ia berada di akhirat dan
diseret unhrk mendapatkan hisab.

Redaksi yang digunakan unhrk mengungkapkan
hd itn memberikan nuanm pemaksaan "termnsuk

nrang- nrang y ang dis eret (lee dalam neraka) ", yang
didatangkan dalam keadaan diseret dan ketakutan
sambil berharap agar mereka tak termasuk orang
yang diseret itu. Karena, balasan mengerikan yang
menunggu mereka setelah hisab tersebut sebagai
balasan atas kenikmatan dunia yang pendek dan
sedikit itu!

Itu merupakan al<hirpembicaraan dalam menG
lak ucapan mereka, 'lila kami mengikuti petunjuk
bersamn lwmu, niscaya kami akan diusir dari negeri

lumi." Dan seandainya memang terjadi seperti ihr,
maka ihr tetap lebih baik daripada mereka nantinya
di akhirat termasuk dalam kelompok orang{rang
yang diseretke neraka! Padahal, mengikuti petun-
juk Allah itu akan mendatangkan keamanan di

dunia dan juga kedudukan di situ, sementara di
akhirat akan mendapatkan anugerah dan keamanan.

Dengan demikian, yang meninggalkan pefunjuk
Allah hanyalah orang-orang lalai yang tak me-
mahami hakikat kekuatan dalam semesta ini. Juga
mereka tidak mengetahui di mana letak ketakutan
yang sebenarnya dan di mana keamanan yang
sebenarnya. Karena jika tidak, niscaya mereka
menjadi orang-orang merugi yang tak dapat me-
milih dengan baik bagi mereka dan tidak takut
terhadap kebinasaan.

Pertanggungit*.O"" *,*Ot,
dan Kemenangan I(aum Mukminin

Ketika redaksi AlQur' an mengantarkan mereka
ke pantai yang lain, ia mengajak mereka berjalan ke
perjalanan yang lain. Yaitu, melihat panomma-panG

rama pada hari Kiamat, yzmg menggambarkan ke-
rugian atas kemusyrikan dan kesesatan yang mereka
pegang saat ini.

<Fi lK tii G :Kt'|ii'fi ry :Q iii
X;A 4.4i ;{:slj 3"i * t;'u$'te g
6)i:;Wft1F;l;QS3;;
i :u; "p't*F. rt $fi Kr.si v\,b &
3i*6tte.6i&6"q7(#CI7t$i
ti53:*ii#6SaFSiHru
(.9.,9" Jr J 66 iu!6 * <j'"c:;.\ &3

&<*:G6K-J#'
' D an (ingatlnh) hari (di waklu) Allah, mmy m mnelu,
seraya buleata, Di mannlwh sekutu-selafiu-Afu yorg
dnhulu lwmu leanlmn?' Berkatalah nrang-nrang lang
telah unp hukuman atas mereka, 'Ya Tuhnn kami,
mereka inilnh orang-orang yang knmi sesatkan itu.
Kami telah menyesatkan mereka sebagaimann kami
(sendiri) sesat. Kami mmlatakan bnl"epas diri (dnri
rnereka) kepada Engkau, mereka sekali-lwli tidak
mny embah lami.' Dilwtakan (lnPfu muelu)'Seru-
lnh olehmu sekutu-selwtu leamu', lnlu mneka mlny eru'
nya, mala sekutu-selwtu itu tidnk mempuleennnlmn
(suuan) merelca, dan mnela. melihat a<ab. (Mneka
lutikn itu berleeinginnn) kiranya merelil dnhulu mene-

I/:
t
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rima peturujuk. Dan (ingatkh) hnri (di wakru) All"ah
meny eru tnerekn, serala berknta, Apaknh j awabanmu
fupada para rasul?' Malm, gekpkh bagi mereka segaln

rrurcam aktsan pada hnri itu, karern itu merela tidak
saling men"anya. Adnpun orang yang bertabat dnn ber-
im.an, serta mengerjakan am"al yang saleh, semoga din
t nmas u k orarry- oranry y ang b er untung. " (aI- Qashash :
62-67)

Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan
untuk mencemooh dan memaki mereka,

". . .Di m.anakah sekutu*kutu-Ku yang dnhulu lwmu
latalan ? " (aI- Qashash: 62)

Allah Maha Mengetahui sekutu-sekutu itu sama
sekali tak.ada, pada hari itu, dan para pengikut
mereka tak mengetahui tentang mereka sedikit-
pun. Mereka juga tak dapat bertemu dengan para
sekutu itu. Pertanyaan itu hanya ditujukan unhrk
membuat mereka malu di hadapan orang banyak.

Oleh karena ihr, orangorang yang ditanya itu tak
menjawab pertanyaan, karena yang difuju bukan
jawaban itu! Sebaliknya, para sekutu itu berusaha
berlepas diri dari tindakan merekayang menyesat-
kan orangorang di belakang mereka, dan tindakan
mereka yang menghalangi orang unfuk mendapat-
kan petunjuk Allah. Seperti yang dilakukan oleh
para pembesar Quraisy terhadap manusia-manusia
di belakang mereka. Dan, mereka pun berkata,

"B er latnlnh orang- orang yng telnh tetnp hukuman atns
mnek4 'Ya Tithnn lami, mnelm inilnh orang-orargyarg
knmi sesatknn itu. Kami telah menyesatknn mnelm se-

bagaimnna lami (smdiri) sesat. Kami mmy atalan bn-
lepas dii (dnri mnekn) lcepadn Engkau, rnnela selmli-
knli tidak mmyembah knmi."" (al-Qashash: 63)

Tuhan, kami tak menyesatkan mereka dengan
paksaan, karena kami tak memiliki kuasa atas hati
mereka. Tapi, mereka sendirilahyang jatuh dalam
kesesatan dengan sepenuh hati mereka dan sesuai
dengan pilihan bebas mereka, sebagaimana halnya
kami jatuh dalam kesesatan tanpa paksaan. Oleh
karena itu, "lmmi mntyataknn berlzpa diri dari merelm"
atas kesalahan menyesatkan mereka. "Muekn se-

kali-kali tidak menyembah lwmi. "D anyang mereka
sembah adalah berhala, patung, dan salah satu
ciptaan-Mu. Kami tak pernah menjadikan diri kami
sebagai fuhan-tuhan mereka, dan mereka pun tak
mengarahkan ibadah mereka kepada kami!

Pada saat itu, Al-Qur'an mengajak mereka kem-
bali kepada kesalahan mereka, yang mereka usaha-
kan untuk menghindar berbicara tentang hal itu.

Yaifu, kesalahan merekayang mengambil sekutu-
sekutu selainAllah:

"Dilmtnkan (l"pafu mnela),'Serulnh olehmu sekutu-
sekutu knrnu.'...."

Panggillah mereka dan jangan lari dari meng-
akui catatan perjapnan hidupmu sendiri! Panggillah
mereka unfuk memenuhi panggilanmu dan menye
lamatkanmu! Panggillah mereka karena hari ini
adalah hari mereka diperlukan olehmu dan hari
manfaat mereka diharapkan olehmu!

Orang-orang yang celaka ifir mengetahui bahwa
tak ada gunanya memanggil mereka ifu, tapi mereka
memenuhi frintah itu dengan terpaksa.

"...Lalu rnnela menlerurrya, mnlw selwtu-sekutu itu
tidnk mempnkrnanlan (seruan) msreka. . .. "

Allah pun tak menunggu selain jawaban ifu , karena
yang Dia kehendaki dengan perintah-Nya itr adalah
unhrk menghinakan dan mencemooh mereka!

"...Dan mereka melilmt o<ab...."

Mereka melihat azab itu dalam dialog ini. Mereka
melihatnya tampak di belakangnya. Dan, di bela-
kans ini hanya adaaz,ab.

Di sini, ketika adegan ini sampai pada puncak-
nya, Allah menampilkan kepada mereka pehrnjuk
yang sebelumnya mereka tolak itu. Ihr adalah harap
zrn orang yang berharap di tempatyang penuh ke.
sedihan itu. I(arena, petunjuk itu ada di hadapan
mereka ketika mereka di dunia Seandainya mereka
bersegera unhrk mengambilnya ketika itu, niscaya
mereka mendapatkan petunjuk itu.

'...(Merelw lutikn itu bnkcirryinan) kiranya mnelw
d.ahulu mmnima p etunj uk. " (aI- Qshash: 64)

Kemudian AlQur' an membawa mereka kembali
kepada pemandangan yang penuh kesedihan dan
kepedihan itu.

' D an (ingatlnh) lwri (di wakru) Allnh mmy eru m.erela,

serala berkata, Apakah jawabanmu kepada para
r as u I ? "' (aI- Qashash: 65)

Allah Maha Mengetahui jawaban mereka ter-
hadap para rasul. Tapi, pertanyaan ifu adalah per-
tanyaan untuk mencemooh dan menghinakan
mereka. Dan, mereka ifu menerima pertanyaan ifu
dengan kebingungan dan berdiam diri. Kebingung-
an karena sedang menghadapi kepedihan dan ke
sedihan, serta berdiam diri karena tak dapat me
ngatakan apa-apa lagi.

"Maka, gelnpkh bagi mereka segala macam alasan
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padn hari itu, larma itu mcrelw tilnk salingmtnnnya."

@f-Qashash:66)
Redaksi Al-Qur' an memberikan kesan kebutaan

bagi adegan dan gerakan ihr. Seakan-akan berita itu
buta sehingga tak sampai kepada mereka. Dan,
mereka pun tak mengetahui apa-apa lagi!Juga tak
tak memiliki pertanyaan dan jawaban. IGrenanya,
dalam kebingungan itu mereka hanya berdiam tak
mengucap sepatah kata!

'Adnpun orang yang bntobat dan bnim"an, satn me-

ngrjalwn arnal yarg saleh, semoga dia tnmnsuk orang-

orang yng b nuntung." (al-Qashash: 67)

Ini adalah lembaran yang sebaliknya Dan, ketika
kepedihan itu mencapai puncaknya pada orang-
orang musyrik ihr, Al-Qur'an berbicara tentang orang
yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, serta
harapan dan keberunfungan yang menunggu mereka.

Maka, setelah pemaparan itu, siapa yang mau,
silakan memilih jalan yang terbentang ihr. Karena
saat ini masih ada kesempatan unhrk memilih!

Hanya Atlah Penentu Segala Sesuahr
Kemudian Al-Qur'an mengembalikan urusan

mereka dan urusan segala sesuatu kepada kehen-
dakAllah dan pilihan-Nya. Karena Dialah yang men-

ciptakan segala sesuatu, dan mengetahui segala
sesuatu. Kepada-Nyalah tempat kembali segala
sesuatu di dunia dan akhirat. Bagi-Nya pujian di
dunia dan akhirat Dan, bagi-Nya kepuhrsan di dunia,

dan kepada-Nya pula tempat kembali umat manu-
sia. Sedangkan, manusia tak memiliki kuasa untuk
memilih bagi diri mereka maupun bagr orang lain,
karena Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki
dan Dia pilih.

r*r,?6t4dGJ{6.(31ii:-,
l-24;&$LAv;M;;ri'&
;Jy't :3:rlt & <g;;Y3 #-'1)+f3c
A;'i*:'ji{|'{})\it"*ra:.i\li-i^JY

#tB
" Tuh.anmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan

memilihnya. Seknli-kali tidak adn pililtan bagi mereka.

Mah"osuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang merekn

persekutuknn (dengan Dia). Dan, Tilhanmu mengeta-

hui apa y arry dis embuny ilmn (dnkm) dadn mnela dnn

apa yang merela nyatalmn. Dan Dial"ah Allah, tidnk
ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia,
bagi-Nyalah segaln puji di dunia dan di akhirat, dnn

bagi-Nyalnh segala penentuan dan hanya kepad"a-

Nyalnhknmudilumbaliknn."(al-Qashash:68-70)

Komentar ini ddtang setelah menceritakan per-

kataan mereka pada ayat 57, Til(n kami mengilani
p etunj uk b nsamn lmmu, nis cay a lami aknn diusir dar i
rugni lmmi."Juga setelah memaparkan sikap mereka
pada hari penghisaban atas kemusyrikan dan ke
sesatan mereka. Komentar ini datang untuk men-
jelaskan bahwa mereka tak memiliki pilihan untuk
kemudian memilih keamanan atau ketakutan bagi
diri mereka! Juga unhrk menjelaskan Wihdaniyah
Allah dan mengembalikan segala perkara kepada-

Nya, di akhirnya.

'Tuhnnmu menciptakan apayangDia lufundaki dan

memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi

merekn...."

Ini adalah hakikat yang sering dilupakan oleh
manusia, atau mereka melupakan beberapa bagian
darinya. Karena Allah menciptakan apa yang Dia
kehendaki, dan tak ada seorang pun yang dapat
memberikan suafu saran kepada-Nya. Seseorang
tak dapat menambah atau mengurangi sesuatu dari
ciptaan-Nya, juga tak mampu mengubah atau meng-
ganti sesuatu dari ciptaan-Nya. Karena Dialah yang

memilih bagi cipt4an-Nya apa yang Dia kehendaki,
berupa fugas, pekerjaan, beban, dan kedudukan.
Seseorang tak dapat memberikan saran kepada-
Nya untuk memilih seseorang, membuat suatu ke
jadian, atau suafu gerakan, suatu ucapan, atau suafu
perbuatan.

"Seknli-kali tidnk ann pilihnn bagi merekn "Tidak
bagi urusan diri mereka, juga tidak bagi urusan
orang lain. Dan, tempat kembali segala perkara
adalah kepada Allah, baik dalam masalah yang kecil
maupun yang besar..

Hakikat ini jika tertanam dalam jiwa dan hati,
niscaya manusia tidak akan merasakan kemarahan
terhadap apa yang terjadi pada mereka. Mereka
tidak akan meremehkan sesuafu yang mereka dapat

dengan tangan mereka, dan tidak merasa sedih jika
mereka tidak mendapatkan sesuatu atau ketika
sesuafu itu hilang darinya. Karena bukan mereka-
lah yang memilih, tapi Allahlah yang memilih.

Hal ini tidak berarti bahwa mereka harus men-
campakkan akal mereka, kehendak mereka, dan
kegiatan mereka. Tapi, ini maknanya mereka harus
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menerima segala apa yang terjadi dengan ke-
ridhaan, penerimaan, dan kelapangan dada. Karena
tugas mereka hanyalah melakukan sesuatu yang
berada dalam lingkup kemampuan mereka, dan
masalah itu setelahnya diserahkan kepada Allah.

Orang-orang musyrik menyekutukan Allah de-
ngan tuhan-tuhan yang mereka klaim. Padahal,
Allah semata Yang Maha Menciptakan dan Mem-
buat pilihan, tak ada sekutu bagi-Nya dalam men-
ciptakan dan membu at pihhan.

"...Mahasuci Alkh dan Mah"atingi dari apa yang
mnelm p ersekutukan (dengan Dia). Tillmnmu mmgetn-
hui apa y ang dis embuny iknn (dnkm) d.ada mnelm dnn
apa yang merekn nyatalmn." (al-Qashash: 68-69)

Dia akan memberikan balasan atas perbuatan
yang mereka perbuaL Dia memilihkan bagi mereka
apayang sesuai dengan mereka, yaifu pefunjuk atau
kesesatan.

"Dan Dialah Allah, tidak ada tuhan (yang berhak
disembah) melainknn Dia. . .. "

Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam mencipta dan
membuatpilihan.

"...Bagi-Nyalnh wgaln puji di dunia dan di akhi-
rat.. .. " atas pilihan-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya,
atas hikmah dan pengaturan-Ny4 dan atas keadilan
serta kasih sayang-Nya. Dialah semata yang berhak
mendapatkan puj i.pujian.

". . .Dan bagi- Nyakh segala p enentuan. . .."yang
memutuskan bagi hamba-hamba-Nya dengan ke-
putusan-Ny4 tanpa ada yang menghalangi-Nya, juga
tidak ada yang dapat mengubah keputusan-Nya.

". . . D an hnny a lcep ad.a- Ny alnh knmu dikemb ali knn. "
(al-Qashash:70)

Kemudian Dia memutuskan di antara mereka
dengan keputusan-Nya yang terakhir.

Seperti inilah mereka dikepung dengan perasa-

an tentang kekuasaan Allah, dengan kehendak
Allah yang berlaku dalam wujud ini, dan dengan
pengetahuan Allah tentang apa yang mereka raha-
siakan dan apa yang mereka utarakan sehingga
ddak ada sesuatu yang tersembunyi tentang mereka
dari-Nya. Kepada-Nyalah mereka kembali, tanpa
adayang terluput dari-Nya. Maka, mengapa setelah
itu mereka masih menyekutukan Allah, padahal
mereka berada dalam genggaman-Nya dan tak
dapat keluar darinya?

Bukti Kebenaran Altah
Setelah itu Al-Qur'an membawa mereka dalam

perjalanan melihat pemandangan-pemandangan
semesta tempat mereka hidup dalam keadaan lalai
dari pengaturan Allah terhadap mereka, dan pilih-
an-Nya terhadap kehidupan dan kematian mereka.
Sehingga, hal itumembangkitkan perasaan mereka
terhadap dua fenomena semesta yang besar. Feno
mena malam dan siang, dan apa yang ada di be
lakangnya berupa rahasia-rahasia pilihan dan per-

saksian atas wihdnniyahSang Pencipta Yang Maha
Memilih.

s'*t;i.ty16Jii!?$'Ar,fr ot;is
&<f,$;a3r1ta:#Kfi
uy-r3;9,Jt#i':"-,1;:3'iiJ{6;3-/15
<,jKi,fi Aj ;i,fr frt; t:gi ri
$tK g- . e/' o; ! a'E t;\'*-
6;{X:KiiJ.#,yWrH'\Kt{tat;

s
"Katalrnnlalt, Tnarryknnlnh kzp adnku, j ila All"ah mm-

jadilun unluk;rnu mnlnm itu tuus-mennus sampai hnri
kinm.at, siapaknh tulnn selain Allah yang almn mm-
datangkan sinar terang kepadamu? Malw, apakah
knmu tidak mendengar ?' Kanknnlah,'Tiranglanlah
lepadnku, jil(n Allah menjadilean untukmu siang itu
terus-menerus sampai hari Kiamat, siapaknh tuhan
s elnin Allnh y ang aknn mmd"annglmn m^alam leep adn-
mu yang kamu beristirahat padnnya? Mala, apaknh
kamu tidak memperhatikan?' Dan, knrena rahm.at-
Nya, Dia ja"dilan untukmu mnlnm dan siang supaya

kamu beristirahnt padn malam itu dnn supaya knmu
mencari sebaginn dari karunia-Nya (padn siang lnri)
dnn agar lwmu bnsyulan kzpadn- Ny a."(al-Qashash:
7t-73)

Manusia itu sendiri, karena sering terulangnya
hal-hal yang baru, maka mereka melupakan ke-
baruan dua hal itu yang terus terulang tanpa henti.
Sehingga, mereka tak lagi merasa kagum dengan
terbitnya matahari, juga tenggelamnya matahari itu,
kecuali sedikit saja. Mereka tidak lagi terguncang-
kan oleh terbitnya siang dan datangnya malam,
kecuali jarang sekali. Mereka juga tidak menta-
daburi rahmatAllah terhadap mereka dengan ada-

nya pergantian siang dan malam ifu, serta menye-
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lamatkan mereka dari kehancuran dan kebinasaan,

dari kemacetan dan kerusakan, atau dari rasa bosan

dan situasi yang statis.
AlQur'an membangkitkan mereka dari statisnya

perasaan yang disebabkan oleh kebiasaan. Kemu-

dian mengaratrkan perhatian mereka untuk men-

cermati semesta di sekeliling mereka dan me-

nyaksikan keagungannya. Hal itu dengan mem-

berikan gambaran kepada mereka seandainya

malam terus berlangsung selamanya, atau siang

terus berlangsung selamanya, juga dengan mem-

berikan mereka rasa takut dari akibat ini dan itu.

Dan, manusia baru merasakan nilai sesuatu hanya

ketika ia kehilangan sesuatu itu, atau ia takut ke
hilangan hal itu.

'Katnlflnl"ah Tnanglanlah kzp adaku, j ila All^ah men'

iadilan untukrnu mnlnm itu tuus-menmu sarnpai hnri
"Kiam.at, sinpakah tuhnn selnin Allah yang alan men-

datangkan- sinar terang kepadamu ? M,akl,,apakah

lmmu-tidak mendengar ?"' (al-Qashash: 71)

Manusia merindukan pagi hari ketika malam

mereka rasakan sedikit lebih panjang di musim
dingin, dan mengharapkan terbitnya cah aya mata'

hari ketika cahaya tersebut tertutup sebentar oleh

awan mendung! Maka, apa yang terjadi dengan

mereka jika mereka kehilangan cahaya matahari

itu, dan bagaimana jadinya jika malam itu terus ber-

langsung tanpa henti hingga hari Kiamat? Itu se
andainya mereka masih tetap hidup. Karena ketika

tidak ada cahaya matahari, semua kehidupan ter-

ancam binasa dan hancur!

"Knnlanlnh Tnangknnl.oh fupadaku, i ila Allnh mar
iaditan untukmu siingitu terus-menerus sampai hnri

" 
Kiamnt, siapa)rnh tuhnn selnin Allah yang alan men-

dnnnglnn rnaLam fupadnmu yang ryryu beristirahat

padaiya? Maka, apalnh knmu tidnk memperhati-
- 
lan ?'' (ab qashash: 72)5

Mereka merasa senang dengan teduhan setelah

mereka merasakan panasnya siang hari beberapa
jam. Kemudian mereka merindukan malam ketika

siang terasa lebih panjang pada musim panas. Dan,

mereka mendapati gelapnya malam dan ketenang-

annya sebagai tempat untuk istirahat dan mencari

ketenangan. Kehidupan seluruhnya memerlukan
satu fase malam unhrk memperbarui energi yang

digunakan dalam kegiatan siang hari. Maka, bagai-

mana keadaan manusia jika siang hari berlangsung
terus-menerus hingga hari KiamaL Itu seandainya

mereka masih tetap hidup. Karena kehidupan se-

luruhnya terancarn binasa dan hancur jika siang

berlangsung terus-menerus!
Namun, segala sesuatu berlangsung dengan

takdir Allah. Segala sesuatu yang kecil dan yang

besar dalam semesta ini berlangsung dengan peng-

aturan Ilahi. Dan, segala sesuatu telah ditetapkan

aturannya olehAllah,

'Dan karena rahmaFNya, Dia iadiknn untukmu

malam d.an siang supaya knmu beristirahat pada

malam itu dnn supaya kamu mencari sebagian dari
karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu

bersyukur kepadn- Ny a." (al-Qashash: 73)

Malam adalah tempat mencari ketenangan dan

istirahat, sementara siang adalah wakhr untuk ber-

gerak dan bekerja, serta unfuk mencari anugerah

Allah. Segala sesuatu yang didapatkan manusia

adatah dari anugerah Allah "agar knmu bersyukur

tupadn- Nya"atas apa yang dimudahkan oleh Allah

bigi kalian berupa nikmat dan rahmat-Nya. Juga
pengahrran yang telah dilakukan-Nya bagi kalian,

dan apa yang dipilih-Nya, berupa pergantian malam

dan siang, serta segala hukum kehidupan yang

kalian tidak pilih sendiri. Namun, Allahlah yang

memilihnya sesuai dengan rahmat-Nya, ilmu-Nya,

dan hikrnah-Nya, yang kalian lalaikan dan kalian tak
perhatikan, karena kebiasaan dan sering terulang-
nya hal itu.

Ilawa Nafsu Menyebabkan Seseora"ng Musyrik
Kemudian Al-Qur'an menutup perjalanan-per-

jalanan ini dengan satu pemandangan yang cepat

dari pemandangan-pemandangan hari lGamat, yang

pada saat itu Allah mengajukan pertanyaan peng-

ingkaran atas apayang mereka sangka sebagai se-

kutu bagi Allah. Juga menghadapkan mereka de-

ngan kebatilan-kebatilan yang mereka perbuat,

s K"tik" Al-eur'an menyebut malam, bagaimana jika malam itu terus berlangsung, Al-Qur'an menutupnya dengan pertanyaan,

"Maka, apakah kamu tidak mendengar?"

Sedangkan, ketika menyebut siang, bagaimana jika siang itu terus berlangsung tanpa henti, Al-Qur'an menutupnya dengan pertanyaan,

'Maka, apakah kamu tidak melihat (memperhatikan)?"

Hal itu karena pendengaran adalah indra malam, sedangkan penglihatan adalah indra siang. Hal itu sebagai bentuk keserasian seni

dalam mengungkaPkan makna.
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ketika itu semua menjadi runtuh di tempat per-
tanyaan hisab.

- 7.. -- z) 7 t sz.O-)tazl+raa;\J47., -. z),;<;"ijfr6:\t{;j

Dengan ini, selesailah komentar-komentar atas
kisah Musa dan Fir'aun. Jiwa dan hati manusia telah
diajak berkeliling untuk melihat pelbagai dimensi,
alam, kejadian, dan adegan. Mengajaknya dari dunia
ke akhirat dan dari akhiratke dunia Mengajaknya
berjalan di pelbagai sisi semesta dan dikedalaman
jiwa, dalam berrsuk kebinasaan orangorang ter-
dahulu, serta dalam hukum-hukum semesta dan
kehidupan.

Semuanya berkesesuaian dengan poros surah
yang utama. Dan, bersama dua kisah utama dalam
surah ini, yaitrr kisah Musa dan Fir'aun.Jugakisah
Qarun. Ceritayang pertama telah berlalu. Sekarang
marilah kita paparkan kisah yang kedua, setelah
kita simak komentar-komentar dan perjalanan ini.

"i-:l; t;; g;;; .-i6tL 6* 5t-*
) 4 3X (tA,;161 SLy ;A A)q(,
|z'--t\#{'K("t\:6{if}^i6:ltAli
<5,J;?,J-)J\fui':i'\4rt\14.6-lbt
ggof '":X):'r-;(r}lf 

-,U
& t #, Ul -:,irllrri.ii 

c;Cn( 6{;
1*;;:;;'ier*lJL**tt,;i;\v\-iu
'r;n:-46:';j^f r1!6U-"rlJi9.*n
.;;' &'6;3 # O,US j s;j3" e3'35;
6,+r,;li1;eri<,rxj3jiiui*u.;c
i6J&#+:e,iyi-telu'r1
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'ttLq*'l;r;te:l51:$"6Gi\i^3

g'<'ffi'
'Dan (ingatl.ah) lnri (di waktu) Allah mmyuu mnekn,
seraya bnlata, 'Di manalwh sekutu-sekutu-Ku yang
dnhulu lamu kataknn?' Ifumi datanglmn dari tinp-tiap
umat seorang salcsi, Inlu Kami berkata, "Iinjukkanlnh
bukti lebm"aranmu', maka nhulnh mnelw bahwa yang
hnk itu kepunyaan Allah dnn lenyapkh dari merelca

apa yang dahulunya merekn ada-adakan.'' (al-qa-
shash: 74-75)

Penggambaran tentang hari pemanggilan mereka
itu, dan apayang ada di dalamnya berupa pertanya-
an tentang sekuhr yang mereka klaim, telah dilaku-
kan dalamperjalanan sebelumnya. Di sinihal itu di-
ulang untuk menguatkan dan menegaskannya ber-
kaitan dengan adegan baru yang dipaparkan di sini.
Adegan tampilnya saksi dari setiap umat. Ia adalah
Nabi mereka yang bersaksi atas bentuk tanggapan
mereka ketika risalah disampaikan kepada mereka.
Pendatangan saksi itu maksudnya adalah mengada-
kannya, menampilkannya, dan mengkhususkan
penampilannya di antara mereka sehingga dia dapat
memberikan persaksian atas kaumnya seluruhnya,
dan agar seluruh kaumnya juga bersaksi.

Di samping pengajuan saksi ini, Allah juga me-
minta bukti dari mereka atas apa yang mereka yakini
dan apa yang mereka perbuat. Mereka tidak me
miliki bukti, dan pada hari itu mereka tak memiliki
jalan untuk menolak.

"...Maka tahulah mereka bahwa yang hak itu ke-
punyaan Allah...."

Seluruh hak secara utuh, tak ada kesamaran dan
keraguan padanya.

"...Dan lenyapl"ah dari mneka apa yang dahulunya
merela ada-adakan." (al-Qashash: 7 5)

Berupa kemuslrikan dan sekutu-sekufu, yang
mereka ada-adakan! Di waktu mereka memer-
lukannya di tempat debat dan pengajuan bukti!
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"sesungguhnya Qanrn adalah termasuk kaum

Musa, mat<a ia bertaku aniaya terhadap mereka'

Kami telatr menganugerahka,n kepadanya per-

bendaharaan harta yang kunci-kuncinya sung-

guh berat dipikul oleh sejumlah orang yang

kuat-kuat (tt satlah) ketika kaumnya berkata
kepadanya Janganlah kamu terlalu bangga"

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yangierlalu memba^nggakan diri.' (76) g"tilth
pada apayangtelah dianugerahkan Allah ke'
padamu (kebahagiaan) negeri akhiral dan

;'anganlah kamu metupaf.an bagianmu dari (ke-
-nilJnatarr) 

duniawi dan berbuat baiklah (ke-

pada orang lain) sebagaimana Allah-telah ber-

Luatbaik kepadamu, dan janganlah kamu ber-

buatkerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang ber-
buat kerusakan. (77) Qarun berkata"Sesung-
guhnya alcu hanya diberi harta ihro karena ilmu

lang ada padaku.' Apa}ah ia tidak mengetahui
b.tt*r etUn sungguh telah membinasakan
umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dari-
padanya dan lebih banyak mengum-pulkan
ha"tal Dan, tidaklah perlu ditanya kepada
orang-orang yang berdosa ibr, tentang do,sa-

dosa mereka. (78) Maka' keluarlah Qarun ke-

pada kaumnya dalam kemegah,annya' Ber-

iotl"ft orang-orang yang menghendaki ke-

hidupandunia'Moga-moga Htamem-
pot y"i seperti aPa yang telah diberikan ke-

paAa qtt t". Sesungguhnya ia benar-benax mem-

pottyJt 
"Ueruntungan 

yang besar.' (79) Ber-

k"t"t"tt orang-orang yang dianugerahi ilmu,

'Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala
Allah adatah lebih baik bagi oranS-orang yang

beriman dan beramal saleh, dan tidak diper-
oteh pahala ihr, kecuali oleh orang-orangyang
sabar.' (80) Ivlaka, Kami benamkanlah Qarun
beserta rumatrnya ke dalam bumil l\daka' ddak
ada baginya suatu golongan Pun yang meno-

longnya terhadap azab Allah. Dan, tiadalah ia
termasuk orang-orang (y"tg dapat) membela
(dirinya). (81) Da^n, jadilah orang-onrng yang

kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun
itu, berkata" 'Aduhai, benarlah Allah mela-

pangkan rezki bagi siapa yang Dia kehendaki
dati-t a-Ua-tta.rnbanya dan menyempitkannya'

Kalau Atlah tidak melimpatrkan Karunia-Nya
atas kitan benar-benar Dia telah membenam-
kan kita (p"la). Aduhai benarlah, tidak ber-
unhrng orang-orang ya.ng mengingkari (nikmat

Allah).' (82) Negeri akhirat ihr' Kami jadikan
untuk orang-orang yang tida^k ingin menyom-
bongkan diri danperbuatkerusakan di (muka)

bumi. Dar4 kesudahan (yang baik) itu adalah
bagi orang-ora.ng yang bertakwa. (83) Barang-
siJpa yang datang dengan (membawa) ke-
baikan" maka baginya (pahala) yang lebih baik
daripada kebaikannya itu. Barangsiapa yang
datang dengan (membawa) kejahatan, maka
tidaklah diberi pembalasan kepada orang-
orang yang telah mengerjakan kejahatan itu'
melainkan (seimbang) dengan aPa yang dahulu
mereka kerjakan." (84)

Pengantar
Dibagianawal surah ini sudah dipaparkankisah

Musa dan Fifaun, yang dalam kisah itu diperlihat-

kan kekuatan kekuasaan dan pemerintahan' Kemu-

dian semua kekuatan itu hancur jika disertai de-

ngan penyimpangan dan kezaliman serta kekafran
terhadap Allatr dan jauh dari pehrnjuk-Nya- Sedang-

kan, sekarang datang kisah Qarun unhrk menam-

pilkan kekuasaan harta dan ilrnu pengetahuan. Juga
menjelaskan bagaimana kekuasaan kedua hal itu

berakhir dengan kebinasaan jika disertai dengan

penyimpangan dan pengingkaran terhadapTuhan,

serta perasaan sombong terhadap sesama makhluk

dan pengingkaran atas nikmat Sang Pencipta.

Di situ dijelaskan hakikatnilai-nilai, yang meng-

anggap murah nilai harta dan perhiasan dunia jika

dibandingkan dengan nilai keimanan dan ke-

salehan. Disertai dengan keadilan dan keseim-

bangan dalam menikmati kenikmatan hidup tanpa

bersikap sombong di bumi ini dan tidak membuat

kerusakan.
Al-Qur'an tidak menjelaskan kapan peristiwa itu

terjadi juga di mana itu terjadi. Al-Qur'an cukup

mengatakan bahwa Qarun itu adalah dari kaum

Musayang kemudian menyimpang dari mereka.

Apakah peristiwa ini terjadi ketika bani Israel dan

Musa masih di Mesir sebelum keluar dari negeri

itu? Ataukah, terjadi setelah keluar dari negeri itu

dalam kehidupan Musa? Atau, juga terjadi pada bani

Israel setelah Musa?Tentang hal ini ada dua riwayat

yang mengatakan bahwa Qarun itu adalah anak

paman Musa a.s. dan kejadian itu terjadi pada

zaman Musa. Ada yang menambahkan dengan
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mengatakan bahwa Qarun ifu berbuat aniaya ter-
hadap Musa, dan membuat tipu daya terhadap
Musa dengan menempelkan hrduhan berbuat zina
dengan seorang wanita yang ia suap dengan harta
untuk membuat tuduhan itu. Kemudian Allah mem-
bersihkan nama Musa dan memberikan azab ke
pada Qarun dengan menenggelamkannya ke dalam
tanah.

Tapi, kita tidak memerlukan riwayat-riwayat itu,
juga tidak perlu menenhrkan zaman dan tempat ter-
jadinya peristiwa itu. Karena kisah itu seperti yang
terdapat dalam Al-Qur'an sudah cukup untuk me
nyampaikan tujuan dari kisah itu dalam redaksi
surah, dan unfuk menjelaskan nilai-nilai dan kaidah
yang ingin dijelaskan oleh Al-Qur'an. Seandainya
penentuan zaman dan tempat peristiwa itu serta hal-
hal yang berkaitan dengannya akan menambah
sesuatu makna bagi kisah itu, niscaya Al-Qur'an
tidak membiarkannya tanpa menyebut hal ihr. Oleh
karena itu, kami akan paparkan kisah tersebut
sebagaimana adarrya dalam Al-Qur'an, jauh dari
riwayat-riwayat yang tak ada manfaatnya itu.

Kisatr Qarun

-"r-*6;e;.;;s6t4<,'*5t-*

,A(tA,a"3-6t 5L! :&, A,qr u
',\,--;i\?{';{$d{,^f}Aiutlt4,Si

<iJr1J;ti.'r,tiKrd\:t4tst
:1igi,i'"::,tLe:(rClil,n
&'rgfi U{ 

^Lf€;'ii 
cscii 8{;

dA e ' z. t)-1:S Zy*8":!ti';tiu
"Sesungguhnya @Lrun adalnh termasuk kaum Musa,
makn ia bnlaku aniaya terh"ad"ap merela. Kami telnh
menganugerahkan kep adany a p erb endaharaan hnrta
yang kunci-kuncinya sunguh berat dipikul oleh se-
jumlah orangyang kuat-kuat. (Ingatlnh) lutilm lwum-
nya buknn lepadnnya, Janganlah knmu tnlnlu banga
S nunguhny a Alkh tid.ak menyulai orang- orang y ang
tnlalu membanggakan diri.' Carilah pada apa yng
telah dianugerahlan Allah lcepadamu (lubalngiaan)
rugni akhirat, danjanganlnh lmmu melupalcan bagian-
mu dari (kmikmatan) duniawi dan bnbuat baikkh

(lepada orang lain) sebagaimarn Allah telnh berbuat
baik lepadnmu, dan janganlah lamu bnbuat knusak-
an di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidnk menyu-
kni orang-orang yry berbuat knusaknn. QLrun bn-
lwta, 'Sesungguhnya aku lanya dibni lartn itu, lmrmn
ilmu yarg adn padnku."' (al-Qashash : 7 6-78 )

Seperti ihrlah dmulai kisah ini. Dijelaskan bahwa
pemeran utamanya adalah Qarun, dan kaumnya
adalah kaum Musa. Dijelaskan pula perjalanan
hidupnya di tengah kaumnya, yaitu perjalanan
hidup orang yang menyimpang dan berlaku aniaya-
"Ia bulnlat aniny a terhadnp mzrela", dandisinggung
pula penyebab tindakan aniayanya itu, yaitu ke-
kayaan.

". . . Kami telah menganugnahlmn lupadnny a p erben-
daharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat
dipikul oleh sejumlnh nrang yang kuat-kuat...."

Setelah itu, kisah ini memaparkan beberapa ke
jadian, ucapan, dan reaksi yang mengiringinya
dalam jiwa.

Qarun ifu berasal dari kaum Musa. Kemudian
Allah memberikannya banyak harta. IGrena banyak-
nya harta itu, maka harta ihr digambarkan sebagai
harta terpendam, dan bahwa kunci.kunci harta ini
terasa berat dipikul oleh orang{rang kuat. IGrena
banyak hartanya itu, membuat Qarun menjadi
sombong dan berbuat aniaya terhadap kaumnya.

Dalam Al-Qur'an tidak diceritakan bentuk tin-
dakan aniaya Qarun ifu, dan membiarkannya tak
diketatrui sehingga mencakup segala benhrk aniaya
Barangkali bentuk aniayanya terhadap mereka
adalah dengan berbuat zalim terhadap mereka, me
rampas tanah dan harta benda mereka, atau tidak
memberikan hak-hak mereka dalam harta tersebul
Yaitu, hak orang miskin dalam harta orangorang
kaya. Sehingga, harta itu tidak hanya berputar di
kalangan orang kaya saja sementara orangorang di
sekeliling mereka membutuhkan bagian dari harta
ihr. Akibatnya, rusaklah hati manusia, dan rusaklah
kehidupan. Bisa pula bentuk aniayanya terhadap
mereka adalah karena hartanya itu atau sebab-
sebab lainnya.

Yang terpenting, di antara kaumnya ada orang
yang berusaha mengembalikannya dari tindakan
aniayanya, dan mengembalikannya ke maphaj yang
lurus, yang diridhai Allah dalam menggunakan
kekayaan ini. Ia adalah manhajyang tatr< melarang
orang kaya menikrnati kekayaan merelia, dan tidak
melarang mereka untuk menikmati,4<enikmatan
harta yang diberikan Allah, dengfr tanpa ber-
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lebihan. Tapi, manhaj tersebut mengharuskan
mereka untuk bertindak tak berlebihan dan ber-
buat adil. Dan sebelum itu, mengharuskan mereka
untuk muraqabah kepada Allah, karena Dialah
yang memberikan semua itu kepada mereka. Juga
menjaga akhirat yang di dalamnya terdapat hisab

terhadap segala perbuatan mereka.

"... (ingatlah) lutlla lmumnya berlata kepadarrya,

Janganlnh lmmu tnhlu barryga. Suungguhnya All"ah

tidnk mmy ulai mang- orang y ang ta l"alu memb angqa-

lwn diri.' Carilah padn apa yang telnh dianugnahlwn
Alkh kepadnmu (lubah"agiaan) negeri akhirat, dan

janganlah kamu melupakan bagianrnu dari (eenik-

mntan) duninwi dnn bnbuat baiklah (lupada orang

l"ain) wbagaimana Allnh teLah bnbuat baik lupadamu,

dnn janganlah lwmu berbuat kerusalan di (mukn)

bumi. Sennguhnya Allnlt tidak mmyulmi mang-orang

y ang bnbuat leerusalmn."' (al- Qashash z 7 6-77)

Dalam redaksi tadi terangkum penjelasan pel-

bagai segi dari manhaj Ilahi yang lurus, berupa nilai-
nilai dan beberapa karakteristik yang menjadi ke
istimewaannya dibandingkan seluruh manhaj ke
hidupan lainnya.

".. Janganlah lwmu tnlalu banga.. .. " Yaifir, ke
banggaanyang sombong, yang timbul karena me-

miliki banyak harta, berbangga dengan kekayaai,
terlalu terikat hatinya dengan simpanan kekayaan,
dan terlalu bergembira dengan memiliki harta
benda. Maka, janganlah terlalu bangga, dengan
kebanggaan yang membuat lupa diri dan melupa-
kan Allah yang memberikan nikrnat harta, melupa-
kan nikmat-Nya, dan melupakan apa yang harus
dilakukan terhadap nikmat tersebut berupa meng-
ucapkan puja-puji dan kesyukuran kepada Allah

Janganlah terlalu bangga dengan kebanggaan yang

terlalu mengagungkan harta. Sehingga, hatinya
sibuk dengan harta itu, perhatiannya tersihir oleh
harta ifir, dan karena harta itu ia rnenjadi berbuat
curang terhadap manusia.

",.. Sesunguhnya Allnh tidnk menyukai orang-orang

yangterlnlumernbangaknndiri."(al-Qashash:76)

Mereka berusaha mengembalikannya kepada

Allah, yang tak menyukai orang-orang yang terlalu
bangga dengan harta dan dirinya tersihir dengan

harta ihr, membanggakan harta, dan berbuat aniaya

dengan harta ihr terhadap manusia.

"Carilnh padn apa yang tel.ah dianugerahlwn Alkh kz-

padnmu (L,ebalagiaan) negeri akhirat, dan janganlnh

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)

dun'iawi...."

Dalam perintah ini tercermin keseimbangan
manhaj Ilahi yang lurus. Manhajyang menggan-
tungkan hati orang yang memiliki harta dengan
akhirat, dan tidak melarangnya unhrk mengambil
sebagian harta dalam kehidupan dunia ini. Bahkan,
manhaj Ilahi ini mendorongnya unhrk mencarinya
dan menugaskanBya untuk melakukan hal itu.
Sehingga, ia tidak menjadi sosokyang membenci
dunia, menyia-nyiakan dunia ini, dan melemahkan
kehidupan ini.

Karena Allah telah menciptakan kenikmatan
dunia ini untuk dinikmati oleh manusia. Juga agar
mereka berusaha di muka bumi untuk menyimpan
dan menghasilkannya. Sehingga, tumbuhlah ke-
hidupan ini dan terus berkembanglah ia, dan se'
terusnya terwujudlah kekhalifahan manusia di
muka bumi ini. Tapi, dengan catatan bahwa arah
mereka dalam menggunakan kenikrnatan dunia ini
adalah aktrirat, sehingga mereka tak menyimpang
di jalannya, dan tidak menyibukkan diri dengan
kenikmatan dunia sementara melupakan tugas-
tugasnya sebagai khalifuh di muka bumi. Dalam
kondisi seperti ini, menikmati kenikmatan dunia
menjadi suatu jenis kesyukuran bagi Allah Sang
Pemberi nikmat, menerima anugerah-anugerah-
Nya, dan menggunakan nikmat itu. Maka, ia men-
jadi suatu bentuk ketaatan, yang Allah akan balas

itu dengan kebaikan.
Seperti itulah manhaj ini mewujudkan keseim-

bangan dan keserasian dalam kehidupan manusia,
memberikarurya ltemampuan untuk meningkatkan
ruhaninya secara terus-menerus melalui kehidup
annya yang alami dan berkeseimbangan-dan
manusia tak dilarang unhrk merasakan kehidupan
itu. Juga tidak menyia-nyiakan bangunan kehidup
an fitrah.

".. .Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai-

mana Allah telnh berbuat baik lwpadamu...."

Karenahartaini adalah pemberian dan anugerah
dari Allah. Oleh karena itu, terimalah dengan ber-
buat baik padanya. Berbuat baik dalam menerima
harta itu dan berbuatbaik ketika menggunakannya.

Juga berbuat baik dengannya terhadap sesama
manusia, berbuat baik dalam perasaan terhadap
kenikmatan itu, dan berbuat baik dengan berslukur.

". . .Danjanganlnh lamu bubuat kerusalan di (mukn)

bumi...."

Yaitu, kerusakan dengan berbuat aniaya dan
berbuat zalim. Juga kerusakan karena mengguna-
kan kenikmatan secara tanpa kontrol, muraqabah
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kepada Allah dan memperhatikan akhirat. Ke-

rusakan dengan memenuhi dada manusia dengan
perasaan hasad dan kebencian. Juga kerusakan
dengan menginfakl<an harta bukan pada tempahrya
atau menahannya dari tempatyang seharusnya.

"... sesungguhnya Alkh tidnk menyulmi orang-orang

y ang bnbuat leerusalmn. " (al-Qashash: 77)

Dia jugatidak menyukai orang-orang yang ter-
lalu bangga.

Seperti itulah kaumnya berkata kepada Qarun.
Dan, jawaban Qarun hanya satu redaksi saja, yang
mengandung seluruh makna kerusakan dan me
rusak,

"Qtrun bnknn, 'saungguhnya aku hnnya diberi hnrtn
itu, lcarena ilmu yang ada padnku.'...."

. Qarun berkata, "Saya mendapatkan harta ini
karena saya memang berhak sesuai dengan ilmu
yang saya miliki sehingga membanht saya untuk
mengumpulkan dan menghasilkan harta. Maka,
mengapa kalian kemudian mendiktekan kepadaku
cara tertentu dalam menggunakan harta ifu dan
ingin mengatur milik pribadi saya, padahal saya

mendapatkan harta ini dengan usaha saya sendiri,
dan saya memang pantas mendapatkannya karena
ilmu saya sendiri?"

Ini merupakan ucapan orzrng yang dirinya ter-
tipu dan tertutup mata hatinya. Sehingga, ia me-

lupakan sumber nikmat itu dan hikmah nikmat ihr,
juga terfitnah dengan harta dan dibutakan oleh
kekayaan.

Ia adalah contoh manusia yang sering hadir di
tengah kehidupan umat manusia. Berapa banyak
manusia yang menyangka bahwa ilmu dan usaha-

nya sematalah yang menghasilkan kekayaannya.
Oleh karena itu, ia tidak ingin dipertanyakan apa-

kah ia pergunakan harta itu atauia simpan. Juga
tidak ingin diperhitungkan apakah ia membuat
kerusakan dengan harta itu atau membuat ke-

baikan. Ia tak memperhitungkan Allah sama sekali

dalam masalah harta itu, dan tak memperhatikan
kemurkaan dan keridhaan-Nya!

Sementara Islam mengakui kepemilikan pribadi,

serta menghargai usaha pribadi yang dicurahkan
untuk menghasilkan harta melalui jalan-jalan halal
yang disyariatkan. Juga tak menganggap remeh
usaha pribadi itu atau malah mengesampingkan-
nya. Tapi pada waktu yang sama, ia juga mewajib
kan manhaj tertentu dalam mempergunakan milik
pribadi itu, sebagaimana ia mewajibkan manhaj

dalam menghasilkan dan mengembangkan harta
itu.

Islam adalah manhaj yang memberikan kese-
imbangan dan keadilan, yang tak melarang pribadi
untuk menikmati hasil usahanya. Juga tak mem-
bebaskan tangan pribadi ihr dalam menikrnati harta
yang ia hasilkan"itu hingga berfoya-foya atau me
nahannya sama sekali. Ia mewajibkan hak-hak bagi
masyarakat dalam harta tersebut, mengawasi cara-

cara dalam menghasilkannya, dan caracara dalam
mengembangkannya. Ju ga caf, a<ar a dalam meng-
gunakan dan memanfaatkannya. Ia adalah manhaj
tersendiri yang jelas cirinya dan istimewa karakter-
karatternya.

Namun, Qarun tidak mendengar panggilan
kaumnya ihr, tidak merasakan nikmat Rabbnya, dan

tidak tunduk kepada manhaj-Nya yang lurus.
Kemudian ia berpaling dari itu semua dengan sikap
sombong dan mencemooh serta pengingkaran
yang amat hina.

Oleh karena ifu, datang ancaman sebelum ayat
ini selesai, sebagai bantahan atas ucapannya yang
buruk dan sombong ifir,

"...Dan apalwh ia tidak rnengetahui bahwa Allah
sungguh telah membinasalan umnt'um.at sebelumnya

yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak me-

ngumpullan harta? Dan, tidaklnh pnlu dinnya fu-
padn orang-nrarg yrg budosa itu, tentang dnsa-dosa

mnelw." (al-Qashash: 78)

Jika Qarun adalah orang yang mempunyai ke-
kuatan dan harta, maka Allah telah membinasakan
generasi-generasi sebelumnya yang lebih besar
kekuatannya dan lebih banyakhartanya. Maka, ia
seharusnya mengetahui hal itu. Karena itu adalah
ilmu yang metodis, maka hendaknya ia mengetahui
hal ihr. Juga agar ia mengetahui bahwa ia dan oftmg-
orang seperti dia dari kelompok pembuat dosa
adalah amat rendah di sisi Allah sehingga Allah tak
perlu lagi menanyakan dosadosa mereka. IGrena
mereka bukan orang{rang yang pantas untuk
memberikan penilaian dan tidak pula untuk ber-
saksi!

Itu adalah adegan pertama dari adegan-adegan

dalam kisah ini, yang di dalamnya tampak tindakan
aniaya dan kesombongan Qarun. Juga berpaling-
nya dia dari mendengarkan nasihaf merasa som-

bong dari mendengarkan nasihat, memilih terus
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membuat kerusakan, tertipu dengan harta, dan
mengingkari sumber nikmat sehingga ia tak mau
bersyukur.

Kemudian datang adegan kedua, ketika Qarun
keluar dengan segenap perhiasannya kepada kaum-
nya, sehingga sekelompok orang dari mereka ter-
sihir hati mereka, dan menjadi lemas jiwa mereka,
sambil berangarrangan diri mereka mendapatkan
harta seperti yang dimiliki Qarun. Juga merasakan
bahwa Qarun telah mendapatkan anugerah yang
besar, yang amat diinginkan oleh para pembuat
dosa. Sementara itu, keimanan dalam hati se-

kelompok orang dari mereka bangkit. Sehingga,
mereka sama sekali tak tergoda dengan fitnah harta
ifu dan perhiasan Qarun. Merekapun mengingat-
kan teman-teman mereka yang tersihir dan silau
dengan harta Qarun ifu, dalam sikap yang penuh
percaya diri dan keyakinan.

1;;ii 6)Ij.a-li tu'- *e e -;j, e e-"
*; J:, A X,fu; ojU'J46 4i.(:1i
3e ;r'i 4\j' Hj'e, t33 a4i i6J g,
(':)'{ztiJffi"^t;t1ii;'<}(C.

s
'Makn, lczluarl^ah A*n fupono kaumnya dalnm le-
megahannya. Berkatalah lrang-zrang yang meng-

hendaki luhidupan dunia, Moga-moga kiranya kita
mempunyai sepnti apa yang telah diberikan kepada

@*n. Snungguhnya ia benar-bennr mempunyai kz-
bnuntungan yang besar.' Bnknnlnh nrang-zrang yang
dianugnahi ilmu, 'I{ecelaknan yang besarlalt bagimu,
pahnkAllnh adnlnh lcbih baik bagi orang-orangyary
bnimnn dan bnamnl saleh, dnn tidak dipnoleh pahnln
itu, kecuali oleh orang-orang yng sabar."' ("1-Q"-
shash: 79-80)

Seperti itulah, sekelompok orang dari mereka
berdiri di hadapan fitnah kehidupan dunia dalam
keadaan tersihir, silau, dan terpesona. Sementara
itu, sekelompok yang lain merasa tinggi dari itu
semua dengan nilai keimanannya, sambil meng-
harapkan apa yang ada di sisi Allah, dan merasa
bangga dengan pahala dari Allah. Maka, di sini
bertemu nilai harta dan nilai keimanan, dalam
neraca,

'. . . Bnlatalah urang- ararry | arg mmghmdnki kzhtdup -

an dunia, Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti

apa yang telnh diberiknn lcepadn @trun. Sesungguhnya

ia bennr -bennr mempunyai lceberunturgan y ang besar. "'
(al-Qashash:79)

Di setiap zaman dan tempat, perhiasan duniaifu
dapat menarik hati sebagian orang, membuat silau
orang{rang yang menghendaki kehidupan dunia,
dan orangorang yafig tak ingin mendapatkan apa
yang lebih tinggi dan lebih mulia dari itu. Sehingga,
mereka tak bertanya dengan harga apa pemilik
perhiasan itu membeli perhiasannya? Juga tidak
bertanya dengan cara apa ia mendapatkan apa yang
ia dapatkan itu, berupa harta benda dunia? Baik itu
harta, kedudukan, maupun kemuliaan duniawi.

Oleh karena itu, jiwa mereka menjadi tunduk
dan tersihir, seperti tersihirnya lalat oleh kue-kue
manis sambil berjafuhan! Air liurnya menetes me-
lihat harta yang ada di tangan orang-orang yang
mendapatkan harta itu, tanpa melihat harga yang
mahal yang mereka telah bayar untuk mendapat-
kan semua ifu. Juga tanpa melihat cara kotor yang
mereka tempuh, dan tidak pula melihat perangkat
yang rendah yang mereka gunakan.

Sedangkan, orang-orang yang bersambung de
ngan Allah, mereka memiliki neraca lain dalam
menilai kehidupan ini, dan dalam diri mereka ter-
dapat nilai-nilai lain selain nilai-nilai harta, per-
hiasan, dan benda-benda dunia itu. Mereka adalah
orang{rang yang jiwanya lebih tinggi, dan hatinya
lebih besar dari tersihir dan teperdaya di hadapan
nilai-nilai bumi seluruhnya. Karena kemuliaan diri
mereka akibat ketersambungannya dengan Allah,
maka mereka menjadi terjaga dari ketertundukan
di depan kemegahan manusia. Mereka itu adalah
" or ang- or ang y ang dinngn ahi ilrnu ". Ikmyang benar
yang dengannya mereka menilai kehidupan de-
ngan sebenarnya.

"Berkatalah zrang-lrang yang dianugerahi ilmu,
'Ifualnlann y ang besarlah bagimu, paltnln Allnlt adnkh
bhih baik bagi orang-zrang yarry beriman dnn beramnl
salzh dnn tidnk diperoleh pahnln itu, lucuali oleh mang-
lrang y atlg sabar. "' (aI- Qgshash: 80)

Pahala Allah lebih baik dari perhiasan itu, dan
apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari yang ada
pada Qarun. Perasaan seperti ini adalah tingkatan
yang tinggi yang didapati oleh orang-orang yang
sabar. Mereka yang bersabar atas ukuran-ukuran
manusia dan pola penilaian mereka. Sabar atas
fitnah kehidupan dan godaannya. Dan, sabar atas
ketidakpunyaan harta benda yang banyak yang
diimpikan oleh banyak orang itu.
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KetikaAllah mengetahui kesabaran mereka itu
seperti itu, Allah pun mengangkat mereka ke tingkat-
an itu. Tingkatan merasa tinggi atas seluruh benda
yang ada di dunia, dan selalu mengharapkan balasan

Allah dalam keridhaan, keyakinan, dan ketenangan.

Ketika fihrah perhiasan dunia itu telah mencapai
puncaknya, sehingga jiwajiwa manusia menjadi ter-

tunduk dan silau dengannya, maka campur tangaru
lah tangan kekuasaan Allah untuk meletalikan batas-

an bagr fitnah ini. Hal itu sebagai ungkapan kasih
sayang terhadap orang-orang yang lemah meng-
hadapi godaan itu, serta untuk menghancurkan ke
tertipuan diri dan perasaan sombong. Kemudian
datanglah adegan ketiga yang menjadi penyelesai

masalah ini secara funtas,

,Xu6-iu-e:1i\"\i,6iitt:4-2(i"i

#tAv<K;!i,piv
'Maka, Kami bmamkanlnh Qtrun besuta rumahny a

lu dalarn bumi. Makn, tidak adn baginya suatu gllnng'
an pun y ang menolongnya terhadap azpb Allnh. Dan,

tiadalnh ia termasuk nrang-nrang (yang dapat) mem'

bel"a (dirinya). " (al-Qashash: 81)

Seperti ihrlah dilakukan dalam redaksi yang sing-

kat, dan dalam sekejap saja,'Makn, Kami benam-

knnlnh @Lrun b es nta rumahny a lu dnl'am bumi". Bumi
itu pun menelannya dan menelan rumahnya, untuk
kemudian Qarun tenggelam di perut bumi yang se
belumnya ia merasa sombong dan bersikap aniaya
di atas bumi itu. Ini adalah balasan atas tindakannya
itu. Dan, ia pergi dalam keadaan lemah, tanpa ada
yang menolongnya, dan ia pun tak dapat menolong
dirinya sendiri dengan kemegahan dan hartanya.

Dengannya tenggelam pula fitnah besar yang

telah menyeret sebagian manusia. Kemudian mereka

dikembalikan kepadaAllah dengan pukulan pamung-

kas itu, dan dari hati mereka disingkapkanlah topeng
kelalaian dan kesesatan. Dan, ini menjadi adegan

terakhir,

<;9":Lj;1;riI'k'V-e5r'A3
:] J s ij 5;, .t :Q,t{t6 r\,-';t srg

$'r;tt-'*t6i>:k+;1O,SAq;fii
'D an j adilnh lrang-zrang yang kemarin mencita- cita-

lan lududukan Qtrun itu, berknta, Aduhai, bennrlah

Allah melapangkan reaeki bagi siapa yang Dia ke-

hzndaki dsi hnmba-hnm.banya dnn mmymQitlannya.
Kalau Allah tidak melimpahkan lmrunia-Nya atas

kita, bmar -benar Dia telah mernb mamlwn kita (puk).
Aduhni benarlah, tidak beruntung nrang-rrang Jang
merryingknri (niloryt Alkh). "' (al-Qashash: 82)

Mereka pun segera memberikan puja-puji ke-
pada Allah karena Allah tidak mengabulkan citacita
mereka kemarin ifu , dan tidak memberikan mereka
apa yang telah diberikan kepada Qarun tersebul
Pasalnya, mereka telah melihat akhir kehidupan
yang mengerikan yang dialami oleh Qarun itu
dalam sehari semalam saja. Mereka pun menyadari
bahwa kekayaan itu bukanlah suatu tanda ke-
ridhaan Allah. IGrena Dia meluaskan rezeki kepada
siapa yang Dia kehendaki dari sekalian hamba-Ny4
dan menyempitkannya karena sebabsebab lain,
selain keridhaan dan kemurkaan.

Jika harta adalah tanda keridhaan-Nya, niscaya
Allah tidak akan membinasakan Qarun dengan cara
yang mengerikan itu. Tapi, harta adalah cobaan
yang bisa saja setelahnya diikuti dengan bencana.

Mereka pun mengetahui bahwa orang-orang
kafir tidak beruntung. Meskipun Qarun itu tidak
mengucapkan kata-kata kekafiran secara terus
terang, namun ketertipuannya dengan harta, dan
penisbatannya ilmu yang ada padany4 membuat
mereka menempatkannya di kalangan orang kafir.
Dan, mereka melihat bentuk kebinasaan Qarun
sebagai kebinasaan orangorang kafir.

Kebajikan Dibalas Berlipat Ganda
Tirai pun ditutup pada adegan ini. Hati orang-

orangyang beriman telah menang dengan campur
tangannya tangan kekuasaan Allah yang jelas

terlihaf dan nilai keimanan tampak menang dalam
neraca. Kemudian Al-Qur'an pun memberikan
komentar pada waktu yang amat tepaf

ej.i4$'ari{tSy4,712,b{r3t:",1i:{V

&t;$t*fri|a{i
"Negui alihirat itu, Kami jadikan untuk zrang-nrang

yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat

kerusakan di (muka) bumi. Dan, kesudahan (yang

baik) itu adalnh bagi orang-nrang J arry bnnlaoa. " (aI-

Qashash:83)
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Itu adalah negeri akhiratyang dibicarakan oleh
orang{rang yang diberikan ilmu. Ilmu yang benar,
yang memberi nilai kepada segala sesuatu sesuai
dengan nilainya yang hakiki. Itu adalah negeri
akhirat yang tinggi tingkatannya dan jauh jaraknya.

Itu adalah negeri akhirat yang "Kami jadilan untuk
nrang-nrangJang tidnk ingin menlombonglmn diri dan
bnbuat kerusalan di muka bumi". Sehingga, dalam
diri mereka tidak terdetik perasaan untuk sombong
dengan diri mereka dan bagi diri mereka. Juga tak
terpikir dalam hati mereka untuk merasa sombong
dengan keluarga mereka atau orangorang mereka
dan apa 1'ang berkaitan dengannya.

Tapi, perasaan mereka menyembunyikan diri
dari semua itu. Sehingga, ia dipenuhi perasaan ter-
hadap Allah, dan manhaj-Nya dalam kehidupan.
Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mem-
berikan nilai kepada bumi ini, beserta benda-benda-
nya, hartanya, nilai-nilainya, dan ukurannya. Mereka
juga tidak membuat kerusakan di muka bumi.
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah jadikan
bagi mereka negeri akhiral Yaihr, negeri yang tinggl
dan mulia.

". . .Dan, lesudnh.an yng baik adnlah bagi orang-orang

yang bntakwa. " (al-Qashash: 83)

Yakni, orang yang takut kepada Allah, selalu mu-
raqabah kepada-Nya, dan menghindarkan diri dari
kemurkaan-Nya sambil mencari keridhaan-Nya.

Di negeri ali*rirat ihr mereka mendapatkan balas
an, seperti yang telah Allah tetapkan atas diri-Nya.
Kebaikan diberikan balasan beberapa kali lipahrya
dan yang lebih baik darinya. Sementara keburukan
diberikan balasan yang setimpal. Hal itu sebagai
bentuk kasih sayang Allah, karena melihat kele-
mahan maKrluk dan sebagai kemudahan dariAllah
bagi mereka.

;tfr'4u:ef,wfr13uic;;
&offigK'$yggei\juiait

"Barangsiapa yang datang dengan (membawa) ke-

bailwn, makn baginya (pahaln) yang lebih baik dari-
padn kebailannya itu. Barangsiapa yang datang de-

ngan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi
pernbaktsan kepada zrang-zrang yang telah mengerja-

lan kejahnnn itu, melainkan (seimbang) dzngan apa
yang dahulu mnela kerjalan."(al-Qashash: 84)

6 S;\tt J\-!TV <.cj\ 4)" ;;c ;i\ LL

-Kc;& # )\.b,t; A5 u''J\i(.; $"a;e'z3'Jy,f4:i1l*JYIJ
a;ii35:{;&t$,W;jKx
;,r "jKJJZj6te;4yaj 3i; 6i
$y^yfi\;titLfi {&r;&'""*-At
€grBA{;K,r6|t'.JyAycr6,k}

"Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (me-
laksanakan hukum-hukum) Al- Q,ur'an, benar-
benar akan mengembalikan kamu ke tempat
kembali. Katakanlah,'Thhanku mengetahui
orang yang membawa petunjuk dan ora^ng yang
dalam kesesatan yang nyata.' (85) Kamu tidak
pernah mengharap agar Al-Qur'an dinrrunkan
kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu
rahmat yang besar dari Thhanmu, sebab itu
janganlatr sekali-kali kamu menjadi penolong
bagi orang-orang kafir. (86) Janganlah sekali-
kali mereka dapat menghalangimu dari (me-
nyampaikan) ayat-ayat Allalr" sesudah ay at-ay at
itu dihrrunkan kepadamu, dan serulah mereka
kepada (ialatt) Ttrhanmu. Janganlah sekali-se-
kali kamu termasuk orang-orang yang mem-
persekunrka^n Tbhan. (AZ)Janganlah kamu sem-
bah di samping (menyembah) Allah, hrhan apa
pun yang lain. Tidak ada hrhan (y"ttg berhak
disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuahr
pasti binasa" kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala
penenhran, dan hanya kepada-Nyalah kamu
dikembalikan.' (88)

Pengantar
Sekarang kisah-kisah sudah selesai, dan selesai

pula komentar-komentar langsung atas kisah-kisah
itu. Sekarang redaksi diarahkan kepada Rasulullah
dan kelompok muslim yang berada di belakang
beliau yang saat itu masih sedikit, di Mekah. Re-

daksi tersebut diarahkan kepada Rasulullah ketika
beliau diusir dari negeri beliau, diburu oleh kaum
beliau, dan beliau masih dalam perjalanan ke Ma-
dinah dan belum lagi sampai ke sana. Karena, saat
ihr beliau masih berada di Juhfah, yang terhitung
dekat dengan Mekah, sehingga beliau masih dekat
dengan bahaya.

Hati dan mata beliau pun masih terikat dengan
***
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negeri beliau yang beliau cintai, yang terasa berat
bagi beliau ketika harus meninggalkannya. Tapi,
dalnvah yang beliau emban itu lebih beliau cintai
dari tanah air, tempat kelahiran, tempat kenangan,

dan tempat tinggal keluarga beliau.

Janji dllah unhrk t"t "t *U"" *0,
Muhammad

Redaksi ini diarahkan kepada Rasulullah ketika
beliau sedang dalam keadaan seperti itu,

"sesungguhny a y ang mewaj iblan atasmu (mel'alcsarn-

lun hukum-hukum) Al-@ti an, benar-ben'ar alanrne-
ngembalilun lamu kz tempat kembali'..."

Dia tak akan membiarkanmu jatuh ke tangan
kaum musyrikin. Karena Dia telah mewajibkan
atasmu untuk melaksanakan hukum-hukum Al-

Qur'an dan menugaskanmu menjalankan dakwah.

Sehingga, Dia tidak akan membiarkanmu jatuh ke
tangan kaum musyrikin yang mengusirmu dari
negerimu yang engkau cintai itu, dan tak akan

membiarkan mereka menindas kamu dan dakwah-

mu. Juga tak akan membiarkan mereka memfitrrah

orzmg-rang yang beriman di sekelilingmu.
Karena ketika Allah mewajibkan Al-Qur'an atas-

mu, berarti Dia akan menolongmu padawaktu yang

telah Dia tentukan. Sehingga, jika hari ini engkau
diusir dari negerimu dan diburu oleh musuh-
musuhmu, maka besok engkau akan menjadi pihak
yang menang dan kembali ke negerimu.

Seperti itulah kehendak Allah menurunkan
kepada hamba-Nya janji-Nya yang paling meyakin-
kan ini dalam kondisi yang sulit itu, agar Rasulullah

berjalan di jalannya dalam keadaan merasa aman

dan tenang serta yakin terhadap janji Allah yang

beliau ketahui kebenarannya, dan beliau tak ragu-

kan sedetik pun.

Janji Allah itu berlaku bagi semua orang yang

berjalan di jalan dakwah. Sehingga, tidak ada se
orang pun yang dianiaya di jalan Allah, kemudian
ia sabar dan yakin akan pertolongan Allah, kecuali
Allah akan menolongnya dalam melawan kekuatan
tirani di akhirnya. Allah akan menangani pepe-

rangan untuknya ketika ia telah mencurahkan se
genap usahanya, mengerahkan segenap tenagany4

dan menjalankan kewajibannya.

"sesungguhny a y ang mew aj ibknn atasmu (mel"altsann-

kan hukum-hukum) Al-Qi an, benar-benar akan

mengembaliknn knmu lu tempat lumbali...."

Musa pernah dikembalikan ke negeri tempat ia
keluar dan terusir darinya. Allah mengembalikan-
nya ke negeri itu untuk menyelamatkan orang-
orang lemah dari kaum Musa dengan usaha Musa
itu, menghancurkan Fir'aun dan para pembesarny4
dan kesudahan yang baik adalah milik orang{rzmg
yang mengikutipetunjuk. Oleh karena itu, ber-
jalanlah kamu di jalanmu, dan serahkan urusan
penentuan antara dirimu dengan kaummu kepada
Allah yang telah mewajibkan atasmu melaksanakan
hukum-hukum Al-Qur' an.

y * t-r.ii'' u.{iliie,;'i; {o S'
*

"...Katakanl.ah,'Tithanku mengetahul orong ffi
membawa petunjuk dan orang yang dalam hsesatan

y ang rry ata."' (al-Qashash: 85)

Serahkan kepadaAllah urusan unhtk membalas
orang-orang yang mengikuti petunjuk dan yang

sesal
Ketika Allatr mewajibkan atasmu melaksanakan

hukum-hukum Al-Qur'an, itu tak lain merupakan
nikmat dan rahmat-Nya kepadamu; karena sebe-

lumnya tak pernah terdetik dalam hatimu bahwa
engkau akan menjadi orang yang terpilih untuk
menerima amanat ini. Sementara maqam pembawa

amanah ini adalah maqam yang agung, yang tak
berani engkau harapkan sebelum engkau men-
dapatkan amandh itu.

"Dan lmmu tidakpernah menglwap agar Al-fui an

diturunknn lupadamu, tetapi ia (diturunlnn) larenn
suatu rahm.at yartg besar dari Tithnnmu....'l

Ini merupakan penjelasan yang pasti tentang
kenyataan bahwa Rasulullah tidak pernah meng-

harapharap menjadi pembawa risalah, tapi yang

beliau terima itu adalah karena pilihan Allah. Allah
menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih
yang Dia kehendaki pula. Ihr merupakan keduduk-
an yang lebih tinggi dari skup yang dipikirkan ma-

nusia, sebelum Allah memilihnya dan menyiapkan-
nya untuk menaikkan derajatnya ke maqamitu.

Amanah itu adalah bentuk kasih sayang Ailah
terhadap Nabi.Nya dan bagi umat manusia yang

Dia pilih untuk Dia berikan petunjuk dengan risalatt

ini. Rahmat-Nya yang Dia anugerahkan kepada
orang{rang yang terpilih, bukan orangorang yang

mengharapkannya. Karena di sekelilingnya ter-
dapatbanyak orangArab dan orang daribani Israel
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yang mengharapharap mendapatkan risalah yang
ditunggu-tunggu di alftir zaman itu. Namun, Allah
telatr memilih orangyang akan diserahi amanah itu,
yaihr orang yang tak mengharapharapnya, dan tidak
memintanya. Sesuai dengan ilrnu Allah mengenai
siapayang mempunyai kesiapan unfuk menerima
anugerah yang amat besar ini.

Oleh karena itu, Rabbnya memerintahkanya-
ketika Dia memberikannya anugerah Kitab Suci ini-

-agar beliau tidak menjadi penolong orang-orang
kafr, dan memperingatkannya bahwa mereka akan
menghalanginya untuk menerima ayat-ayat Allah.

Juga memberikan beliau akidah tauhid yang murni
dalam melawan kemusyrikan dan orang-orang
musyrik.

+::l j,-i355;&3#.W;jKN
U'rKJ;"q:,tl1-,;y.:aiyaj'L; 6i
$f;fl;\;titL$tc&oi$t++}i
&1,;+*frfg;ti"*r'ly56r6,Kj
"...Sebab itu, janganl.ah seknli-lali kamu menjadi

penolnng bagi orang-orang knfr.Janganlnh selnli-kali
msrela dapat menghal"angimu dari (rneny ampaikan)
ayat-ayatAllnh, sesudnh ayat-ayat itu diturunlwn lcc-

pa.damu, d an snulah merelw fupadn (j akn) Tuhnnmu.

Janganlah seluli-selmli knmu termasuk orang-orang

yarg mempns elattulmn Tfultan,Jarryanlnh lamu semb ah

di sampirry (menlembah) Allnh, tuhan apa pun yang
lain. Tidak ada tuhan (yang berhak disernbah) me-

lainlan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kzcuali
Allnh. Bagi-Nyal.ah segal^a pmentuan, dan hanya lu-
pana- Nyalnh lamu dileernbalilmn. " (al-Cflul}aash: 86-

88)

Ifu merupakan dentangan terakhir dalam surah
ini, yang memisahkan antara Rasulullah dan jalan

beliau dengan kekafiran dan kemusyrikan serta
jalannya. Juga menjelaskan kepada para pengikut
Rasulullah mengenai jalan mereka menuju hari
kiamal Dentangan terakhir itu datang ketika Rasu-

lullah sedang berada di perjalanan hijrah beliau
yang menjadi pemisah antara dua periode yang
berbeda dalam periodeperiode sejarah Islam.

"...Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu menjadi
penolong bagi orang-orang lafr." (al-Qashash: 86)

Karena tidak mungkin ada saling membela dan
saling menolong antara orang-orang beriman de

ngan orang-orang kafr. Mengingat jalan keduanya
berbed4 dan manhaj keduanya berbeda pula. Mereka
adalah tentara Allah, sementara orangorang kafir
itu adalah tentara setan. Mak4 atas dasar apa kedua
kelompok ihr bisa saling menolong? Dan, apayang
dijadikan objek untuk tolong-menolong?

'Janganlah selnli-ltali muekn dnpat menghalnngimu
dari (menyampaiknn) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-
ayat itu diturunlmn ktpadamu...."

Karena orangorang kafir itu selalu menghalangi
para pembawa dalcwah dari dakwah mereka de-
ngan pelbagai cara dan perangkat. Sementara orang-
orang yang beriman selalu berjalan di jalannya
tanpa dapat disimpangkan oleh pelbagai peng-
halang, dan tak dapat dihalangi oleh musuh-musuh
mereka. Karena di depan mereka ada ayat-ayat
Allah, dan mereka mengimani ayat-ayat itu.

". . .Dan ssrulnh merekn lcepadn (jalnn) Tuhanmu. . . "
dengan dalnMah yang tulus dan jelas, yang tak ada
kesamaran padanya. Dakwah mengajak manusia
kepada jalan Allah, bukan kepada nasionalisme,
tidak kepada fanatisme, tidak kepada tanah, dan
tidak pula kepada bendera. Juga tidak kepada mas
lahat dan keunfungan materi, tidak untuk meng-
ikuti hawa nafsu, dan tidak pula untuk memenuhi
syahwal Maka, siapa yang mau, silakan ia meng-
ikuti dakwah ini dengan total, dan hendaknya ia
mengikutinya. Sedangkan, siapa yang meng-
hendaki selainnya, maka ini memang bukan jalan
untuknya.

". . Janganlah s ekali - s elak knmu termacuk nrang- zrang
yang mempusekutulan Tuhnn." (al-Qashash: 87)

Al-Qur'an menegaskan kaidah ini dua kali,
dengan melarang dari kemusyrikan dan melarang
dari mengambil tuhan-hrhan lain selainAllah. Karena
itu adalah persimpangan jatan dalam akidah, antara
kejelasan dan kesamaran. Di atas kaidah ini, ber-
dirilahbangunan akidah ini seluruhnya, juga etika-
nya, aKrlaknya, beban-bebannya, dan seluruh atur-
an hukumnya. Ia adalah poros yang padanya ber-
temu seluruh pengarahan agama, dan seluruh atur-
an hukum. Oleh karena itu, ia disebut sebelum se-

tiap pengarahan dan sebelum setiap aturan hukum.
Kemudian Al-Qur'an menegaskan hal ini lebih

lanjut.

"...Tidak adn tuhnn (yang berhak disembah) melain-
kan Dia. Tiap-tiap sauatu pasti birasa, lucuali All"ah.

Bagi-Nlalah segala penentuan dan hanyt kepada-

Ny akh knmu dikembalilan." (al- Qashash: 88)
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".. .Tidnk adn tuhnn (yang berhak disembah) melnin-
lan Din...."

Tidak ada Islam kecuali untukAllah. Tidak ada

ibadah kecuali kepada-Nya- Tidak ada kekuatan ke
cuali kekuataan-Nya. Dan, tidak ada tempat ber-
lindung kecuali kepada perlindungan-Nya.

". . .Tiap-tiap sesuatu pasti birmsa, lucuali Allah...."

Segala sesuahr pasti akan hilang. Segala sesuatu
pasti lenyap. Harta dan kemegahan. Kekuasaan dan
kekuatan. Kehidupan dan kenikmatan. Bumi ini
dan manusia yang ada di atasnya. Langit dan apa
yang ada di dalamnya. Semesta ini seluruhnya serta
apa yang kita ketahui darinya dan apa yang kita
tidak ketahui. Semuanya. Semua ihr pasti binasa.
Dan, hanya Allah yang kekal.

". . . Bagi-Nyal"ah segaln pmentuan. . .. "

Dia memutuskan apa yang Dia kehendaki dan
menenhrkan sebagaimana yang Dia kehendaki.
Tidak adayang menjadi sekutu-Nya dalam penen-
tuan-Nya, tidak ada yang dapat menolak keputusan-
Nya, dan tidak ada yang dapat menghalangi pe-

rintah-Nya. Apa yang dikehendaki-Nyalah yang
terjadi, sedang yang selainnya tidak.

". . .Dan lwnya lcepadn-Nyalnh lamu dilumbaliknn."
(al-Qashash:88)

Tidak ada tempat berkelit dari ketenhran-Nya,
tidak ada tempaf unhrk lari darikeputusan-Ny4 dan
tidak ada tempat mengadu dan berlindung selain
kepada-Nya.

Seperti itulah surah ini ditutup, yang padanya

tampak jelas tangan kekuasaan Allatr, yang menjaga
dakwah dan membentenginya. Juga yang meng-
hancurkan kekuatan-kekuatan yang tiran dan mem-
bangkang, serta menghapus kekuatan ifu . Surah ini
dihrtup dengan penjelasan tentang kaidah dalnvah.
Y adrbr, Wihdnniy ah Nlah, dan bahwa uluhiah, sifat
baqa, hak membuat ketentuan dan keputusan
hanyalah milikAllah semata. Agar para pembawa
dakwah berjalan di jalannya di atas pehrnjuk, penuh
percaya diri, ketenangan, dan keyakinan. I
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fiANAfl AI.'ATTilAflAAf
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Dengan menyebut niuna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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"Alif laam miirn (t) epakah manusia ihr me
ngira bahwa mereka dibiaxkan (saja) mengata-
kanr'Kami telah beriman', sedang mereka
6dal( diuji lagi? (2) Sesungguhnya Ibmi telah
menguji orang-orang ya^ng sebelum mereka,
maka sesungguhnya Allah mengetahui. orang-
orang yang benar dan sesunguhnya Dia me-
ngetahui orang-orang yang dusta. (3) Ataukah
orang-orang yang menge"jai'en kejahatan ihr
mengira bahwa mereka akan luput (dari azab)
Kami? Amatlah bunrk apa yang mereka tetap-
kan iur. (a) Barangsiapa yang mengharap per-
temuan dengan Allah, maka sesungguhnya
wa.khr (yang dijanjikan) Allah itlo pasti datang.
Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi lvlaha
Mengetahui. (5) Dan bara.ngtiapa yang ber-
jiha4 maka sesungguhnya jihadnya ihr adalah
untuk dirinya sendiri. Sesunguhnya Allah
benar-benar Mahal<aya (udah memerlukan se-

suahr) dari semesta alan (6) Orangorangyang
berima.n dan beramal salelr, benar-benar akan
Ibmi hapuskan dari mereka dosadosa mereka
dan benarbenar akan Kamiberi merekabafas-
an yanglebih baik dari apayang meneka kerja-
kan. (7) I(ard wajibkan manusia (berbuat) ke-
baikan kepada dua orang ibu-bapalcnya. Dan
jika keduanya memaksamu untuk mem-
persekuhrkan Aku denga"n sesuahr yang tidak
ada pengetahua^nmu tentang itr, maka jangan-
lah kamu mengilarti keduanya tlanyakepada-
Kutah kembalimuo lalu Aku kabarkan kepada-
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mu apa yang telah kamu kerja^kan. (8) Orang-
orang yang beriman dan mengerjaka^n amal
saleh benar-benar akan Kami masukkan
mereka ke dalam (golonga.tr) orang-orang yang
saleh. (9) Dan di antara manusia ada orang
yang berkatar'Kami beriman kepada Allah.'
Apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada
Allab ia menga^nggap fitnah manusia itr se-
bagi azab Allatr. Dan sungguh jika daang
pertolongan dari Ttrhanmu, merekapasti aka"n
berkata,'Sesungguhnya kami adalah beserta-
mu.'Bukankah Allah lebih mengetahui apa
yang ada dalam dada semua manusia? (10) Se-
sungguhnya Allah benar-benar mengetahui
orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya
Dia mengetahui orang-orang yang munalik
(11) Dan berkatalah orang-orang kalir kepada
orang-orang yang beriman, 'Ikutilah jalan
kami, dan nanti kami akan memikul dosa-
dosamu.' Dan, mereka (sendiri) sedikit pun tidak
(sanggup) memikul dosa-dosa mereka. Se-
sunguhnya mereka adalah benar-benax oriang
pendusta. (12) Sesungguhnya mereka akan
memikul beban (dosa) mereka, dan beban-
beban (dosa yanglain) di sampingbeban-beban
mereka sendiri. Da^n, sesungguhnya mereka
akan ditanyapada hari kiarnattentangapa yang
selalu mereka ada-adakan.' (13)

Pengantar
Surah al-'Ankabuut merupakan surah kelompok

Makkiyyah. Beberapa riwayat mengatakan bahwa
sebelas ayat yang pertama dari surah ini
merupakan kelompok Madaniyyah. Hal itu karena
disebutnya kata "jih"ad" dNr'brang-orang murnfik"
dalam ayat-ayat tersebul Namun, kami merajihkan
bahwa surah ini seluruhnya Makkiyyah. Ada
riwayat yang menceritakan asbabun nu4tl ayatyalg
kedelapan dari surah ini bahwa ia diturunkan
berkenaan dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Abi
Waqqash, seperti yang akan kita baca nanti. Dan,
masuk Islamnya Sa'ad itu secara pasti terjadi di
Mekah. Dan, ayat ini merupakan bagian dari se-
belas ayat yang dikatakan sebagai ayat-ayat ke
lompok Madaniyyah itu. Oleh karena itu, kami
merajihkan Makkiyyahnya seluruh ayat itu.

Sedangkan penafsiran tentang disebubrya kata
"jihad" dalam ayat ini, maka hal itu mudah saja.
Karena ia membicarakan tentang berjihad melawan
fitnah. Atau, jihad hati agar sabar dan tak terfitnah.
Hal ini jelas terlihat dalam redaksi ayat. Demikian

juga disebutnya kata "orang-orang munafik'; hal itu
berkenaan dengan penggambaran keadaan satu
tipe manusia.

Surah ini secara keseluruhan berjalan pada be-
nang merah yang satu, sejak permulaan hingga pe
nutup.

Ia dimnlai setelah huruf-h ur uf mu q ath - thn' ah de
ngan pembicaraan tentang iman dan fitnah. Juga
tentang beban-beban keimanan yang sebenarnya
yang menyingkapkan hakikatjiwa manusia. Karena
keimanan itu bukan sekadar kata-kata yang di
ucapkan dengan lidah. Namun, ia adalah kesabaran
dalam menanggung kesulitan dan beban-beban
dalam menanggung kata-kata yang dipenuhi de-
ngan kesulitan dan beban ini.

Hal ini hampir menjadi poros dan topik utama
surah ini. Kemudian redaksi surah ini setelah pem-
bicaraan tadi memaparkan kisah-kisah Nabi Nuh,
Ibrahim, Luth, Syu'aib, juga kisah-kisah 'Aad,
Tsamud, Qarun, Fir'aun, dan Haman, yang dilaku-
kan dengan pemaparan yang cepat. Pemaparan
yang menggambarkan pelbagai macam rintangan
dan fihah di jalan dahrah kepada keimanan di se
panjang generasi.

Kemudian mengomentari kisah-kisah tersebut
dan menunjukkan kekuatan-kekuatan yang diguna-
kan untuk menghalangi kebenaran dan petunjuk,
sambil mengecilkan nilai kekuatan-kekuatan itu
dan merendahkannya" Allah kemudian menghabisi
seluruhnya,

'Makn, rnasing-masing (mneka itu) Kami silcsa di-
sebabknn dosanya. Di antara merelm ada yang Kami
timpalwn leep adnny a huj an batu krrikil, di antara mereka

ada yang ditimpa suara luras yang mengguntur, di
antara merela adn yang Kami bmamlun lu dnkm bumi,
dan di antara mereka. adn yang Kami tenggelamkan. "
(al-'Ankabuuf 40)

Kemudian Al-Qur'an memberikan perumpama-
an yang bergambar bagi seluruh kekuatan itu, yang
memvisualkan kelemahan dan kerapuhannya,

"Perump amaan lrang- lrang ) ang mengambil p elin-
dung-pelindung selain Alkh adakh seperti lnba-laba
yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang
paling lemah adalah rumah l"aba-laba kalnu mereka
mengetahui." (al-'Ankabuut 41)

Setelah itu mengaitkan antara kebenaran yang
terdapat dalam dakwah-dakwah itu dan kebenaran
yang ada dalam penciptaan langit dan bumi. Kemu-
dian menyatukan antara dalr"rrah itu seluruhnya
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dengan dakwah Muhammad saw. karena semua-

nya berasal dari Allah. Semuanya adalah dalavah
yang satu kepada Allah. O leh karena itu, Al-Qur' an

setelah itu berbicara tentang Kitab Suci yang ter-
akhir dan bentuk penerimaan orang{rang musyrik
terhadapnya. Yaitu, mereka meminta didatangkan
hal-hal supranatural dan tak merasa cukup dengan
Kitab Suci ini beserta kandungan yang ada di dalam-

nya, berupa rahmat dan pengingat bagi orangorang
yang beriman. Mereka juga meminta disegerakan
azab bagi mereka, dan nerakaJahannam itu menye
limuti orang-orang kafir. Tapi, mereka kemudian
bersikap kontradiktif dalam logika mereka,

"Sesungguhnya jila kamu tanyakan kepada merekn,

'Siapakth yang menjadiknn langit dan bumi dan

menundukkan matahari dan bulan?' Tentu mereka

akan menj awab, Allah."' (al-'Ankabuuti 61)

"S esungguhnya jikn lwmu mmnnyakan l"pon" merekn,

'Siapaknh yang menurunlcan air dari lnngit lnlu meng-

hidupkan dengan air itu bumi sesudnh matinya?' Tentu

m n e kn alwn mmj aw ab, Allnh. " (al-" At*abuuf 63)

'Mala apabiln mnekn nnik knpal, merekn mendoa lu-
pada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-

Nya. " (al-'Ankabuuil 65)

Namun, mereka bersama ini semua tetap menye
kuhrkan Allah dan memfitnah orangorang beriman.

Di tengah perdebatan ini, Allah mengajak kaum
beriman untuk berhijrah menyelamatkan agama
mereka dari fitnah. Tapi, hal itu dilakukan bukan
karena takut mati, karena,

'Tiap-tiap yang beriiwa aknn mnasaknn mnti. Kemu-

dian hnny alah lup adn Knmi knmu difumb aliknn. " (al-

'Ankabuut 57)

Juga bukan karena takut kehilangan rezeki,

"Berapa banyak binatang yang tidnk (dapat) membaua
(mengurus) rezekinya sendiri. Alkhkh yang memberi

reaeki kep adany a dnn lupadamu. " (al-'Ankabuut:
60)

Surah ini kemudian ditutup dengan memuliakan
orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan mene
nangkan mereka atas petunjuk dan meneguhkan
mereka,

"Dan lrang-zrang yang berjihad untuk (mencari

luridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tuniukkan
kepada mereknj a,lnn-j aLan Kami. Saungguhnya Attnh
benar-benar beserta zrang-lrang jang berbuat baik."
(al-'Ankabuufi 69)

Maka, bersenyawalah penutup ini dengan pem-

bukaan surah ini. Juga menjadi jelaslah hikmah
redaksi dalam surah, kekuatan episode-episodenya
arrtarapembukaan dan penutup, di seputar poros-
nya yang pertama dan topik utamanya.

Redaksi surah ini berbicara seputar poros yang
satu ini dalam tiga kelompok pembicaraan.

Iklompok ayat-ay at y ang pertamaberbicara ten-
tang hakikat iman, sunnah cobaan dan fihrah, dan
nasib akhir orang{rang yang beriman, serta muna-
fikin dan kafrin. Setelah itu menjelaskan masalah
tanggung jawab pribadi setiap orang bahwa sese
orang tidak akan menanggung kesalahan orang lain
sedikit pun pada hari Kiamat.

"Sesungguhnya mnelw almn ditanya padn h"ari Kiamnt
tentang apa yang selalu mereka ada-adakan " (al-

'Ankabuufi 13)

Kelompok ayat-ayat yang ktduaberbicara tentang
kisah-kisah yang telah kami singgung sebelumny4
sambil memaparkan fitnah dan rintangan-rintangan
yang menghiasai jalan dakwah dan para dai, serta
merendahkan nilai semua fifuiah dan kekuatan itu
jika dikomparasikan dengan kekuatan Allah. Juga
berbicara tentang kebenaran yang terdapat dalam
dakwah para rasul, bahwa kebenaran itu jugalah
yang terdapat dalam penciptaan langit dan bumi.
Semuanya berasal dari Allah.

Kel,ompok ay at-ay at yang lutigaberbicaratentang
larangan mendebatAhli Kitab kecuali dengan cara
yang baik Namun, dikecualikan adab ini jika meng-
hadapi orang-orang yans z,alim dari mereka. Juga
tentang kesatuan agnma seluruhnya, dan kesatuan-
nya dengan agama terakhir ini yang ditolak oleh
orang{rang kafir ihr, dan didebat oleh orangorang
musyrik. Surah ini kemudian dituhrp dengan pene
guhan dan berita gembira serta penenang bagr para

mujahidin di jalan Allah,

"Sesungguhnya Allnh ben"ar-bmnr besnta zrang-nrang

y ang b er buat baik.' (aI-' Arr/rabuut: 69)

Dalam pemaparan topik-topik surah ini, dari
pembukaan hingga penutupnya, diselingi dengan
dentangan-dentangan yang kuat dan mendalam
seputar makna keimanan dan hakikatnya; yang
mengguncangkan batin dengan kuat. Juga me-
ngajaknya untuk berdiri di depan beban-beban
keimanan dengan sikap serius dan tegas; dengan
memberi pilihan antara menanggung beban ter-
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sebut atau mencampakkannya. Sedangkan jika
tidak, maka yang ada adalah kemunafikan yang

dibongkar olehAllah.
Ia adalah dentangan-dentangan yang tak dapat

digambarkan selain dengan nash-nash Al-Qur'an
yang menceritakannya. Di sini kami cukupkan de
ngan menyinggungnya, unhrk kemudian kami akan
paparkan di tempatnya dalam redaksi surah ini.

cobaan da"n Kesem;; **

' Alif lnnm miim. " (aI-' Artkabuut: 1)

Huruf-huruf. al-muqath-tha'ah yang kami pilih
dalam menafsirkannya merupakan huruf-huruf
untuk memberi peringatan bahwa ia adalah materi-
materi dasar Kitab Suci yang diturunkanAllah yang

terangkai dari huruf-huruf seperti ini, yang dikenal
oleh orangorang Arab. Sehingga mudah bagi mereka

untuk mengarang perkataan-perkataan yang mereka

kehendaki dari huruf-huruf yang sama itu. Namun,

nyatanya mereka tak mampu mengarang seperti
Kitab Suci ini dari huruf-huruf yang sama itu.
Karena Kitab Suci ini berasal dari Allah, bukan
ciptaan manusia.

Kami telah katakan sebelumnya bahwa surah-

suratr yang diawali dengan huruf-huruf ini mengarr
dung pembicaraan tentang AlQur'an. Terkadang
secara langsung setelah huruf-huruf ini dan ter-
kadang pula di pertengahan surah, sepertiyang ada

dalam surah al-'Ankabuut ini. Di dalamnya terdapat
ayat-ayat,

"Bacal.ah apa yang telah diwaltyulan leepadnmu, yaitu
Al- Kitab (Al- fui an).' (al-'Ankabuuu 45)

'Dan dzmikian (pukkh) Kami turunlun kcpadamu

Al-Kitab (Al- @i an)." (al-'Ankabuuf 47)

'Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-

Qian) sesuatu Kinb pun dan lamu tidnk (pemah)

imulis suatu Kitab dengan tangan lananmu." (aI-

'Ankabuuf 48)

'Dan apakah tidnk cukup bagi mnekn bahwa Kami
telah menurunkan kepadamu Al-Kinb (Al-fotian)
sedang dia dibacakan kepada mereka?" (al-'Anka-
buut 51)

Juga ayat-ayat yang sejalan dengan kaidah yang

kami pilih dalam menafsirkan huruf-huruf dalam
pembukaan surah ini.

Setelah pembukaan ini, dimulailah pembicaraan

tentang iman, dan fitnah yang dihadapi oleh orang-
orang yang beriman dalam mewujudkan keimanan
ini. Juga menyingkap orang-orang yang benar-
benar dan yang mendustakan agama, melalui pel-

bagai fitrah dan cobaan.
t

<,frK.{Jrt4(,3d1rfil"i,;,1ii;
Ga<'.t'K\:"J4:#ntli*ti5fi

sa,a\:;j4J
"Apaluh mnnusia itu mmgira bahwa mereka dibinrknn
(saja) mengatalan, 'Kami telah beriman', sedang

mereka tidak diuji lagi? Suungguhnya kami telah

menguji nrang-orang jang sebelum mereka, maka se-

sungguhnya Allnh mengetahui orang-orang yang benar

dan sesungguhnya Dia mengetahui zrang-lrang yang
dus ta. " (aI: Ankabuut 2-3)

Ini merupakan dentangan pertama dalam po-

tongan yang kuat dari surah ini. Ditampilkan dalam
bentuk pertanyaan pengingkaran bagi pengertian
manusia tentang keimanan, dan persangkaan mereka

bahwa iman itu hanya kata-kata yang diucapkan
dengan lidah.

'Apalrah mnnusin. itu mmgira bohwa mereka dibinrl(nn
(saj a) mrnganlun,'Kami telnh brimnn', sednng m.erela

tidak diuj i lngi ? " (aI-' Ar*abuuil 2)

Keimanan bukanlah sekadar kata-kata yang
diucapkan. Namun, ia adalah hakikatyang mem-
punyai beban-beban; amanah yang mempunyai
konsekuensi; jihad yang memerlukan kesabaran;
dan usaha yang memerlukan daya tahan. Sehingga
tidak cukup seseorang berkata, "Saya beriman."
Mereka tak dibiarkan cukup mengatakan seperti ini
saja, hingga mereka mengalami cobaan, dan mereka
bertahan menghadapi cobaan ihr, unhrk kemudian
keluar dari cobaan tersebut dalam keadaan bersih
unsur-unsur diri mereka dan murni hati mereka.
Seperti api membakar emas sehingga terpisahlah
antara emas itu dengan unsur-unsur'murah yang
tercampur dengannya (dan inilah asal kata ini
secara bahasa dan ia memiliki makna, nuansa, dan

sugesti tersendiri) demikian juga halnya yang di.
lakukan oleh cobaan ihr terhadap hati manusia.

Cobaan terhadap keimanan ini merupakan asal
yang tetap, dan sunnah yang selalu berlangsung,
dalam timbangan Allah.

"Sesungguhnya Kami telnh menguji orang-zrang yang

$;-,'
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s ebelum muelw, maka s esungguhny a Allah mmgetahui

\rang-orang )ang benar dan sesungguhnya Dia me-

ngetuhui nrang-orang yang dustn "(al-tAnkabuuf 3)

Allah mengetahui hakikathati manusia sebelum
memberikan cobaan ifu. Namun, cobaan itu me-
nyingkapkan hakikat hati mereka di dunia realita
seperti yang tersingkap dalam ilmu Allah, tapi
terfuhrp dari ilmu manusia. Dengan demikian, ma-

nusia dihisab sesuai dengan apa yang teriadi dari
amal mereka, bukan sekadar apa yang diketahui
olehAllah tentang perkara mereka. Ini merupakan
anugerah dariAllah dari satu segi, dan keadilan dari
segi lain, serta pendidikan bagi manusia dari segi
lain pula. Sehingga, mereka tak menilai seseorang
kecuali dari perkaranya yang tampak, dan dari hasil
perbuatannya. Karena mereka tak lebih tahu dari
Allah tentang hakikat hatinya!

Kita kembali kepada sunnah Allah dalam mem-
berikan cobaan kepada orang-orang beriman dan
menimpakan fitnah kepada mereka. Sehingga, di.
ketahuilah siapayang benar di antara mereka dan
siapa yang berdusta. Karena, keimanan adalah
amanah Allah di muka bumi, yang tak dapat di.
emban kecuali oleh merekayang memang berhak
dan mampu mengembannya, serta mempunyai ke
ikhlasan dan kesungguhan dalam hatinya. Se
dangkan, orang-orang yang memilih santai dan
kesenangan diri, keamanan dan keselamatan diri,
serta harta benda dunia dan godaan, maka mereka
bukanlah orang-orang yang berhak dan mampu
mengemban amanah itu.

Pasalny4 ia adalah amanah kekhalifahan di muka
bumi, memimpin manusia ke jalan Allah, dan me
wujudkan kalimat-Nya di dunia kehidupan. Ia ada-

lah amanah yang mulia. Ia adalah amanah yang
beral Ia berasal dari Allah yang dengannya manu-
sia berjuang. Oleh karena itu, amanah ini mem-
buhrhkan suahr tipe manusia tertentu yang sabar
menanggung cobaan.

Di antara bentuk fituiah tersebut adalah bahwa
seorang beriman mendapatkan aniaya dari para
pembela kebatilan. Kemudian ia tak menemukan
pihakyang membela dan menolongnya.Juga tak
memiliki kenumpuan unhrk membela dan menjaga
dirinya; serta tak memiliki kekuatan yang dapat ia
gunakan untuk menghadapi kelaliman. Ini adalah
bentuk fitrrah yang jelas, yang tersirat dalam otak
ketika fitnah disebut. Namun, ia bukan bentuk
fitnah yang paling keras. Karena ada banyak fitnah
dalam pelbagai benhrk, yang barangkali lebih pahit
dan lebih cerdik.

Ada fitnah keluarga dan orang-orang yang ia
kasihi, yang ia khawatirkan mereka mengalami
aniaya karena dirinya, sementara ia tak memiliki
kekuatan untuk membela mereka. Dan, mereka
pun bisa pula mengimbaunya untuk mundur dan
menyerah. Kemudian memanggilnya atas nama
cinta dan kekerabatan, serta ketalcilraan kepada
Allah dalam kerabatyang mengalami aniaya dan ke
binasaan karena dirinya. Dalam surah ini dising-
gung sedikit satu bentuk dari fitnah ini, yaitu fitnah
bersama kedua orang tu4 dan itu adalah fitrah yang
suliL

Ada fitnah terbukanya dunia bagi orang-orang
yang berbuat kebatilan, dan mereka dilihat manusia
sebagai orangorang yang berhasil dan terhormat.
Dunia mengelilingi mereka, masyarakat bertepuk
tangan kepada mereka segala rintangan tersingkir-
kan bagi mereka, segala kemuliaan dunia disemat-
kan kepada mereka dan kehidupan yang indah dan
mewah datang menghampiri mereka. Sementara
ihr, dia (orangyang beriman) adalah orangyangter-
campakkan, yang keberadaannya tak dirasakan
orang lain, tak dibela oleh seorang pun, dan tak ada
seorang pun yang merasakan nilai kebenaran yang
ada bersamanya kecuali sedikit saja dari orang-
orang seperti dirinya yang tak memiliki kekuasaan
dalam kehidupan ini sedikit pun.

Ada fitnah keasingan di lingkungan dan keger-
sangan akidah, ketika seorang yang beriman me
lihat segala apayang ada di sekitarnya dan semua
orang di sekitarnya tenggelam dalam gelombang
kesesatan. Sementara itu, dia hanya seorang diri,
asing, dan menjadi buruan.

Ada fitrrah dalam bentuk lain, yang kita lihat tam-
pak jelas pada saat ini. Yaitu, fihrah kedka seorang
beriman melihat pelbagai bangsa dan negara teng-
gelam dalam kemaksiatan, sementara pada wakfu
yang sama masyarakat tersebut meraih kejayaan
dan kemajuan dalam kehidupannya. Di dalam ma-
syarakat tersebut seseorang mendapatkan penjaga-

an dan pemeliharaanyang sesuai dengan nilai ma-
nusia- Ia mendapati negara-negara tersebut sebagai
negara-negara kaya, padahal negara-negara ter-
sebut adalah negara dan bangsa yang menentang
Allah!

Ada fitrah yang paling besar. lebih besar dari ini
semua dan lebih kejam. Yaitu, fitnah nafsu dan
syahwat. Daya tarik bumi, beratnya daging dan
darah, keinginan untuk mendapatkan kenikmatan
dan kekuasaan, atau unfuk hidup enak dan tenang.
Sementara itu, ia mendapati kesulitan unhrk ber-
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istiqamah di jalan keimanan dan bersikap lurus
dalam pendakiannya. Juga ada rintangan dan pe-

lemah semangat di kedalaman diri, dalam pernak-
pernik kehidupan, di logika masyarakat sekitar, dan

dalam pola pandang manusia zamanrry al,

Jika masanya panjang, demikian juga ketika
pertolongan Allah tak kunjung datang, maka fitoiah

ifu makin berat dan makin keras. Dan, cobaan ifu
makin keras dan kejam. Sehingga, tak ada yang

dapat bertahan kecuali orang yang dijaga Allah.
Mereka itu adalah orangorang yang mewujudkan
hakikat iman dalam diri mereka, dan orang-orang
yang diberikan amanah untuk mengemban amanah
yang besar itu. Yaitu, amanah langit di bumi, dan

amanah Allah dalam hati manusia
Allah sama sekali tidak hendak mengazab orang-

orang yang beriman dengan cobaan dan fihrah itu.
Namun, Dia berkehendak untuk melakukan per-

siapan yang hakiki basi mereka unhrk mengemban
amanah. Karena amanah ihr memerlukan kesiapan

tersendiri yang tak dapat terbentuk kecuali dengan

kesulitan-kesulitan yang langsung dirasakan. Atau,
juga dengan meninggikan diri secara hakiki dari
syahwat; dengan bersabar secara hakiki dalam
menanggung kepedihan; dengan menanamkan
keyakinan yang hakiki akan datangnya pertolongan
Allah atau mendapatkan pahala-Nya, meskipun
fitnah tersebut berlangsung lama dan cobaan yang

diterima terasa berat.
Pasalnya, jiwa manusia dibentuk oleh kesulitan-

kesulitan sehingga dengannya menjadi lenyaplah

keburukannya, dan terpancarlah kekuatan-kekuat-
annyayang terpendam dalam dirinya. Kesulitan itu
menimpanya dengan kejam dan keras sehingga
menjadi kuatlah punggungnya, dan menjadi ter-
asahlah dirinya. Demikian juga halnya pengaruh

kesulitan-kesulitan itu terhadap masyarakal Hanya
masyarakat yang paling kukuhlah yang mampu
bertahan menghadapi kesulitan. Demikian juga

masyarakat yang paling kuat tabiatnya, paling kuat
hubungannya dengan Allah, dan paling teguh ke-
yakinannya terhadap dua kebaikan yang ada pada-

Nya: yaitu kemenangan atau pahala. Mereka itulah
orang-orang yang pada akhirnya menerima ben-

dera kepemimpinan. Bendera yang diberikan ke'
padamereka setelah mereka siap dan mendapatkan
cobaan.

Mereka menerima amanah itu dengan melihat-

nya sebagai sesuatu yang amat berharga bagi
mereka. Karena, mereka telah mengeluarkan biaya
yang mahal untuk itu; mereka telah bersabar de-

ngan berat menghadapi pelbagai ujian untuk ittl;
dan mereka merasakan pelbagai derita dan pengor-

banan dalam memperjuangkannya. Orang yang
telah mencurahkan darah dan sarafrtya, mengor-
bankan ketenangan dan kesenangannya, dan ke-
inginan serta kelezatan dunia, setelah itu ia ber-
sabar dalam menanggung aniaya dan kesulitan, ...

tentunya orang seperti ini akan merasakan nilai
amanah yang telah ia perjuangkan dengan segala-

nya itu. Ia tak mungkin akan mencampakkanya
dengan murah setelah ia melakukan pengorbanan

dan menanggung pelbagai derita tadi.
Sedangkan, kemenangan iman dan kebenaran di

akhirnya adalah perkara yang telah ditanggung
oleh janji Allah. Tak ada seorang mukrnin pun yang
meragukan janjiAlah. Jika hal ihr datangnya lam-
bat, maka ihr semata unfuk suatu hikmah yang telah
ditetapkan Allah, dan padanya terdapat kebaikan
bagi keimanan dan orang yang beriman. Karena
tidak ada seorang pun yang lebih cemburu ter-
hadap kebenaran dan para pembela kebenaran me
lebihiAllah. Dan, cukuplah bagi orang-orang ber-
iman yang mendapatkan fitnah dan merasakan
pelbagai cobaan, mereka itu menjadi orang{rang
yang terpilih di sisi Allah, dan menjadi para pe-

megang amanah kebenaran Allah. Kemudian Allah
menyaksikan mereka sebagai orang-orang yang
teguh dalam membela agama, dan Dia memilih
mereka unfuk mendapatkan cobaan itu,

Datam hadits sahih Rasulullah bersabd a, "Orang

y ang paling banyak mendnpatkan nbaan adal.ah para
nabi, kernudian lrang-orang saleh, dan selanjutnya

nrang-zrang yang memiliki derajat yang tingqi dnl.am

agama. Karenn sesezrang dibuikan cobaan sesuai dt-
ngan kualitas agamanya.Jilm agamnnla teguh, makn

ia mendnpatknn tambahnn clbaan."
Sedangkan, orang{rang yang memfitrah orang-

orang yang beriman, dan mengerjakan keburukan,
maka mereka itu tak akan luput dari azab Allah dan
tak mungkin selamat. Meskipun kebatilan mereka
sudah demikianbesarnya dan sudah demikian ter-
sebarnya, dan padanya tampak kemenangan dan
keberuntungan. Karena seperti itulah janji Allah
dan sunnah-Nya di akhir perjalanan.

5, {4} r i^, it-J ./(1i 5}:J;t4\ (;,t,
zs.. tY--'
*P o3'x4

' Ataulah orang- lrang y ang mmgerj aknn kej alntan itu
mengira bahrua merelm akan luput (dari aztb) Kami?
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Am:atlah buruk apa yang mereka tetapkan itu." (aI-
'Ankabuufi 4)

Maka, orang yang membuat kerusakannya
hendaknya tak menyangka bahwa ia akan lWut dari
azab Allah. Jika ada orang yang menyangka seperti
itu, berarti amatburuklah apayang iatetapkan itu,
rusaklah rancangannya, dan melencenglah gam-
barannya. Karena, Allah yang menjadikan kesulitan
sebagai sunnah-Nya dalam menguji keimanan
orang yang beriman dan membedakan antara
orang-orang yang benar dan yang mendustakan
agama. Diapulayang menjadikan penurunan azab
bagi para pembuat dosa sebagai suahr sunnah yang
tak tergantikan, tak terlalaikan, dan tak berubah.

Ini adalah dentangan kedua di ujung surah, yang
menyeimbangkan dentangan pertama dan menye-
suaikannya. Jika fitnah tersebut adalah fitnah yang
terjadi untuk menguji hati, dan menyaring barisan
kaum beriman, maka pengecewaan orang-orang
yang berbuat buruk dan dijatuhkannya azabbagi
orang{rang yang berbuat kerusakan adalah suatu
sunnah Allah yang berlaku dan pasti akan datang.

Sedangkan, dentangan ketiga tercerminkan
dalam menenangkan orang-orang yang meng-
harapkan pertemuan dengan Allah, dan menyam-
bungkan hati mereka dengan-Nya dalam keper-
cayaan dan keyakinan yang penuh,

&6L)4i$5Y;ii6r;i-<(;
trAiv'--

"Barangsiapa yang menghnrap pertemuan dengan All"ah,

maka sesungguhnya waktu (yang dijanliknn) Allah itu,
pasti datang. Dan, Dialah Yang Mahn mendengar lagi
Maha Menge tahui. " (aI: Artdrlabuut: 5)

Sehingga, menjadi tenang dan damailah hati
orang-orang yang mengharapkan pertemuan de-
ngan Allah, sambil menunggu apa yang dijanjikan
Allah baginya dengan penungguan orang yang
penuh kepercayaan dan keyakinan. Mereka me-
nunggu-nunggu hari pertemuan itu dengan penuh
kerinduan dan keyakinan.

RedaksiAl-Qur'an di sini menggambarkan hati
yang mengharapkan pertemuan dengan Allah ini
dalam gambaran yang menyugestikan. Gambaran
orang yang mengharap dan merindukan, dan ter-
sambung dengan yang ada di sana. Setelah itu Allah
menjawab harapan mereka ifu dengan penegasan
yang menyenangkan. Dan, dilanjutkan dengan pe-

nenzurgan yang menggembirakan, yang dimasuk-
kan ke dalam hati mereka. Karena Allah men-
dengarnya dan mengetahui harapannya,

"..Dan, Dialah Yang Maha mendengar l"agi Maha
Mengetahui." (al-'Ankabuut 5)

Dentangan keernpat berbicara kepada hati orang-
orang yang menanggung beban-beban keimanan
dan kesulitan jihad. Juga menjelaskan bahwa ketika
berjihad ihr mereka pada hakikatnya berjihad unhrk
kepentingan dan kebaikan diri mereka, unhrk me-
nyempurnakan keutamaan-keutamaan mereka,
dan untuk memperbaiki urusan dan kehidupan
mereka. I(arena pada hakikatnyaAllah tak memerlu-
kan siapa pun, dan Dia Mahakaya dari siapa pun.

iicr;6:^iL;ea#_uVq+s
+v

"B ar angs i ap a y ang b erj i hnd, m"ala s es unggu hny a j i hnd -
nya itu adalah untuk dirinya send,iri. Sesungguhnya
All"o,h benar-benar Mah"alaya (tidak memerlukan se-

suatu) dnri semesta alnm."(al-'Ankabuut 6)

Jika Allah menetapkan fitnah bagi orang{rang
beriman dan membebankan kepada mereka unfuk
berjihad dengan diri mereka guna menguatkannya
dalam menanggung kesulitan, maka hal ifu unfuk
kepentingan diri mereka, kesempurnaan mereka,
dan untuk mewujudkan kebaikan bagi mereka di
dunia dan akhirat. Karena jihad akan memperbaiki
diri mujahid dan hatinya; meningkatkan gambaran-
nya dan cakrawala pandangannya; menghilangkan
sifat bakhil dengan nyawa dan harta; dan men-
dorong timbulnya potensi-potensi dan kesiapan
yang ada dalam dirinya. Hal ihr seluruhnya sebelum
melihat manfaat yang lebih luas dari pribadinya.
Yaitu, unfuk jamaah orangorang beriman, kebaikan
kondisi mereka, keteguhan kebenaran di antara
mereka, menangnya kebaikan melawan kejahatan
di tengah mereka, dan kesalehan melawan kerusa-
kan.

"Barangsiapa yng b erjihnd, mnkn s esungguhny a jihnd-
nya itu adnlah untuk dirinya sendiri...."

Maka, hendaknya tak ada seorang pun yang
berhenti di tengah jalan, sementara dia sudah me-
nempuh perjalanan jihad yang panjang. Dia me-
minta kepada Allah harga atas jihadnya, meminta
agar Allah memberikan balasan atasnya dan atas
dalavahnya, serta menganggap lambat datangnya
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balasan atas segala kesulitan yang telah ia terima
dalam berjihad! Padahal, hakikatnyaAllah tak men-
dapatkan sesuatu pun dari jihadnya itu. Allah tak me
merlukan jihad manusiayang lemah dan rapuh ihr.

"... Sesungguhnya Allah berwr-bennr Mahalwy a (tidnk
memnlukan s:esuatu) dari semesta alam." (al-tAn-
kabuut 6)

Ia semata anugerah Allah yang membantu ma-

nusia unhrk berjihad, menjadikannya sebagai lha-
lifah di muka bumi, dan memberikan pahala ke-
padanya di akhiral

"Orang-orang yang beriman dan bnamal salzh, bmai -
bennr akan Kami hapuslan dari mneka dosa'dosa

mcrela dnn bmar-benar alan Kami bni muelca balns-

anyarglzhihbaikdmiapayangmereleaknjalun."(al-

'Ankabuuil 7)

Mak4 orang{ftmg beriman yang beramal saleh
hendaknya tenang dan meyakini anugerah yang
akan diberikan Allah kepada mereka, berupa di-

hapuskannya keburukan-keburukan mereka, dan

diberikannya pahala atas kebaikan-kebaikan mereka
Hendaknya mereka bersabar atas beban-beban
jihad, serta bersikap teguh dalam menerima fitnah
dan cobaan. I(arena harapan yang terbentang amat
cerah bagi mereka, dan balasan yang baik me-
nunggu mereka di aldrir perjalanan. Balasan itu saja

sudah amat mencukupi bagi orang yarlg beriman,
hingga ketika ia tak mendapatkan balasan dalam
kehidupan dunia sekalipun.

Setelah itu datang satu bentuk fihrah yang kami
singgung di awal surah, yaitu fikrah keluarga dan

orang-orangyang dikasihi. Maka, di sini diielaskan
sikap yang detail dengan kata-kata yang tegas dan

adil, yang takberlebihan dan tak mengurangi,

j6.1 i'Lilr;*otiCL^^b;t^'ii65

'ii.)A9\,#3,frr;3.1V#6F

&:or+*tto

"Kami wajiblean manusia (berbuat) kebaikan l"pono
dua orang ibu-bapakny a. Jikn keduarry a memalaamu

untuk mnnpuselatukan Aku dzngan sesuatu y ang tidnk
adn p mgenhuanmu tentang itu, mnla j anganhh lmmu

mmgililti laduany a. Hanya lupana- Kukh leembalirnu,

lalu Aku kabarlun lupadamu apa yang telnh knmu
lrnj alun. Orang-omng y ang bniman dnn mengrj alan
arnnl sabh bmar-bennr almn Kami m.asuklan mnelu
ke dalam (golongan) urang-orang yang saleh." (aI-

'Ankabuuil 8-9)

Kedua orang tua adalah kerabatyang paling dekar
Bagi keduanya ada keutamaan dan kasih sayang.

Juga ada kewajiban yaitu wajib mencintai, memulia-
kan, menghormati, dan menanggung nafl<ah ke
duanya. Namun, bagi keduanya tak ada ketaatan
dalam masalatr hakAllah. Dan, inilah jalannya,

"Kami wajiblwn mnnusia (bnbuat) lubaikan l"pod"
dua orang ibu-bapaknya. Jiln keduany a mem.alcsamu

untuk mnnperwkutulmn Aku dcngan sesuatu y ang tidnk
adn p ngaahuanrnu tmtnng itu, m.ala j anganlnh knmu

mmgikuti lceduany a.... "

Hubungan karena Allah adalah hubungan yang
pertama, dan ikatan karena Allah adalah ikatan
yang kuat. Jika kedua orang tua musyrik, maka
keduanya tetap berhak mendapatkan kasih sayang

dan perawatan, tapi bukan ketaatan dan menjadi
panutan. Dan, ihr hanyalah kehidupan dunia, ke-
mudian seluruhnya kembali kepada Allah.

"Hanya lepadn-Kulah kcmbalimu, I'alu Aku kabarlmn

lwpatlnmu apa yarry telnh lamu knjalan." (al-'Att-
kabuuil 8)

Kemudian Allah memisahkan antara orangorang
yang beriman dengan orangorang musyrik. Orang-
orang beriman adalah keluarga dan teman yang
sebenarnya, meskipun tak ada hubungan nasab dan

besan di antara mereka,

"}rang-orang yang bniman dan mengerjakan amal
saleh benar-benar akan Kami masukkan mereka ke

dnlnm (gohngan) nrang-orang yang saleh." (al-'ltn-
kabuuil 9)

Seperti itulah orang-orang yang bersambung
dengan Allah kembali menjadi jamaah yang satu,

sebagaimana mereka dalam hakikatnya. Sementara

ikatan-ikatan darah, kekerabatan, nasab, dan per-

besanan hilang dan selesai dengan selesainya ke
hidupan dunia. Karena ia adalah ikatan-ikatan tem-
porer bukan asli, karena keterputusannya dari
ikatan yang teguh yang tak terputuskan.
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Tirmidzi meriwayatkan ketika menafsirkan ayat
ini bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan
Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. dan ibunya, Hamnah
bintiAbi Suffan. Sa'ad adalah seseorangyang amat
berbakti kepada ibunya. Kemudian ibunya berkata
kepadanya, "Apa agama yang sedang engkau
bicarakan ini? Demi tuhan, aku tak akan makan dan
tak akan minum hingga engkau kembali kepada
agama awal kamu, atau aku mati. Sehingga, engkau
akan dicela orang sepanjang masa, dan orangorang
akan berkata kepadamu, 'Hai orang yang mem-
bunuh ibunya"'

Setelah itu ibunya tak makan dan minum selama

satu hari. Kemudian Sa'ad datang kepada ibunya itu
dan berkata, "Ibunda, seandainya engkau mempunyai
seratus nyawa, kemudian nyawamu ihrkeluar safu
persatu, niscaya saydtetap tak akan meninggalkan
agama saya. Maka, makanlah kembali, jika bunda
mau. Dan jikatidak, silakan janganmakan."

Kemudian ibunya hilang harapannya untuk
mengubah pendirian anaknya itu. Maka, ibunya itu
kembali makan dan minum. Setelah itu Allah me
nurunkan ayat yang berisi perintah untuk berbakti
kepada kedua omng tua dan berbuat baik kepada

keduanya, serta tak taat kepada keduanya dalam
kemusyrikan.

Seperti itulah keimanan menang atas fitnah
kekerabatan danhubungan rahim; dan perbuatan

baik serta bakti tetap dipertahankan. Dan, orang
beriman akan menemukan fitnah seperti ini di se-

tiap saat. Maka, hendaknya penjelasan Allah dan
tindakan Sa'ad menjadikan bendera penyelamat
dan keamanan baginya.

Setelah itu surah ini menggambarkan bentuk
yang sempurna bagi tipetipe jiwa manusia dalam
menerima fitnah aniaya dan cemooh. Setelah itu
klaim-klaim dusta mereka pada saat senang. Al-

Qur'an melukiskan dalam kata-kata yang terbatas,
satu bentuk tipe manusia yang jelas cirinya dan
menonjol karakternya,

"^3t-r;4ieGiS$g;irisilfifi#i6u

'Di antara mnnusia ad,a orang yang bnlutn, 'Kami
b eriman lepada Allnh.' MaJ@, ap abik in disakiti (karma

ia beriman) lupadn Allnh, ia mengangap fitnah ma-

nusia itu sebagai aan Alkh. Dan sunguhjilu danng
pertolongan dari Tilhanrnu, mueka pasti akan ber-

lwta,'Sesungguhnya kami adnlnh besntamu.' Bulwn'
knh Allah bbih nmgetahui apa yng ada dnlnm dnda

semua manusia ? Sesurryguhnya Allnh bennr-benar mz-

ngetahui orang- mang yang berimnn, dan sesunguhny a

Dia mengetahui orang-orang yang munafik." (aI-
'Ankabuut 10-11)

Itu adalah satu tipe manusi4 yangmengucapkan
keimanan pada saat senang. Ia sangka keimanan itu
ringan bebanny4 sedikit bekal yang diperlukannya
dan hanya memerlukan ucapan di lidah. Kemudian
ketika'ia disakiti (lwrena ia berimnn) kzpadn Allnh'
karena kata-katayang iaucapkan tadi saatia dalam
keadaan senang dan tak mengalami kesulitan, "ra

menganggap fitnah manusia itu sebagai arub Allnh".
Sehingga, ia menerimanya dengan gamang, dan
menjadi berubatrlah nilai-nilai dalam dirinya, serta
guncanglah akidah dalam hatinya. Ia membayang-
kan bahwa tak ada lagi azab setelah aniaya ini atas

keimanannya, dan azab Allah tak lebih dari azab
yang ia terima saat ini. Dugaannya itu adalatr karena
ia mencampuradukkan antara aniaya yang dapat
dilakukan manusia biasa, dengan azab Allah yang
tak ada seorang pun mengetahui sejauh apa ke
pedihannya.

Ini adalah sikap manusia dengan tipe seperti itu
dalam menerima fitnah pada saat sulil
"'.Dan sungguh jila futangpunlongan dnri Tulmn-

mu, mueka pasti alun bnluta, 'Sesunguhnya knmi
adalnh besertamu.... "'

Sesungguhnya kami besertamu. Sementara
sikap mereka pada saat sulitberubah menjadi me
ngecewakan, kacau, berguguran, tak memandang
dengan baik, dan salah perhitungan. Dan, ketika
datang masa senang, lahirlah klaim-klaim panjang

mereka. Orangorang yang sebelumnya mengkeret
segera tampil memperlihatkan diri. Orangorang
lemah dan berjiwa kalah bangkit seperti singa- Dan,
mereka semua berkata, "Sesungguhnya kami be
sertamu."

"...Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada

dnlnm dadn snnua m.anusia?"(al-'Ankabuuil 10)

BukankahAllah lebih mengetahui apayang ada

dalam dada semua manusia, berupa kesabaran atau

ketakutan, dan keimanan atau kemunafkan? Mak4*'a+;si:"{-4Jv(<tJixi:"ffi J
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siapakah yang ingin ditipu oleh orangorang itu dan
siapayang ingin mereka kelabui?

"Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui lrang-
orang y ang berim.an, dnn s esungguhny a Dia mengetahui

nrang-zrang y ang mun"afik " (al-'Ankabuuu 11)

Allah kemudian menyingkapkan hakikat mereka
sehingga mereka mengetahui diri mereka. Dan,
fitnah itu adalah perangkatuntuk mengetahui siapa
yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik.

Di sini kita cermati sejenak redaksi Al-Qur'an
yang cermat ketika ia menyingkapkan letak kesalah-
an pada manusia tipe seperti ini, ketika "in mmgang-
gap fitnah manusia itu sebagai aqab Allnh" (ayat I0) .

Kesalahannya bukan karena kesabaran mereka
telah melemah unfuk menanggung azab.Karena,
kondisi seperti ini dapat pula dialami oleh orang-
orang beriman yang sebenarnya dalam suafu waktu,
karena kemampuan manusia mempunyai batas.
Namun, mereka tetap membedakan dengan jelas

dalam pandangan dan perasaan mereka arttara
semua aniaya dan penyiksaan yang dapat dilakukan
manusia, dengan azab Allah yang amat pedih. Se
hingga, bagi merekatak ada pencampuradukan
dalam perasaan mereka antara alam fana yang kecil
dengan alam kekal yang besar, hingga pada saat
siksaan manusia melampaui kekuatan dan daya
tahannya Karena Allah dalam perasaan orang yang
beriman, tak ada yang dapat menghapuskan-Nya,
meskipun aniaya telah melampaui kekuatan dan
daya tahannya. Dan, inilah persimpangan jalan
antara keimanan dalam hati dan kemunafikan.

Terakhir, Al-Qur'an memaparkan fitnah penye
satan dan godaan. Juga memaparkan bersamanya
kerusakan pola pandang orang-orang kafir ter-
hadap konsekuensi dan balasan. Kemudian men-
jelaskan bahwa konsekuensi dan balasan itu di-
terima oleh manusia secara individu per indMdu
sesuai dengan masing-masing perbuatannya. Ini
adalah prinsip Islamyang besar, yang mewujudkan
keadilan dalam bentuknya yang paling jelas dan
keadaannya yang paling baik.

L3;qwVG4)I_w.ujiJ\'j
n91.u / o+)Ve,t

&5-6.G,rL6r;4ij'",ir,x;
"Dan bnkntalnh orang-orang knfr lupadn lrang-nrang
yang beriman, 'Ikutilah jalnn kami, dnn nnnti kami
aknn memikul dos a- dos amu.' D an, mereka (sendiri)
sedikit pun tidak (sanSguil memilrul dosa-dosa merekn.

Sesungguhnya merek& adalnh benar-benar orang pen-
dtLsta. Saungguhnya mzrelm alun memikul b eban (dosa)

mnekn, dan beban-beban (dosa yang lain) di samptng
b e b an - b e b an mn e la s en"dir i. D an, s e s ungguhny a mer e kn
aknn dinnya pada hnri Kiamat tmtang apa yang selnlu
merelrn. ada-adalwn." (al-'Ankabuuil 12-13)

Orangorang kafir itu mengatakan hal ini sejalan
dengan pola pandang mereka yang bercorak ke-
kabilahan, yang padanya keluarga besar menang-
gung diyat dan konsekuensi secara bersama. Mereka
menyangka bahwa mereka juga mampu menang-
gung dosa kemusyrikan kepada Allah dari orang
lain dan dapat membebaskan mereka dari beban
tersebut. Dan, itu juga merupakan sikap pelecehan
mereka terhadap kisah balasan di akhirat secara
total,

"Ikutil"ah jalan kami, dan nanti knmi aknn memikul
dosa-dosamu...."

Oleh karena ihr, Al-Qur'an membantah mereka
dengan bantahan yang pasti, dan menjelaskan
bahwa setiap manusia akan kembali kepada Rabb-
nya secara sendiri-sendiri. Kemudian Allah meng-
hukuminya sesuai.dengan amalnya, dan tak ada
orang lain yang akan menanggung dosanya,

"...Dan mereka (sendiri) sedikit pun tidak (sangup)
memikul do sa- do s a merekn.... "

Kemudian Al-Qur'an dengan telak membongkar
dusta dalam ucapan mereka itu,

"... 5 e s unggu hny a me r e ka a dalah b enar - b enar or ang
p endusta." (al-'Ankabuufi 12)

Setelah itu Al-Qur'an membebankan mereka
dosa kesesatan, kemusyrikan, dan dusta mereka.
Juga dosa penyesatan yang mereka lakukan ter-
hadap orang lain tanpa membebaskan mereka itu
dari konsekuensi kesesatan,

"Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa)

merekn, dan beban-beban (dosa yanglnin) di samping
beban-beban muekn sendiri. Dan, sesungguhnya merekn

akan dinnya padn hnri Kiamat tentang apa yang selnlu
merekn ada-adaknn." (al-'Ankabuuf 13)

Al-Qur'an menutup pintu fitnah ini. Sehingga,wi\:J<uiviaa;e;#-tigr
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manusia mengetahui bahwaAllah tak akan meng-
adili mereka secara kelompok. Tapi, Dia akan

mengadili mereka orang per orang. Dan, setiap
orang menanggung konsekuensi apa yang telah ia
perbuat.
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"Sesungguhnya Kami telah menguhrs Nuh ke-
pada kaumrya' maka ia tinggal di anhra mereka
seribu tatrun kurang lima puluh tahun. I\daka,
mereka ditimpabanjir besar, dan mereka ada-
lah orang-orangyangzalim. (14) Ifuni selamat-
kan Nuh dan penumpang?enumpang bahtera
ihr dan Kami jadikan peristiwa ihr pelajaran
bagi semua umat manusia. (15) Dan (iogatlah)
Ibrahfurn, ketika ia berkata kepada kaumnya,
'Sembahlah olehmu Allah da. bertakwalah ke-
pada-Nya. Yangdemikia.n ihr adalahlebih baik
bagimu, jika kamu mengetahul (16) Sesungguh-
nya apa ya^ng kamu sembah selain Allah itr
adalah berhala, dan kamu membuat dusta- Se-
sungguhnya yang kamu sembah selain Allatl
itu tidalc rnarnpu memberikan rezeki kepada-
mu. Maka, mintalah rezeki ihr di sisi Atlalr" dan
sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya-
Ilanya kepada-Nyalah kamu akan dikembali-
l€n. (17) Da"n jika kamu (ora^ng kafir) mendusta-
kan" maka umat yang sebelum kamu juga telah
mendustaka"n. Kewajiban rasul itu tida^k lain
hanyalah menyampaikan (agama Allah)
dengan seterang-terangnya.' (18) Apakah
mereka tidak memperhatikan bagaimana
Allah menciptaka^n (manusia) dari permulaan-
nya, kemudian mengulanginya (kembali)? Se-

a yang demikian ihr adalatr mudah
bagi Allafi. (19) Katakanlah,'Berjalanlah di

(*oka) bumi, maf€ perhatikanlah bagaimana
Allah menciptakan (manusia) dari per-
mulaannya, kemudian Allah menjadikannya
sekali lagi.' Sesungguhnya Alhfi Mahakuasa
atas segala sesuahr. (20)Allah mengazab siapa
yang dikehendaki-Nya" dan memberi rahmat
kepada siapaya.ng dikehendaki-Nya, dan hanya
kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan. (21)

Kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri
(dari azab Allah) di bumi dan tidak (pula) di
l*gt, da^n sekali-kdi fiadalah bagimu pelin-
dung dan penolong selain Allah. (22) Orang-
orang yang kalir terhadap ayat-ayat Allah dan
pertemuan dengan Dia" mereka puhrs asa dari
rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat azab
ya^ng pedih. (23) Maka, tidak adalah jawaban
kaum Ibrahim, selain mengataftan, "Bunuhlah
atau bakarlah dia', lalu Allah menyelamat-
kannya dari api. Sesungguhnya pada yang
demikian ihr benarbenar terdapat tanda-tanda
kebesaran Allah bagi orang-orang yang ber-
iman (24) Dan, berkata Ibrahimr'Sesunguhnya
berhala-berhala yang kamu sembah selain
Allah adalah untuk menciptakan perasaan
kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan
dunia ini kemudian di haxi Kiamat sebagian
kamu mengingkari sebagia^n (yatrg lain) da^n

sebagian kamu mela}nati sebagian (yanglain).
Da"n, tempat kembalimu ialah neraka, dan
sekali-kali talc ada bagimu para penolong pun.'
(25) Makq futfr membenarkan (kenabian)nya-
Darq berkatalah Ibrahimr'Sesungguhnya aku
akan berpindatr ke (tempat yang diperintah-
kan) Ttrhanku (kepadaku). Sesungguhnya
Dialah Yang Mahaperkasa tagi Mahabijak-
sara-' (26) Kami anugerahka.n kepada lbrahim,
Ishd< dan Ya'qub, dan Kami jadika^n kenabian
dan Al-Kitab pada keturunannya, dan Kami
berikan kepadanya balasannya di dunia Se-

sungguhnya dia di akhiraf benar-benar ter-
masuk orang-orang yang saleh. (27) Dan
(ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaum-
nyar'Sesungguhnya kamu benar-benar me-
ngerjakan perbuata.n yang amat keji yang belum
pernah dikerjatran oleh seorangpun dari umat-
umat sebelum kamu.' (28) Apakah sesungguh-
nya kamu pahrt mendatangr laki-laki, menya-
mur4 dan mengerjakan kemungkaran di tem-
pat-tempat pertemuanmu? Maka, jawaban
kaumnya tidak lain hanya mengataka^n, T)atang-
kanlah kepada kami azab Allah, jika kamu
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termasuk orang-orang yang benar.' (29) Luth
berdoa"'Ya Ttrhanlnr, tolonglah aku (dengan
menimpakan azab) atas kaum yang berbuat
kerusakan ihr.' (30) Dan, tatkala uhrsan Kami
(para malaikat) datang kepada Ibrahim mem-
bawa kabar gembira, mereka mengatakan'
"Sesungguhnya kami akan menghancurkan
penduduk negeri (Sodom) ini. Sesungguhnya
penduduknya adalah orang-orang yang zalim.'
(31) Berkata Ibrahim,'Sesungguhnya di kota
ihr ada Luth.' Para malaikat berkata' Thmi lebih
mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami
sungguh*ungguh akan menyelamatkan dia dan
pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia
adalah termasuk or.rng-orang yang tertinggal
(dibinasakan).'(32) Tatkala datang utusan-
utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth,
dia merasa susah karena (kedatangan) mereka'
dan (merasa) tidak punya kekuatan unhrk me-
lindungi mereka- Dan, mereka (para malaikat)
berkata, Janganlah kamu takut dan jangan
(p"h) susah. Sesungguhnya kami akan me-
nyelamatkan kamu da^n pengikut-pengikubnu'
kecrrali istrimu, dia adalah termasuk orang-orang
yang tertinggal (dibinasakan).' (33) Sesungguh-
nya Kami akan menurunkan azab dari langit
atas penduduk kota ini ka.rena mereka berbuat
fasik. (34) Sesungguhnya Kami tinggalkan
daripadanya sahr tanda yang nyata bagi orang-
orang yang berakal. (35) Dan (Kami telah me-
nguhrs) kepada penduduk Madyan, saudara
mereka Syr'aib, maka ia berkata, TIai kaumku"
sembahlah olehmu Allafr, harapkanlah (pafrda)
haxi a^khir, dan jangan kamu berkeliaran di muka
bumi berbuat kerusa}an.' (36) Mak& mereka
mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa gempa
yang dahsyat dan jadilah mereka mayat-mayat
yang bergelirnpangan di tempat-tempat tinggat
mereka. (37) Dan (iuga) kaum'Aad dan Tbamu4
da.tr sungguh telah nyata bagi kamu (ketranctrr
an mereka) dari (puing-puind tempat finggat
mereka- Setan menjadikan mereka memarr-
dang baik perbuatan-perbuatan mereka' lalu
ia menghalangi mereka dari jala"n (Allatr)' se-

dangkan mereka adalah orang-orang berpan-
danga^n tajam, (38) dan (i"Sa) Q*n, Fir'aun,
dan Haman. Sesungguhnya telah datang ke-
pada mereka Musa dengan (membawa bukti-
bukfi) keterangan-keterangan yang nyata.
At€n tetapi, merekaberlaku sombong di (t"uka)
bumr" dan tiadalah mereka orang-orang yang

luput (dari kehancuran ifir). (39) MaI{a, masing-
masing (mereka itu) Karrd siksa disebabkan
dosanya Di a.ntara mereka ada yang Kami tim-
pakan kepadanya hujan bahr kerikil, di antara
mereka ada yang ditimpa suaxa keras yang
menguntur, di antara mereka ada yang Ibmi
benamkan ke ddam bumi da.tr di antara mereka
ada yang Karni tenggelamkan. Afhh sekali-
kali tidak hendak menganiaya mereka, tetapi
merekalah yang menganiaya diri mereka sen-
diri. (40) Perumpamaa^n orang-orang yang me-
ngambil pelindung-pelindung selain Allah ada-
lah seperti laba-laba yang membuat rumah.
Sesungguhnya rumah yang paling lemah ada-
lah rumah laba{aba kalau mereka mengeta-
hui. (al) Sesungguhnya Allah mengetahui apa
saja yang mereka seru selain Allah. Dan, Dia
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (42) Pe-

rumpamaan-perumpamaan ini Kami buat
unhrk manusia; dan dada yang memahaminya
kecuali orang-orang ya"ng berilmu.(43) Atlah
menciptakan langitda"n bumi dengan halc Se-
sungguhnya pada yang demikian ihr tendapat
tanda-tanda kelarasaan Allah bagi orang-orang
mukmin.(4a) Bacalah apa yang telah diwahyu-
ka"tr kepadaniu, yaihr Al-Kitab (Al-Qur'an) dan
dirikanlah shalal Sesungguhnya shalat ihr
mencegah dari (perbuatan-perbuaan) keji dan
mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah
(stralat) adalah lebih besar (keutamaannya dari
ibadah-ibadah yang lain). Alah mengetahui
apa yang kamu kerjakan" (45)

Pengantar
Kelompok ayatyang pertama telah selesai ber-

bicara tentang sunnah Allah dalam memberikan
cobaan kepada orangorang yang memilih keiman-
an. Juga sunnah-Nya dalam menjatuhkan fihah
kepada mereka sehingga dapat diketahui siapa
yang benar-benar keimanannya dan yang berdusta
di antara mereka. Sebelumnya telah disinggung
tentang fitnah dengan aniaya, kekerabatan, pe-

nyesatan, dan godaan.

Sedangkan dalam episode"ini, AlQur'an mema-
parkan contohcontoh fitnah yang menimpa dak-
wah keimanan dalam sejarah umat manusia yang
panjang sejak Nuh a.s.. Al-Qur'an menampilkan
fitnah-fitnah tersebut seperti yang tercerminkan
dalam fituiah yang dialami oleh para rasul, pembawa
dahrah agama Allah sejak awal sejarah umat ma-
nusia Al-Qur'an memaparkan fitnah tersebut secara
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sedikit terperinci dalam kisah Ibrahim dan Luth.
Dan, secara ringkas pada rasul-rasul lainnya.

Dalam kisah-kisah ini tercermin beberapa macam
fitrah, juga kesulitan dan rintangan yang ada di jalan

dakwah.
Dalam kisah Nuh a.s. terlihat besarnya usaha

dan kecilnya hasil yang didapat. Karena ia telah
berdalawah di tengah kaumnya selama 950 tahun,
tapi yang kemudian beriman hanya sedikit saja,

'Maka, merelw ditimpa banji,r bnar, dan merekn ada-

lnh orang-orang yang alim.' (al-'Ankabuuil 14)

Dalam kisah Ibrahim bersama kaumnya terlihat
buruknya tanggapan masyarakat dan kekuatan ke
sesatan. Karena dia telah berusaha segenap tenaga
unhrk memberi petunjuk kepada mereka, dan telah
mendebat mereka dengan huiiah dan logika,

'Maka tidnk adal.ah jawaban ka.um lbrahim, selain

mengatakan,'Bunuhlah atau bakarlah dia."' (al-

'Ankabuut 24)

Dalam kisah Luth terlihat tersebarnya perbuat-

an-perbuatan rendah dan hina sehingga menguasai
masyarakat, yang dilakukan secara terbuka dengan
tanpa malu atau segan-segan. Sehingga, umat ma-

nusia terperosok ke tingkatan penyimpangan yang
paling rendah, disertai dengan sikap melecehkan
terhadap peringatan agama,

'Maka jawaban lnumnya tidnklain hnnyammgata-
kan, 'Datangkanlah kepada lwmi a<pb Allah, jikn
Itnmu tnmasuk orang-orang yary benar."' (al-tAn-
kabuut 29)

Dalam kisah Syu'aib bersama penduduk Madyan
terlihat kerusakan dan pembangkangan terhadap
kebenaran dan keadilan, yang disertai pendustaan

mereka,

"Inlu merelm ditimp a gemp a y ang dnltsy at, dan j adilnh
mnela mayat-m.ayat yang bugelimpangan di tempat-

tempat tingal merela. " (al-'Ankabuut 37)

Dalam redaksi suratr ini juga disinggung tentang
kaum'Aad danTsamud serta kesombongan mereka
dengan kekuatan mereka, juga pengingkaran mereka
terhadap nikmal Juga disinggung tentang Qarun,
Fir'aun, dan Haman, yang memonopoli harta, me
rampas kekuasaan, dan penuh kemunafikan.

Setelah itu Al-Qur'an mengomentari kisah-kisah
ini dengan perumpamaan yang dibuatnya bagi
lemahnya kekuatan-kekuatan yang dipergunakan
manusia untuk menghalangi jalan dakwah Allah.
IGrena kekuatan-kekuatan ifu , meskipun mumpuni

dan unggul, tapi....

"Seperti lnba-lnba y ang mnnbuat rumnh. Saungguhny a
rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba
lrnlau msrelca mengetahui." (al-'Ankabuut 41)

Episode ini berakhir dengan ajakan Rasulullah
untuk membaca Kltab, mendirikan shalat, dan
menyerahkan urusan setelah itu kepadaAllah,

" Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (al'
'Ankabuuf 45)

Berbagai Fibrah terhadap Para Nabi

4;y:3i@4.y;6yeSa6:A:
# <':* "f' -t6'Ai & ;6 a; <';t
4$j4Y,T1ii{'r4i,;-*9'[;J
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"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada

kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu

tahun kurang lima puluh nhun. Makn, mnelw ditimpa
banjir besar, dan mereka adalah zrang-zrang yang

alim. Kami s elamatknn Nuh dan p mumpang-p mum-
pang bahtera itu dan Kami jadilwn pnistiwa itu pe-

lojaran bagi semua umat manusia. "(al-'Ankabuut:
14-15)

Menurut pendapat yang mjih, masa dralnvah Nuh
terhadap kaumnya selama 950 tahun. Rentang
wakhr tersebut ditambah dengan fase sebelum ia
menerima risalah, dalam rentang waktu yang tak
diketahui. Demikian juga ditambah dengan rnasa

setelah selamat dari banjir besar, dalam rentang
waktuyang tak diketahui. Berarti Nabi Nuh mem-
punyai usia yang amat panjang, yang tampak bagi
kita saat ini tidak normal dan tidak dikenal dalam
rentang usia manusia. Namun, kita menerima infor-
masi tersebut dari sumber yang paling tepercaya
dalam wujud, dan ini saja yang menjadi bukti ke
benarannya.

Sedangkan, jika kita ingin menafsirkan hal itu,
dapat kami katakan bahwa bilangan manusia pada

saat itu sedikit dan terbatas. Sehingg4 tak aneh jika
Allah menggantikan banyaknya bilangan bagi gene
rasi-generasi tersebut dengan panjangnya usi4 agar

mereka dapat membangun bumi dan menyambung
kehidupan. IGrena ihr, ketika manusia makin ber-
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tambah banyak, dan bumi sudah mulai dibangun,
maka sudah tak diperlukan lagi pemanjangan usia
itu.

Fenomena ini dapat kita perhatikan terdapat
dalam usia banyak maktrluk hidup. Yaitu, setiap kali
suatu makhluk hidup itu sedikit bilangannya dan
sedikit pula perkembangbiakannya maka makhluk
hidup itu berusiapanjang seperti burungnazar dan
beberapa hewan melata seperti kura-kura ada yang
berusia rafusan tahun. Sementara lalat yang terlahir
dalam jurnlah jutaan, sahr ekornya hanya hidup tak
lebih dari dua pekan. Seorang penyair menggam-
barkan fenomena itu dengan perkataannya,

"Burungny a y ang lnnah bany ak arwkny a, Sednnglan
burung elang yarry kuatjarang anaknya."

Oleh karena ihr, burung elang berusia panjang.
Sedangkan, burung yang lemah pendek usianya.
Dan, Allah mempunyai hikmah yang tinggl.

Segala sesuatu di sisi.Nya telah ditetapkan. Per-
juangan dakwah selama 950 tahun itu hanya meng-
hasilkan jumlah pengikut sedikit yang beriman
dengan Nabi Nuh. Kemudian banjir besar meng-
gulung bilarrgan manusia yang banyak yang z,ahm,
dengan kekafiran merek4 pengingkaran mereka,
dan penolakan mereka terhadap dakwah yang
panjang itu. Sehingga, yang selamat hanya bilangan
yang sedikit itu, yaitu mereka yang menaiki kapal
Nuh. Kisah banjir besar dan kapal itu kemudian
menjadi "pelajaran bagi semua um.at manusia", yang
menceritakan kepada mereka tentang akibat ke-
kafran dan kezaliman sepanjang masa.

*t*

Setelah kisah Nuh, redaksi Al-Qur'an melompati
rentang wakhr beberapa abad, hingga sampai ke.
pada risalah yang besar. Yaitu, risalah Ibrahim a.s.

3tZ:iTlts-;ttu36y,t jv't_+tts

oi c6-tl:;t1it $,: iJr; ;: ; z^ bL$
gie(,'.$i"iri5yg*y<:A;iffl5ni
t,3;\J3ri6i'^+W!t3ur<l,K:;l+i

-Kririoft"y,&a*jeVIWf
S U, gi .J tt-ti e,i|:';# utY\

"Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata kepada

laumnya, 'Sembahlah olehmu Allah dnn bunkwalah
lcepada-Nya. Yang demikian itu adalnh lebih baik
bagimu, j iltn knmu mnryetnhui. S esungguhny a apa y ang
lwmu sembah selninAllnhitu adnlnhbuhnln, dnn kamu
membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah
selnin Allah itu tidak mnmpu memberikan reryki lu-
padnmu; mnlm nintalnh re<eki itu di sisi Allah, dnn
sembahlnh Dia dan bnsyukurlnh kepadn-Nya. Hanya
lsepada-Nyalah lmmu akan dilembalilmn. Dan jilu
kamu (orang lwf.r ) mend.usnkan, m.a.lw umnt y ang se -
belum lamu j uga telnh mendustalmn. Katajiban rasul
itu ti"dnk lain hnnyalah menyampailan (agama Allah)
drrgan seterang-terangny a." (al-'Ankabuuf 16-18)

Nabi Ibrahim mengajakmereka dengan dahilah
yang sederhana dan jelas, yang tak kompleks dan
misterius. Dakwah ifu disampaikan secara teratur
dengan cermaf sehingga sangat baik jika diteladani
oleh para pembawa dakwah.

Ia memulai dengan menjelaskan hakikat dah^/ah
yang ia ajak mereka kepadany4

"...Sembahlah olehmu Allah dan bntnlatakh lupana-
Nyo...."

Setelah itu berusaha menimbulkan kecintaan
dalam diri mereka terhadap hakikat ini, dan kebaik-
an yang dikandung oleh hakikat ini bagi merek4
jika mereka mengetahui di mana kebaikan itu.

"...Yorg dzmikian itu odalnh bbih baik bagimu, jika
lamu mengetnhui. " (aI-' Ankabuufi 16)

Dalam komentar tersebut terdapat dorongan
bagi mereka untuk menghilangkan kebodohan dari
diri mereka dan memilih kebaikan bagi mereka.
Pada wakhr yang sama ia adalah hakikat yang men-
dalam yang bukan sekadar gaya retorika yang me
mikat!

Pada langkah berikutry4 ia menjelaskan kepada
mereka kerusakan kepercayaan mereka selama ini
ditinjau dari beberapa segi. Pertama, mereka me
nyembah berhala-berhala selainAllah, dan ihr ada-
lah penyembahan yang amat bodoh, apalagi jika
karena itu mereka menghindar untuk menyembah
Allah. Keduadengan penyembahan ifu, mereka tak
bersandar kepada bukti maupun dalil. Berhala itu
hanyalah buatan mereka dengan penuh misi dusta
dan kebatilan. Mereka menciptakannya sebagai
suatu ciptaan yang tak ada ceritanya sebelumnya,
karena mereka membuat sesuai dengan dorongan
diri mereka tanpa ada dasar dan kaidah yang men-
jadi pijakan mereka. Kttiga,berhala-berhala ini tak
memberikan manfaat bagi mereka, dan tak mem-
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berikan mereka rezeki sedikitpun.

"...Sesungguhrya yary lamu sembah selnin Allnh itu
tidak mn mpu mernbnilun reryki lupadamtt.... "

Pada langkah keempal ia mengarahkan mereka
kepada Allah untuk kemudian mereka meminta
rezeki kepada-Nya. I(arena ini adalah perlarayang
menjadi pikiran mereka dan menyenhrh keperluan

mereka.

'...Makn mintaLah rezeki itu di sisi Allnh...."

Rezeki itu menjadi pikiran utama banyak orang,

terutama jiwayang tak dipenuhi dengan keimanan.
Namun, mencari rezeln dari Allah semata adalah

hakikat yang bukan sekadar untuk mendorong
kecenderungan yang tersimpan dalam jiwa.

Pada akhirnya ia mengajak mereka untuk me
ngarahkan diri kepada Allah yang memberikan pel-

bagai rezeki kepada mereka, unhrk kemudian mereka

menyembah-Nya dan bersyukur kepada-Nya,

"...Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-

Nyo..'."

Dan teral<hir, dia menyingkapkan kepada mereka
bahwa tak ada tempat berlari dari Allah. Maka, se
baiknya mereka berlari kepada-Nya dalam keadaan

beriman, beribadah, dan bersyukur.

"...Hanya lwpadn-Nyalah kamu alan dikzmbalikan. "
(al-'Ankabuufi 17)

Jika setelah itu mereka mendustakan agama,
maka hal itu amat sepele! Hal itu tak akan me
rugikan Allah sedikit pun, dan tak membuat rugi
Rasul-Nya sedikit pun. Karena sebelumnya telah
banyak orang yang mendustakan agama, sedang-

kan hrgas rasul hanyalah menyampaikan saja,

' Dan j ilca kamu (orang lufr) mmdusnlaa mnla umnt

yang sebelurn lamu juga telah mendustaknn. Ifuwaiib-
an raul itu tidnk lain lwny alnh mmy ampailwn (agama

Allnh) fungan setnang-tnangny a. "(al-'Ankabuut 18)

Seperti itulah, Nabi Ibrahim menuntun mereka
sahr langkah demi sahr langkatr, masuk ke hati mereka
dari tempat masukny4 dan menggetarkan kedalam-
an hati mereka dengan cermat dan mendalam. I-ang-

katr-langkah ini merupakan satu contoh bagi jalan

dahivah yang pahrt diteladani oleh para pembawa

dakwah, dalam berbicara kepada jiwa dan hati
manusia.

Sebelum r"a"hier-a;; * sampai ke akfiir

kisah, ia berdiam sejenak untuk berbicara kepada
semua orangyang mengingkari dalsvah keimanan
kepada Allah secara mutlak. Juga mereka yang
mendustakan kembalinya manusia kepada Allah,
serta mendustakan pembangkitan dan hari akhirat

$tiy\\;.:;3'&Erd\i?s+i::^W'$
, 1"?^vJ:u $*r4;6nj6 s i;;,i J"

iLtF i'ii,i':*tr':LAi74 i *"o:Lffir
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'Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana

Allah rnenciptakan (manusia) dari permulaannya,
leemudian mengulanginya (kembali) ? Sesungguhnya

yang fumikian itu adalah mudah bagi Allnh. Kata-
Irnnlnh, Berjalanlnh di (muln) bumi, m"akn pnhnti-
lanlah bagaimann Allnh menciptalwn (m"anusia) dari
pumulnanny a, leemudian Allnh menj adiknnny a s eknli
lagi. Suungguhnya Allah Mahakuasa atas segala

sesuatu. AILah mengaznb siap a y ang dileehendaki- Ny a,

dnn membni rahmat kep adn siapa y arry dikehmdnki-
Nya, dnn lanya ktpadn-Nyal,ah lamu alun dilwmbali-
kan. Kamu sekali-lali tidak dapat melepaskan diri
(dari azab Allah) di bumi dnn tidnk (puln) di l"angit,

dnn seknlilwli tiadalah bagimu pelindung dan peno-

lnrry selnin Allah.' Dan orang-orang y ang knfa terlndap
ayat-ayat Alkh dan pertemuan dzngan Dia, mueka
putus asa dnri rahmnt-Ku, dnn mnelm itu mendapat

a<ab yang pedih. " (al-'Ankabuuu 19-23)

Ini adalah khithnbyane ditujukan kepada orang
orangyang mengingkariAllah dan pertemuan de
ngan-Nya- Khithabyanedalilnya adalah semesta ini,
dan lingkupnya adalah langit dan bumi. Khithnl me
lalui caraAl-Qur'an dalam menjadikan semesta se
luruhnya sebagai media pemaparan ayat-ayat ke
imanan dan petunjuknya; dan lembaran yang ter-
buka bagi indra dan hati, yang mencari ayat-ayat
Allah di dalamnya, dan melihat bukti-bukti wujud-
Nya dan wihdaniyahNya. Mahabenar janji dan
ancaman-Nya.

A1:
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Panorama semesta dan fenomena-fenomenanya
selalu ada, dan tak pernah lenyap dari pandangan
manusia. Namun, keseriusarurya telah hilang dalam
diri manusia karena perasaan sudah biasa melihat-
nya. Juga melemahkan dentangannya dalam hati
manusia karena seringnya terulang. Oleh karena
itu, Al-Qur' an mengembalikan perhatian mereka
kepada keagungan yang amat gemerlap ifu. Juga
kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang amat
mengagumkan itu. Al-Qur' an mengembalikan per-
hatian mereka dengan pengarahannya yang penuh
sugesti, dan penuh visualisasi terhadap panorama
dan fenomena dalam hati dan batin, serta merang-
sang keingintahuan dan perhatian mereka kepada
rahasia-rahasia dan pengaruh semua ifu.

Kemudian Al-Qur'an menjadikan hal itu sebagai
dalil serta bukti wujud dan wihdaniyahNya,yang
dapat dilihat mata dan dirasakan oleh perasaan. Se
bagai dalil yang tak menggunakan metode per-
debatan rasio yang dingin dan masalah-masalah
logika yang tak mengandung kehidupan dan gerak.
Karena hal itu adalah metode luar yang datang
kepada pemikiran Islam, yang terus asing bagtnya.
Padahal, dalam Al-Qur'an terdapat contoh, manhaj,
dan jalan yang benar bagi hal ini.

'Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana
All"ah menciptalan (manusia) dnri pnmul"a.annya, Iu-
mudian mengulanginy a (bmb ali) ? S erungguhny a J ary
d^emikian itu adalah mudah bagi Allah." (al-
'Ankabuuil 19)

Mereka melihat bagaimana Allah memulai pen-
ciptaan. Mereka melihatnya dalam pohonan yang
fumbuh, dalam telur dan janin, dan dari segala se
suatu yang tidak ada yang kemudian ada- Semua itu
tak dapat dilakukan oleh seluruh manusia, sen-
dirian maupun bersamaan, unfuk menciptakarury4
atau mengklaim bahwa mereka menciptakannya!
Rahasia kehidupan itu sendiri sudah merupakan
mukjizal yang sudah ada dan yang terus ada Muk-
jizat dalam mengetahui bagaimana penciptaannya
dan bagaimana ia datang. Thk ada penafsiran bagi-
nya kecuali bahwa ia merupakan ciptaan Allah yang
menampilkan ciptaan-Nya di setiap detik di bawah
penglihatan mata manusia dan daya tangkap mereka.
Mereka melihat semua itu dan tak dapat meng-
ingkarinya!

Jika mereka melihat proses penciptaan dengan
mata kepala mereka, makaZatyang menciptakan
itu akan dapat mengembalikan ciptaan-Nya itu,

"Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah

bagi Allah." Dalam ciptaanAllah tidak ada sesuatu
yang sulit bagi-Nya. Namun, Dia mengukur bagi
manusia dengan ukuran-ukuran mereka. Karena
mengulang itu lebih mudah daripada memulai
dalam pandangan mereka. Sementara dalam ukur-
an Lekuasaan Allah, memulai ihr seperti mengulang
dan mengulang seperti memulai, keduanya sama
saja. Karena Dia cukup mengarahkan kehendak-
Nya dan memberi perintah, Jadilah!" Maka, jadilah.

Kemudian mengajak mereka untuk berjalan di
bumi dan memperhatikan ciptaanAllah dan tanda-
tanda kekuasaan-Nya dalam ciptaan-Nya, baik dalam
benda mati maupun makhluk hidup. Sehingga,
mereka memahami batrwa 7-aty ang telahmencipta-
kan semua itu akan dengan mudah mengulang
ciptaan-Nya itu tanpa kesulitan.

' Katakanlnh, Berj alanlah di (muka) bumi, mnka pn-
hntllrnnln h bagaimann Allnh menciptaknn (manisia)
dnri p nmulaanny a, lumudian Allah menj adilmnnya
selali lagi ? Sesungguhnya Allah Maltnkuasa atas segila
sesuatu. "" (al-tAnkabuut 20)

Berjalan di muka bumi akan membuka mata dan
hati unfuk melihatpanorama-panorama baru yang
tak biasa dilihat mata dan diperhatikan hati. Ini
merupakan pengarahan yang mendalam kepada
suatu hakikat yang detail. Sementara manusia
hidup di tempat yang biasa ia diami sehingga ia
hampir tak memperhatikan sesuafu dari panomma-
nya atau keagungannya. Ketika ia bepergian, ber-
pindah tempat, dan melakukan perjalanan, maka
terbangunlah perasaan dan hatinya unhrk memper-
hatikan semua panorama, dan seluruh peman-
dangan di bumi yang baru, yang sebenarnya pe-
mandangan dan panorama seperti ifu atau malah
yang lebih menakjubkan lagi pernah ia lihat di
kampung halamanny4 tapi tanpa ia perhatikan.

Barangkali ia kemudian pulang ke kampung
halamannya dengan perasuum baru dan semangat
baru sehingga dia mencari, merenungkan, dan me
rasa takjub dengan apa yang sebelum kepergiannya
itu ia tak perhatikan. Sehingga, panorama di kam-
pung halamannya dengan segala keindahannya
menjadi terlihat menarik perhatiannya. Padahal,
sebelumnya sama sekali tak menarik perhatiannya.
Atau, sebelumnya sama sekali tak menampilkan
daya pesonanya dan tak menariknya!

Mahasuci Allah yang menurunkan AlQur'an ini.
Dia Yang Maha Mengetahui tentang tempat masuk-
nya hati dan rahasia-rahasia jiwa manusia.

"Katalunlah, Berjaknlah di (mukn) bumi, mnlwper-
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hatikanl"ah bagaimann Allah menciptaknn (manusia)

dnri p ermul"annny a ?'.... "

Redaksi Al-Qur'an di sini menggunakan kata
kerja masa lalu (past tense) "Bagaimarta Allah men-

ciptaknn (manusia) dari permulann- Nya?", setelah
perintah untuk berjalan di muka bumi unhrk mem-

perhatikan bagaimanaAllah menciptakan makhluk-
Nya dari permulaan-Nya. Hal itu menimbulkan ide

tertentu dalam diri manusia. Ia melihat di bumi ini
sesuatu yang menunjukkan proses penciptaan ke
hidupan yang pertama, dan bagaimana permulaan
penciptaan makhluk itu.

Hal yang demikian itu seperti galian-galian pur-

bakala yang diteliti oleh beberapa ilmuwan padd

saat ini guna mengetahui garis kehidupan darinya.

Bagaimana kehidupan itu dimulai? Bagaimana ber-

kembangnya? Bagaimana ia meningkat? Jika mereka

tak sampai kepada pengetahuan tentang rahasia

kehidupan, maka apakah kehidupan itu? Darimana
datangnya kehidupan itu ke bumi? Bagaimana
makhluk hidup yang pertama ada di bumi?

Hal itu menjadi arahan dari Allah untuk mencari
dan meneliti tentang timbulnya kehidupan yang

pertama. Setelah mengetahuinya, kemudian men-
jadikannya petunjuk untuk mengetahui kehidupan
akhirat.

Di sampingide ini, berdiriide lain. Yaitu, karena
orang-orang yang menjadi audiens ayat ini pada

awalnya tak dapat melakukan kajian ilmiah ini, yang

baru timbul; maka mereka ketika itu tak dapat men-

capai hakikat yang dikehendaki-jika memang hal
itu yang dimaksudkan. Karena itu, Al-Qur'an mesti
meminta hal lain kepada mereka yang masih dalam

lingkup kemampuan mereka, yang darinya mereka
mendapatkan pikiran yang memudahkan mereka
membayangkan kehidupan akhirat.

Maka, yang dipinta dari mereka pada saat itu
adalah agar mereka memperhatikan bagaimana ke-

hidupan itu bermula dalam hrmbuhan, hewan, dan

manusia di semua tempat. Dan berjalan di muka
bumi itu, seperti telah kami katakan sebelumnya,

adalah untuk membangunkan indra dan perasaan

dengan melihat panorama-panorama baru. Juga
mengajaknya untuk merenungkan dan mentada-

buri kekuasaan Allah dalam mengadakan kehidup
an yang tampak di setiap detik, di malam dan siang

hari.
Ada kemungkinan yang lebih penting yang se-

jalan dengan karakter Al-Qur' an ini. Yaitu, bahwa ia

menujukan pengarahan-pengarahannya yang sesuai

dengan kehidupan manusia di seluruh generasi

mereka, seluruh tinskatan mereka, seluruh suasana

kehidupan mereka, dan seluruh perangkat mereka
... agar masing-masing mengambil darinya apa yang

memungkinkan sesuai dengan kondisi kehidupan
dan kemampuan mereka. Padanya kemudian ber-

diam keturunan yang menjadi penerusnya, yang

cakap untuk memimpin kehidupan dan mengem-

bangkannya, selama-lamanya. Karenanya, tidak ada

kontradiksi di antara dua ide ini.
Inilah pemahaman yang lebih dekat dan lebih

layak.

"...Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala se-

s uatu. " (al-t Ankabuut 20)

Allah memulai kehidupan ini dan mengulangnya

dengan kekuasaan-Nya yang mutlak yang tak te-

rikat dengan pola pandang manusiayang terbatas.

Juga terlepas dari apayang mereka sangka sebagai

undang-undang yang dapat mereka jadikan alat
pengukur apa yang mungkin dan apa yang tak mung-

kin, sesuai dengan apayang mereka ketahui melalui
pengalaman-pengalaman mereka yang terbatas!

Di antara kekuasaan Allah atas segala hal adalah

mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi-
kan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.
Kepada-Nyalah semata tempat kembali. Tak ada

yang dapatmembuat-Nyalemah, dan tak adayang
dapat menghalangr kehendak-Nya.

'Allah menga<ab ;iapa yang dikehendaki-Nya, dan

membni rahmat lupada siapa yang dikehendaki-Nya,

dan h.anya kepada-Nyalah knmu aknn dikembalikan.

Dan lamu seknli-knli tidak dnpat meLepasknn diri (dnri

aub Alkh) di bumi dan tidak (puk) di langit, dan

sekali-knli tiadalah bagimu pelindung dan penolong

selnin Allnh.' (al-'Ankab uutz 2l-22)

Azab dan rahmat mengikuti kehendak Allah.
Karena Dia telah menjelaskan jalan petunjuk dan
jalan kesesatan, serta menciptakan kesiapan dalam

diri manusia untuk memilih ini atau itu. Allah juga

memudahkan baginya untuk memilih salah satu

dari dua jalan itu, dan manusia setelah itu menang-
gung konsekuensi atas apa yang dia pilih. Namun,
jika ia memilih jalan kepadaAllah dan mengharap

mendapatkan petunjuk-Nya, maka kedua hal itu
akan mengantarkannya kepada pertolongan Allah
baginya. Sementara itu, jika ia berpaling dari dalil-

dalil petunjuk dan menghalangi orang dari petunjuk

itu, niscaya perbuatannya itu akan mengantar-
kannya kepada keterputusan dan kesesatan. Dan,
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dari situlah ditentukan apakah ia mendapatkan
rahmat atarazab.

"...Harry a fupada-Ny alnh kamu almn dikembaliknn. "
(al-'Ankabuuu 21)

Pengungkapan tentang tempat kembali ihr me
ngandung kekerasan, yang sejalan dengan makna
setelahnya.

'Dan knmu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri
(dari azab Alkh) di bumi dnn tinak fuuk) di lnngit'.."

Kalian tidak memiliki kekuatan dalam wujud ini
yang dapat kalian gunakan untuk menghindar dari
berpulang kepadaAllah. Tidak dari kekuatan kalian
di bumi dan tidak pula kekuatan yang terkadang
kalian sembah, seperti malaikat dan jin yang kalian
sangka sebagai kekuatan di langit.

"...Dan seknli-kali tiadalah bagimu pelin"dung dan pe-
nolong selain Allah." (al-'Ankabuut 22)

Ke mana lagi kalian mencari pelindung dan pe-

nolong selain Allah? Ke mana mencari pelindung
dan penolong di antara manusia? Ataukah, kepada
malaikat dan jin? Sementara semuanya adalah para

hamba ciptaan Allah yang tak dapat memberikan
manfaat atau mudharat kepada diri mereka, apalagi
untuk orang lain.

'Dan orang- orang yang knfr terhadap ayarayat Allnh
dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari
rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat azab yang
p e dih. " (a1:Ankabuuu 23)

Hal itukarena seorang manusia tak merasaputus
asa dari rahmat Allah kecuali ketika hatinya kafir,
dan terputus antara dirinya dengan Rabbnya. Demi-
kian juga ia takkafirkecualiketika ia telah berputus
atas dari tersambungnya hatinya dengan Allah, dan
telah kering hatinya itu. Sehingga, tak lagi mem-
punyai jalan menuju rahmat Allah. Dan, akibat yang
diterimanya kita telah ketahui, yaitu, 'Mereka itu
mendapat aztb yang pedih."

Setelah khithnbyans tampil di tengah kisah ini,
yang datang sebagai khithab untuk semua orang
yang mengingkari dalnvah keimanan dan secara
implisit untuk kaum Nabi lbrahim. Al-Qur'an kem-
bali menjelaskan jawaban kaum Nabi Ibrahim yang
tampak aneh dan mengagetkan. Al-Qur'an juga
menyingkapkan tentang kesombongan kekafiran
dan kesemena-menaannya, karena kekuatan dan

kekuasaan yang dimilikinya.

l;'tj &i 6u J7 y= 42',;. G 6t1tj
'6ri,t*SS"eltJ-uia)i''.:^'-'46

,t 17
'Maka, tidak adalnh jawaban lmum lbrahim, sel.ain

mengataknn, Bunuhlnh atau baknrlah dia',l"alu Allalt
menyel.amatlannya dnri api. SesunggulLnya padn yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ke-

besaran Allah bagi zrang-lrang lang beriman." (al-

'Ankabuuu 24)

Bunuhlah atau bakarlah dia. Hal itu merupakan
balasan mereka atas ajakan yang jelas, sederhana,
dan teratur itu, yang dengannya Allah membidik
hati dan akal mereka, dalam bentukyang telah kami
jelaskan nilainya dalam memaparkan bentuk-ben-
tuk dakwah.

Ketika kelaliman itu menampilkan wajahnya
yang seram, Ibrahim tak memiliki kekuatan untuk
melawannya dan menjaga dirinya darinya. Karena,
ia adalah seorang yang tak memiliki kekuatan dan
kekuasaan. Maka di sini, ikut campur tanganlah
kekuasaan Allah dalam bentuknya yang jelas. Ke
kuasaan Allah itu campur tangan dengan mukjizat
yang supranatural bagi kebiasaan manusia,

"... L alu Allah meny e lnmatkanny a dar i ap i.... "

Terselamatkannya Ibrahim dari api dengan cara
supranatural yang menjadi tanda kekuasaan Allah
bagi orang yang hatinya siap untuk beriman. Namun,
kaum Ibrahim tersebut tetap tak beriman, meski-
pun mereka telah melihat tanda supranatural ini.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa kejadian-ke-
jadian supranahrral tak memberi petunjuk kepada
hati. Tapi, kesiapan untuk menerima petunjuk dan
keimanan itulah yang mengantarkan seseorang
kepada keimanan.

"...Sesungguhnya pada y ang demikian itu benar-benar
terdapat tan"d.a-tandn fub esaran Allnh bagi orang- orang

yang beriman. " (alrAnkabuut 24)

Tanda kekuasan Allah yang pertama adalah me-
nyelamatkan Ibrahim dari api. Tanda kedua adalah
ketidakmampuan orang-orang jahat unfuk men-
celakakan satu orang yang Allah kehendaki se-

lamat. Sedangkan, tanda ketiga adalah bahwa ke-
jadian-kejadian supranatural tak memberi petunjuk
kepada hati yang membangkang. Hal itu terlihat
jelas oleh orang yang ingin merenungkan sejarah
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dalnrsah, mengarahkan hati, dan fuktor-faktor pe
tunjuk dan kesesatan.

Redaksi Al-Qur'an melanjutkan kisah setelah

terselamatkannya Ibrahim dari api' Ia telah ke
hilangan harapan terhadap keimanan kaumnya
yang hati mereka tak kunjung melunak setelah me
lihat mukjizat yalg jelas. Maka, Ibrahim meng-

ungkapkan kepada mereka tentang hakikat merek4
sebelum ia meninggalkan mereka seluruhnya,

tAic#r,";r16jiieiilL3i6yJ63
ifi ',4, F*:'3< 

-+rdi t;;iV\i
a.#sFYs:ai$;:uir-a+g

s
'D an bnlata lbrahim,'Saungquhny a b nhnln-buh"aln
yan"q kamu sembah selain Allnh adalah untuk men-
'clplalan pnasann lasih sayang di annra knmu dalnm

tuhidupan dunia ini. Kemudian di hnri Kiamat se-

bagian lmmu mmgingkari sebagian (yang lnln) dan se-

b agian lamu melnknnti s eb agtan (l ang rytQ ; -dn'n 
tem-

pit lrzmbalhnu ialnh nnakn, dan selali-knll nk adn
-bagimu 

para penohng pun. "'(al-'Ankabuuil 25)

Ia berkata kepada mereka, "Kalian menjadikan

berhala$erhala sebagai sesembahan selain Allah,
yang kalian lakukan bukan karena kalian mem-

percayai dan meyakini berhaknya berhala-berhala

itu untuk disembah. Namun, itu kalian lakukan
karena basa-basi kalian safu sama lain, dan karena

keinginan untuk menjaga hubungan baik kalian

satu sama lain, untuk menyembah berhala ini. Se-

hingga, seorang teman tak ingin meninggalkan
sesembahan temannya (ketika kebenaran tampak

baginya) semata karena untuk menjaga hubungan

baik di antara mereka, dengan mengorbankan ke-

benaran dan akidah!"
Hal ini terjadi di tengah masyarakat yang tak

menjadikan akidah dengan serius. Sehingga, mereka

saling berusaha menyenangkan temannya dengan

mengorbankan akidahnya, dan melihat masalah

akidah itu sebagai sesuatu yang lebih rendah di-

bandingkan jika ia harus kehilangan teman! Ini ada-

lah keseriusan yang benar-benar serius. Keseriusan
yang tak menerima peremehan, santai, atau basabasi.

Kemudian Ibrahim menyingkapkan kepada me-

reka lembaran mereka di akhirat. Hubungan se-

sama teman yang mereka amat takut jika terganggu

karena akidah, dan yang membuat mereka ter-

paksa menyembah berhala karena untuk menjaga

hubungan itu, ternyata di aH;rirat meniadi permu-

suhan, saling kecam, dan perpecahan.

"...Kemudian di hari Kiamat sebagian knmu meng-

ingluri sebagian (yan7 k n) dnn sebagian lmmu me-

l"akn"ati sebagian (y ang latn).. " "
t

Hari ketika para pengikut mengingkari orang-

orang yang diikutinya, orang{rang yang dibeking
mengafirkan orang-orang yang membekingnya,
setiap kelompok menuduh temannya sebagai pihak

yang menyesatkannya, dan setiap orang yang sesat

melaknat temannya yang menyesatkannya!

Kemudian kekafiran dan saling melaknatitu tak

bermanfaat sama sekali, serta tak dapat meng-

halangi azab bagl siaPa Pun.

"...Dan tmtpat fumbalimu ialah rcrakn, dnn sekoll-lmli

tak adn bagimu p ara p molong pun. " (al-'Ankabuut:
25)

Mereka pernah ingin menggunakan api untuk
membakar Ibrahim, tapi Allah kemudian membela

dan menyelamatkannya dari api itu. Sementara

mereka tak adayang dapat menolong mereka dan

tak ada keselamatan bagi mereka!
Dakwah Ibrahim kepada kaumnya ihr berakhir,

beserta mukjizatyang tak ada keraguan padanya.

Dakwah tersebut berakhir dengan keimanan satu

orang selain istinya, yaifu Luth. Anak saudaranya,

seperti yang disebut oleh beberapa riwayat. l.uth
kemudian berhijrah bersamanya dari kaum IGldan

di Irak, menuju Jordan untuk kemudian tinggal di

situ,

ifiG,^ii;;JtLa,\,iq'Ljfr ''.6'*

#.K;:
'Maka, Luth membenarknn (kenabian)ny a. D an, b er -

tcankh lbrahim, 'sesungguhnya aku alan berpin"dah

ke (tempat yang diperint'ahkan) Tuhnnku (kepadnku).

Sesungguhnya Dialnh Yang Mahnperkasa lagi Mahn-

b ij atcs ina.'t (al-'Ankabuuil 26)

Kita perhatikan perkataan Ibrahim, "S esungguh-

nya aku akan bupindnh ke tem.pat y ang dipe,rinnhkan

f,honk lupadaku. " Ktalihat mengapa ia berhijrah.

Ternyata ia berhijrah bukan untuk mencari selamat.

Juga tidak berhijrah dengan tujuan untuk mencari

tanah baru, keuntungan atad perdagangan. Tapi, ia

berhijrah kepada Rabbnya. Ia berhijrah untuk men-

dekatkan dirinya kepada-Nya dan berlindung ke-
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pada perlindungan-Nya. Ia berhijrah kepada-Nya
dengan hatinya dan akidahnya, sebelum ia ber-
hijrah dengan daging dan darahnya. Ia berhijrah
kepada-Nya untuk memurnikan ibadahnya kepada-

Nya, mengikhlaskan hatinya unhrk-Nya, dan meng-
ikhlaskan seluruh kediriannya dalam hijrahnya,
jauh dari kampung kekafiran dan kesesatan. Se-

telah sama sekali tak lagi ada harapan dalam dirinya
untuk mendapati kaumnya mengambil petunjuk
dan keimanan.

Allah kemudian menggantikan negeri, kaum,
dan keluarga bagr Ibrahim, dengan keturunannya
yang membawa risalah Allah hingga hari Kiamal
Karena seluruh nabi dan seluruh dakwah setelah-

nya berasal dari keturunannya. Ini merupakan
penggantian yang besar di dunia dan akhiral

ij3i)+",J13;i4j3j:h;y,\(.:f i:
C-,;) i e L6?;\i4iA ;4\4 6<rV

*iryPr
"Knmi anugerahknn kzpadn lhrahim, klak dnn Ya'qub,

dan Kami jadikan kenabian dan Al-Kitab pada ke-

turunannya, dan Kami bnilnn lupadnnya bakuannya

di dunia. Suungguhnya dia di akhirat, benar-benar

termasuk orang-rrarg yang saleh." (al-Ankabuut:
27)

Ini merupakan limpahan anugerah Allah yang
amat besar, yang padanya terlihat keridhaaq Allah
atas orang yang pada dirinya tercermin keikhlasan
kepadaAllah secara total. Juga atas orang yang per-

nah dibakar oleh orang-orang jahat dengan api.
Narnun, segala sesuahr di sekelilingnya kemudian
menjadi dingin dan sejuk, serta nyaman dan penuh
anugerah, yang merupakan balasan yang baik dari
Allah.

Kemudian datang kisah Nabi l,uth setelahkisah
Nabi lbrahim, setelah ia berhijrah kepada Rabbnya
bersama Ibrahim. Keduanya kemudian tinggal di
lembah Jordan. Setelah itu Luth hidup sendiri di
salah satu kabilah yang berada di delta laut Mati,
atau danau Luth, seperti yang dinamakan setelah-

nya. Kabilah tersebut tinggal di kota Soddom.
Kemudian Luth menjalin hubungan perbesanan

dengan mereka dan tinggal bersama mereka.
Setelah itu berkembang di tengah kaum tersebut

penyimpangan yang aneh di tengah mereka, yang
dikatakan oleh Al-Qur'an sebagai kejadian yang
pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia.
Yaitu, kecenderungan lelaki untuk tertarik kepada
sesama lelaki bukan kepada wanita. Yakni, wanita
yang Allah telah ciptakan untuk lelaki agar dari
kedua jenis manysia tersebut terlahir sosok-sosok
manusia yang normal dan produktif, yang men-
jamin keberlangsungan kehidupan dengan ketu-
runan sesuai dengan fitah yang terjadi dalam se
luruh kehidupan. Karena Allah menciptakannya
berpasang-pasangan, lelaki dan wanita. Penyim-
pangan seksual seperti ini belum pernah terjadi
sebelum kaum Nabi Luth itu,

v'^+;^itili'HbyAivtgj;
rsa,'Kl&'"rv;iG;lb:4,Ht3
i{-"VCl,},\3ii*ail}h;}Jqi656
q\\jt3JsV;j,+G6Kt 5\
-5J\3#,41r;2rb(b;'Yi7iv\14

*o.^;li,i:I"QPi
' D an (ingatlnh) kaika Luth b nkntn kzp adn knumny a,

'S e s ungguhny a kamu b enar - b enar mengerj aknn p er -

buatan yang amat keji yang belum pernah dikerjalnn
oleh seorang puyt dari umat-umat sebelum knmu.'
Apal(nh sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-
laki, menyamun, dan mengerjaknn kemungkaran di
tempat-tempat pertemuanmu ? Malw, j awaban lmum-
nya tidak lain hanya mengatakan,'Datangkanlah
lepadn kami a<ab Allah, jilca kamu termasuk orang-

or ang y ang b ennr.' Luth b erdoa,'Ya Tuhnnku, tnlnnglah

aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang
berbuat knusalan fi2. "'(al-Ankabuufi 28-30)

Dari perkataan I-uth kepada kaumnya, tampak-
lah bahwa kerusakan itu telah merajalela di tengah
mereka dengan segala benfuknya. Mereka melaku-
kan perbuatan keji yang menyimpang yang belum
pernah dilakukan oleh seorang pun dari manusia.

Mereka menggauli sesama lelaki. lni adalah per-

buatan menyimpang yang kotor yang menun-
jukkan penyimpangan dan kerusakan fitrah dari
kedalamannya. Karena fifrah dapat rusak dengan
terlewatinya batas keseimbangan dan kesucian
dalam bergaul bersama wanita. Sehingga, hal ini
menjadi perbuatan yang amat buruk, namun masih
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tetap dalam lingkup fitrah. Sedangkan, penylm-
pangan yang lain ini merupakan pelepasan diri dari
fitrah seluruh makhluk hidup. Juga kerusakan
dalam bangun jiwa dan tubuh sekaligus.

Pasalnya, Allah telah menjadikan kelezatan hu-

bungan seksual di antara suami istriberjalan seiring

dengan garis kehidupan yang besar, dan kelan-
jutannya dengan keturunan yang terlahir dari hu-

bungan ini. Kemudian Allah menyiapkan setiap
pasangan suatu kesiapan unfuk menikmati hubung-

an ini, secara kejiwaan maupun fi sik, sesuai dengan

keserasian itu. Sedangkan, hubungan seksual yang

menyimpang itu tak memiliki tujuan, dan Allah tak
menyiapkan fitah manusia untuk menikmatinya
karena tidak adanya tujuan di situ. Maka, jika sese

orang menemukan kelezatart di dalamnya, hal itu
bermakna bahwa ia secara total telah terlepas dari
garis fitrah, dan menjadi monster yang tak ter-
hubung lagi dengan garis kehidupan!

Mereka membegal di jalan, merampok harta,
menakut-nakuti orang yang lewat, dan memper-
kosa lelaki secara paksa. Ia adalah langkah yang

lebih jauh dari penyimpangan yang pertama, di
samping perampasan, perampokan, dan kerusakan

di muka bumi yang mereka perbuat.

Mereka melakukan perbuatan mungkar di tem-
patpertemuan mereka. Mereka melakukannya se
cara terang-terangan dan bersama-bersama, dan
tanpa rasa malu satu sama lain. Ini merupakan
tingkatan yang lebih jauh dari kekejian, kerusakan
fitah, dan pamer melakukan keburukan hingga tak
dapat diharapkan kebaikan lagi bersamanya!

Kisah di sini ditampilkan secara singkat, dan

tampak bahwa l,uth memerintahkan mereka untuk
berhenti melakukan hal itu dan mencegah mereka
dengan baik. Tapi, mereka tetap bersikeras melaku-

kannya. Maka, Luth pun mengancam mereka de
ngan azab Allah, dan menghadapkan mereka de-

ngan keburukan perbuatan jahat mereka yang

terbesar,

".. Makn, j awaban lmumny a tid"ak lnin hnny a m.engatn-

kan, 'Datangkanlah kepada kami a<ab Allah, jika
kamu termasuk lrang-zrang yang benar.'" (al-

'Ankabuuf 29)

Ini merupakan tindakan pelecehan terhadap
peringatan, tantangan yang disertai dengan pen-

dustaan, dan penyimpangan yang tak diharapkan
lagi kembali ke jalan lurus. Dengan begitu, Rasul

mereka sudah selesai tugasnya terhadap mereka.
Sehingga, yang tersisa hanyalah memanjatkan doa

kepada Rabbnya untuk meminta pertolongan yang

terakhir,

"Luth berdoa, 'Ya Tuhnnku, tolonglnh aku (dengan me-

nimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan

itu. "' (al-' Ar*abuut 3 0)

Di sini ditutup$h tirai atas doa Nabi Luth, yang
diangkat untuk kemudian dikabulkan. Di tengah
jalan, malaikat mendatangi Ibrahim, untuk me-

nyampaikan berita gembira akan lahirnya anak
yang saleh dari istrinya yang sebelumnya mandul.

'K* Yfi u a,'li,L,L.,stW3 -:qa:
#<t*i"'e't1ri^Atf+:.;:i't>,Yt
,{#tA4itt3;}6\L}Q-5t-JG

&6.{riia\4ffii'tfiGV
"Dan tatlmln utusan Kami (para malniknt) dntang lu-

padn lbrahim membawa kabar gembira, merekn me-

ngatakan,'Sesungguhny a kami aknn menghancur knn
penduduk negeri (Sodom) ini. Sesungguhnya pen-

duduknya adalah nrang-lrang yang alim.' Berkata
Ibrahim, 'Sesungguhnya di kota itu ada Luth.' Para
malaiknt berknta, 'Kami lebih mengetahui siapa yang

ada di kota itu. Kami sungguh-sunguh aknn menye-

lamatknn dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istri-
nya. Dia adnlnh termasuk orang-zrang y ang tertinggal
(dibinasakan).'' (al-'Ankabuut 31-32)

Adegan ini, adegan malaikat bersama lbrahim,
ditampilkan di sini dalam benhrk singkat, karena hal
itu tidak menjadi tujuan di sini. Dalam kisah Ibrahim
telah disebut bahwaAllah memberikan Ishaq dan

Ya'qub bagi Ibrahim; sementara kelahiran Ishaq
adalah topik kabar gembira di situ. Oleh karena itu,
kisah tersebut tak ditampilkan secara rinci di sini,
karena tujuannya adalah melengkapi kisah Luth.
Maka, di sini disebutkan bahwa mampirnya ma-

laikat ke rumah Ibrahim adalah untuk membawa
kabar gembira. Setelah itu mereka memberitahu-
kan Ibrahim tentang tugas utama mereka,

"...Sesungguhny a knmi alan mmghnncurlan pen duduk

negeri (Sodom) ini. Snungguhnya penduduknya adal^ah

lrang-lrang yang <alim." (al-'Ankabuut 3l)

Ibrahim segera tergugah rasa sayang dan kasih-
annya. Maka, ia pun segera mengingatkan malaikat

bahwa di kampung tersebut ada l.r.rth, dan ia adalah

seorang hambayang saleh bukan seorang yngzaltrnl
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Para malaikat itu memberikan jawaban yang
menyenangkannya, dan menyingkapkan kepada-
nya pengetahuan para malaikat itu tentang keadaan
mereka dan menegaskan bahwa mereka lebih
mengetahui tentang hal itu!

"..Para malaikat berkata, 'Kami kbih mengetahui
siapa yang adn di kota itu. Kami sungguh-sungguh aknn
meny elamatknn dia dan pengikurpengikutny a kecuali
istrinya. Dia adalah termasuk lrang-zrang yang ter-
tinggal (dibinasaknn).'' (al-'Ankabuuf 32)

Hal itu karena istri hth bersikap satu kata de-

ngan kaumnya, dengan membenarkan dosa-dosa
dan penyimpangan mereka. Dan, ini adalah perkara
yang mengherankan.

Redaksi Al-Qur'an kemudian berpindah kepada
adegan ketiga. Adegan Luth ketika ia didatangi
malaikat dalam rupa para pemuda yang gagah dan
ganteng, sementara ia mengetahui perilaku kaum-
nya. Sehingga, ia khawatir jika kaumnya memper-
lakukan tamunya itu dengan perlakuan keji yang
tak dapat ia halangr. Maka, ia merasa gelisah dan tak
tenang ketika menerima tamu-tamunya itu, dalam
suasana yang menegangkan ini.

S b,eGJftJa-VIUi
"Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para
malaiknt) itu kepada Luth, dia merasa susah karena
(4rcdatangan) merekn.... "

Kemudian di siniAl-Qur'an segera menampilkan
bagaimana perilaku kaumnya dalam usahanya
untuk berbuat tak senonoh terhadap tamu-tamunya
itu. Dilanjutkan dengan dialog tlth dengan mereka,
sementara mereka sedang dikuasai oleh puncak
dorongan seksual mereka yang menyimpang itu.
BerikutnyaAl-Qur'an menceritakan akhir kisah ini.

Saat itu para malaikat mengungkapkan kepada
l.uth tentang jati diri mereka, dengan memberitahu-
kannya tentang tugas mereka, ketika Luth sedang
berada dalam kegelisahan dan kebingungan ini,

lfu$'-i;,it\66e;&:,3tt_,
6rS 44iAa(46;ViJ;"*-V
qi3iClt"*-;jiz*,Fr'".<,3i

*<;:;"Yr
"...Mnekn berlrntn, Janganl"ah knmu takut danjangan

@ula) susah. S esungguhny a knmi akan meny elnmntlan

knrnu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia
adah.h tnmns uk or ang- orang y ang tntinggal (dib inns a-
knn).' S esungguhny a Kami aknn menurunknn aab dnri
langil atas penduduk kotn ini karena merekt herbuat

fasik. "' (al-'Ankabuuf 33-34)

Ayat ini menggambarkan adegan pembinasaan
yang menimpa l€mpung tersebut beserta seluruh
penduduknya, kecuali L.rth dan keluarganya yang
beriman. Pembinasaan ini terjadi dengan hujan dan
batu yang bercampur tanah. Menurut dugaan
terkuat, hal itu berupa ledakan lava yang membalik
kota tersebut dan menelannya. Kemudian meng-
hujaninya dengan hujan batu yang menyertai sem-
buran lava iftr.

Bekas-bekas pembinasaan itu sampai saat ini
masih terlihat, y'ang menjadi tanda-tanda kekuasaan
Allah bagi orang yang memikirkan dan mentada-
burinya, sejak berabad-abad.

& -o;t; 
".7)1.' 4\;W u 1: dJ

Y-...:..

" S e sungguhny a Kami tinggalknn dar ip adany a s atu
tanda yang nyata bagi orang-orang yang buakal." (al-
'Ankabuuil 35)

Dan, ini adalah nasib akhir yang alami bagi pohon
yang busuk ini, yang telah rusak dan membusuk,
sehingga tak lagi dapat menghasilkan buah mau-
pun untuk terus hidup. Sehingga, ia hanya layak
untuk dicabut dan dibinasakan.

Setelah itu dilanjutkan dengan isyarat kepada
kisah Slrr'aib dan Madyan,

Alr-t't*s-t"r1i-J6ft"#6<;i,r,

& t"# *. A effitJ :4 i iAi'6v
e:(,cfi61a:;i;Q:'G6i j"rui

A-/./g'<#
'Dan (Kami tekh mengutus) kzpadn pmduduk Madyan,

saudnra merekn Syu'aib, malw ia berknta, 'Hai kaum-
ku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala)
hnri akhir, dan j angan knmu bukeliaran di mukn bumi
berbuat lcerusaknn.' Malu, mnekn men"dustnknn Syu'a'i,b,

lnlu merekn ditimpa gempa yang daluyat, dan jadilah
mereka matat-mayat yang bergelimpangan di tempat-
temp at tinggal merekn." (al-'Ankabuuf 36-37)
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Ini merupakan isyarat yang menjelaskan ke-
satuan dakwah, dan inti aki dah, "Sembahl^ah o lzhmu
Allah, lnraplmnla,h pahak hnri akhir."Menyembah
Allah semata adalah dasar akidah. Sementara itu,
mengharapkan hari akhir dapat mengubah mereka
dari apa yang mereka harapkan dalam kehidupan
dunia ini berupa keunhrngan materi yang haram-
dengan jalan m"engurangi takaran dan timbangan,
merampok orang{rang yang sedang dalam per-
jalanan dagang, merampas milik orang lain, mem-
buat kerusakan di bumi, dan bersikap congkak ke
pada manusia.

Dengan ringkas disebut alifiir perkara mereka
dengan mendustakan rasul mereka. Setelah itu
mereka dibinasakan dan dihancurkan, sesuai de.
ngan sunnah Allah dalam menjatuhkan azabke
pada orang-orang yang mendustakan agama.

"...Lalu mereka ditimpa gempa yarry daluyat, dan
janikh muekn mayat-mnyat yang bergetimparryan di
tempat-tempat tinggal mnekn " (al-'Ankabuut 37)

Sebelumnya telah dijelaskan gempa y ang meng-
guncangkan negeri mereka dan membinasakan
mereka setelah teriakan menggema yang men-
jatuhkan jantung mereka dan membuat m.ereka
tergeletak mati di tempat mereka. Maka, mereka di
situ menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan.
Hal itu sebagai balasan atas tindakan merekayang
menakut-nakuti manusia dan meneriaki mereka
sambil menyerang mereka!

Juga disinggung tentang bentuk kematian kaum
'Aad danTsamud.

-J35 "eS'a 6 rU:'61 it\ t''i \lt;r
,34,#i-;"J#&iG1,4i4

$' < ,a,t
v;:":a-.;*

"Dan Quga) kaum Aad dan Tsamud, dan sungguh

telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari
(puing-puing) tempat tingal merelm. Setan menjadi-
kan mer eka memandang b aik p er b uatan-p er buatan
mnelw, lnlu ia menghalnngi mneka dnri j alnn (Alkh),
s ednnglan merekn adnlnh lrang- lrang b upandangan
taj am." (al-'Ankabuut 3 8)

Kaum'Aad itu tinggal diAhqaaf di bagian selatan

Jazirah Arab dekat Hadhramaul SementaraTsamud

tinggal di Hijr di bagian utaraJaztrah Arab dekat
Wadi alQura. Kaum'Aad telah binasa dengan angin
topan yang membinasakan, sementara Tsamud
binasa dengan teriakan yang mengguncangkan.
Tempat tinggal mereka masih tersisa dan dapat
dilihat oleh orang-orang Arab dalam perjalanan
musim dingin dan;musim panas mereka. Di situ
mereka melihat bekasbekas penghancuran kaum
tersebut, padahal sebelumnya kaum itu telah men-
jadi masyarakatyang mempunyai kehormatan dan
kedudukan yang kual

Isyaratyang general ini menyingkapkan rahasia
kesesatan mereka, dan hal itu juga merupakan
rahasia kesesatan orang lain.

"...Setan menjadikan mereka memandang baik per-
buatnn-perbuatan mnekn, lnlu in menglulnngi merekn

dari jal"an (Allah), sedangknn merekn adalnh zrang-
orang bupandangan tajam." (al-'Ankabuuil 38)

Mereka mempunyai akal, dan di hadapan mereka
terdapat dalildalil petunjuk. Namun, setan menyim-
pangkan mereka dan menjadikan mereka me-
mandang baik perbuatan-perbuatan mereka. Setan
pun masuk dari celah yang terbuka ini, yaitu keter-
tipuan mereka dengan diri mereka, kekaguman
mereka terhadap perbuatan yang telah mereka
kerjakan, dan ketertipuan mereka dengan kekuat-
an, harta, dan benda yang mereka miliki.

"Latu ia ntmghnl"angi merekn dari jalan (All"ah)",
yaitu jalan petunjuk yang satu yang mengantarkan
kepada keimanan.'Maka, setan membuat mereka
kehilangan kesempatan. "Sednnglmn, merekn adnl"ah

orang- 0 r ang y ang b erp andangan t aj am. " Memiliki
pandangan, dan mereka juga mempunyai daya
tangkap dan akal.

Juga isyarat kepada Qarun, Fir'aun, dan Haman.

,6'ii,:ito*G,;ti)\;Glit6i
t<^+96ft:

"...Sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa
dengan (membaw a bu kti - b u ktl) ltzt erangan - lceterangan

yang nyata. Aknn tetapi, mereka berl"aku sombong di
(mukn) bumi, dan tiadalnh merekn lrang-orang yang
luput (dnri kehnncuran itu)." (aI-'Aril<abuut: 39)

Qarun berasal dari kaum Musa, namun ia ke-
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mudian bertindak aniaya dengan harta dan ilmu-
nya. Sehingga, ia tak mendengarkan nasihat untuk
berbuat baik, berlaku adil, rendah hati, dan tidak
berbuat aniaya serta berbuat kerusakan. Sementara

Fir'aun adalah diktator yang menindas, yang me-

lakukan kejahatan-kejahatan yang paling kejam dan
paling keras, memperbudak manusia dan menjadi-
kan mereka terpecah-belah, dan membunuh lelaki
bani Israel serta membiarkan hidup kalangan wanita
mereka. Sementara Haman adalah menterinya
yang mengatur segala tipu dayanya, dan yang
membantunya dalam kezaliman dan aniayanya.

"Sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa
dmgan (membaua buktfbukri) latnangan- futerangan

yang nyata. Aknn tetapi, mereka berlnku somltong di
(muka) bumi...."

Maka, kekayaan dan kekuatan sertakecerdikan
mereka tak dapat menyelamatkan mereka. Itu semua

tak menjaga mereka dari azab Allah, dan tak mem-
buat mereka selamat dari azab Allah itu. Sebaliknya,
azab Nlah dengan pasti datang kepada mereka,
seperti yang akan kita lihat nanti.

",.Dan tiad^al^ah merekn zrang-oranglang luput (dari
lceltnncuran itu).' (aI-' Ankabuuf 39)

Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki
kekuatan, harta dan sebab.sebab untuk unggul dan

menang. Namun, Allah telah membinasakan mereka
seluruhnya. Setelah mereka memfitnah manusia
dan lama menganiaya mereka,

t L*{te5"GA:;ijJa1
,t6LJt;trL46fi;,As
najJ-^i5t4(3G_d:;,a:4:\i

*<':unsG'\4SJi
'Maka, masing-masing (mereka itu) Kami silcsa di-
sebablan dosanya. Makn, di antara merekn ada yang
Kami timpaknn kepadanya hujan batu kerikil, di
antara muelu adn yang ditimpa suara ktras yang meng-

guntur, di antara merekn ada yang Kami benamknn ke

dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami
tenggelamkan. Allah seknli-kali tidak hendak meng-

aniaya mereka, tetapi mnekalnh yang menganiaya diri
merelu sendiri." (al-'Ankabuuf 40)

KaumAad dibinasakan dengan angin topanyang
menerbangkan tanah unhrk kemudian jahrh kepada
mereka dan membinasakan mereka- Kaum Tsamud
dibinasakan dengan teriakan. Qarun ditelan oleh
bumi beserta rumahnya. Sementara Fir'aun dan
Haman ditenggelamkan di lautan. Sehingga, mereka
semua telah dibinasakan oleh Allah karena ke-
zahmanmereka.

".. Allah selmli-l(ali tidnk hmdnk menganinya mereka,

tetnpi mnelalnh yang mmganiaya diri mnelm sendiri. "
(al-'Ankabuufi 40)

Di depan kematian para despotis dan penguasa
lalim yang kafir, zalim, dan berbuat fusik sepanjang
zmnarritu dan setelah berbicara di awal surah ten-

tang fitnah cobaan dan godaan, sekarangAl-Qur'an
memberikan perumparnaan bagi hakikat kekuatan-
kekuatan yang saling berbenturan di sini. Bahwa
ada kekuatan yang satu, yaitu kekuatan Allah.
Sementara yang lainnya, berupa kekuatan makhluk
adalah kekuatan yang rapuh dan lemah. Maka,
siapa yang berganfung dengannya atau berlindung
kepada kekuatan makhluk itu, berarti ia seperti
laba-laba yang lemah yang berlindung dengan
rumah dari benang-benang yang rapuh. Dan, ia
serta yang berlindung kepadanya adalah sama.

Jfi4i4iei*lr1,3rO$p
t.,14oAi6bjlIr6,.>j-Ai5;54:e: z/4t i)ttil}s?:A\
(,p;.6i"o\-9.4.;e\^ai7kai

?#tii:Eii'fr i5,t.p- j'u$ji.
rHl#.\15r-ryq4rb3c.ii6I$it

tu+ai
"Perump am.aan zrang- zrang y ang mengambil p e lin'
dung-pelindung selain Alhh adakh sepnti Laba-lnba
yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang
paling lemah adalah rumah lnba-l"aba knlnu muekn
mengetahui. Sesungguhnya Allnh mengetahui apa saja

yang merekn seru selnin Allah. Dia Mahapnkasa lngi
Mahabij alrsana. Dan p erumpamaan-perumpamaan
ini Kami buat untuk manusia; dan tiada Jang me'
mahaminya kecuali nrang-lrang yang berilmu." (al-
'Ankabuut: 4l-43)
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Ini merupakan gambaran yang menakjubkan
dan benar bagi hakikat kekuatan-kekuatan dalam
wujud ini. Hakikat yang kadang dilupakan oleh
manusia, sehingga menjadi buruldah penilaian
mereka terhadap seluruh nilai-nilai, rusaklah gam-

baran mereka terhadap seluruh hubungan, dan
menjadi kacaulah seluruh timbangan di tangan
mereka. Sehingga, mereka tak lagi mengetahui ke
mana harus menuju, dan apa yang harus mereka
ambil serta apa yang harus mereka tinggalkan?

Ketika itu mereka tertipu dengan kekuatan pe-

merintahan dan kerajaan yang mereka sangka se
bagai kekuatan yang mampu berbuat di muka bumi
ini. Kemudian mereka berlindung kepadanya de-

ngan segenap ketakutan dan keinginan mereka,
serta mereka takut dan gentar terhadapnya, sambil
berusaha menarik simpatinya agar tak menganiaya
diri mereka atau agar menjamin penjagaan bagi diri
mereka!

Mereka juga tertipu dengan kekuatan harta,
yang mereka sangka sebagai kekuatan yang me-

nguasai nasib manusia dan kehidupan. Mereka me-

nuju kepadanya dengan penuh nafsu dan ke-
takutan. Mereka berusaha mendapatkannya agar
dengannya mereka dapat membuat orang funduk
kepada mereka, seperti yang mereka sangka!

Merekatertipu dengan ilmu pengetahuan, yang

mereka sangka sebagai pokok kekuatan dan pokok
harta, serta pokok seluruh kekuatan yang dapat
digunakan oleh pemiliknya untuk berbuat apa saja.

Sehingga, mereka tunduk kepada kekuatan itu
dalam keadaan takut seperti para penyembah di
mihrab mereka!

Mereka juga tertipu dengan kekuatan lahiriah.
Mereka tertipu dengan kekuatan yang ada di
tangan individu, di tangan kelompok, dan di tangan
negara Sehingga mereka berputar di sekelilingnya
dan berlombalomba mendapatkannya, seperti laron
berkeliling di seputar lampu, dan seperti laron ber-
lomba-lomba menuju api!

Akibatnya, mereka melupakan kekuatan yang
sahr, yang menciptakan seluruh kekuatan-kekuat-
an dunia yang kecil, yang menguasainya, mem-
berikannya, mengarahkannya, dan menundukkan-
nya sebagaimana yang Dia kehendaki, dan ke
mana yang Dia kehendaki.

Mereka lupa bahwa berlindung kepada ke-
kuatan-kekuatan dunia itu, baik yang terdapat di
tansan individu, kelompok, maupun negara, adalah

seperti laba-laba berlindung ke rumah laba-laba.

Serangga yang kecil dan lemah, yang tak mem-

punyai penjagaan dari bentuk tubuhnya yang lunak,
dan tak ada penjagaan baginya dari rumahnya yang
rapuh.

Sehingga, yang ada hanyalah penjagaan Allah,
benteng-Nya dan fondasi-Nya yang kuat dan teguh.

Ini adalah hakikat besar yang amat diperhatikan
Al-Qur'an untuk d.ijelaskan kepada jiwa kelompok
orang{rang yang beriman, yang dengannya mereka
menjadi lebih kuat dari seluruh kekuatan yang
menghalangi jalan mereka. Dengannya mereka
dapat melindas kesombongan para tiran di muka
bumi, dan dapat menghancurkan pelbagai benteng
dan pusat pertahanan.

Hakikatyang besar ini telah tertanam dalam se-

luruh jiwa, menghiasi seluruh hati, dan bercampur
dengan darah mereka, untuk kemudian mengalir
di pembuluh darah mereka. Sehingga, ia tak lagi hanya
menjadi kata-kata yang diucap, dan bukan perkara
yang perlu diperdebatkan. Sebaliknya, ia menjadi
sesuatu yang alami yang tertanam dalam jiwa, yang
tak lagi terasa sebagai sesuatu yang lain atau
sesuatu yang terimajinasikan.

Kekuatan Allah sematalah yang sebenar-benar-
nya kekuatan ifu, dan kekuasaan Allah sematalah
yang sebenar-benarnya kekuasaim. Sementarayang
selainnya adalah lemah, kecil, dan rapuh. Meskipun
telah tinggi dan merajalela, dan sejauh apa pun telah
berkuasa dan memiliki, dan sebanyak apa pun pe-

rangkat-perangkat unhrk menindas dan menyiksa
yang dimilikinya..., semua itu tetaplah seperti laba-

laba. Kekuatan ydng ia miliki hanyalah jaring laba-

labaitu.

"...Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah
rumah laba-laba kalau mereka mengetahui." (aI-
'Ankabuufi 4l)

Mak4 para pembawa dalorah yang menghadapi
fitnah dan aniaya, serta godaan dan penyesatan,
mereka itu seyogianya memperhatikan hakikat
yang besar ini dan tak pernah melupakannya se-

kejap pun, ketika mereka sedang menghadapi pel-

bagai kekuatan. Satu kekuatan ingin mencelakakan
mereka dan menghancurkan mereka. Sementara
satu kekuatanyang lain ingin melemahkan mereka
dan membeli mereka. Tapi, semua itu hanyalah
jaring laba-laba dalam timbangan Allah, dan dalam
timbangan akidah ketika akidah tersebut benar.

Juga ketika akidah itu mengetahui hakikat ke-
kuatan dan dapat menilai serta menimbang dengan
baik.

"Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang
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mereka seru sel"ain Allnh.... " Mereka meminta tolong
kepada para pelindung mereka yang mereka jadi-

kan pelindung selain Allah, sementaraAllah Maha
Mengetahui hakikat para pelindung mereka itu. Ini
adalah hakikat yang digambarkan dalam perum-
pamaan sebelumnya . I-aba-laba yang berlindung
dengan jaring laba-laba yang rapuh!

'...Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (al-
'Ankabuut 42)

Allah sematalah Yang Mahaperkasa lagi Maha-
bijaksana dan Maha Mengaturwujud ini.

"Perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk
manusia; dnn tiadn yang memnltaminya kzcuali orang-

nrang yang b nilmu." (al-'Ankabuut 43)

Sekelompok orang musyrik, yang tertutup hati
dan akal mereka, telah menjadikannya sebagai bahan

cemoohan dan celaan. Mereka berkata,'Tuhannya
Muhammad berbicara tentang lalat dan laba-laba."

Perasaan mereka tak tergerak dengan penggam-

baran yang menakjubkan ini, karena mereka tak
berpikir dan tak mengetahui. "Tiada yang mema-

hnminy a kecuali zrang- zrang y ang b uilmu. "

Setelah itu Al-Qur'an mengaitkan hakikat yang
besar itu yang ia ketengahkan dengan kebenaran
yang besar dalam bangunan semesta ini seluruh-
nya, sesuai dengan cara Al-Qur'an dan mengaitkan
segala hakikat dengan kebenaran yang besar itu.

tt Aj;4e$i e:S'S o, i;3i'Ai'6rtan
"Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak.

Sesungguhnya pada y ang demikian itu tndapat tanda'
tnn^dn lukuasaan Allah b agi orang- nrang mukmin. " (aI-

'Ankabuut 44)

Seperti itulah ayat ini datang setelah kisah-kisah
para nabi, dan setelah perumpamaan yang meng-
gambarkan hakikat kekuatan-kekuatan dalam wujud
ini, dalam bentuk yang serasi dan berkaitan de-

ngannya, dengan hubungan yang jelas itu. Yakni,
hubungan hakikat-hakikat yang bertebaran selu-

ruhnya dengan kebenaran yang terdapat dalam
penciptaan langit dan bumi, yang dengannya ber-
didlah langit dan bumi-dalam sistem yang detail
yang tak pernah luput, tak melambat, tak berubah,

dan tak berbenfuran satu sama lain .I{arena, ia ada-

lah kebenaran yang beraturan dan tak ada cacat
padanya!

"...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tanda-tanda kekuasaan Alkh bagi lr&ng-lrang
mukmin.' (al-'Ankabuut 44)

Orangorang fnukmin adalah orang-orang yang
terbuka hati mereka bagi ayat-ayat kauniyah Allah
yang tersebar di seluruh penjuru semesta ini, yang
terlihat jelas kerapian susunan dan sistemnya, dan
yangbertebaran di seluruh bidangnya sejauh mata
memandang. Sementara orangorang beriman ada-

lah mereka yang memahaminya, karena mereka
memiliki mata hati dan perasaan yang terbuka
untuk menerima dan memahami.

Di akhir episode ini, redaksiAl-Qur'an mengait-
kan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Mu-
hammad saw. dan shalat serta zikir kepada Allah,
dengan kebenaran yang terdapat di langit dan bumi,
serta dengan rantai dalnvah kepada Allah sejak
Nabi Nuh a.s.

SrP.tiratAqA<r,tif r-3-6#i

;iKtJ friij {zai j $u :,ja\
t iiill;13.K\Jie*\v

"Bacalnh apa yang tekh diwalryukan lwpadnmu, yaitu
Al-Kinb (Al-Qi an) dnn diriknnlah shnlnt. Sesung-

guhnya shnlnt itu mmtegah dnri (pnbuatnn-perbuatan)

keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah
(shnk| annkh lzbih b es ar (keutamannny a dnr i ib adnh-
ibadnh yang lain). Allnh mengetahui apa yang knmu

lurj akan.' (al-'Ankabuuil 45)

Bacalah apayang diwahyukan kepadamu, yaitu
Al-Kitab (Al-Qur'an), karena ia adalah wasilahmu
untuk berdakwah. Juga karena ia adalah ayat Rab
baniah yang menyertai dakwah itu, serta kebenar-
aq yang terkait dengan kebenaran yang terdapat
dalam penciptaan langit dan bumi.

Kemudian dirikanlah shalat, karena shalat itu
ketika didirikan akan mencegah dari perbuataan
keji dan mungkar. Karena shalat itu merupakan
hubungan dengan Allah yang di dalamnya orang
akan malu jika ia membawa dosa-dosa besar dan
perbuatan keji ketika ia berjumpa dengan Allah.
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Padahal, shalat itu merupakan ritual untuk mem-
bersihkan diri dan menpcikannya sehingga tak
sesuai dengan kotoran perbuatan keji dan kemung-
karan.

"siapayangmengerjaknn shnlnt tapi shalatnya itu tak
mencegahnya untuk melakulnn perbuatan luji dan
mungknr, maka slnlatnya itu h.anla makin membuat-

ny a j auh dari Allnh." (HR Ibnu Jarir)
Maka, orang yang mengerjakan shalat tapi hasil-

nya seperti itu, berarti ia belum mendirikan shalat
dengan sebenarnya. Karena terdapat perbedaan

besar antara mengerjakan shalat dengan mendiri-
kan shalat Shalat itu ketika didirikan, maka orang
ihr berzikir kepada Allah

"... Sesungguhny a mmgingat Allnlt 6lwkt) adnlnlt lebih

besar (lceunmn anny a dnri ibadnh-ib adnh y ang la.in).... "

Icbih besar sama sekali dari seluruh dorongan
dan kecenderungan. Dan, lebih besar dari seluruh
ibadah dan kelifiusyuan.

"...Dan Allnh mengetahui apa yang lmmu lwrjaknn."
(al-'Ankabuufi 45)

Sehingga, tak ada sesuatu yang tersembunyi
bagi-Nya, dan tak ada sesuafu yang tersamar bagr-

Nya. Dan, kalian akan kembali kepada-Nya. Untuk
kemudian Dia memberikan balasan atas seluruh
perbuatan kalian. I
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'Janganlah kamuberdebat dengan Ahli Kitab'
melainkan dengan cara yang pdiog bailq ke-
cuali dengan orang-orang zalim di antara
mereka. Katakanlahr'Kami telah beriman ke-
pada (kitab-l*taU) yang dinuunkan kepada kami
dan yang diturunkan kepadamu. Ttrhan kami
dan Tbhanmu adalah satu; dan kami hanya
kepada-Nya berserah dirt' (46) Demikian (Pula-

lah) Kami hrrunkan kepadamu Al-Kitab (Al-
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Q;rr'an). Maka" orang-orang yang telah kami
berikan kepada mereka Alkitab (Taurat) mereka
beriman kepadanya (al-Q,rr'ar); d"tt di antara
mereka (orang-orang kalir Mekah) ada yang
beriman kepadanya. Tiadalah yang menging-
l<ai ayat-ayat kami selain orang-orang kalir.
(47) Kamu tidak pernah membaca sebelumnya
(Al-Qur'an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak
(p"rnth) menulis suatr Kitab dengan tangan
ka^nanmu. Andaikata (kamu pernah membaca
dan menulis), benar-benar ragulah orang yang
mengingkari(mu). (48) Sebenarnya, Al-Qur'an
itn adalah ayat-ayatyangnyata di dalam dada
orang-orang yang diberi ilmu. Tidak ada yang
mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-
orang yang zalim- (49) Orang-orang kafr Mekah
berkata,'Mengapa tidak diturunkan kepada-
nya mukjizat-mukjizat dari Tirhannya? I(ata-
kanlalr"Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu
terserah kepada Allah. Sesungguhnya aku hanya
seorang pemberi peringatan yang nyata-' (50)

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami
telatr menurunkan kepadamu Af-Kitab (Al-

Q*'-), seda"ng dira dibacakan kepada mereka?
Sesungguhnya dalam (Al-Qpr'an) ihr tendapat
rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-
orang yang beriman. (51) Katakanlah,'Cukup-
lah Allah menjadi saksi antaraku dan antara-
mu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di
bumi. Dar5 orang-orang yang percaya kepada
yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka
itulah orang-oriang yang merugi. (52) Mereka
meminta kepadamu supaya segera ditrrunkan
azab.IGIau tidaklah karena waktu yang telah
ditetapkan, benar-benar telah datang azab
kepada mereka. Dan, az,ab ihr benar-benar
akan datangkepada mereka dengan tiba-tibq
sedang mereka tidak menyadarinya. (53)

Mereka meminta kepadamu supaya segera
dihrrunkan azab. Sesungguhnya Jahannam
bena.r-benar meliputi orang-orang yang kafir,
(5a) pada hari mereka dinrtup oleh azab dari
atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dan,
Allah berkata (kepada mereka), 'Rasailah
(pembalasan dari) apa yang telah kamu kerja-
kan.' (55) IIai hamba-hamba-Ku ya.ng berimar,
sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah
Alnr saja- (56) Tiap-tiap yangberjiwa akan me-
rasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Karri
kamu dikembalikan. (57) Dan, orang-orang
ya.ngberiman dan mengerjakan amal-amal yattg

saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan
mereka pada tempat-tempat yang tinggi di
dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di
bawahnyan mereka kekal di dalamnya. Itulah
sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang
beramal, (58) (yaitu) yang bersabar dan ber-
tawakal kepada Tprhannya. (59) Berapa banyak
binatang yang tidak (dapat) membawa (me-
ngurus) rezekinya sendiri?Allahlah yang mem-
beri rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (60)

Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada
mereka,'Siapakah yang menjadikan langit dan
bumi serta menundukkan matahari dan bulanP
Tentu mereka akan menjawabr'Allah.' IVIaka,
betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari
jalan yang benar)? (61) Allah melapangkan
rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di
antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang
menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu. (62) Sesung-
guhnya jika kamu menanyakan kepada mereka,
'Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu
menghidupkan dengan air itu bumi sesudah
matinya?' Tentu mereka akan menjawab,
'Allah.' Katakanlah,'Segala puji bagi Allah',
tetapi kebanyakan mereka tidak memahami-
(nya). (63) Tiadalatr kehidupan dunia ini me-
lainkan senda gurau dan main-main. Sesung-
guhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehi-
drp"n, kalau mereka mengetahui. (6a) Apabila
mereka naik kapal, mereka mendoa kepada
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-
Nya. Maki, tatkala Allah menyelamitk"tt
mereka sampai ke daral tiba-tiba mereka
(kembali) mempersekuhrkan (Altah). (65) Agar
mereka mengingkari nikmat yang telah Kami
berikan kepada mereka dan agar mereka
(hidup) bersenang-senang (dalam keka^firan).
Kelak mereka akan mengetahui (akibat per-
buatannya). (66) Dan, apakah mereka tidak
memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami
telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci
yang arnan, sedang manusia sekitarnya ram-
pok-merampok? Maka, mengapa (sesudah
nyata" kebenaran) mereka masih percaya ke-
pada yang batil dan ingkar kepada nikmat
Allah? (67) Siapakah yanglebih zalim daripada
orang-oralrg yang mengada-adakan kedustaan
terhadap Allah atau mendustakan yang hak
tafkala yang hak itu datang kepadanya? Buka^n-

,6lj

i
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kah dalam nerakaJahannam itu ada tempat
bagi orang-orang yang kafir? (68) Dan, orang-
orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan)
Kami, benar-benar akan Kami hrnjukkan ke-
pada mereka jalanjalan Kami. Sesungguhnya
Allah benar-benar beserta orang-orang yang
berbuat baik.' (69)

Pengantar
Ini merupakan kelompok ayat terakhir dalam

surah al-'Ankabuut. Sebelumnya telah lewat dua
kelompok ayat dalam surah ini. Dan poros surah ini,
seperti telah kami katakan, adalah pembicaraan
tentang fitnah dan cobaan bagi orang yang meng-
ucapkan kalimat keimanan, yang ditujukan untuk
menyaring hati dan membedakan antara orang-
orang yang sungguh-sungguh dan yang munafik,
dengan ukuran kesabaran menerima fitnah dan
cobaan.

Hal itu disertai dengan penegasan tentang
lemahnya kekuatan-kekuatan bumi yang memu-
suhi keimanan dan orang-orang beriman, yang
memfitnah mereka dengan aniaya dan menghalangi
mereka dari jalan keimanan. Juga penegasan ten-
tzng azab Allah bagi orang-orang yang berbuat
buruk dan pertolongan-Nya bagi orangorang ber-
iman yang bersabar menerima fitnah dan teguh
ketika mengalami cobaan. Hal itu merupakan sun-
nahAllah yang berlaku bagi dakwah sejak era Nabi
Nuh. Ia adalah sunnah yang tak tergantikan, dan
yang terikat dengan kebenaran yang besar yang
tertanam dalam tabiat semesta ini. Juga tercermin
dalam dakwah Allah yang satu, yang tabiatnya tak
tergantikan.

Kelompok ayatyang pertamatelah selesai pada
akhir bagian sebelumnya. Namun, dengan meng-
ajak Rasulullah dan orangorang yang beriman untuk
membaca Kitab yang diwahyukan kepada beliau,
mendirikan shalat untuk mengingat Allah, dan
menyadari adanya pemantauan Allah Yang Maha-
mengetahui tentang apa yang mereka lakukan.

Di kelompok ayat yang terakhir ini, Al-Qur'an
kembali membicarakan tentang Kitab ini, dan
hubungannya dengan kitabkitab suci sebelumnya.
Juga memerintahkan kaum muslimin agar tidak
mendebat Ahli Kitab kecuali dengan cara yang
paling baik. Namun, dikecualikan terhadap mereka
yang zalim di antara mereka, yang mengubah Kitab
mereka, dan menyimpang ke dalam kemusyrikan.
Dan, kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Al-
Qur'an juga memerintahkan kaum beriman agar

mendeklarasikan keimanan mereka terhadap
seluruh dakwah dan seluruh Kitab Suci sebelum-
nya, karena itu adalah benar dari Allah dan mem-
benarkan apa yang ada pada mereka.

Setelah ihr berbicara tentang keirnanan sebagian
Ahli Kitab terhadap Kitab Suci yang terakhir ini.
Sementara itu, orgngorang musyrik kafir terhadap
Kitab Suci yang terakhir itu, yang diturunkan ke
pada Nabi mereka. Mereka tak menghargai anu-
gerah yang besar ini, dan tak merasa cukup dengan
anugerah yang tercermin dalam penurunan Kitab
Suci ini kepada seorang Rasul dari mereka, yang
berbicara kepada mereka dengan Kitab Suci itu,
dan menyampaikan kalam Allah kepada mereka.
Padahal, Rasul tak pernah membaca suatu Kitab
Suci sebelumnya dan tak pernah menulis suatu
tulisan. Sehingg4 jauh sekali kemungkinannya jika
Kitab Suci tersebut hasil dari karangan beliau!

Al-Qur'an juga memperingatkan kaum musyri-
kin tentang sikap mereka yang meminta disegera-
kan azab Allah kepada mereka. Al-Qur'an meng-
ancam mereka dengan kedatangan azab secara
tiba-tiba. Juga menggambarkan kepada mereka
tentang dekatnya azab itu dari mereka, adanya
neraka yang sudah mengepung mereka, dan kon-
disi mereka ketika mereka diselimuti azab dari atas
mereka dan dari bawah kaki mereka.

Setelah itu Al-Qur'an berpaling kepada orang-
orang beriman yang mengalami fitnah dan aniaya
di Mekah. Kemudian mendorong mereka untuk
berhijrah dengari agama mereka kepada Allah, agar
mereka beribadah kepada-Nya semata. Al-Qur' an
menoleh berpaling kepada mereka dengan redaksi
yang menakjubkan, yang mengobati semua bisikan
yang terdetak dalam hati mereka, dan semua rin-
tangan yang menghalangi mereka. Kemudian
membolak-balik hati mereka di antara tangan-
tangan Allah dalam sentuhan yang menjadi saksi
bahwa Zat yang menurunkan Al-Qur'an adalah
Pencipta hati ini. Karena yang tahu tentang seluk-
beluk hati dan tempat-tempat masuknya yang
tersembunyi serta menyentuhnya seperti ini hanya-
lah Penciptanya Yang Mahahalus lagi Maha Me-
ngetahui.

Setelah itu berpindah dari hal ini kepada peng-
ungkapan kekagetan melihat keadaan orang{rang
musyrik itu, yangkacau dalam polapandang mereka.
Sehingga, mereka mengakui bahwa Allahlah pen-
cipta langit dan bumi, yang menundukkan matahari
dan bulan, menurunkan air dari langit, dan meng-
hidupkan tanah yang mati. Karenanya, ketika mereka
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sedang berada dalam bahtera di tengah lautan,
mereka pun berdoa kepada Allah semata dengan
setulusnya. Tapi ,setelah ihr mereka menyekutukan
Allah, kafir- terhadap Kitab-Nya, menganiaya Rasul-

Nya, dan memfitnah orang-orang beriman dengan-

nya.
Al-Qur'an juga mengingatkan orang{rang mu-

slrik tentang nikmat Allah kepada mereka, yang
menganugerahkan tanah Haram yang aman ini
yang rnenjadi tempat tinggal mereka. Sementara
manusia di sekeliling mereka berada dalam keta-

kutan dan kegelisahan. Tapi, mereka kemudian
malah membuat-buat dusta kepada Allah dan me
nyekutukan-Nya dengan hrhan-tuhan palsu. Karena
itu, Al-Qur'an menjanjikan neraka bagi mereka,
yang menjadi tempat tinggal bagi orangorang kafir.

Surah ini ditutup dengan janji Allah yang paling
kuat bahwa Dia akan memberikan petunjuk kepada
orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yaitu,
mereka yang ingin benar-benar ikhlas kepada-Nya,

serta yang telah melewati pelbagai rintangan, fit-
nah, kesulitan, jauhnya perj alanan, dan banyaknya
rintangan.

Adab Berdebat dengan Nonmuslim

* bA e e u'f *g:i'$\rj Gi, S
q;rai,:j"i\Ect jj6iewi-tr
& t P {ffi:i;-'-# ;'uit ;; ru;y
'Janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, me-

lainknn dengan cara yang paling baik, fucuali dengan

lrang- zrang <g.lim di anlara muekn. Dan, kntnknnlnh,
'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang di-
turunkan kepadn knmi dnn yang diturunknn kepada-

mu. Tuhnn knmi dan Tithnnmu adalah satu; dnn knmi
h"anya lupada- Ny a berserah diri.' "' (al-'Ankabuut:
46)

Dakwah Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh dan
rasul-rasul setelahnya hingga sampai kepada pe-

nutup sekalian nabi-nabi, Muhammad saw., adalah
dalnvah yang safu, dari Tuhan yang satu, dan mem-
punyai tujuan yang satu. Yaitu, mengembalikan
umat manusia yang sesat kepada Rabbnya, dan
menunjukkan kepada jalan-Nya serta mendidik
mereka dengan manhaj-Nya. Orang-orang yang
beriman terhadap risalah adalah saudara orang-

orang yang beriman terhadap seluruh risalah.
Mereka adalah satu umat, yang menyembah Tuhan
yang satu.

Umat manusia dalam seluruh generasinya ada

dua kelompok. Pertama, kelompok orang-orang
beriman yang merupakan kelompok Allah. Dan
kedua, kelompokprang-orang yang menjauhkan
diri dari Allah, dan mereka itu adalah kelompok
setan; dengan tanpa melihat panjangnya zarr:;tn dan
jauhnya tempaL Setiap satu generasi dari generasi-
generasi kaum mukminin adalah satu rantai dari
untaian rantai yang panjang itu yang bersambung
sepanjang berabad-abad lamanya.

Ini adalah hakikatyang besar, agung, dan tinggi,
yang di atasnya Islam berdiri; dan yang dijelaskan
oleh ayat dari Al-Qur'an ini. Inilah hakikat yang me
ngangkat hubungan-hubungan di antara manusia
dari sekadar hubungan darah dan nasab, ras, atau

negeri. Atau, juga fukar-menukar dan perdagangan.

Hakikat ini mengangkat itu semua agar bersam-
bung dengan Allah, yang tercermin dalam akidah
yang satu yang padanya menjadi bersenyawalah ras

dan warna kulit, dan padanya menjadi lenyaplah
nasionalisme dan negara-negara. Juga menjadi
lenyap pula zaman dan tempat. Sehingga, yang ada

hanyalah ikatan yang teguh dalam status sebagai
hambaAllah.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menyingkapkan ke-
pada kaum muslimin agar tak berdebat dengan Atrli
Kitab kecuali dengan cara yang baik. Hal ini untuk
menjelaskan hikhah datangnya risalah yang baru,
dan menyingkapkan hubungan yang terdapat antara
risalah tersebut dengan risalah-risalah sebelumnya.

Juga meyakinkan tentang keharusan mengambil
bentuk akhirat dari bentuk-bentuk dalcwah Allah,
yang sesuai dengan dakwah-dakwah sebelumnya,
dan yang menyempurnakannya sesuai dengan hik-
mah Allah dan ilmu-Nya tentang keperluan manusia

"Kecuali dengan lrang-zrang <alim di antara
msrekn. " l<arena, mereka itu telah menyimpang dari
tauhid yang merupakan kaidah akidah yang masih
tersisa. Mereka menyekufukanAllah dan mening-
galkan manhaiNya dalam kehidupan. Mereka itu
tak ada debat dan perlakuan baik dengan mereka.
Mereka itu adalah orang-orang yang diperangi
Islam ketika negara Islam berdiri di Madinah.

Sebagian dari mereka ada yang berdusta ter-
hadap Rasulullah dengan mengatakan bahwa beliau
berbuat baik dengan Ahli Kitab ketika beliau masih
berada di Mekah dan masih menjadi incaran orang-
orang musyrik. Kemudian ketika beliau mem-



Tafsir Fi Zhilalil-Qru" an IX (1ls) Juz XXtt Akhir al-'Anl<obuut s.d. Penttulsatr al-Ahzab

punyai kekuatan di Madinah, maka beliau me-

merangi mereka, dan bersikap berbeda dengan apa

yang beliau katakan tentang mereka ketika beliau

masih berada di Mekah!
Ini merupakan dusta yang amat jelas, yang

dibuktikan oleh nash Mekah ini. Karena berdebat
dengan Ahli Kitab dengan cara yang baik itu hanya

terbatas pada orang yang tak zaJim daimereka, dan

tak menyimpang dari agama Allah. Juga tak me-

nyimpang dari tauhid yang murni yang dibawa oleh

seluruh risalah.

A;;6i11;,34;li-aiiuttt;t$6
€ L;{',5fr:i-t"{+i;'

"...Dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada
(kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang

diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu

adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah

diri. " " (aI-' Ankabuut 46)

Dengan demikian, tidak perlu ada pertentangan,
permusuhan, perdebatan, dan diskusi. Karena
semuanya beriman kepada Tuhan yang satu, dan

kaum muslimin beriman dengan apa yang diturun-
kan kepada mereka serta apayang diturunkan ke
pada umat sebelum mereka. Sementara ia pada inti-
nya satu, dan merupakan manhaj Ilahiyang saling
bersambung sisi-sisinya.

4$,i;i4\;iiu743i14iiia:K3
W-6,3317r!afiici1g^r;i*"1;-i

Ss'1'a:i*Y
"Demikian (pukkh) Kami turunkan kepadamu Al-
Kitab (Al- Qri an). Makn lrang-zrang yang telah knmi
berikan kepada merekn Alkitab (Taurat) merekn ber-

iman kepadanya (Al-QLi an); dan di antara merekn

(orang-orang knfir Mekah) ada yang beriman lcepada-

nya. Dan tiad^alnh yang mengingknri ayat-ayat kami
sblain orang- orang kafr." (al-'Ankabuut 47)

"Demikian (pukkh)."Berdasarkan manhaj yang

satu dan saling bersambungan; berdasarkan sun-

nah yang safu yang tak tergantikan; dan berdasar-

kan jalan yang Allah wahyukan kepada para rasul-

Nya, "D emikian (pulnlnh) Kami turunknn kep adamu

Al-Kitab (Al-Qi an)",... maka manusia berdiri
dalam dua barisan. Pertama, barisan yang beriman
dengannya, dari kalangan Ahli Kitab dan Quraisy.

Kedua, satu barisan yang mengingkarinya dan kafir
terhadapnya, meskipun Ahli Kitab mengimaninya
dan menyaksikan keben arannya,serta pembenar-

annya terhadap Kitab yang ada di tangan mereka.

"...Tindalnh y ang mengingknri ay at-ay at kami selain

lrang- nrang kafr. " (al-' Ankabuul 47)

Ayat-ayat iniramat jelas dan lurus. Sehingga,
hanya orang-orang yang tertutup rohnya yang
mengingkarinya, karena ia tak melihatnya dan tak
memperhatikannya! Mengingat kekafiran adalah
tutupan dan hijab, menurut asal makna bahasanya.

Hal itu tampak dalam redaksi seperti ini.

(3f<U",M"giKo-*o#-KY;

#<;Y;:Lcj*
"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-

Qi an) sesuatu Kitab pun dan knmu tidak (pernah)

menulis suatu Kitab dengan tangan knnanmu. Andai-
kata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-

benar ragulah orang yang mengingkari(mu)." (al-

'Ankabuut 48)

Seperti itulah Al-Qur'an menelusuri kerancuan-
kerancuan merekahinggayang sederhana dan ke-
kanak-kanakan sekalipun. Rasulullah hidup di tengah

mereka dalam rentang waktu yang panjang dari
kehidupan beliau, dan beliau tak membaca serta tak
menulis. Kemudian beliau datang kepada mereka
dengan Kitab ydng menakjubkan ini yang tak mampu

dibuat oleh orang-orang yang pandai baca tulis.
Barangkali mereka akan meragukannya jika se-

belumnya beliau pandai membaca dan menulis.
Ketika jelas beliau tak bisa baca-tulis, seper ti yang

mereka ketahui dalam kehidupan beliau sebelum-
nyayang mereka saksikan sendiri, maka apa alasan

keraguan mereka itu?
Kami katakan bahwa Al-Qur'an menelusuri ke-

rancuan-kerancuan mereka hingga yang sederhana

dan kekanak-kanakan sekalipun. Seandainya Rasu-

lullah pandai baca-tulis, maka mereka tak boleh me-

ragukannya. Karena Al-Qur' an ini sendiri memberi
bukti bahwa ia bukan ciptaan manusia. Mengingat
Al-Qur'an amat besar sekali jika dinilai dari ke-

mampuan manusia dan pengetahuan manusia serta
pola pandang manusia. Kebenaran yang ada pada-

nya mempunyai sifat mutlak, seperti kebenaran
yang terdapat dalam semesta ini. Setiap kali kita
memperhatikan nash-nashnya, maka nash tersebut
akan memberikan sugesti bahwa di belakangnya
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ada kekuatan, dan dalam redaksi.redaksinya ada ke
kuasaan, yang tak mungkin dihasilkan oleh manusia!

L4_6;i4iGJ".Ai;,:a44ix-r;;i$.

#3,:#ti$W"6,
"Sebenarnya, Al-Qi an itu adalah ayat-ayat yang
nyata di dal.am dada orang-nrang yarg diberi ilmu.

Tidak ada yang mmginglari ayat-ayat Kami leecuali

orang-lrang yarry ulim." (al-'Ankabuuil 49)

Ia adalah bukti-bukti yang jelas dalam hati orang-
orang yang diberikan ilmu oleh Allah, yang tak ada

kesamaran dan kemisteriusan padanya, serta tak
ada kerancuan dan keraguan di dalamnya. Yaitu;
bukti-bukti yang mereka dapatkan dengan jelas

dalam hati mereka, yang tenang dalam hati mereka
Sehingga, tak memerlukan bukti lagi karena ia
sendiri sudah rnenjadi bukti. Ilmu yang berhak me
nyandang nama ini, adalah ilmu yang didapati oleh
hati di kedalamannya, yang bersemayam di dalam-

nya, dan latrir darinya. Hati yang menyingkapkan
jalan baginya dan menyambungkannya dengan
benang yang sampai ke sana!

"Tidak ada yang mmginglari ayat-ayat lumi le-
cuali orang-orang yang alint " Mereka yang tak adil
dalam melihat hakikat-hakikat dan menilai perkara
yang melangkahi kebenaran dan jalan yang lurus.

1{i6r},".*r;U-r;52"ij:ii:t}G'
g-A".tffi3;'$f+

"Orang-orang knfr Meknh berkata, Mmgapa tidak
diturunlun lupadnnya mukjiTpt-mukjiat dmi Tuhan'
ny a ?' Katalanlah,'S aungguhny a mukj izat -mukj iat
itu tersnah lupadaAlkh. Snunguhnya aku lnnya se-

orang pemberi peringatan yang nyata."' (al-'An-
kabuut 50)

Yang mereka maksud itu addah hal-hal suprana-

tural yang menyertai risalatr sebelumnya, pada fuse

kanak-kanak umat manusia. Yang tak menjadi huiiah
kecuali bagi generasi yang menyaksikannya. Se
mentara Islam adalah risalah yang teralrtrr, yans
huiiahnya tetap ada bagi setiap orang yang dicapai
oleh dakwah hingga hari kiamat. Oleh karena itu,
ay at-ayat yang supranatural datang dalam bentuk
ayat-ayat AlQur'an yang dibaca, yang menjadi muk-
jizat dan tak pernah habis keajaibannya. Perben-
daharaannya terbuka bagi seluruh generasi. Juga
merupakan ayat-ayat penjelas dalam hati orang-

orangyang diberikan ilmu pengetahuan, yang me
rasakannya sebagai mukjizat supranatural setiap
kali mereka merenungkannya, dan merasakan
sumbernya yang menjadi asal kekuasaannya yang
menakjubkan ihr!

"Katakanhh,'Sesunguhnya rnukj iat-mukj izat itu
tns nah leepada Allah-''

Dia menampilkanya pada saat perlu, sesuai de
ngan ketenfu an dan perencanaan-Nya. Maka, saya
tak dapat memberi saran kepada Allatr sesuahr pun.

Hal ini bukan urusanku juga bukan etikaku,

"...Saunguhnya aku hnnya seorang pembni peringalnn

y ang ny ata." (al-'Ankabuuf 50)

Saya mernberi peringatan, mengingatkan, me
nyingkapkan, dan menjelaskan. Saya menjalankan
tugas yang dibebankan kepada saya. Sedangkan,
setelahitu urusannya milikAllah dan sesuai dengan
perencanaan-Nya.

lnimerupakan pembersihan akidah dari seluruh
praduga dan kerancuan. Juga penjelasan batas-
batas hrgas Rasul, sebagai rnanusia yang terpilih.
Sehinega tak tersamar dengan sifat-sifatAllah Yang
Maha Esa dan Mahakuasa. Tak ada kerancuan
yang melingkupi risalah+isalah sebelumnya ketika
padanmtampilhal-hal supranahral material. Hingga
tercampurlah dalarn perasaan manusia dan ber-
senyawalah dengan praduga dan khurafat. Dan,
darinya terlahirlah pelbagai penyimpangan.

Mereka yarrg meminta hal-hal supranatural itu
melupakan untuk rnenghargai anugerahAllah ke
pada mereka yang menurunkan Al-Qur' an in,

Lf&p.H6{;6i:6;*:Fii
# <;:t;,p u1+5'+Gi 1;s1 a

' Apalilh tidak culap bogi nnclw baltn a l{ami tclah nz-
nurunlwn lrzpadmnu Al- Kinb (Al- @i an) sedang dia
dibacalan kepadn mereka? Saunggularya dnlam (Al-

fui an) itu tndnpat rahmat yang besar dnn pel"ajaran

bagi orang-orang yang bniman. "(al-'Ankabuut 51)

Hal itu merupakan tindakan pengingkaran ter-
hadap nikmat Allah dan pemeliharan-Nya yang
amat besar. Apal€h mereka tak cukup hidup ber-
sama langit dengan Al-Qur'an ini? Padahal, Al-
Qur'an itu diturunkan kepada merek4 berbicara
kepada mereka tentang apa yang ada dalarn diri
merek4 menyingkapkan kepada mereka tentang
apayang ada di sekeliling mereka dan memberikan
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mereka perasaan bahwa pengawasan Allah sedang
menyorot mereka.

Allah memberi perhatian kepada mereka se-

hingga Dia berbicara kepada mereka tentang per-
kara mereka. Juga menceritakan pelbagai kisah
kepada mereka dan mengajarkan mereka. Padahal,

merbka hanyalah makhlukyang kecil, rapuh, dan
tak berharga dalam kerajaan Allah yang besar.
Mereka, bumi mereka, dan matahari merekayang
menjadi orbit bumi mereka, hanyalah seperti atom-
atom yang tersesat dalarn semestayang amatbesar
ini, yang hanya dipegang oleh Allah. Setelah itu
Allah memberikan kemuliaan kepada mereka hingga
Dia menurunkan kepada mereka kalimat-kalimat-
Nyayang dibacakan kepada mereka. T:rpi mereka
kemudian tetap merasa tak cukup!

".,Sesunguhnya dnl.am (Al- @ri an) itu tndnpat rah-
mnt yarry besar dnn pelnjaran bagi nrang-orang yang
b erimnn. " (al-'Ankabuufi 51)

Orang-orang yang beriman ifulah yang men-
dapati sentuhan rahmatAllah dalam diri mereka,
dan merekalah yang mengingat anugerah Allah dan
besarnya karunia-Nya kepada manusia dengan di.
turunkannva Al-Qur'an ini. Mereka pun merasakan
kedermawanarFNya, ketika Dia mengajak mereka
ke hadirat-Nya dan ke hidangan-Nya, padahal Dia
Mahatinsgi dan Mahabesar. Mereka itulah yang
diuntungkan oleh Al-Qur'an ini. Karena, Al-Qur'an
hidup dalam hati merek4 dan membukakan per-
bendaharaannya kepada mereka serta menyerah-
kan simpanannya kepada mereka, lalu bersinar
dalam roh mereka dengan pengetahuan dan cahaya.

Sedangkan, orang{rang yang tak merasakan
semua ini, maka mereka meminta tanda lain yang
mereka gunakan unhrk membenarkan Al-Qur'an
ini! Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya
terhrhrp dan tak dapat menerima cahaya. Mereka
ihr tak ada gunanya didakvvahi. Maka, penyelesaian
kasus mereka itu diserahkan kepadaAllah!

gyi e(l:i(* "H;,, €{ 6i,;K S'

p.t+-i^UWs,EWv.,i\,U!*'5

&1,'#:i
'I{atnkanlah'Cukuplnh Alln h mmj adi so}rsi antaralat
dnn antaramu. Dinmengetnhui. apayangdi kngit dan
di bumi. Dan orang-orang yry pffca1a lupadn yang
batil dnn inglcar lupadn Allah, muelm itulnh orang-

oratg yrg merugi."" (al-tAnkabuuil 52)

Persaksian Zatyang mengetahui apayang ada di
langit dan bumi adalah persaksian yang paling
besar. Dialah yang mengetahui bahwa mereka ber-
ada dalam kebatilan,

"...Dan mang- orang yang pncaya lcepadn y arry batil dnn
inglar lupada Alkh, msreka itulnh orang-zrargyang
mer ugi. " (al-'Anf abuuh 52)

Mereka adalah orangorang yang rugi total. Rugi
segala sesuatu. Rugi dunia dan akhirat. Rugi ter-
hadap diri mereka, pefunjuh kelurusan, ketenang-
an, kebenaran, dan cahaya.

Keimanan kepada Allah adalah keuntungan.
Keuntungan secara nyata pada zattya. Sedangkan,
pahala yang didapat setelah itu merupakan anu-
gerah dari Allah. Karena keimanan membawa ke-
tenangan dalamhati, istiqamah dijalan, teguh dalam
menghadapi pelbagai peristiwa, meyakini sandaran
yang mendukungnya, ada jaminan perlindungan,
dan yakin terhadap akibat ali*rir yang akan didapat-
kannya. Ini saja pada dasarnya suahr keuntungan;
dan hal inilah yang tak dimiliki oleh orang-orang
kafir. Dan, "mnekn itulnh orang-oreng yang merugx".

Azab Allah Pasti Datang
Setelah itu Al-Qur'an berbicara tentang orang-

orang musyrik ihr, dan tentang permintaan mereka
untuk disegerakan azab Nlah, padahalJahannam
ihr dekat dengari mereka,

,)6J\'j'-V,{iffi *i';i\ilUiihfr J
-rl,;UiIj"Z;-t1,;;iS'&a'^Se9-'
3r:"fi if n$.ttiffit:ix,;'tir
L!-i iK,},; 3i;; atJ * * i4; *

s
'Dan m.erekn merninta lupa.dnmu supaya segm diturun-
lmn a<ab. Kalnu tidnkkh knrena waktu yangtel"ah di-
tetaplfin, bmnr-bmnr tel.ah dntnng azfi lepaln mnelm.
Dan, azgb itu benar-bmm alan danng lupada mnela
dengan tiba-tib a, sefory mneln tidak meny adnrinya.
Mereln rneminta kzpadnnu supaya segera diturunknn
azpb. Sesunguhnya Jalmnna.m benar-ben"ar meliputi
lrang-zrang)ang lafw, padn lwri merelw ditutup llzh
a<ab dari atas mnela dan dnri bawah knki mnela.
Dan, Allnh buknta (l$tpfu mneka),'Rnsailah (pem-
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balasan dari) apa yang telah kamu keriakan."'(al-
'Ankabuut: 53-55)

Orang-orang musyrik itu mendengarkan pe-

ringatan itu, tapi mereka tak memahami hikmah
Allah yang membiarkan mereka tanpa diberikan
azab hingga waktu yang Dia kehendaki. Kemudian

mereka meminta Rasulullah untuk menyegerakan
azab dengan menantang.

Sering kali penundaan azab oleh Allah dimaksud-

kan sebagai'istidraaj bagi orangorurg zalim, agar

mereka makin bertambah penyimpangan dan ke-

r u sakan mereka. Atau, untuk menguji orang-orang

beriman agar mereka bertambah keimanan dan ke-

tegghan mereka. Juga agar barisan mereka dapat

dibersihkan dari orang yang tak mampu bersabar

dan tak teguh. Atau, membiarkan mereka karena

Allah mengetahui bahwa di antara mereka yang

menyimpang itu ada orang-orang yang berpotensi

mendapatkan kebaikan, hingga akhirnya mereka

dapat membedakan antara petunjuk dan kesesatan,

dan mereka pun segera berlari kepada petunjuk.

Atau, untuk mengeluarkan keturunan yang saleh

dari punggung mereka, yang menyembah Allah,

dan memihak kepada kelompok-Nya, meskipun

orang{rang tua mereka adalah orang{rang yang

sesat. Atau, untuk selain tujuan ini dan itu, yang

merupakan pengaturan Allah yang tersembunyi.
Namun, orang-orang musyrik tidak menyadari

sesuatu dari hikmah Allah dan pengaturan-Nya, se-

hingga mereka meminta disegerakan azab, sebagai

tantangan mereka.

"...Kalau ti"dnkilnh knrenn waktu yang telnh ditetnpknn,

benar-benar telnh datang aab kepada merekn.'.."

Di siniAllah mengancam mereka dengan datang-

nyaazabyang mereka pinta disegerakan itu. Datang

pada waktunya, tapi tanpa mereka tunggu dan tak
mereka duga. Dan, ketika azab itu datang secara

tiba-tiba, maka mereka pun terkejuf

"...a<ab itu benar-benar akan datang kepada merekn

dzngan tiba-tiba, sedang merela tidak menyadarinya' "
(al-'Ankabuuil 53)

!,zab itu kemudian datang kepada mereka di
Badar. MahabenarAllah dengan firman-Nya. Di situ

mereka melihat bagaimana janii Allah ihr benar ada-

nya. Allah tak mengazab mereka dengan kebinasa-

an total seperti yang Dia lakukan terhadap orang-

orangyang mendustakan agama sebelum mereka.

Allah pun tidak memenuhi permintaan mereka untuk

menghadirkan kejadian supranatural material agar

tak terwujudlah janji-Nya bagi mereka untuk mem-

binasakan orang-orang yang mendustakan agama

setelah didatangkan bukti supranahrral material.

Pasalnya, Allah telah menakdirkan bahwa di
antara mereka itu ada yang kemudian beriman, dan

mereka kemudian menjadi tentara-tentara Islam
yang tangguh. Allah juga mengeluarkan dari pung-

gung mereka satu generasi ke generasi lain yang

membawa bendera Islam, hingga waktu yang pan-

jang. Semua itu sesuai dengan pengaturan Allah
yang hanya diketahui oleh-NYa.

Setelah ancaman dengan azab duniayang datang

kepada mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari,

Allah mengulang pengingkaran-Nya atas perminta-

an mereka untuk menyegerakan azab. Sementara

Jahannam itu menunggu mereka,

'Merekn meminta kt4adamu supaya segera diturunknn

awb. Sesungguhnya Jahannrtm benar-b enar meliputi
orang orang yang kafr." (al-'Ankabuut 54)

Sesuai dengan cara Al-Qur'an dalam memberi-
kan gambaran, dan dalam menghadirkan masa

depan hingga menjadi sesuatu yang tampak ter-
lihat,... Al-Qur'an menggambarkan kepada mereka

Jahannamyang meliputi orang{rang kafu. Hal itu
bagi mereka adalah masa depanyang masih gaib.

Namun, bagi realita yang tersingkap bagi ilmu Allah,

makahal ihr adalah sesuahryang hadir dan terthat.
Penggambaran-Nya atas hakikat Jahannam yang

masih gaib, menimbulkan rasa takut dan menam-

bah pengingkaran atas permintaan mereka untuk
menyegerakan azab itrt. Karena bagaimana mung-

kin orangyang sudah diliputi olehJahannam masih

meminta disegerakan jahanam itu, dan Jahannam
itu hampir melahap mereka sementara mereka
dalam keadaan lalai dan tertipu?

Kemudian Al-Qur'an menggambarkan kepada

mereka gambaran mereka di Jahannam yang me-

liputi mereka itu, sementara mereka meminta di.
segerakan azab.

"Pada hnri merelm ditutup oleh a<ab dnri atas mereka

dan dnri bawah lwki mnelm. Dan, Allnh berkata (fu-
pada muelm), 'Rnsailah (pembalasan dnri) apa yang
- 
telnh kamu kerjakan."' (al-'Ankabuuil 55)

Ini adalah adeganyang amatmenakutkan, YmB
diikuti oleh pelecehan yang menghinakan dan ce
moohan yang pahit, "Rasailnh (pembalnan dnri) apa

yang telah kamu kerjaknn."Inilah akhir dari per-

mintaan mereka untuk disegerakan azab, dan tin-

dakan mereka yang meremehkan peringatan.
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Kehidupan Akhirat Adalah Kehidupan
Sebenarnya

Al-Qur'an meninggalkan orang-orang yang
mengingkari dan mendustakan agama itu berada
dalam adegan azabyangmeliputi mereka dari atas
mereka dan dari bahwa kaki mereka. Kemudian
menengok kepada orangorang beriman, yang difit-
nah oleh orang{rang yang mendustakan agama ifu,
dan menghalangi mereka untuk menyembah Rabb
mereka.

Al-Qur'an menengok kepada mereka dan meng-
ajak mereka untuk berlari membawa agama mereka,
dan menyelamatkan akidah mereka. Ajakan itu
terdengar dalam panggilan yang penuh kasih sayang
dan dalam pemeliharaan yang melimpah, serta
dalam redaksi yang menyentuh seluruh simpul-
simpul hati.

&. st,i<,1,1t!. . -i:ro,/r//'i;-
$ .r_t-t* t, d-Y Aj ce;r dllJ:r I e dilJ t ct; L*-

ti?&<,F:vriT;r;;'";;iz
"* G {!r; tig atrAi i Jr6 V 6
tii&|4y!rgihi'y;;*iv,

"Hai h.amba- h"amb a- Ku y ang b eriman, s esunguhny a
bumi-Ku luas, m.aka sembahlnh Aku saja. Tiap-tiap
y ang b njiw a aknn mnasaknn mati. Ifumudian lnrry a-
lah lupada Kami knmu dikembalikan. Dan zrang-
orang yang bniman dnn mengerj akan amal-amnl yang
sakh, sesungguhnya alan Kami tempatlmn mnekn pada
tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang me-
ngalir sungai-sungai di bawahnya, merekn lukal di
dnlnmnya. Itulah sebaik-baik pembalnsan bagi orang-
zrang lang beramal, (yaltul yang bersabar dan ber-
tnwalnl kepada Tuhannya. Buapa banyak binatang
yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rerykinya
smdiri ? Alhhlnh y ang memb eri repki kep adanya dan
kepadamu, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.' (al-'Ankabuuil 56-60)

Pencipta hati ini memanggil hati dengan panggil
an yang penuh kasih sayang tni, "Hai hnmba-hnmba-
Ku yang buimnn...."Dia memanggilnya seperti ini
sambil mengajak mereka untuk berhijrah mem-
bawa agama mereka. Agar hati ifu merasakan sejak
kali pertama tentang hakikat hati itu. Dan, kaitan-

nya dengan Rabbnya, serta penyandarannya ke-
padaTuhannya.

"Hai hamba-hambaku...." Ini adalah sentuhan
yang pertama. Sedangkan, senfu han kedua adalah,
"... Sesungguhny a bumL Ku luas.... "

Kalian adalah hamba-hamba-Ku. Ini adalah
bumi-Ku. Dan, bpmi-Ku itu luas. Sehingga, dapat
memuat kalian semua. Maka, apa yang menahan
kalian untuk tetap bertahan di tempat kalian yang
sempit itu, yang padanya agama kalian difitnah, dan
kalian tak dapat menyembah Allah, Tuhan kalian?
Tinggalkanlah tempat yang sempit ini, hamba-
hamba-Ku, menuju bumi-Ku yang luas untuk me-
nyelamatkan agama kalian, dan menjadi bebas ber-
ibadah,

"... M akn, s e mb ahlah A ku s aj a. " (aP Artkabuufi 5 6)

Perasaan sedih ketika meninggalkan kampung
halaman merupakan perasaan pertama yang ber-
gerak dalam jiwa orang yang diajak untuk hijrah.
Karena itu, di siniAl-Qur'an menyentuh hati mereka
dengan dua sentuhan ini. Yaitu, dengan panggilan
yang penuh kasih sayang dan akrab, 'Hai ltnmba-
hnmbaKu",dan dengan memberi penjelasan bahwa
bumi itu luas, "Sesungguhnya bumi-Ku luas."I{arena
seluruh bum ini adalah bumi Allah, maka bagian
bumi yang paling dicintai Allah adalah bumi yang
padanya orang tersebut mendapatkan keluasan
untuk menyembah Allah semata tanpa selain-Nya.

Setelah itu Al-Qur'an menelusuri perasaan hati
dan kata-katanyd. Perasaan hati yang kedua adalah
perasaan takut terhadap bahaya hijrah. Bahaya mati
yang ada ketika berusaha keluar dari negeri, karena
orang{rang musyrik saat ifu menahan orang{rang
beriman di Mekah, dan tak membolehkan mereka
untuk hijrah. Pasalnya, kaum musyrik merasakan
bahaya kaum muslimin setelah keluarnya kalangan
Muhajirin yang pertama. Setelah itu bahaya yang
mengintai di jalan, jika merekakeluar dari Mekah.
Maka dari sini, datang sentuhan berikutny4

'Tiap-tiap yang berjiwa aknn merasaknn mnti. Kemu-
dian hnnyalnlr lepada Kami kamu dikembalilwn." (aI-
'Ankabuuil 57)

Kematian ihr adalah sesuatu yang pasti datang,
di semuatempal Maka, merekatakperlu membuat
perencanaan tentang kematian mereka, karena
mereka tak tahu sebab-sebab yang membawa
kepada kematian itu. Dan, kepada Allahlah tempat
merekakembali.

Mereka semua berhijrah kepada-Nya, di bumi-

yzt lrS e uH, &l;4 G; .f"'W
#'P\'&t;t{ur-'w;;.x'i(4,
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Nya yang luas, dan mereka pun akhirnya akan kem-
bali kepada-Nya. Mereka adalah para hamba-Nya
yang Dia ayomi di dunia dan akhirat. Maka, siapa
yang perlu takut, atau merasa khawatir dalam hati-
nya, setelah mendapatkan senhrhan-sentuhan ini?

Namun demikian, Allah tak sekadar mengajak
mereka kepada ayoman-Nya ini saja. Namun, juga
menyingkapkan apayang Dia siapkan bagi mereka
di sana. Allah menjelaskan bahwa jika mereka me-

ninggalkan kampung halaman mereka, maka mereka
akan mendapatkan keluasan di bumi Allah yang
hin. Dan, jika mereka meninggalkan rumah-rumah
mereka, maka mereka mendapatkan gantinya di
surga. Sebagai ganti yang sejenis dengannya atau
lebih besar darinya.

"Dan orang-lrang yang beriman dan mengerjakan
amal- amal y ang saleh, sesungguhny a alan Kami ttm-
patkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di
dalnm surga, yang mengalir sungai-sungai di bawah-
nya, merelm keknl di dahmnya...."

Di sini Allah menyerukan mereka untuk ber-
amal, bersabar, dan bertawakal kepadaAllah,

"... I tulah s e b aik - b ai k p emb alas an b agi or ang- or ang

yang berarnal, (yaitu) yang bersabar dnn butawakal
Ieepadn Tilhnnny a." (al-'Ankabuufi 58-59)

Ini merupakan sentuhan yang meneguhkan dan
memberi dorongan kepada hati mereka, ketika
mereka berada dalam kondisi khawatir, takut, serta
memerlukan penegrrhan dan dorongan.

Setelah itu terdetik dalam hati perasaan lf,rawatir
terhadap rezel<r, setelah mereka meninggalkan
kampung halaman, harta, pekerjaan, aktivitas yang

biasa dilakukan, dan sumber-sumber rezeki yang
sudah pasti. Allah tak membiarkan perasaan ini
tanpa memberikan sentuhan yang menenangkan
hati,

"Buapa bany ak binntang yang tidnk (dnpat) membawa

(menguruf reatkinya smdiri? Allnhloh yong memberi

reaeki lrcpadany a dnn leep adamu-, "

Ini merupakan senfuhan yang membangunkan
hati mereka kepada realita yang terlihat dalam
kehidupan mereka. Karena berapa banyak binatang
yang tak dapat mencarrrezekinya. tak dapat me-
ngumpulkanny4 t?k dapat membawanya, tak me
mikirkanya, tak tahu bagaimana menyiapkannya
untuk dirinya, dan tak tahu pula bagaimana me-
nyimpannya? Namun, Allah memberi rezeki bina-
tang tersebut dan tak membiarkannya mati ke-
laparan.

Demikian jugalah Allah memberi rezeki kepada
manusia. Meskipun ditampilkan kepada mereka
bahwa merekalah yang men ciptakan rezeki mereka
dan mengadakannya, tapi Allahlah yang mem-
berikan mereka wasilah dan sebab-sebab yang me
ngantarkannya untuk mendapatkan rezeki. Anu-
gerah ini sendiri pBda nyatanya adalah rezeki dari
Allah, yang tak dapat mereka raih kecuali dengan
taufik Allah. Maka, tak perlu khawatir terhadap
rezeln ketika mereka berhijrah. Karena mereka
adalah hamba-hamba Allah yang berhijrah ke bumi
Alhh, dan Allah memberikan mereka rezeki di
mana pun mereka berada. SebagaimanaAllah mem-
beri rezeki kepada binatang yang tak dapat mem-
baw a r ezekiny a sendiri, namun Allah memberinya
rezel<t dan tak membiarkannya.

Kemudian Allah menufup sentuhan-sentuhan
yang akrab dan mendalam ini dengan menyam-
bungkan mereka kepadaAllah. Juga memberikan
mereka perasaan adanya perhatian dan penjagaan
Allah, karena Dia Maha mendengarkan mereka,
dan Maha mengetahui kondisi mereka. Sehingga,
Dia tak akan membiarkan mereka sendirian,

"...Dan Din Mahn Mmdengar lngi Malm Mmgetahui. "
(al-'Ankabuuu 60)

Perjalanan singkat ini berakhir, yang menyenhth
dengan lembut seluruh hati mereka, dan meme-
nuhi semua gejolak perasaan yang terdetik dalam
hati mereka saat mereka sedang keluar unfuk ber-
hijrah. Kemudian menggantikan semua rasa keta-
kutan dengan ketenangan, semua kekhawatiran
dengan keyakinan, dan semua kelelahan dengan
kenikmatan. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut telah
menghibur hati mereka dan memenuhinya dengan
perasaan kedekatan, penjagaan, dan keamanan
dalam naungan Allah Yang Mahapenyayang dan
Mahapemberi.

Tentunya yang mengetahui perasaan-perasaan

hati dengan cara sepertiinihanyalah Sang Pencipta
hati tersebut. Dan, tak mengobati hati dengan cara
seperti ini kecuali Dia yang mengetahui apa yang
ada dalam hati itu.

Setelah perjalanan bersama orang-orang ber-
iman ini, redaksi Al-Qur'an kembali menceritakan
kontradiksi sikap kaum musyrikin dan pola pan-

dang mereka. Mereka itu mengakui penciptaan
Allah terhadap langit dan bumi, penundukan mata-
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hari dan bulan, penurunan air dari langit, dan meng-

hidupkan bumi yang mati. Mereka juga mengakui
yang dikandung oleh hal ini secara implisit, seperti
kekuasaan Allah untuk memberikan rezeki kepada
mereka atau menyempitkan rezeki mereka. Mereka
juga mengadu kepadaAllah semata sambil meman-
jatkan doa pada saat takut.

Ironisnya, setelah ilfu semua, mereka semua
musyrik terhadap Allah, meng aniaya orang{rang
yang menyembah-Nya semata, memfitnah mereka
pada-akidah mereka yang tak ada kontradiksi dan

kekacauan di dalamnya. Juga melupakan nikmat
Allah kepada mereka yang memberikan mereka
keamanan diTanah Suci, dan mereka malah mem-
buat takut hamba-hamba Allah di Tanah Suci.Nya
itu.

;::t!9:;,8'tG-.fri';f" j&U,l;
;o;;i%i{;t&lKigrfX:J}a7$\;
,4J & 4 r;/, #.K6t;:i3 *i -: tQ- cri6
)-.Lr"i;ii*€Y,iv;t3i<-ijS-{ai;"
& <lg.t iK 1 s ;+":s:i *ki'i "J,4

.;{i,vti6t'a{;3AJ;C':r\i6\r+G6,

41 !, +i.,tl;g & <,U:6ei Lg;ii e
6;jji J;^11Yi' t :6'4i ;,W; cjijlt

36't1q;{1;vcrV}fl-&tf*t
,i(9J61;Y36Gv\:V;.i;&z;r;;.
'r;j<i|-#,"bj",iMVU;A;ar
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"Sesungguhnya jila kamu tanyaknn kepada mereka,

'Siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta

menundukkan matahari dan bulan?' Tentu mereka

akan menj aw ab,' Allah.' Maka, b etap akah mere ka
(dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar? Allah
melnpanglrnn reaeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya

di antara hnmba-hnmba-Nya dan Di"a (puln) yang me-

nyempitkan baginya. Sesungguhnya Allnh Mahn Me-
ngetahui segaln sesuatu. Sesunguhnyajika kamu me-

nnny aknn lrzpad.a merekn,'Sinpaknh y ang menurunknn
air dnri lnngil lnlu menghidupkan dengan air itu bumi
sesudah matinya?' Tentu mereka akan menjauab,'
Alkh.' Katakanhh, 'Segala puii bagi Allah', tetapi
kebany aknn merekn tidak memahami (ny a). Tiadalah
kehidupan dunia ini melainknn smda gurau d.an mnin-
main. Sesunguhrpya akhirat itulah yang sebenarnya

kehidupan, kalau merekn mengetahui. Apabik mereka

naik knpal, merekn mendoa kepada Alkh dzngan me-

murnikan lutaatan kep ada- Ny a. Malm, tatkak Allnh
menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba
mereka (kembali) mempersekutukan (Allah) agar

merelrn menginglmri nikmnt yang telah Kami berilan
kepada mereka dan agar mereka (hidup) bersenang-

senang (dalam kekafiran). Kelak mereka akan me-

ngetahui (akibat perbuatannya). Apakah merekn tidak
memperhntilcan bahua sesungguhnya Kami telnh men-

jadiknn (negui merela) tanah suci yang aman, sedang

manusia sekitarnya rampok-mnampok? Malm, meng-

apa (sesudah nyata kebenaran) merekn masihpercaya
lepada yang batil dan ingkar kepadn. nikrnat Allnh?
Dan, siapakah yang lebih znlim dnripada zrang-zrang

y ang mengada- adalwn lcedustaan terlndnp Alkh atau

mendustakan yang hak tatkala yang lnk itu datang

lrzpadnny a ? Buknnlnh dnl.am nnakaJahnnnnm itu adn

tcmpat bagi orang- lrang y ang knfr ?" (al-'Ankabuut:
61-68)

Ayat-ayat ini melukiskan gambaran akidah orang
Arab pada saat itu. Juga menunjukkan bahwa
akidah mereka ifu pada awalnya mempunyai dasar
tauhid, tapi kemudian terjadi penyimpangan pada-

nya. Hal ini tidak aneh, karena mereka merupakan
anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim a.s..

Mereka pun meyakini bahwa mereka itu menganut
agama Ibrahim, dan mereka membanggakan
akidah mereka dengan dasar ini. Sehingga, mereka
tak begitu memberikan perhatian terhadap agama

Musa atau Masehi, padahalkeduaagamaitu adadi

Iazrah Arab. Sikap mereka timbul dari rasa ke-
banggaan mereka bahwa mereka menganut agama

Ibrahim. Tanpa menyadari adanya kontradiksi dan
penyimpangan yang sudah terjadi dalam agama
mereka.

Mereka itu jika ditanya tentang siapa pencipta
langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan
bulan, yang menurunkan air dari langit, dan yang
menghidupkan bumi yang mati dengan air ini,...
maka mereka mengakui bahwa pencipta semua ini
adalahAllah. Namun demikian, merekatetap me
nyembah berhala-berhala mereka, jin, dan ma-
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laikat. Juga menjadikan sesembahan mereka itu
sebagai sekutu bagi Allah dalam beribadah, meski-
pun mereka tak menjadikannya sekutu dalam pen-

ciplaan.
Ini merupakan kontradiksi yang aneh. Kontra-

diksi yang dilihat zneh oleh Allah dalam ayat-ayat
ini,

'Maka, baapaknh merekn (dapat) dipalingkan (dnri
jalan yang benar)?" (al-'Ankabuufi 61)

Atau, bagaimana mereka dipalingkan dari kebe-
naran kepada kekacauan yang aneh ini?

'Tetapi, kebany almn merekn tidak memahami(nya). "
(al-'Ankabuuil 63)

Karena seseorang dinilai tak paham dan tak
berakal jika akalnya menerima kekacauaan ini!

Di antara pertanyaan tentang siapa pencipta
langit dan bumi, siapa yang menggerakkan mata-

hari dan bumi, siapa yang menurunkan hujan dari
langit, dan siapa yang menghidupkan bumi yang
mati; ... Al-Qur'an menjelaskan bahwaAllah mem-
bukakan rezeki-Nya kepada siapa yang Dia ke-
hendaki dari hamba-hamba-Nya, dan menetapkan
bagrnya. Kemudian Allah mengaitkan sunnah ten-

tang rezel<t dengan penciptaan langit dan bumi
serta seluruh tanda-tanda kekuasaan dan pencipta-

an. Lalu, menyerahkan semua ini kepada ilmu Allah
atas segala sesuatu,

"sesunguhnya Allah Maha Mengetahui segala se-

suatu. " (aI-' Ankabuut 62)

Rezeki itu jelas kaitannya dengan perputaran
planel dan jelas hubungannya dengan kehidupan,
air, tanaman, dan fumbuhan. Dibuka atau ditutup
nya rezeki itu berada di tangan kekuasaan Allah;
sesuai dengan situasi dan kondisi umum yang
disebutdalamayat-ayattadtSumber-sumberrezeln
itu berupa dari air yang turun, sungai yang me-
ngalr, tanaman yang tumbuh, dan hewan ternak
yang berkembang biak. Juga dari barang-barang
tambang yang berasal dari perut bumi, dan hasil
buruan di darat dan laut. Dan, sumber-sumber
rezel<t secara umum lainnya.

Semua itu mengikuti aturan-aturan langit dan
bumi, serta penundukan matahari dan bulan, secara

langsung dan nyata. Jika aturan-aturan ihr berubah
sedikit saja dari yang ada saat ini, niscaya peng-

aruhnya akan tampak dalam kehidupan seluruh-
nya, di atas permukaan bumi. Juga dalam kekayaan-
kekayaan yang terpendam lainnya di perut bumi.
Dan, hingga yang terpendam dalam perut bumi ini,
semua itu terbenfuk dan tersimpan secaraberbeda-
beda antara safu tempat dengan tempatlain, sesuai
dengan faktor-faktqr dari tabiat bumi dan beberapa
pengaruh langit dan bulan!6

Al-Qur'an menjadikan semesta yang besar dan
panorama-panoramanya yang mengagumkan se-

bagai bu}ti dan hujiahnya; dan semesta itu menjadi
objek untuk diteliti dan ditadaburi oleh kebenaran
yang ia bawa. Kemudian hati manusia mencermati
semesta ini dengan pandangan seorang pemikir
yang mentadaburi, yang menyadari keajaiban-ke-
ajaibannya, yang merasakan kekuasaan tangan
Sang Pencipta dan kekuasaan-Nya, yang mema-
hami namus-namus-Nyayang mengagumkan. Juga
dengan pandangan yang tenang dan mudah, dan
tak memerlukan ilmu yang njlimet dan sulil Namun,
hanya memerlukan perasaanyang terjaga dan hati
yang melihat. Setiap kali tampak satu tanda dari
tanda-tanda kekuasaan Allah dalam semesta ini,
maka ia pun mencermatinya sambil bertasbih dan
memuji Allah serta mengaitkan hati dengan Allah,

"Kataknnlnh, 'Segal.a puii bagi Allah', tetapi kzbanyak-

an merekn tidak memahami (ny a)." (al-'Ankabuut:
63)

Berkenaan pembicaraan tentang kehidupan di
bumi, dan rezeki serta pembukaan dan penahanan

rezel<t itu, Allah meletakkan timbangan -vang teliti
di depannya bagi seluruh nilai-nilai. Di situ tampak-
lah bahwa kehidupan dunia dengan segala rezeli
dan harta bendanya hanyalah senda gurau dan
main-main saja jika dibandingkan dengan kehidup
an di akhirat,

' Tiad.alnh lehidup an dunia ini melninknn s end.a gurau
dan main-main. Sesunguhnya akhirat itulah yang
sebenarny a luhidupan, knLa.u mnekn mmgetnhui. " (al-

'AnkabuuL 64)

Kehidupan dunia ini secara umum tak lain hanya-

lah senda gurau dan main-main saja jika dibanding-
kan dengan akhiral Yakni, ketika dunia itu menjadi
tujuan yang tertinggi bagi manusia; dan ketika
harta benda di dunia menjadi tujuan hidup. Sedang-
kan, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang

6 Lihat penafsiran ayat2 dai surah al Furqaan , dalan tafsir azh-Zhilal ini
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penuh dengan dinamika. Ia adalah "yang sebenar-

nya kehidupan", karena di dalamnya penuh dengan
dinamika dan kehidupan.

Tapi, dengan ini tidak berartiAl-Qur'an sedang

mendorong untuk menjauhkan diri dari harta
benda dunia, lari darinya, dan melemparkannya
jauh-jauh. Karena ini bukan ruh Islam dan bukan
kecenderungannya. Namun, yang dimaksud ada-

lah memperhatikan akhirat dalam harta benda ini,
dan berhenti pada batas-batas Allah. Ju ga agar ma-

nusia meninggikan dirinya dari harta benda dunia
itu. Sehingga, jiwa manusia tak menjadi tawanan-

nya, dan harta benda dunia itu tak menjadi beban
bagi dirinya yang terus menggelayutinya!

Maka, masalahnya di sini adalah masalah nilai-
nilai yang ditimbang dengan timbangan yang benar.

Ini adalah nilai dunia dan itu adalah nilai akhkat,
sebagaimana yang seharusnya dirasakan oleh
orang beriman. Kemudian ia berjalan dalam mem-
perlakukan harta benda kehidupan dunia dengan
panduan tadi. Juga dengan memifiki kebebasannya
dan lurus dalam pandangannya bahwa dunia hanya-

lah sendagurau dan main-main, sementara akhirat
adalah kehidupan sebenarnyayang penuh dengan

kehidupan.
Setelah memperhatikan bobot dan nilai ini, Al-

Qur'an kemudian memaparkan pelbagai kontra-
diksi sikap mereka,

"Apabil"a merela naik knpal, mereka mendoa kepada

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.

Mala, tntknk Allnh menyeLamatknn muekn sampai lce

darat, tib a- tib a mereka (k emb ali) memp ers ekutukan
(Alkh)." (al-'Ankabuuu 65)

Hal ini juga bentuk kontradiksi dan kekacauan
sikap mereka. Mereka itu jika naik kapal, dan se-

dang berada di tengah gelombang yang memper-
mainkan kapal yang dinaikinya, maka mereka
hanya ingatTuhan dan hanya merasakan kekuatan
yang satu yang menjadi tempat mereka mengadu,
yaitu kekuatan Allah. Mereka juga mentauhidkan
Tuhan dalam perasaan dan lidah mereka. Dan,
mereka mengikuti fitrah merekayang merasakan
keesaan Allah,

'^Makn, tntlilln Allnh mmy el"amntknn merekn samp ai
lee darat, tiba-tiba merelm (kembali) mern\nsekutuknn
(Alkh)." (al-'Ankabuuu 65)

Mereka pun melupakan wahyu fifah yang lurus;
dan melupakan doa mereka kepada Allah dengan
ikhlas sebelumnya saat mereka dalam kesulitan.
Mereka pun menyimpang kepada kemusyrikan

setelah mereka mengakui dan tunduk!
Penyimpangan ini akhirnya membawa mereka

kepada kekafiran terhadap nikmat yang diberikan
Allah, dan fitrah yang dianugerahkan-Nya kepada
mereka, serta bukti yang disajikan Allah. Kemudian
mereka tenggelam dalam menikmati kenikmatan
hidup dunia yang terbatas hingga waktu yang
sudah ditetapkan. Setelah itu mereka menjumpai
apayang menjadi nasib mereka, yaitu kejahatan dan

keburukan.

'Agar mereka mengingkari nikmat yang telah Kami
berikan kepada merekn dan agar merekn (hidup) ber-

senang-senang (dalam kekafiran). Kelak merekn aknn

mengetahui (akibat p u buatanny a)."(al-'Ankabuut:
66)

Ini merupakan ancaman dari pihak yang ter-
sembunyi atas buruknya akibat perbuatan mereka
seperti yang akan mereka ketahui!

Al-Qur'an kemudian mengingatkan mereka
akan nikmatAllah kepada mereka yang memberi-
kan merekaTanah Suci yang aman ini, yang men-
jadi tempat tinggal mereka. Tapi, mereka kemudian

tak mengingat nikmatAllah dan tidak mensyukuri-
Nya dengan menauhidkan-Nya dan beribadah ke-

pada-Nya. Sebaliknya, mereka malah menakut-
nakuti orangorangyang beriman diTanah Suci itu,

'Apaknh merekn tidak memperhatiknn bahwa sesung-

guhnya Kami telnh menjadiknn (negeri merekn) tanah

suci yang aman, sedang manusia sekinrnya rampok-

muampok ? Makh, mengapa (sesudah nyata lebmnran)
mereka masih percaya lupada yang batil dan ingkar

fupada nikmat Allah?" (al-'Ankabuuil 67)

Para penduduk Tanah Suci Mekah selama ini
hidup dalam keamanan. Mereka dihormati oleh
manusia-manusia dari tempat lain karena adanya
Baitullah itu, sementara di sekeliling mereka ter-

dapat pelbagai kabilah yang saling berperang dan

saling membunuh. Sehingga, mereka tak menda-
patkan keamanan kecuali di bawah naungan Baitullah
yang Allah berikan keamanan dengannya dan pada-

nya. Maka, amat anehlah jika mereka kemudian
menjadikan Baitullah sebagai tempat berhala, dan

untuk menyembah selain Allah, apa pun itu!

"Siapalrnh y ang lebih alim dnripadn lrang- zrang y ang

mengada-adalwn kedustaan terhadap Allah atau men-

dustakan yang hak tatkala yang hak itu datang lce-

p adany a ? Buknnknh dalnm nerakaJahannam itu ada

tempat bogi orang-lrang yang kaflr ?" (alrAnkabuut:
68)
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Mereka telah membuat dusta terhadap Allah
dengan menisbatkan sekutu-sekutu kepada-Nya.
Mereka juga mendustakan kebenaran ketika kebe
naran itu datang kepada mereka, dan mereka pun
mengingkarinya. Bukankah dalam neraka jahanam

itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ya, dan
dengan pasti!

Surah ini kemudian ditutup dengan menjelaskan
gambaran kelompok yang lain. Yaitu, mereka yang
berjihad di jalan Allah untuk sampai kepada-Nya
dan berhubungan dengan-Nya. Merekayang me
nanggung pelbagai kesulitan di jalan menuju ke-
pada-Nya, serta yang tak patah semangat dan tak
kehilangan harapan walau terdapat banyak rin-
tangan. Mereka yang sabar menanggung fihrah jiwa
dan fitnah manusia. Mereka yang menanggung
beban-bebannya dan berjalan di jalan yang panjang,
sulit, dan asing.

Mereka itu tak akan dibiarkan sendirian oleh

Allah. Dan, Allah tak akan menyia-nyiakan keiman-
an mereka, serta tak akan melupakan jihad mereka.
Dia akan melihat mereka dari ketinggian-Nya dan
akan meridhai mereka. Dia akan melihat jihad
mereka kepada-Nya untuk kemudian memberi
petunjuk kepada mereka. Dia akan melihat usaha
mereka untuk sampai kepada-Nya, kemudian Allah
pun menyambut tangan mereka. Dia akan melihat
kesabaran mereka dan perbuatan baik mereka
unfuk kemudian memberikan mereka balasan yang
paling baik,

'u66-KWYh#.inq',b16:u.t:v

$
"Dan orang-orang yang berjihad untuk (rnencari

ktridhann) Kami, bennr-bennr alan Kami tunjuklun
lupadn merelw j alnnjalnn Kami. Sesunguhnya Allah
bmar-benar besertn zrang-lrang )ang bnbuat baik."
(al-'Ankabuuu 69) t
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"Alif Laam Miim.(l) Telah dikalahkan bangsa
Romawir(2) di negeri yang terdekat dan mereka
sesudah dikalahkan itu akan menang (3) dafam
beberapa tahun lagi. Bagi Allahlah urusan
sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan
di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu
bergembiralah orang-orang yang beriman, (4)

karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa
yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang
Mahaperkasa lagi Maha Penyayang. (5) (Se-

bagai)janji yang sebenarnya dari Allah. Allalr
tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi ke-
banyakan manusia tidak mengetahui (6) Mereka
hanya mengetahui yang lahir (saja) dari ke-
hidupan dunian sedang mereka tentang (ke-

hidupan) akhirat adalah lalai. (7) Mengapa
mereka tidak memikirkan tentang (kejadian)

diri mereka? Allah ddak menjadikan langit dan
bumi serta apa yang ada di antara keduanya
melainkan dengan (tujuan) yang benar dan
waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ke-
banyakan di antara manusia benar-benar
ingkar akan pertemuan dengan Thhannya- (8)

Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan
di mukabumi dan memperhatikan bagaimana
akibat $ttg diderita) oleh orang-orang se-

belum mereka? Orang-orang itu adalah lebih
kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah

bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih
banyak dari apa yang telah mereka makmur-
kan. Dan, telatr datang kepada mereka rasul-
rasul mereka dengan membawa bukti-bukti
yang nyata. Maka, Allah sekali-kali tidak ber-
laku zalim kepada mereka, tetapi merekalah
yang berlaku zalirn kepada diri sendiri. (9) Ke-
mudian, akibat orang-orang y:rng mengerjakan
kejahatan adalah (azab) yang lebih burulq ka,rcna

mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan
mereka selalu memperolok-oloknya. (10) Atlah
menciptakan (manusia) dari permulaan, ke-
mudian mengembalikan (menghidupkan) nya
kembali; kemudian kepada-Nyalah kamu
dikembalikan. (11) Pada hari terjadinya kiamat
orang-orang yang berdosa terdiam berputus
asa- (12) Dano sekali-kali fidak ada pemberi sya-

faatbagi mereka dari berhala-berhala mereka
dan adalah mereka mengingkari berhala mereka
itu. (13) Dan, pada hari terjadinya kiamat di
hari itu mereka (manusia) bergolong-golong-
an. (1a) Adapun or:urg-oriu-rg yang beriman dan
mengerjakan amal saleh, maka mereka di
dalam taman (t*Sa) bergembira. (15) Adapun
orang-orangyang kafir dan mendustaka^n ayat-

ayat Kami (Al Q*-att) serta (mendustakan) me-
nemui hari akhira! maka merekatetap berada
di dalam siksaan (neraka). (16) Maka, ber-
tasbitrlah kepada Allah di waktu kamu berada
di petang hari da.n wakhr kamu berada di waknr
subuh, (17) dan tiagi-Nyalah segala puji di langit
dan di bumi serta di waktu kamu berada pada
petang hari dan di wakhr kamu berada di waktu
zuhur. (18) Dia mengeluarkan yang hidup dari
yang mati dan mengeluarkan yang mati dari
yanghidup serta menghidupkan bumi sesudah

matinya. Dan, seperti itulah kamu akan di-
keluarkan (dari kubur). (19) Di antara tanda-
tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu
(menjadi) manusia yang berkembang biak (20)

Di anta:a tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (21) Di
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah men-
ciptakan langit dan bumi serta berlain-lainan
bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya
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pada yang demikan itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang mengeta-
hui. (22) Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah tidurmu di waknr malam dan siang hari
serta usahamu mencari sebagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang mendengarkan. (23) IX a^ntara tanda-tanda
kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepada-
mu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan
harapan. Dia menurunkan hujan dari langil
lalu menghidupkan bumi dengan air itu se-

sudah matinya- Sesungguhnya pada yang demi-
kian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang mempeqgunakan akalnya- (2a) Dar5
di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya-
Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali
pangsl dari bumi, seketika inr (iuga) kamu
keluar (dari kubur). (25) Dan, kepunyaan-Nya-
lah siapa saja yang ada di langrt dan di bumi.
Semuanya ha"nya kepada-Nya brnduk (26) Da:ro
Dialah yang menciptakan (manusia) dari per-
mulaan, kemudian mengembalikan (meng-
hidupkan)nya kembali, dan menghidupkan
kembali itrr adalah lebih mudah bagi-Nya- Dan"
bagi-Nyalah sifat yang Mahatinggi di langit dan
di bumi; dan Dialah Yang Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana. (27) Dia membuat perum-
pamilan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apa-
kah ada di antara hamba-sahayayang dimiliki
oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam
(memiliki) rezeki yang telah Kami berikan
kepadamu; maka kamu sama dengan mereka
dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu
takutkepada mereka sebagairnana kamu takut
kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami
jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. (28)

Tetapi, orang-orang yang zalirn mengikuti
hawa nafsunya tanpa ilnu pengetahuan. Maka,
siapakah yang akan menunjuki orang yang
telah disesatkan Allah? Dan, tiadalah bagi
mereka seorang penolong pun. (29) Maka,
hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada
agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang
telah menciptaka^n mamusia menurutfitrah itu.
Ttdak ada perubahan pada fihah Allah. (Itulah)
agama yanglurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui, (30) dengan kembali ber-
tobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-
Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah

kamu termasuk orang-orang yang memper-
sekutukan Allah. (31) Yaitu, orang-orang yang
memecah-belah agama mereka dan mereka
menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golong-
an merasa bangga dengan apa yang ada pada
golongan mereka." (32)

t
Pengantar

Ayat-ayatyang pertama dari surah ini diturunkan
berkaitan dengan suatu kejadian tertentu. Yaitu,
ketika tentara Persia mengalahkan Romawi, yang
menguasai Jazkah Arab. Hal itu setelah terjadinya
perdebatan keras tentang akidah antara kaum
muslimin yang pertama masuk Islam di Mekah
sebelum hijrah dan kalangan musyrikin. Dan, karena
Romawi pada saat itu merupakan Ahli Kitab yang
agamanya Nasrani, sementara Persia agamanya
Majusi, maka kejadian tersebut dimanfaatkan oleh
kaum musyrikin Mekah yang berusaha mengangkat
akidah musyrik mereka di atas akidah tauhid. Hal
itu mereka jadikan sebagai pertanda optimis bagi
kemenangan kekafran melawan keimanan.

Oleh karenaitu, turunlah ayat-ayatpertama dari
surah ini yang memberikan berita gembira tentang
akan menangnya Ahli Kitab dari Romawi dalam
beberapa tahun mendatang. Yakni, kemenangan
yang akan membuat senang orang{rangberiman,
yang menginginkan kemenangan agama iman atas
seluruh agama yang lain.

Namun, Al-Qur'an tak membiarkan kaum mus-
limin dan musuh mereka hingga janji ini saja, juga
tak hanya sebatas kejadian itu saja. Tapi, Al-Qur'an
menjadikannya sebagai momen untuk bergerak ke
lingkuplingkup yang lebih jauh dan medan yang
lebih luas dari kejadian temporer itu. Untuk kemu-
dian menyambungkan mereka dengan seluruh
semesta, dan mengaitkan antara sunnah Allah
dalam membela akidah langit dan kebenaran besar
yang di atasnya berdiri langit dan bumi beserta apa
yang ada di antara keduanya. Juga menyambung-
kan antara masa lalu umat manusia dengan masa
kini dan masa depan mereka.

Setelah itu Al-Qur'an berbicara tentang kehidup
an lain setelah kehidupan dunia ini, dan ke alam lain
setelah alam bumi yang terbatas ini. Berikutnya ia
mengajak mereka berjalan menyaksikan panorama-
panorama semesta, kedalaman jiwa, pelbagai kon-
disi manusia, dan keajaiban-keajaiban fitrah. Maka,
dalam lautan yang besar dan luas itu, mereka me-
lihat lingkuplingkup pengetahuan yang meng-
angkat kehidupan mereka dan membebaskannya,
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meluaskan skup pandangan dan tujuan mereka,
dan mengeluarkan mereka dari keterasingan yang

sempit itu. Keterasingan tempat, waktu, dan ke-
jadian. Kepada keluasan semesta seluruhnya (masa

lalu, masa kini, dan masa depannya), serta kepada
namus-namus semesta, hukumnya, dan kaitan-
kaitannya.

Kemudian meningkatlah pola pandang mereka
terhadap hakikat kaitan-kaitan dan hakikat hubung-

an-hubungan dalam semesta yang besar ini. Mereka
merasakan besarnya namus-namus yang mengahrr
semesta ini, dan mengatur fikah manusia. Mereka
merasakan ketepatan hukum-hukum yang meng-
gerakkan kehidupan manusia dan kejadian-ke-
jadian kehidupan. Juga yang menentukan tempat-
tempat kemenangan dan kekalahan; serta keadilan
timbangan yang menjadi pengrkur amal-amal per-

buatan makhluk, yang menilai aktivitas-aktivitas
mereka di bumi ini, dan yang berdasarkan hal itu
mereka mendapatkan balasan di dunia dan akhiral

Dalam naungan pola pandang yang meningkat,
luas, dan menyeluruh itu, menjadi terungkaplah
universalisme dalcwah ini dan keterkaitannya de
ngan kondisi-kondisi alam seluruhnya yang berada
di sekitarnya-meskipun dakwah tersebut hadir di
Mekah yang terkucilkan, di antara kaumnya dan
gunung-gunungnya. Kemudian bertambah luas
skupnya sehingga tak lagi terkait dengan bumi ini
saja. Namun, jugaberkaitan dengan fitah semesta
ini dan namus-namusnya yang besar, fitrah jiwa
manusia dan fuse perfumbuhannya, serta masa lalu
umat manusia dan masa depannya. Tidak di atas

bumi ini saja, namun juga di alam akhiratyang erat
hubungannya dengannya.

Demikian juga mengaitkan hati seorang muslim
dengan lingkuplingkup dan skup tersebut. Ber-
dasarkan hal itu, Al-Qur'an menyesuaikan perasaan

muslim tersebut dan pola pandangnya terhadap
kehidupan dan nilai-nilai. Kemudian menengok ke
langit dan ke akhirat, sambil melihat pelbagai ke
ajaiban dan rahasiayang ada di sekitarnya-Jugame
lihat kejadian dan pelbagai akhir kehidupan yang
ada di belakangnya maupun di depannya. Ia menya-

dari kedudukannya dan kedudukan umat dalam
lautan yang luas itu. Juga mengetahui nilai dirinya
dan akidahnya dalam ukuran manusia dan ukuran
Allah. Dengan demikian, ia menjalankan perannya

dengan penuh kesadaran, dan menjalankan beban-

bebannya dengan penuh percaya diri, ketenangan,
dan perhatian.

Redaksi surah ini kemudian memaparkan kaitan-
kaitan itu, dan menunjukkan maknanya dalam sis-

tem semesta. Juga menegaskan makna-makna ter-
sebut dalam hati. Redaksi surah ini berjalan dalam
dua episode yang saling berkaitan.

Pada episode pertama, Al-Qur'an mengaitkan
antara pertolonganJ<epada kaum beriman dan ke
benaran yang langit dan bumi beserta apa yang ada

di antarakeduanyaberdiri di atasnya, dan mengait-
kan urusan dunia dan akhirat dengannya. Juga
mengarahkan hati mereka kepada sunnah Allah
pada diri generasi yang telah lewat sebelumnya
beberapa abad lamanya. Kemudian membanding-
kannya dengan masalah pembangkitan dan peng-

hidupankembali.
Oleh karena itu, Al-Qur'an kemudian menampil-

kan kepada mereka suatu adegan dari adegan-
adegan hari kiamat, dan apa yang terjadi di dalam-

nya bagi orangorang beriman dan orangorang kafir.

Kemudian kembali dari perjalanan ini kepada pano
rama semest4 ayat-ayatAllah yang tersebar di tengah-

nya, dan pefunjuk panorama tersebut dan sugesti-
nya bagi hati. Al-Qur'an memberikan perumpama-

an bagi mereka dari diri mereka dan apayang mereka
miliki dengan perumpamzum yang menyingkapkan
kedunguan pikiran ide syirik, dan berdirinya ke-
musyrikan itu di atas hawa nafsu yang tak ber-
sandar kepada kebenaran atau ilmu pengetahuan.

Al-Qur'an mengakhiri episode ini dengan me-
ngarahkan Rasulullah untuk mengikuti jalan ke-
benaran yang sahr,'teguh, dan jelas. Jalan fihah yang

manusia telah difitrahkan di atasnya;yang tak ber-
ubah dan tak berjalan bersama hawa nafsu, dan yang
pengikutnya tak terpecah-belah seperti terpecah-
belahnya orangorang yang mengikuti hawa nafsu.

Dalam episode leedua, /J-Qw' an menyingkaphan
tentang apa yang ada dalam tabiat manusi4 berupa
sikap berubah-ubah yang kehidupan yang baik tak
mungkin berdiri di atasnya;jika mereka tak terikat
dengan ukuran yang tetap yang tak berjalan ber-
sama hawa nafsu. Juga menggambarkan keadaan
mereka dalam keadaan senzmg dan sulit, sertake
tika sedang mendapat rczel<t dan ketika tak men-
dapatkannya. Setelah itu redaksi Al-Qur'an ber-
bicara tentang cara{ara menggunakan rezeki dan
mengembangkannya. Kemudian kembali mem-
bicarakan masalah syirik dan pihak-pihak yang
dijadikan sekutu Allah. lalu, menampilkan mereka
dari segi ini, yakni ternyatapara sekutu itu tak dapat

memberikan rezeki,tak dapat mematikan, dan tak
dapat menghidupkan.

A
F(

I
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kah dalam nerakaJahannam itu ada tempat
bagi orang-orang yang kafir? (68) Dan, orang-
orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan)
Kami, benar-benar akan Kand hrnjukkan ke-
pada mereka jalanjalan Kami. Sesungguhnya
Allah benar-benar beserta orang-orang yang
berbuat baik.' (69)

Pengantar
Ini merupakan kelompok ayat terakhir dalam

surah al-'Ankabuut. Sebelumnya telah lewat dua
kelompok ayat dalam surah ini. Dan poros surah ini,
seperti telah kami katakan, adalah pembicaraan
tentang fitnah dan cobaan bagi orang yang meng-
ucapkan kalimat keimanan, yang ditujukan untuk
menyaring hati dan membedakan antara orang-
orang yang sungguh-sungguh dan yaqg munafik,
dengan ukuran kesabaran menerima fitnah dan
cobaan.

Hal itu disertai dengan penegasan tentang
lemahnya kekuatan-kekuatan bumi yang memu-
suhi keimanan dan orang-orang beriman, yang
memfibrah mereka dengan aniaya dan menghalangi
mereka dari jalan keimanan. Juga penegasan ten-
tang azab Allah bagi orang-orang yang berbuat
buruk dan pertolongan-Nya bagi orangorang ber-
iman yang bersabar menerima fitnah dan teguh
ketika mengalami cobaan. Hal itu merupakan sun-
nah Allah yang berlaku bagi dakwah sejak era Nabi
Nuh. Ia adalah sunnah yang tak tergantikan, dan
yang terikat dengan kebenaran yang besar yang
tertanam dalam tabiat semesta ini. Juga tercermin
dalam dakwah Allah yang satu, yang tabiatnya tak
tergantikan.

Kelompok ayatyang pertama telah selesai pada

akhir bagian sebelumnya. Namun, dengan meng-
ajak Rasulullah dan orangorang yang beriman untuk
membaca Kitab yang diwahyukan kepada beliau,
mendirikan shalat untuk mengingat Allah, dan
menyadari adanya pemantauan Allah Yang Maha-
mengetahui tentang apa yang mereka lakukan.

Di kelompok ayat yang terakhir ini, Al-Qur'an
kembali membicarakan tentang Kitab ini, dan
hubungannya dengan kitab-kitab suci sebelumnya.
Juga memerintahkan kaum muslimin agar tidak
mendebat Ahli Kitab kecuali dengan cara yang
paling baik. Namun, dikecualikan terhadap mereka
yang zalim di antara mereka, yang mengubah Kitab
mereka, dan menyimpang ke dalam kemusyrikan.
Dan, kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Al-
Qur'an juga memerintahkan kaum beriman agar

mendeklarasikan keimanan mereka terhadap
seluruh dakwah dan seluruh Kitab Suci sebelum-
nya, karena itu adalah benar dari Allah dan mem-
benarkan apayang ada pada mereka.

Setelah ihr berbicara tentang keimanan sebagian
Ahli Kitab terhadap Kitab Suci yang terakhir ini.
Sementara ifu, oralg-orang musyrik kafir terhadap
Kitab Suci yang terakhir itu, yang diturunkan ke
pada Nabi mereka. Mereka tak menghargai anu-
gerah yang besar ini, dan tak merasa cukup dengan
anugerah yang tercermin dalam penurunan Kitab
Suci ini kepada seorang Rasul dari mereka, yang
berbicara kepada mereka dengan Kitab Suci itu,
dan menyampaikan kalam Allah kepada mereka.
Padahal, Rasul tak pernah membaca suatu Kitab
Suci sebelumnya dan tak pernah menulis suatu
tulisan. Sehingga, jauh sekali kemungkinannya jika
Kitab Suci tersebut hasil dari karangan beliau!

Al-Qur'an juga memperingatkan kaum musyri-
kin tentang sikap merekayang meminta disegera-
kan azab Allah kepada mereka. Al-Qur'an meng-
ancam mereka dengan kedatangan azab secara
tiba-tiba. Juga menggambarkan kepada mereka
tentang dekatnya azab itu dari mereka, adanya
nerakayang sudah mengepung mereka, dan kon-
disi mereka ketika mereka diselimuti azab dari atas
mereka dan dari bawah kaki mereka.

Setelah itu Al-Qur'an berpaling kepada orang-
orang beriman yang mengalami fitnah dan aniaya
di Mekah. Kemudian mendorong mereka untuk
berhijrah dengan agama mereka kepada Allah, agar
mereka beribadah kepada-Nya semata. Al-Qur' an
menoleh berpaling kepada mereka dengan redaksi
yang menakjubkan, yang mengobati semua bisikan
yang terdetak dalam hati mereka, dan semua rin-
tangan yang menghalangi mereka. Kemudian
membolak-balik hati mereka di antara tangan-
tangan Allah dalam sentuhan yang menjadi saksi
bahwa Zat yang menurunkan Al-Qur'an adalah
Pencipta hati ini. Karena yang tahu tentang seluk-
beluk hati dan tempat-tempat masuknya yang
tersembunyi serta menyentuhnya seperti ini hanya-
lah Penciptanya Yang Mahahalus lagi Maha Me-
ngetahui.

Setelah itu berpindah dari hal ini kepada peng-
ungkapan kekagetan melihat keadaan orang{rang
musyrik itu, yang kacau dalam pola pandang mereka.
Sehingga, mereka mengakui bahwa Allahlah pen-

cipta langit dan bumi, yang menundukkan matahari
dan bulan, menurunkan air dari langit, dan meng-
hidupkan tanah yang mati. Karenanya, ketika mereka
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sedang berada dalam bahtera di tengah lautan,
mereka pun berdoa kepada Allah semata dengan
setulusnya. Tapi ,setelah itu mereka menyekutukan
Allah, kaft terhadap Kitab-Nya, menganiaya Rasul-
Nya, dan memfitnah orzmg-orang beriman dengan-
nya.

Al-Qur'an juga mengingatkan orangorang mu-
syrik tentang nikmat Allah kepada mereka, yang
menganugerahkan tanah Haram yang aman ini
yang rnenjadi tempat tinggal mereka. Sementara
manusia di sekeliling mereka berada dalam keta-
kutan dan kegelisahan. Tapi, mereka kemudian
malah membuat-buat dusta kepada Allah dan me
nyekufukan-Nya dengan tuhan-hrhan palsu. Karena
itu, Al-Qur'an menjanjikan neraka bagi mereka,
yang menjadi tempat tinggal bagi orangorang kafir.

Surah ini ditutup dengan janji Allah yang paling
kuat bahwa Dia akan memberikan petunjuk kepada
orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yaitu,
mereka yang ingin benar-benar ikhlas kepada-Nya,
serta yang telah melewati pelbagai rintangan, fit-
nah, kesulitan, jauhnya perj aianan, dan banyaknya
rintangan.

Adab Berdebat dengan Nonmuslim

* ;i;A eeu't t*',-;i'J;',rj +e{-, s
,tj;rl;:j-ctt\v\;r$'J"a:.i*iir
& t At{frT ,'#;'uil;; ru:y
'Janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, me-

lainknn dengan cara yang paling baik, kecuali dengan

lrang- lrang ztlim di anJara msreka. Dan, kntaknnlnh,
'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yng di-
turunkan kepadn knmi dan yang diturunknn lupada-
mu. Tuhnn knmi danTilhnnmu adalnh satu; d"an knmi
h"any a kep ada - Ny a b er s erah dir i. " " (alrAnkabuut:
46)

Dalnvah Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh dan
rasul-rasul setelahnya hingga sampai kepada pe-

nutup sekalian nabi-nabi, Muhammad saw., adalah
dalavahyang safu, dariTuhanyang satu, dan mem-
punyai tujuan yang satu. Yaitu, mengembalikan
umat manusia yang sesat kepada Rabbnya, dan
menunjukkan kepada jalan-Nya serta mendidik
mereka dengan manhaj-Nya. Orang-orang yang
beriman terhadap risalah adalah saudara orang-

orang yang beriman terhadap seluruh risalah.
Mereka adalah satu umat, yang menyembah Tuhan
yang safu.

Umat manusia dalam seluruh generasinya ada
dua kelompok. Pertama, kelompok orang-orang
beriman yang merupakan kelompok Allah. Dan
kedua, kelompolrorang-orang yang menjauhkan
diri dari Allah, dan mereka itu adalah kelompok
setan; dengan tanpa melihat panjangnyazaman dan
jauhnya tempal Setiap satu generasi dari generasi-
generasi kaum mukminin adalah satu rantai dari
untaian rantai yang panjang itu yang bersambung
sepanjang berabad-abad lamanya.

Ini adalah hakikat yang besar, agung, dan tinggi,
yang di atasnya Islam berdiri; dan yang dijelaskan
oleh ayat dari Al-Qur'an ini. Inilah hakikat yang me
ngangkat hubungan-hubungan di antara manusia
dari sekadar hubungan darah dan nasab, ras, atau
negeri. Atau, juga fukar-menukar dan perdagangan.

Hakikat ini mengangkat itu semua agar bersam-
bung dengan Allah, yang tercermin dalam akidah
yang sahr yang padanya menjadi bersenyawalah ras
dan warna kulit, dan padanya menjadi lenyaplah
nasionalisme dan negara-negara. Juga menjadi
lenyap pula zaman dan tempat. Sehingga, yang ada
hanyalah ikatan yang teguh dalam status sebagai
hambaAllah.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menyingkapkan ke-
pada kaum muslimin agar tak berdebat dengan Ahli
Kitab kecuali dengan carayang baik. Hal ini untuk
menjelaskan hikmah datangnya risalah yang baru,
dan menyingkapkan hubungan yang terdapat antara
risalah tersebut dengan risalah-risalah sebelumnya.

Juga meyakinkan tentang keharusan mengambil
bentuk akhirat dari bentuk-bentuk dak'wah Allah,
yang sesuai dengan dakwah-dakwah sebelumnya,
dan yang menyempurnakannya sesuai dengan hik-
mah Allah dan ilmu-Nya tentang keperluan manusia.

"Kecuali dengan zrang-zrang <plim di antara
mnekn." Karena, mereka itu telah menyimpang dari
tauhid yang merupakan kaidah akidah yang masih
tersisa. Mereka menyekutukan Allah dan mening-
galkan manhaj-Nya dalam kehidupan. Mereka itu
tak ada debat dan perlakuan baik dengan mereka.
Mereka itu adalah orang-orang yang diperangi
Islam ketika negara Islam berdiri di Madinah.

Sebagian dari mereka ada yang berdusta ter-
hadap Rasulullah dengan mengatakan bahwa beliau
berbuat baik dengan Ahli Kitab ketika beliau masih
berada di Mekah dan masih menjadi incaran orang-
orang musyrik. Kemudian ketika beliau mem-
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punyai kekuatan di Madinah, maka beliau me-

merangi mereka, dan bersikap berbeda dengan apa

yang beliau katakan tentang mereka ketika beliau
masih berada di Mekahl

Ini merupakan dusta yang amat jelas, yang
dibuktikan oleh nash Mekah ini. Karena berdebat
dengan Ahli Kitab dengan cara yang baik itu hanya
terbatas pada orang yang tak zalim dari mereka, dan

tak menyimpang dari agama Allah. Juga tak me-
nyimpang dari tauhid yang murni yang dibawa oleh
seluruh risalah.

t#i;FlLt VA;rj e iiultt;t$';
46 z *, -t l();itll '-/l i,'
+ d-i;l-- 'tJ.slj-€- j|.'+t/-l

"...Dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada
(kitab-kitab) yang diturunkan fupada kami danyang
diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu

adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah

dir i. " " (aI-' At*abuut: 46)

Dengan demikian, tidak perlu ada pertentangan,
permusuhan, perdebatan, dan diskusi. Karena
semuanya beriman kepada Tuhan yang safu, dan

kaum muslimin beriman dengan apayang diturun-
kan kepada mereka serta apa yang diturunkan ke-
pada umat sebelum mereka. Sementara ia pada inti-
nya safu, dan merupakan manhaj Ilahi yang saling
bersambung sisi-sisinya.

A{'i;i4\:ii6"'abiili;aiAK
W-G,3311ji91!ijei7;-,t;7*,6;;i

Ss'iutsy
"Demikian (pukkh) Kami turunkan kepadamu Al'
Kitab (Al-@ti an). Makn lrang-lranglang telnh knmi
berikan kepada merekn Alklnb (Taurat) merelra ber-

iman lupadanya (Al-Qi an); dnn di antara merekn

(orang-orang knfir Mekah) ada yang beriman lupadn-
nya. Dan tiadalnh yang mengingknri ayat-ayat knmi
s elnin orang- orang kafr." (al-'Ankabuuil 47)

"Demikian (pukkh)."Berdasarkan manhaj yang

satu dan saling bersambungan; berdasarkan sun-

nah yang satu yang tak tergantikan; dan berdasar-
kan jalan yang Allah wahlukan kepada para rasul-
Nya,'D emikian (put"al"ah) Kami turunknn lcepadamu

Al-Kitab (Al-Qi an)",... maka manusia berdiri
dalam dua barisan. Pertama, barisan yang beriman
dengannya, dari kalangan Ahli Kitab dan Quraisy.

Kedua, safu barisan yang mengingkarinya dan kafir
terhadapnya, meskipun Ahli Kitab mengimaninya
dan menyaksikan kebenarannya, serta pembenar-

annya terhadap Kitab yang ada di tangan mereka.

"...Tiadal.ah yang mengingknri ayat-ayat kami selain

urang- nrang kafr. " (aI-' Ankabuuil 47)
t

Ayat-ayat ini amat jelas dan lurus. Sehingga,
hanya orang-orang yang tertutup rohnya yang
mengingkarinya, karena ia tak melihatnya dan tak
memperhatikannya! Mengingat kekafiran adalah
tutupan dan hijab, menurut asal makna bahasanya.

Hal itu tampak dalam redaksi seperti ini.

(3f643,b.6-"(-.*nw-KY;

&<lYli3uii
"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-

Qi an) sesuatu Kitab pun dan knmu tidak (pernah)

menulis suatu Kitab dengan tangan knnanmu. Andai-
kata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-

benar ragulah orang yang mengingkari(mu)." (aI-

'Ankabuut 48)

Seperti itulah Al-Qur'an menelusuri kerancuan-
kerancuan mereka hinggayang sederhana dan ke-

kanak-kanakan sekalipun. Rasulullah hidup di tengah

mereka dalam rentang waktu yang panjang dari
kehidupan beliau, dan beliau tak membaca serta tak
menulis. Kemu.dian beliau datang kepada mereka
dengan Kitab yang menakjubkan ini yang tak mampu
dibuat oleh orang-orang yang pandai baca tulis.
Barangkali mereka akan meragukannya jika se-

belumnya beliau pandai membaca dan menulis.
Ketika jelas beliau tak bisa baca-tulis, seper ti yang

mereka ketahui dalam kehidupan beliau sebelum-
nya yang mereka saksikan sendiri, maka apa alasan
keraguan mereka itu?

Kami katakan bahwa Al-Qur'an menelusuri ke-

rancuan-kerancuan mereka hingga yang sederhana
dan kekanak-kanakan sekalipun. Seandainya Rasu-

lullah pandai baca-tulis, maka mereka tak boleh me-

ragukannya. Karena Al-Qur' an ini sendiri memberi
bukti bahwa ia bukan ciptaan manusia. Mengingat
Al-Qur'an amat besar sekalijika dinilai dari ke-
mampuan manusia danpengetahuan manusia serta
pola pandang manusia. Kebenaran yang ada pada-

nya mempunyai sifat mutlak, seperti kebenaran
yang terdapat dalam semesta ini. Setiap kali kita
memperhatikan nash-nashnya, maka nash tersebut
akan memberikan sugesti bahwa di belakangnya
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ada kekuatan, dan dalam redaksi.redaksinya ada ke
kuasaan, yang tak mungkin dihasilkan oleh manusia!

34-6JUiGJair:'&,c4iX.r:j$

&<,:#ri1Ws,
"sebenarnya, Al-Qi an itu adalah ayat-ayat yang
nyata di dalam dada orang-zrang )ang diberi ilmu.
Tidnk adn yang mengingknri ayat-ayat Kami kecuali

nrang-nrang Jang alim." (al-'Ankabuuu 49)

Ia adalah bukti-bukti yang jelas dalam hati orang-

orang yang diberikan ilmu oleh Allah, yang tak ada

kesamaran dan kemisteriusan padanya, serta tak
ada kerancuan dan keraguan di dalamnya. Yaifu,
bukti-bukti yang mereka dapatkan dengan jelas

dalam hati merek4 yang tenang dalam hati mereka.
Sehingga, tak memerlukan bukti lagi karena ia
sendiri sudah menjadi bukti. Ilmu yang berhak me
nyandang nama ini, adalah ilmu yang didapati oleh
hati di kedalamannya, yang bersemayam di dalam-

nya, dan lahir darinya. Hati yang menyingkapkan
jalan basinya dan menyambungkannya dengan
benang yang sampai ke sana!

'Tidak adn yang mengingknri ayat-ayt kami lee-

cuali orang-orarry y ang alim. " Mereka yang tak adil
dalam melihat hakikat-hakikat dan menilai perkar4
yang melangkahi kebenaran dan jalan yang lurus.

USrQS:*;eU"\;{i;Jj-i j:\}c'

t -U"i611't'$t'-,,+
"Orang-orang lafr Meluh buknta, Mengapa tidnk
diturunlan lupalanya mukji<at-mukjiznt dmi Iillwn-
ny a ?' Kanlrnnlnh,'Saungguhrrya mukj i.zat-mukjiat
itu tersnah lupann Ahh. Sesurtgguhnya aku h.anya se-

orang pemberi peringatan yang nyata."' (al-'An-
kabuuil 50)

Yang mereka maksud itu adalah hal-hal suprana-

fural yang menyertai risalah sebelumnya, pada fase

kanak-kanak umat manusia. Yang tak menjadi huiiatt
kecuali bagi generasi yang menyaksikannya. Se
mentara Islam adalah risalah yang terakhr, yang
huiiahnya tetap ada bagi setiap orang yang dicapai
oleh dakwah hingga hari kiamat Oleh karena itu,
ay at-ayat yang supranatural datang dalam bentuk
ayat-ayatAlQur'an yang dibaca, yang menjadi muk-.
jizatdan tak pernah habis keajaibannya. Perben-
daharaannya terbuka bagi seluruh generasi. Juga
merupakan ayat-ayat penjelas dalam hati orang-

orangyang diberikan ilmu pengetahuan, yang me
rasakannya sebagai mukjizat supranatural setiap
kali mereka merenungkannya, dan merasakan
sumbernya yang menjadi asal kekuasaannyayang
menakjubkan itu!

"Katakanlah,'Sesunguhny a mukjiaat-mukji<at itu
ters uah leepada AlAh.... "

Dia menampilkanya pada saat perlu, sesuai de
ngan ketentuan dan perencanaan-Nya. Maka, saya
tak dapat memberi saran kepadaAllah sesuahr pun.

Hal ini bukan urusanku jugabukan etikaku,

"...Saungguhnya aku hnnya sewarry pmtbai pringatnn
y ang ny ata." (al-'Ankabuut 50)

Saya mernberi peringatan, mengingatkan, me
nyingkapkan, dan mer'tjelaskan. Saya menjalarlkan
tugas yang dibebankan kepada saya. Sedangkan,
setelah ihr urusannyanrilikAllah dan sezuai dengan
perencanaan-Nya.

lni merupakan pembersihan akidah dari seluruh
praduga dan kerancuan. Juga penjelasan batas-
batas tugas Rasul sebagai manusia yang terpilih.
Sehingga, tak tersamar dengan sifut-sifutAllah Yang
Maha Esa dan Mahakuasa" Tak ada kerancuan
yang melingkupi risalah+isalah sebelumnya ketika
padanya tampil hal-hal supranahral material. Hingga
tercampurlah dalam perasaan manusia dan ber-
senyawalah dengan praduga dan khurafat.Dan,
darinya terlahirlah pelbagai penyinrpangan.

Mereka yang rheminta hal-hat supranatural itu
melupakan untuk rnenghargai anugerah Allah ke
pada mereka yang menurunkan Al-Qur'an in,

L S'+; p_ &ii i6t t7j \5 ;gfr i J
$<'i;Jrau?ii'Gi4j;e

' Apaknh tid.ak culwp bagi nweka balw a Linni telah mz-

nurunkan lap adnmu Al- Kinb (Al- @i an) sedang din
dibacalwn l"pod" mnelw? Sesunguhnya dalnm (Al-

@ti an) itu terdnpat rahmat yang besar dnn pel^ajaran

bagi orarg-orang yang bniman. "(al-'Ankabuuu 51)

Hal itu merupakan tindakan pengingkaran ter-
hadap nikmat Allah dan pemeliharan-Nya yang
amat besar. fuakah mereka tak cukup hidup ber-
sama langit dengan Al-Qur'an ini? Padatral, A1-

Qur'an itu diturunkan kepada mereka" berbicara
kepada mereka tentang apa yang ada dalam diri
mereka, menyingkapkan kepada mereka tentang
apayang ada di sekeliling merek4 dan memberikan
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mereka perasaan bahwa pengawasan Allah sedang
menyorot mereka.

Allah memberi perhatian kepada mereka se-

hingga Dia berbicara kepada mereka tentang per-

kara mereka. Juga menceritakan pelbagai kisah
kepada mereka dan mengajarkan mereka Padahal,
mereka hanyalah makhlukyang kecil, rapuh, dan
tak berharga dalam kerajaan Allah yang besar.
Mereka, bumi mereka, dan matahari mereka yang
menjadi orbit bumi mereka, hanyalah seperti atom-
atom yang tersesat dalam semesta yang amat besar
ini, yang hanya dipegang oleh Allah. Setelah itu
Allah memberikan kemuliaan kepada mereka hingga
Dia menurunkan kepada mereka kalimat-kalimat-
Nyayang dibacakan kepada mereka. Tapi mereka
kemudian tetap merasa tak cukup!

"...Sesunguhnya dnlnm (Al- @i an) itu terdnpat rah-
mat yang besar dnn pel,ajaran bagi orang-orang yang
bnimnn." (al-'Ankabuufi 51)

Orang-orang yang beriman itulah yang men-
dapati sentuhan rahmat Allah dalam diri mereka,
dan merekalah yang mengingat anugerah Allah dan
besarnya karunia-Nya kepada manusia dengan di.
turunkannva Al-Qur'an ini. Mereka pun merasakan
kedermawanan-Nya, ketika Dia mengajak mereka
ke hadirat-Nya dan ke hidangan-Nya, padahal Dia
Mahatinggi dan Mahabesar. Mereka ihrlah yang
diuntungkan oleh Al-Qur'an ini. I(arena, AlQur'an
hidup dalam hati mereka, dan membukakan per-
bendaharaannya kepada mereka serta menyerah-
kan simpanannya kepada mereka, lalu bersinar
dalam roh mereka denganpengetahuan dan cahaya.

Sedangkan, ormg{rang yang tak merasakan
semua ini, maka mereka meminta tanda lain yang
mereka gunakan unhrk membenarkan Al-Qur'an
ini! Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya
tertuhrp dan tak dapat menerima cahaya. Mereka
itu tak ada gunanya didalnrahi. Maka, penyelesaian
kasus mereka ihr diserahkan kepada Allah!

."yi\ et iL:Ji'=er' "H;r 
dy flir;K S'

?ap- i i'uWs,#W6.tG,t:* G
zN z 

^ 
/"

4 o:,4r
'Kntal(nnlah' Cukuplnh Allnh mmj adi s aLsi antaralw
dmt antnramu. Din mmgetahui apa yang di krryit dan
di bumi. Dan orang-orang yang percaya lupada yang
batil dan inglear l"podo Allnh, merelm itulah orang
oratg yng rnnugi."" (al'tAnkabuu0 52)

. PersaksianZatyangmengetahui apayang ada di
langit dan bumi adalah persaksian yang paling
besar. Dialah yang mengetahui bahwa mereka ber-
ada dalam kebatilan,

"...Dan orang-orang yang pnmya lepadn y ang batil dnn
inglur fupada All4h, muekn itul"ah orang-nrang yang
merugi." (alrAnftabuuil 52)

Mereka adalah oftulg{ftrng yang rugi total. Rugi
segala sesuatu. Rugi dunia dan akhirat. Rugi ter-
hadap diri mereka, petunjuk, kelurusan, ketenang-
an, kebenaran, dan cahaya.

Keimanan kepada Allah adalah keuntungan.
Keunhrngan secara nyata pada zatty a. Sedangkan,
pahala yang didapat setelah itu merupakan anu-
gerah dari Atlah. Karena keimanan membawa ke-
tenangan dalam hati, istiqamah dijalan, teguh dalam
menghadapi pelbagai peristiwa, meyakini sandaran
yang mendukungnya, ada jaminan perlindungan,
dan yakin terhadap akibat akhir yang akan didapat-
kannya. Ini saja pada dasarnya suatu keuntungan;
dan hal inilah yang tak dimiliki oleh orangorang
kafir. Dan, "mnelw itulnh orang- nrang l ang mnugi".

Azab Allah Pasti Datang
Setelah itu Al-Qur'an berbicara tentang orang-

orang musyrik itu, dan tentang permintaan mereka
untuk disegerakan azab Nlah, padahal Jahannam
itu dekat dengan merek4

l|,J\',)-"v,:jM:-JjJ+tiiiij+fr J
',\:)3\ilj;3.t'*tfr.t"&:agi$!J,
Jt^stifr i.i;t'.tA$ry:r:,1;
tftiK\3i\fijgJ**6aj'*

s
'Dan m.erelw m.cminn lupadamu supaya segaa diturun-
lan azab. Kalau tidaklah lnrenn waktu yang telah di-
tetaplmn, b enar -bmar telnh dnnng a<ab lepadn mnela.
Dan, a<ab itu benar-bmm aknn danng lupadn mnela
dengan tiba-tiba, sednng mzrekn tidnk merryadarinya.

Mnela meminta kepadnmu supaya segera diturunknn
agb. S esunguhny a Jahannam bmar -b enar meliputi
lrang-lrangyang kafir, padn lari merekn ditutup olzh

azpb dari atas muelw d"an dari bawah kaki muelm.
Dan, Allah berknn (lnpafu maekn),'Rnsailah (pem-
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balasan dari) apa yang telah kamu keriakan."'(aL-

'Ankabuut: 53-55)

Orang-orang musyrik itu mendengarkan pe-

ringatan itu, tapi mereka tak memahami hikmah
Allah yang membiarkan mereka tanpa diberikan
azab hingga waktu yang Dia kehendaki. Kemudian
mereka meminta Rasulullah untuk menyegerakan
azab dengan menantang.

Sering kali penundaan azab oleh Allah dimaksud-

kan sebagai'istidraaj bagi orang-oratg zalim, agar

mereka makin bertambah penyimpangan dan ke
rusakan mereka. Atau, unfuk menguji orang-orang

beriman agar mereka bertambah keimanan dan kq
teguhan mereka. Juga agar barisan mereka dapat

dibersihkan dari orang yang tak mampu bersabar

dan tak teguh. Atau, membiarkan mereka karena
Allah mengetahui bahwa di antara mereka yang

menyimpang ifu ada orang-orang yang berpotensi
mendapatkan kebaikan, hingga akhirnya mereka
dapat membedakan antara petunjuk dan kesesatan,

dan mereka pun segera berlari kepada petunjuk.

Atau, unfuk mengeluarkan keturunan yang saleh

dari punggung mereka, yang menyembah Allah,
dan memihak kepada kelompok-Nya, meskipun
orang{rang fua mereka adalah orang-orang yang

sesat. Atau, untuk selain tujuan ini dan itu, yang

merupakan pengaturan Allah yang tersembunyi.
Namun, orang-orang musyrik tidak menyadari

sesuatu dari hikmah Allah dan pengaturan-Nya, se-

hingga mereka meminta disegerakan azab, sebagai

tantangan mereka.

"... Kal.au tidnk'lnh lmrena w aktu y ang teLah ditetnplan,

benar-benar tel"ah dntang aab kepada mereltn.'.."

Di siniAllah mengancam mereka dengan datang-

nya azab yarrymereka pinta disegerakan itu. Datang
padawakhrnya, tapi tanpa mereka tunggu dan tak

mereka duga. Dan, ketika azabitu datang secara

tiba-tiba, maka mereka pun terkejut

"-lqab itu benar-benar akan datang kepada merekn

dengan tiba-tiba, sedang merekn tidak meny adariny a. "
(al-'Ankabuuu 53)

Azab itu kemudian datang kepada mereka di
Badar. MahabenarAllah dengan firman-Nya. Di sittt

mereka melihat bagaimana janji Allah ihr benar ada-

nya. Allah tak mengazab mereka dengan kebinasa-

an total seperti yang Dia lakukan terhadap orang-

orang yang mendustakan agama sebelum mereka.

Allah pun tidak memenuhi permintaan mereka untuk
menghadirkan kejadian supranatural material agar

tak terwujudlah janji-Nya bagi mereka untuk mem-

binasakan orang-orang yang mendustakan agama

setelah didatangkan bukti supranatural material.
Pasalnya, Allah telah menakdirkan bahwa di

antara mereka itu ada yang kemudian beriman, dan

mereka kemudian menjadi tentara-tentara Islam
yang tangguh. Allah juga mengeluarkan dari pung-

gung mereka satu generasi ke generasi lain yang

membawa bendera Islam, hingga wakhr yang pan-

jang. Semua itu sesuai dengan pengaturan Allah
yang hanya diketahui oleh-Nya.

Setelah ancaman dengan azab dunia yang datang

kepada mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari,

Allah mengulang pengingkaran-Nya atas perminta-

an mereka untuk menyegerakartazab. Sementara

Jahannam ifu menunggu mereka,

'Merekn meminta lv.padamu supaya segrra diturunkan

azpb. Sesungguhny a Jahannnm benar -benar meliputi
0r ang- urang y ang kafr." (al-'Ankabuut 54)

Sesuai dengan cara Al-Qur'an dalam memberi-
kan gambaran, dan dalam menghadirkan masa

depan hingga menjadi sesuatu yang tampak ter-
lihat,... Al-Qur'an menggambarkan kepada mereka

Jahannam yang meliputi orang{rang kafir. Hal itu
bagi mereka adalah masa depan yang masih gaib.

Namun, bagi realitayang tersingkap bagi ilmuAllah,
makahal itu adalah sesuatuyang hadir danterlihat.

Penggambaran-Nya atas hakikat Jahannam yang

masih gaib, menimbulkan rasa takut dan menam-
bah pengingkaran atas permintaan mereka untuk
menyegerakan azabitu. Karena bagaimana mung-

kin orangyang sudah diliputi olehJahannam masih
meminta disegerakan jahanam itu, danJahannam
itu hampir melahap mereka sementara mereka
dalam keadaan lalai dan tertipu?

Kemudian Al-Qur'an menggambarkan kepada
mereka gambaran mereka di Jahannam yang me-

liputi mereka ifu, sementara mereka meminta di-

segerakan azab.

"Pada hnri merekn ditutup oleh azab dnri atas merekn

d.an dari bawah kaki merekn. Dan, Allnh bukata (lee-

padn mueka), 'Rnsailah (pembalnsan dnri) apa yang

telah lwmu knj akan."' (al-'Ankabuut 55)

Ini adalah adeganyang amatmenakutkan, yang

diikuti oleh pelecehan yang menghinakan dan ce
moohanyang pahit, "Rasailnh (pembalrran dari) apa

yang telah kamu kerjakan."Inilah akhir dari per-

mintaan mereka untuk disegerakan azab, dan tin-
dakan mereka yang meremehkan peringatan.
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Kehidupan Akhirat Adalah Kehidupan
Sebenarnya

Al-Qur'an meninggalkan orang-orang yang
mengingkari dan mendustakan agama itu berada
dalam adegan azabyalgmeliputi mereka dari atas
mereka dan dari bahwa kaki mereka. Kemudian
menengok kepada orangorang beriman, yang difit-
nah oleh orangorang yang mendustakan agama ifu ,

dan menghalangi mereka untuk menyembah Rabb
mereka.

Al-Qur'an menengok kepada mereka dan meng-
ajak mereka untuk berlari membawa agama mereka,
dan menyelamatkan akidah mereka. Ajakan itu
terdengar dalam panggilan yang penuh kasih sayang
dan dalam pemeliharaan yang melimpah, serta
dalam redaksi yang menyentuh seluruh simpul-
simpul hati.

&.t'ift:;"V:es,.;Ltrj"'Qr-4ic:u.
tj|&<,Fi6f l7;i;.r,;3n
"rG{:t:a#i1e-r*riwrv6tji#:otJittsehi,ty>it*iVn
p* 

trS eSW &'o;itA G; .FJ:W

&Ft8ie'"{eY'ffi-xit4,
"Hai h"amba-h"amba- Ku y ang beriman, sesungguhnya

bumi-Ku luas, maka sembahl"ah Aku saja. Tiap-tiap
y ang b erj iw a aknn meras alan mnti. Kemu dian hnny a-
lah lupada Kami knmu dikembalikan. Dan lrang-
orang y ang bniman dan mengerjakan amal-amal yang
salch, sesungguhnya aknn Knmi tempatlcan mneka pada
tempat-tempat yng tingqi di dalam surga, yang me-
ngalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kelwl di
d"alnmny a. Itulah sebaik-baik pembalnsan bagi orang-
orang lang beramal, (yaitu) yang bersabar dan ber-
tawakal lupada Tilhannya. Buapa banyak binatang
yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rerykinya
sendiri? Allnhlnh yarry membni rearki kepadanya dan
kepadamu, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui." (al-'Ankabuue 56-60)

Pencipta hati ini memanggil hati dengan panggil-
an yang penuh kasih sayang'ttn, "Hai lumba-lnm.ba-
Ku yang bniman...."Dia memanggilnya seperti ini
sambil mengajak mereka untuk berhijrah mem-
bawa agama mereka. Agarhati ihr merasakan sejak
kali pertama tentang hakikat hati itu. Dan, kaitan-

nya dengan Rabbnya, serta penyandarannya ke-
padaTuhannya.

"Hai hamba-hambaku...." Ini adalah sentuhan
yang pertama. Sedangkan, senfu han kedua adalah,
"... Sesungguhny a bumi- Ku luos.... "

Kalian adalah hamba-hamba-Ku. Ini adalah
bumi-Ku. Dan, bumi-Ku itu luas. Sehingga, dapat
memuat kalian semua. Maka, apa yang menahan
kalian untuk tetap bertahan di tempat kalian yang
sempit itu, yang padanya agama kalian difitrah, dan
kalian tak dapat menyembah Allah, Tuhan kalian?
Tinggalkanlah tempat yang sempit ini, hamba-
hamba-Ku, menuju bumi-Ku yang luas untuk me
nyelamatkan agama kalian, dan menjadi bebas ber-
ibadah,

".. . M akn, s e mb ahla h A ku s aj a. " (alr Anl<abuuil 5 6)

Perasaan sedih ketika meninggalkan kampung
halaman merupakan perasaan pertama yang ber-
gerak dalam jiwa orang yang diajak untuk hijrah.
IGrena itu, di sini Al-Qur' an menyentuh hati mereka
dengan dua sentuhan ini. Yaihr, dengan panggilan
yang penuh kasih sayang dan akrab, 'Hai hamba-
hnmbaKu", dan dengan memberi penjelasan bahwa
bumi ifu luas , "Sesungguhnya bumi-Ku luas."Karena
seluruh bum ini adalah bumi Allah, maka bagian
bumi yang paling dicintai Allah adalah bumi yang
padanya orang tersebut mendapatkan keluasan
untuk menyembah Allah semata tanpa selain-Nya.

Setelah itu Al-Qur'an menelusuri perasaan hati
dan kata-katanya. Perasaan hati yang kedua adalah
perasaan takut terhadap bahaya hijrah. Bahaya mati
yang ada ketika berusaha keluar dari negeri, karena
orang{rang musyrik saat itu menahan orang{rang
beriman di Mekah, dan tak membolehkan mereka
untuk hijrah. Pasalnya, kaum musyrik merasakan
bahaya kaum muslimin setelah keluarnya kalangan
Muhajirin yang pertama. Setelah itu bahaya yang
mengintai di jalan, jikamereka keluar dari Mekah.
Maka dari sini, datang sentuhan berikutny4

'Tiap-tiap yang berjiwa alwn mnasalan mnti. Kemu-
dian hnnyalnh fupadn lfumi knmu dikembalilan." (aI-
'Ankabuut 57)

Kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang,
di semua tempal Maka, mereka tak perlu membuat
perencanaan tentang kematian mereka, karena
mereka tak tahu sebab-sebab yang membawa
kepada kematian itu. Dan, kepadaAllahlah tempat
merekakembali.

Mereka semua berhijrah kepada-Nya, di bumi-
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Nya yang luas, dan mereka pun akhirnya akan kem-
bali kepada-Nya. Mereka adalah para hamba-Nya
yang Dia ayomi di dunia dan akhirat. Maka, siapa
yang perlu takut, atau merasa khawatir dalam hati-
nya, setelah mendapatkan sentuhan-senfuhan ini?

Namun demikian, Allah tak sekadar mengajak
mereka kepada ayoman-Nya ini saja. Namun, juga

menyingkapkan apayang Dia siapkan bagi mereka
di sana. Allah menjelaskan bahwa jika mereka me-
ninggalkan kampung haiaman mereka, maka mereka
akan mendapatkan keluasan di bumi Allah yang
lain. Dan, jika mereka meninggalkan rumah-rumah
mereka, maka mereka mendapatkan gantinya di
surga. Sebagai ganti yang sejenis dengannya atau
lebih besar darinya.

"Dan orang-lrang yang beriman dan mengerjakan
amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tem-
patkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di
dal"am surga, lang mengalir sungai-sungai di bawah-
nya, merekn kelal di dalamnya...."

Di sini Allah menyerukan mereka untuk ber-
amal, bersabar, dan bertawakal kepadaAllah,

"... Itulah s eb aik - b ai k p emb alas an b agi or ang- o r ang

yang beramnl (yaitu) yang bersabar dan bntawakal
lup adn Tilhnnny a. " (alrAnkabuuu 58-59)

Ini merupakan sentuhan yang meneguhkan dan

memberi dorongan kepada hati mereka, ketika
mereka berada dalam kondisi khawatir, takut, serta
memerlukan peneguhan dan dorongan.

Setelah itu terdetik dalam hati perasaan lif,rawatir
terhadap rezeki, setelah mereka meninggalkan
kampung halaman, harta, pekerjaan, aktivitas yang

biasa dilakukan, dan sumber-sumber rezeki yang
sudah pasti. Allah tak membiarkan perasaan ini
tanpa memberikan senfuhan yang menenangkan
hati,

"Buapa barryak binntang y ang tidnk (dapat) m.embawa

(mengurus) reqkinya smdiri? Allnhlah yang memberi
rezeki kepadany a dan lcepadnmu.... "

Ini merupakan sentuhan yang membangunkan
hati mereka kepada realita yang terlihat dalam
kehidupan mereka. IGrena berapa banyak binatang
yang tak dapat mencari rezekinya, tak dapat me-
ngumpulkanny4 t4k dapat membawanya, tak me
mikirkanya, tak tahu bagaimana menyiapkannya
untuk dirinya, dan tak tahu pula bagaimana me-
nyimpannya? Namun, Allah memberi rezeki bina-
tang tersebut dan tak membiarkannya mati ke-
laparan.

Demikian jugalah Allah memberi rezeki kepada
manusia. Meskipun ditampilkan kepada mereka
bahwa merekalah yang menciptakan rezeki mereka
dan mengadakannya, tapi Allahlah yang mem-
berikan mereka wasilah dan sebabsebab yang me
ngantarkannya untuk mendapatkan rezeki. Anu-
gerah ini sendiri pada nyatanya adalah rezeki dari
Allah, yang tak dapat mereka raih kecuali dengan
taufik Allah. Maka, tak perlu khawatir terhadap
rezel<t ketika mereka berhijrah. Karena mereka
adalah hamba-hambaAllah yang berhijrah ke bumi
Ail;h, dan Allah memberikan mereka rezeki di
mana pun mereka berada. Sebagaimana Allah mem-
beri rezeki kepada binatang yang tak dapat mem-
bawa rezekinya sendiri, namun Allah memberinya
rezel<t dan tak membiarkannya.

Kemudian Allah menutup sentuhan-sentuhan
yang akrab dan mendalam ini dengan menyam-
bungkan mereka kepada Allah. Juga memberikan
mereka perasaan adanya perhatian dan penjagaan
Allah, karena Dia Maha mendengarkan mereka,
dan Maha mengetahui kondisi mereka. Sehingga,
Dia tak akan membiarkan mereka sendirian,

"...Dan Din Maln Mmdmgar lagi Mahn Mmgenhui. "
(alrAnkabuuf 60)

Perjalanan singkat ini berakhir, yang menyentuh
dengan lembut seluruh hati mereka, dan meme-
nuhi semua gejolak perasaan yang terdetik dalam
hati mereka saat mereka sedang keluar untukber-
hijrah. Kemudian menggantikan semua rasa keta-
kutan dengan ketenangan, semua kekhawatiran
dengan keyakinan, dan semua kelelahan dengan
kenikmatan. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut telah
menghibur hati mereka dan memenuhinya dengan
perasaan kedekatan, penjagaan, dan keamanan
dalam naungan Allah Yang Mahapenyayang dan
Mahapemberi.

Tenhrnya yang mengetahui perasaan-perasaan

hati dengan cara seperti ini hanyalah Sang Pencipta
hati tersebut. Dan, tak mengobati hati dengan cara
seperti ini kecuali Dia yang mengetahui apa yang
ada dalam hati itu.

Setelah perjalanan bersama orangorang ber-
iman ini, redaksi Al-Qur' an kembali menceritakan
kontradiksi sikap kaum musyrikin dan pola pan-

dang mereka. Mereka itu mengakui penciptaan
Allah terhadap langit dan bumi, penundukan mata-
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hari dan bulan, penurunan air dari langil dan meng-
hidupkan bumiyang mati. Mereka juga mengakui
yang dikandung oleh hal ini secara implisit, seperti
kekuasaan Allah untuk memberikan rezeki kepada
mereka atau menyempitkan rezeki mereka. Mereka
juga mengadu kepadaAllah semata sambil meman-
jatkan doa pada saat takut.

Ironisnya, setelah iitu semua, mereka semua
musyrik terhadap Allah, menganiaya orang-orang
yang menyembah-Nya semata, memfitnah mereka
pada akidah mereka yang tak ada kontradiksi dan

kekacauan di dalamnya. Juga melupakan nikmat
Allah kepada mereka yang memberikan mereka
keamanan diTanah Suci, dan mereka malah mem-
buat takut hamba-hamba Allah di Tanah Suci.Nya
itu.

"5%'-eilV+fii';Liee,+;gC:Jii:;{,i&lKi!!s:X$;i1-"*\;
c{J &'}+ 
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"sesungguhnya jilm kamu tanyaknn kepada mereka,

'siapakah yang menjadilnn langit dan bumi serta

menundukkan matahari dan bulan?' Tbntu mereka

akan menj aw ab, "Allah.' Maka, b etapakah mereka

(dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar? Allah
melnpanglmn reaeki bagi siapa yang dileehendaki-Nya

di antara hnmba-hamba- Nya dan Dia (puln) yang me-

nyempitknn baginya. Sesungguhnya Allah Mah"a Me-

ngetahui segaln sesuatu. Sesunguhnya jika kamu me-

nnny akan lrzpad.a mereka,'Siapaknh y ang menurunknn

air dari lnngit lnlu menghidupknn dengan air itu bumi
sesudah matinya?' Tentu mereka akan menjawab,'
'Allnh.'Katakanlnh, 'Segala puji bagi Allah', tetapi
lub any aknn mereka tidak memahami (ny a). Tiadalnh
kehidupan dunia ini melainknn senda gurau dnn m.ain-

main. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya

luhidupan, kelau merekn mengetahui. Apabiln merekn

nnik knpal, merekn mendoa kepadn Alkh dtngan me-

murnikan lcetaatan kepada-Nya. Mala, ntkal"a All"ah

menyelamatkan mereka sampai lce darat, tiba-tiba
mereka (kembali) mempersekutukan (Allah) agar

mnekn menginglmri nikntat yang telnh Kami berilcan

kepada mereka dan agar mereka (hidup) bersenang-

senang (dalam kekafran). Kelak mereka akan me-

ngetahui (akibat perbuatannya). Apalah merekn tidnk
mnnperhntiknn bahwa sesunguhnya Kami telnh mm-
jadiknn (negni merelm) tannh suci yang anuln, sedang

manusia sekitarnya rampok-mnampok? Maka, meng-

apa (sesudah nyata kebennran) merekn masih percaya

fupono yang batil dan ingkar kepadn nikmat Alkh?
Dan, siapakah yang lebih zalim dnripada nrang-orang

y ang mengada- adalan ludustaan terh.adnp All"ah atau

rnendustakan yang hak tatkala yang h"ak itu datang

fupadanya? Bulmnluh dnlnm nnalaJahnnnnm itu ada

tempat bagi orang- lrang y ang lufr ? " (aI'Ankabuut:
61-68)

Ayat-ayat ini melukiskan gambaran akidah orang
Arab pada saat itu. Juga menunjukkan bahwa
akidah mereka ltu pada awalnya mempunyai dasar
tauhid, tapi kemudian terjadi penyimpangan pada-

nya. Hal ini tidak aneh, karena mereka merupakan
anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim a.s..

Mereka pun meyakini bahwa mereka itu menganut
agarna Ibrahim, dan mereka membanggakan
akidah mereka dengan dasar ini. Sehingga, mereka
tak begitu memberikan perhatian terhadap agama

Musaatau Masehi, padahalkedua agamaitu adadi

Jazirah Arab. Sikap mereka timbul dari rasa ke-
banggaan mereka bahwa mereka menganut agama

Ibrahim. Tanpa menyadari adanya kontradiksi dan
penyimpangan yang sudah terjadi dalam agama

mereka.
Mereka itu jika ditanya tentang siapa pencipta

langit danbumi, yangmenundukkan matahari dan

bulan, yang menurunkan air dari langtt, dan yang

menghidupkan bumi yang mati dengan air ini,...
maka mereka mengakui bahwa pencipta semua ini
adalah Allah. Namun demikian, mereka tetap me
nyembah berhala-berhala mereka, jin, dan ma-
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laikat. Juga menjadikan sesembahan mereka itu
sebagai sekutu bagiAllah dalam beribadah, meski-
pun mereka tak menjadikannya sekutu dalam pen-

ciptaan.
Ini merupakan kontradiksi yang aneh. Kontra-

diksi yang dilihat zneh oleh Allah dalam ayat-ayat
ini,

'Maka, betapaknh merekn (dapat) dipalingkan (dari
jalan yang benar)?" (a7-'Ankabuuu 61)

Atau, bagaimana mereka dipalingkan dari kebe-
naran kepada kekacauan yang aneh ini?

'Tetapi, lcebany akan merekn tidak memnhnmi(nya). "
(al-'Ankabuuil 63)

Karena seseorang dinilai tak paham dan tak
berakal jika akalnya menerima kekacauaan ini!

Di antara pertanyaan tentang siapa pencipta
langit dan bumi, siapa yang menggerakkan mata-
hari dan bumi, siapa yang menurunkan hujan dari
langit, dan siapa yang menghidupkan bumi yang
mati; ... Al-Qur'an menjelaskan bahwaAllah mem-
bukakan rezeki-Nya kepada siapa yang Dia ke-
hendaki dari hamba-hamba-Nya, dan menetapkan
bagrnya. Kemudian Allah mengaitkan sunnah ten-
tang rezeki dengan penciptaan langit dan bumi
serta seluruh tanda-tanda kekuasaan dan pencipta-
an. lalu, menyerahkan semua ini kepada ilmu Allah
atas segala sesuafu,

"Sesunguhnya Allah Maha Mengetahui segala se-

su atu. " (al-' Arrkabuut: 62)

Rezeki itu jelas kaitannya dengan perputaran
planet, dan jelas hubungannya dengan kehidupan,
air, tanaman, dan tumbuhan. Dibuka atau ditutup
nyarezel<t itu berada di tangan kekuasaan Allah;
sesuai dengan situasi dan kondisi umum yang
disebutdalamayat-ayattadtSumber-sumberrezel<t
itu berupa dari air yang turun, sungai yang me-
ngaln, tanaman yang tumbuh, dan hewan ternak
yang berkembang biak. Juga dari barang-barang
tambang yang berasal dari perut bumi, dan hasil
buruan di darat dan laut. Dan, sumber-sumber
rezel<t secara umum lainnya.

Semua itu mengikuti aturan-aturan langit dan
bumi, serta penundukan matahari dan bulan, secara
langsung dan nyata. Jika aturan-ahrran itu berubah
sedikit saja dari yang ada saat ini, niscaya peng-

aruhnya akan tampak dalam kehidupan seluruh-
nya, di atas permukaan bumi. Juga dalam kekayaan-
kekayaan yang terpendam lainnya di perut bumi.
Dan, hingga yang terpendam dalam perut bumi ini,
semua ifu terbenfuk dan tersimpan secara berbeda-
beda antara satu tempat dengan tempat lain, sesuai
dengan faktor-faktog dari tabiatbumi dan beberapa
pengaruh langit dan bulan!6

Al-Qur'an menjadikan semesta yang besar dan
panorama-panoramanya yang mengagumkan se-
bagai bulrti dan hujiahnya; dan semesta itu menjadi
objekuntuk diteliti dan ditadaburi oleh kebenaran
yang ia bawa. Kemudian hati manusia mencermati
semesta ini dengan pandangan seorang pemikir
yang mentadaburi, yang menyadari keajaiban-ke-
ajaibannya, yang merasakan kekuasaan tangan
Sang Pencipta dan kekuasaan-Nya, yang mema-
hami namusnamusNya yang mengagumkan. Juga
dengan pandangan yang tenang dan mudah, dan
tak memerlukan ilmu yang njlimet dan sulil Namun,
hanya memerlukan perasaan yang terjaga dan hati
yang melihat. Setiap kali tampak satu tanda dari
tanda-tanda kekuasaan Allah dalam semesta ini,
maka ia pun mencermatinya sambil bertasbih dan
memuji Allah serta mengaitkan hati dengan Allah,

"Katakanlnh, 'Segaln puii bagi Allnh', tetapi kzbanyak-

an merekn tidak memahami (ny a). " (alrAnkabuut:
63)

Berkenaan pembicaraan tentang kehidupan di
bumi, dan rezeki s€rta pembukaan dan penahanan
rezeli itu, Allah meletakkan timbangan -vang teliti
di depannya bagi seluruh nilai-nilai. Di situ tampak-
lah bahwa kehidupan dunia dengan segala rezel<t
dan harta bendanya hanyalah senda gurau dan
main-main saja jika dibandingkan dengan kehidup
an di akhirat,

'Tiadalnh kehidupan dunin ini melninlmn smda gurau
dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah yang
s ebennrny a kehidupan, lalnu mnekn mmgetnhui. " (aI-

'AnkabuuU 64)

Kehidupan dunia ini secara umum tak lain hanya-
lah senda gurau dan main-main saja jika dibanding-
kan dengan akhirat. Yakni, ketikaduniaitu menjadi
tujuan yang tertinggi bagi manusia; dan ketika
harta benda di dunia menjadi tujuan hidup. Sedang-
kan, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang

6 Lihat penafsirar ayat2 dait surah al Furqaan , dalamtdsir azh-Zhilal ini.
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penuh dengan dinamika. Ia adalah "yang sebenar-

nya kehidupan", karena di dalamnya penuh dengan

dinamika dan kehidupan.
Tapi, dengan ini tidak berarti Al-Qur'an sedang

mendorong untuk menjauhkan diri dari harta
benda dunia, lari darinya, dan melemparkannya
jauh-jauh. Karena ini bukan ruh Islam dan bukan
kecenderungannya. Namun, yang dimaksud ada-

lah memperhatikan akhirat dalamharta benda ini,
dan berhenti padabatas-batasAllah. Juga agar ma-

nusia meninggikan dirinya dari harta benda dunia
itu. Sehingga, jiwa manusia tak menjadi tawanan-

nya, dan harta benda dunia itu tak menjadi beban

bagi dirinya yang terus menggelayrtinya!
Maka, masalahnya di sini adalah masalah nilai-

nilai yang ditimbang dengan timbangan yang benar.

Ini adalah nilai dunia dan itu adalah nilai akhirat,
sebagaimana yang seharusnya dirasakan oleh
orang beriman. Kemudian ia berjalan dalam mem-
perlakukan harta benda kehidupan dunia dengan
panduan tadi. Juga dengan memiliki kebebasannya
dan lurus dalam pandangannya bahwa dunia hanya-

lah sendagurau dan main-main, sementara akhirat
adalah kehidupan sebenarnyayang penuh dengan

kehidupan.
Setelah memperhatikan bobot dan nilai ini, Al-

Qur'an kemudian memaparkan pelbagai kontra-
diksi sikap mereka,

'Apabiln merekn naik knpal, merekn mendoa kepada

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.

Makn, tatknk Allnh menyelnmntlan mereka sampai lce

darat, tib a- tib a merekn (kemb ali) memp ers ekutuknn
(Alkh)." (al-'Ankabuuu 65)

Hal ini juga bentuk kontradiksi dan kekacauan

sikap mereka. Mereka itu jika naik kapal, dan se-

dang berada di tengah gelombang yang memper-
mainkan kapal yang dinaikinya, maka mereka
hanya ingatTuhan dan hanya merasakan kekuatan
yang satu yang menjadi tempat mereka mengadu,
yaitu kekuatan Allah. Mereka juga mentauhidkan
Tuhan dalam perasaan dan lidah mereka. Dan,

mereka mengikuti fitrah merekayang merasakan

keesaan Allah,

"...Makn, tntknln Allnh meny eLamntknn muekn sampai

ke darat, tiba-tiba mnekn (kembali) mempusekutuknn
(Alkh)." (al-'Ankabuut 65)

Mereka pun melupakan wahyu fitrah yang lurus;
dan melupakan doa mereka kepadaAllah dengan

ikhlas sebelumnya saat mereka dalam kesulitan.
Mereka pun menyimpang kepada kemusyrikan

setelah mereka mengakui dan tunduk!
Penyimpangan ini akhirnya membawa mereka

kepada kekafiran terhadap nikmat yang diberikan
Allah, dan fitrah yang dianugerahkan-Nya kepada

mereka, serta bukti yang disajikan Allah. Kemudian

mereka tenggelam dalam menikmati kenikmatan
hidup dunia ya4g terbatas hingga waktu yang

sudah ditetapkan. Setelah itu mereka menjumpai
apa yang menjadi nasib mereka, yaihr kejahatan dan

keburukan.

'Agar mereka mengingknri nikmat yang telah Kami
beriknn kepada merekn dan agar merekn (hidup) ber'

senang-senang (dakm kekafiran). Kelnk merekn aknn

mengetahui (akibat p erbuatnnny a)."(al-'Ankabuut:
66)

Ini merupakan ancaman dari pihak yang ter-

sembunyi atas buruknya akibat perbuatan mereka
seperti yang akan mereka ketahui!

Al-Qur'an kemudian mengingatkan mereka
akan nikmatAllah kepada merekayang memberi-
kan merekaTanah Suci yang aman ini, yang men-
jadi tempat tinggal mereka. Tapi, mereka kemudian

tak mengingat nikmatAllah dan tidak menqukuri-
Nya dengan menauhidkan-Nya dan beribadah ke-

pada-Nya. Sebaliknya, mereka malah menakut-
nakuti orang-orang yang beriman di Tanah Suci itu,

'Apaknh merekn tidak memperhntiknn bahwa sesung-

guhnla Kami telnhmenjadiknn (negeri mereka) tarnh
suci yang aman,;edang manusia sekitarnya rampok-

mnampok? Mala, mengapa (snudah nyata lubmnran)

mereka masih percaya fupada yang batil dan ingkar

kepada nikmat Allah?" (al-'Ankabuut: 67)

Para penduduk Tanah Suci Mekah selama ini
hidup dalam keamanan. Mereka dihormati oleh
manusia-manusia dari tempat lain karena adanya
Baitullah itu, sementara di sekeliling mereka ter-

dapat pelbagai kabilah yang saling berperang dan

saling membunuh. Sehingga, mereka tak menda-

patkan keamanan kecuali di bawah naungan Baitullah
yang Allah berikan keamanan dengannya dan pada-

nya. Maka, amat anehlah jika mereka kemudian
menjadikan Baitullah sebagai tempat berhala, dan

untuk menyembah selain Allah, apa pun itu!

"Siapaknh yang lzbih ulim dnripada lrang- zrang yang

mengada-adaknn kedustnan terhadap Allah atau men-

dustakan yang hak tatkala yang hak itu datang ke-

p adany a ? Buknnkah dalam nerakaJahnnnnm itu ada

tempat bagi orang- lrang y ang kafir ?" (alrAnkabuut:
68)
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Mereka telah membuat dusta terhadap Allah
dengan menisbatkan sekutu-sekutu kepada-Nya.
Mereka juga mendustakan kebenaran ketika kebe
naran itu datang kepada mereka, dan mereka pun
mengingkarinya. Bukankah dalam neraka jahanam
itu ada tempat bagi orang-orzmg yang kafr? Ya, dan
dengan pasti!

Surah ini kemudian ditutup dengan menjelaskan
gambaran kelompok yang lain. Yaifu, mereka yang
berjihad di jalan Allah unhrk sampai kepada-Nya
dan berhubungan dengan-Nya. Merekayang mq
nanggung pelbagai kesulitan di jalan menuju ke-
pada-Nya, serta yang tak patah semangat dan tak
kehilangan harapan walau terdapat banyak rin-
tangan. Mereka yang sabar menanggung fihrah jiwa
dan fitnah manusia. Mereka yang menanggung
beban-bebannya dan berjalan di jalan yang panjang,

sulit, dan asing.
Mereka itu tak akan dibiarkan sendirian oleh

Allah. Dan, Allah tak akan menyia-nyiakan keiman-
an mereka, serta tak akan melupakan jihad mereka.
Dia akan melihat mereka dari ketinggian-Nya dan
akan meridhai mereka. Dia akan melihat jihad
mereka kepada-Nya untuk kemudian memberi
petunjuk kepada mereka. Dia akan melihat usaha
rnereka untuk sampai kepada-Nya, kemudian Allah
pun menyambuttangan mereka. Dia akan melihat
kesabaran mereka dan perbuatan baik mereka
untuk kemudian memberikan mereka balasan yang
paling baik,

'u66 W:ft.t #.+ite,i,ut t:6+v
'Dan orang-urang yang berjihnd untuk (mencari
kzridhann) Kami, bennr-benar alan Kami tunjuklun
l"podo merelm j alnnj alnn Kami. Saungguhnya Allah
bmar-benar beserta lrang-orang )ang bnbuat baik."
(al-'Ankabuuf 69) g
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+y^iqF:\i3!i6Jw5;;'ii;f
Ai1&3;*g;-SA'b-ii,;'W5
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,reri']4\6r4ail;i<;y$i
;i\:b)i$i;tiJ Af*$ S S t;\:':!
,!* alt(t S'ue-,.fri AGKI;
& t;-t v ;r;,-;?E +$u;, 9.,
"Alif Laam Miim.(l) Telah dikalahkan bangsa
Romawi,(2) di negeri yang terdekat dan mereka
sesudah dikdahkan itu akan men:urg (3) d"I"t"
beberapa tahun lagi. Bagi Allahlah urusan
sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan
di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu
bergembiralah orang-orang yang beriman, (4)

karena pertolonga"n AJfah. Dia menolong siapa
yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang
Mahaperkasa lagi Maha Penyayang. (5) (Se-

bagai)janji yang sebenarnya dari Allah. Allah
tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi ke-
banyakan manusia tidak mengetahuil (6) Mereka
hanya mengetahui yang lahir (saja) dari ke-
hidupan dunia" sedang mereka tentang (ke-

hidupan) akhirat adalah latai. (7) Mengapa
mereka tidak memikirkan tentang (kejadian)

diri mereka? Allah fidak menjadikan langit dan
bumi serta apa yang ada di antara keduanya
melainkan dengan (tuSuan) yang benar dan
waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ke-
banyakan di antara manusia benar-benar
ingkar akan pertemuan dengan Ttrhannya. (8)

Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan
di muka bumi dan memperhatikan bagaimana
akibat (yotg diderita) oleh orang-orang se-

belum mereka? Orang-orang itu adalah lebih
kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah

bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih
banyak dari apa yang telah mereka makmur-
kan. Dan, telah datang kepada mereka rasul-
rasul mereka dengan membawa bukti-bukti
yang nyata. Maka, Allah sekali-kali tidak ber-
laku zalim kepada mereka, tetapi merekalah
yangberlaku zalinkepada diri sendiri. (9)Ke-
mudian, akibat orang-orang yang mengerjakan
kejahatan adalah (azab) yanglebih burulq karena
mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan
mereka selalu memperolok-oloknya. (10) Attah
menciptakan (manusia) dari permulaan, ke-
mudian mengembalikan (menghidupkan)nya
kembali; kemudian kepada-Nyalah kamu
dikembalikan. (11) Pada hari te4adinya kiamat
orang-orang yang berdosa terdiam berputus
asa- (12) Dan, sekali-kali fidak ada pemberi sya-

faat bagi mereka dari berhala-berhala mereka
dan adalah mereka mengingkari berhala mereka
itu. (13) Dan, pada hari terjadinya kiamal di
hari itu mereka (manusia) bergolonggolong-
an. (14) Adapun or:urg-orangyangberiman dan
mengerjakan amal saleh, maka mereka di
dalam taman (t*S") bergembira. (15) Adapun
or:rng-orang yang kafir dan mendustakan ayat-
ayat Kami (Al Q*-a",) serta (mendustakan) me-
nemui hari akhira! maka mereka tetap berada
di dalam siksaan (neraka). (16) Maka, ber-
tasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada
di petang hari dan wakhr kamu berada di waktu
subuh" (17) dan bagi-Nyalah segala puji di ta^ngit

dan di bumi serta di waktu kamu berada pada
petang hari dan di wakhr kamu berada di waktu
zuhur. (1S) Dia mengeluarkan yang hidup dari
yang mati dan mengeluarkan yang mati dari
yang hidup serta menghidupkan bumi sesudah
matinya. Dan, seperti itulah kamu akan di-
keluarkan (dari kubur). (19) Di antara tanda-
tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu
(menjadi) manusia yang berkembang biak (20)

Di antara tanda-tarda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di
antaramu rasa kasih da^n sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (21) Di
antaratanda-tanda kekuasaan-Nya ialah men-
ciptakan langit dan bumi serta berlain-lainan
bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'on IX (127) Juz XXI: Akhir al-'Ankabuut s.d. Ibrmuldan al-Ahzab

pada yang demikan itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang mengeta-
hui. (22) Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari
serta usallamu mencari sebagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang mendengarkan. (23) IX antara tanda-tanda
kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepada-
mu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan
harapan. Dia menurunkan hujan dari langit
lalu menghidupkan bumi dengan air ihr se-

sudah Sesungguhnyapadayangdemi-
kian ihr benar-bena"r terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang mempergunakan akalnya- (24) Da:r,
di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
berdirinya langitdan bumi dengan iradat-Nya-
Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali
pangsl dari bumi, seketika itu (iuga) kamu
keluar (dari kubur). (25) Dara kepunyaan-Nya-
lah siapa saja yang ada di largt dan di bumi.
Semuanyahanya kepada-Nya hrnduk (26) Dan"
Dialah yang menciptakan (manusia) dari per-
mulaan, kemudian mengembalikan (meng-
hidupkan)nya kembali, dan menghidupkan
kembali itrr adalah lebih mudahbagi-Nya- Dan,
bagi-Nyalah sifatyang lVlahatinggr di tangit dan
di bumi; dan Dialatr Yang Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana. (27) Dia membuat perum-
pamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apa-
kah ada di antara hamba-sahayayang dimiliki
oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam
(memiliki) rezeki yang telah Kami berikan
kepadamu; maka kamu sama dengan mereka
dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu
takutkepada mereka sebagaimana kamu takut
kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami
jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. (28)

Tetapi, orang-orang yang zalim mengikuti
hawa na^frunyatanpa ilmu pengetahuan. Maka,
siapakah yang akan menunjuki orang yang
telah disesatkan Allah? Dan, tiadalah bagi
mereka seorang penolong pun. (29) Maka,
hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada
agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang
telah menciptakan mamusia menurutfitrah itu.
Tidak ada perubahan pada fihah Allah. (IttrlaL)
agama yanglurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui, (30) dengan kembali ber-
tobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-
Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah

}camu termasuk orang-orang yang memper-
sekutukan Allah. (31) Yaitu, orang-orang yang
memecah-belah agama mereka dan mereka
menjadi beberapa golongan. Trap-tiap golong-
an merasa bangga dengan apayang adapada
golongan mereka." (32)

t
Pengantar

Ayat-ayatyang pertama dari surah ini diturunkan
berkaitan dengan suatu kejadian tertentu. Yaitu,
ketika tentara Persia mengalahkan Romawi, yang
menguasaiJazkah Arab. Hal itu setelah terjadinya
perdebatan keras tentang akidah antara kaum
muslimin yang pertama masuk Islam di Mekah
sebelum hijrah dan kalangan musyrikin. Dan, karena
Romawi pada saat itu merupakan Ahli Kitab yang
agamanya Nasrani, sementara Persia agamanya
Majusi, maka kejadian tersebut dimanfaatkan oleh
kaum muqrikin Mekah yang berusaha mengangkat
akidah musyrik mereka di atas akidah tauhid. Hal
itu mereka jadikan sebagai pertanda optimis bagi
kemenangan kekafiran melawan keimanan.

Oleh karena ihr, turunlah ayat-ayat pertama dari
surah ini yang memberikan berita gembira tentang
akan menangnya Ahli Kitab dari Romawi dalam
beberapa tahun mendatang. Yakni, kemenangan
yang akan membuat senang orang{rang beriman,
yang menginginkan kemenangan agama iman atas
seluruh agama yang lain.

Namun, Al-Qur'an tak membiarkan kaum mus-
limin dan musuh mereka hingga janji ini saja, juga
takhanya sebatas kejadian itu saja. Tapi, Al-Qur'an
menjadikannya sebagai momen untuk bergerak ke
lingkuplingkup yang lebih jauh dan medan yang
lebih luas dari kejadian temporer itu. Untuk kemu-
dian menyambungkan mereka dengan seluruh
semesta, dan mengaitkan antara sunnah Allah
dalam membela akidah langit dan kebenaran besar
yang di atasnya berdiri langit dan bumi beserta apa
yang ada di antara keduanya. Juga menyambung-
kan antara masa lalu umat manusia dengan masa
kini dan masa depan mereka.

Setelah itu Al-Qur'an berbicara tentang kehidup
an lain setelah kehidupan dunia ini, dan ke alam lain
setelah alam bumi yang terbatas ini. Berikutnya ia
mengajak mereka berjalan menyaksikan panorama-
panorama semesta, kedalaman jiwa, pelbagai kon-
disi manusia, dan keajaiban-keajaiban fitrah. Maka,
dalam lautan yang besar dan luas itu, mereka me-
lihat lingkuplingkup pengetahuan yang meng-
angkat kehidupan mereka dan membebaskannya,
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meluaskan skup pandangan dan tujuan mereka,
dan mengeluarkan mereka dari keterasingan yang
sempit itu. Keterasingan tempat, waktu, dan ke-

iadian. Kepada keluasan semesta seluruhnya (masa

lalu, masa kini, dan masa depannya), serta kepada
namus-namus semesta, hukumnya, dan kaitan-
kaitannya.

Kemudian meningkatlah pola pandang mereka
terhadap hakikat kaitan-kaitan dan hakikat hubung-
an-hubungan dalam semesta yang besar ini. Mereka
merasakan besarnya namus-namus yang mengahrr
semesta ini, dan mengatur fitrah manusia. Mereka
merasakan ketepatan hukum-hukum yang meng-
gerakkan kehidupan manusia dan kejadian-ke-
jadian kehidupan. Juga yang menentukan tempat-
tempat kemenangan dan kekalahan; serta keadilan
timbangan yang menjadi pengukur amal-amal per-
buatan makhluk, yang menilai aktivitas-aktivitas
mereka di bumi ini, dan yang berdasarkan hal itu
mereka mendapatkan balasan di dunia dan akhiral

Dalam naungan pola pandang yang meningkat,
luas, dan menyeluruh itu, menjadi terungkaplah
universalisme dakwah ini dan keterkaitannya de
ngan kondisi-kondisi alam seluruhnya yang berada
di sekitarnya-meskipun dakwah tersebut hadir di
Mekah yang terkucilkan, di antara kaumnya dan
gunung-gunungnya. Kemudian bertambah luas
skupnya sehingga tak lagi terkait dengan bumi ini
saja. Namun, juga berkaitan dengan fitrah semesta
ini dan namus-namusnya yang besar, fitrah jiwa
manusia dan fase perfumbuhanny4 serta masa lalu
umat manusia dan masa depannya. Tidak di atas
bumi ini saja, namun jugadi alam akhiratyang erat
hubungannya dengannya.

Demikian juga mengaitkan hati seorang muslim
dengan lingkuplingkup dan skup tersebut. Ber-
dasarkan hal itu, Al-Qur'an menyesuaikan perasaan

muslim tersebut dan pola pandangnya terhadap
kehidupan dan nilai-nilai. Kemudian menengok ke
langit dan ke akhirat, sambil melihat pelbagai ke
ajaiban dan rahasia yang ada di sekitarnya. Juga me
lihat kejadian dan pelbagai akhir kehidupan yang
ada di belakangnya maupun di depannya. Ia menya-
dari kedudukannya dan kedudukan umat dalam
lautan yang luas itu. Juga mengetahui nilai dirinya
dan akidahnya dalam ukuran manusia dan ukuran
Allah. Dengan demikian, ia menjalankan perannya
dengan penuh kesadaran, dan menjalankan beban-
bebannya dengan penuh percaya diri, ketenangan,
dan perhatian.

Redaksi surah ini kemudian memaparkan kaitan-
kaitan itu, dan menunjukkanmaknanya dalam sis-

tem semesta. Juga menegaskan makna-makna ter-
sebut dalam hati. Redaksi surah ini berjalan dalam
dua episode yang saling berkaitan.

Pada episode pertama, Al-Qur'an mengaitkan
antarapertolongafukepada kaum beriman dan ke
benaran yang langit dan bumi beserta apa yang ada
di antara keduanya berdiri di atasnya, dan mengait-
kan urusan dunia dan akhirat dengannya. Juga
mengarahkan hati mereka kepada sunnah Allah
pada diri generasi yang telah lewat sebelumnya
beberapa abad lamanya. Kemudian membanding-
kannya dengan masalah pembangkitan dan peng-
hidupan kembali.

Oleh karena itu, Al-Qur'an kemudian menampil-
kan kepada mereka suatu adegan dari adegan-
adegan hari kiamat, dan apayang terjadi di dalam-
nya bagi orangorang beriman dan orangorang kafir.
Kemudian kembali dari perjalanan ini kepada pano
rama semest4 ayat-ayatAllah yang tersebar di tengah-
nya, dan pefunjuk panorama tersebut dan sugesti-
nya bagi hati. Al-Qur'an memberikan perumpama-
an bagi mereka dari diri mereka dan apayang mereka
miliki dengan perumpamaan yang menyingkapkan
kedunguan pikiran ide syirik, dan berdirinya ke-
musyrikan itu di atas hawa nafsu yang tak ber-
sandar kepada kebenaran atau ilmu pengetahuan.

Al-Qur'an mengakhiri episode ini dengan me-
ngarahkan Rasulullah untuk mengikuti jalan ke-
benaran yang satu, teguh, danjelas. Jalan fitrah yang
manusia telah difitahkan di atasnya;yang tak ber-
ubah dan tak berjalan bersama hawa nafsu, dan yang
pengikutnya tak terpecah-belah seperti terpecah-
belahnya orangorang yang mengikuti hawa nafsu.

Dalam episode kedua,Al-Qur' an menyingkapkan
tentang apa yang ada dalam tabiat manusia, berupa
sikap berubah-ubah yang kehidupan yang baik tak
mungkin berdiri di atasnya;jika mereka tak terikat
dengan ukuran yang tetap yang tak berjalan ber-
sama hawa nafsu. Juga menggambarkan keadaan
mereka dalam keadaan senang dan sulit, serta ke
tika sedang mendapat rczeli dan ketika tak men-
dapatkannya. Setelah itu redaksi Al-Qur'an ber-
bicara tentang cara{ara menggunakan rezeki dan
mengembangkannya. Kemudian kembali mem-
bicarakan masalah syirik dan pihak-pihak yang
dijadikan sekutu Allah. I alu, menampilkan mereka
dari segi ini, yakni ternyata para sekutu itu tak dapat
memberikan rezel<t, tak dapat mematikan, dan tak
dapat menghidupkan.

A
F(

I
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Redaksi Al-Qur'an mengaitkan antara timbulnya
kerusakan di daratan dan lautan dengan perbuatan
manusia dan usaha mereka. Setelah itu mengarah-
kan mereka untuk berjalan di muka bumi, dan mem-
perhatikan nasib yang diterima orangorang musyrik
sebelum mereka. Kemudian Al-Qur'an mengarah-
kan Rasulullah untuk beristiqamah di atas agarna
fifah, sebelum datang hari pembalasan atas segala
hal yang telah diperbuat kedua tangan beliau.

Setelah itu Al-Qur'an mengajak mereka kembali
memperhatikan ayat-ayat Allah dalam panorama
semesta seperti yang mereka saksikan pada epi-
sode pertama. Kemudian mengomentari hal ifu
dengan menjelaskan bahwa petunjuk itu adalah
petunjuk Allah semata. Sementara itu, Rasulullah
hanya mempunyai wewenang untuk menyampai-
kan petunjuk itu. Sehingga, beliau tak dapat mem-
berikan petunjuk bagi orang yang hatinya buta dan
tak dapat membuat orang yang hatinya tuli menjadi
mendengar. Kemudian Al-Qur'an mengajak mereka
berjalan dalam perjalanan baru dalam diri mereka
sendiri. Juga mengingatkan mereka tentang fase
fase perkembangan mereka dari pertama hingga
akhirnya. Yakni, sejak masa kanak-kanak yang
lemah dan rapuh hingga mati, dibangkitkan dan
memasuki hari kiamat. Al-Qur'an mengingatkan
hal itu sambil menampilkan satu adegan dari
adegan-adegan kiamat.

Selanjuhrya redaksi Al-Qur'an mengakhiri epi.
sode ini dan menutup surah ini bersamanya dengan
mengarahkan Rasulullah untuk bersabar dalam
mengemban dakwah beliau, dan dalam meng-
hadapi aniaya manusia dalam dakwah beliau ihr. Al-
Qur'an menenangkan bahwa janjiAllah itu adalah
benar adanya dan pasti tiba. Sehingga, beliau tak
perlu gelisah dan jangan sampai dibuatlemah oleh
orang{rang yang tak beriman.

***

Nuansa surah dan redaksirya saling bekerja sama
dalam menggambarkan topik utamanya. Yaitu, me
nyingkapkan hubungan-hubungan yang kuat antara
kondisi-kondisi manusia, kejadian-kejadian dalam
kehidupan, dan masa lalu umat manusia serta masa
kini dan masa depannya, dengan hukum-hukum
semesta dan namusnamus wujud ini. Dalam naung-
an kaitan-kaitan ini, tampak bahwa seluruh gerakan
dan diam, seluruh kejadian dan keadaan, seluruh
pertumbuhan dan kematian, dan seluruh keme-
nangan dan kekalahan ... berkaitan dengan ikatan

yang kuat, dan tertata dengan hukum yang cermal
Dan, kembalinya segala perkara adalah kepada Allah,

'Bagi Allahlnh urusan sebelum dan sesudah (merelu
menang)."(ar-Ruum: 4)

Dan, ini adalah hakikat pertama yang ditegaskan
oleh Al-Qur'an seluruhnya, dengan melihatnya se-
bagai hakikatyarig mengarahkan dalam akidah ini.
Hakikatyang darinya timbul seluruh pola pandang,
perasaanr nilai-nilai, dan ukuran; dan yang tanpa
keradaannya menjadi tak lurtrsnya pola pandang
dan penilaian.

Bukti Kebenaian 
^ A-"r tentang Peristiwa

yang Akan Terjadi
Sekarang kami akan memaparkan surah ini de

ngan detail.

$ 5 & nt\i ;ke # i;)t;$ * i,
;'sr6;*e:,c&<,1;94
# 6i*Ai-U,*l;z;;fun
##;6,419'Fra--;lZ;-7irt,
5-t"5 nuts i$'riJ.ii igj S c:
'bj*}{igifi_,vhi;$\i;hJt;:8.3

$
'Alif Laam Miim. Illnh dikalahknn bangsa Romnwi,
di negeri yng tudcknt dnn merelm sesudnh dilakhknn
itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi
Alkhhh urusan sebelum dnn sesudnh (mneka mrnang).
D an, di h"ari ftvmmnngan bangsa Rnmnui) itu bn gem-
b ir alah 0r ang- 0r ang I ang b er imnn, knr e nn p e r t o lo ngan
Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaktNya.
Dan, Dinlah Yang Mah"aperlwsa l"agi Maha Pmy ayarry.
(Sebagai) janli yang sebmnrnya dari Allnh. Alkh tidak
akan mmy alnhi j anj i- Nya, tetapi lcebany alan mnnusia
tidnk mmgetahui. Mueka hnnya mtngetahui yang l^ahir
(sa1a) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang
(luhidupan) akhirat adalah lnlni. " (ar-Ruum: 1-7)

Surah ini dimulai dengan huruf-huruf muqath-
tha'ah, 'Alif Laam Miim", yang kami pilih dalam
menafsirkannya bahwa ia adalah untuk meng-
ingatkan kepada kenyataan bahwa Al-Qur'an ini
(dan di antaranya adalah surah ini) terangkai dari
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huruf-huruf seperti ini. Huruf-huruf yang diketahui
oleh orang Arab, nalnun mereka tak mampu mem-
buat semisalnya dan tak mampu membuatredaksi
seperti redaksi Al-Qur'an. Padahal, huruf-huruf
yang darinya Al-Qur'an tersebut tersusun ada di
depan mereka, dan bahasayang dipergunakanAl-
Qur'an juga sama dengan bahasa mereka.

Kemudian datang nubuwah yang benar dan khu-
sus tentang kemenangan Romawi pada beberapa
tahun mendatang. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan
sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud bahwa saat itu
tentara Persia mengalahkan tentara Romawi. Dan,
orang-orang musyrik senang jika tentara Persia
mengalahkan Romawi. Sementara kaum muslimin
senang jika Romawi mengalahkan Persia, karena
mereka adalah Ahli Kitab, dan lebih dekat dengan
agama mereka.

Ketikaturun ayat 14 surah ar-Ruum, 'AlifLaam
Miim. Tilnh diknkhknn bangsa Rnm.awi, di negni yang
terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan
mmnng dalam beberapa tahun lngi",mereka berkata
'Abu Bakar, sahabatmu (maksudnya Nabi saw.)

berkata bahwa Romawi akan menang terhadap
Persia dalam beberapa tahun mendatang, apa pen-

dapatmu?" Abu Bakar menjawab, "Beliau benar."
Mereka berkata, "Apakah engkau berani bertaruhT
tentang hal ini?" Abu Bakar pun menyanggupi, dan
mereka pun bertaruh dengannya untuk jangka

waktu tujuh tahun.
\Maktu tujuh tahun itu pun lewat, tanpa ada ke

jadian apa-apa. Sehingga, kaum musyrikin merasa
gembira dengan hal itu, sementara kaum muslimin
merasa berat. Oleh karenanya, hal itu kemudian
dilaporkan kepada Nabi saw. dan beliau pun ber-
sabda, 'Apakah makna 'beberapa tahun'menrrtt
kalian?" Mereka menjawab, "Kurang dari sepuluh
tahun." Beliau bersabda,'Temuilah mereka kem-
bali, dan minta tambahlah rentang waktunya, se-

lama dua tahun." Maka ketika lewat dua tahun,
terjadilah pertempuran arttara kedua pasukan itu
dengan tampilnya Romawi sebagai pemenang me
lawan Persia. Dengan demikian, menjadi gembira-

lahkaum mukminin.
Tentang kejadian ini ada banyak riwayat, yang

kami pilih darinya riwayat Imam Ibnu Jarir. Se-

belum kami melewati kejadian tersebut unhrk mem-
bicarakan apayang ada di belakangnya dalam surah
ar-Ruum ini, berupa pengarahan-pengarahan dari

Allah, maka kami ingin mencermati beberapa
sugestinya yang kuat.

S uge s tiny a y ang p n tama adalah keterkaitan antara
kemusyrikan dengan kekafiran di semua tempat
darr zaman, di hadapan dalnvah tauhid dan ke-
imanan. Padahal, negara-negara pada masa lalu tak
terlalu kuat kontaknya, dan antara bangsa tak ter-
lalu kuat ikatannyaj seperti yang terjadi pada masa
kini. Meskipun demikian, orang-orang musyrik di
Mekah merasakan bahwa kemenangan orang-
orang musyrik di tempat manapun terhadap Ahli
Kitab, berarti kemenangan bagi mereka. Kaum
muslimin juga merasakan bahwa ada yang mengait-
kan mereka dengan Ahli Kitab, dan mereka merasa

sakit ketika kaum musyrikin menang di mana pun.

Mereka menyadari bahwa dakwah dan misi mereka
tak terputus hubungan dengan apa yang terjadi di
seluruh penjuru dunia di sekeliling mereka, dan ber-
pengaruh pada masalah kekafiran dan keimanan.

Hakikat yang jelas inilah yang dilupakan oleh
banyak orang di zaman kita. Mereka tidak memper-
hatikannya seperti yang dilakukan oleh kaum mus-
limin dan kaum musyrikin pada masa Rasulullah
senjak sekitar empat belas abad. Oleh karena itu,
mereka membatasi diri di dalam batas-batas geo
grafis atau nasionalisme. Mereka tak menyadari
bahwa masalah ini pada hakikatnya adalah masalah
kekafiran dan keimanan, dan peperangan yang
terjadi itu pada intinya adalah peperangan antara
tentara Allah dengan tentara setan.

Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia pada

saat ini amat perlu menyadari tabiat peperangan ihr,
dan hakikat masalah ini. Sehingga, mereka tak
dilalaikan oleh bendera-bendera palsu yang diguna-
kan oleh partai-partai syirik dan kafir. Karen4 yang

mereka perangi pada diri kaum muslimin tak lain
adalah akidahnya, meskipun berbeda-beda alasan

dan sebabnya.
Sedangkan, sugesti y ang fu dua adalahkeyakinan

yang muflak itu terhadap janji Allah, seperti yang

tampak dalam perkataan Abu Bakar yang ia ucap
kan tanpa ragp-ragu atau berbelit-belit, sementara
orang{rang musyrik merasa aneh dengan ucapan
temannya itu Nabi saw.) . Ketika itu Abu Bakar hanya

menjawab, "Beliau benar." Maka, merekapun me
ngajaknya bertaruh yang segera dilayani oleh Abu
Bakar dengan penuh keyakinan. Kemudian ter-
wujudlah janji Allah, padawaktu yang telah ditetap

7 Dalam khabar yang lain dijelaskan bahwa hal itu terjadi sebelum diharamkannya taruhan, sebagai bagian dari judi.
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kan, yaitu "dalam beberapa tahun mendatang".
Keyakinan yang mutlak dalam bentuk yang

mengagumkan inilah yang memenuhi hati kaum
muslimin, dengan penuh kekuatan, keyakinan, dan
keteguhan di hadapan rintangan, kepedihan, dan
cobaan. Sehingga, tersempurnakanlah kalimat
Allah dan terwujudlah janji Allah. Hal itu merupa-
kan bekal semua orang yang mempunyai akidah
dalam jihad yang berat dan panjang.

Sugesti yang kztigaterdapat dalam redaksi yang
tampil dalam pemaparan berita itu, yaitu firman
Allah ayat 4 surah ar-Ruum, 'Bagi Allahlnh urusan
sebelum dnn sesudah (merelm menang).'Yaifu , segera
mengembalikan seluruh perkara kepada Allah
dalam kejadian ini dan lainnya. Penjelasan hakikat
yang general ini, agar menjadi timbangan sikap dan
timbangan dalam seluruh kondisi. Karena keme-
nangan dan kekalahan, tampilnya satu negara dan
kebinasaannya, serta kelemahan dan kekuatannya,
semua itu adalah seperti seluruh apa yang terjadi
dalam semesta ini, berupa pelbagai kejadian dan
kondisi, yang kembalinya seluruhnya kepada Allah
sesuai dengan hikmah dan kehendak-Nya.

Kejadian-kejadian dan keadaan itu taklain hanya-
lah hasil dari kehendak yang mutlak ini. Tak ada
seorang pun mempunyai kuasa atasnya, tak se-

orang pun mengetahui hikmah yang terdapat di
baliknya, dan tak ada yang mengetahui sumber
datangnya dan perginya kecuali Allah. Dengan
demikian, ketundukan dan penyerahan diri adalah
upaya terjauh yang dapat dilakukan oleh manusia
di hadapan kondisi dan kejadian-kejadian yang
digerakkan oleh Allah sesuai dengan ketetapan-Nya
yang telah Dia gariskan.

'Alif Laam Miim. Iilnh dikakhlan bangsa Romawi,
di negeri y ang terdeknt dan merekn sesud.ah diknkhknn
itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi
Alln]lkrh urusan sebelum dan sesudnlt (mnekn menang)
D an di hnri (kemmnngan bangsa Romawi) itu bergem-

biralnh zrang-zrang yang berim.an, knrena pertolongan
Allnh-.." (ar-Ruum: 1-5 )

Benarlah janji Allah itu, dan kaum mukminin
bergembira dengan pertolongan Allah itu.

'...Dia menolong siapa yang dikefundaki-Nya. Dan,
Dialah Yang Mahnperlasa lagi Mahn Penyay ang. " (ar-
Ruum:5)

Urusan itu adalah milik Allah, sebelum dan
setelah mereka menang. Dia menolong siapayang
Dia kehendaki. Tak ada ikatan bagi kehendakAllah.

Dan, kehendak yang menghendaki hasil itu jugalah
yang menggerakkan sebab-sebab. Sehingga, tak ada

kontradiksi antara penggantungan kemenangan
dengan kehendak Allah dan keberadaan sebab-
sebab.

Namus-namus yang menggerakkan wujud ini
seluruhnya datang dari kehendakyang mutlak itu.
Dan, kehendak ini menghendaki adanya hukum-
hukum yang berubah, dan ada sistem yang tetap
dan konstan. Kemenangan dan kekalahan itu ada-

lah kondisi.kondisi yang timbul dari pengaruh-
pengaruh yang ada, sesuai dengan hukum-hukum
yang ditetapkan oleh kehendak yang muflak tersebut.

Akidah Islam amatjelas danlogis dalammasalah
ini. Ia mengembalikan seluruh urusan kepadaAllah.
Namun, ia tak membebaskan manusia dari ber-
usaha secara alami yang membawa kepada terwujud-
nya hasil-hasil itu ke alam realita. Sedangkan, ten-
tang apakah hasiJnya benarterwujud atau tidak, maka
itu tidak masuk dalam beban tugas, karena hal itu
pada akhirnya kembali kepada pengaturan Allah.

Dalam hadits riwayat Tirmidzi dari Anas bin
Malik disebutkan bahwa suatu ketika seorangArab
badui meninggalkan untanyatanpa diikat di depan
pintu masjid Rasulullah. Kemudian ia masuk ke
masjid sambil berkata, "Saya bertawakal kepada
Allah." Menyaksikan hal itu, Rasulullah bersabda
kepadanya, "Ikatlah untamu, baru bertawakal."
Karena tawakal dalam akidah Islam terkait dengan
usaha, dan mengembalikan urusan itu setelahnya
kepadaAllah.

"...Dia menolong siapa yang dileehendaki-Nya. Dan,
Dialnh Yang Mahnpnkasa lagi Maltn Peny ayang. " (ar-
Ruum:5)

Pertolongan ini diliputi oleh naungan kekuasaan
yang mengadakannya dan menghadirkannya ke
alam realita, dan dengan naungan kasih yang de-

ngannya terwujudlah kebaikan manusia. Juga men-
jadikannya rahmat bagi orang-orang yang dime-
nangkan dan yang dikalahkan sekaligus.

"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan)

sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain,
pasti rusaklah bumi ini." Dan, kebaikan bumi itu
merupakan rahmat bagi orang-orang yang menang
dan yang dikalahkan, pada akhirnya.

"Sebagai) janji yang sebennrnya dnri Allnh. Alkh tldak
akan meny alnhi j an1 i- Nya, tetapi krbanyakan mnnusin
tidak mmgetahui. Merela hnnya mmgetahui yang lnhir
(saja) dari kehi"dupan dunia; sedang mereka tentang
(lcehidup an) alt:hir at adalah lalai. " (ar -Ruum: 6-7)
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Pertolongan itu merupakan janji dariAllah, yang

pasti terwujud dalam realitas kehidupan,

'..Allnh tidnk akan menyalahi ianji-Nya...."

Karena janji.Nya timbul dari kehendak-Nya yang

mutlak, dan hikmah-Nya yang mendalam. Dia

Mahakuasa untuk mewujudkannya, tak ada yang

dapat menolak kehendak-Nya, tak ada yang dapat

mengoreksi hukum-Nya, dan tak ada sesuatu pun

dalam semesta ini kecuali apa yang Dia kehendaki.

Perwujudan janji ini merupakan bagian dari

namus yang paling besar yang tak akan berubah,

'...ntapi lubanyalmn mnnusia tidn'k mmgetahui." (ar-

Ruum: 6)

Mereka tetap tidak mengetahui meskipun tam-

pak secaralahir mereka itu ilmuwan dan mengeta-

hui banyak hal. Karena ilmu mereka itu hanya

sampai pada lapisan luar saja, yang berkaitan de
ngan lahir kehidupan, tak mendalam hingga ke

hukum-hukumnya yang konstan, dan aturan-ahrr-

annya yang mendasar. Mereka tak mengetahui
namus-namusnya yang besar, serta kaitan-kaitan-

nyayang erat,

'Merekn hanya mengetahui yanglnhir (saja) dnri lu-
hidupan dunia...."

Kemudian mereka tak melewati sisi lahir ini' dan

tak melihat dengan pandangan mereka kepada apa

yang ada di belakang yang lahir ini.

l^ahir kehidupan dunia ini terbatas dan kecil,
meskipun tampak bagi manusia luas dan menye
luruh. Sebagiannya menghabiskan seluruh usaha

mereka untuk menyingkapkannya, dan mereka tak

dapat menguasai ilmu tentang satu sisinya dalam

kehidupan mereka yang terbatas. Padahal, ke-

hidupan ini hanyalah sahr segi yang kecil dari wujud
yang besar ini, yang diatur oleh namus-namus dan

hukum-hukum yang terdapat dalam bangunan dan

susunan wujud ini.
Orang yang hatinya tak bersambung dengan

dhamirwujud ihr, dan perasaannya tak bersambung

dengan namus dan hukum-hukum yang mengatur-

nya, maka ia akan terus melihat tapi seakan-akan tak
melihat. Ia menyaksikan benhrk lahir dan gerakan

yang terus berputar, namun ia tak mengetahui hik-

mahnya, serta tak hidup dengannya dan bersamanya.

Kebanyakan manusia seperti itu, karena keiman-

an yang benar sajalah yang menyambungkan lahir
kehidupan ini dengan rahasia-rahasia wujud. Dan,

kepada-Nyalah ilmu memberikan ruhnya yang

dapat menangkap rahasia-rahasia wujud. Namun,

orang-orang yang beriman dengan iman ini ber-
jumlah sedikit di seluruh manusia. Oleh karena itu,

mayoritas manusia masih terhijab dari pengeta-

huan yang hakiki.

"...Sed.ang merekn tentang (kehidupan) akhirat adalah

l.alai." (ar-Ruumz 7)
?

Padahal, akhirat itu merupakan satu fase dari
rangkaian kehidupan, dan satu lembar dari lem-

baran-lembaran wujud yang banyak. Sementara

orang-orang yang tak memahami hikmah peng-

hidupan maKrluk, dan tak memahami namus wujud,

mereka itu melalaikan akhirat. Tak menghargai
akhirat itu dengan seharusnya, dan tak memper-

hitungkannya. Juga tak mengetahui bahwa akhirat
itu merupakan satu titik dalam garis perjalanan

wujud ini, yang tak mungkin berubah atau me-

nyrmpang sama sekali.
Sedangkan, lalai terhadap akhirat membuat semua

alat pengukur orang-orang yang lalai itu menjadi
rusak, dan timbangan nilai-nilai dalam dirinya men-
jadi kacau. Akibatnya, mereka tak dapat meman-

dang kehidupan, pelbagai kejadiannya, dan nilai-

nilainya dengan gambaran yang benar. Ilmunya
terhadap kehidupan itu tetap hanya berupa pengeta-

huan yang amat sedikit dan tak lengkap. Karena

pertimbangan terhadap akhirat dalam hati seorang

manusia akan mengubah pandangannya bagi se-

luruh apa yang terjadi di bumi ini.

Kemudian ia menyadari bahwa kehidupannya di

bumi ini hanyalatr satu fase yang pendek dari per-

jalanannyayang panjang dalam semesta. Sementara

bagiannya di bumi ini hanyalah suatu bagian yang

kecil saja dari bagiannya yang besar dalam wujud.

Demikian juga pelbagai kejadian dan keadaan yang

terjadi di bumi ini hanyalah satu episode pendek

dari cerita yang besar. Maka, manusia hendaknya

tak membangun penilaiannya berdasarkan satu fase

yang pendek dari perjalanannyayang panjang, satu

bagran yang kecil dari bagiannya yang besar, dan

satu episode yang pendek dari ceritayang panjang!

Oleh karena itu, seorang manusia yang beriman
dengan akhirat dan memperhitungkan akhirat itu,

tak akan bertemu dengan orang lain yang hidup
hanya bagi dunia ini semata dan tak menunggu
alam setelahnya. Manusia seperti ini tak akan ber-

temu dengan manusia itu dalam menilai suahr per-

kara atau suatu urusan. Karena masing-masing
mempunyai timbangan tersendiri, masing-masing

mempunyai sisi pandang tersendiri dalam melihat,

serta masing-masing mempunyai metode dalam
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melihat perkara, kejadian, nilai, dan keadaan-ke-
adaan.

Manusia yang ini melihat lahir dari kehidupan
dunia. Sedangkan, manusia yang itu menyadari
adanya ikatan, hukum, dan namus-namus yang
mencakup apa yang lahir dan yang batin, yang gaib
dan yang terlihat, dunia dan akhirat, kematian dan
kehidupan, masa lalu dan masa kini serta masa
depan, alam manusia dan alam yang lebih besar
yang mencakup maKrluk hidup dan yang tak hidup.
Inilah cakrawalayang jauh, luas, dan menyeluruh
yang kepada-Nyalah Islam memindahkan manusia
dari status awal mereka. Juga mengangkat manusia
ke tempat yang mulia dan pantas unhrk manusia,
yaitu khalifah di muka bumi. Menjadi makhluk
yang diberikan tugas sebagai khalifah Allah di
muka bumi, karena adanya roh dari Allah dalam
bangun tubuhnya.

Kaum Penentang Rasulullah akan llancur
Karena keterkaitan janji Allah untuk mem-

berikan kemenangan, dengan kebenaran yang
paling besar yang padanya wujud ini berdiri; dan
keterkaitan perkara akhirat dengan kebenaran ini,
...maka Al-Qur'an mengajak mereka melakukan
perjalanan yang lain dalam dhamir semesta ini. Di
langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-
nya. Kemudian mengembalikan mereka kepada
diri mereka untuk melihat kedalaman diri mereka
dan mentadaburinya, dengan harapan barangkali
mereka dapat memahami kebenaran yang besar
itu. Yakni, kebenaran yang mereka lalaikau ketika
mereka lalai terhadap akhira| dan mereka melalai-
kan dakwah yang mengantarkan mereka melihat
kebenaran itu dan mentadaburinya,

6,j:5 o- i;li rij'j;Y'AjetKrt i j
e3tefufttJ'J:J,y3;i;\*WV

). -t ?,i..2 a/.

"$, 
ir_lrag.-i g)c,W

Mengap a mneka ti"dak memikir knn tentang (lu'j annn)
diri muelrn? Ailnh tidnk menja"dilcan l"angit dan bumi
serta apayangada di antara keduanyamelninknn dn-

ngan (nj uan) yang bennr dan w aktu yrry ditentuknn.
Sesungguhnya lubanyakan di antara m.anusia benar-
bennr inglrnr akan pntemuan dmgan Tithnnnya." (ar-
Ruum: 8)

Tabiat bangunan diri mereka sendiri, juga tabiat
semesta ini seluruhnya, yang berada di sekeliling
mereka, ... memberikan petunjuk bahwawujud ini
berdiri di atas kebenaran, tegak di atas namus, tak
kacau, tak ada keterpecahan jalan padanya, tak
pernah berubah pergerakannya, tak berbenturan
safu sama lain, dan tak berjalan berdasarkan ke-
betulan yang buta. Juga tidak berdasarkan hawa
nafsu yang selalu berubah. Tapi, ia berjalan dalam
sistemnyayang detail, cermat, dan amat terahrr.

Kebenaran yang wujud ini berdiri di atasnya me
niscayakan adanya akhiral yang di dalamnya diberi-
kan balasan atas segala amal perbuatan; kebaikan
dan kejahatan mendapatkan balasannya secara
lengkap. Segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan
ajalnya yang telah ditetapkan, sesuai dengan hik-
mah yang mengatur. Semua perkara datang pada

walitunya, tanpa pernah dimajukan dan tak pernah
dimundurkan sekejappun. Jika manusia tak me-
ngetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka itu
bukan berarti bahwa kiamat itu tak ada! Namun, pe
nundaannya ifu menggoda orang{rang yang hanya
mengetahui lahir kehidupan dunia ini, dan mem-
buat mereka tertipu,

"...Senngguhnya lubanyaknn di antara mnnusin bmnr-
b ennr inglar alrnn p ntemuan dengan Tithnnny a. " (ar-
Ruum:8)

Dari perjalanan jauh dalam dhamir langit dan
bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Al-
Qur'an memindahkan mereka ke perjalanan lain
dalam dhamir zarflan,dan dimensi-dimensi sejarah.
Di dalamnya mereka melihat satu segi dari hukum
Allah yang berlaku, yang tak pernah berubah atau
menyimpang.

"@*3$('yLK7s'b54*-:teWii

H:W96i't:r;67ij;ei\Yj,L4
,aid(r2",4\#3i;i6G#L
t43tta-u'""#G'Q$i"@-
tjG4l+g;j'")Lftd;A\'\jfi t"i\:^?i

t<':aI
'Apakah mereka tidak mengadaknn perjalanan di
muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat
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(yans diderita) oteh lrang-lrang sebelum mereka?

1raig-orang itu adnlnh hbih kuat dari merektt (sendiri)

dan tetah iengolah bumi (tanah) serta memakmur-

knnnya lebih binyak dari apayangtelah 
-merela 

mak-

^urioo. 
Dan, tekh datang kepada merekn rasul-rasul

mereka dengan membawa bukti-bukti jang nyata.

Maka, Altah sekati-kali tidak berlaku aalim kepada

merekn, tetapi mereknlnh yang berlnku aalim kepada

diri sendiri. Kemudian, akibat lrang-lrang yang me'

ngerjaknn k4ahntan adnlah (azab) yang 
leb-ih 

buruk,

lirino mnekn mendustaknn ayat-ayat Allnh dnn merekn

selnlu memperohk-oloknya. " (ar-Ruum: 9-10)

Ini merupakan ajakan untuk memperhatikan
bentuk kematian orang-orang terdahulu. Merelia
adalah szuna-sama manusia, dan makhluk ciptaan

Allah, yang bentuk kematian mereka di masa lalu

itu menyingkapkan bentuk kematian yang me-

nunggu parapenerus mereka di masamendatang.

Karena, hukumAllah itu berlaku bagi semua orang.

Dan, hukum Allah itu konstan adanya, yang di
atasnya wujud ini berdiri, tanpa memberikan ke-

longgaran kepada suahr generasi manusia. Jugatak
dipengaruhi oleh hawa nafsu yang selalu berubah

untuk kemudian bentuk kematian itu berubah-

ubah sesuai dengan kehendak hawa nafsu itu.

Mahasempurna Allah Tuhan semesta alam!

Ini merupakan ajakan untuk mengetahui hakikat

kehidupan ini dan kaitan-kaitannya sepanjang

zaman.Juga untuk mengetahui hakikat kemanu-

siaanyang satu sumbernya ini dan sahr nasibnya ini

sepanjang masa. Sehingga, tak ada satu generasi

manusia yang mengucilkan dirinya, kehidupannya,

nilai-nilainya, dan pola-pola pandangnya. Atau, me
lalaikan hubungan yang kuat antara generasi-gene

rasi manusia seluruhnya, dan kesahran hukum yang

mengatur seluruh generasi ini, serta kesatuan nilai
yang konstan dalam kehidupan seluruh generasi.

Mereka itu adalah kaum-kaum yang hidup se-

belum generasi kaum musyrikin di Mekah.

"...Orang-orang itu adal"ah lebih kuat dari muekn dnn

teLah mengolah bumi.... "

Kemudian menanaminya, menggalinya, dan me
nyingkap simpanan-simpanannya

"...Suta memnk"rnurknnny a lebih bany ak d"ari apa yang

telah mereka makmurkan.... "

Karena mereka itu lebih tinggi peradabannya

dari orang Arab, dan lebih mampu dalam memak-

murkan bumi. Kemudian mereka berhenti pada

lahir kehidupan dunia tanpa melewatinya kepada

apa yang ada di belakangnYa,

"...Dan tel"ah dntang kepada merekn rasul-rasul mereka

dengan membawa bukti-bukti yang nyata...."

Tapi, hati mereka tak terbuka untuk menerima

bukti-bukti yang nyata ini. Mereka pun tak beriman
yang dapat meny4mbungkan hati mereka dengan

cahayayang dapat menyingkapkan jalan. Maka,
pada mereka pun berlangsung hukum Allah yang

berlaku bagi para pendusta agarna. Ketika itu ke-

kuatan mereka tak memberikan manfaat, demikian
juga ilmu dan peradaban mereka tak dapat meno-

long mereka. Dan, mereka pun mendapatkan balas-

an yang adil dan layak mereka terima,

"...Makn, Allnh seknli-knli tidnk berlnku <alim fupada

merekn, tetapi mereknlah yang berlaku aalim kepada

diri sendiri." (ar-Ruum: 9)

"Kemudian, akibat orang- lrang I ang mengerjaknn ke-

jahatan adalah (aab) yang lebih buruk...'"

Keburukan itu merupakan akibatyang diterima
oleh orangorangyang berbuatburuk. Dan, ifu me
rupakan balasan yang sesuai atas tindakan mereka,

"...Karerla mnekn mendustaknn ayat-ayat Allnh dan

merekn selnlu memperolok-oloknya. " (ar-Ruum: 10)

Al-Qur'an mengajak orang-orang yang men-

dustakan dan mengolok-olok ayatAllah agar mereka

itu berjalan di muka bumi, sehingga mereka tak

terkucil di tempat mereka seperti katak dalam tem-

purung. Juga agal mereka mentadaburi akibatyang
diterima oleh para pendusta dan pengolok-olok

agama, dan hendaknya mereka siapsiap unfuk me
nerima akibatyang sama. Juga agar mereka menya-

dari bahwa hukum Allah itu satu, dan hukum ter-

sebut tak pernah dilonggarkan kepada seseorang
pun. Juga agar mereka meluaskan cakrawala ber-

pikir mereka sehingga mereka memahami kesatu-

an umat manusia, kesatuan dakwah, dan kesafuan

akibat yang diterima oleh seluruh generasi umat
manusia. Dan, pola pandang inilah yang amat di-

usahakan oleh Islam untuk ditanamkan dalam hati

dan akal orang beriman. Al-Qur'an sering meng-

ulang penekanan hal ini.

Buldi Kebenaran Hari Kebangkitan
Dari dua perjalanan ini, dalam kedalaman se-

mesta dan sejarah, Al-Qur'an kemudian mengem-

balikan mereka kepada hakikat yang dilalaikan oleh

orang{rang yang lalai. Yaitu, hakikat pembangkit-
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an dan tempat kembalinya manusia. Ini merupakan
satu bagian dari kebenaran yang terbesar yang di
atasnya wujud ini berdiri.

& 6B *!i ; A?,{Ai G'{.{i'i
'Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, lce-

mudian mengembaliknn (menghidup knn) ny a lcembali ;
lcemudian lupada- Ny alnh knmu dilumbaliknn " (a.-
Ruum: 1l)

Ini adalah hakikat yang sederhana dan jelas.
Keterkaitan dan keserasian di antara bagian-bagian-
nya atau di antara fasefasenya juga terlihat jelas.
Karena pengulangan ifu seperti permulaan, tak ada
keanehan padanya. Keduanya merupakan dua
rangkaian dalam rantai penciptaan, yang saling
berkaitan dan tak terpisahkan antara keduanya.
Pada akhirnya, segalanya kembali kepada Allah
Rabb semesta alam, yang memulai kehidupan yang
pertama juga kehidupan di akhirat untuk mengajar-
kan hamba-hamba-Ny4 menjaga merek4 dan mem-
balas mereka di akhirnya atas apayangtelah mereka
kerjakan.

Ketika redaksi Al-Qur'an sampai kepada pem-
bangkitan dan kembalinya manusia, Al-Qur'an me
maparkan safu adegan dari adegan-adegan hari
kiamat, dan menggambarkan nasib akhir kaum ber-
iman dan orang-orang yang mendustakan agama
ketika mereka kembali kepada Allah. Juga me-
nyingkapkan tentang tak bernilainya tindakan
orang-orang yang mengambil sekutu di samping
Allah, dan kerancuan akidah orangorang musyrik

C K ps t <;;si J f i^ai ifiit:
<)e,eei{A:6t4r'\y3";.p{i6
3"iiffi $of*.);;xtai?fi ir&
<'it#-44jj2fr 'rG.da:'iftrv('*{ i,s a j:q;],.q G K3'b;rf ir e;S &

ttt;2,;rvii,e-{tqsfi
' Pada hnri terj adiny a kiamnt, lrang- lrang y ang b n dns a
terdiam berputus asa. Sekali-kali tidnk ada pemberi
syafaat bagi mnekn dnri berhnln-berhaln merekn dan
adalnh merekn mengingknri berhnln merelm itu. Pada
hnri terladinya kiamat, di hnri itu mereka (manusia)
b ngo lnng-gol"ongan. Adnpun zrang-zrang y ang beriman
dan mengerjakan amnl saleh, makn merela di dalam

taman (surga) bergembira. Adapun orang-zrang yang
kafr dan mendustalun ayat-ayat Kami (Al-Qi an)
serta (mzndustaknn) mznzmui hnri akhirat, mnkn rnerekn

tetap berada di dal"am silsaan (nuaka)."(ar-Ruum:
12-16)

Inilah momertyang dilupakan oleh orang-orang
yang lalai, dan didustakan oleh para pendusta agama.
Saat ini momen tersebut datang, atau momen ter-
sebut berlangsung! Para pembuat dosa itu merasa
kebingungan dan putus har4pan, karena tak ada
harapan bagi mereka untuk selamat, dan tak ada
harapan untuk terbebas dari semua ini. Tak ada per-
tolongan bagi mereka dari sekufu-sekutu mereka,
yang telah menjadikan mereka dalam kehidupan
dunia sebagai orang{rang sesat dan tertipu! Mereka
ifu sedang kebingungan dan putus harapan, tak ada
jalan keluar bagi mereka dan tak ada penolong. Saat
ini mereka itu menyatakan kafir terhadap sekutu-
sekutu mereka yang mereka sembah di muka bumi,
dan mereka sekutukan bersama Allah Rabb se-
mesta alam.

Kemudian inilah persimpangan jalan antara
orang{rang beriman dengan orangorang kafir,

'Adapun zrang- lrang yang beriman d"an mengerj aknn
arnal saleh, malm merekn di dnlnm tnman (surga) bn-
gembira." (ar-Ruum: 15)

Di dalam surga mereka mendapatkan anugerah
yang membuat gembira hati mereka, menyenang-
kan perasaan mereka, dan menggembirakan dhamir
mereka.

'Adapun orang-lrang yang kafr dan mendustakan
ayat-ayat Kami (Al-Qti an) serta (mendustakan)
menemui hari akhirat, mnka mereka tetap berada di
dalam siksaan (neraka)." (ar-Ruum: 16)

Itulah akhir perjalanan dan akibat yang diterima
oleh orangorang yang berbuat baik dan yang ber-
buat buruk.

Bukti Kebesaran Atlah pada Alam
Dari perjalanan ini, dalam adegan-adegan hari

kiamat di alam lain, Al-Qur'an kembali membawa
mereka ke alam ini untuk menyaksikan panora.rna-
panorama semesta dan kehidupan. Juga untuk
menyaksikan keajaiban-keaj aiban penciptaan dan
rahasia-rahasia jiwa; dan untuk melihat keanehan
kejadian dan kemukjizatan pembentukan makhluk.
Perjalanan ini dimulai dengan bertasbih kepada
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Allah, pada saatpergantian malarn dan siang, serta
memuji Allah dalam semesta yang luas, pada malam
dan siang hari.

4A ,/ 
' 

>'/ / / t.2. if z z.t<
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kuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untulcrnu istri'
istri dnri jenismu ssndiri, supaya knmu cenderungdan

merosa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di
antaramu rasa lensih d.an sayang. Sesungguhnya padn

yang drmikian itu bennr-benar terdapat tanda-tanda

bagi lmum yang berpikir. Di antara tanln-tanda ke-

kuasaan-Nya ialnh rftenriptakan lnngit dnn bumi sata
bnlnin-lninan bah.asamu dan warnn kulitmu. Sesung-

guhnya padn yang demiknn itu benar-bennr tndapat
tanda-tanda bagi orang-orang lang mengetahui. Di
antara tandn-nndn lcekuasaan-Nya inl"ah tidurmu di
waktu mnlam dan siang hari serta usahnmu mencari

sebagian dnri karunia-Nya. Sesunguhnya padn yang

fumikian itu bernr-benar terdapat nnda-nnda bagi

laum y ang mmdmgarlmn. D i antara tand.a - tanda ke -

kuasaan- Nya, Dia memperlih"atkan lupadamu kilat
uffiuk (mmimbullnn) kttnlattan d.an lt"arapaa dan Din
menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan

bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya

Padn yng demikian itu benar-benar tudnpat tandn-

tanda bagi kaum y ang memp ergunnlmn almlny a. D an,

di antnra tandn-tanda kelansann-Nya ialnh berdirinya

tangit dnn bumi detgan ir adat Ny a. Kemudinn apabila

Dia mem.angil lamu seknli panggil dari bumi, sekttikn

itu (juga) lamu lceluar (dnri kubur). Dan,lcepunyann-

Nyalah siapa saja yeng ada di langit dan di bumi.

Semuanya hnnya kepada-Nya tunduk. Dialah yang

manciptakan (mqnusia) dari permulaan, kemudian

rnengembalikan (menghidupkan)nya leembali, dan

menghiduplan lurnbali itu adalah lebih mudah bagi-

Nya.Dan,bagi-Nyalnhsifu tYangMalntinggidikngit
dan di bumi; dan Dialah Yang Mahaperknsa lagi
Mahabij aks ana. " (ar-Ruum z L7 -27)

Ini adalah perjalanan yang besar dan meng-
agumkan, lembut dan mendalam, serta jauh di-
mensi dan kedalamannya. Perjalanan yzmg meng-

ajak berjalan hati manusia untuk memperhatikan
sore hari dan pagi hari, langit dan bumi, serta
malam dan siang hari. Kemudian membukakan hati
ini unhrk mentadaburi kehidupan dan kematian
serta proses yang terus berlangsung berupa tim-
bulnya kehidupan dan kematian.

Perjalanan ini mengajak hati manusia unhrk me
lihat pertumbuhan pertama manusia, serta apa
yang dirangkai dalam bangunan fitrah berupa
bakat, kecenderungan, dan kekuatan serta energi.

Juga hubungan dan ikatan yang terjadi antara se
pasang suami-istri, sesuai dengan bakat dan ke-

cenderungan serta kekuatan energi ihr. Kemudian
mengarahkan hati manusia unfuk memperhatikan

,)j-\;u.jt'o;g,+SiV;;"t;*f ;i;
i <,1*'j3 Artj e :j c &rL-J
'GKA-efi t;i,UK';L:J4i"\;6
,rt{ At c "ot"l;;ri s 4x,6141 L

er'iv--SAi',#.t+),itt;6rKii-$)
*.{nu;c5LKtV"Ailii+:S
{3W6$,,8\k6"r+\;b;t:deii.(u{41A4{4''e6Ft#G
Wys,6;J;ri,t?i,i.cb5*
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'Maka, bertasbihlah kepada Alkh di waktu kamu

bnada di p enrry hnri dnn waktu kamu bnadn di wakru
subuh. Dan, bagi-Nyalnh segal.a puji di kngit dnn di
bumi serta di waldu knmu bnodn padn petang hmi dan

di waktu kamu berada di waktu zhuhur. Dia me-

ngeluarknn y ang hidup dari y ang mnti dnn mengeluar -

kan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan

bumi sesudah matinla. Dan, seperti itulah lnmu alwn
dilceluarkan (dari kubur). Di antara tanda-tanda
lcekuasaan-Nya ialnh Dia menciptakan kamu dari
tanah, lumudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia

yang berkernbang biak. Di antara tanda-tanda ke-
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tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan
langit dan bumi serta perbedaan bahasa danwarna
kulit manusia, sesuai dengan perbedaan lingkung-
an dan tempat mereka. Juga mengarahkannya
untuk mentadabun apayang dialami oleh sosok
manusia, berupa tidur, bangun, istirahat, dan kerja
keras. Juga apa yang terjadi dalam semesta ini,
berupa fenomena petir dan hujan, apa yang ber-
gerak dalam hati manusia berupa rasa takut dan
keserakahan, dan dalam bangunan bumi ini berupa
kehidupan dan kemajuan.

Perjalanan yang menakjubkan ini akhirnya me
ngarahkan perhatian hati manusia bahwa ber-
dirinya langit dan bumi seperti itu, sesuai dengan
perintah Allah. Juga menjelaskan bahwa semua
makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya
bertawajuh kepada Allah.

Perjalanan ini berakhir dengan menjelaskan
hakikat yang saat itu tampak amat jelas dan mudah
dicerna. Yakni, bahwaAllahlah yang memulai pen-

ciptaan dan mengulangnya. Sementara mengulang
ihr lebih mudah. Dan, bagi-Nya perumpamaan yang
paling tinggi di langit dan bumi, dan Dia Mahakuasa
lasi Mahabijaksana.

'Makn, bertasbihlah kepadn Allnh di waktu kamu
bnada di petang hnri dnn uaktu lmmu bnad.a di waktu
subuh. Dan, bagi-Nyalnh segaln puji di kngit dnn di
bumi snta di waktu lamu bnadn padn petang hnri dnn

di waktu lamu bua.dn di waktu Zhuhur."(ar-Ruum:
17-18)

Tasbih itu dan tahmid ini datang sebagai ko-
mentar atas adegan hari kiamat pada paragraf
sebelumnya. Juga atas kemenangan orang-orang
beriman yang mendapatkan taman surga dan se-
gala kenikmatan, dan berakhirnya orangorang kafir
yang mendustakan agama kepada az,ab neraka. Hal
ihr merupakan pendahuluan bagi perjalanan dalam
malakutlanglt dan bumi ini, dan ke kedalaman jiwa

dan keajaiban penciptaan. Sehingga, keduanya ber-
jalan amat selaras bersama komentar atas adegan
itu dan atas pendahuluan bagr perjalanan ini.

Nash Al-Qur'an ini mengaitkan tasbih dan tah-
mid dengan waktu sore, pagi, malam, dan siang.

Juga mengaitkan keduanya dengan cakrawala langit
dan bumi. Sehingga, keduanya menyentuh seluruh
zmflan dan tempat; dan mengaitkan hati manusia
dengan Allah di seluruh tempat dan di seluruh masa.

Ia merasakan ikatan Sang Khalik dengan bangun

semesta, perjalanan planet, fenomena malam dan

siang, dan sore serta zhuhur.
Oleh karena itu, hati ini terus terbuka, terjaga,

dan sensitif. Semuayang ada di sekitarnya, berupa
seluruh panorama dan fenomena, dan semua yang

berubah-ubah setiap waktu dan keadaan, ... meng-

ingatkanya untukbertasbih dan bertahmid kepada
Allah semata. Juga menyambungkannya dengan
Penciptanya dan Pencipta seluruh panorama, feno
mena, wakhr, dan keadaan ifu.

"Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan

mengeluarlmn yang mnti dari yang hidup serta meng'

hil,upknn bumi sesudah matinya. Dan, seperti itulnh
lrnmu alan diluluarknn (dmi latlzy'. "(ar-Ruum: 19)

"Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan

mengeluarknn |ang mati dari yang hidup serta meng-

hidupknn bumi sesudah m.atiny a.... "

Ifu adalah proses yang terus berlangsung tanpa
pernah berhenti sekejap pun dalam detik-detik
malam dan di siang di semua tempat, di atas per-

mukaan bumi, juga di angkasa raya dan di kedalam-
anlautan. Dalam setiap saaf perubahan itu teriadi.

Bahkan, ini adalah mukjizatyang supranahral
yang tak kita perhatikan karena sudah seringnya
kita lihat dan sudah seringnya hal itu terulang.
Karena, setiap saat keluar kehidupan dari kematian
dan keluar kematian dari kehidupan. Di setiap saat

bergerak tunas yang diam dari dalam biji atau bibit,
untuk kemudiaq memecah biji tersebut dan se-

lanjutnya ia keluar kepada kehidupan. Pada setiap

saat mengering suatu batang kayu atau pohon yang

telah selesai usianya untuk kemudian berubah
menjadi kayu kering atau kayu yang lapuk. Dari
pengeringan dan pelapukan kayu tersebut, timbul-
lah biji baru yang diam dan siap untuk hidup dan
tumbuh. Demikian juga terwujud gas yang keluar
ke udara atau diserap oleh tanah, yang membantu
proses penyuburan.

Di setiap saatbergerakkehidupan dalam janin.

Manusia, hewan, atau burung. Mayatyang dikubur
di dalam tanah, kemudian bercampur dengan
tanah, dan menghasilkan gas, ... merupakan materi
baru bagi kehidupan dan menjadi gizi bagi tum-
buhan. Hal itu berlaku bagi hewan dan manusia!
Seperti itu pula terjadi di kedalaman lautan dan di
ketinggian angkasa raya.

Itu adalah siklus yang terus berlangsung dengan

menakjubkan dan menakutkan bagi orang yang
memperhatikannya dengan perasaan yang penuh

kesadaran dan yang melihat. Juga yang mencer-
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matinya melalui petunjuk Al-Qur' an dan cahayanya
yang berasal dari cahaya Allah.
"...Dan, seperti itulah kamu aknn dikeluarkan (dari
kubur)."(ar-Ruum: 19)

Hal ini adalah sesuatu yang biasa dan nyata,
yang tak ada keanehan padanya dan bukan pula
sesuatu yang baru. Karena, hal ifu dapat disaksikan
oleh semesta di setiap detik dari detik-detik malam
dan siang di semua tempat!

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba
knmu (menj adi) manusia yang berkembang biak. " (ar-
Ruum:20)

Tanah itu bersifat mati dan statis; dan darinya
manusia berasal. Di tempat lain dari Al-Qur'an ter-
dapat ayat,

"S esunguhny a Kami telah mmciptakan mnnusia dnri
suatu saipati (bnasal) dnri tarnh."(al-Mutninuun:
t2)

Tanah adalah asal manusia. Namun, di sini di
sebut asal manusia ini dan dilanjutkan secara lang-
sung dengan gambaran manusia yang berkembang
biak dan bergerak. Hal itu untuk menghadap
hadapkan panoftlma dan makna antaratanahyang
mati dan statis dengan manusia yang hidup dan
dinamis. Hal itu setelah firman Allah pada ayat 19

surah ar-Ruum, 'Di.a mengeluarknn yang hidup dari
yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang
hidup ", unitk menyelaraskan pemaparan ini sesuai
dengan metode Al-Qur'an.

Mukjizat yang supranatural ini merupakan salah
satu tanda kekuasaan Allah. Juga mensugestikan
adanya hubungan yang intens antaramanusia dan
bumi yang menjadi tempat mereka hidup. Manusia
bertemu dengannya Ourm) dalam asal pembenfu-
kan fubuh mereka, dan dalam narnus-namus yang
mengatur bumi dan mengatur mereka dalam ling-
kup wujud yang besar.

Transformasi yang besar dari benhrk tanah yang
statis dan bernilai rendah ke bentuk manusia yang
dinamis dan bermartabat mulia ini ... mendorong pe
renungan terhadap ciptaan Allah, serta menggerak-
kan dhamir untuk bertahmid dan bertasbih kepada
Allah. Juga menggerakkan hati untuk mengagung-
kan Sang Penciptayang telah memberikan anugerah.

Dari lingkup ciptaan yang pertama bagi spesies
manusia, redaksi Al-Qur'an berpindah ke lingkup
kehidupan bersama umat manusia,

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptaknn untulcrnu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya knmu cend,erung dan merosa tenteram lupada-
nya, dan dyadiknn-Nya di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi knum yang berpikir."
(ar-Ruum:21)

Manusia mengdtahui perasaan mereka terhadap
lawan jenis, dan hubungan di antara dua jenis itu
membuat saraf dan perasaan mereka bergerak.
Perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan
arahr^ya antara lelaki dan wanita ifu menggerakkan
langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya.
Namun, sedikit sekali mereka mengingat tangan
kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka
dari diri mereka pasangan mereka ifu, dan meng-
anugerahkan perasaan-perasznn dan rasa cinta ifu
dalam jiwa mereka. Juga menjadikan dalam hubung-
an ifu rasa tenang bagi jiwa dan sarafrrya, rasa tenang
bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian
bagi kehidupan dan penghidupannya, penghibur
bagi ruh dan dhamirnya, serta membuat tenang
lelaki dan wanita.

Redaksi Al-Qur'an yang lembut dan akrab ini
menggambarkan hubungan tersebut dengan peng-
gambaran yang penuh sugesti. Seakan-akan ia me
ngambil gambaran tersebut dari kedalaman hati
dan perasan,

"...Supaya kamu cmdnung dan merosa tenteram lu-
padanya, dnn dijadilun-Nya di antnramu rasa lasih dan
sayang. Sesungguhrrya pada yang demikian itu benar-
b e nar t u d"ap at tnn"dn - tanda b agi knum yng b np i kir. "
(ar-Ruum:21)

Sehingga, mereka memahami hikmah Sang
Fhalik dalam menciptakan dua pasangan tersebut
dalam bentukyang sesuai bagt satu sama lain. Dan,
memenuhi keperluan fitratrrya kejiwaan, rasio, dan
fisik. Sehingga, ia mendapatkan padanya rasa te-
nang, damai, dan tenteram. Keduanya menemukan
dalam pertemuan mereka rasa tenang dan saling
melengkapi, juga cinta dan kasih sayang. Karena
susunan jiwa, saraf, dan fisik bersifat saling me-
menuhi kebutuhan masing-masing terhadap pa-
sangamya. Dan, kesafuan sertapertemuan kedua-
nya pada akhirnya unhrk memulai kehidupan baru
yang tercermin dalam generasi baru.
'Di antara tanda-tan"da kekuasaan-Nya ialnh men-
ciptalun lnngit dnn bumi snta bnlnin-l"ainan bahnsa-
mu dan uarna kulitmu. Sesungguhnya pada yang
demikan itu benar-bmar terdapat tanda-tanda bagi
zrang-zrang lang mengetahai. " (ar-Ruum: 22)
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Tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan langit

dan bumi sering kali disebut dalam Al-Qur'an, dan

kita sering kali melewatinya dengan cepat{epat
tanpa berhenti lama di hadapannya. Namun, ia se-

layaknya untuk direnungkan dengan saksama dan

ditadaburi secara mendalam.
Karena penciptaan langit dan bumi maknanya

adalah mengadakan ciptaan yang besar, agung, dan

amat cermat ini; yang kita ketahui amat sedikit saja

darinya. Bilangan planet, meteor, bintang, matahari,

awan, dan tata surya tak terhitung jumlahnya. Se-

hingga, bumi kita yang kecil ini jika dibandingkan
dengan semuanya itu tak lebih dari seperti atom
yang tersesatyang hampir seperti tak ada bobot dan

pengaruhnya sama sekali! Di samping besarnya

semesta itu, juga terdapat keserasian yang meng-

agumkan antaraplanel garis orbif perputaran, dan

gerakan masing-masing. Juga jarak dan dimensi

tertentu yang ada di antara masing-masing benda

langit tersebut yang menjaganya dari perbenturan,

kerusakan, perubahan gerak, dan kekacauan.

Segala sesuatu dijadikan sesuai dengan ketentuan
yang amat teliti.

Semua itu merupakan pemantauan atas benfuk-
nya secara umum dan sistemnya. Sedangkan, ten-

tang rahasia makhluk-makhluk yang besar itu serta

sifat-sifatrya, apayang terdapat di dalamnya dan apa

yang terlihat padanya, juga namus-namus besar
yang menjaganya, mengaturnya, dan menggerak-

kannya .. maka semua itu lebih besar dari apayang

diketahui oleh mausia, dan apayang diketahuinya
hanyalah amat sedikit sekali. Sedangkan, kajian

tentang planet yang kecil dan rapuh ini saja, yang

menjadi tempat hidup kita, hingga hari ini hanya

dapat menjangkau satu bagran yang sedikit saja!

Ini merupakan pandangan sekilas tentang ayat

penciptaan langit dan bumi yang biasanya kita lewati

secara tergesa-gesa. Sementara itu, kita berbicara
panjang sekali tentang suatu perangkat kecil yang

dipasang oleh seorang ilmuwan; dan menjaganya

dengan melihat keserasiannya dengan bagian-

bagian fubuhnya yang lain agar alat tersebut ber-

fungsi secara teratur, tanpa mengalami benturan
dan kekacauan dalam suatu masa tertentu! Kemu-

dian beberapa orang yang sesat dan menyimpang
mengklaim bahwa semesta yang besar, teratur,
cermat, dan mengaglmkan ini ... ada dan berlang-

sung tanpa ada Penciptanya yang mengaturnya.
Namun, ada juga orang yang mau mendengar dusta

ini dari kalangan ilmuwanl
Di antara ayat penciptaan langit dan bumi yang

menakjubkan itu adalah perbedaan bahasa dan

warna kulit di antara anak manusia. Hal itu pastilah

mempunyai hubungan dengan penciptaan langit
dan bumi. Karena perbedaan hawa udara di per-

mukaan bumi dan perbedaan lingkungan yang

terjadi karena tabiat kedudukan bumi secara

astronomis, ... mFmpunyai hubungan dengan per-

bedaan bahasa dan warna kulit. Hal itu terjadi
meskipun adanya kesamaan asal dan penciptaan di

kalangan manusia.
Ilmuwan zaman sekarang melihat perbedaan

bahasa dan warna kulit. Kemudian mereka mele-

watinya tanpa melihat tangan Allah padanya, dan

ayat-ayat-Nya dalam penciptaan langit dan bumi.
Mereka mempelajari fenomena ini secara objektif.
Namun, mereka tak merenungkannya untuk kemu-

dian mengagungkan Sang Khalik yang mengatur
apa yang lahir dan yang batin. Hal itu karena ke-

banyakan manusia tak mengetahui. Allah ber-

firman dalmnayat7 surah ar-Ruum,'Mereka hnnya

mengetahui yang lnhir (saja) dari lcehidupan dunia."
Mereka tidak mengetahui ayat penciptaan langit
dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulit
yang tak dilihat kecuali oleh orang-orang yang

mengetahui.

'Di antara tandn-tnndn l(zkuasann-Nya ial'ah tidurmu

di w aktu malam dnn siang hnri dan usahamu mencari

seba$an dari knrunia-Nya. Sesungguhnya pada yang

demikian itu ben^ar-benar terdapat tanda-tanda bagi

knum yang mendengarknn. " (ar-Ruum: 23)

Ini juga ayatyang menyatukan antarafenomena-
fenomena semesta dan kondisi-kondisi manusia
yang berkaitan dengannya, serta mengaitkan antara

ini dan itu. Juga menyelaraskan di antara keduanya

dalam inti wujud yang besar ini. Menyatukan antara

fenomena malam dan siang. Juga menyafukan
tidurnya manusia dan kegiatan mereka yang di-

tujukan untuk mendapatkan rezel<t Allah, yang

berbeda-beda bagian manusia padanya, sementara

mereka mencurahkan energi mereka dalam ber-

usaha dan mencarinya.
Allah menciptakan mereka secara selaras de-

ngan semesta tempat mereka hidup ini. Juga men-
jadikan kebutuhan mereka untuk bergerak dan

bekerja dipenuhi oleh cahaya matahari dan siang.

Sedangkan, kebutuhan mereka untuk tidur dan

istirahat dipenuhi oleh malam dan kegelapan. Mereka

adalah seperti seluruh makhluk hidup yang lain di
permukaan planet ini, dengan tingkatan yang ber-

beda-beda dalam masalah ini. Semuanya mendapati
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dalam sistem semesta secara umum apayang me-
menuhi tabiatnya dan menopangnya unfuk hidup.

"...Sesungguhnya pada )ang demikian itu benar-benar
terdnpat tanda- tandn bagi kaum y ang mendengarknn. "
(ar-Ruum:23)

Tidur dan bekerja adalah diam dan gerak, yang
dapat ditangkap oleh pendengaran. Oleh karena itu,
komentar dalam ayatAl-Qur'an ini selaras dengan
ayat semesta yang berbicara tentang semesta ihr
sesuai dengan metode Al-Qur'an dalam men-
deskripsikan.

'Di antara tandn-tanda kzkuasaan-Nya, Dia mnnpn-
lihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) lce-

takutan dan harapan. Dia menurunkan hujan dari
l"angit, lnlu mmghidupknn bumi dmgan air itu sesudnh

matinya. Sesungguhnya pada yang dzmikinn itu benar'
ben"ar terdapat tandn-tandn bagi knum yang memper-

gunakan alalny a." (ar-Ruum: 24)

Fenomena kilat adalah fenomena yang lahir dari
sistem semesta. Ada yang mengatakan bahwa ia
lahir dari pergerakan arus listik di antara dua ke
lompok awan yang mengandung listik, atau antara
awan dengan benda bumi seperti puncak gunung,
misalnya- Darinya terlahir kekosongan dalam udara
yang kemudian darinya terbentuk petir yang me
ngiringr kilat. Biasanya hal ini dan itu diiringi de-
ngan jatuhnya hujan akibat dari perbenturan itu.
Apa pun yang menjadi penyebabnya, maka kilat itu
merupakan fenomena yang lahir dari sistem se-

mesta ini, seperti yang diciptakan oleh Allah dan
ditetapkan-Nya.

Al-Qur'an, sesuai dengan tabiatnya, tak mem-
berikan perincian yang banyak tentang hakikat
fenomena-fenomena semesta dan penyebabnya.
Namun, menjadikannya sebagai media unfuk me
nyambungkan hati manusia dengan wujud dan Pen-

cipta wujud ini. Karenanya, di sini Al-Qur'an men-
jelaskan bahwa merupakan salah satu ayat Allah
yang memperlihatkan kepada mereka kilat itu
"untuk menimbullan funkunn d.an h.arap an".

Keduanya merupakan perasaan fitrah yang me-
ngalir dalam jiwa manusia ketika melihat fenomena
itu. Perasaan takut terhadap sengatan kilat yang
terkadang membakar manusia dan benda-benda,
ketika terjadi kilat tersebut. Atau, ketakutan mis-
terius ketika melihat kilat dan perasaan yang timbul
dalam diri berupa perasaan adanya kekuatan yang
menggerakkan kerangka semesta yang besar ini.

Juga perasaan harapan mendapatkan kebaikan dari

hujan yang mengiringi kilat tersebut di banyakke-
sempatan; yang disebut dalam ayat ini setelah
menyebutkilat,

".-Din mmurunknn hujan dnri lnngit, lnlu menghidup-

knn bumi dengan air itu sesudah matinya...."

Disebutrrya kehidupan dan kematian saat ber-
bicara tentang bumi, merupakan ungkapan yang
menimbulkan imajinasi seakan-akan bumi ini suatu
sosokyang hidup, yang hidup dan mati. Dan, bumi
pada hakikatnya adalah seperti itu, seperti yang
digambarkan oleh Al-Qur'an. Semesta ini merupa-
kan ciptaan yang hidup, berperasaan, dan dapat ber-
interaksi. Ia tunduk kepada Rabbnya dengan kehrn-
dukan yang penuh kekhusyuan; dan memenuhi
perintah-Nya sambil bertasbih dan menyembah-
Nya- Sementara manusiayang berjalan di atas planet
bumi ini adalah satu dari ciptaanciptaanAllah, yang
berjalan bersamanya di rombongan yang satu yang
mengarah kepadaAllah Rabb semesta alam.

Semua itu tanda kekuasaan Allah di samping
bahwa air ketika menimpa bumi, maka padanya
timbul kesuburan. Sehingga, terlahirlah tumbuhan
yang hidup dan berkembang. Dan, lembaran bumi
ini menjadi penuh dengan kehidupan yang terlahir
dalam hrmbuhan itu. Demikian juga yang terdapat
dalam hewan dan manusia. Sementara air adalah
perantara kehidupan, sehingga di mana ada air di
situ juga ada kehidupan.

"...Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-bmar
urdnpat nnda-tnndn bagi laum y ang mempngunnlwn

akalny a. " (ar-Ruum: 24)

Di sini terdapat objek bagi akal unhrk bertadabur
dan berpikir.

' D an, di antara nndn- tnndn lulatasa"an- Ny a ialnh b n -

diriny a lnngit dnn bumi derryan iradat- Ny a. Kemudian
apabiln D in mmnrrygil kamu s elmli p anggil dnri bumi,

selutila itu (juga) knmu leluar (dari kubur). Dan, kt-
punyaan-Nyalnh siapa saja yang ada di lnngit dnn di
bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk." (ar-
Ruum:25-26)

Berdirinya langit dan bumi dalam bentuk terahtr,
lurus, dan tertata gerakan-gerakannya, tak terjadi
kecuali dengan pengaturan dari Allah. Tidak ada

satu makhluk pun yang dapat mengklaim bahwa dia
atau lainnya yang membuat hal itu. Tak ada seomng
berakal pun yang dapat berkata bahwa semua ini
terjadi tanpa pengaturan. Dengan demikian, ia ada-

lah salah satu ayatAllah bahwa langit dan bumi ini
berdiri sesuai dengan perintah-Nya, memenuhi pe
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rintah-Nya ini, dan taat kepada-Nya, tanpa penylm-

pangan juga tanpa kekacauan.

"...Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali

panggil dnri bumi, selutikn itu (juga) Iamu lceluar (dari

kubur)."(ar-Ruum:25 )

Orangyang melihatpengaturan ini dalam sistem

semesta, dan kekuasaan ini atas ahran-ahran-Ny4
... tak meragukan jika manusia yang lemah akan

memenuhi perintah yang keluar dari Sang Khalik
Yang Mahakuasa dan Mahaagung agar mereka
keluar dari kubur!

Kemudian datang dentangan terakhir sebagai
penutup penjelasan ini. Di situ dijelaskan bahwa
semua makhluk yang terdapat di langit dan bumi,
tunduk dan taat kepada Allah,

' D an, lup uny ann- Ny alnh s i ap a s aj a y ang ann di kngit
dan di bumi. Semuanya hanya lupadn-Nya tunduk'"
(ar-Ruum:26)

Kita melihat banyak manusia yang tak tunduk
kepadaAllah dan tak beribadah kepada-Nya. Pen-
jelasan ini bermakna tunduknya seluruh makhluk
yang ada di langit dan bumi terhadap kehendak
Allah yang menggerakkan mereka sesuai dengan
sunnah yang telah ditetapkan-Nya yang tak pernah

berubah dan tak menyimpang. Mereka diatur de
ngan sunnah ini, meskipun mereka itu orang{rang
yang maksiat dan kafir. Yang maksiat ihr akal mereka

dan yang kafir itu hati merek4 tapi mereka tetap

diahr oleh namus Allah dan terikat dengan sunnatt
Allah. Pencipta mereka memperlakukan mereka
sesuai yang Dia kehendaki terhadap hamba-Nya,
dan mereka tak dapat berbuat lain selain tunduk
dan menyerah.

Kemudian perjalanan yang besar,lembut, dan

mendalam itu ditutup dengan penjelasan masalah
pembangkitan dan kiamat yang dilalaikan oleh
orang{rang yang lalai,

'Dial.ah y arry meraiptnlmn (manusia) dari permuln an,

kemudian merryembaliknn (menghidupkan)ny a kem-

bali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih

mud"ah bagt-Nya. Dan, bagi-Nyal"ah sifat YangMah"a-

tinggr di langit dnn di bumi; dnn Dial.ah YangMaha-

perlwsa lngi Mahnbijaksana." (ar-Ruum: 27)

Dalam surah ini telah dijelaskan tentang per-

mulaan penciptaan dan pengulangan ciptaan itu.
Hal ini diulang di sini setelah perjalanan yang luas
itu, dan padanya ditambahkan penjelasan baru,
'Dan mrnghidupknn kembali itu adal.ah lebih mudah

bagt-Nya."

Pada hakikatnya, tidak ada sesuatu yang lebih
mudah atau lebih sulitbagiAllah,

"Sesungguhny a keadaan- Ny a ap abiln D ia menghen'

daki sesuatu ltnnyalnh berknta kepadanya, Jadilah!',
maka terj adiLah ia.' (Yaa^siin: 82)

Tapi, di sini Allah sedang berbicara kepada ma-

nusia sesuai den$an pemahaman mereka, karena
dalam penilaian manusia memulai penciptaan ifu
lebih sulit dari mengulangnya. Maka, mengapa
mereka kemudian menganggap pengulangan pen-

ciptaan manusia itu sulit bagi Allah, padahal meng-

ulang itu pada tabiatnya adalah lebih mudah dan

lebih ringan?!

"...Dan bagi-Nyalah sifut YangMahntinggl di langit
d"an di bumi...."

Allah tak ada yang menyerupai-Nya di langit
maupun di bumi, dan tidak ada sesuatu yang sama

dengan-Nya. Tapi, Dia adalah Maha Esa danTem-
pat Meminta.

"...Dialah Yang Mahaperlasa lagi Mahabii alcsana. "
(ar-Ruum:27)

Mahaperkasa yang melakukan apa yang Dia ke-

hendaki. Dan, Mahabijaksana yang mengatur
makhluk-Nya dengan penuh kecermatan dan

ketepatan.

Islam adalah Agama Fitrah
Ketika perjalanan yang membawa hati manusia

berkeliling melihat pelbagai cakrawala dan jarak,

kedalaman dan sisi terdalam, serta fenomena dan
keadaan itu berakhir, ... maka redaksi surah ini
menghadapinya dengan dentangan yang baru.

36JK{crQ,y#at3;{rJ}

&5j';.
"D'in membuat pnumpamnan untuk knmu dari dirimu
sendiri. Apaknh ada di antara hamba-sahaya yang di-
miliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam
(memiliki) rezeki yangtelah Kami beriknn kepadamu;

maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mem-

pergunakan) re4ki itu, knmu takut kepada merekn se-
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bagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demi-
kianlnh Kami jelnslan ayat-ayat bagi kaum yang ber-

akal." (ar-Ruum: 28)

Al-Qur'an memberikan perumpamaan ini bagi
orang yang mengambil sekutu selain Allah, yang
merupakan makhluk Allah juga seperti jin, ma-
laikal patung, atau pepohonan. Sementara ifu, mereka
menolak jika harta milik mereka dimiliki bersama
oleh hamba sahaya mereka. Dan, mereka tak pernah
menyamakan hamba sahaya mereka dengan diri
mereka dalam suafu hal.

Maka, perkara mereka itu tampak aneh. Hal ini
mengingat mereka menjadikan bagi Allah sekutu-
sekutu dari hamba-Nya, padahal Dia adalah satu=

satunya Sang Pembenrezeln. Sementara mereka
menolak menjadikan para hamba sahaya mereka
sebagai sekutu mereka dalam masalah harta mereka.
Padahal, harta mereka itu bukan dari ciptaan
mereka, tapidanrezeki Allah. Ini adalah paradoks
yang amat aneh dalam pola pandang dan penilaian
mereka.

Maka, di sini Al-Qur'an menjelaskan perum-
pamaan ini secara detail satu langkah demi satu
langkah.

'Dia membuat pnumpam.aan untuk knmu dnri dirimu
sendiri...."

Perumpamaanyangtakjauh dari diri kalian dan
tak memerlukan perjalanan atau perpindahan tem-
pat untuk memperhatikan dan mentadabuirnya.

"..Apakah ada di antara h"amba-salutyayang dimiliki
olzh nngan knnnnmu, sekutu bagimu d"alnm (memiliki)
reryki yang tel.ah Kami bnilcan kepad"amu, makn lamu
sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan)
reryki itu...."

Mereka tak mau menyekufukan hamba sahaya
mereka pada sesuatu dan rezel<t, apalagi sampai
menyamakan mereka pada harta itu,

"...Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu
takut kepada dirimu sendiri?...."

Atau, kalian memperlakukan mereka bersama
kalian seperti kalian memperlakukan sekutu yang
bebas, dan kalian takut mereka berlaku curang ter-
hadap kalian, dan kalian pun takut berlaku curang
kepada mereka, karena mereka sekufu yang se-

derajat dengan kalian? Apakah sesuatu dari ini
terjadi dalam lingkungan kalian yang dekat dan
kondisi pribadi kalian? Jika tidak ada sesuatu dari
ini terjadi, maka bagaimana kalian menerima ke

adaan seperti itu pada hakAllah, padahal bagi-Nya
perumpamaan yang paling tinggi?

Ini adalah contoh yang jelas, sederhana, dan
tegas yang tak ada kemungkinan untuk didebat. Ia
bersandar kepada logika yang sederhana dan
kepada akal yang lurus,

"...Demikinnlnh Kapi jektskan ayat-ayat bagi kaum
yang berakal." (ar-Ruum: 28)

Pada batasan ini dalam menampilkan paradoks
mereka dalam klaim sekutu yang lemah bagi Allah,
makaAl-Qur'an menyingkapkan faktor sebenarnya
bagi paradoks yang mencurigakan ini. Yakni bahwa
hal ifu terdorong oleh hawa nafsu mereka yang tak
bersandar kepada akal atau pemikiran,

A"i;fr*Ai:,;,W<:4t{i;
#t*ee6xij4

'nto.pi, arang- zrang y ang zalim mmgilatti lnwa nnfu-
nya tanpa ilmu pengetahuan. Makn, siapaknh yang
akan menunjuki orang yang telah disesatkan Alkh?
Dan, tiadal.ah bagi merekn seorang pmolong pun. " (ar-
Ruum: 29)

Hawa nafsu itu tak ada batasan dan ukurannya.
Ia tak lain hanyalah syahwat diri yang berubah-ubah
dan dorongannya yang bergejolak, serta keinginan
dan ketakutannya. Demikian juga harapan dan
obsesinya yang tak bersandar kepada kebenaran,
serta tak berhenti pada batas dan tak diukur dengan
timbangan. Ia adalah kesesatan yang tak diharap
kan adanya petunjuk bersamanya, dan penyim-
pangan yang tak ada harapan untuk kembali.
"Siapakah yang akan menunjuki orang yang telah
dis esatknn Allah" karena mereka mengikuti hawa
nafsu mereka? 'Dan, tiadalah bagi mereka sezrang

penolong pun"yarrg menyelamatkan mereka dari
nasib yang buruk.

Pada batas i"i, ALa;r; selesai berbicara ten-
tang perkara mereka yang mengikuti hawa nafsu
mereka yang bergejolak itu. Kemudian berbicara
kepada Rasulullah agar beliau berpegang teguh
dengan agama Allah yang konstan dan yang ber-
sandar kepada fitah Allah yang telah Allah gariskan

bagi manusia. Dan, ia adalah akidah yang satu dan

konstan. Juga tak ada perpecahan jalan bersamanya
seperti terpecahnya kaum musyrikin dalam ke-
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lompok-kelompok dan golongan, bersama hawa
nafsu dan dorongan diri!

;6\,L",1ili,ritp:\$e.$ri)4:ri;6
6'4i34iayt";11&S*1W
;;tiJ rli,n"$ S s i;3\ eA(Ki
tiit#6-rtio,3'K{iii\:b)t;;+'S
5;tG"i\4",L?846$rn:W

s
'Maka, hadapkanlnh wajahmu dengan lurus lupaila
agama Allnh; (taapkh atas) fitrah Allnh yang telah

menciptalan manusia menurut ftrah itu. Tidak ada

perubahan pada fitrah Allah. (Itukll) agama |ang
lurus. TJtapi, kebanyaknn manusia tidak mengetahui,

dmgan kembali bntobat kepada-Nya dnn bertafu;alah
krpada-Nya serta dirilanlnh shalnt. Dan, janganlah
kamu termasuk orang- orang y ang memp ers ekutukan

Allnh, yaitu nrang-lrang yang memecah-belnh agamn

merelrn dnn merekn menjadi beberapa golongan. Tiap-
tinp golnngan msrosa bangga fungan apa yang adn padn

golongan merekn." (ar-Ruum: 30-32)

Pengarahan ini untuk menghadapkan wajah ke
pada agama yang lurus yang datang pada wakhrnya
dan pada tempatnya, setelah perjalanan-perjalanan

tadi dalam dhamir semesta dan panoramany4 serta

dalam kedalaman diri dan fitrahnya. Ia datang pada

wakbunya ketika hati yang lurus fihatrrya telah siap

untuk menerimanya, sebagaimana hati yang me-

nyimpang telah kehilangan seluruh hujjah dan
dalilnya. Sehingga, ia berdiam diri dalam keadaan
kehabisan bekal dan senjata. Dan, ini adalah kuasa
kekuatan yang ditampilkan oleh Al-Qur'an. Ke-
kuasaan yang tak dapat dilawan oleh hati dan tak
dapat ditolak oleh jiwa.

'Makn, hndaplankh wajahmu dmgan lurus kepada

agamaAllnh...."

Menghadaplah kepada-Nya dengan lurus. Agama
ini adalah penjaga dari hawa nafsu yang terpecah-
pecah yang tak berdiri di atas kebenaran, dan tak
mendasarkan diri kepada ilmu pengetahuan. Tapi,
semata mengikuti syahwat dan dorongan diri tanpa
batasan dan tanpa pehrnjuk. Hadapkanlah wajahmu
kepada agama yang lurus, dengan memalingkan-
nya dari semua yang selainnya, dan lurus pada

larangannya, tidak kepada selainnya,

'... (Tltapkh atas) ftrah Allnh yang telah menciptaknn

manusia menurut ftrah itu.... "

Dengan ini Al-Qur'an mengaitkan antara fitrah
jiwa manusia dengan tabiat agama ini. Keduanya
berasal dariAllah. Keduanya sesuai dengan namus
wujud, dan keduanya selaras dengan yang lain
dalam tabiat dan arahnya. Allah yang menciptakan
hati manusia itulah yang menurunkan agama ini
kepadanya, untuk mengahrrnya, menggerakkannya,

dan mengobati sakitnya serta meluruskannya dari
penylmpangan. Dia Mahatahu tahu tentang makh-

luk yang Dia ciptakan dan Dia Mahalembut dan
Maha Mengetahui. Fitrah itu sesuatu yang konstan,
demikian pula agama Allah itu konstan,

'... Tidnk ada p erub ah.an p ada ftrah Allnh.... "

Maka, jika jiwa manusia itu menyimpang dari
fikahnya, tak ada yang dapat mengembalikannya
kecuali agama ini yang selaras dengan fitrahnya ifu.

Fitrah manusia dan fitrah wujud.

"... (Itulah) agama yang lurus. Titnpi, leebanyaknn ma-

nusia tidnk mengetahui." (ar-Ruum: 30)

Sehingga, mereka mengikuti hawa nafsu mereka
tanpa bekal ilmu pengetahuan dan sesat dari jalan

yang lurus.
Maka, pengarahan untuk menghadapkan wajah

kepada agama yang lurus, meskipun hal itu ditujuk-
an kepada Rasulullah, namunyang dimaksud ada-

lah seluruh kaum beriman. Oleh karena itu, pe-

ngarahan ini tenrs berlangsung kepada mereka
sambil menjelaskan detail makna menghadapkan
wajah kepada agamayang lurus,

'Dengan lcembali bertobat kcpada-Nya dnn bntakwa'
lnh lcepada-Nya serta diriknnlah sh"alat. Dan, jangan-
Inh kamu tum.osuk orang-nrang jang memp asekutuknn

Allnh, yaitu nrang-zrang yang memecah-belnh agamn

merelrn dnn mueka menjadi beberapa golongan. Tiap-

tinp gol,ongan mnasa bangga dengan apa yang ann pann

golongan msrekn." (ar-Ruum: 3 1-32)

Ia adalah tindakan kembali kepada Allah dan

merujuk dalam segala perkara kepada-Nya. Ia ad*
lah ketalnvaan, sensitivitas dhamir serta muraqabah

kepada Allah dalam perkara yang tersembunyi
maupun yang terang-terangan; serta merasakan-
Nya pada setiap gerakan dan setiap berdiam diri. Ia
adalah tindakan mendirikan shalat sebagai ibadah
yang hrlus kepada Allah. Ia juga adalah tauhid yang

murni yang membedakan kaum beriman dari kaum
musyrikin.
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Al-Qur'an menyifati kaum musyrikin sebagai
"orang- orang y ang memecah- b elah agama mereka".

Dan, kemusyrikan ifuberagam macam danbentuk-
nya. Di antara mereka ada yang menyekutukan
Allah dengan jin, malaikat, nenek moyang, raja,
dukun dan pendeta, pohon dan batu, planet dan
bintang, api, malam dan siang, sertanilai-nilaipalsu,
keinginan, dan obsesi. Model dan bentuk-bentuk
kemusyrikan itu tak ada habisnya. Sementara itu,
agama yang lurus itu safu, tak berubah dan tak
terpecah-belah. Juga tak membawa pemeluknya
kecuali kepada Allah Yang Maha Esa, yang langit
dan bumi berdiri dengan perintah-Nya, dan seluruh
apa yang ada di langit dan bumi tunduk kepada-Nya.
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"Apabila manusia disenhrh oleh suahr bahaya,
mereka menyeru Tirhannya dengan kembali
bertobat kepada-Nya- Kemudian apabila Ttrhan



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an IX (t4s) Juz XXI: Akhir al-'Atrkabuut s.d. Perntulaan al-Ahzab

\
0

0

merasakan kepada mereka barang sedikit
rahmat daripada-Nyao tiba-tiba sebagian dari
mereka mempersekutukan Thhannya. (33)
Sehingga" mereka mengingkari akan rahmat
yang telah Kami berikan kepada mereka l\dak4
bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak
kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu).
(34) Atau, pernahkah Kami menurunkan
kepada mereka keterangan, lalu keterangan
ihr menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka
selalu mempersekuhrkan dengan Ttrhan? (35)
Apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada
manusiao niscaya mereka gembira dengan rah-
mat itu. Dan, apabila mereka ditimpa suatu
musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang
telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri,
tiba-tiba mereka ihr berputus asa. (36) Apakah
mereka tidak memperhatikan bahwa sesung-
guhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa
yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang
menyempitkan (rezeki itu)? Sesungguhnya pada
ya.ng demikian itr bena^r-bena"r terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Atlah) bagi kaum yang ber-
iman. (37) Maka, berikantah kepada kerabat
yang terrdekat akan haknya, demikian (pula) ke-
pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-
orang yang mencari keridhaan Allah; dan
mereka itrlah ora"ng-ora.ng berunhrng. (3S) Daq
sesuatu riba (tambahatr) yang kamu berikan
agar dia bertambah pada harta manusia, maka
riba itu tida^k menambatr pada sisi Allah. Apa
yang kamu berikan berupa zal<atyang kamu
maksudkan untuk mencapai keridhaan AllalL
maka (yrttg berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipatgandakan (pahalanya). (39)
Allalrlah yang menciptaka.n kamr4 memberimu
rezeki, mematika^nmq kemudian menghidup-
kanmu (kembali). Adakah di a"ntara ya"ng kamu
sekutrkan dengan Allah itr yang dapatberbuat
sesuatu dari yang demikian ihr? Mahasucilah
Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka per-
sekuhrkan. (a0) Tetahtampakkerusakan di darat
dan di laut disebabkan perbuatan tangan ma-
nusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka" agar
mereka kembali (ke jalan yang benar). (41) Kata-
kadafL'Adakanlah perjalanan di muka bumi
dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-
orang yang terdahulu? Kebanyakan da"ri mereka
itu adalah orang-orang yang mempersekutu-

kan (Altah).' (42) Oleh karena itu, hadapkanlah
wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) se-
belum datang dari Allah suatu hari yang tidak
dapat ditolak (kedatangannya). Pada hari itu.
mereka terpisah-pisah. (a3) Barangsiapa yang
ka-fir, maka dia sendirilah yang menanggung
(akibat) kekafifannya itu. Dan, barang-'slapa
yang beramal saleh, maka untuk diri mereka
sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang
menyenangkan), (l+) agar Allah memberi
pahala kepada orang-orang yang beriman dan
beramal saleh dari karunia-Nya- Sesungguhnya
Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
(45) Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ada-
lah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai
pembawa berita gembira dan untuk merasakan
kepadamu sebagian dari rahmat-Nya; supaya
k"pal rlapatberlayar dengan perintah-Nya dan
fiuga) supaya kamu dapat mencari karuma-Nya
Mudah-mudahan kamu bersyukur. (46) Sesung-
guhnya Kami telah mengutrs sebelum kamu
beberapa orang rasul kepada kaumnya Mereka
datang kepadanya dengan membawa kete-
rangan-keterangan (yrt g cukup), lalu Kami
melakukan pembalasan terhadap orang-orang
yang berdosa. Kami selalu berkewajiban me-
nolong orang-orang yang beriman. (42) Allah,
Dialah yang mengirim angin, lalu angin ihr
menggerakkan awan dan Allah membentang-
kannya di langit menurut yang dikehendaki-
Nya" dan menjadikannya bergumpal-gumpal.
LaIu, kamu lihathujan keluar dari celah-celah-
nya. Apabila hujan itu hrrun mengenai hamba-
hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba
mereka menjadi gembira- (48) Sesungguhnya
sebelum hujan diturunkan kepada mereka,
mereka benar-benar telah berputus asa. (49)
Maka, perhatikanlah bekas-bekas rahmat
Ahb bagaimana Allah menghidupkan bumi
yang sudah mati? Sesungguhnya (Tirhan yang
berkuasa seperti) demikian benar-benar (ber-
kuasa) menghidupkan orang-oremg yang telah
mati. Dia Matrakuasa atas segala sesuatr. (50)
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin
(kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka me-
lihat (tumbuh-tumbuhan ifir) menjadi kuning
(kering), benar-benar tetaplah mereka sesudah
itu menjadi orang yang ingkar. (51) Maka., se-
sungguhnya kamu tidak akan sanggup men-
jadikan orang-orang yang mati ihr dapat men-
dengar, dan menjadikan orang-orang yang hrli



Juz XXt: Akhir al''Anksbuut s.d. Pennulaon al-Ahzalt (146) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an IX

dapat mendengar seruan' apabila mereka itu
berpaling membelakang. (52) Kamu sekali-kali
tidak akan dapat memberi petunjuk kepada
orang-orang yang buta (mata hatinya) dari ke-
sesatannya- Kamu tidak dapat memperdengar-
kan (petunjuk Tbhan) melainkan kepada or:rng-
orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami,
mereka itulah orang-orang yang berserah diri
(kepada Kami). (53) Allah' Diatah yang men-
ciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian
Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan
lemah itu menjadi kuat" IaIu Dia menjadikan
(kamu) sesudah kuat ihr lemah (kembali) dan
beruban. Dia menciptakan apa yang dike-
hendaki-Nya dan Dialah YangMaha Mengeta-
hui lagi Mahakuasa. (54) Pada hari terjadinya
kiamat, bersumpahlah orang-orang yang
berdosan'Mereka tidak berdiam (dafam kubur)
melainkan sesaat (saja).' Seperti demikianlah
mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran).
(55) Dan,, berkata orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan dan keimanan (kepada orang-
orang yang kafir),'Sesungguhnya kamu telah
berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah,
sampai hari berbangkit Maka' inilah hari ber-
bangkititu, tetapi kamu selalu tidak meyakini-
(nya).'(56) \daka, pada hari itu tidak bermanfaat

0.g) b"g or:urg-orang yang zalim permintaan
uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi
kesempatan bertobat lagi. (57) Sesungguhnya
telah Kami buat dalam Al-Qgr'an ini segala
macarn perumpiunaarl untuk ma"nusia- Sesung-
guhnya jika kamu membawa kepada mereka
suatu aya! pastilah orang-orang yang kafir ihr
akan berkata, Tbmu tidak lain hanyatah orang-
or:rng yang membuat kepalsuan belaka-' (58)

Demikianlah Afhh mengunci mati hati orang-
orang yang tidak (mau) memahami. (59) Dan
bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah
adalah benar dan sekali-kalijanganlah orang-
orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-
ayat Allah) ihr menggelisahkan kamu." (60)

Pengantar
Episode ini dalam surah ar-Ruum berjalan pada

bidangnya yang asli. Bidang semesta yang umum
yang ketentuan nasib manusia dan pelbagai kajian
terkait dengannya. Juga bidang yang padanya hu-

kum-hukum kehidupan, semesta, dan agama yang

lurus berjalan dengan selaras tanpa ada kontradiksi
atau benfuran.

Dalam episode ini, Al-Qur'an memberikan gam-

baran bentukberubah-ubahnya hawa nafsu manu-

sia di hadapan hukum-hukum yang konstan; serta
kelemahan akidah syirikdi depan kekuatan agama

yang lurus. Juga menggambarkan jiwa-jiwa manu-

sia dalam keadaan senang dan sulit, dan pada saat

ditahannya rezekidan saat dibukanya rezeki itu
bagrnya. Jiwa manusia selalu berubah-ubah dalam
penilaian dan pirla pandangnya selama tak ber-

sandar kepada timbangan Allah yang tak pernah

kacau. Juga selama tak kembali kepada takdir Allah
yang menyebarkan dan menetapkan rezeki bagi
siapa yang Dia kehendaki.

Berkenaan dengan rezeki, Al-Qur'an mengarah-
kan mereka ke jalan yang dapat mengembangkan
harta mereka dan membersihkannya. Jalan yang

sesuai dengan manhaj yang lurus dan jalan yang

menyampaikan. Dengan ini Al-Qur' an mengantar-

kan mereka kepada makrifat Sang Pencipta yang

memberikan rezekldan yang mematikan serta meng-

hidupkan. Sedangkan, para sekutu yang mereka
jadikan sekutu di samping Allah, apa yang dapat

mereka lakukan?
Al-Qur'an juga mengingatkan mereka kepada

kerusakan yang dihasilkan oleh akidah syirik di
seluruh tempal Juga mengarahkan Rasulullah dan
kaum muslimin untuk beristiqamah pada manhaj
mereka yang lurus. Sebelum datang hari yang
padanya tak ada lagi amal ibadah dan usaha, tapi
yang ada adalah hisab dan balasan atas apa yang

mereka telah kerjakan.
Dalam pembicaraan tentang rezeli Allah, Al-

Qur'an mengarahkan hati mereka kepada jenis-
jenis rezeki itu. Di antaranyayang berkaitan dengan
kehidupan materiil mereka, seperti airyang turun
dari langit yang menghidupkan bumi setelah mati-

nya. Juga planet-planet yang bergerak sesuai de-

ngan perintah-Nya. Di antara rezeki itu adalah ayat-

ayat yang menjelaskan, yang diturunkan kepada
Rasulullah untuk menghidupkan hati dan jiwa yang
mati. Namun, mereka tak mendapatkan petunjuk
dan tak mendengar.

SelanjutryaAl-Qur'an mengajak mereka berjalan
dalam perjalanan melihat fase-fase pertumbuhan
dan kehidupan mereka hingga berakhir kepada
Pencipta mereka. Maka, pada hari itu orangorang
yang zalim tak dapat lagi beralasan. Kemudian
episode ini ditutup dengan peneguhan Rasulullah
dan pengarahan kepada beliau untuk bersabar
hingga terwujud janji Atlah yang benar dan yakin.
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Sifat Tercela Manusia
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'Apabiln manusia disentuh oleh suatu balaya, merekn

menyeru Tuhnnnya fungan lcmbali butobat lupada-Nya.

Kemudian apabil"a Tuh.an mnasaknn lupada merekn

barang sedikit rahmnt d.aripadn- Nya, tiba- tiba sebagian

dari mereka memp ers ekutukan Tithanny a. S ehingga,

merel<n mengingknri rahmat yang telnh Kami beriknn

kepadn merela. Makn, bersenang-senanglnh kamu se-

knlian, kelnk knmu akan mengetahui (akibat perbuat-
anmu). Atau, pernahkah Kami menurunknn kepadn

merekn luterangan, lalu kttuangan itu menunjukkan

ft,zbenaran) apa yang merela selnlu mempersekutuknn

dengan Tuhnn? Apabiln Kami rasakan suatu rahmat
krpadn m.anusia, niscaya merekn gembira dengan rah-
mat itu. Dan, apabiln mereka ditimpa suatu musibah

ftahaya) disebabknn lusalnhan yang telah dikzrjaknn
oleh nngan merekn sendiri, tiba-tiba mereka itu ber-

putus asa. Apaluh merelil tidak mnnperlntikan bahwa

senngguhnya Allnh mekpanglmn reaki bagi siapa y ang

diluhendaki- Ny a dan Dia (puln) y ang meny empitknn
(rezeki itu)? Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-bmar terdnpat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi kaum yang berim.an."(ar-Ruum: 33-37)

Itu adalah bentuk jiwa manusia yang tak me-
ngambil sandaran dari nilai yang konstan, dan tak
berjalan bersama manhaj yang jelas. Itu adalah
bentuk jiwa manusia ketika ia terombang-ambing
antara emosi-emosi yang timbul, pola pandang yang

datang, dan reaksinya terhadap kejadian dan aliran.
Maka, ketika tertimpakesulitan, ... manusia meng-
ingat Rabb mereka, berlindung kepada kekuatan
yang tak ada penjagaan kecuali di dalamnya, dan tak
ada keamanan kecuali dengan berpulang kepada-

nya. Hingga ketika bencana itu hilang, dan mereka
terlepas dari bencana, serta Allah menurunkan
rahmat-Nya kepada mereka,

"... Tib a - tib a s e b agian dar i mer e kn memp er s e ku tu kan
Tufutnny a." (ar-Ruum: 33)

Ini adalah kelompokyang tak bersandarkepada
akidah yang benar yang mengarahkannya kepada
manhaj yang lurus. Karena kesenangan itu meng-
hilangkan suasana darurat yang sebelumnya telah
mendorong mereka kepadaAllah. Hal itu membuat
mereka melupakan dorongan tadi. Juga men-
dorong mereka untuk kafir dengan petunjukyang
diberikan oleh Allah dan rahmat-Nya yang diberi-
kan kepada mereka, bukannya kesyukuran dan
istiqamah dalam berpulang kepada Allah.

Maka, di siniAl-Qur'an menyegerakan ancaman

bagi orangorang musyrik yang menentang risalah
Nabi Muhammad saw.. Di sini Al-Qur'an mengarah-
kan L:hith"abnya kepada mereka, dan menegaskan
bahwa mereka secara jelas adalah bagran dari ke-

lompok ini,

'...Maka, b er senang- s enanglah kamu s ekalian, kelak

knmu akan mmgetahui (akibat perbuatanmu)." (ar-
Ruum:34)

Ini merupakan ancamanyang terbungkus, besar,

dan menakutkan. Karena manusia akan merasa
takut terhadap ancaman penguasa atau presiden,

maka bagaimana halnya jika ancaman ifu datang
dari Sang Pencipta semesta yang besar ini, yang

menciptakan segalanya dengan ucapan,'Jadilah"?
Setelah percepatan ancaman yang menakutkan

ini, AlQur'an kembali menanyakan mereka tentang
landasan mereka dalam kemusyrikan yang mereka
jadikan balasan atas nikmat dan rahmatAllah; dan

kekafiran yang menjadi sikap akhir mereka,

'Atau, pernahknh Kami menurunknn kepada merekn

leterangan, lnlu luterangan itu mmunjuk:knn ftab mnr-
an) apa yang merekn seLalu mempersekutulan dtngan

Tilh"an?" (ax-Ruum: 35)

Manusia tak boleh menerima sesuahr dari perkara

akidahnya kecuali dariAllah. "Pernahkah Kami me-

nurunkan kepada mereka suatu huiiah yang mem-
punyai kekuatan dan kekuasaan yang membenar-
kan kemusyrikan yang mereka anut itu?" Ini adalah
pertanyaan pengingkaran dan cemoohan, yang me
nyingkapkan kelemahan akidah syirik, yang tak ber-

sandar kepada hujiah dan tak berdiri di atas dalil. Ke
mudian ia adalah pertanyaan penjelasan dari segi lain,
yang menegaskan bahwa tidak ada akidah kecuali
yang diturunkan dari sisiAllah Dan, yang datang de
ngan kekuasan dari sisi.Nya. Sedangkan jika tidak,
maka ia adalah sesuafu yang lemah dan rapuh.
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Kemudian Al-Qur'an menampilkan lembaran

lain dari lembaran-lembaran jiwa manusia ketika
dalam kegembiraan yang membuatnya terlena; atau

perasaan tertekan dan mendapati kesulitan yang

membuat hilang harapan terhadap rahmat Allah.

'Apabit"a Kami rasakan sesuatu rahmat lupada ma'

nusin, niscaya mnekn gnnbira dengan rahmnt itu. Dan,

apabiln mirela ditimpa suatu musibah (ba-hnya) di-

tibobkon kzsalahan yang telah dilurjaknn oleh nngan

mnelm sendiri, tibaiiba merelca itu berputus asa. " (at-
Ruum:36)

Ia juga gambaran bagi jiwa yang terikat dengan

garis konstan yang ia jadikan barometer dalafn

seluruh perkara, serta timbangan yang cermat
yang tak terpengaruh dengan perubahan-perubah-

an. Manusiayang dimaksud di sini adalah mereka
yang tak terkait dengan garis tersebut dan tak

menimbang dengan timbangan ini. Mereka itu me
rasa bergembira mendapat rahmat Allah dengan

kegembiraan yang meledak-ledak. Sehingga, mem-

buat mereka lupa terhadap sumber rahmat itu dan

hikmah rahmat tersebut. Maka, mereka terbang

dengan nikmat tersebut, tenggelam di dalamnya,

tak bersyukur kepada Allah yang memberikan

nikmat" dan tak menangkap ujian dan cobaan yang

terdapat dalam nikmat tersebut.
Karena itu, ketika Allah berkehendak untuk me

negur mereka sesuai dengan perbuatan mereka,

dan mereka merasakan "kondisi buruk", maka

mereka pun buta terhadap hikmah Allah yang ter-

dapat dalam cobaan dan kesulitan itu. Mereka juga

kehilangan seluruh harapan bahwa Allah akan me-

nyingkapkan kesulitan mereka. Mereka pun putus

asa terhadap rahmatAllah dan kehilangan harapan

untuk mendapatkan jalan keluar. Seperti itulah
kondisi hati yang terputus dengan Allah, yang tak

menyadari sunnah-sunnah-Nya dan tak mengetahui

hikmah-Nya. Mereka adalah orang-orang yang tak
mengetahui. Mereka hanya mengetahui perkara-

perkara lahiriah kehidupan dunia!

Pengahrran Rezeki dan Pengguftrannya
Kemudian Al-Qur'an melanjutkan gambaran ini

dengan pertanyaan pengingkaran yang menunjuk-
kan keterkejutan atas sikap mereka, pendeknya
pandangan mereka, dan butanya mata hati mereka.

Perkara dalam kesenangan dan kesulitan ifu se-

muanya mengikuti hukum yang konstan, kembali

kepada kehendak Allah. Karena, Dialah yang mem-

berikan nikmat rahmat, memberikan cobaan de-

ngan kesulitan, membukakan rezeki dan menahan-

nya sesuai dengan sunnah dan hikmah-Nya. Dan,

inilah yang terjadi setiap saat, namun mereka tak
melihatrrya.

'Apaknh mereka. ti&k memperh.atilan bahwa sesung-

gu-hnya Allah melapangkan re<eki bagi siapa yang di-
tcehendaki-Nya dan Din (puln) yang menyempitkan

(rezeki itu)?....'

Maka, tidak ada alasan untuk terlalu gembira dan

lupa diri ketika mendapatkan keluasan. Juga tidak
ada alasan berputus asa serta kehilangan harapan

ketika kesulitan rezeki. Karena, hal itu adalah kon-

disi-kondisi yang dirasakan oleh semua manusia

sesuai dengan hikmah Atlah. Di dalam semua itu
terdapat petunjuk bagi hati orang yang beriman
bahwa kembalinya segala sesuatu adalah kepada

Allah. Juga petunjuk bagi berlangsungnya sunnah

Allah dalam semesta, dan konstannya sistemAllah,
meskipun ada pelbagai perubahan keadaan,

"...Sesungguhnya padn yang demikian itu bennr-benar

terdapat tanda-tandn (ukuasaan Alkh) bagi knum

y ang berimnn " (ar-Ruum: 37)

Jika Allahlah ,".- *"r""skan rezeki dan me-

nyempitkannya, dan Dialahyang memberikan dan

menahan rezeki sesuai dengan kehendak-Nya; maka

Dia menjelaskan kepada manusia jalan untuk me
ngembangkan harta mereka dan mendapatkan ke
untungan. Tidak seperti yang mereka duga, tapi
seperti yang ditunjuliJ<an oleh Allah.

T6it|#\;bi6,";bfLujfi';e6
-t6&tlr.fiiti,-:641:^:":orirj.c*

WVi1'"UJx*uf ;5fr e6#)n-:itt
'bj,+fi'j'u1-iu;i'{'6tX3}g)4fiv

$
'Maka, bnilwnkh leepadn kuabat yang terdeknt aknn

haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan

lrang-nrang yang dalnm prial"annn. Itulnh yang lebih

baik bagi nrang-urangyang mencari luridhnan Allah;
dan merelm itul"aft orang-orang beruntung' Suatu riba
(tambahnn) yang kamu berikan agar dia bntambah
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pada harta manusia, maka riba itu tidak merutmbah

padn sisi Allah. Dan, apa ]ang knmu berilmn berupa

zakat yang kamu malcsudkan untuk mencapai ke-

ridhaan Allnh, makn (yang bnbuat dnmikian) itulnh
orang- lrang y ang melipatgandnkan (pahalnny a). " (ar-
Ruum:38-39)

Selama harta itu milik Allah, yang Dia berikan
sebagai rezel<t bagi sebagian hamba-hamba-Nya,
maka Allah telah menetapkan bagian darinya bagi
beberapa kelompok orang dari hamba-hamba-Nya
yang dihrnaikan bagi mereka oleh orangorang yang

memiliki harta. Oleh karena itu, Allah menamakan
itu sebagai hak. Dan, di sini Al-Qur'an menyebut
sebagian dari kelompok orang itu,

"... Knab at y ang terddat almn hnknl a, demikian (p uln)
kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan...."

Pada saat ibr zakat belum ditetapkan dan kate
gori para penerimanya juga belum dibatasi. Tapi,
prinsipnya sudah ditetapkan. Prinsip bahwa harta
adalah hartaAllah, karena Dialah pemberi rezel<t

harta ihr. Juga prinsip bahwa ada hak bagi beberapa
kelompok orang yang memerlukan harta dalam
harta tersebut, yang ditetapkan bagi mereka oleh
Sang Pemilik harta yang hakiki, yang sampai ke-
pada mereka jalan tangan orang yang saat ifu me-

megang harta.
Inilah dasar teori Islam dalam masalah harta.

Kepada dasar ini, seluruh perincian dalam teori
ekonomi Islam kembali. Selama harta itu adalah
harta Allah, maka ia dengan demikian tunduk ke
pada apa saja yang ditetapkan oleh Allah baginya,
sebagai Pemilik harta yang pertama, baik dalam
masalah cara memilikinya maupun dalam cara
mengembangkannya, atau juga dalam cara meng-
gunakannya. Sehingga, orang yang memegang har[a
tak dapat bebas memperlakukan harta ifu semaunya.

Di sini Al-Qur'an mengarahkan para pemilik
harta yang Allah pilih untuk menjadi pemegang
amanah harta itu, kepada jalan yang paling baik
dalam mengembangkan harta itu. Yaitu, dengan
berinfak kepada para kerabat, orang miskin, dan
orang-orang yang dalam perjalanan, serta meng-
infakkan secara umum di jalan Allah.

"...Itulnh yang kbih baik bagi zrang-orang yang mencari

krridha.an Allnh; d.an merela itulnh orang-orang ber-

untung." (ar-Ruum: 38)

Sebagian mereka adayang berusaha mengem-
bangkan harta dengan memberikan hadiah kepada

orang-orang yang kaya, agar hadiah tersebut di.
balas berlipat-lipat! Maka, Allah menjelaskan ke-
pada mereka bahwa ini bukan jalan yang benar
dalam mengembangkan harta secara hakiki.

"s esuatu riba (nmbahnn) yang knmu beriknn agar dia
bernmbah pada harta manusia, makn riba itu tidak
menambah pada sisi Alln h...."

Inilah yang disebut oleh beberapa riwayat ten-

tang maksud ayat tersebut, meskipun nashnya

dengan dimuflakkan akan mencakup seluruhwasi-
lah yang ingin digunakan oleh pemilik harta guna

mengembangkan hartanya dengan cara riba dalam
benhrknya yang bagaimana pun. Juga menjelaskan
kepada mereka pada wakhr yang sama tentang cara
yang hakiki untuk mengembangkan harta,

"...Dan, apa yang kamu beriknn berupa uknt yang

kamu maksudlmn untuk mencapai leeridhaan Allnh,
malra (y ang bnbuat dnmikinn) itulnh orarg- zrang yng
melipqtgandnkan (pahnknya). " (ar-Ruum: 39)

Ini adalah wasilah yang terjamin untuk melipat-
gandakan harta. Yaitu, memberikannya dengan
tanpa balasan dan tanpa menunggu ganti dari ma-

nusia. Ia melakukannya semata unfuk mendapat-
kan keridhaan Allah. Bukankah Dia yang mem-
bukakan rezeli dan menetapkannya? Bukankah
Diay4rlg mer,nberikan rezeki kepada manusia atau

tak memberikannya?
Maka, Dialahyang dapat melipatgandakan harta

itu bagi orangorang yang menginfaftt<annya dengan

tujuan mendapatkan keridhaan-Nya. Dia pula yang
mengurangi harta orangorang yang menjalankan
riba yang bertujuan mendapatkan perhatian ma-

nusia. Itu adalah perhitungan dunia, sementara
berinfak adalah perhitungan akhirat, dan padanya

terdapat berlipatJipat ganda keuntungan. Dan, ia
adalah perdagangan yang mengunhrngkan di sini
dan di sana!

Akibat Perbuatan Manusia
Dari segi rezel<t dan mencari harta, Al-Qur'an

mengentaskan masalah kemusyrikan, serta pe-

ngaruhnya dalam kehidupan mereka dan orang-
orang sebelum mereka. Juga memaparkan akhir
nasib orang-orang muslrik sebelum mereka dan

akibat yang mereka terima, seperti yang tampak
pada bekasbekas yang mereka tinggalkan,
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'Allahlnh y ang menciptaknn knmu, memberimu rezeki,

memntiknnmu, dnn mmghidupknnmu (lumbali). Adn-

knh di antara yang kamu sekutukan dengan Allnh itu

yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu?
'Mahnsucikth 

Dia dnn Malutinggi dnri apa yang mtrelu
persekutuknn. nkhtumpakkerusaknn di darat dan di
laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya

AlLah mnasaknn lvpada muekn sebagian dari (akibat)

perbuatan merekn, agar merekn kembali (lu jalnn yang
-benar). 

Kataknnlah, Adaknnkh perjalnnan di mukn

bumi dan p n h.a.tiknnlnh bagaimann kesudah.an rrang-

lrang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu

adalnh nrang-zrang yang mempersekutuknn (Allnh).'"'
(ar-Ruum: 40-42)

AI-Qur'an menghadapkan mereka dengan realitas

perkara mereka dan hakikat keadaan mereka yang

tak dapat menutupi kenyataan bahwaAllah semata-

lahyang mengadakan rezel<tifu. Atau, mereka tak
dapat mengklaim bahwatuhan-hrhan palsu mereka
mempunyai saham dalam harta tersebut.

Al-Qur'an menghadapkan mereka bahwa Allah-
lah yang telah menciptakan mereka. Dia pulalah
yang memberi mereka rezeki. Dialah yang me-

matikan mereka. Dan, Dialah yang menghidupkan
mereka. Tentang penciptaan, mereka mengakui hal

itu. Sedangkan tentang rezeli, mereka tak dapat
mengklaim bahwa tuhan-tuhan palsu mereka mem-

berikan mereka rezeki sedikit pun. Tentang ke-

matian, mereka tak mempunyai huiiah selain me
ngakui apa yang dijelaskan Al-Qur'an tentang hal
itu. Tinggallah tentang penghidupan, dan mereka
berusaha mengingkari keberadaan hal itu.

Maka, di sini Al-Qur'an menghadirkannya ke-
pada mereka bersama rangkaian hal-hal yang di-

sepakati tadi agarAl-Qur'an menjelaskan dalam hati
mereka dengan wasilah yang istimewa ini, yang

berbicara kepada fitrah mereka dari belakang
penyimpangan yang mengenai mereka. Dan, fitrah
manusia tak dapat mengingkari masalah pem-

bangkitan dan pengulangan penciptaan.

Kemudian Al-Qur'an bertanya kepada mereka,

"...Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan

Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demi-

kian itu?...."

Al-Qur'an tak menunggu jawaban mereka, karena

itu adalah pertanfaan penafian (negasi) dalam
bentuk penegasan yang tak memerlukan jawaban!

Al-Qur'an kemudian melanjutkannya dengan me-

nyucikan Allah,

"...Mahasucilah Dia dan Mahatingi dari apa yang

merekn persekutuknn." (ar-Ruum: 40)

Setelah itu Al-Qur'an menyingkapkan bagi mereka

tentang keterkaitan kondisi-kondisi kehidupan
dengan perbuatan manusia dan usaha merekaJuga
menjelaskan bahwa kerusakan hati manusia serta
akidah dan amal mereka, akan menghasilkan ke-

rusakan di bumi, dan memenuhi daratan dan lautan

dengan kerusakan ini. Bahkan, membuat kerusak-
an itu menguasai kehidupannya.

'"felnhtampakkerusaknn di darat dan di l"aut disebab-

knn perbuatan tangan manusia...."

Tampilnya kerusakan seperti itu dan meruyak-
nya kerusakan itu tak terjadi secara tanpa sebab dan

tiba-tiba. Namun, ia merupakan hasil dari pengatur-

an Allah dan hukum-hukum-Nya,

"...Supaya Allah merasakan kepada merekn sebagian

dari (akibat) perbuatan merekn-' "

Yakni, sebagian akibat perbuatan mereka ber-
sama kejahatan dan kerusakan itu, ketika mereka
merasakan kepedihannya dan mengalami deritanya
akibat perbuatan mereka itu,

"..Agar merela kembali (lce jakn yang benar)." (ar-
Ruum:41)

Sehingga, mereka pun bertekad untuk melawan
kejahatan, dan kembali kepadaAllah, serta beramal
saleh dan meniti manhajyang lurus.

Al-Qur'an juga mengingatkan mereka pada akhir
perjalanan ini bahwa mereka dapat mengalami apa
yang dialami oleh orangorang musyrik sebelum
mereka. Mereka pun mengetahui akibat yang di-
terima oleh banyak orang dari mereka. Mereka
juga melihat bekas-bekas para pendahulunya itu ke
tika mereka berjalan di muka bumi, dan melewati
bekas-bekas tersebut di jalan,

"Katakanlnh, Adakanlnh perjalnn^an di muka bumi
d"an perh.atiknnlnh bagaiman"a fu sudahan zrang- orang
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yang terdahulu. Kebanyalmn dari merekn itu adnlnh

Trang- orang y ang memp er s ekutukan (Allah). " (ar -

Ruum: 42)

Akibatybng mereka terima adalah seperti yang

mereka lihat ketjka mereka berjalan di muka bumi.
Itu adalah akibatyang buruk, yang tak mendorong
siapa pun untuk meniti jalan yang sama!

Pada potongan episode ini, Al-Qur'an menunjuk-
kan jalan lain yang para penempuh jalan tersebut
tak mengalami kesesatan. Juga kepada cakrawala
lain yang tak mengecewakan orang{rang yang me
nuju kepadanya,

\,A:;:;t;;JSIUcli/.lti)€;6
,/ / / /,//f^,y a,.,,r/ ,"&z )ln/nA* 

"V e:'t4> 9 4-itJl-> U & bJil'-,o-r'9-

g" $r; o4i "4_g 6, 34:J. ;*>t )
gt6JiUi,f';^pqcir$i

"Olzh lmrma itu, hndnplwnlnh wajahmu lepadn agamn

yang lurus (Islnm)" sebelum dnnng dmi Allnh suatu h.ari

yang tidak dapat ditllak (ludanngannya) Padn h"ari

itu merela tsrpisah-pisz]L Barangsinpa yang lafr, maka

dia s endir ilnh y ang mmnnggung (akib at) lulwfiranny a

itu. Dan, barangsiapayangbnamal saleh, m.akn untuk

diri mnela sendirilnh mnekn menyinplan (nnpat y ang

menyennnglan), agar Allah memberi pah.ala lupada

nrang-urang yang beriman dan beramal saleh dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai

urang-urang yang ingkar." (ar-Ruumz 43-45)

Gambaran yang disunakan untuk menggambar-
kan tentang jalankepada agamayang lurus, adalah
gambaran yang memberikan sugesti dan meng-

ungkapkan kesempurnaan arah, keseriusannya,
dan kelurusannya.

"Olzh knrenn itu, hndaplunlnh wajahmu lupada agamn

yang lurus Qslam)." (ar-Ruum: 43)

Padanya terdapat perhatian, kesadaran, dan se
mangat. Juga kemuliaan arah yang mulia, cakra-
wala yang tinggr, dan arah yang lurus.

Pengarahan ini datang pertama kali dalam surah
ar-Ruum ini dalam kaitan pembicaraan tentang
hawa nafsu dan golongan yang berbeda-beda. Se
dangkan di sini, pembicaraan itu datang berkaitan
dengan sekuhr, rezel<t dan pelipatgandaan rezel<t

ifu, dan kerusakan yang timbul dari kemuslnikan.
Juga apa yang dirasakan oleh manusia di muka
bumi dari timbulnya kerusakan dan meruyaknya
kerusakan itu, serta akibat yang diterima oleh
orang{rang musyrik di muka bumi.

Pengarahan itu datang dalam momen ini untuk
kemudian menjelaskan balasan akhirat dan nasib
orang-orang ber{man dan orang-orang kafir di
dalamnya. Juga memperingatkan mereka akan hari
yang tak ada tempat bagi mereka untuk lari dari
Allah. Hari ketika mereka terpecah kepada dua
kelompok.

"Barangsiapa yang kafir, maka dia sendirilah yang
mennnggung (akibat) ktkafrannya itu. Dan, barang-

siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka

sendirilnh mereka menyiapkan (tempat yang menye-

nangkan)." (ar-Ruum: 44)

Semua itu adalah nuansa yang tersatukan dan

terangkai, unfuk menggambarkan tabiat amal saleh

dan fungsinya. Maka, orang yang beramal saleh itu
berarti sedang menyiapkan tempat yang baik dan

faktor-faktor kesenangan bagi dirinya pada saat ia
menjalankan amal saleh itu, bukan setelahnya. Dan,

ini adalah nuansa yang diberikan oleh redaksi Al-

Qur'an,

'Agar All"ah memberi pah^aln fupod" rrang-rrang y ang

beriman dnn beramnl saleh dari lwrunin-Nya...."

Karena tidak ada seorang pun dari anakAdam
yang berhak mendapatkan surga karena amalnya.

Sejauh apa pun dia beramal, ia tak akan bersyukur
dengan sebenarnya kepadaAllah atas suatu bagian
dari anugerah-Nya. Maka, surga itu adalah anu-
gerah dari Allah dan rahmat-Nya bagi orangorang
beriman. Juga ungkapan kebencian-Nya kepada

orangorang kafir,

"...Sesungguhny a Din tidnk mmyukni orang-wang y ang

ingknr." (ar-Ruum: 45)

Memperhatikan Alam Menambah Keyakinan
kepada Allah

Setelah itu, Al-Qur'an mengajak mereka berialan

di perjalanan lain yang menyingkapkan tentang
beberapa ayat Allah, dan anugerah serta rahmat
Allah yang ada di dalamnya. Yaitu, dengan mem-

berikan mereka rezeki dan pefunjuk yang furun
kepada mereka. Kemudian mereka mengakui se-

bagiannya dan mengingkari sebagiannya yans lain.
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Setelah itu mereka tak bersyukur dan tak men-
dapatkan petunjuk.

-$;a.-<z.ti**t;i;-;j.i.e.ti6'j
tt3 fu; " ^us sga;,r" \jli;t,s4;
q\;r:]6'fr.jl\564e6jf ijS
'o,-j$i;twk6rsI;;ili'e(ft ib
,YAi 6 i-Ei*611"4* e;i 3'i,,s Ji i,l&
?*-u?s:ji ji6,t,:^:5.Jit:4,;{

* <t;;li r :;=, 2Q airl. i 4';ui9
&e:$-*";4i5;i*iAra
-Q;;-1;;"ii j;,"+4t;6 ,j,t;g-,8i6

,cj S ?i t tl|:t,A'S;l|;:t aS ;y

t t j<.zybt:-u frr;i664ti
'Di antara tandn-nndn lukuasann-Nya adnlnh bahwa
Dia mmgirimknn angin sebagai pembawa berita gem-
bira dan untuk merasaknn kepadamu sebagian dari
rahm"at-Nya, Dan, supaya kapal dapat bnlayar dmgan
perintah-Nya dnn (juga) supaya knmu dnpat mencari
lrnrunia- Nya. Mudnh-mud.ahnn lamu bersyukur. Se-
sungguhnya Kami telnh mengutus sebelum knmu bebe-

rapa orangrasul kepadn knumnya. Mneln datangke-
padanya dengan membawa keterangan-keterangan
(yang cukup) lalu Kami melnkukan pembalasan ter-
hadap zrang-zrang yang berdosa. Kami selafu ber-
lew aj iban mmolnng orang- orang Wng bniman. All"ah,
Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu meng-
guakkan aut an dnn Allnh memb mnnglwnny a di langit
menurut y ang dikehendnki- Ny a, dnn menj adilmnny a
bngurnpal-gumpal. Lalu, lamu lihnt hujan keluar dari
celah-ulahnya. Maka, apabila hujan itu turun rne-
ngenai hamb a- hamb a- Ny a y ang dikehendaki - Ny a,
tiba-tiba merekn menjadi gembira. Sesungguhnya se-

belum hujan diturunlcan lupadn mnek4 merelrn benar-
benar telnh berputus asa. Mala, perhntikanLah bekns-
bekas rahmnt Allnh, bagaim.ara Allnh menghiduplan
bumi y ang sud.ah m.ati ? S aungguhny a (Iulan y ang bn -

kuasa seperti) demikian bennr-benar (berkuasa) mmg-
hiduplan orang-orang yng telah mnti. Dia Mahnkuasa
atns segaLa sesualu. Dan sungguh, jilm Kami mcngirim-
knn angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka
melihat (tumbuh-tumbuh.an itu) menjadi kuning (lu-

ring), bennr-bmar tetaplnh mereltn sesud.ah itu menjadi
zrang yang ingkar." (ar-Ruum: 46-51)

Al-Qur'an dalam ayat-ayat ini menyatukan arfiara
pengiriman angln yang membawa berita gembira
dengan pengiriman para rasul yang membawa
penjelasan agama. Juga pertolongan yang diberikan
kepada kaum berirnan dengan dihrrunkannya para
rasul, penurunan hujan yang menghidupkan serta
menghidupkan orang-orang yang telah mati dan
membangkitkan mereka kembali. Ini adalah penya-
tuan yang mempunyai makna tersendiri.

Semua itu merupakan rahmat Allah dan se-
muanya mengikuti sunnah Allah. Antara sistem
semesta, risalah para rasul yang mengandung pe-
tunjuk, serta pertolongan terhadap orang-orang
beriman, mempunyai hubungan yang erat. Semua
itu merupak an ayat-ayatAllah. Bagian dari nikmat
dan rahmat-Nya. Dengannya kehidupan mereka
berganfung. Dan, seluruhnya berkaitan dengan
sistem semesta yang asal.

'Di antara tandn-tanda kekuasan- Nya adalnh bahwa
Dia meagirimlan angin sebagai pembawa berita gem-
bira...."

Ia membawa berita gembira datangnya hujan.
Dan, mereka mengetahui jenis angin yang mem-
bawa hqjan berdasarkan pengalaman hidup mereka,
sehingga mereka bergembira dengan adanya angin
tersebut.

"....Dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari
r,qlglnnt-Nya...."

Dengan hasil dari berita gembira ini, berupa
kesuburan dan pertumbuhan.

'|. .. Sup ay a l(np al dnp at b erlq ar dengan p erintah- Ny a.... "

Baik dengan embusan angin terhadapnya, mau-
pun dengan terbentuknya sungai-sungai karena
hujan, sehingga kapal-kapal dapat berlayar di situ.
Meskipun demikian, ia berlayar dengan perintah
Allah. Juga sesuai dengan sunnah-Nya yang telah
Dia tetapkan dalam semesta ini, dan takdir-Nya
yang memberikan karakteristik bagi segala se-
suatu. Allah menetapkan bahwa kapal akan menjadi
ringan ketika berada di atas air. Sehingga, kapal ihr
dapat berjalan di permukaan air itu, dan dapat di-
dorong oleh angin hingga kapal itu pun dapat ber-
jalan bersama aliran air atau melawan aliran itu.
Segala sesuatu telah ditetapkan olehAllah,
"...Dan (juga) supaya lumu dnpat m.encari karunia-
Nlo'..."
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Mencari karunia-Nya dalam perjalanan-perjalan-

an perdagangan, dalam berkebun dan panen, serta
dalam mengambil dan memberi. Semua itu me-
rupakan anugerah Allah yang menciptakan segala
sesuatu dan memberikan ketetapan.

"...Mudnh-mudnh^anknmubusyukur."(ar-Ruum:46)

Bersyukur atas nikmat Allah dalam semua ini.
Dan, ini adalah pengarahan kepada apa yang se-

harusnya dilakukan oleh hamba dalam menyikapi
nikmatAllah itu.

Dan, seperti pengiriman angin yang memberi
berita gembira adalah pengiriman para rasul yang
membawa penjelasan,

"Sesunguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu
beberapa orangrasul kepadn kaumnya. Merekn danng
kep adnny a dengan memb au a luterangan- keterangan
(yang cukuP)...."

Namun, manusia tak menerima rahmatAllah ini
dengan cara yang sama ketika mereka menerima
angin yang membawa berita gembira itu. Mereka
pun tak mengambil manfaat darinya melebihi pe-
manfaatan mereka terhadap hujan dan air! Kemu-
dian mereka dalam menyikapi para rasul terbagi
menjadi dua kelompok. Pertama,, orang{rang yang
berbuat dosayang tak beriman, tak bertadabur, dan
tak berhenti menyakiti para rasul serta meng-
halangi manusia dari jalan Allah. Kedua, orang-
orang beriman yang memahamiayat-ayat Allah,
mensyukuri rahmat-Nya, meyakini janji-Nya, dan
menanggung pelbagai aniaya yang ditimpakan oleh
para pembuat dosa terhadap mereka. Kemudian
dilanjutkan dengan akibatyang sesuai dengan ke
adilan Allah dan janji-Nyayang pasti.

"-..Lalu Knmi melalatknn pembalnsan tnhndnp orang-
zrang yang berdosa. Dan, Kami selalu berkeuajiban
mernhng orang- zrang yang buimnn."(ar-Ruum: 47)

MahasuciAllah yang mewajibkan diri-Nya unhrk
menolong orang-orang beriman, dan menjadikan
hal itu sebagai hak bagi mereka, yang merupakan
wujud anugerah dan penghormatan Allah bagi
mereka. Allah menegaskan hal itu bagi mereka
dalam redaksi yang pasti ini yang tak mengandung
keraguan. Bagaimana mungkin diragukan, semen-
tara yang mengucapkannya adalah Allah Yang
Mahakuat, Mahaperkasa, Mahakuasa, Yang Me-
miliki segala Keagungan, yang berkuasa atas
sekalian hamba-hamba-Nya, dan Mahabijaksana
lagi Maha Mengetahui. Allah mengungkapkan hal
itu sebagai ungkapan atas kehendak-Nya yang tak

tertolak, dan sunnah-Nya yang tak berubah, serta
namus-Nya yang mengatur wujud ini.

Pertolongan ini kadang-kadang bisa datang ter-
lambat dalam penilaian manusia, karena mereka
memperhifungkan perkara bukan dengan ukuran
Allah, dan menilai perkara tidak seperti yang dinilai
oleh Allah Dan, $llah adalah Mahabiidrsana d.an

Maha Mengetahui. Dia membuktikan janji-Nya
pada waktu yang Dia kehendaki dan Dia ketahui,
sesuai dengan kehendak-Nya dan sunnah-Nya.
Hikmah penetapan wakhr-Nya itu dapat terungkap
dan bisa pula tak terungkap. Namun, kehendak-
Nya adalah kebaikan dan penetapan waktu-Nya
adalah benar adanya Dan, janji.Nya yang pasti tenfu
akan terjadi dengan yakin, yang dihrnggu oleh orang-
orang yang sabar dengan penuh kepercayaan.

Setelah itu, redaksiAl-Qur'an menjelaskan bahwa
Allatrlah yang mengirim angin, menurunkan hujan,
menghidupkan tanah setelah matinya, menghidup
kan orangorang mati dan membangkitkan mereka
kembali. Semuaitu adalah sunnahyang satu, jalan
yang satu, dan episode-episode dalam satu rang-
kaian namus yang besar,

'Allah, Dinl"ah yang mengirima4gla... "sesuai de-
ngan namus-Nya dalam menciptakan semesta ini,
mengaturnya dan menggerakkannya.

"...Lalu angin itu menggerakknn au)an...."

Dengan uap air yang dikandungnya yang naik
dari timbunan air di bumi.

"...Dan, All"ah mbmbentangkanny a di langit.... "

Menyebarkan dan membentangkannya.
"... D an, m enj adikanny a b er gump al- gump aL.... ",

dengan mengumpulkannya, memekatkannya, dan
menumpuknya safu sama lain. Atau, membenfur-
kannya safu sama lain, atau mengeluarkan aliran
listrik antara satu tingkatan darinya dengan ting-
katan lainnya.

"...Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celah-
nYa...."

Ia adalah hujan yang turun dari sela-sela awan.

"...Maka, apabil"a hujan itu turun mengenai h.amba-
hnmb a - Ny a y ang difu hendaki - Ny a, tib a- tib a mere kn
menjadi gembira." (ar-Ruum: 48)

Rasa gembira yang hakiki ini hanya diketahui
oleh orang-orang yang hidup dengan amat me-
ngandalkan hujan. Orang-orang Arab amat me-
ngetahui isyarat ini. Dan, kehidupan mereka se-
luruhnya berdiri di atas air hujan, dan syair-syair
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mereka sering menyebut hujan dengan amat ber-
semangat, cinta, dan penuh penghormatan!

"sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada

merekn, merekn benar-benar telah berputus asa." (ar-
Ruum: 49)

Ini adalah penjelasan keadaan mereka sebelum

furun hujan kepada mereka. Yakni, mereka dipe-

nuhi keputusasaan, patah semangal dan kebekuan.
Kemudian mereka bergembira, ketika datang hujan,

'Maka, p erhatilrnnlah belns-belcas rahmat Allnh.... "

Lihatlah hal itu dalam jiwa:iiwa yang bergembira
setelah mereka pufus harapan, dan kepada tanah
yang bergembira setelah lama membeku, serta
dalam kehidupan yang mengalir di tanah dan di
hati.

'Maka, perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah,
bagaimana Allah menghidupkan bumi Tang sudah

mati...."

Ia adalah hakikatyang realistis dan terlihat, yang

hanya perlu dilihat dan ditadaburi. Oleh karena itu,
Al-Qur'an menjadikannya sebagai bukti atas masa-

lah pembangkitan dan penghidupan di akfiirat. Se
suai dengan metode dialektikaAl-Qur'an, yang men-
jadikan panorama-panorama semesta yang terlihat,
dan realitas kehidupan yang terlihat, sebagai materi
dan buktinya. Juga menjadikan hamparan semesta
yang luas sebagai objek dan medannya.

"S esungguhny a (Iuhnn y ang bnkuasa seperti) dtmikian

b enar - b enar (b erkuas a) menghidup kan zrang- zrang

yang telnh mati. Dia Mah.akuosa atas segala sesuatu."

(ar-Ruum:50)

Ini adalah bekas-bekas rahmat Allah di muka
bumi yang membenarkan janji ini dan menegaskan
nasib akhir ini.

Setelah menjelaskan hakikat ini, Al-Qur'an meng-

gambarkan keadaan orang-orang yang merasa ber-
gembira dengan anginyang membawahujan, dan

merasa senang melihat bekas-bekas rahmat Allah
ketika turunnya hujan dari langit Redaksi Al-Qur'an

menggambarkan keadaan merek4 ketika angm yang

mereka lihat itu berwarna kuning karena mem-

bawa pasir dan kqrikil, bukan air. Itu adalah jenis

angin yang membinasakan tanaman dan hewan
ternak; atau yang membuat tanaman menjadi
kuning dan binasa.

' Dan sungguh, j ila Kami mengirimlwn angtn (lupadn

tumbuh-tumbuhnn) l"alu msrekn melihnt (tumbuh-tum-

buhan itu) metjadi kuning (kering), benar-benar

tetaplah mereka sesudah itu menjadi zrang yang
ingknr."(ar-Ruum: 5l)

Mereka ingkar dalam keadaan marah dan putus

asa, bukannya tunduk kepada ketentuan Allah, dan
bertawajuh kepada-Nya dan meminta-Nya untuk
menghilangkan bencana ini dari mereka. Dan, itu
adalah kondisi orang yang tak beriman dengan
takdir Allah. Mata hatinya tak mendapatkan pe-

tunjuk untuk melihat hikmah Allah dalam pengahr-
an-Nya. Juga tak melihat tangan Allah yang meng-
atur seluruh semesta itu dari belakang kejadian-
kejadian itu. Tangan Allah yang menetapkan segala
perkara dan kejadian, sesuai dengan keserasian
yang menyeluruh bagi wujud yang bagian-bagian-

nya saling berkaitan itu.

Bukti Kekuastran Allah dan Keadaan Manusia
di Hari Kiamat

Pada batasan ini, dalam menggambarkan beru-
bah-ubahnya sikap manusia sesuai dengan hawa
nafsu mereka, dan mereka yang tak mengambil
manfaat darl' ayat-ayat Allah; serta mereka yang
memahami hikmah Allah dari belakang apa yang

mereka lihat berupa realita dan kejadian itu .. re-
daksi Al-Qur'an mengarahkan lrtithnbnyakepada
Rasulullah dan menghibur beliau atas ketidakber-
hasilan beliau memberi petunjuk kepada banyak
orang dari merek4. Kemudian Al-Qur'an mengem-
balikan hal itu kepada tabiat mereka yang tak dapat

diubah dan telah tertutup, sertabutanya matahati
mereka,
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" S esungguhny a lamu tidak akan s anggup menj adiknn
orang-rrang yang mati itu dapat mendengar, dan

menjadikan rrang-lrang yang tuli dapat mendengar

sentan, apabila mereka itu berpaling membelaknng.

Kamu seknli-knli tidnk almn dapat memberi petunjuk

kepada nrang-nrang yang buta (mata hatinya) dari
lcesesatannya. Dan, lmmu tidak dnpat mempnfungar-
lrnn (petunjuk Tuhnn) melninknn lupodo zrang-lrang
yang beriman dzngan ayat-ayat Kami, merekn itulnh
-lrang-nrang 

yang bnserah diri (kepad,a Kami)." (ar-
Ruum: 52-53)
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Al-Qur'an menggambarkan mereka sebagai
orang-orang mati yang tak ada kehidupan pada

mereka, orang tuli yang tak ada pendengaran pada

mereka, serta orang buta yang tak mengetahui
j alan. O rarry yang perasaannya terpisah dari wujud,
sehingga tak mengetahui namus-namus dan hu-
kum-hukumnya, adalah orang mati yang tak ada

kehidupan pada dirinya.Yang tersisa pada dirinya
adalah kehidupan hewani, bahkan lebih sesat dan
lebih rendah darinya. Karena hewan mendapatkan
petunjuk sesuai dengan fitrahnya, sehingga ia tak
melanggar fitrahnya itu!

Sedangkan, orang yang tak memenuhi panggll-

an ayat-ayatAllah yang mempunyai kekuasaan yang

menyentuh hati, ketika ia mendengar ayat-ayat itu,
maka ia adalah orang yang tuli, meskipun ia mem-
punyai dua telinga yang mendengarkan suara! Dan,
orang yang tak melihat ayat-ayat Allah yang ter-
hampar dalam lembaran-lembaran wujud, adalah
orang buta, meskipun ia mempunyai dua mata se
perti hewan!

"Knmu tidnk dnpat mempndengarlan (petunj uk Tulnn)
melninlan kepada lrang-lrang yang beriman dengan

ayat-ayat Kami. Mereka itulah orang-lrang yang
berserah diri (upadn Kami)."(ar-Ruum: 53 )

Mereka itu adalah orangorangyang mendengar-
kan dakwah, karena hati mereka hidup, dan mata
hati mereka terbuka, serta indra mereka sehal Me-
reka mendengar dan mereka pun hmduk. Dan, dak-
wah itu hanya berfungsi sebagai pembangkit fitrah
mereka dan fibah itu pun memenuhi panggilannya.

Setelah itu redaksi Al-Qur'an kembali melaku-
kan perjalanan bersama mereka. Namun, tidak
dalam panorama semesta di sekeliling mereka, tapi
ke dalam diri mereka sendiri, melihat fase-fase ke-
hidupan mereka di muka bumi. Kemudian perjalan-

an itu menanjang hingga akhirnya masuk ke dalam
kehidupan yang lain dalam kaitan yang erat antma
dua kehidupan.
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'Allah, Dial"ah yang mmciptalan kamu dnri keadaan

lemah. Kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah

keadaan lemah itu menjadi kuat. Lalu, Dia men-
jadikan (kamu) sesudnh kuat itu lemah (lcembali) dan
beruban. Dia menciptaknn apa yang dilcehendaki-Nya
dan Dialah Yang Mah"a Mmgetahui lagi Mahakuasa.
Dan p adn h"ari terl adiny a kinm.at, bersumpahl"ah orang-

zrang yang herdosa, 'Mereka tidak berdiam (dalam
kubur) melninknn sesaat (s aj a).' S ep erti demikianlnh
mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran). Dan,
berkata nrang-lrangyang diberi ilrnu pengetahuan dan
keimanan (kepada zrang-zrang yang knfa) 'Sesung-

guhnya kamu telnh berdiam (dakm kubur) menurut
ketenpanAll"ah, sampai hnri berbangkit. Mala, inilnh
hari berbangkit itu, tetapi kamu selalu tidak me-

yakini(nya).'Maka, padn hari itu tidak bermanfaat
(lagi) bagi lrang-lrang yang <alim permintaan u4tr
mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan

bertobat lngi." (arFluum: 54'57)

Ini adalah perjalanan yang panjang. Mereka me-
lihat awal-awalnya dalam kehidupan mereka yang
terlihat. Juga melihat akhirnya tergambarkan de-

ngan penggambaran yang penuh pengaruh yang
seakan-akan hadir di depan mereka. Ia adalah per-
jalanan yang penuh sugesti bagi orang yang mem-
punyai hati, atau mendengar sambil melihat.

'Allah, Dialah yang menciptalmn kamu dari kead.aan

lemah...."

Dalam ayat tersebut, Allah tidak mengatakan,
"Menciptakan kamu lemah, atau dalam keadaan
lemah." Tapi, Dia mengatakan, "Menciptakan kamu
dari keadaan lemah." Sehingga, seakan-akan kele-
mahan itu merupakan materi pertama mereka yang
darinya bangunan tubuh mereka diciptakan. Dan,
kelemahan yang disebut oleh ayat tersebut mem-
punyai beberapa makna dan bentuk dalam bangun-
an manusia ini.

Ia adalah sosok yang lemah tubuhnya yang ter-
cermin dalam sel kecil yang darinya tumbuh janin
manusia. Kemudian dalam janin dan fase-fasenya,
yang pada semuanya itu ia rapuh dan lemah. Se-

telah itu pada saat menjadi bayi dan kanak-kanak
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hingga sampai ke usia matang dan kesempurnaan
tubuh.

Kemudian kelemahan materi asal pembentukan

manusia. Yaitu tanah, yang jika tidak ada tiupan ruh
dari Allah, niscaya ia tetap dalam bentuk materiilnya
atau dalam bentuk hewaninya. Hal itu jika diban-
dingkan dengan penciptaan manusia merupakan
sesuatu yang lemah sekali.

I-alu, ia lemah dalam bangunan kejiwaannya di
hadapan godaan, dorongan, kecenderungan, dan

syahwat. Jika tidak ada tiupan Ilahi dan tekad serta
kesiapan yang Allah ciptakan dalam sosok manusa
itu, niscaya ia akan menjadi makhluk yang lebih
lemah dari hewan yang hanya mengandalkan
insting.

"...Kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah ke-

adaan lemah itu menjadi kuat...."

Kekuatan dengan seluruh makna itu yang da-

tang dalam pembicaraan tentang kelemahan. Ke
kuatan dalam bangun tubuh, dalam bangun kema-
nusiaan, dan dalam bangun jiwa dan akalnya.

"... Lalu Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu
lzmah (lrembali) dnn beruban...."

Kelemahan dalam bangunan manusia seluruh-
nya. Karena usia fua merupakan fase penurunan ke
arah kondisi kanak-kanak dengan semua bentuk-
nya. Bisa pula disertai dengan kelemahan jiwa yang

timbul dari kelemahan kehendak. Sehingga, se-

orang tua renta terkadang berlaku tak jelas seperti
kanak-kanak. Dan, ia tak memiliki penjagaan atas

tindakannya. Bersamaan dengan kefuaannya ada-

lah tumbuhnya uban, yang disebut dalam gam-

baran yang tervisualkan bagi kondisi ketuaan dan

tampangnya
Inilah fase-fase yang pasti dilewati oleh setiap

manusia yang fana ini, dan pasti dirasakan oleh
orang yang diberikan usia panjang, dan tak pernah
melambat sedikit pun pada waktu yang telah di-
tetapkan. Fasefase ini yang dialami oleh sosok ma-

nusia itu menjadi bukti bahwa ia berada dalam
genggaman Allah Yang Mahamengatur, mencipta-
kan apa yang Dia kehendaki, dan menetapkan apa
yang Dia kehendaki. Juga menentukan bagi setiap
makhluk ajalnya, kondisinya, dan fase kehidup
annya, sesuai dengan ilmu yang teguh dan penetap
an yang cermat,

"...Dia menciptalnn apa yang diluhentaki-Nya dnn

D inkh Yang Mahn Mengetahui lngi Mahnkuasa. " (ar-
Ruum: 54)

Makhluk yang diatur amat cermat ini pastilah

mempunyai akhiran, yang juga telah ditetapkan.
Akhir hidupnya ini digambarkan dalam salah satu
adegan hari kiamat, yang penuh dengan gerakan

dan dialog sesuai dengan metode Al-Qur'an,

"Pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-

zrang yang berdosae Mereka tidak berdiam (dalam

kubur) melninkan sesaat (saja)'.... "

Seperti itulah, dalam perasaan mereka segala
apa yang ada di belakang mereka sebelum hari ini
menjadi kecil, dan mereka bersumpah bahwa
mereka tak berdiam di tempat itu melainkan sesaat

saja. Ada kemungkinan bahwa sumpah mereka itu
ditujukan bagi masa tinggal mereka di kubur, dan
bisa pula tentang masa tinggal mereka di bumi
dalam keadaan hidup dan mati.

"... Sepnti demikinnlah mereka selnlu dipalingkan (dnri

keb maran). " (ar-Ruum: 55)

Mereka dipalingkan dari kebenaran dan penilai-

an yang benar. Sehingga, para pemilik ilmu yang

benar mengembalikan mereka kepada penilaian
yang benar.

'Dan, berknta orang-lrang yang dibni ilmu pmgeta-
huan dnn keim.annn (kefada lrang-nrangyang kafr),
'sesungguhnya lmmu telnh budinm (dnlnm kubur) me -

nurut futetapanAllnh, sampai hari bubangkit. Makn,
inilah hari berbangkit itu, tetapi knmu selnlu tidak
mqakini(nya). "" (ar-Ruum: 56)

Orang-orang yang diberikan ilmu itu biasanya
adalah orang-orang beriman, yang beriman ter-
hadap hari kiamal dan memahami apa yang ada di
balik lahir kehidupan dunia Mereka adalah pemilik
ilmu yang benar dan ahli keimanan yang mem-
punyai mata hati. Mereka di sini mengembalikan
perkara kepada penilaian Allah dan ilmu-Nya,

"...Sesungguhnya lamu telnh berdinm (dnkm latbur)

menurut lutetapan Allnh, sampai hnri bubangkit."Ini
adalah ajal yang telah ditetapkan, tak penting apa-

kah panjang atau pendek. Dan, itu adalah janjiyang

telah terbul:ti,

"...Makn, inilnh h^ari babangkit itu, tetapi knmu selalu

tidak meyakini(nya)."

Kemudian adegan ini ditutup dengan hasil umum
secara generalyang menggambarkan apayang ada

di belakangnya, yang mengenai orangorang zalim
yang mendustakan hari kiamat,

'Maka, pada hari itu tidak bermanfaat (ngi) bagi

nrang-nrang lang alim permintaan ulur merekn, dan
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tidnk puln msrekn dibui kcsempatnn bntobat l.agi. " (ar'
Ruum:57 )

Tak ada alasan bagi mereka yang dapat diterima,

dan tak ada pihak yang memberi kesempatan ke
pada mereka untuk bertobat atas apa yang telah

mereka lakukan, atau meminta maaf kepada mereka.

Karena, hari ini adalah hari pembalasan, bukan hari
untuk bertobat!

Anjuran Memperhatikan Perumpamaan
dalam Al-Qur'an

Dari adegan yang buram dan menyedihkan ini,

Al-Qur'an mengembalikan mereka kepada sikap
pembangkangan dan pendustaan mereka. Hal itu
merupakan akibat dari pembangkangan dan pen-

dustaan mereka terhadap agama,
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"sesungguhnya tel"ah Kami buat dnlamAl-Qi anini
segal.a macam peruntpam.a.an untuk manusia. Sesung-

guhnya jiln lamu membawa kcpada muela suatu ay at,

pastila-n nrang-orang yang kafir itu akan berkata,

'l{nmu tidnk lnin hnntabh nrang-nrangyang mzmbuat

lepalsuan bel"ala.' Demikianlnh Alkh mmgunci mati

h.ati orang-orang yang tidnk (mau) memnhnmi. "' (at'
Ruum:58-59)

Ini merupakan perubahan yang jauh dalam

zaman dan tempal Namun, ia datang dalam redaksi

ayat ini seakan-akan sesuatu yang amat dekal Ke
mudian zarnmr dan tempat dilipat, maka tiba-tiba
mereka sekali lagi berada di hadapan Al-Qur'an.
Dan, di dalamnya terdapat pelbagai perumpalnazm'

pelbagai jeni s'A:ltithab, Wlbagai wasilah unhrk mem-

bangunkan hati dan akal; dan pelbagai sentuhan
yang memberi sugesti yang pengaruhnya mendalam'

Dan, ia berbicara kepada semua hati dan semua

akal, di semua lingkungan dan lautan. Ia berbicara
kepada jiwa manusia di semua kondisinya, dan di

seluruh fusenya- Namun, setelah ini semu4 mereka
mendustakan semua ayat. Bahkan, mereka tak
sekadar mendustakan, namun melecehkan pemilik

ilmu yang benar. Lalu, berkata tentang mereka
bahwa mereka adalah orang-or:rng yang membuat

kepalsuan belaka.

"Sesungguhnya jika kamu membaua kepada mereka

suatu ayat, pastilnh nrang-nrang yang kafr itu aknn

berknta,'Kamu tidak lnin hnnyalnh lrang-lrang y ang

membuat kepakuan betnkn."" (ar-Ruum: 58)

Kemudian mengomentari kekafiran dan pele-

cehan ini,

"Demikianlnh,4lkh mengunci mati hnti zrang-zrang

yang tidnk (mau) memahamf. " (ar-Ruum: 59)

Demikianlah. Dengan cara seperti ini, dan karena

sebab seperti ini. Mereka yang tak mengetahui itu
telah tertutup hati mereka, tak terbuka hati mereka

untuk memah ami ay at-ay atAllah, dan melecehkan
para pemilik ilmu yang benar dan petunjuk. Karena-

nya, mereka pantas untuk dibutakan mati hati
mereka oleh Allah, dan dikunci mati hati mereka.

Karena, Allah mengetahui kualitas hati dan mata

hati mereka itu!

Kemudian datang dentangan terakhir dalam

surah ar-Ruum ini setelah perjalanan-perjalanan itu
bersama kaum musyrikin dalam semesta dan se
jarah serta dalam diri mereka dan fase kehidupan
mereka. Namun, setelah semua itu, mereka kafir
dan bersikap melecehkan. Dentangan terakhir datang

dalam bentuk pengarahan bagi hati Rasulullah, dan

orang{rang beriman bersama beliau,

''fi-j-\tl3i!*l;"3;i';r;yys
s

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya ianji Allah
adal"ah bennr. Dan, sekali-lnli janganlnh zrang-lrang

yang tidak mEakini (lcebenaran ayat-ay,at All"ah) itu
' 
menggelisahlnn kamu." (ar-Ruum: 60)

Ihr merupakan kesabaran, yang menjadi wasilah

bagi orangorang beriman di jalan yang panjang dan

penuh duri yang terkadang tampak tanpa akhir!

Juga keyakinan terhadap janji Allah yang benar,

serta keteguhan tanpa kebingungan, keraguan,
keheranan, dan kegamangan. Bersikap sabar, yakin,

dan teguh meskipun orang-orang lain mengalami

kegoncangan, dan mereka mendustakan kebenar-

an serta meragukan janji Allah. Karena mereka

terhijab dari ilmu, dan tak memiliki sebab-sebab

yang mengantarkan kepada keyakinan.
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Sedangkan, orang-orang beriman yang sampai
dan memegang tali Allah, maka jalan mereka adalah
jalan kesabaran, keteguhan, dan keyakinan. Sejauh

apa pun jalan ini, dan meskipun akhir jalan tersebut
kadang tak terlihat karena tertutup awan dan kabut
yang menutupi!

Seperti itulah surah ini ditutup, yang dimulai
dengan janji Allah untuk memenangkan tentara
Romawi setelah beberapa tahun mendatang, dan

memenangkan orang-orang beriman. Surah ini
ditutup dengan kesabaran hingga datang janjiAllah.

Juga bersabar dalam menghadapi tindakan-tindak-
an pelecehan dan peraguan yang dilakukan oleh
orang-orang yang tak yakin.

Maka, menjadi serasilah antara permulaan de-

ngan penutup. Darb berakhirlah surah ini, semen-
tara dalam hati tergores dentangan yang meneguh-
kan dan menguatkan janji Allah yang benar yang

tak mungkin dusta. Juga keyakinan yang teguh
yang tak mungkin luntur. ]
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"Alif Iaam Miim" ( 1) Inilah ay at-ay at N- Q*'-
yang mengandung hikmah, (2) menjadi pe-
tunjuk dan rahrnat bagi orang-orang yang ber-
buat kebaikan. (3) (Vatt") orang-orang yang
mendirikan shalaf menunaikan zakatn dan
mereka yakin akan adanya negeri akhirar (4)

Mereka itulah orang-orang yang tetap men-
dapatpetunjuk daxi Tirhannya dan mereka itu-
lah orang-orang yang beruntung. (5) Dan di
antara manusia (ada) yang mempergunakan

perkataan yang tidak berguna untuk menyesat-
kan (manusia) dari jalan Allah tampa pengeta-
huan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok-
an. Mereka itu akan memperoleh azab yang
menghinakan. (6) Apabila dibacakan kepada-
nya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan me-
nyombongkan diri seolah-olah diabelum men-
dengarnyq seakan-akan ada sumbat di kedua
telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia
dengan azab yang pedih. (7) Sesungguhnya
oriurg-orang yang beriman dan mengerjakan
amal-amal salelr, bagi mereka surga-surga yang
penuh kenikmatan, (8) kekal mereka di dalam-
nya, sebagai janji A[ah yang benar. Dialah
Yang Mahaperkasa lagi lMahabijaksana (9) Dia
menciptakan langit tanpa tiang yang kamu
melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gu-
nung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak
menggoyangkan kamu, dan memperkem-
bangbiakkan padanya segala macam jenis
binatang. Kami turunkan air hujan dari langil
lalu Kami hmbuhkan padanya segala macarn
tumbuh-urmbuhan yang baik. (10) Inilah cipta-
an Allab, maka perlihatkanlah olehmu kepada-
Ku apa yangtelah diciptakan oleh sembahan-
sembaha.n(mu) selain Allah. Sebenarnya orang-
orang yang zalim itr berada dalam kesesatan
yang nyata. (11) Sesungguhnya telah Kami
berikan hikmah kepada Luqman" yaihr,'Ber-
syukurlah kepada Allah. Barangsiapa yang ber-
syukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia
bersyukur untuk dirinya sendiri. Barangsiapa
yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya
Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.'(12) Dan
ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-
nya, di walrtr ia memberi pelajaran kepadarrya,

'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutu-
kan Allah, sesungguhnya mempersekutukan
(Atlah) adalah benar-benar kezaliman ya^ng

benar.' (13) Kami perintahkan kepada manusia
(berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya.
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah-tambah, dan me-
nyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah ke-
pada-Ku dan kepada dua orang ibu bapak-
mu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (la)Jika
keduanya memaksamu unhrk mempersekutu-
kan dengan Aku sesuatu yang tidak ada
pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah
kamu mengikuti keduanya. Pergaulilah ke-
duanya dengan bailq dan ikutilah jalan orang
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yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya
kepada-Kulah kembalimu. Maka, Kuberitakan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (15)

(Luqman berkata),'IIai anakku, sesungguhnya
jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi,
dan berada dalam bahr atau di langit atau di
dalam burni, niscaya Allah akan mendatang-
kannya (membalasiry"). Sesungguhnya Allah
Mahahalus Lagi Maha Mengetahui. (16) Hai
anakku, dirikantah shalat dan suruhlah (ma-
nusia) mengerjakan yang baik dan mencegah
(mereka) dari perbuatan yang mungkar serta
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
Sesungguhnya yang demikian termasuk hal-
hal yang diwajibkan (oleh Allah). (l7)Jangan-
lah kamu memalingkan muka kamu dari ma-
nusia (karena sombong) dan janganlah kamu
berjalan di muka bumi dengan angkuh. Se-
sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang sombong lagr membanggakan diri. (1S)

Dan, sederhanalah kamu dalam berjalan dan
lunakkanlah suax:unu. Sesungguhnya seburuk-
buruk suara ialah suara keledai.' (19) Ttdakkah
kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah me-
nundukkan unhrk (kepentingan)mu apa yang
di langit dan apa yang di bumi serta menyem-
purnakan nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di
antara manusia ada yang membantah tentang
(keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau
petunjuk dan tanpa kitab yang memberi pe-
nerangan. (20) Apabila dikatakan kepada
mereka"'Ikutilah apa yang diturunkan Allah.'
Mereka menjawab,'(Ttdak), tapi kami (h*ya)
mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak
kami mengerjakannya-' Apakah mereka (akan
mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun
setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api
ya^ng menyala-nyala (nereka) ? (21) Barangsiapa
yang menyerahkan dirinya kepada Allah,
sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul
tali yatg kokoh. Da"n" hanya kepada Allahlah
kesudahan segala urusan. (22) Barungsiapa
ka^fir, ma"ka kekafirannya ihr janganfah menye-
dihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka
kembalir lalu Kami beritakan kepada mereka
apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguh-
nya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
(23) Kami biarkan mereka bersenang-senang
sebentar, kemudian kami paksa mereka (masuk)
ke dalam siksa yang keras. (24) Sesungguhnya

jika kamu tanyakan kepada mereka,'Siapakah
yang menciptakan langit dan bumi?' Tentu
mereka akan menjawab,'Allah.' Katakanlah,
'Segala puji bagi Allah.' Tetapi, kebanyakan
mereka tidak mengetahui. (25) Kepunyaan
Altahtah apa yang di langit dan yang di bumi.
Sesungguhnya Allah Dialah Yang Mahakaya
lagi Maha Terpuji (26) Seandainya pohon-
pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi
tut"), ditambahkan kepadanya hrjuh laut (lagi)
sesudah (keringnya), niscaya tidak akan habis-
habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesung-
guhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijak-
sana. (27) Tidaklah Allah menciptakan dan
membangkitkan kamu (dari dalam kubur) iur
melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan
membangkitkan) sahr jiwa saja. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
(28) Tidakkah kamu memperhatikan bahwa
sesungguhnya Allah memasukkan malam ke
dalam siang dam memasukkam siang ke dalam
malam. Dan, Dia tundukkan matahari dan
bulan masing-masing berjalan sampai kepada
waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya
Allah Matra Mengetahui apa yang kamu kerja-
kan. (29) Demikianlah, karena sesungguhnya
Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya apa
saja yang mereka seru selain dari Allah itulah
yang batil. Sesungguhnya Allah Dialah Yang
Mahatinggi lagi Mahabesar. (30) Tidakkah
kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya
kapd ihr berlayar di laut dengan nikmat AIlatL
supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian
dari tanda-ta.nda (kekuasaan)-Nya Sesungguh-
nya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang
sangat sabar lagi banyak bersyukur. (31) Dan,
apabila mereka dilamun ombak yang besar
sepertigunung, mereka menyeru Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka,
tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai
di darata& lalu sebagian mereka tefaF menem-
puh jalan yang lurus. Dan, tidak ada yang
mengingkafi ayat-ayat Kami selain orang-
orang yang tidak setia lagi ingkar. (32) Hai ma-
nusia, bertakwalah kepada Thhanmu dan
takufilah suatrr hari yang (pada hari ihr) se-
orang bapak tidak dapat menolong anaknya
dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong
bapalcrya sedikit pun Sesungguhnya janji Allah
adalah benar, maka janganlah sekali-kali
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kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan
jangan (p"1.) penipu (setan) memperdayakan
kamu dalam (menaati) Allah. (33) Sesungguh-
nya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah
pengetahuan tentang hari kiama! dan Dialah
yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa
yangada dalamrahinr- Tia.da seorangPun yang
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang
akan diusahakannyabesok Da"n, tiada seorang
pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia
akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Me-
ngetahui lagi Maha Mengenal." (34)

Pengantar
Al-Qur'an yang mulia ini datang untuk menyeru

fitrah manusia seiring dengan logikanya. Ia dihrrun-
kan oleh Pencipta fitrah itu, Yang Maha Mengeta-
hui tentang apayang baikbaginya danyang mem-
perbaikinya, Yang Maha Mengetahui bagaimana
harus berdialog dengan fitrah itu, dan Yang Maha
Mengenal jalan memasukinya dan mempengaruhi.
nya.Ia datang menawarkan kepada fitrah itu haki-
kat yang tersimpan di dalamnya sebelumnya dan
apa yang dikenal oleh fitrah itu sebelum ia diseru
oleh Al-Qur' an ini. Karena, pada dasarnya fi trah itu
terbangun di atas kemurnian dan pokok asalnya
yang pertama.

Itulah hakikat pengakuan keberadaan Pencipta
dan keesaan-Nya, mengarahkan kepada-Nya se-

mata-mata segala ibadah dan tobatbersama dengan
bahtera seluruh makhluk yang ada yang semuanya
menuju kepada Penciptanya dengan bertasbih dan

bertahmid. Hanya saja fitrah itu kadangkala ditutup
oleh awan kehidupan dunia ini, dan ditimbuni oleh
lebatnya daging dan darah. sehingga,dorongan-
dorongan hawa naJsu dan syahwat memalingkan-
nya dari jalan kebenaran.

Di sini Al-Qur'an datang untuk menyeru fitrah
dengan logika yang dikenalnya, menawarkan ke-
padanya hakikat yang dilupakannya dengan metode
yang akrab dengannya. Al-Qur'an itu mendirikan
manhaj kehidupan seluruhnya di atas asas hakikat
ini, di mana manhaj tersebut lurus dan seiring de-

ngan akidah, fitrah, dan jalan menuju Ktraliq Yang
Maha Esa, Maha Mengatur, dan Maha Mengetahui.

Surah Makkigrah ini merupakan salah satu
contoh dari metode Al-Qur'an dalam berdialog de-

ngan hati manusia. Ia membahas tentang perma-

salahan akidah dalam jiwa-jiwa orang-orang mu-
slrikyang telah menyimpang dari akidah. Sesung-
guhnya permasalahan itu merupakan bahasan yang

ingin dibahas tuntas oleh surah-surah Makkilyah,
dengan metode yang bermacam-macam dan dari
sudut yang berbeda-beda. Ia dapat mencapai hati
manusia sehingga dapat menangkapnya dari segala
penjurunya. Ia dapat menyentuh relung-relung hati
dengan berbagai pengaruh yang dapat mem-

bangkitkan dan mpnyemangati fitrah manusia.
Permasalahan akidah ini di sini diringkas dalam

masalah pengesaan Ktraliq, beribadah kepada-Nya
semata-mata, dan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya.

Juga meyakini kehidupan akhirat dan segalayang
terjadi di dalamnya. Yaitu, hisab yang detail dan
balasan yang adil, dan dalam mengikuti apa-apa
yang diturunkan oleh Allah dan meninggalkan
akidah dan adat-istiadat lainnya.

Surah ini memaparkan permasalahan ini dengan
cara yang membangkitkan pemikiran untuk me-

ngenal metode Al-Qur'an yang menakjubkan dalam
berdialog dengan fitrah dan hati. Setiap dai sangat
membufuhkan perenungan tentang metode ini.

Sesungguhnya Al-Qur'an itu memaparkan per-

masalahan ini di ruangan tempat pemaparan Al-

Qur'an itu sendiri. Yaitu, ruangan alam semesta
yang agung ini meliputi langit, bumi, matahari,
bulan, siang, malam, daratan, lautan, ombak, hujan,
tumbuh-tumbuhan, dan pepohonan. Ajang pema-

paran di alam semesta ini terjadi berulang-ulang. Se
hingga, seluruh alam semesta beralih menjadi
saksi-saksi dan tanda-tanda yang berbicara serta
menjadi bukti-bukti yang tersebar tentang iman dan

tanda-tandanya. Ia mengajak hati.hati manusia,
mempengaruhinya, dan menghidupkannya, serta
mengajaknya berjalan di atas jalur-jalur dan jalan-
jalannya.

Karena persoalannya sama dan ajang pemapar-

annya juga sama, maka persoalan ifu dipaparkan
dalam surah ini sebanyak empat kali dalam empat
penelusuran. Dalam setiap penelusuran ia ber-
keliling dengan hati manusia dalam alam semesta
yang besar ini. Pada tiap penelusuran selalu ada
pengaruh-pengaruh dan efek-efek positif yang
baru. Dan, ia juga mengikuti alur dan karalcteryang
baru dalam pemaparan dan penelusuran. Setelah
penelusuran itu ada komentar yang diawali dan
diakhiri dengan metode yang sangat menakjubkan.
Di dalamnya terdapat kenikmatan bagi hati dan
akal, di samping juga terdapat daya tarik dan
dorongan-dorongan yang mempengaruhi dan me-

rangsang daya respons dan penerimaan.
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Penelusuran pertama diawali dengan huruf-
huruf yang terpufus-putus. Ia menetapkan bahwa
surah ini merupakan bagian yang sejenis dengan
huruf-huruf tersebut. Surah ini terdiri dari ayat-ayat
dari kitab yang penuh dengan hikmah dan ia me-
rupakan hidayah dan rahmat bagi orang-orang
yang berbuat baik dan ihsan. Orang-orang yang
berbuat baik dan ihsan tersebut adalah mereka
yang "mendirikan shalat, menunaikan lakat, dan
merekn yakin aknn adanya negeri akhirat".

Ia menetapkan tentang perkara keyakinan ter-
hadap akhirat dan perkara ibadah kepada Allah
semata-mata. Bersamaan dengan itu terdapat peng-
aruh dan efek yang membekas dalam jiwa yang
sangat mendalam,

'Merekn itulnh orang-zrang yang tetap mendapat pe-
tunjuk dari Tilh"annya dan merekn itulnh orang-orang
yang beruntu4g. " (Luqman: 5)

lantas siapa yang tidak menghendaki menjadi
orang{rang yang menang dan beruntung?

Pada sisi lain yang bertentangan dan berlawan-
an, terdapat gambaran tentang kelompok orang-
orang yang sengaja,

".. -trilempergunnknn perknnan yang tidnk buguna untuk
meny esatkan (m"anustQ dnri j alnn Allnh tnnpa pengeta-

huan dan menjadikan jalnn Allah itu olok-olokan...."

Berita tentang mereka disegerakan dengan in-
fofmasi tentang pengaruh dan efek yang sangat
membekas dalam jiwa. Yaitu, suafu gambaranyang
sangat menakutkan dan pantas mereka dapatkan
sesuai dengan sikap mereka yang memperolok-
olokkan ayat-ayat Allah,

"...Merekn itu aknn memperoleh a<ab yangmenghina-
kan."(Laqman:6)

Kemudian redaksi meneruskan gambaran ten-
tang gerakan-gerakan dan perilaku-perilaku kelom-
pok ini,

'Apabiln dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia
berpaling dengan menyombongknn diri seolnh-olnh dia
belum mendengarny a .... "

Bersamaan dengan gambaran itu terdapat han-
taman yang sangat membekas dalam jiwa yang
menghantam kelompok ini,

"...seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya...."

Ada pula hantaman lain yang menakutkan di-
sertai hardikanyang nyata atas kelompokitu dalam
ungkapan ayat,

"...Maka beri kabar gembiralah dia dengan aanb yang
pedih." (Laqrnan:7)

Informasi dengan kata'bi"syarah'yang bermakna
kabar gembira atas azab itu merupakan penghinaan
dan hardikan yang nyata!

Kemudian redaksi kembali menggambarkan
tentang orang-ofang yang beriman dengan mem-
perincikan sedikit tentang keberunhrngan mereka
yang telah dibahas secara gamblang pada awal
surah ini. Juga menjelaskan tentang balasan bagi
mereka di hari akhirat sebagaimana ia telah men-
jelaskan pula tentang pembalasan terhadap orang-
orang yang mengolokolok dan sombong,

"Sesunguhnya lrang-zrang yang beriman dan me-
ngerjaknn amol-amal saleh, bagi merekn. surga-surga
yng penuh kenikmatan, keknl mereka di dalamnya,
sebagai janji Allah yang benar. Dialah Yang Maha-
perkasa lagi Mahabijaksana." (Luqman: 8-9)

Di sini dipaparkan tentang lembaran alam se-
mesta yang besaryang dijadikan sebagai bukti yang
merangsang fitrah dari segala penjuru dan me-
nyerunya dengan segala bahasa dan isyarat. Juga
mengarahkannya kepada kebenaran yang dahsyat,
di mana mereka kadangkala melewatinya dengan
acuh tak acuh,

'Dia menciptaknn lnngit tanpa tiang yang knmu me-
lihatnya dan Dia meletakknn gunung-gunung (di per-
mukaan) bumi supaya bumi itu tidakmenggoyangknn
kamu, dan memp erkembangbiakkan p adn ny a s egala
macam jenis binatang. Kami turunknn air hujan dari
lnngit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam
tumbuh-tumbuhan yang baik." (L'uqrrl.an: 10)

Di hadapan tanda-tanda dan bukti-bukti alam
semesta ini, yang sangat dahsyat dan menggetar-
kan perasaan, redaksi mengarahkan sasarannya ke-
pada kegamangan hati yang liar, yang telah men-
jadikan dan menciptakan sekutu-sekuhr bagi Allah.
Padahal, ia menyaksikan dan melihat ciptaan-Nya
yang luar biasa dan agung,

"Inil.ah ciptaan Allah, rutka pnlth"atknnltth olehmu ke -
pada-Ku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-
s e mb altn n (mu ) s e lain Allah. S e b e narny a 0 r ang- 0r ang
yang rulim itu berada dalam kesesatan yang nyata."
(Luqman: ll)

Pada sentuhan alam yang dahsyat dan menda-
lam ini berakhirlah penelusuran pertama dengan se
gala persoalannya dan pengaruh-pengaruhnya, yang
dipaparkan dalam alam semesta yang agung ini.
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Penelusuran kedua diawali dari relung-relung
jiwa-jiwa manusia dan membahas persoalan di

dalam dirinya sendiri dengan gaya bahasa yang

baru dan pengaruh Yang baru Pula,

"Sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada

Luqman...."

Iantas apa tabiat dari hikmah itu dan apa karak-

ternyayang menonjol dan langka?

Sesungguhnya ia disimpulkan dalam mengarah-

kan diri agar bersyukur kepada Allah'

"...Yaitu,'Berqukurlnh lzpadn Alkh.... "'(Luqman:
t2)

Itulah hikmah dan itulah pengarahan yang brjak-

sana. I-angkah berikutnya adalah pengarahan Luq-

man terhadap anaknya dengan nasihat, yaitu na-

sihat seorang yang bijaksana kepada anaknya' Ia

adalah nasihat yang membebaskan orang dari se-

Sala aib. Pemilik dan pemberi nasihat itu pasti telah

dianugerahkan hikmah kepadanya. Ia adalah se-

buah nasihat yang tidak mengandung tuduhan,

karena tidak mungkin nasihat seorang ayah kepada

anaknya mengandung tuduhan.
Nasihat itu mengandung pengikraran terhadap

persoalan tauhid yang telah ditetapkan pada pene

lusuran pertama. Dan, penyinggungan tentang per-

soalan akhirat disebutkan pula dengan disertai
pengaruh-pengaruh dalam jiwa dan pengaruh-

pengaruh yang baru,

'Dan ingatlnh lutikn Luqmnn bnkata lupada anak-

nya, di iaktu ia memberi pelaiaran lupadanya, 'Hai

inakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,

ttturgguirrry i mempers ekutuknn (Allah) adalnh b enar -

b ermTtu <ailman y ang b e nnr. "' (Luqman : 13 )

Perkara ini dikuatkan lagi dengan pengaruh

yang lain. Kemudian dipaparkanlah hubungan an-

tara seorang anak dengan ayah dan ibunya, dengan

gayabahasayang penuh dengan kasih sayang dan

rahmat,

"Dan Kami perintahkan leepada manusia (berbuat

baik) tepann dua orang ibu bapaloty a. Ibuny-a telnh me-

ngandingnya d.al"am luadaan lemah yang 
-bertambah-

imbah, dan menyapihnya dnl.am dua tahun."'"

Redaksi mengpbungkan dan menghubungkan

antNa kesyukuran kepada Allah dengan kesyu-

kuran dan berterima kasih kepada kedua orang tua,

hanya saja kesyukuran kepada Allah harus dike-

depankan,

".. . B u sy u kur kh kep adn - f\u dnn fup a da du a o r ang ib u

bap akmu, hany a lup ada- Kulah kembalimu." (Loq-

man: 14)

Kemudian Al-Qw' an menetapkan tentang kaidah

pertama dalam perSoalan akidah. Yaitu, bahwa ikat-

an akidah merupakan ikatan pertama, sebagai pe-

ngantar pembuka, pemberi rekomendasi, dan mu-

kadimah bagi ikatan nasab dan darah. Walaupun

dalam ikatan nasab dan darah terdapat kekuatan

cinta dan kasih sayang yang kua! namun ia berada

dalam urutan berikutnya setelah ikatan akidah yang

pertama itu,

'Jilw luduany a mem.alsamu untuk memp ersekutuknn

dengan Aku sesuatu yang tidak ada peygaqhuanmzt

tmtang itu, makn j anganlnh lamu mmgilcuti lulyany a.

fugail;lah kcduanya dengan baik, dan ikutilah jal"an

urang yang lembak lupada-Ku.'.."

Dan, ditetapkanlah bersamaan dengan itu ten-

tang perkara akhirat,

"... Kemudinn hnny a kepadn- Kulnh kcmbalimu. Makn,

Kuberitaknn kepadamu apa yang telah knmu lcerja'

lan."(Luqman: 15)

Kemudian perkara akhirat itu diikuti dengan

pengaruh yang dahsyal Yaitu, gambaran tentang

luasnya ilmu Allah, ketelitian-Nya, cakupan ilmu-

Nya dan peliput4nnya. Sebuah gambaran yang

menggetarkan nurani manusia ketika ia mengikuti-

nya dalam alam semestayang luas ini,

"(Luqman berkata), 'Hai annkku, sesungguhnya jikn
ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada

dalnmbatu atau dilnngit atau di dnlnmbumi, niscaya

Atlah aknn mendatangkanrry a (membalnsiny a).'Se-
sungguhnya Allah Mahahnlus Lagi Maha Mengeta-

hui."'(Luqman: 16)

Lalu Luqman meneruskan nasihatnya kepada

anaknya dengan beban-beban akidah, dengan pe
rintah beramar makruf dan nahi mungkar' serta

bersabar atas segala konsekuensinya' Semua itu
adalah risiko yang harus dihadapi oleh pemegang

akidah ketika dia melangkah dengan langkahJang-

kah yang merupakan tabiat dari akidah tersebut.

Sehingga, dia dapat melampaui dirinya sendiri ke
pada selain dirinya,

"... D an b r s ab arkh tn hntap ap a y ang mmimp a knmu.

Sesunguhnya yang demikian termnsuk hnl-lml yang

dtw ai lbtrnn' (oizn ettn\." (Luqman: 17)
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Bersamaan dengan perintah amar makruf dan
nahi mungkar, bersabar atas segala konsekuensi-
nya, dan semua risiko yang harus dihadapi dan
yang menimpa diri, maka seorang dai harus ber-
adab dengan adab seorang dai yang merupakan
penyeru kepada Allah. Yaitu, agar tidak sombong
terhadap manusia sehingga dengan perilaku ter-
sebut dia merusak perkataan baik yang telah dia
serukan dengan contoh buruk yang dilakukannya,

'Janganlah knmu memalinglan mukn kamu d.ari ma-

nusia (mrerut sombong) dan janganlnh knmu berjalan

di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah
tidnk menyukti orang-orang yang sombong lngi mem-

banggakan diri. Dan, sednhanal"ah knmu dalam ber'
jalan dnn lurmkknnl"ah sltaramu. Suunguhnya sebu-

ruk-buruk suara ialah suara luledai."(Luqman: 18-

1e)

Pengaruh jiwa sangat membekas pada peng-

hinaan terhadap segala sikap membusungkan dada

dan sikap meninggikan suarayang terdapat dalam
ungkapan ayat tersebul Dengan perkara itu, ber-
akhirtah penelusuran kedua ini, di mana ia mem-
berikan solusi terhadap masalah dengan dirinya
sendiri serta dengan pengaruh-pengaruh yang
baru dan dengan gaya bahasa yang baru pula.

*frt

Penelusuran ketiga diawali dengan perkara
yang telah disebutkan sebelumnya dalam ruang
langit dan bumi. Perkara yang disertai dengan
pengaruh yang diambil dari hubungan manusia de-

ngan langit dan bumi serta apa yang ada di dalam-
nya dari kenikmatan yang telah ditundukkan oleh
Allah kepada manusia. Namun, mereka malah tidak
bersyukur kepada-Nya,

'Tidnkknh kamu pnhatikan sesungguhnya Allnh telnh

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di
lnngit dnn apa yang di bumi serta menyempurnakan
nikmat-Nya lnhir dan batin. Dan, di antara manusia

ad"a yang membantah tentang (keesaan) Allnh tanpa

ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang
membui penerangan." (Luqman: 20)

Dalam suasana pengaruh yang seperti itu, tam-
pak sekali bahwa berdebat tentang Allah adalah
perkara yang sangat mungkar dan diingkari oleh
fitrah serta dibuang jauh-jauh oleh hati yang lurus.
Setelah itu diikuti dengan pengingkaran sikap ke-

kufuran dan kejumudan,

'Dan apabikt dikntaknn kepada merekn, 'Ikutilah apa

y ang diturunknn Allah.' Mere ka menj aw ab,' (Tidak),

tapi knmi (hnnya) mengikuti apa yang kami dapati
bapak-b ap ak knmi mengnj aknnny a.'.... "

Ia adalah sikap yang bodoh dan layak dihapus-
kan.

Kemudian di.lkuti pula dengan pengaruh yang
menakutkan lainnya,

"... Apakah mnelw (aknn mengikuti bapak-bapak mnekn)

walnupun setan itummyerumerekt ke dalamsiksa api
y ang meny ala-ny ala (nereka) ? " (Luqman: 21)

Oleh karena itu, dipaparkanlah perkara balasan
di akhirat yang berhubungan erat dengan perkara
iman dan kekqfuran,

"Barangsiapa y ang mmy erahlan diriny a lcepoda All"ah,

sedang dia orangyangberbuat kzbaikan, makn sesung-

guhnya ia telnh berpegang kepadn buhul nli yang knknh.

Dan, hnnya kepada Alkhkh kesud.ahan segal.a urus-

an."(Luqlrlran:22)

Dan, ia mengisyaratkan tentang ilmu Allah yang
mahaluas dan terperinci,

"Barangsiapa knfir, makn lulafrannya itu janganlah
meny e dihknnmu. H any a lup adn Knmil"ah mu ekn lrem -

bali, lalu Kami beritnknn lepada muekn apa yang telnh

merelm kerj akan. S esungguhny a Allnh Mah^a Mengeta-

hui segala isi hnti."(Luqman: 23)

Kemudian diikuti pula dengan pemaparan ten-
tang ancaman yang sangat menakutkan,

"Kami biarknn mere/u bersenang-senang sebmtar, lu-
mudian kami palca merekn (masuk) ke dal,am siksa

yang luras." (Luqman: 24)

Di dekat penutupan penelusuran ketiga ini, ma-

nusia dihadapkan wajah mereka secara berhadap
hadapan dengan logika fitrah yang dihadapi di alam
semesta ini. Sehingga, ia tidak punya pilihan lain
selain mengakui keberadaan Allah Yang Maha Esa

dan Mahabesar,

"Sesungguhnya jikn kamu tanyakan kepada mereka,

'Siapakah yang menciptakan lnngit dan bumi?' Tentu

merekn aknn menj awab, "Allnh.' Kataknnlah, "Segala

puji bagi Alkh.' ntupL kebanyaknn merekn tidak me-

ngetahui." (Luqman: 25)

Kemudian penelusuran ini dituhrp dengan feno
mena alam semestayang menggambarkan betapa
ilmu Allah itu tidak terbatas dan tidak berujung, dan
kehendak-Nyayang bebas dalam menciptakan dan

membuat segala sesuatu tanpa batasan. Fakta itu
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dijadikan sebagai bukti alam tentang kebangkitan,
penciptaan kembali, dan atas kemampuan Allah
menciptakan segala sesuatu dan membuatnya,

"seandainya pohon-pohon di bumi meniadi pena dan

Iaut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh
laut (lagi) sesudah (keringnya), niscaya tidak akan

hnbis - hnbisny a (ditulisl(nn) knlimat Allnh. S nungguh'

ny a Allnh Mahap a kn:a lngi Mahnbij als ann. Tidaklnh

Allnh menciptakan dan membangkitkan kamu (dari

dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (men-

ciptaknndan membangkitknn) satu j iw a sai a S nung
guhnya Allah Mahn Mendengar kgi Mahn Melihat."
(Luqman:27-28)

Penelusuran keempat diawali dengan feno-

mena alam yang memiliki pengaruh tersendiri
dalam hati manusia. Yaitu, fenomena malamyang
memanjang dan memasukiwaktu siang sertame-
nerobos ke dalamnya. Atau sebaliknya, fenomena

siangyang memanjang dan memasukiwaktu malam

serta menerobos ke dalamnya. Kemudian feno-

mena matahari dan bulan yang dijalankan di atas

porosnya. Keduanya bergerak dalam batas-batas
yang telah ditentukan hingga wakhr yang tidak di-

ketahui oleh siapa pun melainkan hanya oleh Allah
Penciptanya, Yang Maha Mengetahui tentang Diri-
Nya Sendiri dan tentang manusia beserta apa-apa

yang mereka lakukan,

' Tidak'kah knmu memperh.atiknn bahw a sesungguhny a

Allah memasukkan malam ke dalam siang dan me-

masukkan siang ke dalam malam. Dia tundukkan
matahari dnn bulan masing-masing berjalan sampai

fupon" w aktu y ang ditentukan, d.an sesunggufurya Allah
Mahn Mengenhul apa yang kamu kerialmn."(Loq-
man:29)

Fenomena ini dijadikan sebagai bukti bagi fitrah
atas perkara tauhid yang disebutkan sebelumnya,

"D emikianlah, kar ena s e sungguhny a Allah, D ialah
yanghnq dan sesungguhnya apa sajayangmerelm seru

selnin d.ari Allnlt itul"ah yang batil. Sesungguhnya Allnh
Diakh Yang Mahntinggi lngi Mahnb esar. " (Luqman:
30)

Redaksi ayat menyentuh hati dengan pengaruh
lain tentang nikmatAllah atas manusia dalam bentuk
perahu yang berlayar di lautan,

"Tidnlrknh knmu memp rrhntiknn bahu a sesungguhny a

kapal ltu berlayar di lnut dengan nikmat Allnh, supaya

dip erlihatkan- Ny a kep adamu s eb agian dar i tanda-
tanda (kekuasaan) - Ny a. S esungguhny a p ada y ang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tandrt bagi

semua lrang yang sangat sabar lagi bany ak bersyukur. "
(Luqman:31)

Kemudian fenomena ini dikomentari dengan
mendudukkan matlusia di hadapan logika fitrah
ketika berhadapan dengan kedahsyatan lautan
yang terlepas dari sikap tertipu dengan kemam-
puan dan ilmu, di mana sifat itu telah menjauhkan-
nya dari Penciptanya dan fenomena ini dijadikan
sebagai bukti atas perkara tauhid,

'Dan apabiln muelu dilnmun ombak y ang besar seperti

gunung, merekn menynu Allnh dmgan memurnilmn lu-
tantan lnpadn-Nya. Makn, tatknk Alkh mmlelnmnt-
kan merekn sampai di daratan, l"alu seba$an merekn

tetap menempuh jalan yang lurus. Tidak ada yang
mengingknri ayat-ayat Knmi selain lrang-zrang yang

tidak setia lagi ingkar."(Luqman: 32)

Dalam momen sebutan tentanggelombang dan
goncangan lautan, manusia diperingatkan dengan
kegoncangan yang terbesar, sekaligus ia menetap
kan perkara akhirat. Kedahsyatan hari kiamat itu
pasti akan memisatrkan ikatan darah yang tidak bisa

dipisahkan oleh goncangan di dunia ini,

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tfuhanmu dan

takutiLah suatu hnri yang (pada hnri itu) worang bapak

tidak dapat menolongannknya dttn seorangannk tidak
dapat (puk) menolong bapaknya sedikit pun. Sesung-

guhnya janji Allah adalah benar. Makn, janganlah
s ekali - kali lrchidup an dunia memp erday akan knmu,

dan jangan (pula) penipu (saan) memperdayakan

knmu dalnm (mennati) Allah."(Luqman: 33)

Pada paragraf ini dan dalam pengaruh yang
menggetarkan seluruh alam semesta ini, difutuplah
surah ini dengan ayat yang menetapkan perkara-
perkara yang ingrn diselesaikan secara keseluruh-
an dan dalampengaruhyang sangatmendalam dan

menakutkan,

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya saialah

pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada

dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengeta-

hui (dzngan pasti) apa yang aknn diusahaknnnya besok.

Dan, tind.a seorang pun yang dapat mengetahui di bumi
mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Mahn Mengenal."(Luqman: 34)

Empat penelusuran ini dengan gaya bahasanya,
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pengaruh-pengaruhnya, tanda-tandanya, dan ayat-
ayatnya merupakan contoh dari gaya bahasa Al-
Qur'an yang mulia dalam memberikan solusi dan
menyelesaikan problema hati. Ia adalah metode
pilihan dari Pencipta hati Yang Maha Mengetahui
atas segala rahasianya dan relung-relungnya. Pen-
cipta Yang Maha Mengetahui dan Maha Meliputi
atas apa-apa yang dapat memperbaikinya dan me-
tode yang baik baginya.

Sekarang mari kita masuk dalam perincian se
telah penjelasan global ini. Kami memaparkan
empat penelusuran ini dalam dua pelajaran karena
masing-masing dua penelusuran itu memiliki ikatan
dan keserasian.

Al-Qyr'an, Hikmah, dan Alam Semesta

'r*" 
" 
i g rtfi ;SJi J.i-rl.sy$ lt

r{'-$Jit}'iJii3it4.tii*'"#5!
+iS7;e,;it",#3*6?-3. j";;-{t

#t$i&
'Alif Laam Miim. Inilah ayat-ayat Al-Qian yang
mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat
bagi orang-orang yang bnbuat lubaiknn. (Yaitu) zrang-

lrang |ang men diriknn shalat, menunaiknn zaknt, dan
mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka
itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhannya dan mereka itulah orang-zrang yang
beruntung." (Luqman: 1-5)

Sebuah awalan yang dimulai dengan huruf-huruf
yang terputus; alif, lnam, miim Setelah itu muncul
informasi yang menerangkannya,

"Inilnh ayat-ayat Al-Qi an yang mengandung hik-
mah." (Luqrna:r: 2)

Informasi ini untuk mengingatkan bahwa ayat-

ayat Al-Qur'an itu terdiri dari jenis huruf-huruf itu
semua, sebagaimana yang telah dijelaskan pada

surah-surah yang diawali dengan huruf-huruf yang

terputus sebelumnya. Sifat kitab Al-Qur'an yang
dipilih di sini adalah sifat hikmah karena sesung-
guhnya tema hikmah dalam surah ini dibahas ber-
ulang-ulang. Sehingga, serasilah pilihan sifat hik-
mah itu disebutkan di sini. Sifat ini sengaja dipilih
di antara berbagai macam sifat yang digambarkan

tentangAl-Qur'an itu. Pilihan sifathikmah ini sangat
cocok dengan suasana dan wacana surah ini, se-

bagaimana biasanya demikian pula metode A1-

Qur'anyang mulia dalam mengungkapkan kesera-
sian tema-tema lainnya dalam surah-surah lain.

Gambaran Al-Qur'an dengan sifat hikmah ini
mengisyaratkan suasana Al-Qur'an yang hidup dan
berkehendak. Seolah-olah Al-Qur'an itu sesuatu
yang hidup dan bersifat sangat bijaksana dan sarat
dengan hikmah dalam perkataannya dan pengarah-
annya. Setiap perkataannya selalu mengandung
maksud dan tujuan yang hendak dicapai.

Sesungguhnya Al-Qur'an itu demikianlah ada-
nya dalam hakikatnya. Di dalamnya terdapat ruh,
kehidupan, dan gerakan. Ia memiliki kekhususan
yang istimewa. Di dalamnya terdapat hiburan dan
ia selalu bersama orang-orangyang merasakan ke-
hadiraLnnya dan hidup bersamanya serta di bawah
naungannya. Mereka merasakan kasih sayangnya
dan interaksinya seperti interaksi antara makhluk
hidup dengan makhluk hidup lainnya atau antara
seorang sahabat dengan sahabatnya.

Kitab Al-Qur' an atau ay at-ay atny ayang bijaksana
ini adalah,

'Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orangyang
berbuat kebaiknn." (Luqman: 3)

Itulah kondisi Al-Qur'an yang asli, murni, dan
kekal. Yaitu, ia berfungsi sebagai hidayah dan
rahmat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Al-
Qur'an itu mer.upakan hidayah yang dapat me-
ngantarkan orang{rang yang berbuat ihsan kepada
jalan yang menyampaikannya kepada kebenaran
dan tidak mungkin akan menyesatkan para pe-

ngembara yang berjalan di atas jalurnya. Ia meru-
pakan rahmat dengan kedamaian, ketenangan, dan
kestabilan yang ditanarnkan oleh hidayah ihr dalam
hati. Ia juga merupakan rahmat yang menuntun
kepada usahayang baik dan menguntungkan.

Selain itu, ia juga merupakan rahmatyang meng-
ikat hubungan dan ikatan arftNahati orangorang
yang diberi hidayah kepadanya, dengan nurani dan
hukum seluruh alam semesta di mana mereka
hidup di dalamnya. Juga dengan seluruh norma-
norma, kondisi-kondisi, dan kejadian-kejadian yang

dikenal oleh hati yang dituntun oleh hidayah itu dan

dikenal oleh fitrah yang tidak tersesat.

Orangorang yang berbuat ihsan itu adalah,

" Orang- orang y ang mendir ikan shalat, menunaikan

zaknt, dan merekn yakin aknn adanya negai akhirat."
(Luqman:4)



Juz XXI: Akhir al-'Ankabuut s.tl. I'ennulaan al-Ahzab (168) Ta.fsir Fi Zhilalil-Qur'an lX

Dengan mendirikan shalat dan menunaikannya
sesuai dengan semestinya pada waktunya dengan
cara sesempurna mungkin, pasti akan terealisasi
hikmah dan pengaruhnya dalam perasaan dan peri-

laku Juga terciptalah dengannya hubungan yang
erat antara hati dengan Tuhan; dan sempurnalah
keakraban denganAllah dalam merasakan manis-
nya hubungan yang mengikat hati dengan shalat.

Penunaian zakat pasti dapat merealisasikan dan
menegakkan dominasi jiwa atas nafsu kebakhil-
annya secara fitah. Zakatmerupakan penegakan
dan pembangunan sistem masyarakat dan kaum
muslimin yang bersandar kepada saling mengasuh
dan saling menolong. Orang-orang yang diberi
keluasan dan orang-orang yang bernasib kurang
baik, secara bersama-sama merasakan kepercaya-
an, ketenangan, dan kasih sayang hati yang tidak
dihancurkan oleh kemewahan dan tidak pula oleh
kesengsaraan.

Sementara itu, keyakinan terhadap kehidupan
akhirat merupakan jaminan yang selalu menyadar-
kan hati manusia, mengajaknya untuk meraih ka-
runia di sisi Allah, menguasai segala jebakan-jebak-

an norma dunia, dan mengangkatnya dari per-
budakan kenikmatan hidup duniawi. Juga merasa-
kan pengawasan dari Allah dalam keadaan tersem-
bunyi dan terang-terangan, dalam perkara yang
remeh dan perkarayang besar. Bahkan, menyam-
paikan kepada derajat ihsan sebagaimana sabda
Rasulullah,

"Iluan itu adalah engkau beribadah kepada Allah,
seolah-olah engkau melihat-Nya. Dan, bila engkau

tidak mampu bersiknp seolah-olah meliltat- Nya, makn
yakinl"ah bahwa sesungguhnya Dia melihntma. "(HR
Bukhari dan Muslim)

Orang-orang yang berbuat ihsan itu adalah
mereka yang menjadikan kitab Al-Qur'an sebagai
petunjuk hidayah dan rahmat bagi mereka. Karena
mereka dengan segala keterbukaan dan kemurnian
hati, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan
dalam berinteraksi dengan kitab itu, mencapai
hidayah dan cahaya yang terdapat di dalam tabiat
Al-Qur'an itu, dan menemukan tujuan dan target-
nya yang bijaksana. Jiwa-jiwa mereka merasakan
kedamaian, keserasian, kecocokan, kesafu an arah,
dan kejelasan jalan.

Sesungguhnya Al-Qur' an ini pasti memberikan
kepada setiap hati sesuai dengan daya respons,
keterbukaan, dan pencerahan yang terdapat dalam
hati itu. Juga sesuai dengan kadar penerimaannya

dalam cinta dan kasih sayangnya, pencadannya dan
pemuliaannya terhadap Al-Qur' an itu. Sesungguh-
nya Al-Qur'an itu adalah wujud yang hidup dan
menjalin hubungan kasih dengan hati yang jujur
serta berinteraksi dengan perasaan yang mengarah
kepadanya dengan kasih sayang dan cinta.

Orangorang yarlg mendirikan shalat, menunai-
kanz,akat, dan meyakini kehidupan akhirat adalah,

"Orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhannya dan mnekn itulah orang-orang yang ber-

untung."(Luqman: 5)

Barangsiapa yang diberi hidayah, maka ber-
untunglah dia karena dia berjalan di atas cahaya.
Dia pasti sampai kepada tujuannya, selamat dari
kesesatan dunia, dan selamat pula dari hukuman
kesesatan di aldriral Dia pasti merasakan ketenang-
an dalam perjalanannya di atas planet bumi ini, dan
segala langkahnya pasti serasi dengan perputaran
planet-planet dan hukum-hukum alam semesta.
Sehingga, dia selalu merasakan hiburan, ketenang-
an, dan interaksi dengan segala sesuatu yang ada
dalam alam semesta ini.

Orang-orang yang mendapat hidayah dengan
kitab Al-Qur'an dan ayat-ayabrya, orang{rang yang
berbuat ihsan, orang{rang yang mendirikan shalat,
orang-orznrg yang menun al<m zakal orang-orang
yang yakin kepada kehidupan akhirat, dan orang-
orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan
akhirat, ... mereka merupakan suatu kelompok. Di
hadapan mereka ada kelompok lain yang berse-
berangan,

Af ,fi ,y# +QtA 
";o- 
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'Dan di antara manusia (adn) yang mempergunakan
perkntran yang tidnk bergun"a untuk menyesatknn (mn-

nusia) dnri jalnn Alkh tanpa pengetahuan dan men-
jadikan jalnn Allah itu olok-olokan. Merekn itu aknn
memperoleh aqab yang menghinakan. Apabik dibaca-
knn kepadanya ayat-ayat Kami, di.a bnpalingdengan
merry ombonglrnn diri seolnh- olnlt dia b elum mtndzngar -

nya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya.
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Maka, beri kabar gembiralah dia dengan aab yang
pedih."(Luqman: 6-7)

"Lahwul ltadits" adalah setiap perkataan yang
melenakan hati dan menghabiskan waktu. Ia tidak
menghasilkan buah ap*apadan tidak mendatang-
kan hasil yang sesuai dengan tugas manusia yang
dijadikan khalifah untuk memakmurkan bumi de-

ngan kebaikan, keadilan, dan perbaikan. Tugas
inilah yang ditetapkan oleh Islam tentang tabiatnya,
batasannya, sarananya, dan menggambarkan jalan-

nya. Nash Al-Qur'an ini umum dalam penggambar-
ancontoh darimanusiayang selalu ada dalam setiap
zarnut dan setiap tempat.

Beberapa riwayat mengisyaratkan bahwa ia ada-

lah gambaran tentang kejadian tertentu dan khusus
yang terjadi pada komunitas kaum muslimin yang
pertama. An-Nadhar ibnul-Harits membeli bebe-
rapa buku yang berisi tentang cerita-cerita orang-
orang Persia, kisah-kisah kepahlawanan dan pepe
rangan mereka. Kemudian dia duduk di jalanyang
biasa dilalui oleh orang-orang yang pergi men-
dengarkan Al-Qur'an dari Rasulullah Dengan
usahanya itu, dia ingin menarik orang-orang untuk
mendengarkan kisah-kisah ifu dan merasa cukup
dengannya tanpa berpaling lagi kepada kisah-kisah
Al-Qur'an yang mulia.

Namun, nash Al-Qur'an ini sangat umum bila
dibandingkan dengan kejadian khusus ini, kalau
riwayat yang menyebutkannya benar-benar sahih.
Nash ini menggambarkan tentang kelompok manu-
sia yang ciri-cirinya sangat jelas dan selalu ada di
setiap waklu dan tempat. Dan, mereka pun ada pada
zarflatdakwah Islamiah di abad pertama ditengah
masyarakat Mekah di mana ayat-ayatini turun.

'Dan di antara manusia (ada) yang mempergunakan
per kataan y ang tid"ak berguna.... "

Dia membelinya dengan harta bendanya, mem-
belinya dengan waktunya, dan membelinya dengan
kehidupannya. Dia mengeluarkan harga-harga dan
ongkos-ongkos yang mahal itu dalam permainan
yang murah. Dia menghabiskan umurnya yang ter-
batas di dalamnya, padahal umurnya tidak mungkin
dikembalikan dan tidak mungkin kembali dengan
sendirinya. Dia membeli permainan itu,

"...Untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah
tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu
olok-oloknn...."

Jadi, dia sangat bodoh dan tertutup, tidak ber-
perilaku berdasarkan ilmu dan tidak memiliki

target dan citacita yang bijaksana. Dia berniat dan
memiliki tujuan yang buruk, yaitu dia ingin me-
nyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia menyesat-
kan dirinya sendiri dan juga menyesatkan orang
lain dengan permainan yang dia habiskan seluruh
hidupnya di dalamnya. Dia berperilaku dan beradab
sangat buruft, ftalpna mempermainkan jalan Allah
dan menjadikannya sebagai bahan olokolok. Dan,
dia menghina manhaj yang digarnbarkan oleh Allah
bagi kehidupan ini dan bagi seluruh manusia.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menghina dan me-
ngancam kelompok ini, sebelum ia menyempurna-
kan gambaran utuh tentang sifat-sifat orang-orang
yang demikian dalam keterangan surah ini.

'...Mereka itu aknn memperoleh wab yang menghinn-
kan." (Luqrnan: 6)

Penggambaran azab bahwa ia merupakan ke-
hinaan, itu merupakan perkara yang disengajakan
di sini untuk menjawab keburukan adab dan olok-
olokan mereka terhadap manhaj Allah dan jalan-

Nyayang lurus.
Kemudian redaksi meneruskan penyempurna-

an gambaran tentang kelompok ihr,

'Apabila dibacakan lepadanya ayat-ayat Knmi, dia
berpaling dengan menyombongknn diri seol"ah-ol"ah dia
belum mendengarny a .... "

Ia merupakan gambaran fenomena yang di
dalamnya terdapat gerakan yang melukiskan karak-
ter orangyang sombong, berpaling, dan meremeh-
kan. Oleh karena itu, redaksi pun menghadapinya
dengan perumpamaan yang menghinakan dan me
rangsang ejekan dan cemoohan terhadap corak
sikap itu,

"...Seakan-akan ada sumbat di ludua telinganya ...."

Seolaholah benda yang berat di telinganya itu
benar-benar menutupnya dan menghalanginya dari
mendengar ayat-ayatAllah yang mulia. Kalau tidak,
maka tidak seorang manusia pun yang mendengar-
kan ayat-ayat tersebut kemudian dia berpaling
dengan sikap yang hina seperti itu. Kemudian
redaksi ayat menyempurnakan isyaratyang hina itu
dengan hardikan dan ejekan yang nyata,

"...Maka beri kabar gembiralah dia dengan aab yang
pedih." (Luqman..7)

Bisyarah 'kabar gembira' pada tema seperti ini
tidak lain hanyalah hardikan yang menghinakan,
yang sesuai dan pantas bagi orangorangyang som-
bong dan memperolokolokkan.
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Pada momen bahasan tentang pembalasan atas

orang-orang kafir yang sombong dan berpaling, Al-
Qur'an sengaja mengambil kesempatan untuk
membahas balasan bagi orang-orang yang beriman
dan beramal saleh. Yaitu, orang{rang yang dibahas
secara umum pada awal surah ini. Dan, di sini ter-
dapat bahasan sedikit perincian tentang keber-
unfungan dan kemenangan merekayang diterang-
kan secara global di sana,

# d\ #ft .;rAi \-);JVc o i:t "ot

-& . ,?", /?'/rrcf. 7,1rnzb.z-z /

& e\4 fer \t- ttt xjta-o$7
"Sesungguhnya zrang-zrang yang beriman dan me-

ngerjaknn amal-amal saleh, bagi merekn surga-surga

yang penuh kenikmatan, keknl mereka di dalamnya,

sebagai janji Allah yang benar. Dan, Dialah Yang

Mahap erkas a lngi Mahnb ij alcs ana. " (Luqman : 8-9)

Di manapun Al-Qur'an membahas tentang balas-

an dan pahala, ia selalu menyebutkan sebelumnya
tentang amal saleh bersama iman. Jadi tabiat akidah
Islamiah menentukan bahwa iman tidak boleh
hanya berakar dalam hati sebagai hakikat yang
tidur, statis, menganggur, dan tersimpan begitu
saja. Namun, sesungguhnya akidah itu adalah haki-
katyang hidup, dinamis, dan terus bergerak. Ketika
akidah itu mengakar dalam hati dan sempurna,
maka ia akan menggerakkannya. Sehingga, me-
realisasikan hakikatnya dalam perbuatan, gerakan,

dan perilaku, untuk menerjemahkan tabiatnya
dengan bekas-bekas dan pengaruh-pengaruh yang
jelas dalam alam yang nyata dan memberikan infor-
masi tentang kenyataan yang ada dalam alam nurani.

Mereka orang-orang yang beriman dan
merealisasikan iman mereka dengan amal saleh,

"...Bagi merela surga-surga yang penuh kenikmatan. "
(Luqman: 8)

Bagi mereka taman dan kebun-kebun dalam
surga itu dan kekekalan sebagai realisasi bagijanji
Allah yang pasti.

"...Kekal merela di dalnmnya sebagai j anj i Allah y ang

benar...."

Karunia sang Pencipta atas makhluktelah sam-
pai kepada derajat di mana Dia mewajibkan diri-Nya
Sendiri untuk berbuat ihsan kepada mereka. Hal ini
sebagai balasan bagi perbuatan ihsan mereka demi
diri mereka sendiri, bukan demi Allah karena Dia
Mahakaya atas segala sesuatu.

" ... Dialah YangMahaperkasa lagi Mahabijal<sana."
(Luqman:9)

Dialah Yang Maha Berkuasa atas realisasi janji-

Nya; Yang M ahabijaksana dalam penciptaan, janji,

dan realisasinya.

Bukti kekuasaan, bulti kebijaksanaan, dan tanda
persoalan-persoalan yang sebelumnya terdapat
dalam arahan surah, ... adalah alam semesta yang
besar dan agung ini.Tidak seorangpun darimanu-
sia yang berani mengakui sebagai penciptanya.
Dan, tidak seorang pun dari tuhan lain yang berani
mengakui telah menciptakannya selain Allah.

Alam semesta ifu sungguh besar, agung, sangat
sistematis, penciptaannya sangat serasi dan detail.
Alam mengajak hati dan mengarahkan fihah de-

ngan terang-terangan. Alam tidak memberikan pe-

luang kepadanya untuk menghindar darinya atau
berpaling darinya. Dan, ia tidak dapat melakukan
apa-apa selain menyerahkan diri kepada kenyataan
akan keesaan PenciptanyaYang Mahaagung dan
kenyataan akan kesesatan orangorang yang me
nyekutukan-Nya dengan tuhan yang lain, sebagai ke
zaliman terhadap kebenaran yang jelas dan terang..

45t*-t'if egLVArr*r,-,tS;:ti66
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"Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu
melihatnya; Dia meletakknn gunung-gunung (di per-
mukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangknn

kamu; dan Dia memperkembangbiakknn padanya
segal.a m.acam jmis binatang. Kami turunlmn air hujan
dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala

Truuam tumbuh-tumbuhnn yang baik. Inilnh ciptaan

Allah, maka perlihntltnnlah olehmu kepada-Ku apa

yang telnh diciptakan oleh sembahan-sembahan(mu)

selain Allnh. Sebenarnya zrang-lrang yang zalim itu
berada dalam kesesatan yang nyata." (Luqman: 10-

11)

langit dengan kenyataannya yang tampak dan

{44
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tanpa bahasan ilmiah yang mendalam dan rumit,
mengarahkan pandangan dan indra kepada perkara
yang dahsyat, luas, dan luar biasa; baik langit itu
berupa planet-planet, bintang-bintang, dan benda-

benda lain yang mengambang di angkasa luar,
maupun langit itu berupa bangunan kubah yang

dilihat oleh mata kepala yang berada di atasnya, dan

tidak seorang pun mengetahui hakikat yang se-

benarnya tentang dirinya. Jadi, baik langit berupa
yang itu atau yang ini, semuanya mengisyaratkan
bahwa di sana terdapat makhluk yang luar biasa
besarnya, yang tidak bergantung kepada tangga
unfuk bersandar.

Manusia pasti melihatnya sejauh batas peng-

lihatan mereka, baik di malam maupun di siang
hari. Hanya dengan merenungkannya dengan mata

telanjang dan tanpa pengetahuan tentang hakikat
kedahsyatannya yang memusingkan kepala, sudah

cukup dengan sendirinya unhrk menggetarkan hati
manusia dan membuatnya menggigil di hadapan
kedahsyatan yang tidak berujung dan terbatas ini,
di hadapan sistem yang ajaib dan menakjubkan
yang mengendalikan segala makhluk dalam kese
rasian yang sempurna, dan di hadapan keindahan
yang mempesona dan menarik mata unfuk melihat-
nya sehingga tidak pernah merasa bosan. Ia me-

rangsang hati untuk memikirkannya sehingga hati
tidak pernah merasa lelah, dan menenggelamkan
indra sehingga ia hampir tidak pernah beranjak dari
perenungan yang panjang dan lama itu.

Jadi, dapat dibayangkan bagaimana sekiranya
manusia mengetahui bahwa setiap titik dari titik-
titikyang kecil ini (yang mengambang di angkasa
yang luar biasa ini), pada hakikatnya ukurannya
telah mencapai berlipat-lipat kali dari ukuran bumi
hingga berjuta-juta kali?

Dari penelusuran wisata ilmiah yang dahsyat
dalam relung-relung angkasaluar ini atas sentuhan
isyaratyang cepat ini, yaifrt, 'Dia menciptaknn l"angit

tanpa tiang yang kamu melihatnya ....", arahan re-
daksi kembali mengarahkan hati manusia kepada
bahasan tentang bumi yang di atasnya dia bernaung
dan menetap. Bumi ini ternyata sangat kecil dan ia
hanya suatu titik yang mengambang di galaksi
angkasa yang mahadahsyat.

Redaksi mengajak manusia kembali memikir-
kan bumi yang kecil ini, namun ia sangat luas dalam
pandangan manusia. Walaupun kecil, namun bumi
itu tidak mungkin dikelilingi hingga ke pelosok-
pelosoknya oleh seorang manusia pun sepanjang
umurnya dan sepanjang hidupnya. Bahkan, walau-

pun sepanjang hidupnya dia habiskan dalam me-

ngelilingi planet bumi yang kecil ini.
Redaksi ayat mengajak hati manusia kembali ke

bumi ini agar mengulang kembali pandangannya

kepada bumi itu dengan indra yang terbuka dan
penuh kesadaran. Juga agar dapat mengatasi ke-

bosanannya terha{ap kejadian yang bisajadi telah
berulang-ulang dia alami dan bisa jadi dia telah
terbiasa dengan fenomena bumi yang menakjub'
kan ini,

"...Dan Dia meletakknn gunung-gunung (di permuka-

an) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan

knmu,...."

Ar-rawaasi adalah gunung-gunung. Para ilmu-
wan geografi mengatakan bahwa sesungguhnya
gunung-gunung adalah gigi-eigi dalam lapisan bumi
ini yang tercipta dari dinginnya perut bumi dan ber-

tumpuknya serta membekunya gas di dalamnya.
Dan, ukurannya pun berkurang sehingga lapisan
bumi mengerut dan mengeriting. Sehingga, ter-
jadilah dataran-dataran yang tinggi dan lembah-
lembah yang rendah sesuai dengan pengerutan di
bagian perut bumi dalam ukuran gas ketika ia mem-
beku, hingga ukurannya pun mengecil di sana-sini.

Sesungguhnya apa pun yang dinyatakan oleh
teori ini, baik benar maupun salah, namun kitab
Allah menetapkan bahwa keberadaan gunung-
gunung itu berguna untuk menjaga keseimbangan
bumi, sehingga ia tidak miring, berat sebelah, dan

tergoncang. Bise jadi teori ilmuwan geografi itu
benar dan timbulnya gunung-gunung itu seperti
yang tampak saat ini, berfungsi sebagai penye-

imbang dan penjaga dari keseimbangan bumi, ke-

tika terjadi pengerutan gas dan kulit bumi di tarik
di sana-sini. Namun, apa pun adanya, yang harus
diyakini adalah bahwa kalimat Allah adalah yang
paling tinggi. Dia Mahabenar dan Dialah Yang
Paling Benar dalam membuat penyataan.

"...Dan Dia memperkembangbiakknn padnny a segala

macam j enis binatang.... "

Ini merupakan salah satu keajaiban alam se-

mesta yang besar ini. Jadi, adanya kehidupan di atas

bumi ini merupakan rahasiayang tidak seorang pun

mengakui bahwa dia mengetahui tentang tafsirnya
dan ilmunya. Padahal, kehidupan yang dimaksud-
kan dalam ayat itu barulah dalam bentuknya yang
pertama, yaitu dalam bentuk sel yang paling kecil
dan sering diremehkan. lantas bagaimana dengan
rahasia yang besar dalam kehidupan yang ber-
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macam-macam, dan beraneka ragam bentuk,
rakitan, jenis, ciri, dan keistimewaannya yang tidak
ada batasnya, di mana manusia tidak mungkin
mengetahui jumlahnya dan batasnya?

Walaupun demikian, banyak manusia yang
melewati keajaiban-keajaiban ini dengan mata yang

tertutup dan hati yang lalai serta nurani yang mati,
seolah-olah mereka melewati suatu perkara yang
biasa dan tidak menarik perhatian. Namun sung-
guh aneh, banyak manusia yang bukan main takjub
nya dan terpananyaketika melihat sebuah alatbuat-
an manusia, yang kecil, remeh, dan sangat seder-
hana rakitannya, bila dibandingkan dengan salah
sahr dari intisari sel kehidupan yang dikendalikan
dengan sistem yang menakjubkan dan sangat
terperinci dari Allah.

Anda tidak usah susah-susah mengambil sampel
dari sel kehidupan yang rumit, sebab contoh dalam
ayat itu saja telah cukup. Apalagi bila Anda memikir-
kan ciptaan manusia yang tubuhnya saja mengandung
ratusan proses kimia yang menakjubkan, ratusan
daya simpan untuk menyimpan dan menyebarkan
tenaga, rafusan stasiun tanpa kabel untuk mengirim
dan merespons berita, dan rahrsan fungsi yang rumit
yang tidak diketahui melainkan hanya oleh Allah
Yang Maha Mengetahui dan Maha Meliputi.

"...Dan Kami turunkan air hujan dari langit...."

Turunnya hujan dari langit merupakan salah
satu keajaiban alam semestayang sering kitalewati
dengan sikap lengah dan lalai. Air yang membuat
sungai-sungai menjadi banjir kemudian memenuhi
danau-danau, dan air itu pula yang menciptakan
mata air di dalam tanah. Semua itu disebabkan oleh
turunnya hujan dari langit dengan sistem yang
sangat menakjubkan, yang memiliki hubungan
dengan sistem langit dan bumi, serta apa yang ada

di antara keduanya. Semuanya memiliki hubungan
nasab, unsur-unsur, tabiat, dan penciptaan.

Penumbuhan segala tumbuh-tumbuhan dari
perut bumi setelah turunnya air dari langit ifu, me
rupakan keajaiban lain yang tidak pernah putus dan
berakhir. Ia merupakan keajaiban hidup, keajaiban
keanekaragaman, keajaiban warisan karakter-ka-
rakter khusus yang tersimpan dalam biji yang kecil,
kemudian ia tumbuh kembali menjadi pohonyang
besar. Sesungguhnya studi dan perenungan ten-
tang penyebaran warna-warna yang bermacam-
macam dalam satu bunga saja dari satu tumbuhan
tertentu, pasti menuntun hati yang terbuka kepada
kedalaman rahasia kehidupan dan kedalaman ke

imanan kepada Allah yang telah menciptakan ke-
ajaiban hidup ini.

Nash Al-Qur'an menetapkan bahwaAllah telah
menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berpa-
sang-pasangan,

"...LaIu Kami tumbuhkan padanya segala macam
(p as angan) tumb ulr t umb uhnn y ang b ar*. " (Luqman:
l0)

Hal itu merupakan hakikat besar lainnya di mana
ilmu pengetahuan dengan pengamatan dan riset
yang lama, baru di abad modern ini menemukan-
nya dan menetapkannya. Jadi setiap tumbuh-
tumbuhan memiliki jenis jantan dan jenis betina,
baik ia terhimpun dalam safu bunga, ataupun dalam
dua bunga dalam safu dahan, maupun ia terpisah
dalam dua dahan atau duapohon. Dan, buahtidak
akan muncul tanpa proses perkawinan dan per-
temuan pasangan hrmbuh-tumbuhan itu, sebagai-
mana proses itu berlaku dalam kehidupan binatang
dan manusia.

Pasangan tumbuh-tumbuhan itu disifati dengan
kata larim' mulia' memberikan nuansa khusus dan
sengaja dimaksudkan di tempat ini, agar ia menjadi
layak dan sesuai dengan "ciptaanAllah" dan agaria
layak diangkat ke hadapan setiap mata yang me-
mandang dengan isyarat kepadanya,

"Inilah ciptaan Allnh.... "

Pernyataan itu untuk menantang manusia de-
ngannya dan menantang dakwaan mereka yang
hina.

".. -tr4ala, perlihntknnlnh olehmu lupata- Ku apa yang
telnh diciptaknn oleh sembahnn-sembalun (mu) selnin
Allnh...."

Juga agar timbul komentar setelah tantangan itu
pada waktunya yang tepat,

"...Sebenarnya zrang-zrang yang <alim itu berada

dal"am kesesatan yang nyata." (Luqman: 11)

lantas kesesatan dan kezaliman apa lagr yang
lebih buruk dan keji daripada kemusyrikan itu,
dalam paparan alam semesta yang indah dan agung
ini?

Pada sentuhan kuat dan keras ini, berakhirlah
penelusuran wisata pertama dalam surah ini, de-

ngan penutup yang berpengaruh sangat kuat dan
mendalam.
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Nasihat Luqman kepada AnaknYa
Setelah itu dimulailah penelusuran kedua. Ia di.

awali dengan susunan tatabahasayang baru, yaifu

dengan alur bahasa cerita dan arahan tidak lang-

sung. Ia membahas tentang perkara kesyukuran
kepada Allah semata-mata dan menyucikan-Nya
dari segala kemusyrikan, persoalan akhiral amal,

dan balasan yang disebutkan di sela-sela cerita,

t;Shi.;r"1x.fi $iK$*aw^t:'
&:r+!*':iL,('1{;':y;;ifi^

"sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada

Luqman, yaitu, 'Bersyukurlnh kepada Allah. Barang'

siapa yang bersyukur (lcepadn Allnh), makn saungguh-

nya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barangsiapa

y ang tidak bersy ukur, m.akn sesungguhnya Allnh Mahn-
' 
fnya tngi Uahn Terpuji."' (Luqman: 12)

l,uqman yang dipilih oleh Al-Qur'an unhrk me-

maparkan dengan lisannya tentang perkara tauhid
dan perkara akhirat ini, berbeda-beda dan ber-

macam-macam riwayat tentang dirinya. Ada yang

mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Dan,

ada pula yang mengatakan bahwa dia hanyalah
seorang hamba yang saleh bukan seorang nabi, dan

kebanyakan ulama mendukung pendapat ini.

Kemudian ada pendapat bahwa dia seorang yang

berasal dari Habasyah (Etiopia). Ada pula yang

mengatakan bahwa dia seorang Namibia. Ada juga

yang mengatakan bahwa dia seorang hakim di
antara hakim-hakim yang ada dalam bangsa bani
Israel. Siapa pun seorang yang bernama l.uqman
itu, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa dia adalah

seorang yang diberi hikmah dan kebijaksanaan

oleh Allah, yaitu hikmah yang mengandung dan

menuntut kesnrkuran kepada Allah,

"Sesunguhnya telah Kami berikan hikrnah lupada

Luqman, yaitu,'Bersyukurl"ah laqadn Allnh.... "'

Ini merupakan pengarahanAl-Qur'an yang me-

ngandung seruan kepada kesyuliuran kepadaAllah

sebagai sikap meneladani Luqman yang bijaksana

dan terpilih, di mana Al-Qur' an memaparkan kisah-

nya dan nasihatnya. Di samping pengarahan yang

terkandung ihr, terdapat pula pengarahan yang lain.

Karena, kesyukuran kepada Allah hanyalah bekal
yang tersimpan bagr orang yang menyatakannya

dan ia bermanfaat baginya. Sedangkan, Allah ada-

lah Mahakaya dan tidak membutuhkannya. Jadi
Allah dengan diri-Nya Sendiri pasti terpuji walaupun

tidak seorang pun dari hamba-Nya yang memuji-

Nya,

"...Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allnh), makn

sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya smdiri. Ba-
rangsiapa yang tidak bersyukur, maka suungguhnya

Ittnn UanArnya lngi Mahn Terpuji." (Luqman: 12)

Jadi, sangatjatfu aan sebodoh-bodohnya orang

bila dia bertolak belakang dengan hikmah ini dan

tidak membekali dirinya dengan bekal itu.

Kemudian muncullah permasalahan tauhid da-

lam bentuk nasihatyang keluar dari mulut l,r'rqman

yang bijaksana kepada anaknya,

Oydt::;*1;X)S;i-*u.+{"'alett
-'; 

> J- e'' 
a.tt,tg?li -&'+aai;ri

'Dan, ingatlnh lutika Luqman berkata lupada an'ak-

nya, di waktu ia memberi pelajaran lcepadanya, 'Hai

inakku, j anganlah kamu memp er s ekutukan Allah,

sesungguhnya memmpersekutukan (Allah) adalah

benartenar lugliman yang besar."' (Luqman: 13)

Sesungguhnya nasihat seperti ini tidak meng-
gurui dan tidak mengandung tuduhan. Karena,

orang tua tidak menginginkan bagi anaknya melain-

kan kebaikan, dan orang fua hanya menjadi pena-

sihat bagi anaknia. l.uqman melarang anaknya dari

berbuat sylrik, dan dia memberikan alasan atas

larangan tersebut bahwa kemusyrikan itu adalah

kezaliman yang besar. Pernyataan Luqman tentang

hakikat ini diperkuat dengan dua tekanan. Yang

p ertama dengan mengawalinya dengan larangan

berbuat syirik dan alasannya. Dan, yang leeduade

ngan huruf iaaa'sesungguhnya' dan huruf /a'be
nar-benar'.

Inilah hakikat yang ditawarkan oleh Nabi Mu-
hammad saw kepada kaumnya. Namun, mereka
menentangnya dalam perkara itu, dan meragukan

maksud baiknya di balik tawarannya. Mereka takut
dan khawatir bahwa di balik tawaran itu terdapat
ambisi Muhammad saw. unhrk merampas kekuasa-

an dan kepemimpinan atas mereka. Sekarang apa

yang dapat dituduhkan kepada Luqman yang bijak-

sana yang menawarkan hakikat tersebut kepada

anaknya dan menyuruhnya untuk mengamalkan-

nya?

Nasihat seorang ayah kepada anaknya adalah



Juz XXI: Akhir al-'Ankabuut s.cl. I'ennulaan al-Altzob (r74) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an IX

bebas dari segala s)'ubhat dan jauh dari segala pra-
sangka. Sesungguhnya perkara tauhid dan larang-
an berbuat syirik merupakan perkara lama yang
selalu diserukan oleh orang-orang yang dianu-
gerahkan hikmah oleh Allah di antara manusia.
Tidak ada kehendak lain di baliknya melainkan ke
baikan semata-mata, dan sama sekali tidak meng-
hendaki selain yang demikian. Inilah pengaruh jiwa
yang dimaksudkan dalam ayat di atas.

Dalam nuansa nasihat seorang bapak kepada
anaknya, Al-Qur'an memaparkan hubungan antara
kedua orang fua dengan anak-anak mereka dalam
tata bahasa yang detail dan teliti. Ia menggambar-
kan hubungan ini dalam gambaran yang meng-
isyaratkan kasih sayang dan kelembutan. Walaupun
demikian, sesungguhnya ikatan akidah harus di-
kedepankan dari hubungan darah yang kuat itu,

prFGtr;t;;"[i$ii(;;;,
i.3:i;1y_a15 4 h1 i 66 qN:6
**-Uac",3ji-*1{645&
J1 w igT1;1 6 Ai 4rJ ;6,:A s
;jc:*aru.tswi;*lyrr;

s
"Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)
lupadn dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mrngan-
dungnya dalam keadaan lemah yang butambah-tam-
bah, danmuryapihnya dnlnm dua tahun. Busyukurlah
lcepada-Ku d"an kepad,a dua orangibu bapakmu, futnya
kepa.da- Kulah fumbalimu.Jikn kzduanya mem.o.ksamu

untuk munpersekutuknn dzngan Aku sesuatu yang tidnk
a"da p mgetahuanmu tentang itu, makn j anganlnh kamu
mengikuti keduanya. Pergaulilah lcduanya di dunia
dengan baik, dan ikutilahjalan lrangyang kembali
lup ada - Ku, ke mu di an hnny a kep adn - Ku lnh fu mb ali -

mu. Maka, Kuberitakan kepadamu apa yang telah
knmu kujaknn. "(Luqman: La-15)

Wasiat bagi anak untuk berbakti kepada kedua
orang tuanya muncul berulang-ulang dalam Al-
Qur'an yang mulia dan dalam wasiat Rasulullah.
Namun, wasiat buat orang tua tentang anaknya
sangat sedikit. Kalaupun ada, ia kebanyakan muncul

dalam tema kasih sayang (yaitu keadaan khusus
dalam situasi yang khusus pula) karena fitrah itu
sendiri telah menjamin pengasuhan orang tua ter-
hadap anak-anaknya. Jadi, fitrah selalu mendorong
seseorang agar mengasuh generasi baru yangtum-
buh untuk menjamin penerusan kehidupan manu-
sia di bumi ini seb4gaimana yang dikehendaki oleh
Allah.

Sesungguhnya kedua orang fua pasti mengeluar-
kan segalanya bagi anak-anaknya baik apa pun yang
mereka miliki dalam jasadnya, dalam umurnya,
dalam ototnya maupun segalayang mereka miliki
dengan penuh kasih sayang. Walaupun hal itu
sangat sulit dan dibayar dengan mahal, mereka
tidak pernah mengeluh dan mengadu. Bahkan,
tanpa menghitung-hitung dan merasa berat ter-
hadap pengorbanan yang mereka korbankan. Mereka
malah sangat bersemangat, gembira, dan senang
seolaholah mereka berdualah yang menikmatinya.

Jadi, fitrah saja sudah cukup sebagai wasiat bagi
orang tua untuk menjamin kehidupan anak-anak-
nya, tanpa memerlukan wasiat-wasiat lain. Sedang-
kan, anak-anak membutuhkan wasiat yang ber-
ulang-ulang agar menoleh dan mengingat generasi
yang telah berkorban, berlalu, dan telah hilang dari
lembaran kehidupan setelah menghabiskan umur-
nya, ruhnya, dan kekuatannya unfuk generasi yang
sedang menghadapi masa depan dalam kehidupan.
Seorang anak tidak mungkin dapat dan tidak akan
sampai mampu membalas budi kedua orang tua-
nya, walaupun anak tersebut mewakaflran seluruh
umurnya bagi keduanya. Inilah gambaran yang
mengisyaratkan itu,

"...Ibunya telnh mmgandungnya dalnm keadaan Lemah

y ang butnmbah-tambah, dan meny apihnya dalnm dua
tahun...."

Ayat ini menggambarkan nuansa pengorbanan
yang agung dan dahsyal Seorang ibu dengan tabiat-
nya harus menanggung beban yang lebih berat dan
lebih kompleks. Namun, luar biasa, ia tetap me-
nanggungnya dengan sen:mg hati dan cinta yang
lebih dalam,lembut, dan halus. Diriwayatkan oleh
hafrdz Abu Bakar al-Bazzar dalam musnadnya de
ngan sanadnya dari Buraid dari ayahnya bahwa se
seorang sedang berada dalam barisan tawaf meng-
gendong ibunya untuk membawanya bertawaf. Ke-
mudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad
saw., 'Apakah aku telah menunaikan haknya?"
Rasulullah menjawab, 'Tidak, walaupun safu tarik-
an napas."
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Demikianlah, walaupun satu tarikan napas baik
dalam proses kehamilan dan kelahirannya, tetap

tidak dapat dibalas oleh seorang anak. Pasalnya,

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah
yang bertambah lemah.

Dari sela-sela nuansa gambaran yang diliputi
dengan kasih sayang itu, Al-Qur'an mengarahkan
agar bersyrkur kepada Allah sebagai Pemberi nik-
mat yang pertama. Kemudian berterima kasih ke-

pada kedua orang tua sebagai dua orang yang men-
jadi sarana nikmat itu pada urutan berikublya. Al-

Qur'an menggambarkan urutan kewajiban-ke-
wajiban. Jadi, bersyukur kepadaAllah duluan, baru
kemudian berterima kasih kepada kedua orang hla.

"...Bersyukurlalt lupada-Ku dnn kepada dua orang ibu

bapakmu,...."

Al-Qur'an menghubungkan hakikat ini dengan
hakikat akhirat,

"...Hanya lupada- Kukh ktmbalimu." (Luqman: 14)

Di akhirat itulah bekal kesyukuran yang ter-
simpan tersebut bermanfaat.

Namun, ikatan antarakedua orang tua dengan
anaknya walaupun terikat dengan segala kasih
sayang dan segala kemuliaan, ia tetap dalam urutan
setelah ikatan akidah. Jadi sisa wasiat kepada anak
dalam hubungannya kepada kedua orang fuanya
adalah,

'Jikn leduanya memalsamu untuk mempersekutuknn

dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu

tentang itu, makn janganlnh kamu mengikuti kedua-

ft|a,"""

Hingga bila orang tua menyentuh titik syirik ini,
jatuhlah kewajiban taat kepadanya, dan ikatan aki-
dah harus mengalahkan dan mendominasi segala

ikatan lainnya. Walaupun kedua orang tua telah
mengeluarkan segala upaya, usaha, tenaga, dan
pandangan yang memuaskan untuk menggoda
anaknya agar menyekutukan Allah di mana ia tidak
mengetahui tentang ketuhanannya (dan setiap
yang disembah selain Allah pasti tidak memiliki
sifat ketuhanan, karena ihr camkanlah), maka pada

saat itu anak diperintahkan agar jangan taat. Dan,
perintah itu berasal dari Allah sebagai Pemilik hak
per tama dalam ketaatan.

Namun, perbedaan akidah dan perintah dari
Allah agar tidak taat kepada orang tua dalam per-

kara yang melanggar akidah, tidaklah menjahrhkan
hak kedua orang tua dalam bermuamalah dengan
baik dan dalammenjalin hubunganyang memulia-

kan mereka,

"Pergaulilnh keduanya di dunia dengan baik,...."

Karena wisata hidup di atas dunia ini hanyalah

sementara di maria ia tidak mempengaruhi apa-apa

terhadap perihal hakikatyang pokok dan murni,

"...Dan ikutilah jalan lrang yang kembali kepada-

Ku,...."

Yaifu, orangorang yang beriman.

"... Ke mudi an hnny a kep ada - Kukh lumb alimu,.... "

Setelah wisata kehidupan di dunia ini yang ter-
batas,

"....Makn Kubuitnknn kepadnmu apa yang tel^ah knmu

lurj akan." (Luqman: 15)

Bagi masing-masing terdapat balasan amalnya
baik berupa kekufuran maupun kesyukuran, dan

kemusyrikan ataupun tauhid.
Diriwayatkan bahwa ayat ini, ayat di surah al-

Ankabuutyang semisal, dan ayat di surah al-Ahqaf
turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya
(sebagaimana kami sebutkan dalam kitab tafsir ini
ketika kami menafsirkan surah al-Ankabuut). Diri-
wayatkan pula bahwa ia turun kepada Sa'ad bin
Malik. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab
'al-Asyrah dengan sanadnya dari Dawud bin Abi
Hindin. Kisahnya terdapat dalam k'ttab 'Shahih

Muslimdari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas.

Itulah riwayat yang lebih kuat. Namun, jang-

kauan sasaran ayatini meliputi seluruh kasus yang

semisal dengannya. Ia mengatur urutan ikatan se-

bagaimana mengatur ke.wajiban dan beban taklif.

Jadi, ikatan dengan Allah merupakan ikatan per-

tama dan taklif berkenaan dengan hak Allah me-

rupakan kewajiban yang pertama.

Al-Qur'an yang mulia menentukan kaidah ini dan

menekankannya pada setiap kesempatan. Juga
dalam benfukyang bermacam-macam agar ia me
netap secara kokoh dalam nurani setiap mukmin
dengan jelas dan pasti, tanpa ada syubhat dan ker
rancuan sedikit pun di dalamnya.

Setelah penjelasan panjang lebar dalam arahan
wasiat Luqman untuk anaknya ini, muncullah para-

graf selanjutnya tentang wasiat untuk menetapkan
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perkara akhirat dan perhitungan yang teliti dan
balasan yang adil di dalamnya. Namun, hakikat itu
tidak dibahas dalam bentuknya yang masih murni
dan tanpa tambahan apa-apa. Tetapi, ia dibahas
dalamlapangan alam semestayangluas dan dalam
gambaranyang membekas dan menggetarkan jiwa.

Dan, ia mengungkapkan ilmu Allah yang meliputi,
luas, teliti, dan halus,

*a e K );; a j{ iriz Ji oi6{a
,3$'ii eg:,r q$c- *^ii qj, ;,y|J:ti,S

# r..wE
"(Luqman berkata), 'Hai anakku, sesungguhnya jikn
ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada

dalnmbatu atau di langit atau di dal"ambumi, niscaya

Allah aknn mendatangkanny a (membalninya).'Se-
sungguhnya Allah Mahahalus Lagi Maha Mengeta-
hui."'(Luqrnan: 16)

Tidak ada satu pun ungkapan lain yang dapat
menggambarkan tentang ketelitian dan keluasan
ilmu Allah yang meliputi segalanya, tentang ke-
kuasaan Allah, dan tentang hisab yang teliti dan
timbangan yang adil ... melebihi gambaran yang di.
lukiskan oleh ungkapan ayat ini. Inilah salah satu
keistimewaan Al-Qur'an sebagai mukjizat, di mana
susunannya sangat indah dan sentuhannya sangat
dalam.

"...Sesungguhnya jikn ada (sesuatu perbuatan) sebnat
b'iji sauti,...."

Kecil, remeh, dan tidak memiliki nilai dan harga.

"... Dan bnada dalam batu...."

Keras dan ia tersebar di dalamnya, tidak tampak
dan tidak memungkinkan sampai kepadanya dan
menemukannya,

"... Atau di langit....'

Dalam benda berwujud yang besar dan luas ini,
di mana bintang yang besar dan memiliki ukuran
yang besar pun tampak seperti titik kecil yang
mengambang dan biji sawi yang mengapung.

"..Atau di dal"am bumi,...."

Hilang dalam tanahnya dan pasirnya sehingga
tidak jelas.

".... Niscay a Allnh aknn men"datangknnny a (membalni-
nla).'.."

Jadi, ilmu Allah dapat mendeteksinya, dan ke-
kuasaan-Nya tidak akan luput darinya.

"...Sesungguhnya Allah Mahahalus Lagi Maha Me-
ngetahui." (Luqman: 16)

Suatu komentar yang sesuai dengan peman-
dangan yang tersembunyi dan halus.

Ktrayalan dan bayangan terus menguntit biji
sawi itu di tempatnya yang dalam dan luas. Dan,
ilmu Allah selalu mengejarnya, sehingga hati pun
menjadi tunduk dan kembali kepada Allah Yang
Mahalembut dan Maha Mengetahui atas rahasia-
rahasia gaib. Dari balik itu, hakikat itu menjadi
kokoh dan stabil, di manaAl-Qur'an menghendaki-
nya agar tertanam sangat kokoh dalam hati dengan
metode yang menakjubkan ini.

Redaksi meneruskan kisah nasihatluqman ke
pada anaknya. Ia menelusuri bersama anaknya
langkah-langkah akidah setelah kestabilannya
dalam nurani. Setelah beriman kepada Allah tidak
ada sekutu bagi-Nya, yakin terhadap kehidupan
akhiratyang tiada keraguan di dalamnya, dan per-
caya kepada keadilan balasan dari Allah yang tidak
akan luput walaupun seberat safu biji sawi pun, ...

maka langkah selanjutrya adalah menghadap Allah
dengan mendirikan shalat dan mengarahkan ke-
pada manusia untuk berdakwah kepadaAllah. Juga
bersabar atas beban-beban dalnvah dan konse-
kuensi yang pasti ditemui,

i,:;K:s;""ito:Fit;6',i4r6:t3:t
#,iot{iray,iy-Aguf

"Hai anakku, dirikanlah shalat, suruhlnh (manusia)
mengerjakan yang baik dan mencegah (mereka) dari
p erbuatan yng mungkar, dan bnsabarlnh tahndnp apa
yang menimpa knmu. Sesunggulmrya yang demikian ter-
masuk hnl-hal yang diwajibknn (oleh Alkh)." (Luq-
man:17)

Inilah jalan akidah yang telah dirumuskan. Yaitu,
mengesakan Allah, merasakan pengawasan-Nya,
mengharapkan apa yang ada di sisi-Nya, yakin
kepada keadilan-Nya, dan takut terhadap pem-
balasan dari-Nya. Kemudian ia beralih kepada
dak'wah untuk menyeru manusia agar memper-
baiki keadaan mereka, serta menyuruh mereka
kepada yang makruf dan mencegah mereka dari

I
l
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yang mungkar. Juga bersiapsiap sebelum itu untuk
menghadapi peperangan melawan kemungkaran,
dengan bekal yang pokok dan utama yaitu bekal
ibadah dan menghadap kepada-Nya (dengan men-
dirikan shalat, serta bersabar atas segala yang me-
nimpa dai di jalanAllah).

".... Sesungguhny a y ang drmikinn ternnsuk hal- hnl yang
diwajibknn (okh Allah)." (Luqman: 17)

knil umur adalah melewati rintangan dan me
yakinkan diri untuk menempuh jalan setelah mem-
bulatkan tekad dan keinginan.

Lr.rqman meneruskan secara panjang lebar ten-
tang wasiatnya yang diceritakan oleh Al-Qur'an di
sini hingga sampai kepada bahasan tentang adab
seorang dai kepada Allah. Mendakwahi manusia
kepada kebaikan tidaklah membolehkan dan meng-
iznkan seseorang berbusung dada atas manusia
dan bersombong diri atas nama pemimpin bagi
mereka kepada kebaikan. Apalagr bila ketinggian
hati dan kesombongan itu dilakukan oleh orang
yang tidak mengajak kepada kebaikan, maka hal itu
adalah lebih buruk dan lebih hina,

U*^\ifu ";;t\467J*(Vic;,J,{,,)"a' z .z . -:.A ,/ ../'r4t
Lteb.bbb O,=:-'z-t 9s\ *,tF )lY J:L-

#AL;j.)*"f'Kjty-4;
'larryanlnh knmu memalinglmn mukn kamu d.ari mn-
nusia (knrerut sombong) dnn j anganlnh lamu berjalnn
di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah
tidak menyukni orang-orangyang sombong lagi mem-
banggaknn diri. Dan, sednhnnalnh knmu dalnm ber-
jalan d"an lunnkknnlah suaramu. Sesungguhnya sebu-

ruk-buruk suara ialah suara luledai."(Luqman: 18-
1e)

,4sh- Shn ru adalah sebuah penyakit yang menimpa
onta sehingga membengkokkan lehernya. Gaya
bahasaAl-Qur'an dalam memilih ungkapan ini ber-
fujuan agar manusia lari dari gerakan yang mirip
dengan gerakan ash*ha'ru'rni. Yaitu, gerakan som-
bong dan palsu, dan memalingkan muka dari ma-
nusia karena sombong dan merasa tinggi hati.

Berjalan di muka bumi dengan membusung
dada adalah cara berjalan dengan carayang dibuat-
buat, bersiul dan sedikit acuh tak acuh terhadap

orang. Ia adalah perilaku yang dibenci dan dilaknat
oleh Allah dan juga oleh para makhluk. Ia merupa-
kan gambaran tentang perasaan yang sakit dan
penyakit jiwa yang tidak percaya terhadap diri
sendiri. Sehingga, timbullah dalam gaya jalannya
yaitu gaya jalan orangorang yang sombong.
"... S e s unggu hny a A llah tidnk me ny u kai or ang- or ang

yang sombong hgi membanggalmn diri."(Luqman:
l8)

Bersama larangan terhadap gaya jalan yang
membusungkan dada, terdapat juga penjelasan
tentang jalan yang sederhana dan seimbang,

'Dan sederh.anal"ah knmu dahm berjalnn...."

Kata al-gasdudalam ayatini bisaberasal dari ke
sederhaan yang dimaksudkan dengan berjalan biasa
dan tidak berlebihlebihan, dan tidak menghabis-
kan tenaga unhrk mendapatkan pujian, siulan, dan
kekaguman. Di samping itu, kata al-qasdubisajtga
berasal dari makna maksud dan tujuan. Jadi, ber-
jalan itu harus selalu tertuju kepada maksud dan
tujuan yang ditargetkan pencapaiannya. Sehingga,
gaya bedalan itu tidak menyimpang, sombong, dan
mengada-ada. Namun, ia harus ditujukan guna
meraih maksudnya dengan sederhana dan bebas.

Kemudian di dalam sikap menahan suara ter-
dapat adab dan keyakinan terhadap diri sendiri,
serta ketenangan terhadap kebenaran pembicaraan
dan kekuatannya. Seseorang tidak akan berteriak
atau mengeraskan suara dalam pembicaraannya,
melainkan dia adalah orang yang buruk adabny'a,
ragu terhadap nilai perkataannya atau nilai kepri-
badiannya, dan dia berusaha untuk menufupi kera-
guannya ifu dengan bahasa yang pedas, keras, dan
berteriak yang mengejutkan.

Tutur kataAl-Qur'an sangat menghina dan men-
jelekkan perilaku seperti itu dengan gambaran
yang sangatmenjijikkan dan penuh dengan ejekan,
ketika Al-Qur'an mengomentari perilaku tersebut
dengan komentar,

"...Dan lunakknnhh suaramu. Sesungguhnya seburuk-
buruk suara ialah suara keledai."(Luqman: 19)

Sehingga, terbentuklah pemandangan yang
menggelikan, yang merangsang orang untuk meng-
hinanya, mempermainkaffiya, dan mengolokolok-
nya disertai dengan perasaan jijik dan kotor. Dan,
hampir tidak ada seorang punyang memiliki pera-
saan yang sehat, dapat membayangkan peman-
dangan yang menggelikan ini di balik ungkapan
yang diciptakan oleh Al-Qur'an, kemudian dia
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berusaha menyerupai sedikit dari suara keledai
itu...?!

Demikianlah penelusuran kedua berakhir, sete-

lah pembahasan perkarayang pertama dengan ke-

anekaragaman dalam pemaparan dan pembaharu-

an dalam tata bahasa.

Kekuasaan Allah adalah Mutlak
Penelusuran ketiga diawali dengan tatanan baru,

yang diawali dengan pemaparan bukti-bukti alam

semesta yang berhubungan dengan manusia, ber-
campur baur dengan maslahat dan kehidupan
mereka. Juga berkaitan dengan nikmatAllah atas

mereka, yaitu nikmat yang lahiriah dan batiniah. Itu-

lah nikmat yang mereka rasakan.
Namun, bersamaan dengan itu, mereka tidak

merasa malu menentang Allah sebagai Pemberi
nikmat dan anugerah tersebut. Penelusuran ini
terus berlanjut dalam tatanan itu unfuk menetapkan
perkara pertama yang telah dibahas oleh dua pene-

lusuran sebelumnya yaitu penelusuran pertama
dan penelusuran kedua.

'US **f 4u: q53i cg 8;';:'i I W ii
,ir\-:3+1u.":Uiof^+6'":-e+'6{t
,;,;:rp,p.r ig $ ; JKi; iil; *)-,
tAij\:6( A;( {r(5 S\ }\'xi ij 6

# 4i"{it;rlf;:;4r
'Tidakkah knmu pnhntikan sesungguhnya Allah telah

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di
l"angit dan apa yang di bumi serta menyempurnakan

nikmat-Nya lnhir dan batin. Dan, di antara manusia

ada yang membantah tentang (keesaan) Allnh tanpa

ilmu pengetahuan atau petunjuk dantanpa kitab yang
memberi penerangan. Apabila dikatakan kepada

merekn, 'Ikutilnh apa yang diturunknn All"ah.' Merekn

menjautab, '(Tid.ak), tapi knmi (h"anya) mengikuti apa

yang knmi dnpati bapak-bapak knmi mengeriaknnnya.'

Apaknh merekn (aknn mengikuti bapak-bapak merekt)

walnupun setan itu menyeru merekn ke dalnm siksa api
y ang m e ny aLa - ny ala (n e r aka) ? "' (Luqman : 20 -21)

Sentuhan yang berulang-ulang ini dalam A1-

Qur'an dengan berbagai macarn metode dan gaya

bahasa, selalu tampak baru pada setiap kalinya.

Karena alam semesta ini akan selalu tampak baru
dalam perasaan, setiap kali hati memandang ke-
padanya, memikirkan rahasia-rahasianya, dan me-

renungkan keajaiban-keajaibannya yang tidak akan
pernah habis. Tidak seorang manusia pun yang
mampu menghabiskan penelitian tentangnya walau-

pun menggunakansemuawakhr seumur hidupnya,
karena alam semesta selalu datang dengan warna
baru dan senfuhan baru.

Redaksi memaparkannya di sini dari sisi ke-

serasian antara kebufuhan-kebufuhan manusia di
atas bumi dengan susunan alam semesta ini. Hal ini
membuktikan secara pasti bahwa alam semesta ini
tidak mungkin terjadi secara kebetulan atau sia-sia.

Juga membuktikan bahwa manusia tidak mungkin
lari dari penyerahan diri kepada keinginan yang

satu dan kehendak yang mengaturnya. Dialah yang

menyerasikan tatanan alam semesta yang besar ini
dan kebutuhan-kebutuhan manusia di atas bumi,
planet yang kecil dan kerdil ini.

Sesungguhnya seluruh bumi ini tidak lebih dari
titik kecil dalam bangunan alam semesta. Dan, ma-

nusia dalam bumi ini adalah makhluk kecil pula dan

sangat lemah, bila dibandingkan dengan ukuran
bumi ini dan bila dibandingkan dengan seluruh
kekuatan makhlukyang ada di dalamnya-baikyang
hidup rnaupun yang merupakan benda mati. Ma-
nusia tidak masuk dalam hitungan bila diukur dari
segi ukuran besarnya, beratnya, dan kekuatannya
kemudian dibandingkan dengan benda-benda
besaryang ada di dalam bumi ini.

Namun, Allah mengistimewakan manusia dan

meniupkan ruh ciptaan-Nya kepada mereka, serta
memuliakan mereka atas sebagian besar makhluk-
Nya. Dengan keistimewaan ini saja, dapat disimpul-
kan bahwa manusia itu memiliki nilai dan tempat
tersendiri di alam semesta ini. Juga disimpulkan
bahwa Allah telah mempersiapkan baginya kekuat-
an unfuk mendayagunakan segala kekuatan dan

segala daya yang ada di dalam alam semesta ini, dan

dari kekayaan sumber dayanya dan kebaikannya.
Inilah bentuk ketundukan yang diisyaratkan

dalam ayat di atas dalam paparan nikmat Allah yang

lahiriah dan batiniah. Dan, ialebih umum dari pe
nundukan atas apa-apa yang ada di langit dan di
bumi. Keberadaan manusia itu sendiri merupakan
permulaan nikmat dan karunia Allah, pembekal-

annya dengan segalakekuatan, kesiapan dan pem-

berian anugerah. Juga merupakan karunia dan

kenikmatan lain dari Allah.
Pengutusan rasul-Nya dan turunnya kitabNya
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adalah karunia yang lebih besar dan nikmat yang
lebih tinggi. Dan, hubungan manusia dengan ruh
Allah yang telah terjalin sebelumnya merupakan
kenikmatan dan karunia. Demikian pula setiap
napas yang dihirupnya, setiap perasaan kasih yang
timbul dalam hatinya, setiap pemandangan yang
dilihat oleh matanya, setiap suara yang didengar
oleh telingganya, setiap getaran yang terdetik
dalam hatinya dan pikiran yang diolah oleh akalnya.
Semua itu adalah nikmat yang tidak mungkin dia
dapatkan melainkam karena karunia dariAllah.

Allah telah menundukkan bagr manusia segala
makhlukyang ada di langit Maka, Allah pun men-
jadikan dalam wilayah batas kemampuan manusia
unfuk dapat menggunakan dan memanfaatkan cahaya

matahari, cahaya bulan, tanda-tanda bintang, me-
manfaatkan hujan, udara, dan burung yang beter-
bangan di dalarnnya. Dan, Allah pun menundukkan
baginya apa yang ada di atas bumi. Yang di atas
bumi lebih mudah diamati dan dipikirkan.

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah
dalam kerajaan yang panjang dan luas ini. Dia mem-
berikan kekuatan kepadanya untuk memanfaatkan
kekayaan yang tersimpan di dalamnya, ada yang
tampak dan ada yang tertutup. Di antaranya ada
yang diketahui oleh manusia dan ada yang tidak
diketahuinya. Manusia tidak mengetahui apa-apa
tentangnya melainkan hanya tanda-tanda dan bekas-
bekasnya. Dan, di antaranya ada yang tidak diketa-
hui sama sekali oleh manusiayang terdiri dari raha-
sia-rahasia kekuatan yang digunakannya tanpa
mengetahui hakikatnya.

Sesungguhnya manusia diliputi oleh kenikmatan
dari Allah pada malam dan siang hari tanpa me-
ngetahui batasnya dan tidak dapat menghitung
jumlah dan macamnya. Namun demikian, masih
saja ada sekelompok manusia yang tidak ber-
syukur, tidak mengingal dan tidak memikirkan apa
yang ada di sekitarnya. Juga tidak meyakini adanya
Pemberi kenikmatan Yang Maha Pemurah dan
Mahamulia.

"....Dan di antara manusia ada yang membantah tm-
tang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau pe-

tunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan."
(Luqman:20)

Tampak sekali bahwa penentangan ini sangat
aneh dan suatu kemungkaranyang diingkari. Pasal-

nya, begitu berlimpahnya bukti dalam alam se-

mesta ini dan dalam suasana berdampingan dengan
kenikmatan yang berlimpah itu. Penentangan dan

pengingkaran ini tampak sangat keji, kotor, dan
menjijikkan. Setiap fihah yang suci lari daripadanya
dan hati nurani merinding kdrdnanya.

Thmpaknya kelompok manusiayang menentang
hakikat Allah, dan menentang hubungan segala
makhluk dengan hakikat ini, telah jelas sekaii pe-

nyimpangannyadan sikap mereka yang tidak me-
respons ajakan alam semestayangada di sekitarnya.
Memang orang yang kufur dan tidak menslrrkuri
nikmaf pasti tidak malu menentang Allah, Pemberi
nikmat yang berlimpah itu. Dan, keburukannya
bertambah-tambah ketika dia tidak bersandar ke
pada ilmu apa pun dalam penentangannya itu. Apa-
lagi, dia tidak diberi petunjuk hidayah juga, dan
tidak pula berpatokan kepada sebuah kitab yang
mencerahkan perkara itu dan memberinya ke-
kuatan dalil dan bukti.

'Apabiln diknnlnn kzpada merekn, 'Ikutilnh apayang
diturunlan Allah.' Mereka menj aw ab,' (Tidak), tapi
knmi (hnny a) mengikuti ap a y ang knmi dapati bap ak-
bapak knmi mengerj aknnny a.'.... "

Itulah patokan dan sandaran mereka satu-satu-
nya. Dan, itulah bukti dan dalil mereka yang sangat
aneh! Itu merupakan taklid yang membutakan dan
membuat orang tidak bersandar kepada ilmu dan
tidak berpatokan kepada pikiran. Suatu sikap taldid
yang ingin dibasmi oleh Islam dan Islam ingin mem-
bebaskan mereka daripadanya. Kemudian membe-
baskan pikiran mereka untuk memikirkan, menye
barkan sikap dinamis, kesadaran dan cahaya di
dalamnya. Taklid itu telah membuat mereka enggan
berpaling dari masa lalu yang menyimpang dan
selalu berpegang kepada ikatan-ikatan dan rantai-
rantai yang membelenggunya.

Sesungguhnya Islam itu adalah kebebasan dalam
hati nurani, gerakan dalam perasaan, pencarian ke
pada pencerahan, dan manhaj baru dalam kehidup
an yang membebaskan dari ikatan taklid dan jumud.

Namun demikian, kelompok manusia itu enggan
menerimanya, menghalangi diri dan ruh mereka
sendiri dari hidayahnya, dan mereka menentang
Allah tanpa ilmu, hidayah, dan kitab yang men-
cerahkan. Oleh karena ifu, pantaslah mereka men-
dapat hardikan dan penghinaan. Dan, dari sisi yang
sempit terdapat isyarat dalam ayat ini tentang
hukuman dan akibat dari sikap keraguan dan ke-
bingungan ini,

"... Apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak
merekn) wal.aupun setan itu menyeru merekn lu dalam
silrsa api y ang menyaln-ny aln (nnala) ?" (Luqman: 21)
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Sikap ini merupakan ajakan setan terhadap

mereka kep ada azab neraka yang sama-sama akan

mereka rasakan. Nah, apakah mereka akan tetap

bersikeras memegang ajaran setan itu, walaupun ia

menuntun mereka kepada tempat kembali yang

menderitakan itu? Demikian suatu sentuhan yang

menyadarkan dan sangat membekas, setelah pema-

paran tentang dalil alam semesta yang agung dan

lembutitu.
Berkenaan dengan penentangan yang keras ke

pala dan tidak bersandar kepada ilmu pengetahuan,

tidak dituntun dengan hidayah, dan tidak bersum-

ber kepada kitab yang dapat dipertanggungiawab-

kan, Al-Qur'an menunjukkan kepada perilaku yang

wajib dan seharusnya diarahkan kepadanya- Hal ini
sebagai konsekuensi dari pengarahan bukti dalam

alam semesta yang luar biasa dan nikmat yang ber-

limpah,

if-fr )a :,+'Kt ;,\ iy':*- r;3.u5 #
&,hiT*t;ii{"ti5u'5i

"Barangsinpa yang mmyerahknn dirinya fupada AIInh,

sedang-dii oiang yang berbuat kebaikan, maka se-

sungglihnya ia tel"ah berpegang kepadq buhu! tali yang

*otrin. D'an hanya lcepada Ailahlnh lusudahnn segala

urusan."(Luqman: 22)

Sesungguhnya ia adalah penyerahan total dan

mutlak hanya kepada Allah disertai dengan per-

baikan amal yang baik dan perilaku yang baik pula.

Yaitu, penyerahan total dan lengkap dengan segala

maknanya. Di antaranya berupa ketenangan ke-
pada ketentuan qadar Allah, ketundukan kepada

segala perintah Allah, beban-beban syariat-Nya, dan

pengarahan-pengarahan-Nya disertai dengan ke-

yakinan dan kedamaian terhadap rahmat, kete-

nangan kepada pengawasan, kerelaan nurani, dan

kepuasan yang mendamaikan dan membahagia-

kan. Semua itu ditandai dengan penyerahan diri dan

penundukkan wajah kepada Allah karena wajah itu
merupakan bagian yang paling tinggi dan paling

mulia dari tubuh manusia.

"Barangsiapa yang mmyerahknn dirinya kepada All"ah,

sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka se-

sungguhnya ia telnh berpegang kepada buhul tali yang

kokoh...."

Al-urwah adalah ikatan yang tidak akan putus,

tidak akan melemah, dan tidak akan berkhianat.

Juga ikatan yang menyebabkan orang selalu ber-

pegangan teguh kepadanya dalam keadaan apa

pun, baik dalam keadaan senang maupun genting.

Ia tidak akan menyesatkan seseorang yang ber-

pegang kepadanya walaupun harus menempuh
jalan yang berliku-liku dan dalam kegelapan pekat-

nya malam, di bawah suara gunfur dan badai!

Al-urwatul wutgo ini adalah hubungan yang

kuat, stabil, dan tenang antara hati seorang hamba

dengan Tuhannya. Ketenangan terhadap segala

yang dibawa oleh ketentuan qadar Allah dengan

keridhaan, keyakinan, dan kerelaan menerima.
Suatu ketenanganyang menjaga jiwa selalu tenang,

damai, dan stabil dalam menghadapi segala ke-
jadian, dalam menahan diri ketika berada di puncak

kesenangan sehingga tidak sombong, dan ketika
berada dalam musibah sehingga tidak berpaling'

Juga bertahan atas kejutan-kejutan sehingga tidak
runtuh dan pingsan; dan bersabar dalam naungan

iman terhadap duri-duri dan rintangan-rintangan di

atas jalur iman, di manahalangan selalu datang silih
berganti dari sana-sini.

Sesungguhnya penelusuran ini sangat panjang,

menyulitkan, dan dipenuhi dengan berbagai macam

bahaya. Bahaya kenikmatan dan keberadaan di

dalamnya tidaklah lebih kecil dan lebih sedikit
daripada bahaya kesengsaraan dan penderitaan.

Bahaya kekayaan di dalamnya tidaldah lebih ringan
dan lebih mudah daripada bahaya kegetiran. Maka,

kebutuhan kepada sandaran yang tidak pernah

melemah dan ikafan yang tak pernah putus me-

rupakan kebuhrhan yang mendesak dan permanen

selamanya. Dan, urwatul wutsqo adalah ikatan pe
nyerahan diri kepadaAllah serta ikatan ketundukan

dan ihsan.

"...Dan hanya kepada Allahlah kesudahan segala

urusan."(Luqman: 22)

Kepada-Nya tempat kembali dan tempat ber-

akhir. Pasalnya, ifu merupakan perkara yang lebih
baik bagi manusia untuk menundukkan wajahnya

kepada-Nya sejak dini danberjalan di atas jaluryang

menuju kepada-Nya dengan keyakinan, hidayah,

dan cahaya.

wq4{-a;:,#a:;t(;}{i,
W' i fi W & 2:Ai'>t x' *'i'6t

&rvt\:iJ:.
"Barangsiapa knfr, maka luknfrannya itu janganlnh
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menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka

lcmbali, lalu Kami beritaknn lsepada merekn apa yng
telah mereka kerjaknn. Sesungguhnya Allah Maha
Mmgetnhui segaln isi h"ati. Kami biarkan merekn ber-

setnng-senang sebentar, kemudian kami paksa muela
(mnsuk) lez dalam siksa yang knas. " (Luqman: 23-
24)

Itulah akhir dan akibat puncak dari orang yang
menyerahkan diri dan wajahnya kepada Allah de
ngan sebaik-baiknya. Dan, inilah akhir dan akibat
puncak dari orangorang kafir dan ditipu oleh kenik-
matan dunia. Akibahrya di dunia adalah peremehan

dan sikap acuh tak acuh terhadap urusan mereka
dari Rasulullah dan orang-orang yang beriman,

"Barangsiapa lmfr, makn keknfirannya itu janganlnh
menyedihknnmu...."

Karena urusan mereka tidak pantas mem-
buahnu wahai Muhammad saw. merasa sedih. Juga
karena urusan mereka sangat kecil, tidak pantas

membuatrnu harus mempedulikannya. Dan, akibat-

nya di akhirat pun adalah penghinaan dan keren-
dahan. Dia berada dalam genggaman Allah dan
tidak luput dari-Nya. Allah pasti mengetahuinya,
dan Dia lebih tahu tentang amal, perkara-perkara,

dan niat-niat yang disembunyikannya di dalam
hatinya.

"-.Harrya lupadn Knmilnh mnekn kembali, Lalu Kami
beritakan lnpodo mneka apa yang telah merekn kerja-
lan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi
hnti." [-;uqlrnan: 23)

Sedangkan, kenikmatan dunia yang telah me-

nipu mereka sangatlah sedikit, masa berlakunya ke
nikmatan itu sangat pendek dan bernilai sangat
rendah.

;fu -4 ,,. ..t):'l+ y#tr rr,
"Kami biarkan merekn bersmang-smang sebentar.... "

Namun, akibabrya sangat menakutkan dan men-

celakakan. Mereka dihalau menuju ke arahnya,
tidak mungkin menolaknya dan mencegah diri
mereka darinya,

#*t6$;3*5"i
"...Kemudian kami palca mereka (masuk) lu dalnm

s iks a y ang keras. " (Luqmrar,:: 24)

Gambaran azab dengan ungkapan 'keras'se'
bagaimana biasanya metode Al-Qur'an meng-

ungkapkan suatu bahaya atau menciptakan nuansa
kengerian di mana orangorang kafr berusaha lari
dan menghindar darinya agar lidak menghadapi-
ny4 karena mereka tidak kuasa menghalaunya atau

berlindung diri di hadapannya! Bayangkanlah
bagaimana nasib orang-orang ini dibandingkan
dengan nasib orangorang yang menyerahkan diri-
nya kepadaAlafi, berpegang teguh kepada'z rwatul
w u ts q 0 "il<atanyang kuat', dan pada akhirnya mereka
kembali menujuTuhannya dengan jiwayang tenang
dan nuraniyang damai?

Kemudian redaksi menghentikan mereka se-
jenak di hadapan logika fitrah mereka, ketika fitrah
itu berhadapan dengan alam semesta. Sehingga, ia
tidak bisa mengelak dari pengakuan terhadap
hakikatyang tersimpan di dalamnya dan di dalam
fitrah alam semesta itu sendiri. Namun, mereka
tetap berpaling daripadanya dan menyimpang dari-
nya, serta melalaikan diri dari logika alam semesta
yang lurus,

Sxi"Jfr ,/jt v' ;,v : ti';tt:; ea e;
o.*ia!4t&3'1;5€HS$3

# ryQ;!6.;irf;;'i"s
"sesungguhnya jila lamu tanyakan kepada merekn,

'Siapaknh yang mmciptaknn l"angit dan bumi ?' Iintu
merelrn almn menj awab, Allnh.' Kntaknnlnh,"Segaln
puji bagi Allah.' Ttnpi, lubanyalan muelm tidak me-

ngetahui. Kepuny aan Alkhkh apa y ang di lnngtt dnn

apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dialah Yang

Mahnlaya kgi Mahn Terpuji."(Luqman: 25-26)

Manusia tidak dapat mengelak ketika meminta
fatwa kepada fitrahnya dan kembali kepada nurani
mereka. Tidak dapat pula mengingkari hakikat
yang jelas dan berkomunikasi langsung dengan
mereka. Langit dan bumi itu berdiri tegak, telah di-

tenfukan ukurannya, sistemnya, gerakannya, faktor-
nya, karakternya, dan sifatnya- Ukuran yang meng-
isyaratkan bahwa ia diciptakan dengan suatu mak-
sud dan tampak sekali keserasian di dalamnya.
Tidak seorang pun berani mengakui bahwa ia telah
ikut serta dalam penciptaannya, dan tidak seorang
pun mengakui bahwa Tuhan lain selain Allah yang
bersekufu dalam penciptaannya.

Selain itu, langit dan bumi pun tidak mungkin
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tercipta begitu saja. Dan, ia pun tidak mungkin ber-
jalan dan bergerak dengan sistematis dan serasi,

tanpa ada aturan yang baku dan pengaturnya sen-

diri. Pendapat yang menyatakan bahwa alam se-

mesta ini tercipta dengan kebetulan, atau begitu
saja, tidak layak didiskusikan. Apalagi fitrah meng-

ingkarinya dari lubuk hati yang paling dalam.
Orang-orang yang melawan akidah tauhid de-

ngan kemuslnikan, dan menghadapi dalnvah Rasu-

lullah dengan penentangan yang keras, tidak mung-
kin dapat memalsukan logika fitrah mereka ketika
berhadapan dengan bukti alam semesta yang terea-

lisasi dalam keberadaan langit dan bumi, di hadapan

mata kepala sendiri yang tidak membutuhkan
pandangan lebih dari sekali.

Oleh karena itu, mereka tidak akan malu-malu
menjawab bila mereka ditanya,

"...Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?...."

Jawaban mereka pasti,

"...Tentu merefut akan menjautab, Allah'...."

Oleh karena itu, Allah mengarahkan Rasul-Nya
agar berkomentar atas jawaban mereka ifu dengan
pujian kepada Allah,

"Katakanlah , 'Segah puji bagi Allah...."

Segala puji hanya bagi Allah yang telah men-
jelaskan kebenaran dalam fitrah. Segala puji hanya
bagi Allah yang telah memaksakan pengakuan itu
di hadapan bukti alam semesta. Segala puji hanya
bagiAilah dalam setiap keadaan. Kemudian redaksi
menghantam sikap debatmereka dan mengomen-
tarinya dengan komentar lain,

"...Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."
(Luqman:25)

Oleh karena itu, mereka tetap menentang dan

acuh tak acuh terhadap logika fitrah mereka. Juga
terhadap buftti alam semesta yang menunjukkan dan

menuntun kepada Penciptanya Yang Mahaagung.
Berkenaan dengan pengakuan dan ikrar fitrah

mereka terhadap penciptaan Allah atas langit dan

bumi, redaksi juga menetapkan kerajaan Allah yang

mutlak atas apa-apayang ada di langit dan di bumi,
apa-apa yang telah ditundukkan bagi manusia, dan

apa-apa yang belum ditundukkan bagi mereka.
Walaupun demikian, Allah Yang Mahakaya tidak
membutuhkan apa pun yang ada di langit dan di
bumi. Dia Yang MahaTbrpuji dengan Zat-Nya sen-
diri meskipun tidak seorang pun dari manusia yang

memuji-Nya,

" Kepuny aan Alkhkh ap a y ang di langit dan ap a y ang

di bumi. Snunguhnya Allah Dialah Yang Mahakaya

lagi Maha Terpuji."(Luqman: 26)

Sekarang ditutuplah penelusuran ini dengan
pemandangan alam'semesta yang dirumuskan de-

ngan tanda kekayaan Allah yang tidak akan punah

dan habis, serta ilmu-Nya yang tidak terbatas. Juga
kekuasaan-Nya atas penciptaan dan pembentukan
yang selalu aktif dan diperbaharui tanpa pernah
berhenti, dan kehendak-Nya yang mutlak tanpa
penghalang atas apa yang diinginkan-Nya,

bi33F!\t'jti;111-"-q,yie;;i;
3; ni ;;4i.r-$ :-;Vi * " ey
tt / / ,// . -1. Yl ,,-<, YlTz ,1 4> 27 /7
2-t*; orabl)"ffj-,)3'f nU U +,';+;

,/ti I /1, /.a17,
& L-Vd^'rj

"Seandainya pohno-pohon di bumi menjadi pena dan

laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh
laut Qagi) sesudah (keringnya), niscaya tidak akan
hnbis-hnbimya (ditulisknn) knlimat Allnh. Sesungguh-

ny a All"ah Mahnp uknsa lagi Mahnbij alsat1a. Tidaklah
Allnh menciptakan dan membangkitknn kamu (dari
dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (men-

ciptaknn dan membqngkitknn) satu jiuta saja. Sesung-

guhnya Alkh Mahn Mendengar lngi Maha Melihat."
(Luqman:27-28)

Sesungguhnya ia merupakan pemandangan dan
fenomena yang terambil dari persepsi-persepsi
manusia yang terbatas dan pandangan mereka yang

sempit. Dengan tujuan untuk mendekatkan kepada
pikiran mereka tentang makna baru yang meng-
gambarkan pembaharuan terus-menerus mengenai
kehendak Allah yang tidak terbatas dan sesuatu
yang hampir tidak bisa dibayangkan oleh manusia.
Dan, manusia tidak mengetahuinya melainkan de
ngan perumpamaan dan gambaran materi fisik.

Manusia biasa menuliskan ilmunya, merekam
perkataannya, dan menandatangani urusan-urusan
mereka dengan cara menulisnya dengan pena.

Biasanya mereka menggunakan ranting dan po-

tongan bambuyang dicelupkan ke dalamtinta atau
yang sejenisnya. Tinta itu mungkin hanya sebotol
kecil atau sesuai ukuran tempatnya.

Nah, redaksi Al-Qur'an memberikan permisalan
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kepada manusiabahwa seandainya seluruh pohon
yang ada di atas bumi ini dibuat menjadi pena dan
seluruh lautyang ada dibumi diubah menjaditinta,
bahkan kemudian laut itu dilipatgandakan menjadi
hrjuh kali lipat. Kemudian duduklah semua penulis
untuk merekam dan menulis kalimat-kalimat Allah
yang diperbaharui terus-menerus yang menunjuk-
kan tentang keluasan ilmu-Nya dan menandakan
kehendak-Nya. Lantas apa yang terjadi? Semua
pena dan tinta itu telah habis, pohon pun habis, dan
demikian pula laut pun habis. Namun, kalimat-
kalimatAllah tetap ada tidak pernah habis dan tidak
pernah berakhir.

Sesungguhnya pena dan tinta yang terbatas itu
berhadapan dengan kalimat-kalimat Allah yang
tidak terbatas. Ketika yang terbatas habis, maka
yang tidak terbatas pun akan tetap ada dan tidak
berkurang sedikit pun secara mutlak. Sesungguh-
nya kalimatAllah tidak akan pernah habis, karena
ilmu-Nya tidak terbatas, kehendak-Nya tidak
pernah terhalangi, dan keinginan-Nya selalu ter-
laksana tanpa batas dan ikatan apa pun.

Pohon-pohon, laut, makhluk hidup, segala se-

suatu, bentuk, dan keadaan akan berubah, ber-
akhir, dan tenggelam. Kemudian hati manusia ber-
henti dengan penuh ketundukan di hadapan ke-
muliaan PenciptaYang Mahakekal dan dihadapan
kekuasaan PenciptaYang Mahakuat, Maha Meng-
atur, dan Mahabijaksana,

"...Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha-
bij aksana." (Luqman: 27)

Di hadapan fenomenayang mengkhusyukan ini,
redaksi menyentuh dengan senhrhan yang terakhir
dalam penelusuran ini. Fenomena itu dijadikan
sebagai bukti alami atas kemudahan Allah dalam
menciptakan makhluk dan keringanan-Nya dalam
membangkitkan mereka kembali,

"Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan
kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah
seperti (menciptak"an dan membangkitkan) satu jiua
saj a. Suungguhnya Allnh Mahn Mendengar l"agi Mah^a

Melih.at." (Luqman: 28)

Kehendak Allah yang menciptakan makhuk
dengan sekadar pengarahan keinginan-Nya pada
penciptaan itu, bagi-Nya sama saja penciptaan satu
makhluk ataupun penciptaan banyak makhluk.
Allah tidak perlu mengeluarkan tenaga yang
terbatas dalam penciptran satu makhluk, dan tidak
pula tenaga itu harus dikeluarkan berulang-ulang

dalam setiap penciptaan makhluk baru sesudalurya.
Nah, kalau demikian adanya, maka bagi Allah

sama saja antara penciptaan satu makhluk dengan
penciptaan berjuta-juta makhluk. Sama saja bagi-
Nya antara membangkitkan satu jiwa dengan mem-
bangkitkan berjuta-juta jiwa. Sesungguhnya Allah
cukup hanya menyatakan kalimat-Nya dan ke-
hendak-Nya, t

"S e sungguhny a p n intah- Ny a ap ab iltt D ia mengfundnki
sesuatu hnnyakh berkan kepadnnya, ladilah!" maka
terj adilnh z. " (Yaasiin: 82)

Di samping kekuasaan, ilmu dan pengalaman
pun ikut serta dalam proses menciptakan dan mem-
bangkitkan itu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi
setelah itu baik proses hisab maupun pembalasan
yang detail dan teliti,

"...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mahn
Melihnt."(Luqman: 28)

Maka, muncullah penelusuran terakhir yang
membahas tentang perkara yang dibahas oleh tiga
penelusuran sebelumnya. Ia menetapkan bahwa
Allah merupakan Tuhan yang sebenarnya dan
bahwa setiap tuhan yang disembah selain diri-Nya
adalah tuhan yang batil. Ia juga menetapkan pemu-
rnian ibadah yang iktrlas kepadaAllah semata-mata.
Ia menetapkan pula mengenai perkara hari kiamat
di mana pada hari itu tidak seorang ayah atau ibu
pun yang dapat menolong anaknya, dan tidak se-
orang anak pun dapat menolong orang tuanya. Per-
kara-perkara ini disertai dengan beberapa sentuhan
yang bermacam-macam dan selalu diperbaharui. Ia
dipaparkan dalam lembaran alam semesta yang
luas ini.

,pr-";Wipij#ieJti\ili;Ci\
1i4J:t,Frt*Klsr;;S:v;;
z Snz,/4!z4,il/,,;ii7 .,,a 46 t / / 2/,/t/
brp U oy j?.)!p 4r\ irtJ4i + +;.i;I-iL+

* +::\t&i6'^:i\;y 3yJi eli,r
' Tidakknh knmu memperhntiknn bahua sesungguhrrya

Allah memasukkan malam ke dalam siang dan me-

m"asukknn siang le dnlnm mnlnm. Dan, Dilt tundukknn
matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai
lnpod" waktu yang ditentukttn, dan sesungguhnya Alkh
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Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demi-
kianLah, knrena sesungguhnya Allah, Dialah yang hag
dan sesungguhnya apa sajayang mnela seru selain d.ari
Allalt itulah yang batil. Sesunguhnya Allah Dialah
YangMahntingikgiMahnbesar."(Luqrnan:29-30)

Fenomena masuknya malam ke dalam siang,
dan masuknya siang ke dalam malam, dan ber-
tambahnya atau berkurangnya salah satunya dise
babkan oleh perbedaan dan pergantian musim, ...

merupakan fenomena yang benar-benar sangat
menakjubkan. Namun, karena manusia telah begitu
akrab dan karena ia datang berulang-ulang, banyak
manusia yang hilang daya sensitivitasnya kepada-
nya. Sehingga, banyak dari mereka yang tidak
menangkap keajaiban-keaj aiban ini, yang datang
berulang-ulang dengan sistematis dan tidak pernah
sekalipun menyimpang dan kacau-balau.

Perputaran planet terjadi secara permanen dan
tidak pernah melenceng, dan ia juga tidak merasa
bosan ataupun lelah. Hanya Allah semata-mata
Yang Mahamampu Menciptakan sistem ini dan
menjaganya. Untuk menyadari hakikat ini, tidak
dibutuhkan lebih dari satu kali pandang kepada
perputaran planet yang tidak pernah bosan dan
lelah itu.

Hubungan antara perputaran matahari daq bulan
dengan gerakan keduanya dalam mengelilingi
sumbunya yang sistematis adalah hubungan yang
sangat jelas. Ketundukan matahari dan bulan me
rupakankeajaiban yanglebih besar dan agung dari
keajaiban malam dan siang ataupun bertambahnya
salah satunya dan berkurangnya salah satunya.
Dan, tidak seorang pun manpu menundukkan
semua ini melainkan hanyaAllah semata-mataYang
Mahakuasa dan Maha Mengetahui. Dialah yang
menentukan dan mengetahui batas waktu per-
putaran keduanya. Di samping dua hakikat itu, ada
hakikat lain yang sama dengan keduanya yang
ditetapkan juga dalam ayat yang sama dan dalam
satu ayat.

"... Sesungguhnya Allah Mahn Mengetahui apa yang
knmu kerjaknn. "(Luqman: 29)

Demikianlah hakikat gaib ini dimunculkan di-
samping hakikat alam semesta yang memiliki
hubungan dan ikatan yang kuat.

Kemudian tiga hakikat ini diikuti oleh hakikat
terbesar, di mana semuahakikatberdiri di atas fon-
dasinya, dan ia merupakan hakikat pertama yang
bersumber darinya segala hakikat. Inilah hakikat
yang akan dibahas oleh penelusuran ini di mana

pembukaannya diawali dengan dalil berikut,

"Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah
yang haq dan sesungguhnya apa saja yang merekn seru

selnin dnri All"ah itulnhyang batil. Saungguhnya Allalt
Diatnh Yang Mahntinggi tngi Mahabesar. 

;' (Luqman:
30)

Dalikamerupakan isyarat kepada sistem alam
semesta yang stabil, permanen, serasi, dan detail.
Sistem itu terbangun atas hakikat bahwa Allah
merupakan Tuhan yang sebenar-benarnya dan
bahwa tuhan lain yang disembah adalah batil. Sis-
tem ini terbangun dengan hakikatyangterbesar ini,
di mana seluruh hakikat lainnya bergantung ke-
pada bangunannya dan demikian pula seluruh alam
yang ada. Jadi, karenaAllah benar-benar ada, itulah
kaidah yang membangun alam semesta ini dan
Dialah yang menjagmrya. Dialah yang mengatur-
nya. Dialah yang menjamin kestabilan, kekokohan,
keseimbangan, dan keserasiannya, dengan ke-
hendak-Nya, yaitu Allah Yang Maha Berkehendak.

"Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah
yang hnq...."

Segala sesuatu selain diri-Nya pasti berubah,
segala sesuatu selain diri-Nya pasti berganti, dan
segala sesuatu selain diri-Nya pasti bertambah atau
berkurang, menguat atau melemah, berjaya atau
terpuruk, maju atau mundur. Segala sesuatu selain
diri-Nya pasti ada disebabkan oleh ketiadaan dan
pasti hilang setelah keberadaannya. Dan, Dialah
Yang Mahasuci sebah puji bagi-Nya, satu-satunya
Tuharr Yang Mahakekal dan Abadi yang tidak akan
pernah berubah, berganti, beralih, dan hilang.

Kemudian ada yang tersisa dalam jiwa dari sisa
firmanAllah,

"Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah
yang hnq...."

Sesuatu yang tersisa itu adalah perkara yang
tidak bisa dinukilkan gambarannya oleh latazh-
lafazh dan tidak mungkin diungkapkan oleh ung-
kapan manusia manapun. Sesuafu yang tersisa ifu
hanya dapat dirasakan oleh hati dan nurani serta
dapat dirasakan oleh seluruh manusia, namun tidak
dapat diungkapkan dengan kata-kata! Dan, demi-
kianlah,

".... Sesungguhnya Alkh Dialnh Yang Mahatinggt lngt
Mahnbesar." (Luqman: 30)

Sehingga, tidak ada selain diri-Nya yang'lebih
tinggi' dan"lebih besar'!!! Apakah Anda berpan-
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dangan bahwa Anda dapat mengungkapkan per-
nyataan yang lebih fasih daripada ungkapan Al-
Qur'an yang menakjubkan ini? Kami merasa tidak
seorang pun dari manusia yang menyatakan ung-
kapannya tentang perkara ini melainkan pasti me-
ngurangi maknanya dan pasti tidak akan me-
nambah maknanya. Dan, ungkapan Al-Qur'anlah
satu-satunyayang dapat mengisyaratkan hal itu.

Kemudian redaksi mengomentari fenomena
alam semesta ifu dan senfuhan nurani yang men-
dalam itu dengan fenomena lain dari buatan ma-
nusia untuk kehidupan. Yaitu, fenomena bahtefa
dan kapal yang berlayar di lautan dengan anugerah
dari Allah. Redaksi memberhentikan manusia di
hadapan logika fitrah ketika berhadapan dengan
kedahsyatan ombak lautan dan bahayanya, semen-
tara mereka bebas dari segala kekuatan, daya,
kesombongan, dan tipu muslihat.

UKA;\|*;icq()fir\";6i\
sg$,{i,%K,*{dleLFA;
6,titx<zr$'aip;,y:g?U6
*Wsi+s;"WrifrJiJ\W

&;istsk
"Tidakknh knmu mernp nhatiknn bahw a sesungguhrry a
lapal itu bulnyar di lnut dengan nikmat Allnh, supaya
dip er lihat kan- Ny a kep adamu s eb agian dari tanda -

tanda (kekuasaan)-Nya. Sesunguhnya pada yang
drmikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
semua zrang yang sangat sabar lngi banyak bersyukur.

Dan, apabil"a mnela dilnmun ombakyangbesar seperti
gunung, merekn menleru Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menye-
lamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian
merekn tetap menempuh jalnn yang lurus. Tidnk ada
yang mengingkari ayat-ayat Kami selain lrang-zrang
yang tidak setia lngi inglwr." (Luqman: 31-32)

Bahtera dan kapal berlayar di lautan sesuai dan
seiring dengan hukum-hukum yang telah diletak-
kan oleh Allah pada lautan, bahtera, angin, bumi,
dan langit. Penciptaan makhluk-makhluk ini de-
ngan segala karakternya, itulah yang membuat
bahtera bisa berlayar di lautan dan tidak tenggelam

atau berhenti di tengahnya. Seandainya karakter-
karakter itu berbeda sedikit atau menyimpang,
maka tidak mungkin sebuah bahtera pun dapat
berlayar di lautan. Seandainya beratjenis air dengan
berat jenis bahtera itu saling bertentangan, seandai-
nya derajat tekanan udara di atas permukaan laut
tidak teratur, seandainya arus air dan arus udara
bersimpangan, s6andainya derajat panas sampai
pada derajat di mana air tidak lagi berwujud air
namun berubah menjadi es, dan seandainya salah
satu saja dari unsur itu ada yang menyimpang, ...

maka bahtera tidak mungkin dapat berlayar di
lautan.

Setelah pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa
sesungguhnya hanyaAllah yang menjaga bahtera
itu selalu mengapung di atas lautan di tengah tiupan
topan dan badai, karena tidak ada yang menjaganya
melainkan Allah semata-mata. Yang terpenting dan
pokok adalah bahwa bahtera itu berlayar karena
nikmat Allah dan karunia-Nya. Ia pun berlayar
membawa nikmat dan karunia Allah juga. Dan,
ungkapan Al-Qur'an mencakup kedua hal itu.

"....Supaya dipulihatknn- Nya lcepadamu sebagian dnri
nnda- nnda (k e ku as aan) - Ny o.... "

Bahtera itu dipamerkan untuk direnungkan.
Orang yang ingin melihatnya pasti dapat melihat-
nya, dan tidak ada kerancuan dan hal yang tersem-
bunyi darinya.

"...Sesungguhnya pad"a yang demikian itu bennr-benar

terdapat tanda-tanda bagi semua zrang yang sangat

sabar lngi banyak bersyukur."(Luqman: 31)

Yaihr, orangorang yang bersabar dalam kegetir-
an dan bersyukur dalam kesenangan, itulah dua
kondisi yang silih berganti mendatangi manusia.

Namun, manusia tidak bersabar dan tidak ber-
syukur. Maka, ketika mereka ditimpa kemudha-
ratan, malah mereka berkeluh kesah. Dan, ketika
Allah menyelamatkan mereka dari kemudharatan,
hanya sedikit dari mereka yang berslrrkur,

'Apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti
gunung mereka menyeru Allah dengan memurnikan
ketaatan kep ada- Ny a.... "

Jadi, dalam bahaya yang seperti ini, ketika
ombak meliputi mereka ....dan bahtera laksana bulu
yang terombang-ambing dalam ombak yang dah-
syat, barulah jiwa-jiwa itu membebaskan diri dari
kekuatan yang menipu dan berlepas diri dari ke-
kuasaanyang masih berada dalam angan-angan. Ia
telah menutup fitrah mereka (pada kondisi-kondisi
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yang diliputi kesenangan) dari mengenal hakikat
tentang dirinya sendiri, dan telah memisahkan
antarafitrah itu sendid dengan Penciptanya.

Sehingga, ketika rintangan-rintangan itu runtuh
dan fitrah itu terbebas dari segala tabir penutupnya,

maka fitrah itu pun berjalan lurus dan istiqamah
menuju Tuhannya. Ia pasti mengarah kepada Pen-

ciptanya, mengikhlaskan dirinya kepada agama-

Nya, membuang segala kemusyrikan, dan melem-
parkan segala campur tangan kotor. Dan, bila fitrah
orang-orang yang menyimpang itu demikian ada-

nya, maka pastilah mereka menyembah Allah dan

berdoa kepada-Nya secara murni. Dan, mereka pun

mengikhlaskan diri berjuang untuk agama-Nya.

"...Makn, tntknln Alkh menyelnn"atknn merekn sampai

di daratan, lnlu sebagian merekn tetap menempuhjalnn

yang lurus...."

Keamanan dan kesejahteraan tidaklah membuat
mereka lupa dan melampaui batas, namun mereka
tetap menjaga sikap berzikir dan bersyukur. Walau-
pun mereka belum memenuhi hak Allah dalam
berzikir dan bersyukur, namun mereka telah me'
lakukan sejauh apa yang dapat dilakukan oleh
orang yang berzikir dan bersy'ukur. Yaitu, bahwa
mereka selalu berkomitmen dalam kesederhanaan
pada setiap menunaikan sesuatu.

Di antara manusia ada orang-orang yang me-

nolak dan mengingkan ayat-ayat Allah setelah
lenyapnya bahaya dan kembalinya kesejahteraan
kepada mereka.

"... Tid.ak odayangmengingktri ayat-ayat Knmi selnin

lrang-nrang yang tidak setia ktgi ingknr." (Luqman:
32)

Al-kltnttaradalah orangyang sangat mudah me
nipu dan berkhianat; dm al-knfuradalah orangyang
sangat kufur. Gambaran puncak dari penghianatan

dan kekufuran dengan srtat mubalaghni'superlatif'
ini sangat cocok dengan orang{rangyang menen-
tang ayat-ayat Allah setelah pemaparannya secara
jelas dalam alam semesta dan sesuai dengan ukuran
logika fitrah yang murni, jelas, dan terang.

Berkenaan dengan kedahsyatan dan goncangan

lautan dan bahayanya yang menelanjangi jiwa dari
segala tipuan kekuatan, ilmu, dan kekuasaan;
meruntuhkan segala rintangan yang batil; dan

memberhentikannya untuk menghadapi logika
fitrah secara langsung dan berhadaphadapan,
...maka redaksi ayat mengingatkan tentang ke-
dahsyatan yang terbesar. Di bawah nuansa ke-
dahsyatannya, akan tampak bahwa kedahsyatan
lautan sangat kecil dan remeh. Yaifu, kedahsyatan
hari yang memutuskan segala ikatan rahim ke-
luarga dan nasabiSehingga, orang tua lupa akan
anaknya dan akan adajarak antara anak dan orang
tuanya. Setiap jiwa pada hari itu hanya akan me-

ngurus dirinya sendiri, terlepas dari segalabanhran
dan sandaran serta ikatan kekerabatan dan ikatan
lainnyayang akan menjadi asing.

'-tv -rJ qW6 "H: Vi J\1\ +\i
$ -*' sfg " -: lb G:(i3jt"g "v,t'g
;;urlrli;q^iigiz:i':>67

&:,tr:r
"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan

takutilnh suatu hnri yang (padn hnri itu) seorang bapak

tidnk dnpat menolongannknya dnn seorang anak tidak
dap at (puk) menolong b ap akny a s edikit pun. Se sung-

guhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah
s e kali- kali ke hidupan dunia memp er day akan kamu,

dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan
knmu dalam (menaati) Allah." (Luqman: 33)

Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu
adalah goncangan jiwayang dapat dibayangkan dan
dianalogikan ukuran kedahsyatannya dengan pera-

saan dan hati.8Ikatan kekerabatan dan darah, ikat-
an rahim dan nasab antara anak dan orangtuabiasa-
nya tidak akan terputus, dan tidak mungkin masing-

masing mengurus dirinya sendiri. Sehingga, pada

hari dijanjikan itu seseorang tidak bisa lagi me-
nolong orang lain, dan tidak seorang pun dapat
memberikan manfaat kecuali karena amal dan
usahanya sendiri. Semua ini tidak akan terjadi me-
lainkan disebabkan oleh goncangan dahsyat yang
tidak ada bandingarurya dalam pengalaman manusia.

Maka, ajakan di sini untuk bertalpra kepada
Allah muncul pada tempatnya yang pas dan mo
mennya sangat tepat untuk mendapatkan peluang

respons dan penerimaan. Dan, perkara akhirat di-
paparkan di sini dalam nuansa kedahsyatan gon-

cangan dan marabahayanya, sehingga hati men-

8 Harap dirujuk fasal "Al-Alarnul Akhar fi Al-Qur'an" dalam kitab Masyahidul Qiyamah fi Al-Qur'an hlm. 42-44, Darus Syuruq,
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dengarnya dan memperhatikannya.

"...Sesungguhnya janji Allnh adnlah benar ...."

Maka dari itu, ia tidak akan menyimpang dan
tidak akan mundur. Tidak ada peluang untuk lari
dari keharusan menghadapi goncangan yang me-
nyulitkan itu. Tidak ada peluang pula untuk lari dari
hisab yang detail dan balasan yang adil. Pada saat itu
orang tua tidak mungkin dapat memberikan per-
tolongan kepada anaknya, dan demikian pula anak-
nya tidak mungkin dapat menolong orang tuanya.

"..Makn, janganlnh seknli-knli kzhid,upan dunia mem-
perdayakan kamu, ...."

Juga kenikmatan, permainan, dan kesibukan
yang ada di dalamnya. Karena itu, semua hanyalah
sementara dan terbatas. Dan, ia pun merupakan
ujian dan perlakuan terhadapnya akan menentukan
bentuk balasan yang diterima oleh seseorang.

"... D an j angan (p uln) p enip u (s aan) memp er day aknn
knmu dalnm (mennati) Allnh." (Luqrnan: 33)

Kenikmatan yang melenakan, kesibukan yang
melupakan, atau setan yang meletakkan perasaan

waswas dalam hati, melalui harta benda, ilmu pe-

ngetahuan, panjangnya umur, kekuatan, kekuasa-
an, dorongan nafsu, dan bangkihryalibido syahwat
adalah yang harus diwaspadai. Maka, bertalapa
kepada Allah dan pandangan yang benar tentang
akhirat merupakan dua perkara yang menghindar-
kan diri seseorang dan menjaganya dari setiap
tipuan itu.

Dalam penutupan penelusuran keempat dan
penufupan dari surah ini, dan dalam nuansa feno
mena yang menakutkan, muncullah sentuhan akhir
dalam surah ini yang sangat kuat, mendalam, dan
menggetarkan. Ia menggambarkan tentang ilmu
Allah yang mencakup segalanya dan menggam-
barkan pula keterbatasan manusia yang terhalang
dari hal-hal gaib. Sentuhan itu menetapkan perkara
yang dibahas oleh surah ini tentang segala bagian-
bagiannya. Dan, semua perkara itu keluar dalam pe
mandangan fenomena di antara fenomena-feno
mena yang digambarkan dalam gambaran yang
menakjubkan oleh Al-Qur' an.

ic;*ru&Lti\J;jg6f i:e,ix,,-a6y
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"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah
pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang me-

nurunknn hujan, dnn mengetahui apa yang ada dalnm
rahim. Tiada seorang pun yang dnpat mengetahui (d.e -

ngan pasti) apa yang aknn diusahaknnnya besok. Dan,
tiadn seorang pun ydng dnpat mengetahui di bumi mttrut

dia aknn mati. Sesungguhnya Allnh Maha Mengetahui
lngi Maha Mengenal."(Luqman: 34)

Allah telah menetapkan bahwa hari kiamat itu
merupakan perkara gaib yang tidak diketahui sama
sekali oleh selain diri-Nya, agar manusia selalu
merasa berhati-hati, harapharap cemas selamanya,
dan berusaha terus-menerus mempersiapkan diri
untuk menghadapinya walaupun mereka tidak
mengetahui secara pasti waktu kejadiannya.
Karena, bisa jadi hari kiamat itu datang tiba-tiba
dalam keadaan apa pun. Atau, pada saat ketika tidak
ada lagi peluang mengundurkan waktunya. Se-

hingga, hilanglah kesempatan untuk segera ber-
siapsiap memperbanyak bekal.

Allah menurunkan hujan sesuai dengan hikmah-
Nya, dalam kadar yang diinginkan-Nya. Kadang-
kala manusia mengetahui lewat pengalaman dan
ukuran-ukuran prakiraan cuaca tentang waktu
furunnya, namun manusia sama sekali tidak mampu
menciptakan sebab-sebab pembuatan hujan yang
alami itu dan menurunkannya dari langit.

Nash Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah yang
menurunkan hujan itu karena Dialah yang men-
ciptakan sebab-sebab alami yang membentuk dan
mengatur turunnya hujan itu. Jadi, kekhususan
Allah dalam perkara yang berkenaan dengan hujan
di sini adalah kekhususan dalam kekuasaan, bukan
kekhususan yang berkenaan dengan ilmu, sebagai-
mana tampak dalam nash ayat.

Orangorang yang berprasangka salah telah ke-
liru ketika menganggap bahwahujan itu termasuk
perkara gaib yang khusus berada dalam lingkup
ilmu Allah semata-mata. Walaupun memang kenya-
laannya bahwa ilmu Allah semata-mata yang me
liputi segala urusan dan perkara. Karena, hanya
ilmu-Nyalah satu-satunya yang merupakan ilmu
yang benar, lengkap, meliputi, dan permanen se-

lamanya yang tidak perlu ditambah dan tidak
mengalami kekurangan.

".... Dan mengetahui apa yang ada daktm rahim...."

Kekhususan dalam ilmu ini sama seperti ke-
khususan dalam perkara urusan "kiamat". Jadi,
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hanya Dialah semata-mata Yang Maha Mengetahui.
Ilmu-Nya merupakan kepastian dan meyakinkan.
Dia mengetahui tentang apa yang terjadi dalam
rahim pada setiap saat dan setiap periode, proses

kehamilan, jenis kandungan laki-laki atau wanita,
serta tentang tabiat-tabiat janin, karakternya, ke
adaannya, dan kesiapannya. Semua hal ifu hanya
diketahui oleh Allah semata-mata.

"...Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui
(dmgan pasti) apa yang akan diusahnlmnnya besok ...."

Manusia sama sekali tidak mengetahui tentang
hakikat apa yang dia upayakan dan usahakan se-

hingga ia meraih hasilnya, baik berupa kebaikan
ataupun keburukan, manfaat ataupun mudharat,
kemudahan ataupun kesulitan, sehat ataupun sakit,
dan ketaatan ataupun kemaksiatan. Jadi, usaha
yang dimaksudkan olehAllah dalam ayatitu lebih
umum dari sekadar meraih keuntungan harta
benda dan materi semata-mata ataupun sesuatu
yang semakna dengannya. Usahaitu meliputi setiap
yang menimpa seseorang keesokan harinya. Dan,
perkara itu adalah masih berada dalam tataran gaib

dan ditutup oleh tabir-tabir. Jiwa manusia terhalang
di hadapan tirai kegaiban, dan dia tidak mungkin
melihat apa yang ada di balik tirai.

Dan, demikian pula,

"...Dan, tiadn'seorang pun yang dnpat mengetahui di
bumi mana dia aknn mati...."

Itu merupakan perkara yang ada di balik tirai
yang tertutup rapat di mana telingga dan mata tidak
mungkin mendeteksinya.

Sesungguhnya jiwa manusia pasti terhalang di
hadapan tabir-tabir ini dengan penuh ketundukan
dan kelemahan. Dengan penghadapan kepada
tabir-tabir itu, barulah manusia sadar tentang ke
terbatasan ilmunya dan kelemahannya yang nyata.
Pada saat itu runtuhlah dan gugurlah segala ke-
sombongan ilmu p.engetahuan yang didengung-
dengungkan dan dibangga-banggakan.

Manusia baru mengetahui dan menyadari ketika
berada di hadapan tiraigaib yang terurai itu bahwa
manusia ihr diberi ilmu hanya sedikit dan bahwasa-

nya yang di balik tirai itu masih tersisa banyak sekali
ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Seandainya

manusia mengetahui segala sesuatu yang tampak
dan nyata lainnya, maka mereka pun akan tetap
terbentur dengan tirai kegaiban tentang apa yang
terjadi keesokan harinya! Bahkan, mereka pun
tidak tahu perkara apayangbakal terjadi sesaatlagi

dalamwaktu selanjutnya dan berikutnya. Bila ma-

nusia menyadari hal itu, maka jiwanya pasti akan
tenang dan melepaskan diri dari kesombongannya
Bahkan, ia pasti tunduk kepada Allah.

Redaksi Al-Qur'an memaparkan pengaruh-peng-

aruh yang mendalam ini ke dalam hati manusia de-

ngan lompatan yang luas dan dahsyat. Lompatan
yang luas dalam iarnandan tempat, pada masa se
karang yang sedang terjadi, masa yang akan datang
yang sedang ditunggu, dan perkara gaib yang
misterius. Ia juga terdapat dalam getaran-getaran
jiw4 dan lompatan-lompatan li*rayalan; antara peris-

tiwa hari kiamat yang sangat jauh ke depan dengan
hujan yang sumbernya sangat jauh prila, dan antara

sesuatu yang ada dalam rahim yang tertufup dari
mata dengan perkara gaibnya dan misteriusnya
usahayang akan dilakukan esokharinya. Ia sangat
dekat dari segi waktu, namun tetap gaib dan mis-
terius dari segi ketiadaan pengetahuan tentangnya-

Dan, demikian pula tempat kematian dan tempat
penguburan seseorang yang masih jauh dalam
dugaan dan bayangannya.

Sesungguhnya ia merupakan lompatan yang
sangat jauh jaraknya dan bidang-bidangnya. Namun,
sentuhan gambaranyang dipaparkan itu setelah ia
meliputi bahasannya dari segala tingkatarmya, me
ngetuknya hingga ke penjuru-penjurunya. Kemu-
dian segala penjuru ihr dihimpun dalam satu titik
gaib yang misterius. Maka, semua kita pun ter-
halang di hadapan titik kecil yang terkunci itu.

Seandainya pintalan benangnya terbuka sedikit
saja, maka antaraperkara yang dekat di belakang-
nya dengan perkarayang jauh, akan menjadi sama

saja. Dan, kedua orang tua pasti dapat menyingkap
bagi anaknya segalaperkarapada masayang akan
datang yang jauh darinya. Namun, semua ifu tetap
merupakan perkara misterius di hadapan manusia,

karena perkara itu berada di luar batas kemampuan
manusia dan di luar ilmu pengetahuan manusia.

Semua itu secara murni hanya diketahui oleh
Allah semata-mata dan tidak diketahui oleh sesuahr
pun selain diri-Nya, kecuali dengan izin-Nya dan
melainkan dengan ketentuan kadar yang ditentu-
kan-Nya.

"...Sesungguhnya Allnh Mahn Mengetahui l"agi Mah"a

Mengenal." (Luqman: 34)

Dan, tidak ada sesuatu pun dan seorang pun
selain diri-NyaYang Maha Mengetahui dan Maha
Meliputi. J
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'AIif Laam Mitun.(l) Tlrrunnya Al-Qur'an yang
tidak ada keraguan padanyc (addah) dari Tirhan
semesta alam.(2) Tetapi, mengapa mereka
(orang kafir) mengatakan,'Dia Muhammad
mengada-ngadakanrnya' Sebenarnya Al- Qur'an
ihr adalah kebenaran (yang datang) dari Tbhan-
mu, agar kamu memberi peringatan kepada
kaum yang belum datang kepada mereka
orang yang memberi peringatan sebelum
kamu; mudah-mudahan mereka mendapat
pehrnjuk (3) Allahlah yang menciptakan l*grt
dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-
nya dalam enam masa, kemudian Dia berse-
mayam di atas'Arsy. Tidak ada bagi kamu se-

lain daripada-Nya seorang penolong pun dan
tidak (pula) seorang pemberi syafaaL Maka,
apakah kamu tidak memperhatikan? ( ) Dia
mengatur urusan dari langit ke bumi, kemu-
dian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu
hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu
tahun menurutperhihrnganmu. (5) Yang demi-
kian itu ialah Ttrhan Yang mengetahui yang
gaib dan yang nyatan Yang Mahaperkasa lagi
Maha Penyayang. (6) Yang membuat segala se-

suatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan
Yangmemulai penciptaan manusia dari tanah.
(7) Kemudian Dia menjadikan keturunannya
dari saripati airyanghina (air mani). (8) Kemu-
dian Dia menyempurnakan dan meniupkan
ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia
menjadikan bagi kamu pendengaran, peng-
lihatan, dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali
bersyukur. (9) Dan mereka berkata.r'Apakah
bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah,
kami benar-benar akan berada dalam ciptaan
yang baru?' Bahkan (sebenarnya) mereka
irgkar akan menemui Thhannya- (10) Katakar-
lah,'Malaikat maut yang diserahi untuk (men-

cabut nyawa)mu akan mematikan kamu. Ke-
mudian hanya kepadaTtrha^nmulah kamu akan
dikembalikan.'(11) Dan (alangkah ngerinya),
jika kamu melihat ketika or:rng-orang yang
berdosa ihr menundukkan kepalanya di hadap-
an Tlrhannya, (mereka berkata),'Ya Ttrhan
kami, kami telah melihat dan mendengar,
maka kembalikanlah kami (ke dunia). Kami
akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya
kami adalah onrng-orang yang yakin.' (12) Dan
kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan
berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (b.gt)-
nya. Tetapi, telah tetaplah perkataan (ketetap-
an) daripada-Ku,'Sesungguhnya akan Aku
penuhi nerakaJahiurnann itu dengan jin dan
manusia bersama-sama. (13) Maka, rasailah
olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupa-
kan akan pertemuan dengan harimu ini (Ilari
Kiamat). Sesungguhnya Kami telah melupakan
kamu (p"lu) dan rasakanlah siksa yang kekal,
disebabkan apa yang selalu kamu kerja.kan' (14)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman de-
ngan ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang
apabila diperingatkan denga"n ayat-ayat (I(arni),
mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta
memuji Thhannyq sedang mereka tidak me-
nyombongkan diri (15) Lambungmereka jauh
dari tempat tidurnyan sedang mereka berdoa
kepada Ttrhannya dengan rasa takut dan
harap. Dan, mereka menafl<ahkan sebagian
dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka-
(16) Seorang pun tidak mengetahui apa yang
disembunyikan untuk mereka yaitu (ber-
macam-macam nikmat) yang menyedapkan
pandangan mata sebagai balasan terhadap apa
yangtelah mereka kerjaka^n. (17) Mak4 apakah
orang yang beriman seperti orang yang fasik
(kafir)? Mereka fidak siuna. (18) Adapun orang-
orang yang berirnan dan mengerjakan amal-
amal saleh, maka bagi mereka surga-surga
tempat kediaman" sebagai pahala terhadap apa
yang telah mereka kerjakan. (19) Dan adapun
orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat
mereka adalah neraka- Setiap kali mereka hen-
dak keluar daripadanyq mereka dikembalikan
(lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada
merekan'Rasakanlah siksa neraka yang dahulu
kamu mendustakannya.' (20) Sesungguhnya
Kami merasakan kepada mereka sebagian
azabyangdekat (di dunia) sebelum azabyang
lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan
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mer,eka kembali (ke jala" yangbenar). (21) Dan
siapakah yanglebih zafim daripada orangyang
telah diperingatkan dengan ayat-ayat Thhan-
nya, kemudian ia berpaling daripadanya? Se-

sungguhnya Kami akan memberikan pem-
balasan kepada orang-orang berdosa. (22) Se-

sungguhnya telah Kami berikan kepada Musa
Alkitab (TauraQ, maka janganlah kamu (Mu-
hammad) ragu-ragu menerima (Al-Q,ur-an itu)
dan Kamijadikan Alkitab (Taurat) itu petunjuk
bagi bani Israel. (23) Kami jadikan di antara
mereka itu pemimpin-pemimpin yang mem-
beri pehrnjuk dengan perintah Kami ketika
mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini
ayat-ayat Kami. (24) Sesungguhnya Ttrhanmu
Dialah yang memberikan keputusan di antara
mereka pada Hari Kiamat tentang aPa yang
selalu mereka perselisihkan padanya- (25) Apa-
kah fidak rnenjadi pehrnjuk bagi mereka' berapa
barryak umat-umat sebelum mereka yangtelah
Kami binasakan sedangkan mereka sendiri
berjalan di tempat-tempat kediaman mereka
itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Thhan). Maka'
apakah mereka tidak mendengarkan (mem-
perhatikan)?(26) Apakah mereka tidak mem-
perhatikan bahwa Kami menghalau (awan
yang mengandung) air ke bumi yang tandus,
lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan ihr
tanam-tanaman yang daripadanya (dapat)
makan binatang-binatang ternak mereka dan
mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak
memperhatikan? (27) Dan mereka bertanyan

'Bilakah kemenangan itu (datang)jika kamu
memang orang-orang yang benar? (28) I<ata-
kanlah,'Pada hari kemenangan ihr tidak ber-
guna bagi ora.ng-orang kafir iman mereka dan
tidak (pula) mereka diberi tangguh.' (29) Maka'
berpalinglah kamu darimereka dan tunsuhft'
sesungguhnya mereka (iuga) menuggu."(30)

Pengantar
Surah Makkiyyah ini merupakan salah satu

contoh seruan Al-Qur'an terhadap hati nurani ma-

nusia dengan akidah dahsyat yang dibawa A1-

Qur'an untuk dikembangkan dalam fitrah dan di-
fokuskan dalam hati. Yaitu, akidah ketundukan
untukAllah Yang Maha Esa dan Maha Melindungi,
Pencipta alam semesta dan manusia. Juga percaya

kepada risalah Muhammad saw. yang telah diberi-
kan wahyu Al-Qur'an itu untuk menunjukkan

hidayah bagi manusia ke jaian Allah, dan meyakini
kebangkitan, hari kiamat, hisab dan balasan atas

amal perbuatan.
Itulah beberapa perkara yang dibahas dalam

surah ini, dan itu pula tema-temayang dibahas oleh
surah-surah Makk[yah. Semua perkara itu dibahas

dengan metode dan isyarat-isyarat khusus. Semua-

nya bertemu dalam seruan terhadap hati nurani
dengan seruanYang Maha Mengetahui, Yang Meli-
puti atas segala rahasia.

Surah as-Sajdah membahas beberapa tema di
atas itu dengan metode dan cara yang lain daripada
metode dan caraada di surah Luqman sebelumnya.

Ia memaparkan dalam ayat-ayat awal, kemudian
ay at-ayat sisanya terus berlanjut untuk mengemu-
kakan isyarat-isyarat yang menccugah hati, mene-

rangi ruh, membangkitkan sikap berpikir dan me-

renung, sebagaimana ia mengemukakan dalil-dalil
dan bukti-bukti atas tema-tema di atas. Dalil-dalil
dan bukti-bukti itu dipaparkan dalam lembaran
alam semesta dan fenomena-fenomenanya, dalam
pertumbuhan manusia dan fasefasenya, dan dalam
fenomena-fenomena hari akhirat yang dipenuhi
dengan gerakan dan dinamika. Juga dalam kebi.
nas:nn orang-orang terdahulu yang bekas-bekas-

nya selalu mengisyaratkan pelajaran bagi orang
yang mendengarkan pelajaran dan merenungkan
logikanya.

Demikian pula surah itu menggambarkan bebe
rapa lukisan tentang jiwa-jiwa kaum mukminin da-

lam kekhusyuan dan pencariannya tentangTuhan-
nya. Juga tentang jiwa-jiwa yang kufur dalam pe-

nentangan dan keliarannya. Surah ini juga mema-
parkan beberapa gambaran tentang balasan yang

akan diterima oleh masing-masing kelompok.
Balasan itu seolah-olah hadir dan disaksikan di
depan mata,yang disaksikan oleh setiap orangyang
membacaAl-Qur'an ini.

Dalam setiap paparan fenomena-fenomena ini, ia
mengarahkan hati manusia dengan sesuatu yang

dapat membangkitkannya, menggerakkannya, dan

menunfunnya kepada perenungan dan pemikiran
dari sahr sisi; kepadaketakutan dan kengerian pada

sisi lain; dan kepada harapan pada sisi lainnya lagr.

Kadangkala ia diingatkan dengan peringatan dan

ancaman pada suatu kesempatan; semangat ber-
lombalomba pada kesempatan lain; dan pemuasan

rasa keingintahuan dalam kesempatan lainnya lagi.

Kemudian pada akhirnya hati itu dibiarkan berada
di bawah pengaruh-pengaruh,itu dan di depan
bukti-bukti itu. Ia membiarkan hati memilih sendiri
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jalannya, dan menanti kesudahan dan akhir-tempat
kembalinya berdasar-kan ilmu, hidayah, dan cahaya
dari Allah

Arahan surah ini terus berlanjut dalam mema-
parkan permasalahan-permasalahan di atas dalam
empat atau lima bagian yang berturut-turut dan
bersambung. Ia mengawali dengan huruf-huruf
yang terpufus; alif, laam, miim, yang dengannya ia
mengisyaratkan bahwa

Al-Qur'an ini turun dengan jenis-jenis huruf itu.
Ia membuang jauh-jauh dan menafikan keraguan
dari segi turunnya dan pewahyuannya dari

Tuhan semesta alam'. Redaksi menanyakan de-

ngan pertanyaan pengingkaran bila orang-orang
menuduhnya bahwa, 'Muhammad telah membuat
dan mengada - adakanny a. "

Ia menegaskan bahwa sesungguhnya ia adalah
kebenaran dari Tuhan Muhammad saw. agar dia
memberi peringatan kepada kaumnya, 'Mudah-
mudahnn mereka mmdapat petunjuk."

Iniah p ermasalahnn pertama dart akidah. Yaitu,
permasalahan wahyrr dan pembenaran serta ke-
jujuran Rasulullah dalam menyampaikan tabligh
dari Tuhan semesta alam.

Kemudian dipaparkanlah tentang permasalahan
ketuhanan dan gambararurya dalam lembaran alam
semesta; dalam penciptaan langit dan bumi, serta
apa yang di antara keduanya. Juga kendali-Nya
dalam mengatur alam semesta dan segala urusan
di langit dan bumi, serta penyerahan segala urusan
kepada-Nya pada hari akhirat. Kemudian dalam
penciptaan manusia dan fase-fasenya, serta anu-
gerah dari Allah berupa pendengaran, penglihatan,
dan pengetahuan. Setelah itu sangat sedikit manu-
sia yang bersyukur.

Inilah p ermnsalalnn kedua. Yaitu, permasalahan

ketuhanan dan gambaran sifat-sifut-Nya; sifat pen-

ciptaan, pengafuran, kebaikan, pemberian nikmat
dan anugerah, pengetahuan, dan rahmat. Semua-
nya disebutkan dalam arahan ayaL-ayat tentang
penciptaan dan pembenfukan alam semesta.

Kemudian dipaparkan tentang permasalahan
kebangkitan dan keraguan orang-orang tentang
kepastian kejadiannya setelah mereka hancur lebur
menjadi debu,

'Dan merekn berkata, Apaknh bila kami tekh lenyap

(hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan
berada dalam ciptaan yang baru. Bahknn (sebmarnya)

merela ingknr aknn mmemui Tilhannya." (as-Sajdah:
10)

Kemudian redaksi menjawab keraguan ini de-
ngan kepastian dan keyakinan.

lntlah permasalah"an letiga.Yaitu, permasalahan
kebangkitan dan tempat akhir dan kesudahan
manusia.

Oleh karenaitu, ia memaparkan salah satu feno
mena di antara fenpmena-fenomena hari kiamat,

'Dan (al"angknh ngerinya), jika knmu melihat lutikn
zrang-zrang y ang berdosa itu menundukkan lupal"anya

di hadapan Tithannya, (mereka berkata), 'Ya Tilh.an

knmi, knmi telah melihat dan mendengar, maka kem-

baliknnl"ah kami (ke dunia). Kami akanmengujaknn
amal saleh, sesungguhnya knmi adalah zrang-lrang
y ang yakin."' (as-Sajdah: 12)

Mereka memaklumatkan keyakinan mereka
kepada akhirat dan kebenaranyang datang kepada
mereka lewat dakwah. Mereka mengatakan suatu
perkataan yang seandainya perkataan itu diucapkan
di dunia, maka pastilah pintu-pintu surga terbuka
bagi mereka. Namun, mereka mengucapkan per-
kataan itu pada kondisi yang tidak tepat dan tidak
bermanfaat apa-apa lagi. Mudah-mudahan gam-
baran fenomena ini menyadarkan mereka (sebe-

lum masanya berakhir) untuk menyatakan kalimat
yang akan dikatakan kelak dalam peristiwa yang
sangat sulit di hari kiamat, kemudian mereka
mengatakannya saat ini ketika masih di dunia, yaitu
wakhr yang diminta untuk mengatakannya.

Di samping pemaparan fenomenaputus asa dan
menyedihkan itu, redaksi juga menampilkan gam-
baran tentang orang{rangyang beriman di dunia
ini, bila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat
Tuhannya.

" S e s unggu hny a nrang- 0 r ang y ang b er imnn fu ngan ay at -

ayat Kami, adalah zrang-lrang lang apabila dipe-
ringatknn dzngan alat-ayat (Kami), merelm menyung'
kur sujud dan butasbih sertn memuji Tuhnnnya, sednng

merela tid.ak menyombongknn diri. Lambung mereka

jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa

kepada Tuhannya dengan rosa takut dan harap. Dan,
merekn menaJknhknn sebagian dari reaki yng Kami
bnilrnn lupadn mereka." (as-Sajdah: 15-16)

Ia merupakan gambaran yang menyentuh dan
sangat lembut sehingga hati menjadi bergetar.
Kemudian dipaparkan segala kenikmatan yang
dipersiapkan bagi jiwa-jiwa yang khusyu, takut, dan
sangat berharap kepada nikmat yang lebih tinggi
dzripada gambaran manusia yang fana ini,

"Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyi-

/cD
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knn untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat)
yang menyedapkan pandangan mata sebagai balnsan
terhadap apa |ang telah mereka kerjakan." (as-
Sajdah:17)

Selain itu, iapun diberi komentar sekilas tentang
tempat-tempat kembali bagi masing-masing orang-
orang yang beriman dan orang-orang yang fasik
yaitu di surga dan nerakaJahannam. Dan, ia mem-
berikan ancaman bagi orang-orang yang jahat
bahwa mereka pasti mendapat hukuman di dunia
ini juga, sebelum merasakan azab yang pedih di
tempat kembali mereka yang kekal kelak.

Kemudian muncul isyarat tentang Musa a.s. dan
kesatuan antara risalahnya dengan risalah Mu-
hammad Rasulullah serta orangorang yang diberi
petunjuk dari kaumnya. Yakni, orang-orang yang
bertahan di dalam dakwah. Balasan bagi mereka
atas kesabaran ihr berupa anugerah kepemimpinan
di dunia. Dalam isyarat itu terdapat seruan untuk
bersabar dalam menghadapi segala tantangan
dakwah kepada Islam, baik berupa tipu daya mau-
pun pendustaan.

Komentar selanjutnya adalah tentang penelusur-
an kebinasaan orang{rang yang terdahulu, ketika
mereka berjalan di tempat tinggal mereka dengan
lalai. Kemudian ada juga penelusuran tentang bumi
yang kering di mana hujan turun di atasnya yang
membuat ia hidup kembali dan menumbuhkan.
Sehingga, antangambaran kekeringan dan gam-
baran kehidupan bertemu dalam beberapa baris
kalimaL

Ialu surah ini diakhiri dengan cerita tentang
perkataan orangorang kafr,

"Dan mereka bertanya, 'Bilakah kemenangan itu
(dntang) j ikn lamu mmnng oratg- arang y ang b ennr ? " ?

(as-Sajdah:28)

Mereka bertanya sambil meragukan kedatang-
an Hari Kemenangan di mana pada hari ihrlah akan
direalisasikan segala ancaman. Jawaban atas per-
tanyaan ini adalah dengan penebaran ketakutan dan
ancaman dari hari yang menakutkan itu. Juga
pengarahan kepada Rasulullah agar berpaling dari
mereka dan membiarkan mereka menjalani nasib-
nya yang pasti.

Sekarang mari kita masuk ke dalam surah ini
secara terperinci.

Peringatan dari Al-Qgr'an

'ugi& t' it *H)\ j:?i|i S ;'
CrtJ*-IqaA*\;^Sdjfi <,jj;jt
*5,q$&ur.,$,i6u

' Alif Lanm Miim. Tilrunny a Al- fui an yang tidnk oda
keraguan palanya ,(adalnh ) dnri Tuhnn semesta alnm.
Iinpi, mengapa mnelm (uang lflfr) mtngatalan, D in
Muhammad mengadn-ngadalwnny a.' Sebenarnya Al-
Qi an itu adalah kebenaran (yang datang) dari
Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan lcepada
kaum yang belum dnnng kepada mereka nrang yng
memb ni puingatan s ebelum kamu ; mudah-mudaltnn
mereka mmdapat petunjuk." (as-sajdah: 1-3)

' Akf Lanm Miim. "Hwuf-hwuf ini sangat dikenal
oleh orang-orang Arab yang diseru dengan A1-

Qur'an. Mereka menyadari kemampuan mereka
unfirk menggubah rangkaian kalimat yang hampir
sama dengan Al-Qur'an ifu, namun mereka me-
nyadari dengan sepenuhnya perbedaan yang men-
colok antara hasil gubahan mereka dengan rang-
kaian kalimatAl-Qur'an. Perbedaan ihr pasti dike
tahui oleh setiap orangyang ahli dalam sastra, yang
sering menyusun naskah-naskah tentang berbagai
pemikiran. Sebagaimana ia pun akan mengetahui
bahwa dalam teksteks Al-Qur'an terdapat kekuatan
tersembunyi dan.unsur yang tersimpan. Sehingga,
menjadikannya memiliki kekuatan dan pengaruh
dalam hati dan perasaan yang tidak dimiliki oleh
naskah-naskah lain yang terbuat dari huruf-huruf
yang sama sepanjang zunan dan waktu.

Fenomena ini sangattampak dan tidak seorang
pun dapat menyangkalnya. Karena, seorang yang
mendengarnya pasti mengetahuinya, membeda-
kannya, dan bergetar karenanya, di antara semua
perkataan yang didengarnya, walaupun dia sendiri
belum mengetahui bahwa itu adalah bagian dari Al-
Qur'an. Banyak bukti yang menunjukkan hal itu di
tengah-tengah manusia.

Perbedaan antara Al-Qur'an dan apa yang di.
gubah oleh manusia dari huruf-huruf itu sehingga
menjadi naskah apa pun, adalah laksana perbedaan
arfiara ciptaan Allah dan buatan manusia dalam
segala sesuatu. Ciptaan Allah sangat jelas dan isti-
mewa. Buatan manusia tidak mungkin dapat men-
capainya dalam suatu yang kecil sekalipun. Sesung-
guhnya percampuran dan aneka ragam warna yang
ada pada satu bunga saja akan tampak sangat luar

***
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biasa dan tidak dapat dilukiskan oleh seorang pe-

lukis yang paling terkenal dan terhebat sekalipun.
Demikian pula perbedaan ciptaan Allah dalam Al-

Qur'an dengan buatan manusia dalam naskah-nas-

kah yang mereka susun dari huruf-huruf yang sama

itu.

' Alif Lanm Miim. Turunny a Al- @ti an y ang tidak ada

knaguan padnnya, (alnlnh) dari Tilhnn semesta aLam. "
(as-Sajdah: l-2)

Ia merupakan aksioma yang pasti, tidak ada

lubang sedikit pun untuk ragu, yaihr aksioma turun-
nya Al-Qur'an dari Tuhan sekalian alam. Arahan
redaksi tergesa-gesa menafikan dan menghilang-
kan keraguan dari Al-Qur'an di tengah-tengah
redaksi ayal arttan 'mubtada'dan' 'khabar', karena
itulah inti dari perkara ini, dan titik sasaran dalam
redaksi ini.

Dengan pembukayang terdiri dari huruf-huruf
yang terputus ihr, orangorang yang masih ragu dan
bimbang diletakkan dalam posisi saling berhadapan
di depan fukta perkara itu, di mana ia tidak memiliki
peluang untuk menentangnya. Karena, kitab Al-
Qur'an ini disusun dengan huruf-huruf yangmereka

kenal. Namun, corak dan susunan kalimat-kalimat-
nya adalah corak dan susunan yang tidak mungkin
mereka tandingi dalam keistimewaannya, setelah
melakukan beberapa percobaan dan menimbang-
nya dengan dengan ketentuan-ketentuan tata bahasa

yang diakui dan disahkan oleh mereka semua.
Sesungguhnya setiap ayat dan surah selalu me

munculkan unsur yang terpendam dan mukjizat
luar biasa dalam AlQur'an ini. Setiap ayat dan surah
melukiskan kekuatan yang tersembunyi dan ter-
simpan dalam kalam yang mulia ini. Sesungguhnya
manusia pasti akan bergetar, merinding, tergon-
cang, dan tidak dapat bertahan di hadapan Al-
Qur'an, ketika hati mereka terbuka, indra mereka
bersih, pengetahuan mereka bertambah tinggi, dan
kemampuan memahami dan daya respons semakin
tinggi. Sesungguhnya fenomena ini semakin jelas

dan bertambah ketika wawasan seseorang ber-
tambah luas pula serta pengetahuannya tentang
alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya
bertambah juga. Jadi, ia bukan hanya pengaruh
nurani yang rancu, tidak jelas, dan tidak bisa di-
pahami.

Semua itu terealisir ketika Al-Qur'an menyeru

fitrah itu secara langsung. Ia juga terealisir ketika
menyeru hati yang terlatih, akal yang terdidik, dan

otakyang dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan-
pengetahuan. Sesungguhnya nash-nash Al-Qur' an
ihr akan semakin luas cakupan, pemahaman, dan
sentuhan-senfuhannya setiap derajat ilmu, wawas-

an, dan pengetahuap seseorang bertambah, selama
fitrah itu selalu lurus tidak menyimpang dan belum
didominasi oleh hawa nafsu.e Semua ifu menguat-
kan bahwaAl-Qur'an ifu bukanlah buatan manusia
secara pasti dan meyakinkan. Juga menguatkan
bahwa "turunnya Al- @Li an yang tidnk ada keraguan

padanya, (adakh) dari Tithnn semesta alam".

'ntapi mengapa merekn (orang kaf,r) mengatakan,
'Dia Muhammad mengadn-ngadaknnny a.... "

Mereka mengatakan hal itu dengan keras ke-
pala, namun arahan redaksi menyusunnya di sini
dalam bentuk kalimat pengingkaran terhadap per-

kataan itu dari akarnya.
Perkataan seperti itu tidak pantas dikatakan,

karena sejarah Muhammad saw. bersama orang-
orang kafir Quraisy, membuang jauhjauh kalimat
aniaya ihr dari sahr sisi. Dan, karakter kitab Al-Qur'an
itu sendiri bahkan menafikannya sejak kalimat itu
belum ada, dan ia tidak memberikan ruang sedikit-
pun untuk ragu dan bimbang.

"Sebenarnya Al-Qi an itu adalah fubermran (yang

dntang) dari Tuhnnmu.... "

Kebenaran ... dengan karakternya sendiri meru-
pakan kitab yang jujur dan selalu serasi dengan
fitrah kebenaran sejak zaman azali. J:uga karena
semua yang ada di alam semesta ini terdiri dari
kebenaran yang tetap dan stabil itu, kokoh dalam
bentuknya, terawasi dalam keserasiannya, per-
manen dalam desainnya, cakupannyayang menye
luruh dan tanpa ada pertentangan antara bagian-
bagiannya, penebarannya, kecocokan, dan kedekat-
an di antara bagian-bagian itu semua.

Kebenaran ... dengan segala penafsiran tentang
alam semesta ini, yaitu terjemahan yang lurus dan
jujur. Seolaholah Al-Qur'an itu merupakan ungkap
an yang menggambarkan tentang hukum-hukum
dan sistem yang bekerja dalam alam semesta ini.

Kebenaran ... dengan realisasi yang diwujudkan-
nya di antara manusia yang meridhai manhajnya
dengan alam semesta ini di mana mereka hidup di

9 Harap dirujuk tafsir surah al-Furqaan ayat 2.
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dalamnya dan segala hukum-hukumnyayang global

dan mencakup. Ia juga benar dengan jalinan hu-
bungan yang diikatkannya di antara manusia de-

ngan kekuatan alam semesta seluruhnya. Yaitu,
kedamaian, saling menolong, saling memahami,
dan saling ada kecocokan. Manusia mendapati diri
mereka sendiri dalam persahabatan dengan setiap
yang ada di sekitar mereka dalam alam semesta
yang agung ini.

Kebenaran ... karena fitrah selalu menyambutAl-
Qur'an itu ketika menyenfuhnya dengan sentuhan-
nya, dengan begitu mudah dan gampang tanpa
kesulitan dan usaha yang berat sedikit pun. Karena,
Al-Qur'an itu sangat serasi dengan kebenaranfitrah
yang ada sejak zaman azaliitu.

Kebenaran ... karena Al-Qur'an itu tidak ber-
tentangan dan bertabrakan kandungannya ketika
menggambarkan manhaj kehidupan manusia se-

cara sempurna. Dalam manhaj itu setiap kekuatan
dan potensi manusia selalu diperhatikan. Demikian
pula kecenderungan-kecenderungan dan kebufuh-
an-kebutuhannya. Juga segala yang menghinggapi-
nya baik berupa penyakil kelemahan, kekurangan,
serta cacat yang meracuni jiwa dan merusak hati.

Kebenaran... karenaAl-Qur'an itu tidak meng-
aniaya seorang pun baik di dunia ataupun di akhirat
Juga tidak menganiaya kekuatan dan potensi apa
pun yang ada dalam jiwa seseorang. Al-Qur'an itu
tidak menganiaya pemikiran apa pun yang ada
dalam pikiran dan hati, atau pergerakan dalam ke-
hidupan, sehingga menghalanginya dari keberada-
an dan aktivitas. Asalkan, pemikiran dan pergerak-
an itu tetap serasi dengan kebenaran yang agung
dan murni dalam alam semesta ini.

"...SebenarnyaAl-Qi an itu adalah lubermran (yang

datang) d"ari Tuhanmu.... "

Jadi Al-Qur'an itu bukanlah dari dirimu wahai
Muhammad saw., nzunun iaberasal dari sisiTuhan-
mu. Dia adalahTuhan sekalian alam, sebagaimana
yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Penisbat-
an Tuhnnmudalam ayat ini merupakan penghormat-
an bagi Nabi Muhammad saw.. Yaitu, penghormat-
an terhadap rasul-Nya yang telah dituduh oleh
orang-orang muslrik Quraisy itu bahwa beliau
mengada-ada dan dusta. Di sana juga terdapat
naungan kedekatan arfiara Muhammad saw. dan
Allah Tuhan sekalian alam, sebagai bentuk peng-
ingkaran atas tuduhan yang jahat itu. Juga pene-

tapan bagi hubungan yang kuat, yang membawa
makna penghormatan, kekuatan sumber, keabsah-

an dalam menerima, dan kejujuran dalam penyam-

paian dan tabligh.

"...Agar knmu memberi peringatan kepadfl kaumyang
belum datang kepada merekn zrang yang memberi pe-

ringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka

mendapat p etunjuk." (as-Sajdah: 3)

Bangsa Arab 
tdi 

mana kepada mereka Muham-
mad saw. diutus, belumpernah diufus sebelumnya
kepada mereka seorang rasul pun. Sejarah tidak
mencatat seorang rasul pun dalam jenjang dan
rentang waktu antara Ismail a.s. sebagai nenek
moyang pertama bangsa fuab dan Muhammad
saw. yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an ini, agar
dia memberi peringatan kepada mereka, "Mudah-
mudahan mereka mendapat p etuni uk. "

Jadi, hidayah bagi mereka sangat diharapkan
dengan turunnya kitab ini. Karena, di dalamnya
terdapat kebenaran yang menyeru dan mengajak
berdialog fitrah dan hati.

Alam Semesta a"r, fuftrrorit
Bangsa fuab yang diturunkan Al-Qur'an agar

Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka
adalah bangsa yang menyekutukan Allah dengan
tuhan lain. Maka, di sini redaksi memulai dengan
penjelasan mengenai sifat Allah yang dengannya
mereka dapat mengenal hakikat ketuhanan Allah.

Juga agar manusia dapat membedakan antaraTuhan
yang memiliki iifat yang agung ini, yaitu "Allah",
dengan tuhan-tuhan yang tidak memiliki sifat itu.
Sehingga, fuhan itu tidak bisa dan tidak boleh disama-

kan dengan kedudukan Allah Tuhan sekalian alam,

.1i t" (
JJI alll
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'Allnhlahyangmenciptaknn langit d.an bumi serta apa

yang ada di antara keduanya dalnm enam mo:a, ke-
'muiian 

Dia bersemnyam di atas Ara-sy. Tidak adn bagi

knmu selnin daripada-Nya seorang penolong pun dan

tidak (puta) seorang pemberi syafaat. Maka, apakah

knmu ildak mempnhatiknn? Dia mengatur urusan dnri

langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik k P?4-
Nyi d"alnm satu hari yang kndnrnya (lnmg.n1a) adnl"ah

siribu tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian

itu ial.ah Tuhnn Yang mengetahui yang gaib dnn yang

nyata, yang Mahaperknsa lngi Mahn PenlpanS lang
membuatlegala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-

baiknya dan Yang memulai penciptaan m"anusia d'ari

tanai. Kemudian Dia menjadiknn keturunannya dar.i

saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia
mnty nnpurnnknn dan mmiupknn lc dnlnm (tubuh) ny a

roh'(ciptaan)-Nya. Dan, Dia menjadiknn bagi kamu

pendengaran, penglihatan, dan hati; (tetapi) kamu
-sedikitieknli 

bersyuftzr. " (as-Sajdah: a-9)

Itulah Allah dan yang disebutkan dalam ayat-ayat

di atas itu hanyalah segelintir dari but:ti-bulti dan

tanda-tanda dari ketuhanan-Nya. Itulah bukti-bukti
dan tanda-tanda yang ada dalam lembaran alam

semesta, dalam nurani alam gaib yang berada di
luar pengetahuan manusia yang terbatas. Itulah
penciptaan manusia dan pertumbuhannya fase

demi fase yang dikenal oleh manusia dan yang telah

diberitahukan sendiri oleh Allah dalam kitab-Nya
yang benar dan jelas.

'AllnhLahyangmenciptalmn langit dnn bumi serta apa

yng a.da di antara luduanya dnl.am enam m'osa...."

langit dan bumi sertaapayang ada di antarake-

duanya, adalah segala makhluk yang tidak ter-

hitung dan hanyakitaketahui sedikit di antaranya.

Sedangkan, yang lainnya banyak sekali yang tidak
kita ketahui dan kita kenal.

Ia adalah seluruh alam yang terhampar luas dan

tak terhingga ujung-ujungnya. Sehingga, manusia

berdiri di hadapannya dengan ketakjuban, keheran-

an, dan kekaguman dalam penciptaan yang sangat

indah, rapi, dan serasi.

Ia adalah seluruh ciptaan yang agung dan besar

ini yang terhimpun di dalamnya keindahan yang

hakiki dan menawan, di manamata, perasaan, dan

hati tidak menemukan kekurangan apa pun di
dalamnya. Dan, tidak seorang pun yang merenung-

kannya merasa bosan meskipun berlama-lama

dalam merenungkannya. Perenungan yang ber-

ulang-ulang dan keakraban dengan alam semesta

itu tidak mengurangi daya tariknyayang selalu baru

dan diperbarui dengan cara yang men*jubkan.
Kemudian ia juga termasuk seluruh makhluk

yang bermacam-macam jenis, ukuran, bentuk, ciri,
kemampuan, tugas yang semuanya tunduk kepada

satu sistem, serasi dalam safu aktivitas, dan semua

mengarah kepada SumberYang Esa. Kepada Sum-

ber Yang Esa itulabmereka semua mendapat arah-

an dan pengaturan, dan mereka pun semuanya

menghadap kepada-Nya.

Allah ... Dialah Yang Menciptakan langit dan

bumi serta apa yang ada di antara keduanya- Dialah

semata-mata Yang Hakiki dengan sifat yang agung

ini.

'Allnhlah yang menciptakan lnngit dan bumi serta apa

yang a"da di antara keduanya dalam enam mosa...."

Hari-hari yang enam ini pastilah bukan hari yang

kita kenal di bumi ini. Hari-hari di bumi ini diukur
dengan wakhr yang timbul karena perputaran bumi
pada porosnya satu kali di depan matahari. Hal itu
menciptakan malam dan hari di bumi yang kecil ini,

karena bumi ini hanyalah salah satu benda yang

melayang di dalam galaksi yang tak terhingga
luasnya ini. Ukuran hari-hari yang ada ini baru
terwujud setelah penciptaan bumi dan matahari,

dan ukuran hari-hari itu hanya cocok bagi kita
manusia yang hidup di planet yang kecil ini.

Sedangkan, mengenai hakikat enam masa yang

disebutkan dalam Al-Qur'an, pengetahuan tentang

hakikatnya hanya di sisi Allah semata-mata. Kita
tidak mungkin dailat menentukannya dan menetap
kan ukurannya. Hari-hari itu merupakan hari-hari
yang disebutkanAllah,

"Sesungguhnya sehnri di sirl Tuh.anmu adalnh sepert!

seribu iihun- menurut pnhitunganmu." (al-Haji: 47)

Bisa jadi makna dari enam masa itu adalah enam
periode penciptaanlangit dan bumi serta apayang
ada di antarakeduanya sehingga menjadi seperti
saat ini. Atau, bisa jadi ia adalah enam tahap pem-

bentukan dan penciptaan. Atau, enam masa di mana
jarak antara satu masa dengan masa lainnya tidak
diketahui melainkan hanya oleh Allah Pokoknya
hari-hari itu bukanlah hari-hari yang dikenal oleh
manusia. Maka, yang dapat kita yakini adalah

bahwa hari-hari itu masih dalam perkara gaib yang

tidak mungkin diketahui secara pasti.

Jadi ungkapan hari-hari enam hanya ditujukan
unfuk menetapkan pengahrran dan ketenhran dalam

penciptaan, sesuai dengan hikmah Allah dan ilmu-

Nya. Juga sesuai dengan ketelitian-Nya dalam
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setiap sesuatu yang diciptakan-Nya, pada zarnan,
tahapan, dan periode yang telah ditentukan dalam
penciptaan alam semestayang agung ini.

"...Kemudian Di.a bersemayam di atas Arry...."

Allah bersemayam di atas merupakan simbol
dari ketinggian-Nya atas seluruh maktrluk. Sedang-
kan, hakikat'Arasy itu tidak ada peluang sama se
kali untuk menggambarkannya, dan hanya dapat
kita katakan sesuai lafazhnyasaja. Kata istausame
rupakan kiasan dari ketinggian, sedangkan tsumma
'kemudian' tidak bisa dipahami dengan makna
urutan waktu, karena Allah tidak berubah kondisi-
Nya sama sekali. Allah tidak mungkin berada dalam
kondisi atau posisi tertentu pada suafu wakhr, pada

wakhr lainnya berubah menjadi dalam kondisi atau
posisi lainnya. Yang dapat dipahami dari kalimat ini
hanyalah urutan makna. Yaitu, bahwa ketinggian itu
adalah derajat yang lebih tinggi dari seluruh makh-
luk, dan itu diungkapkan dalam kalimat seperti itu.

Dalam nuansa ketinggian yang mutlak itu, re-
daksi menyentuh hati seluruh makhluk dengan
hakikat yang dirasakannya,

"...Tidak ada bagi kamu sel"a,in daripada-Nya sezrang
penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi sya-

foot...."
Di mana? Siapayang mampu melakukan ihr, se

dangkan Allah adalah Satu-satunya Yang menguasai
Arsy, langit, bumi, dan apa yang ada di antara ke-
duanya? Dialah yane menciptakan langit dan bumi
serta apa yang ada di antara keduanya. Siapa pe-

nolong selain diri-Nya? Di mana Pemberi syafaat
yang bisa keluar dari kekuasaan-Nya?

"...Maka, apakah lamu tidnk memperhntiknn?" (as-
Sajdah:  )

Ketika hakikat ini diingatkan dan disebutkan,
seharusnya dapat mengembalikan hati kepada
pengakuan akan Allah dan menghadap kepada-Nya
semata-mata.

Bersama penciptaan dan ketinggian ... pengatur-
an dan penentuan...di dunia dan di akhirat... maka
seluruh urusan yang diatur di langit dan di bumi
serta apa yang ada di antara keduanya, segalanya
akan dihadapkan ke hadapan Allah di hari kiamat.
Dan, kepada-Nya tempat kembali segalanya pada
hari yang panjang itu,

"Dia mengatur urusan dari lnngit lu bumi, kemudian
(urusan) itu rnik kepada-Nya dalam satu hnri yang
kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut
perhitunganmrz. " (as-Sajdah: 5)

Ungkapan itu memaparkan ruang pengaturan
yang tampak sangat luas dan mencakup segalanya,
"...Dari kngit lce bumi....",dET ungkapan ini dapat
meletakkan nuansa yang dapat ditangkap oleh
persepsi dan kekuatan manusia sehingga iatunduk
kepadanya. Kalau tidak demikian, maka sebetulnya
ruang pengatur4n Allah lebih luas dan lebih men-
cakup dari sekadar langit ke bumi. Namun, hal itu
cukuplah menjadi tantangan bagi manusia untuk
merenung dalam alam semesta yang luar biasa
luasnya ini. Sehingga, ia akan melanjutkan pere-
nungannya lebih mencakup dan luas yang tidak
diketahui berapa angkanya yang sebenarnya.

Kemudian setiap pengaturan dan penentuan se
suahr naik bersama nilai-nilai, hasil-hasil, dan akibat-
akibatnya. Ia naik ke hadirat Allah Yang Maha-
tinggi. Hal itu sebetulnya membutuhkan seribu
tahun dalam hitungan manusia untuk memaparkan
seluruh amal dan perkataan, sesuatu dan segala
yang hidup. Namun, ia hanya membutuhkan waktu
satu hari. Maka, tidak ada satu pun di dunia ini yang
sia-sia dan pergr bqgttu saja. Tbtapi, semua itu diatur
dengan perintah Allah hingga batas waktu tertentu.
Semuanya pasti naik ke hadirat-Nya. Jadi segala
sesuatu, perkara, ketenfuan, dan akibat yang di
bawah kedudukan Allah Yang Mahatinggi pasti
akan dinaikkan kepada-Nya atau ia naik sendiri
dengan izin-Nya ketika Allah menghendaki-Nya.

"Yang demikian ity ialnh Tuhnn Yang mengetahui y ang
gaib dan yang nyata, Yang Mahaperkasa lagi Maha
Peny ay ang " (as-Sajdah: 6)

Yang demikian itu adalah DiaYang menciptakan
langit dan bumi, Yang bersemayam di atas'Arasy
dan Yang mengatur urusan langit ke bumi.

"Yang demikian itu ialnh Tuhnn Yang mengetahui

yang gaib dan yang nyata."Dia Maha Mengetahui
atas segala yang gaib dan segala yang hadir. Dialah
Yang Maha Mencipta, Maha Menguasai, dan Maha
Mengatur. Dan, Dia "Yang Mahaperknsa lagi Mah^a

Penyayang".

Dia Mahakuat dan Maha Berkuasa atas apayang
dikehendaki-Nya lagi Maha Penyayang dalam ke-
hendak dan pengaturan-Nya bagi para makhluk.

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan se'

baik-baiknya...."

Itulah kebenaran yang dilihat oleh fitrah, mata,
akal, dan hati. Kebenaran yang terealisasi dalam se-

tiap bentuk-bentuk sesuatu, tugas-tugasnya, dalam
tabiatnya bila sendirian dan keserasiannya bila
berkelompok. Juga terealisasi dalam rupanya, kon-
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disi-kondisinya, aktivitas-aktivitasnya, dan gerakan-

gerakannya serta segala gambaran keindahan dan

kebaikan baik dari dekat maupun dari jauh.

Mahasuci Allah! Itulah ciptaan-Nya dalam setiap

sesuatu. Bekas-bekas kebijakan-Nya sangat jelas

dalam seluruh makhluk-Nya. Ketelitian dan kete-

kunan selalu tampak jelas dalam setiap ciptaan-Nya-

Sehingga tidak dijumpai kekacauan atau kekurang-

an dan juga sifatyang berlebih-lebihan atau terlalu
sederhana, baik dalam ukuran, bentuk, ciptaan, mau-

pun tugas. Setiap sesuatu tettatarapi dan serasi.

Sesungguhnya unsur keindahan adalah faktor
yang disengaja dalam alam semesta ini. Ketelitian
dan kesempurnaan penciptaan membuatfungsi dan

tugas segala sesuatu menjadi lengkap dan sem-
purna. Kesempurnaan sangat jelas dalam pencipta-

an setiap bagian sesuatu dan penciptaan segala

makhluk.
lihatiah lebah, bunga, bintang gemintang, malam,

subuh, kegelapan, awz[], suara musikyang merdu
dalam segala yang ada, dan segala keserasian yang

tidak ada kebengkokan dan tidak ada kesia-siaan-

Sesungguhnya ia merupakan wisata yang sangat

menyenangkan dalam alam wujud yang indah dan

luar biasa. Al-Qur'an mendesak kita untuk menoleh

kepadanya agar kita memikirkannya dan menik-
matinya ketika Al-Qur' an menyatakan, "Yang mem-

buat segaln sesuatu yang Dia ciptnknn sebaik-bailenya.... "
Sehingga, membangkitkan dan membangun

hati agar menelusuri tempat-tempat indah dan

cantik dalam alam wujud yang besar ini.

"...Dan Yang memulai penciptaan manusia dari
tanah." (as-Sajdah: 7)

Di antara ketelitian dan kesempurnaan pen-

ciptaan Allah adalah memulai ciptaan manusia dari
tanah. Ungkapan ayat di atas dapat dipahami bahwa

tanah itu merupakan sumber awal dari penciptaan

manusia dan itu adalah fase pertama. Ayat itu tidak
menentukan berapa fase selanjutnya setelah fase

tanah itu, tidak juga berapa lama dan zarnanymlg
dibutuhkannya. Maka, pintu penelitian dalam tema

ini terbuka lebar, khususnya bila nash ayat ini di-

hubungkan dengan nash lain di surah a1-Mu'minuun,

"Sesungguhnya Kami telnh menciptaknn manusia dari
suatu saripati (berasal) d"ari tnnnh. " (al-Mu'minuun:
t2)

Sehingga, dapat dipahami bahwa ihr merupakan
isyarat kepada silsilah dalam fase-fase pertum-

buhan manusia yang asalnya dari fase tanah. Bisa
jadi itu juga merupakan isyarat bahwa asal awal dari

saripati kehidupan pertama di bumi adalah dari
tanah; bahwa ia tumbuh dari tanah; dan bahwa
tanah itu merupakan fase paling awal sebelum di-

tiupkan ruh kehidupan kepadanya dengan perintah

Allah. Dan, itulah rahasia di mana seorang pun

belum sampai kepadanya mengenai apa hakikatnya
dan bagaimana hal itu terjadi.

Dari saripati yang hidup itu manusia tumbuh dan

Al-Qur'an tidak menyebutkan bagaimana hal itu
dapat terjadi. Tidak pula disebutkan berapa lama
waktu dan berapa fase y21g dibutuhkan untuk itu.
Oleh karena itu, permasalahan penelitian tentang
silsilah ini dapat diserahkan kepada penelitian
benar manapun, dan selama penelitian itu tidak ber-

benturan dengan nash Al-Qur'an yang menyebut-
kan dengan pasti bahwa pertumbuhan pertama
manusia berasal dari tanah. Inilah patokan yang
aman antara bersandar kepada hakikat Al-Qur'an
yang pasti dan menerima hasil penelitian yang

dilakukan dalam masalah ini.
Ada baiknya menyebutkan bahwa teori evolusi

dan pertumbuhan Darwin yang menyatakan bahwa
bermacam-macam makhluk berevolusi dari satu
saripati kehidupan secara berhrut-turu! dan bahwa
di sana terdapat beberapa fase evolusi dan per-

tumbuhan yang berhubungan langsung dengan
teori bahwa manusia berasal dari hewan yaitu di
tingkat monyet paling jenius dan di bawah manusia
... adalah teori yang salah. Apalagi, setelah ditemu-
kan gen-gen warisan pada manusia (yang tidak
diketahui oleh Darwin) hingga menjadikan teori ini
sangat mustahil.lo

Kemudian mari kita kembali lagi ke dalam
nuansa Al-Qur'an,

"Kemudian Dia menjadiknn lceturunannya dari sari-
pati air yang hin"a (air mani)." (as-Sajdah: 8)

Air mani merupakan fase pertama dalam per-

tumbuhan janin. Dari air mani menjadi segumpal
darah, menjadi segumpal daging, menjadi tulang
hingga sempurnalah pertumbuhan janin. Keturun-
an manusia diawali dengan air yang hina ini. Se-

sungguhnya ia merupakan perjalanan yang paniang

10 Harap dirujuk kitab al-llmu Yad'u ilal Iman.
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ketika dilihat dari pandangan tabiat pertumbuhan
yang dilalui oleh air mani yang hina itu, sehingga
ia berubah menjadi manusia yang sempurna dan
luar biasa bentuknya. Sesungguhnya ia merupakan
jarak yang sangat jauh dari pertumbuhan fase
pertama hingga fase terakhir.

Itulah yang digambarkan oleh Al-Qur'an dalam
satu ayat yang melukiskan tentang perjalanan jauh
ini,

"Kemudian D ia meny empurnaknn dan mmiupkan lu
dnlam (tubuh) ny a ro h (cip nnn) - Ny a dnn D in menj a"di-

knn bagi kamu pendtngaran, penglihatan, dan hnti;
(tenqil lamu sedikit wknli bnsyukar. "(as-Sajdah: 9)

Ya Allah, Alangkah besarnya perjalanan itu.
Alangkah jauhnya jarak di antaranya. Dan, alangkah
agungnya mukjizat yang dilalui oleh manusia de-
ngan lalai dan acuh tak acuh ini.

Bagaimana mungkin air mani yang hina itu beru-
bah menjadi manusia yang sempurna pada akhir-
nya, seandainya bukan tangan Yang Mahakuasa
yang mengatur dan menciptakannya? Kekuatan
itulah yang memberikan petunjuk kepada air mani
yang lemah dan kecil itu hingga menemukan jalan

kesempurnaan dalam pertumbuhan dan perkem-
bangan serta peralihan dari keadaan yang seder-
hana menjadi ciptaanyang terdiri dari susunan yang
penuh dengan keajaiban.

Sesungguhnya tangan Allatrlah yang menyusun
manusia seperti itu, dan peniupan ruh dari-Nya
kepadanya yang berperan dalam hal itu. Itulah satu-

satunya penafsiran yang memungkinkan untuk di.
lakukan dalam memahami perkara yang menak-
jubkan ini, yang setiap wakhr selalu berulang namun
manusia tidak memperhatikannya. Kemudian tiu-
pan ruh itu pula yang menyebabkan manusia memi-
liki pendengaran, penglihatan, dan pengetahuan
yang membedakannya dengan seluruh makhluk
hidup lain.

Setiap penafsiran selain penafsiran itu tidak
mampu menyingkap tabir dari keajaiban yang
membingungkan akal manusia tersebut, di mana
mereka tidak memiliki jalan lain selain menerima
penafsiran tersebul Walaupun kenikmatan dan ke
istimewaan yang banyak itu telah dianugerahkan
kepada manusia beserta segala kemahiran, kekuat-
an, kesiapan, dan fungsi yang mulia, semua itu tidak
menyadarkan manusia unfu k bersyulmr, melainkan
hanya sedikit saja dari hal itu yang mereka syukuri.

Nuansa pertumbuhan pertama dari manusia ini
merupakan fase-fase per fu mbuhan yang luar biasa
dan ajaib, walaupun hal itu datang setiap waktu dan
terjadi di depan mata kepala dan pendengaran ma-
nusia. Dalam nuansa demikian, redaksi memapar-
kan penentangan manusia terhadap kehidupan
akhirat dan keraguan mereka tentang hari ke-
bangkitan dan penghimpunan. Penentangan dan
keraguan ifu sangat aneh,

&,S rt * ji' J 6 e( Y',6 J 66'
*i''jfiii^

"Dan merekn berknta, Apakah bila kami telnh lenyap
(hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan
buadn dnl^am ciptnan y ang baru ?' Bahkan (sebnnrnya)
merelm inglmr aknn mmemui Tuhnnnya. "(as-Sajdah:
10)

Sesungguhnya mereka memustahilkan Allah
mampu menciptakan mereka dengan penciptaan
baru setelah mereka mati dan dikuburkan, kemu-
dian jasad-jasad mereka hancur lebur dan hilang
dalam tanah,lalu bercampur aduk dengan unsur-
unsurnya. Sesungguhnya hal ini sama sekali tidak-
lah aneh dan mustahil di hadapan penciptaan per-

tama. Sesungguhnya Allah telah menciptakan ma-
nusia dari tanah dan dari bumi ini yang mereka
katakan bahwa mayat manusia itu pasti sesat dan
bercampur aduk dengannya. Padahal, penciptaan
kembali lagi di akhirat itu sangat mirip dengan
penciptaan awal di dunia ini,

"...Bahknn, (sebm"arnya) merekn inglar alan mmzmui
Tuh.anny a. " (as-Sajdah: 10)

Oleh karena ifu, mereka mengatakan sesuatu
sekehendak hati mereka. Jadi kekufuran terhadap
pertemuan dengan Allah itu merupakan peng-
halang dan penyebab utama dari keraguan dan pe-

nentangan mereka terhadap perkarayang jelas ini
yang terjadi sekali saja, padahal di depan matanya
terjadi keajaiban kehidupan setiap wakhr.

Maka, ayat membantah penentangan mereka
dengan menetapkan bahwa merekapasti mati dan
kembali kepadaTuhan, dengan hanya cukup me
maparkan bukti kehidupan pertama mereka tanpa
tambahan apapun,

t$ ti;3 &K:' ii -A iL1 #;; 3 #
& -' 22-)*o*'s
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"Katakanlah, 'Malaikat maut )ang diserahi untuk
(mencabut n| a&a)mu aknn memntikan knmu; leemu-

dian luanya lupadn Tithanmulah lamu akan dilum-
balilan."' (as-Sajdah: 11)

Demikianlah perkara itu digambarkan dengan
kalimat yang meyakinkan. Sedangkan, masalah
siapakah malaikat maut ihr dan masalah bagaimana
dia mematikan jiwa-jiwa manusia, maka semua itu
adalah termasuk dalam perkara-perkara gaib yang
hanya diketahui olehAllah. Kta hanya dapatmem-
peroleh informasinya dari Al-Qur'an, sumber yang
sangat meyakinkan ini, dan tidak ada tambahan apa
pun atas sumber yang satu itu.

Perbandingan antara Orang Mukmin
dan Orang Kafir

Berkenaan dengan kebangkitan yang mereka
bantah dan perkara kembalinya manusia kepada
Allah yang mereka ragukAn, maka arahan redaksi
pun menghadapkan mereka kepadaperistiwa saat
mereka saling berhadapan dengan pemandangan
kejadian di hari kiamal Sebuah peristiwa yang di.
penuhi dengan pemandangan yang tampak secara
fisik dan ramai dengan pengaruh-pengaruh, gerak-.

an-gerakan, dan dialog, seolaholah hal ifu sedang.
terjadi saat ini,

ryjbefr ,;KS<."Uf)ycsjir
<j;-juyu*J:J,q^r;J"G,:k;
3A'6F-sJtfu 1C,* Kr lE ct :r:ljt,
t <*;;t qu6 "4t at;a- tJ'-'i,y
"H^jvl:i:{;;itA_Ajt1t6rX

*SJ;'-K4oYisi46,j;'
'Dan (alnnglah ngertrrya), jika lmmu melihat lutikn
lrang- zrang I ang b ndosa itu menunduklan leepalnrry a
di hadapan Titltannya, (mneka bcrkata), 'Ya Tilhan
lrnmi, knmi telnh melihat dan mmdengar, mala lum-
baliknnlnh knmi (le dunia). Kami akan mengujaknn
amal saleh, sesunguhnya kami adalah zrang-zrang
yang yakin. Dan kalau Kami menghendaki, niscaya

Kami akan berikan lcepada tiap-tiap jiwa petunjuk
(bagi)nya, akan tetapi tel"ah tetaplah perkataan (lu-
tetapan) daripada-Ku, 'Sesunggithnya akan Aku pe-

nuhi nerakaJahannam itu dengan jin dan manusia
bersama-sama.'Malw, rasailah olehmu (sil<sa ini) d;
sebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan

h.arimu ini (Hari Kiamat). Sesungguhnya Kami tel"ah

melupakan kamu (pula) dan rasakanlah silcsa yang
lu lrnl, diseb ab l<nn apa y ang s elnlu knmu kerj aknn. " (as-
Sajdah: 12-14) ?

Sesungguhnya pemandangan itu merupakan
pemandangan kehinaan, pengakuan atas dosa,
penetapan kebenaran yang telah mereka ingkari,
permaklumatan tentang keyakinan yang telah
mereka ragukan, permohonan kembali ke dunia
untuk memperbaiki segala sesuatu dalam kehidup
an yang pertama. Mereka menundukkan kepala
mereka karena malu dan terhin4 di hadapanTuhan
yang telah mereka dustakan di dunia. Namun,
semua itu terjadi setelah lewat masanya di mana
pada saat itu tidak bermanfaat lagi pengakuan dan
pemaklumatan.

Sebelum arahan redaksi memaparkan jawaban

atas permohonan dan penyesalan hina mereka, ia
menetapkan hakikat yang menentukan dalam
semua kondisi ifu . Dan, ia menjadi kendali sebelum
itu pada kehidupan manusia di dunia dan tempat
kembali mereka,

"Kalau Kami mmghmdnki, nis cay a Kami alan b nilan
l"pada tiap-tiap jiwa petunjuk (bogioyo, akan tetapi
telah tura|lah pmkataan (kaenp an) dnripadn- Ku,'Se -

s"ungguhnya akan Aku penuhi nerakaJahannern itu
d.en gon j in dan m.anus ia b n s atrut - s anla. "' (as-Sajdah :

13)

Seandainya Allah menghendaki, pastilah Dia
merfadikan unfuk seluruh manusia satu jalan, yaitu
jalan hidayah, sebagaimana Dia menyatukan jalan
bagi makhluk-makhluk yang diberi petunjuk de-
ngan meletakkan ilham dalam fitrah masing-masing.
Sehingga, binatang melata, burung, dan serangga
menjalani cara yang sama dalam hidupnya, atau
seperti makhluk yang tidak mengenal selain ke-
taatan yaitu para malaikat.

Namun, hikmah Allah menghendaki untuk
makhluk yang bernama manusia khususnya me-
miliki tabiatyang khusus pula, yang dengannya ia
bisa memilih antara petunjuk atau kesesatan, dan
memilih hidayah atau berpaling darinya. Manusia
menunaikan perannya di dunia dengan dibekali
tabiat khusus ihr, di mana Allah menciptakannya di
atas fitrah ihr untuk tujuan dan hikmah dalam me-
nekuni segala yang ada dalam semesta ini. Oleh
karena itu, Allah menentukan dalam qadar-Nya
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bahwa Dia akan memenuhi nerakaJahannam de-

ngan manusia dan jin yang memilih kesesatan dan
mengikuti jalur yang mengarah ke nerakaJahannam.

Orangorang jahat yang sedang dipamerkan di
hadapan Tuhan mereka dalam keadaan muka
tertunduk itu, merekalah orang{rang yang pantas

menerima vonis itu. Oleh karena itu, dikatakan
kepada mereka;

'Maka, rasail"ah olehmu (siksa ini) disebabknn kamu
melupaknn almn pertemuan d.engan hnrimu ini (Hari
Kiamnt)...."

Yaitu, hariyang di hadapan kalian saat ini. Jadi,
kita sedang berada dalam peristiwa hari kiamat.
Rasakanlah disebabkan oleh kelalaian kalian ter-
hadap hari ini dan sikap kalian yang meremehkan
persiapan untuk menyambutnya, padahal mereka
memiliki banyak peluang dan waktu untuk me-
lakukan ihr. Rasakanlah....

"... Saungguhnya Kami telnh mzlupalan knmu (puln).... "

SesungguhnyaAllah sekali-kali tidak pernah me
lupakan seorang pun. Namun, mereka pantas diper-
lakukan dengan perlakuan orang{rangyang dire
mehkan dan dilalaikan, dan dengan perlakuan yang

di dalamnya terdapat penghinaan, pengacuhan, dan

ejekan.

"*Dan rasalmnlah silcsa yang kekal, disebabknn apa

yang selnlu knmu leerjakan. "(as-Sajdah: 14)

Maka, episode ini pun ditutup dengan hrrunnya
tabir penufup, setelah keputusan yang pasti dinyata-
kan. Dan, orang-orang yang jahat itu pun dibiarkan
menjalani akibat dari perbuatan mereka dengan
kehinaan. Seorang yang membaca Al-Qur' an pasti
merasakan ketika melewati ayat-ayat ini, seolah-
olah dia meninggalkan mereka di neraka dalam
peristiwayang nyata dan tampak di depan matanya.
Inilah salah satu di antara sekian banyak karali:ter
gambaran Al-Qur'an yang hidup dan menyentuh
hati manusia.

Tirai penutup atas adegan sebelumnya telah
turun untuk memberikan luang unhrk adegan lain,
dalam nuansa lain, dan wacana lain. Ia memiliki
wewangian yang menenangkan yang membuat ruh
tenteram dan hati berdebar. Adegan itu adalah pe
mandangan orang{rang yang beriman. Gambaran
mereka dilukiskan dalam gambaran orang-orang
yang khusyu, tunduk, pafuh, dan tekun beribadah.

Juga berdalnvah ke jalan Tuhan mereka dengan
hati yang bergetar karena takut kepada Allah dan

mengharap fadhilah dan keutamaan dari-Nya. Allah
telah menyediakan bagi mereka pahala yang tidak
dapat dilukiskan dengan khayalan manusia,

6iJfrVr-,p,rsy-6.ii$Yz;itL
'':1<;!6€,*ffi'

tfr'6Jt"ftJ<,j+e:6ti&. j-;e
l -,#, v ;:;131>6 t, i,jiip}w

&slaYg4''"v*\lj,i
" S e s unguhny a or ang- 0 r ang y ang b n imnn dmgan ay at -

ayat Kami, adalah zrang-lrangyang apabila dipe-

ringatlwn dengan ayat-ayat (Kami) maelm merryung'

kur sujud dnn butasbih serta memuji Tillmnnya, sednng

merelrn tidak menyombongknn diri. Lambung merekn

jauh dari tempat tiduynya, sedang mereka berdoa le'
pada Tuhnnnya dengan rasa takut dan harap. Dan,
mnelrn mutaflahknn sebagian dari re4ki yang Knmi
berikan kepadn merekn. Seorangpun tidak mengetahui

apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (ber-

rtacam-flutmm nilon at) yang mmy ednplan pan"dnngan

mata sebagai balnsan terhndnp apa yang telah mnekn

kerj akan. " (as-Sajdah z t5 - L7)

Pemandangan ifu merupakan adegan pencerah-

an bagi ruh oran[orang yang beriman. Yaitu, ruh-
ruh yang lembut, responsif, perasa, dan berdebar
karena takut kepada Allah dan takwa kepada-Nya.

Ia selalu menghadap kepada-Nya dengan ketaatan
dan berharap kepada-Nya dengan segenap harap
an, tanpa merasa tinggi dan takabur. Ruh-ruh inilah
yang beriman kepada ayat-ayatAllah, serta mem-
pelajari-Nya dengan indra yang sigap, hati yang
sadar, dan nurani yang cerah.

Orangorang yang demikian bila disebutkan dan

diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka,

"...Merelw mmlungkur sujud dan bntasbih snta me-

muji Tuhnnnya...."

Karena terpengaruh dengan peringatan itu,
pengagungan terhadap Allah yang dengan ayat-

ayat-Nya mereka diperingatkan, perasaan akan
kemuliaan dan ketinggian-Nya yang ditujukan per-

tama-tama dengan bersujud kepada-Nya dan ung-
kapan perasaan yang tidak bisa digambarkan ke-
cuali dengan tersungkurnya dirinya ke tanah. Ber-
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sama gerakan tubuh yang bersujud, mereka ber-
tasbih memuji Allah dengan segala pujian,

"...Sedang mereka tidak menyombongkan diri." (as'
Sajdah: 15)

Itu merupakan gambaran respons orang{rang
yang taat, khusyu, berserah diri, dan merasakan
kemuliaan Allah Yang Mahatinggi.

Kemudian datanglah gambaran tentang keadaan
jasad dan perasaan hati mereka dalam ungkapan
sekilas, dalam sebuah ungkapan yang hampir
menggambarkan gerakan jasad dan hati,

"Lambungmneka jauh dari tempat tidurnya, sedang

mnela berdoa kepadn Tuhannya dengan rasa takut drut

hnrap...."

Sesungguhnya mereka adalah orangorang yang

bangun untuk shalat malam, shalat isya di akhir
malam, shalat tahajud, dan shalat witir serta berdoa
kepada Allah. Namun, Al-Qur'an dalam hal ini
menggambarkan mengenai tabiat shalat malam ini
dengan ungkapan lain, "Lambungmerekn jauh dari
tempat tidurrrya."

Ia menggambarkan tentang tempat-tempat tidur
di malam yang selalu menggoda diri manusia unfuk
tidur nyenyak, istirahat, dan menikmati malam hari.
Namun, lambungJambung orang{rang yang ber-
iman itu tidak tergiur sedikit pun dengan godaan itu,
walaupun ia sebefulnya juga melawan godaanyang
menggiurkan dan melenakan itu dengan sekuat
tenaga. Karena jiwa.iiwa orangorang yang beriman
itu punya kesibukan lain yang membuat mereka
harus mengesampingkan tempat-tempat tidur yang

empuk dan tidur yang nyenyak. Yaitu, kesibukan
dengan Tuhannya, kesibukan beribadah di hadap
an-Nya, serta menghadap kepada-Nya dengan ke-
takuraan, ketakutan, dan harapan.

Dia takut azab Nlah dan berharap kepada rah-
mat-Nya. Dia takut kepada kemarahan-Nya, dan
berharap mendapatkan ridha-Nya. Dia takut ber-
buat maksiat dan berharap mendapat taufik-Nya.
Ungkapan ifu menggambarkan perasaan-perasaan

yang berdebar dan bergetar dalam nurani dengan
sentuhan yang seolah-olah ia berbentuk fisik dan
bersentuhan langsung, "...Sedang mereka berdoa

kepadn Tuhnnnya derryan rosa takut dan hnrap...."
Di samping gambaran tersebut, yang meng-

gambarkan perasaan yang bergetar, shalat yang
khusyu, doayang bergelora dengan kesungguhan
dan keluh kesah, ... mereka juga menunaikan ke-
wajibannya bagi jamaah Islamiah karena taat ke-

padaAllah dan untuk mendapat kesucian-Nya.

"...Dan merekn menaJknhknn sebagian dnri rezeki y ang

Kami beriknn kepada merekn."(as-Sajdah: 16)

Gambaran yang mencerahkan dan menyenfuh
itu disertai dengan gambaran tentang balasan yang
tinggi dan khusug. Suatu balasan yang mewakili
pengawasan dan penjagaan khusus, keperkasaan
pribadi, kemuliaan dariAllah, dan kebesaran Rab
bani bagi jiwa-jiwa itu,

"S eorang pun tidak mmgetahui apa y ang dis embuny i-
kan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat)
yang menyedapknn pandnngan mnta sebagai balnsan

terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (as-

Sajdah: 17)

Suatu ungkapan yang sangat menakjubkan di
mana ia menggambarkan tentang keluasan rahmat
Allah bagi orang-orang yang demikian. Dan, de-

ngan Zat-Nya sendiri Yang Mahatinggi, Allah mem-
persiapkan bagi mereka segala kebesaran dan ke-
muliaan yang mendekatkan kepada mata yang me
mandang. Persiapan itu tidak diketahui oleh se-

orang pun selain diri-Nya. Ia akan tetap tersimpan
dan terjaga di sisi.Nya hingga nanti pada hari per-

temuan dengan-Nya, Dia akan menyingkapkannya.
Sesungguhnya itu merupakan gambaran yang
mencerahkan untuk pertemuan yang dirindukan
dan dimuliakan di hadiratAllah.

Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau
turunkan kepada hamba-hamba-Mu! Dan, betapa
banyak karunia dari-Nya untuk mereka! Dan, siapa
orang{rang ifu, dan bagaimana ibadah, amal, ke
taatan,dan kewaspadaan mereka, sehingga Allah
langsung turun tangan sendiri mempersiapkan
balasan bagi mereka dengan penuh rahmaf pen-
jagaan, cinta, dan pemeliharaan? Ihr semua merupa-
kan karunia Ailah Yang Maha Memberi dan Maha-
mulia.

Di hadapan gambaran orang-orang yang jahat,

merana, dan hina; serta gambaran orang-orang
beriman yang bahagia dan mulia, ada komentar
tentang kaidah keadilan mutlak dalam balaun yang
membedakan antara orang-orang yang berbuat
baik dan orang{rang yang berbuat jahat di dunia
atau di akhirat.Ia mengaitkan balasan atas suatu
amal dengan asas keadilan yang sangat detail.
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iii6&';;;.5"r:+S'"f Ja366;A
GJ\i;:6e"6nqt+Aiffi tjlri
"rkiAig;a:,;":i4.r:W&'"J1:'\3'(

3\!"6-;-€),p;Wi;Ai};t;\V'\i
'G r-5"9J # 63K -ey,K"it 3(

&'";;; "iXK <:i *t iii L;" S ]t r v\ffi
cvw 6;t' " 4J et6;i ;, # ;;

&3;,J<*;ii
'Maka, apakah orangyang beriman seperti lrangyang

fasik (knfff) ? Merekn tidak sama. Adapun rrang-lrang

yangbrim"an dnn mengerjaknn amal-amal saleh, mnkn

bagi mereka surga tempat kediaman, sebagai paltnla
tuhndap apa yang tel"ah muekn knjaknn. Dan, adapun

urang-zrang yang fasik ft"rtd, maka tempat mereka

adalnh neraka. Saiap lali mnekn hen"dak keluar dari-
pa^dnnya, merekn dilembaliktn (ngi) ke dakmnya dnn

dikntakan kepada merekn, 'Rnsakanlah siksa neraka

y ang dahulu kamu mendus takanny a. S e sungguhny a

Kami merasakan kepada mereka sebagian a<ab yang
delat (di dunia) sebelum azpb yang lebih besar (di akhi-
rat) ; mudah-mud.ahan muekn lembali (l',e j alan yang
bennr). Dan, siapaknh yang lebih aalim daripadn orang

yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tilh.annya,

kemudian ia b erp aling darip adany a ? S esunggultny a

Kami akan memberikan pembalnsan kepada lrang-
orang b erdosa. " (as-Sajdah z 18-22)

Orang-orang yang beriman dan orang-orang
yang fasik dan jahat sama sekali tidak bisa di-

samakan dalam peraszuln, tabiat, dan perilaku. Se-

hingga tidak mungkin pula mereka berderajat yang

sama dalam balasan di dunia dan di akhirat Orang-
orang yang beriman adalah orang-orang yang lurus
fitrahnya, mengarahkan diri kepada Allah, dan ber-
amal sesuai dengan manhaj-Nya yang lurus. Se-

dangkan, orang-orang yang fasik adalah orang-
orang yang menyimpang, sesal merusak di muka
bumi, dan tidak berjalan di atas manhaj dan jalur
yang menyampaikannya dan menyesuaikannya
dengan manhajAllah dalamkehidupan dan aturan-
aturan-Nyayang murni.

Oleh karena itu, tidak perlu diherankan bila jalur

orang-orang yang beriman dan orang-orang yang
fusik berbeda kelak di akhirat Masing-masing akan

mendapatkan balasan sesuai dengan bekalnya dan

apa yang dihasilkan oleh tangannya.

' Adapun 0r ang- lrang y ang b eriman dan mengeri aknn

amal-amal saleh, maka bagi merekn surga...."

Surga itu menaungi mereka dan mengasuh serta
menjaga mereka.,,

"...Temp at lu diaman.... "

Di mana mereka berdiam dan beristirahat.

"...Sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka

kerj akan. " (as-Saj dah : 19)

Keadaan sebaliknya terjadi pada orang-orang
kafir,

"Dan adapun lrang-lrang yangfasik (kafir), maka

tempat merekn adalah neraka...."

Mereka akan dilemparkan ke sana dan di sana

mereka berdiam. Alangkah buruknya tempat ting-
gal, yang lebih baik bukan menetap di dalamnya
melainkan berusaha kabur,

'...Setiap kali mereka hendak luluar daripadanya,
merekn dikembalikan (ln7x) kt dal.amnya...."

Suatu pemandangan ketika orang-orang yang
fasik itu berusaha keluar dan lari dari neraka,
namun mereka dihalau dan dikembalikan lagi ke
dalamnya.

"...Dan dikatakan kepada merekn, 'Rnsaknn[nh silca
neraka yang dahltlu kamu mendustakannya."' (as-

Sajdah:20)

Itu merupakan hardikan dan hinaan yang mem-
buatmereka tambah terhalau dari usahakeluar dari
neraka dan tambah menderita.

Itulah tempat kembali orang{rang yang fasik di
akhirat. Namun, bukan berarti azab atas mereka
hanya ditangguhkan sampai hari yang dijanjikan
itu. Allah pun mengancam mereka dengan azab di
dunia ini sebelum azab al<htratitv,

"Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka se'

bagian aab yang dekat (di duni"a) sebelum aaab yang

lebih besar (di akhirat)...."

Namun, di balik azab yang dekat ini ada nuansa
rahmal Karena, Allah tidak suka mengazab hamba-

hamba-Nya bila mereka tidak pantas diazab dise-

babkan oleh perbuatan mereka, dan bila mereka
tidak keras kepala terus-menerus melakukan per-

buatan-perbuatan yang mengundang azab dat',
Allah. Jadi, Allah mengancam mereka d engur azab
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di dunia hanya untuk mengembalikan mereka ke-
pada kebenaran,

"...Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang
b enar). " (as-Sajdah: 2I )

Dengan demikian, fitrah mereka bangkit dan
sadar kembali. Dan, penderitaan azabitl bisa me-
ngembalikan mereka kepada kebenaran lagi. Bila
mereka melakukan itu, maka mereka pasti tidak
akan ditimpa dengan azab yang menimpa orang-
orang fasik yang telah kita saksikan sebelumnya
dalam penderitaan mereka yang menyakitkan. Jadi
bila ayat-ayat Allah mengingatkan mereka namun
mereka berpaling darinya; kemudian azab yang
dekat pun datang menyambar mereka, tapi mereka
tetap tidak mau kembali dan mengambil pelajaran;
maka pada saat itu mereka adalah orangorang yang
zalkn.

"Dan, siapaknhyang lebih zalim daripada zrangyang
telnh diperingatknn dnngan ayat-ayat Tithannya, lumu-
dian ia b erpaling dar ip adany a ?.... "

Maka, sesungguhnya pada kondisi demikian
mereka telah benar-benar pantas dihukum dengan
azab dunia dan akhirat,

"...Sesungguhnya Kami aknn memberiknn pembal,asan

kepadn zrang-nrang bndosa." (as-Sajdah: 22)

Alangkah menakutkan ancaman itu. AllahYang
Mahaperkasa dan Maha Menyombongkan Diri
yang mengancam mereka orang{rang yang lemah
dan miskin, dengan ancaman yang menakutkan itu.

Perintah Allah untuk Menerima Al-Q.ur'an
Tbnpa Ragu

Penelusuran sebelumnya berakhir pada pema-
paran tentang kondisi dan kesudahan orang-orang
yang jahat dan orang-orang yang saleh, akibat-
akibat bagi orangorang yang beriman dan orang-
orang yang fasik, serta adegan dan kejadian mereka
masing-masing di hari yang mereka ragukan. Ke
mudian redaksi memulai penelusuran baru ber-
sama Musa dan kaumnya serta risalahnya. Sebuah
penelusuran yang sangat ringkas yang tidak me-
lebihi isyarat kepada kitab Musa a.s. yang dijadikan
hidayah bagi bani Israel, sebagaimana Al-Qur'an
kitab Muhammad saw. dijadikan hidayah bagi
orang-orang yang beriman.

Ada juga isyarat kepada persesuaian dan per-
temuan antara para ahli Al-Qur'an dengan para ahli

Taurat di atas sumber yang satu dan akidah yang
tetap. Kemudian ada isyarat lain lagi tentang pilihan
Allah atas orang-orang yang sabar dan yakin dari
kaum Musa untuk dijadikan sebagai pemimpin-
pemimpin atas kaum mereka, sebagai pelajaran
bagi orang-orang yang beriman agar bersabar dan
yakin akan pertolBngan Allah. Juga sebagai pen-
jelasan bagi sifat-sifat yang dengannya kepemim-
pinan dan kekuas'aan di muka bumi ditentukan,

"-iy-;;;cKi,t':{--=--)i;}t4\;-6;
/-i 1-y,z77zz 1\ I / >, /i ./) 2 z77zz
a*:rt y4l)-,+j &,j-eylr}p-$ a.iL+J

#l;tj y!\4;'\616Q\3:4
y\3l4ti+.#;iii5.6i-:Jd.;$Ly

&'"#'
"Sesungguhnya telah Kami beriknn lcepada Musa Al-
kitab (Taurat), maka janganlnh kamu (Mulnmmad)
ragu-ragu menerim.a (Al- @Li an itu) dan Kami jotilwn
Alkitab (Taurat) itu petunjuk bagi bani Israel. Kami
jadilwn di antara merela itu pemimpin-pemtmpin yang
mzmb eri p etunj uk dengan p srintah Kami futilm muelm
sabar. Dan adalnh merekn meyakini ayat-ayat Knmi.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan
l<eputusan di antara mnekn pada Hari Kinmat tmtang
apa yang sel.alu merelu perselisihkan padanya." (as-
Sajdalr: 23-25) .

Tafsir bagi selipan dalam ayatke-23 yaitu, "...
Makn janganlah knmu (Multnmmad) ragu-ragu me-
nerim.a (Al- QLi an itu)...", dapatdimaknakan dalam
penetapan dan pengokohan bagi Rasulullah atas
kebenaran yang dibawanya, dan pengikraran bahwa
ia merupakan kebenaran yang sama kokohnya
dengan kebenaran yang dibawa oleh Musa a.s.

dalam kitabnya, Taurat. Di titik itulah kedua rasul
bersama kedua kitab yang mereka bawa bertemu.

Tafsir ini merupakan tafsir yang paling kuat
dalam pandangan kami, dibanding dengan tafsir-
tafsir yang dikemukakan oleh sebagian ahli tafsir
bahwa tafsirnya adalah bahwa Rasulullah pasti akan
menemui Musa a.s. pada malam isra'dan mikraj.
Karena sesungguhnya pertemuan di atas kaidah
kebenaran yang kokoh dan akidah yang sama me
rupakan perkarayang paling pantas untuk disebut-
kan, dan perkarayang seiring dengan arahan redaksi
untuk memantapkan Rasulullah dalam menghadapi
segala tantangan dakwah baik berupa pendustaan
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dan pembangkangan, maupun penderitaan dan
kekerasan yang menimpa kaum muslimin. Sebagai-

mana tafsir demikian juga yang paling serasi de-

ngan ayat yang datang sesudahnya,

"Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pe-

mimpinyangmzmbni petunjuk dmgan pnintah Knmi
ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini
ayat-ayat Kami." (as-Sajdatr: 2a)

Ayat ini merupakan isyarat bagi minoritas mus-
lim di Mekah pada saat itu agar bersabar sebagai-

mana orang{rang pilihan dari bani Israel telah ber-
sabar, meyakini sebagaimana orang-orang pilihan
ifu yakin. Sehingga, mereka pantas menyandang
predikat sebagai pemimpin-pemimpin bagi kaum
mukminin, sebagaimana orang{rang yang pilihan
dari bani Israel itu memimpin kaumnya. Ayat ini
juga untuk menetapkan cara mendapatkan kepe-

mimpinan dan kekuasaan, yaitu dengan bersabar
dan yakin.

Sedangkan, perkara perpecahan dan perse-

lisihan di antara bani Israel setelah itu, maka urus-
annya diserahkan kepada Allah,

"sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberiknn

leputusan di antara mnelm pada Hari Kiamnt tentang

apa yang selnlu merekn perselisihkan padanya." (as'
Sajdah:25)

Setelah isyarat itu, arahan redaksi mulai meng-
ajak orangorang yang mendustakan untuk mene
lusuri kasus kebinasaan orang{rang yang ter-
dahulu,

'Apal(nh tidak menjadi petunjuk bagi merelm, berapa

banyak umat-umat sebelum merela yang tel"ah Kami
bhusalan sed.angknn mnela smdiri bm1 akn di tempat
tnnpat lediam.an mneka itu. Sesunguhny a p ada y ang

d.emikinn itu tn dnp at nnda- nndn (kekuasann Tilltnn).

Makn, apakah merekn tidak mmdmgarlan (memper -

h"atilwn) ? " (as-Sajdah: 26)

Kebinasaan orang-orang yang terdahulu sejak
berabad-abad yang lalu, pasti berbicara dan me-

nyinggung sunnah Allah dalam memperlakukan
orang-orang yang mendustakan. Sunnah Allah itu
pasti berlaku, tidak ada pembatalan dan tidak ada

dispensasi. Semua manusia hrnduk kepada hukum-
hukum sunnah yang kokoh itu dalam pertumbuhan

dan kehilangannya serta kekuatan dan kelemahan-
nya.

Al-Qur' an mengisyaratkan tentang ketetapan
dan kestabilan hukum-hukum itu dan permanen-

nya sunnah-sunanlr tersebut Al-Qur'an menjadikan
kebinasaan orang-orang yang terdahulu, bekas-
bekas umatkuno yang telah hancur dan tertinggal
puing-puingnya saja. Semua itu dijadikan pemapar-

an penjelasan untuk diambil pelajaran, kesadaran
bagi hati, pengaruh bagi perasaan, dan ketakutan
terhadap laknat dan hukuman Allah atas orang-
orang yang sombong. Sebagaimana Al-Qur'an pun

mengambilnya sebagai bukti-bukti kestabilan dan

kekokohan sunnah-sunnah dan hukum-hukum
Allah.

Dengan penelusuran sejarah masa lalu, Allah
meninggikan dan mengembangkan pengetahuan

manusia dan standar-standar penilaiannya. Se-

hingga, tidak ada satu bangsa atau generasi pun
yang hidup terkungkung dalam zaman dan tempat-

nya yang terbatas saja, kemudian melupakan sistem
yangpermanen dan stabil dalamkehidupan manu-
sia, yang selalu berlaku dalam setiap zaman dan
abad. Namun, masih banyak saja manusia yang me
lupakan pelajaran ihr. Sehingga, ditimpa oleh hukum-
anyang serupa dengan hukuman atas orang-orang
yang terdahulu.

Sesungguhnya dalam bekas-bekas dan puing-
puing orangorang yang terdahulu, terdapat kejadi.
an yang sangat menakutkan dan mendalam bagi
hati yang perasa dan indra yang terbuka. Sesung-
guhnya di dalamnya terdapat getaran bagi otot,
senfuhan dalam nurani, dan goncangan dalam hati.
Orang-orang Arab yang diseru oleh ayat ini per-

tama kali, sering berlalu lalang di bekas-bekas
tempat tinggal kaum'Aad danTsamud, serta me
nyaksikan bekas-bekas dan puing-puing dari negeri
kaum Luth.

Al-Qur'an mengingkari sikap merekayang hanya

asal lewat saja di hadapan puing-puing dan bekas
bekas umat terdahulu itu, dan tidak mengambil
pelajaran daripadanya, hati mereka tidak sadar,
perasaan mereka tidak bergetar, dan indra mereka
tidak terpengaruh dengan ketakutan kepada Allah.
Seharusnya mereka berhati-hati dan berusaha
untuk menjaga diri dari tertimpa azab yang samal

dengan azab yang turun kepada umat terdahulu itu.
Apalagi, kalau hal itu tidak juga dapat menyadarkan
mereka tentang hidayah dan pengenalan tentang
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kebenaran yang menyelamatkan mereka dari siksa-
an dan kebinasaan dari Allah,

"...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tanda-nn"da (ttkuasaan Tuhnn). Makn, apaknh merekn

tidak mendengarfum (mempnhatiknn) ?" (as-Sajdah:
26)

Apakah mereka mau mendengar kisah-kisah
orang{rang terdahulu, di mana di atas puing-puing
kebinasaan itu, mereka berlalu lalang? Atau, mau-
kah mereka mendengar peringatan itu sebelum
peringatan itu benar-benar terjadi dan hukuman
azab membinasakan mereka?

Setelah sentuhan puing-puing dan bekas-bekas
umat terdahulu, kewaspadaan dalam perasa:ur yang
selalu dihantui oleh ketakutan dan kengerian, dan
penyebaran dalam hati kondisi kegoncangan dan
kegemetaran, ... redaksi menyentuh hati orang-
orang kafir dan orang-orang musyrik itu dengan
benih-benih kehidupan yang timbul dalam kondisi
kekeringan dan kematian lahan. Dan, redaksi
mengajak mereka menelusuri alam bumi dan tanah
yang kering di manakehidupan mulai merangkak,
sebagaimana redaksi sebelumnya juga telah ber-
sarna-sama mereka menelusuri tanah yang subur
dan hidup kemudian menjadi la1ru dan tandus.

#'p:i j?\iJy:rx\366v;"ij
&lrH-"X:"A^'*5"6+g'*e6,,-L
"Apaknh merekn tidak memperhatikan bahwa Kami
mengh.alau (auan yang mengan"dung) air lce bumi yang
tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu
tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan
binatang-binatang ternnk merekn dan merekn sendiri?
Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?" (as-
Sajdah:27)

Dalam tanah yang mati dan tandus, mereka
dapat melihat bagaimana tangan Allah mengarah-
kan air yang menghidupkan ke sana. Kemudian ia
berubah menjadi hijau dipenuhi dengan tumbuh-
tumbuhan yang sedang bertunas dengan kehidup
an yang baru. Tumbuh-tumbuhan yang akan men-
jadi bahan makanan bagi manusia dan hewan. Se-

sungguhnya pemandangan bumi yang subur dan
kehidupan memakmurkannya, kemudian kehijau-
an menghiasinya, itu bisa membuka pintu-pintu hati

yang terkunci. Hal itu karena hati mengagungkan
kehidupan yang tumbuh dan menyambutnya,
peras:um senang dengan manisnya kehidupan, dan
merasakan adanya ZatYang memberikan segala
keindahan dalam hidup ini dengan perasaan cinta,
dekat, dan kasih sayang. Dialah yang menyebarkan
segala keindahan {an kehidupan yang serasi dalam
lembaran-lembaran hidup ini.

Demikianlah Al-Qur'an mengajak hati untuk
menelusuri fenomena-fenomena kehidupan dan
pertumbuhan setelah penelusuran dalam feno-
mena kelayran dan kebinasaan. Kedua-duanya
unfuk membangkitkan perasaan-perasaan manu-
sia, menyadarkannya dari kebodohan dan kebe-
balan, serta jumud dalam adat Hal itu berguna pula
untuk mengangkat tabir-tabir penghalang antara ia
dan fenomena-fenomena segala yang ada, rahasia-
rahasia hidup, sepanjang seluruh kejadian dan
bukti-bukti sejarah.

Penutup di bagian akhir dalam surah ini setelah
penelusuran panjang yang dilakukan sebelumnya,
mengisahkan tentang ketergesaan manusia dalam
memohon turunnya azab yang diancamkan kepada
mereka, dan keraguan mereka dalam membenar-
kan peringatan dan ancaman itu. Diikuti dengan
jawaban atas permohonan itu dengan peringatan
dari realisasi atas apa-apa yang mereka minta di-
segerakan pada hari ketika iman tidak bermanJaat
lagi, dan tidak diberi tenggang waktu lagi untuk
memperbaiki kesalahan dan kelalaian masa lalu.
Dan, surah ini ditutup dengan pengarahan kepada
Rasulullah agar berpaling dari mereka dan mem-
biarkan mereka menjalani hukuman mereka sendiri.

*W*"i^>rL;5i\ii^s-"<rjgi
'r;)-.^{j"&iL\G/$ji$:!#ii$
&6,j{i-{::E;&,e;6&
"Dan mereka bertanya, 'Bilakah kemenangan itu (da-

tang) jika kamu memang zrang-zrang yang benar?'
Kataknnlah,'Pada h.ari lumenangan itu tidak bnguna
bagi orang-orang knfr iman merekn dan tidak (pula)
mereka diberi tangguh.'Makn, bnpalinglah knmu dari
muela dan tunggulnh, sesungguhnya mtreka (uga) me -

nunggu." (as-Sajdah: 28-30)

Al-fathu adalah pemisahan dan keputusan antara
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dua kelompok yang saling berselisihan. Realisasi

ancaman atas mereka di manamerekatertipu daya

karenanya, adalah tidak langsung dan datang dalam

waktu dekat. Mereka lalai dan tidak peduli dengan

hikmah Allah dalam memberikan masa tangguh
kepada mereka agar mereka kembali kepada ke-

tentuan-Nya, dan azab itu pasti sesuai dengan wakbu

yang telah ditentukan. Azab tidak akan pernah maju

dan juga tidak akan mundur. Pada saat itu mereka
tidak bisa sama sekali menghalanginya atau lari
darinya.

"Katalanlnh, ?a.dn hnri lumenangan itu ti"dnk bnguna

bagi orang-orang knrtr iman merekn dan tidak (pula)

merekn diberi tangqui. "'(as-Sajdah: 29)

Hari itu sama saja apakah akan terjadi di dunia
ataukah di akhirat. Bila di dunia, Allah menghukum
mereka dalam keadaan kafir. Sehingga, Dia tidak
memberikan kesempatan sedikit pun kepada mereka,

dan iman mereka pun tidak akan bermanfaat apa-

apa pada saat itu. Sedangkan, bila hari itu terjadi di
akhirat ketika mereka meminta unhrk diberi tangguh
dan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka

mereka tidak akan diberi apa pun.

Jawaban itu benar-benar menggetarkan otototot
dan mendebarkan hati. Kemudian diteruskan de-

ngan komentar akhir dalam surah ini,

'Makn, bupalinglnh kamu dnri merekn dnn tunggulah,

sesungguhny a mtrekn (uga) menunggu. "(as-Sajdah:
30) ,

Dalam rangkaian kata-kata itu terdapat ancaman
yang tersembunyi tentang akibat sikap menunggu
itu, setelah Rasulullah berlepas tangan dari urusan
mereka dan membiarkan mereka menjalani hu-
kuman yang akan menimpa mereka.

Akhirnya, surah ini ditutup dengan sentuhan
mendalam itu, setelah penelusuran-penelusuran,

isyarat-isyarat, fenomena-fenomena, pengaruh-
pengaruh, dan seruan terhadap hati manusia de-

ngan berbagai senfuhan mempengaruhi mereka
dari segala aspek dan menyentuh mereka dari
segalajalan dan cara. ]
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fiAflrfl il-AflZnfi ,

niluruilran ili mailinan
Janlan AW:78

Jl(;r.S\K,__t
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

Ai siugAlJTFJWJ; i 1itttfi,i
,,11ir!;ijy4|*6-tc-+<,14
'^ttiu;J*GtL:J;1'o#;<,,!ri

9#,r$;;;r*G;Jdu$teu-'
f,*A:et6r#Ai&;jij.^.yj!*r
tt6:6'v\gj"&iTi6't:'6i'r;t;
e:yye;:i S:',*i,ti a 6;5'J3 3;,
"FtLy&i4r-ffi t"VTot'*Li,;
36A1 ;2U4:Ht i$ #.n qyi e
G;litXi:oU-':t-.ii3''*;\1Si;",
W#J:$"6u+tAv{)5+,p\g
Ai =J - e 4,J;r "ffi ,J;,ii'6i;

{'}i:J-rJi61iiTYrae$<-,e:':rv
i: A sy+ lfr .Ait aJvtt66;3
e-;''e $ i i * a; &Jr'e31 i"'s{$-&wwriti,:(,7;a,*;
*.t4{ir6:\:{;JQ*,;4}i2i

"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan
janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-
orang kalir dan orang-orang munalik Sesung-
guhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi
Mahabijaksana. (l) Dan, ikutflah apa yang
diwahyukan Ttrhanmu kepadamu. Sesungguh-
nya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan- (2) Bertawakallah kepada Allah
dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. (3)

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi sese-

orang dua'buah hati dalam rongganya. Dia
tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu
zhihar ihr sebagai ibumu, dan Dia tidak men-
jadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). Ya"ng demikian ifir hanya-
lah perkataan.mu dimulutmu saja. Allah
mengataka^n yang sebenarnya dan Dia me-
nunjukkan jalan (ya^ng benar). ( ) Panggiilah
mereka (anak-anak angkat itu) dengan (me-
makai) nama bapak-bapak mereka; ihrlah yang
lebih adil pada sisi Alhh. Oan, jk kamu tidak
mengetahui bapak-bapak mereka, maka
(panggilah mereka sebagai) saudara-saudara-
mu seagama dan maula-maulamu. Dan, tidak
ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yat g ada dosanya) apa
yang disengaja di hatimu. Dan adalah Allah
IVIaha Pengampun lagi Maha Penyayang. (5)

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-
orang mukmin dari diri mereka sendiri dan
ishi-istrinya (N"bil adalah ibu-ibu mereka- Dano
orang-orang yang mempunyai hubungan
darah satu sama lain lebih berhak (waris-me-
warisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-
orang mukmin dan orang-orang Muhajirin,
kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada
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saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang
demikian itu telah tertulis di dalam Kitab
(Allah). (6) Dan (ingatlah) ketika Kami meng-
ambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu
(sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musan Isa putra
Maryam, dan Kami telah mengambil dari
mereka perjanjian yang teguh, (7) agar dia
menanyakan kepada orang-orang yang benar
tentang kebenaran mereka dan Dia menye-
diakan bagi orang-orang kafir siksa yang
Pedih." (8)

Pengantar
Surah ini membahas bagian-bagian yang hakiki

dari kehidupan kaum muslimin, dalam rentang
waktu setelah Perang Badar al-Kubra hingga se-
belum perjanjian Hudaibiyah. Periode menggam-
barkan tentang kehidupan kaum muslimin di
Madinah dengan gambaran nyata dan langsung. Ia
dipenuhi dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-
peristiwa yang diisyaratkan selama periode itu,
pengaturan dan pengorganisasian yang dikem-
bangkan serta ditetapkan dalam masyarakat Islam
yang baru tumbuh.

Pengarahan dan komentar atas kejadian-kejadi-
an dan peristiwa-peristiwa ifu serta pengorganisa-
sian sebetulnya relatif sedikit, dan tidak mengambil
porsi yang besar dalam tubuh surah ini, melainkan
hanya ruang terbatas. Ia mengaitkan kejadian-ke
jadian dan peristiwa-peristiwa serta pengorgani-
sasian dengan pokok dan sumber yang besar. Yaitu,
pokok dan sumber akidah kepercayaan kepada
Allah dan menyerahkan diri terhadap segala ke-
tentuan-Nya. Hal itu tergambar dalam pembukaan
surah,

'Hai Nabi, bertakwalah lcepada Allah dan janganlnh
kamu menuruti (lceinginan) orang-orang kafr dan
zrang-lrang munafk. Sesungguhnya Allah adalah
Mahn Mengetahui Lagi Mahabijaksann. Dan, ikutilah
apa yang diwalryuk"an Tithanmu fupadamu. Sesung-

guhnya Allah adal"ah Maha Mengetahui apa yang
lurjakan. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplnh
Allah sebagai pemelihara. Alkh sekali-kali tidak
menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
ronggany a...." (al-Ahzab: l-4)

Atau, seperti komentar atas sebagian pengor-
ganisasian masyarakat pada awal surah,

"...Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam
Kitab (Allnh). Dan, (ingatl"ah) lutikn Kami mengambil
perjanlian dari nnbi-nabi dan dari knmu (sendiri), d.ari

Nuh,Ibrahim, Mnsa, Isa putra Maryam, dan Kami
telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh,

agar dia menany akan lcepada zrang- zrang yang benar
tentang lcebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi
o r ang - o r ang kafr s i ks a y ang p e di h. " (al- Ahzab : 6- 8)

Terdapatjuga dalam komentar atas orang-orang
yang bimbang dartbergetar pada Perang Ahzab, di
mana dengan nama itulah surah ini dinamakan,

"Kataknnlah, 'Lari itu sekali-kali tidaklah berguna
bagimu.Jikn kamu mel.arilmn diri dari kematian atau
pembunuhnn danjiln (lamu terhind.ar dari kemntian),
kamu tidnk juga akan mengecap kesenangan kecuali
sebentar saja.' Katakanlah,'Siapakah yang dapat
melindungi kamu dari (takdir) Alkh jil(n Dia meng-
hendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat
untuk dirimu?' Dan, zrang-orang munafk itu tidnk
mempnoleh bagi mnekn pelindung dan penolong selnin
Alkh. " (al- Ahzab : 16- 17)

Dan, seperti firman Allah di hadapan sebuah
pengorganisasian masyarakat baru yang berbeda
dengan tabiat sertakebiasaan orang dan jiwapada
zaman jahiliah,

'Dan, tidaklah patut bagi l"aki-lnki yang mukmin dan
finnk (puk) b agi w anita y ang mukmin, apabik Allnh
dan Rnsul-Nya telah menetapknn suatu ketetapan,
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang
un$an merela...." (al-Ahzab: 36)

Akhirnya, ada sentuhan agung dan dahsyat serta
sangat mendalani,

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat
l"pod" lnngit, bumi, dan gunung-gunung makn semua-
nla engan untuk memikul amanat itu dan mereka
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah
amarnt itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu
amat zalim dan am.at bodoh."(al-Aluab:72)

Dalam periode yang dibahas oleh surah ini
tentang kehidupan jamaah Islam memiliki ciri khas.
Itulah periode di mana bentuk-bentuk dan karakter
kepribadian muslim mulai tampak jelas dalam ke
hidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.
Namun; kestabilan dan kekokohan yang sempurna
belum tefbentuk. Hal ini sebagaimana ia menjadi
sempurna dan lengkap setelah penaldukkan Mekah
dan masuknya orang-orang ke dalam Islam secara
berbondong-bondong, hingga membentuk ke-
stabilan Daulah Islamiah dan sistem Islam.

Surah ini membahas satu aspek dari pem-
bangunan kembali masyarakat Islam, penampak-
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kan dan pemunculan bentuk-bentuk dan karakter-
karakter masyarakat dan menstabilkannya dalam
kehidupan keluarga dan masyarakat. Juga mem-
bahas penjelasan tentang pokok-pokok dan dasar-

dasarnya baik dari segi akidah maupun syariat,
sebagaimana surah ini pun membahas tentang ko
reksian nilai-nilai dan adat-adat atau membatal-
kannya sekaligus. Kemudian menundukkannya
dalam semua perkara itu kepada paradigma Islam
yang baru.

Di tengahtengah pembahasan tentang nilai-nilai
dan sistem-sistem itu, muncul bahasan tentang
Perang Ahzab dan Perang Bani Quraizhah. Juga
muncul tentang posisi orang-orang kafir, orang-
orang munaflk, dan kaum Yahudi di dalam kedua
perang itu. Disertai pula dengan desas-desus yang
mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat
Islam dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh
desas-desus dan sikap dari orang-orang tersebut
baik berupa goncangan maupun penderitaan. Se
bagaimana di sana juga dipaparkan tentang
konspirasi dan tipu daya yang mereka laksanakan
terhadap orang-orang yang beriman di dalam
akhlak, adab, rumah-rumah, dan istri-istri mereka.

Benang merah dalam arahan surah yang meng-
hubungkan norma-norma dan sistem-sistem itu
dengan kedua peperangan tersebut serta peristiwa-
peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi pada

keduanya, adalah kaitan antara dua perkara itu
semua dengan sikap dan posisi orangorang kafir,
orang{rang munafik, dan kaum Yahudi. Juga usaha

semua kelompok ini untuk membuat kekacauan
dalam barisan masyarakat Islam. Hal itu diiakukan
dengan cara operasi serangan militer, menggon-
cangkan sendi-sendi dakwah dan mengalahkannya,
ataupun dengan cara mengganggu norma-norma
dan adab-adab serta akhlakyang dihormati dalam
tatanan masyarakat Islam.

Kemudian dipaparkan konsekuensi-konsekuensi
dan hasil-hasil dari peperangan dan hartarampasan
dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan
orang{rang yang beriman. Hal ini menuntut ada-

nya koreksi dan peralihan dari norma-norma
masyarakat dan persepsi mereka yang hanya ber-
patokan kepada perasaan saja, kepada norma-
norma masyarakat dan persepsi yang harus di-
bangun atas asas yang stabil dan sesuai dengan
bekas-bekas dan pengaruh-pengaruh yang diting-
galkan oleh perang-perang dan rampasan perang

itu dalam kehidupan nyata masyarakat Islam.
Dari segi ini dan semua segi yang disebutkan

tadi, maka tampaklah kesatuan surah ini, keeratan
arahannya, dan keserasian tema-temanya yang
bermacam-macam. Di samping ifu, kesatu an zarnan

dan masa yang mengikat segala peristiwa dan ke-
jadian tersebut, beserta pengaturan dan pengorga-
nisasian yang dibahas dalam surah itu.

,

Episode pertama. Surah ini dimulai dengan
pengarahan terhadap Rasulullah agar bertalnva
kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu
orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Rasu-

lullah diperintahkan untuk mengikuti wahyu yang

telah diturunkan oleh Tuhannya dan agar berta-
wakal kepada-Nya semata-mata. Itulah ikatan yang

mengikat semua yang ada dalam surah ini, baik
berupa pengorganisasian, pengaturan kejadian-
kejadian maupun kaitannya dengan pokok utama
dan sumber yang paling besar di mana seluruh
syariat agama Islam dan pengarahan-pengarah-
annya berdiri dan terbangun di atas fondasinya. Hal
itu termasuk juga norma-norma, sistem-sistem,
adab-adab, dan akhlaknya.

Itulah pokok dan sumber yang dapat menyadar-
kan dan membangkitkan hati akan keagungan
Allah, penyerahan mutlak dan secara total terhadap
kehendak-Nya, dan mengikuti manhaj yang telah
dipilih-Nya. Juga bertawakal kepada-Nya, dan me-

rasakan ketenangan dalam pengawasan dan per-

tolongan-Nya.
Setelah itu redaksi menjatuhkan keputusan de-

ngan kalimat yang hak atas beberapa adat dan
norma masyarakat. Ia dimulai dengan sentuhan
yang keras, yang menetapkan hakikat yang nyata
dan pasti,

'Allnh seknli-kali tidak mmjadiknn bagi seseorang dua

buah hati dalam ronganya...."

Dengan kalimat itu, redaksi ayat menentukan
rumus bahwa manusia tidak mungkin menghadap
kan dirinya lebih dari satu ufuk, tidak mungkin
mengikuti lebih dari satu manhaj, melainkan dia
pasti berubah menjadi munafik dan langkahJang-
kahnya kacau-balau. Jadi, selama dia hanya me-

miliki hati yang satu, maka dia harus menghadap
kannya kepada Tuhan Yang Esa, dan mengikuti
manhaj yang satu. Jugaharus meninggalkan yang

selain itu, baik berupa keyakinan, kepercayaan,
norma, maupun adat istiadat.

Oleh karena itu, ayat membatalkan adat zhihar',
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yaitu seorang lelaki bersumpah atas istrinya bahwa
dia laksana punggung ibunya sendiri, sehingga ia
menjadi haram atas dirinya seperti ibunya,

"...Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu

<hih"ar itu sebagai ibumu...."

Setelah itu pembatalan atas adat adopsi dan
pengaruh-pengaruhnya,

"...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu
s e b agai ana k knndungmu (s endiri).... " (al-Ahzab : 4)

Jadi, setelah anak angkat dan bapak angkat tidak
lagi bisa saling mewarisi, maka hukum-hukum dan
pengaruh-pengaruh lainnya yang menyertainya
pun tidak ada setelah itu (nanti akan diperinci lebih
jelas dalam bahasannya). Kemudian disisakan bagi
Rasulullah kekuasaan umum atas orangorang yang
beriman seluruhnya, dan dijadikan kekuasaan itu
lebih utama dibanding kekuasaan atas diri mereka
sendiri. Sebagaimana ayat pun menghubungkan
perasaan keibuan antara istri-istri Rasulullah de-
ngan seluruh orangorang yang beriman,

"Nabi itu (hendaknya) lebih utamn bagi orang-orang

mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya
adalah ibu-ibu merekn.... "

Kemudian Allah membatalkan efekcfek dari per-

saudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar pada

awal tahun hijriyah. Dan, persaudaraan itu dikem-
balikan lagi kepada kerabat asli berdasarkan garis
keturunan baik yang menyangkut pewarisan mau-
pun diyat dan lainlain,

"...Dan lrang-zrang yang mempunyai hubungan darah
satu sama lain lebih berhnk (waris-mewarisi) di dal"am

Kitnb Alkh dnripad"a zrang-zrang mukmin dnn orang-

orangMuh"ajirin, keanli knlnu knmu m"au bnbuat baik
kepadn saud.ara-saudaramu (seagamn)."(al-Ahzab: 6)

Dengan kebijakan ini, Allah mengembalikan sis-
tem jamaah islamiah atas dasardasar alami dan ia
membatalkan sistem lainnya yang temporer.

Sistem baru yang berasal dari manhaj Islam dan
hukum Allah ini dikomentari dengan isyarat bahwa
hal itu telah tertulis dalam kitab-kitab Allah yang
terdahulu. Demikian pula ada isyarat tentang janji
yang diambil dari para nabi, terutama rasul yang
termasuk dalam kelompok ulul azmi secara khusus.
Isyarat-isyarat itu memakai metode yang sering
digunakan oleh Al-Qur'a dalam mengomentari sis-
tem-sistem, syariat-syariat, kaidah-kaidah, dan
pengarahan-pengarahan agar menetap dalam hati
dan nurani.

Ini merupakan kandungan global dari episode
pertama dari surah ini.

Episode kedua mengandung bahasan dan
penjelasan tentang nikmat Allah atas orang-orang
yang beriman, di manaAllah menghalau tipu daya
para pasukan Ahzab dan serangan para pasukan
penyerang. Kemudian redaksi mulai memaparkan
gambaran tentang dua peperangan yaitu Perang
Ahzab dan Perang Bani Quraizhah, dengan gam-
baran yang nyata dan hidup, dalam kejadian-kejadi.
an yang berturut-turut. Ia menggambarkan perasa-

an-perasaan batin dan gerakan-gerakan nyata. Juga
dialog antara komunitas-komunitas dengan indi-
vidu-individu.

Di sela-sela gambaran tentang peperangan dan
perkembangannya, pengarahan-pengarahan ditu-
jukan pada waktunya yang tepat. Kemudian ko
mentar-komentar muncul atas kejadian-kejadian itu,
sebagai penetapan atas manhaj Al-Qur'an dalam
menciptakan norma-norma yang stabil dan ditetap
kannya bagi kehidupan ini. Semua itu muncul di
sela-sela kejadian yang terjadi dan semangat-se-
mangat yang timbul dalam nurani dan jiwa.

Metode Al-Qur'an yang abadi menjelaskan peris-
tiwa-peristiwa yang dijadikannya sebagai sarana
pendidikan jiwa, penetapan norma, peletakan stan-
dar-standar, dan menciptakan persepsi-persepsi
yang ingin ditegakkannya, dengan cara menggam-
barkan gerakan dan kejadian yang terjadi disertai
dengan perasaan-perasaan lahiriah dan batiniah.
Kemudian pencerahan-pencerahan mendominasi-
nya. Sehingga, tersingkaplah perkara-perkara yang
tersembunyi di sudut-sudutnya dan tempat-tempat-
nya yang tersembunyi.

Setelah itu Allah menyatakan bagi orang-orang
mukmin hukum-Nya atas kejadian yang terjadi
kritikan-Nya atas kesalahan dan penyimpangan
yang terjadi di dalamnya. Kemudian pujian-Nya atas
kebenaran dan istiqamah yang tercapai di dalam-
nya. Juga pengarahan-Nya untuk memperbaiki ke
salahan dan penyimpangan serta menumbuhkan
kebenaran dan sikap istiqamah. Kemudian meng-
aitkan semua perkara itu dengan ketentuan Allah,
kehendak-Nya, perbuatan-Nya, dan manhaj-Nya
yang lurus. JuSa dikaitkan dengan fitrah jiwa dan
sistem kehidupan yang ada.

Demikianlah kita menemukan gambaran perang
ihr diawali dengan firman-Nya,
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"Hai orang-orang yang bcriman, ingatlah aknn nikmat
Allah (yang telah dikurniakan) kepadamu ketikn da'
nngk padamu tentara-tentara, Lalu knmi kirimlan lu-
pada merela angin tlpan dan tentara yang tidak dnpat

kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihnt
akan apa yang knmu kerjaknn." (al-Ahzab:9

Dan, di tengah-tengahnya,

"Katakanlah, 'Lari itu sekali-kali tidaklah berguna

bagimu.Jikn kamu melnrikandiri dari kemat'ian atau
pembunuhnn danjiln (kamu terhin"dnr dari lum"atinn),

kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali

sebentar saj a.' Kataknnlah,'Sinpaknh yang dnpat me -

lindungi kamu dari (takdir) Alkh jika Dia meng-

hendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat
untuk dirimu?' Dan, rrang-zrang munafk itu tidak
mempnoleh bagi mnekn pelindung dan penolong selnin

Allnh. " (aI- Ahzab : 16- 17)

Dan, denganfirman-Nya,

"sesungguhnya tzlnh adn pada (diri) Rasukllnh itu suri
teladan yang baik bagimu. (Yaitr) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat sertn dia b any ak meny ebut Allah. "(al-Ahzab:
2r)

Kemudian ditutup dengan firman-Nya,

"Supaya Allah memberikan balasan lupada lrang-
zrang yang benar itu karena lubernrannya, dan me-

nyilcsa orang munnfk jika dilcehendaki-Nya, atau me-

nnimn to b at mne ka. S esungguhny a Allnlt odnlnh Malu
Penganpun lagi Maha Peny ay ang. " (aI- Ahzab : 24)

Hal ini di sampingpemaparan tentang persepsi-
persepsi orangorang yang beriman dan jujur dalam
keimanannya pada kondisi perang itu. Kemudian
tentang persepsi-persepsi orang-orang yang mu-
nafik dan orang{rang yang di dalam hatinya ada
penyakit. Hal itu dipaparkan dengan suatu paparan
yang menyingkap norma-norma yang benar dan
norma-norma yang palsu dari sela-sela persepsi-
persepsi itu,

' D an (ingatl^ah) lutila orang- orang munnfk dnn orang-

orangyang berperryakit dnlam hatinya berkata, 'Allah

dnn Rnsul-Nya tidnk menjanjikan kepadn lmmi me-

lainlmn ttFu dq o. " " (al-Ahzab: 12)

Dan,

'Tatkaln nrang- zrang y ang mukminin melilmt golong-

an-golongan yang bnselwtu itu, mnekn berlata,'Inilnh
yang dtjanjikan Allah dan Rnsul-Nya kepada kita.'
Dan benarlnh Allnlt dan Rasul-Nya. Dan yang demi-

kian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali

iman dan lcetundu knn. " (aI- Ahzab: 22)

Dan, akibat akhir muncul dengan ketentuan
yang pasti dan informasi yang meyakinkan,

'Allah menghnlnu lrang-nrang yang kafr itu yang ke-

adaan mereka iturpenuh kejengkelan, (lagi) mereka

tidak memperoleh keuntungan apa pun. All.ah meng-

hindnrlmn zrang-zrang mukmin dn ri peperangan. D an,

adalah Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa." (aI-
Ahzab:25)

Episode ketiga. Setelah itu muncul ketetapan
tentang pemberian hak pilih bagi istri-istri Rasu-

lullah yang menuntut keluasan dan kelapangan
dalam pemberian nafl<ah atas mereka setelah Allah
melapangkan rezeki Rasulullah dan orang-orang
yang beriman dari hartarampasan dan hartayang
ditinggalkan oleh bani Quraizhah dan dari perang-
perang sebelumnya. Pilihan itu adalah antara me
milih kehidupan duniawi dengan segala kenikmat-
annya atau lebih memilih dan mengutamakan
Allah, rasulNya, dan kehidupan akhirat. Tbrnyata
mereka lebih memilih dan mengutamakan Allah,
rasul-Nya, dan kehidupan akhirat. Mereka rela
dengan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan
rasul-Nya. Jusa lebih mengutamakan keduanya
daripada kehidupan dunia dan kenikmatannya.

Oleh karena itu, datanglah penjelasan kepada
mereka tentang balasan mereka yang berlipat
ganda bila mereka bertalnva, dan hukuman yang

berlipat ganda pula bila mereka melakukan kenis-
taan dan kemungkaran yang nyata. Balasan dan
hukuman yang berlipat ganda ini disebabkan
kedudukan mereka yang mulia dan hubungan
mereka dengan Rasulullah, turunnya Al-Qur' an di
rumah-rumah mereka dan tilawahnya, dan hikmah
(sunnah) yang mereka dengarkan dari Rasulullah.
Kemudian ada penjelasan panjang lebar hingga
tentang balasan orang-orang yang beriman baik
lelaki maupun wanita secara keseluruhan.

Episode keempat Sementara episode keempat
mengandung isyarat tidak langsung kepada tema
pernikahan Zainab binti Jahsyin al-Qursyiah ai-

Hasyimiyah, puti dari bibi Rasulullah d enganT-ud
bin Haritsah bekas budak Rasulullah. Dalam
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perkaranya terdapat seruan dari Allah unfuk me-

ngembalikan segala urusan orang-orang yang ber-

iman baik lelaki maupun wanita secara keseluruh-
an, kepada Allah dan mereka sama sekali tidak
punya pilihan dan campur tangan di dalamnya.

Sesungguhnya itu merupakan kehendak, dan

ketentuan qadha'dan qadaryang menentukan se
gala sesuatu dan segala sesuatu berjalan di atas

jalurnya. Seharusnya orang-orang yang beriman

menyerahkan diri secara total dan sempurna dalam

hal ini,

'Dan tidaklnh patut bagi laki-laki yang mukmin d'an

tidak (pul"a) bagi wanita yang mukmin, apabil"a Allnh
dan Rasul-Nya telah menetapknn suatu ketetapan,

akan ada bagi mnekn pilihnn (yang lain) tentang urus-

an mereka. Barangsiapa yang mendurh-akai Allah dan

Rasul- Nya, makn sungguhkh din telnh sesat, sesat y ang

nyan." (al-Ahzab: 36)

Kemudian peristiwapernikahan itu diikuti pula

dengan peristiwa talak, dan hikmah di baiik itu yang

membatalkan pengaruh-pengaruh adopsi anak
yang telah dibahas sebelumnya pada awal surah ini.

Pembatalan itu langsung dipraktikkan dengan

pilihan pemerannya Rasulullah sendiri karena me-

ngakarnya adat ini dalam masyarakat jahiliah dan

Arab, dan banyak orang yang susah keluar darinya-

Maka, ini merupakan ujian yang berat bagi
Rasulullah untuk memikulnya sementara beban

dalnvah lainnya telah demikian berat. Yaitu, me-

nanamkan dasar-dasar akidah dan dakwah dalam

masyarakat setelah ia tertanam dan terbangun
dalam nurani-nurani orangorang yang beriman,

"...Maka, tatknla Zaid telah mengakhiri keperluan

terhndap istrinya (menceraikanny a), Kami knuinknn
knmu dengan din supaya tidnk odn lrzberatnn bagi orang

mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak

angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah

meny elesaikan lup erluanny a daripada istriny a. D an

adnkh kaetnpan Allnh pasti ta1adi."(al-Ahzab: 37)

Dalam kesempatan ini, Allah menjelaskan haki-

kat hubungan antara Rasulullah dan orang-orang
yang beriman seluruhnya,

'Muhammad itu seknli-kali bukanlnh bapak dari se-

oranghki-laki di antaraknmu, tapi dia adalahRnsu-

lulLah d"an penutup nnbi-nabi. Dan ad.alnh Allnh Mahn

Mengetahii segala sesuatu." (at-Ahzab: 40)

Episode ini diakhiri dengan pengarahan-peng-

arahan kepada Rasulullah dan orang-orang yang

beriman yang bersama beliau,

'Janganlah kamu menuruti orang-orangyang knfr dnn

lrang-lrang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan

gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah.
Dan, cukupLah Allah sebagai Pelindung. " (al-Ahzab:
48)

I

Episode kelima diawali dengan penjelasan

hukum bagi wanita-wanita yang ditalak sebelum

dicampuri oleh suami mereka. Ia juga mengandung

bahasan tentang sistem kehidupan rumah tangga

bagi Rasulullah, menjelaskan kepadanya tentang

siapa sajayang boleh dinikahi olehnya dariwanita-
wanita mukminat dan siapa yang haram dinikahi-
nya. Penjelasan diperjelas lagi secara panjang lebar

tentang sistem hubungan anlata kaum muslimin
dengan rumah tangga Rasulullah dan istri-istrinya
baik ketika masih hidup maupun setelah me-

ninggal.
Kemudian muncul ketetapan tentang kewajiban

hijab dan menutup diri kecuali atas bapak-bapak

mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara lelaki
mereka, anak-anak saudara-saudara lelaki mereka,

anak-anak saudara-saudara wanita mereka, wanita-

wanita yang beriman, atau budak-budak mereka. Di
samping itu, ada penjelasan tentang balasan orang-

orang yang menyakiti Rasulullah baik yang me-

nyangkut istri-istrinya, rumah tangganya, maupun
perasaannya. Allah melaknat mereka yang menya-

kitiRasulullah di duniadan di akhiral Halitumeng-
isyaratkan bahwa sesungguhnya orang-orang mu-

nafik dan orang-orang yang lain banyak menim-
pakan tuduhan kepada Nabi saw. dari pintu ini.

Setelah itu muncul perintah kepada istri-istri
Nabi saw., putri-putrinya, dan istri-isti orang{rang
yang beriman seluruhnya, agar mereka menufup

dirinya dengan jilbab-jilbab mereka,

"...Yang demikian itu supaya mnelu kbih mudnJt untuk

dikenil, karena itu mereka tidak diganggu...." (a1-

Ahzab:59)

Kemudian diikuti dengan ancaman bagi orang-

orang munafik dan orangorangyang di dalam hati-

nya terdapat penyakit serta orangorang yang me-

nyebarkan kabar bohong di Madinah dengan men-

desak Nabi saw. untuk mengeluarkan mereka dari

Madinah sebagaimana banu Qoinuqa' dan banu

Nadhir telah dikeluarkan sebelumnya. Juga dengan

mendesak agar dilakukan pembasmian atas mereka

sebagaimana telah dibasmi sebelumnya banu
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Quraizhah. Semua perkara itu mengisyaratkan
betapa kerasnya dan pedihnya kelompok-kelompok
itu dalam mengganggu dan membuat derita bagi
masyarakat Islam di Madinah dengan berbagai
sarana yangjahat dan kotor.

Episode keenam dan akhir dalam surah terdiri
dari pertanyaan manusia tentang hari Kiamat,
jawaban atas pertanyaan itu bahwa ilmu tentang
hari Kiamat hanya di sisi Allah, dan isyarat bahwa
bisa jadi hari Kiamat telah dekat waktunya. Kemu-
dian diikuti dengan pemandangan tentang salah
satu peristiwayang terjadi di hari Kiamat,

"Padn luri lutikn mulm merekn dibol.ak-balikknn dnlnm
nnalw, mnekn berknta, Alnngknh baiknya, andni lata
lcami taat lupadaAlkh dnn taatpuln kepada Rnsul."'
(al-Ahzab:66)

Kemarahan dan kemurkaan mereka terhadap
para pemimpin dan pembesaryang mereka taati ke
mudian menyesatkan mereka,

'Dan merekn bnkata, 'Ya Tilhan knmi, sesungguhnya

kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pem-
besar-pembesar kami, lnlu merekn menyesatknn knmi
dari jalnn (yang bennr). Ya tuhan knmi, timpakanlnh
fupon" mnela a<ab dua lnli kpat dnn lattuHah merelm

d e ngan ku tu kan y ang b e s ar. "' (aI- Ahzab : 67-6 8)

Kemudian surah ini ditutup dengan sentuhan
yang sangat dalam dan pengaruh yang sangat
membekas,

"Sesunguhnya Kami telah mengemukakan amanat
lrzpadn ln;ngtt, bumi, dan gunung-gunurg makn semua-

nya enggan untuk memikul amanat itu dan merekn
khaw atir aknn mmgkhianatiny a, dan dipilatllnh amn-
nat itu oleh manusia. Saungguhnya manusia itu am"at

zalim dan amat bodoh, Sehingga, Allah mengagb
zrang-nrang munafik laki-l"aki dan wanita dnn orang-
zrang musyrikin laki-lnki dan wanita; dan sehingga

Allah menerima tobat nrang-zrang mukmin kki-kki
dan wanita. Dan adahh Allah Mahn Penganpun lngi
Mahn Pmy ay ang. " (aI- Ahzab : 72-7 3)

Sentuhan itu benar-benar menyingkap betapa
besarnya beban yang diletakkan di atas pundak
manusia dan atas pundak jamaah islamiah secara
khusus. Hanya jamaah islamiah saja yang memikul
beban berat dan besar itu. Yaitu, amanah akidah dan
bersikap istiqamah di dalamnya, amanah dalnivah
dan bersabar atas beban-bebannya, dan amanah

:"

syariah dan menunaikan serta melaksanakannya
dalam jiwa-jiwa mereka dan di dunia di sekitar
mereka.

Semuaitu berjalan seiring dengan tema surah ini
dan suasananya. Juga sesuai dengan tabiat manhaj
Ilahiyang mendominasi surah ini dalam mengatur
masyarakat Islarni di fondasi-fondasinya.

Sekarang mari kita masuk ke dalam perincian
surah ini setelah bahasan global yang ringkas di
atas.

Thlwa dan Tawakal kepada Allah

^i 
5iu#5 vi,6:r 41{; i 6tti ti:6.

u-4fu;;6t;5#(*q<,t4
lLFjujJt@-qt*ii6;,,rj

46 -/ ./- l,? z.

*)^};rr\g,4j
"Hai Nabi, bertakwal"ah kepadn Allah dan janganlnh
kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafr dan
zrang-zrang munafik. Sesungguhnya Allah adalah
Maln Mmgetahui Lagi Mahnbijalcsann. Dan, ikutilnh
apa yang diwaltyuknn Tuhanmu ktpadnmu. Saungguh-
nya Allah adakh Mahn Mengetahui apa yang knmu
kerj aknn. Bertawakknllah kepadn Alkh dan cukupl"ah

All"ah s ebagai p emelihnra." (al-Ahzab: 1-3)

Inilah permulaan surah yang membahas tentang
beberapa aspek dari kehidupan bermasyarakat dan
bahasan tentang akhlak dalam masyarakat islami
yang sedang lahir dan tumbuh. Permulaan ini
mengungkapkan tentang tabiat sistem islami dan
kaidah-kaidah di mana ia berdiri dan terbangun
dalam alam nyata dan alam nurani.

Sesungguhnya Islam itu bukan hanya himpunan
dari beberapa nasihat dan wejangan, adabadab dan
akhlak, syariat dan hukum, serta norma-norma dan
adat istiadat. Islam mencakup itu semua, namun
semua itu bukanlah maksud hakiki dari Islam.
Karena, sesungguhnya Islam itu adalah penyerah-
an diri. Yaitu, menyerah kepada kehendak dan
qadar Allah, kesiapan untuk menaati segala pe-
rintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mengikuti
manhaj yang telah ditetapkan-Nya tanpa menoleh
sedikitpun kepadapengarahan lain atau aliran lain,
dan tanpa bergantung kepada sesuatu pun melain-
kan kepada-Nya semata-mata.
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Islam itu merupakan perasaan dan kesadaran
bahwa sesungguhnya manusia itu dalam dunia ini
tunduk kepada hukum Ilahi yang sama dan satu.
Hukum Ilahi yang mengafur mereka semua dan
mengahr bumi ini sebagaimana ia mengatur planet-
planet, bintang-bintang, dan seluruh alam semesta
ini. Ia mengatur seluruh alam yang ada baik yang

kelihatan mauDun yang tersembunyi, apa yang
hadir maupun yang tidak hadir, dan apa yang di-
ketahui oleh akal maupun yang tidak diketahuinya.

Islam adalah keyakinan bahwa manusia itu tidak
berkuasa apa-apa selain mengikuti apa yang di-
perintahkan oleh Allah dan menahan diri dari apa
yang dilarang oleh-Nya. Mereka harus mengupaya-
kan sebab-sebab yang memungkinkan bagi mereka
dan mengharap hasil-hasil yang ditentukan dalam
qadar Allah. Itulah kaidah dasar dari Islam. Ke-
mudian barulah berdiri di atasnya syariat-syariat,
hukum-hukum, adat istiadat, norma-norma, adab
adab, dan akhlak. Dengan asumsi bahwa ia adalah
terjemahan praktis dari tuntutaq-tuntutan akidah
yang tersimpan dalam nurani, bekas-bekas dan
bukti-bukti yang nyata dari penyerahan jiwa kepada
Allah, dan berjalan di atas manhaj-Nya dalam ke
hidupan. Sesungguhnya Islam itu adalah akidah
yang darinya syariat ifu muncul, dan di atas syariat
ini berdiri suatu sistem. Tiga unsur ini bila ter-
himpun, saling terkait dan saling mempengaruhi
serta saling melengkapi. Itulah yang dinamakan
Islam.

Oleh karena itu, pengarahan pertama dalam
surah yang membahas tentang sistem kehidupan
bermasyarakat bagi orang-orang yang beriman
dengan syariat dan norma-norma yang baru, adalah
pengarahan agar bertakwa kepadaAllah. Arahan itu
tertuju kepada Rasulullah yang merupakan pe-

ngemban dan pembawa dari syariat dan sistem-
sistem itu,

"Hai Nabi, bertakwal"ah kpada Allah...."

Jadi, talcwa Allah dan perasaan terhadap pe-

ngawasan dari-Nya serta menyadari kemuliaan dan
ketinggian-Nya merupakan kaidah arahan per-

tama. Ia merupakan penjagayang terbangun dalam
nurani untuk pelaksanaan dan pemberlakuan
syariat. Di atas itulah semua beban taklif dan setiap
pengarahan dalam Islam ditegakkan.

Kemudian arahan yang kedua adalah larangan
bersikap patuh dan taat kepada orangorang kafir
dan orang-orang munafik, mengikuti pedoman-
pedoman atau usulan-usulan mereka. Termasuk

pula larangan mendengarkan pendapat-pendapat
dan dorongan mereka,

"...Dan j anganlah kamu menuruti (k einginan) lrang-
orang kafr dnn orang-orang munafk...."

l-arangan ini dikedepankan dan lebih didahulu-
kan atas perintah pengikuti wahyu Allah. Hal ini
mengisyaratkan 6ahwa sesungguhnya tekanan
orang{rang kafir dan orang-orang munafik di Ma-
dinah dan sekitarnya pada saat itu sangat keras ter-
hadap Rasulullah dan orangorang yang beriman.
Maka, arahan ini sangat dibutuhkan agar Rasu-
lullah tidak mengikuti pendapat dan arahan, tidak
tunduk terhadap dorongan dan tekanan mereka.

Kemudian larangan itu tetap berlaku dalam
setiap lingkungan dan setiap zaman. Ia mengingat-
kan orang-orang yang beriman agar tidak meng-
ikuti pendapat dan arahan orang-orang kafir dan
orang-orang munafik secara muflak. Juga larangan
mengikuti mereka dalam urusan akidah, syariat,
dan sistem kemasyarakatan secara khusus, agar
manhaj mereka benar-benar murni tanpa ber-
campur aduk dengan arahan dan aliran yang lain
selain Allah.

Janganlah seseorang tertipu dengan prestasi
yang dicapai oleh orang-orang kafir dan orang-
orang munafik yang tampak dalam ilmu pengeta-
huan, penelitian, dan pengalaman. Sebagaimana
sebagian kaum muslimin terjebak pada periode-
periode kelemahan dan penyimpangan. Sesung-
guhnya Allah Maha Mengetahui dan Mahabijak-
sang, dal Dialah yang memilih bagi orang-orang
yang beriman manhajyang sesuai dengan ilmu dan
hikmah-Ny-a,

"-.Sesunguhnya Allnh alal"ah Mah"a Mengetahui lagi
Mahnbtj alcr ann. " (al-.Fthzab : 1)

Dan, apa yang ada pada manusia hanyalah kulit
ilmu dan hanyalah sedikit.

Arahan yang ketiga adalah pengarahan langsung,

"Dan, ikutilah apa yang diwahyukan Tilhanmu ke-
padnmu...."

Inilah pusat arahan di mana segala pengarahan
berasal darinya. Inilah sumber hakiki yang harus
diikuti. Teks ayat ini mengandung sentuhan-sen-
fuhan yang tersembunyi dalanl susunan kalimat,
"Dan, ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu ke-

pad.amu...."

Jadi, wahyu Allah itu tertuju ilaikn'kepadamu'
dengan kekhususan seperti itu. Dan, sumber
wahyu adalah'min rabbikn 'dari Tuhanmu', sebuah
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penisbatan yang agung. Maka, di sini ketaatan dan

kepatuhan itu adalah kepadawahyu-wahyu dengan

hukumyang diisyaratkan dalam susunan teks ayat

ifu, di samping perintah dari Mahasumber segala
perintah yang har-us ditaati. Setelah itu ada komentar,

"... Sesungguhnya All"ah adalah Mahn Mengetahui apa

yang knmu l'"erjakan." (al-Ahzab: 2)

Dialah yang mewahyukan dengan penuh ke-
arifan tentang kalian dan apayang kalian kerjakan.
Dialah yang mengetahui hakikat apa yang kalian
kerjakan dan dorongan-dorongan yang keluar dari
hati nurani dalam menjalani dan melaksanakan
suatu perbuatan.

Pengarahan terakhir adalah,

"Bertawakkallah kepada Allah dan cukuplah Allah
sebagai pemelihara." (al-Ahzab: 3)

Jangan sampai kamu terlalu pusing dan memi-
kirkan apakah manusia ifu bersama atau mereka
melawanmu. Jangan tipu daya dan makar mereka
terlalu memusingkan dirimu. Serahkan segala
urusanmu kepada Allah. Sesungguhnya Dia pasti

mengafurnya dengan ilmu-Nya, hikmah-Nya, dan

kebijakan-Nya.

Jadi, mengembalikan segala urusan kepada
Allah dan bertawakal kepada-Nya pada akhirnya
adalah kaidah kokoh dan menenangkan di mana
hati selalu merasa tenang dengannya dan berlin-
dung kepadanya. Pada saat demikian hati menya-
dari betapa terbatasnya kemampuan manusia walau-
pun semaksimal mungkin. Maka, setelah berusaha
itu, adalah langkah yang bijak sekali bila menyerah-
kan segala urusan kepada Pemilik dari segala urus-
an dan Pengafurnya, dengan penuh keyakinan dan
ketenangan.

Tiga unsur ini yaitu bertalnva kepada Allah,
mengikuti wahyu-Nya, dan bertawakal kepada-Nya
(disertai dengan menjauhkan diri dan membeda-
kan diri dari orangorang kafir dan munafik) adalah
faktor-faktor yang membekali para dai dan dakwah
dapat dibangun di atas manhajnya yang jelas dan
murni. Yaitu, dari Allah, kepada Allah, dan di atas

manhaj Allah, "Dan, cukupkh Alkh sebagai peme-

lihara."

Hukum Z.tthal dan Kedudukan Anak Angkat
Kemudian arahan itu ditutup dengan sentuhan

yang tajam dan terambil dari fenomena yang nyata,

:*rc-#c{;:;t*-e
'Allah seknli-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua

buah hati dalam r0nganya...."(al-Ahzab: 4)

Sesungguhnya hati manusia hanya satu. Karena
ifu, manusia haqus berjalan di atas jalur manhaj
yang safu, dan harus memiliki satu persepsi yang
menyeluruh tentang kehidupan ini dan seluruh
alam semesta yang bersandar darinya. Manusia
harus memiliki standar yang satu dalam menentu-
kan nilai-nilai dan norma-norma serta mengoreksi
segala kejadian dan segala sesuatu. Kalau tidak,
maka dia akan terpecah-belah, berpencar, menyinr-
pang, dan melenceng dari pengarahan yang lurus.

Manusia tidak mungkin mengambil akhlak dan
adab-adabnya dari sumber tertentu, kemudian
mengambil syariat dan hukum-hukum dari sumber
lainnya yang kedua. lalu mengambil norma-norma
kemasyarakatan dan perekonomian dari sumber
lainnyayang ketiga. Dan, mengambil kesenian dan
adat istiadat dari sumber lainnya yang keempat.
Pencampuradukkan dan pembauran seperti ini
tidak bisa membentuk manusia yang memiliki hati
yang satu dan mantap. Namun, ia jusku akan ter-
cerai-berai dan hancur berkeping-keping sehingga
tidak memiliki pegangan yang kokoh.

Para penganut suatu akidah tidak akan pernah
memiliki akidah yang hakiki dan sebenar-benarnya,
bila mereka tidak memegang tuntutan-tuntutan,
ketentuan-ketentuan, dan norma-norma akidah itu,
dalam setiap aspek kehidupannya baik yang kecil
maupun yang besar. Mereka tidak berhak meng-
atakan suatu kalimat, bergerak dengan suatu gerak-

an, berniat dengan suatu niat, atau meyakini suatu
persepsi tanpa mengikat perkara itu semua dengan
akidahnya, bila akidah itu benar-benar nyata dalam
dirinya. Karena Allah tidak pernah menjadikan
baginya selain hati yang satu, yang tunduk kepada
hukum yang satu, yang bersumber dari persepsi
yang sahr, dan diukur dengan ukuran yang satu.

Seorang pemilik akidah tidak berhak mengatakan
suatu perbuatan yang dikerjakannya, "Aku mela-
kukan demikian disebabkan karakter diriku sendiri
dan aku melakukan yang lainnya karena karakter
Islamku. " Sebagaimana para politikus, konglomeral
atau organisatoris, baik organisasi masyarakat mau-
pun organisasi keilmuan dan lain-lain yang mengata-
kan dan berperilaku demikian pada saat ini.

Sesungguhnyapemilik akidah itu memiliki jiwa
yang satu, kepribadianyang satu dan hati yang satu,

rN
L<"'
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serta dibangun dan dimakmurkan oleh akidah yang
satu. Seorang pemilik akidah harus memiliki per-
sepsi yang satu bagi kehidupan dan standar yang
satu bagi norma-norma. Persepsinya yang ber-
sumber dari akidahnya harus selalu ikut serta dan
berbaur dalam setiap yang keluar dari dirinya pada
setiap kondisi dan keadaan secara bersama-sama.

Dengan hati yang satu itu, pemilik akidah ter-
sebut hidup dalam kondisi individunya, hidup
dalam berjamaah, hidup dalam negara, hidup dalam
dunia ini seluruhnya, hidup dalam kerahasiaan dan
kejelasannya, hidup sebagai pekerja dan pemilik
tenaga kerja, hidup sebagai penguasa dan rakyat,
dan hidup dalam kebahagiaan dan kesusahan.
Dalam semua perkara itu, dia tidak pernah meng-
ganti dan mengubah standar-standarnya, tidak pula
persepsi-persepsinya.

'Allnh sekali-lrnli tidak menjadiknn bagi seseorang dua
buah hati dalnm rongganya...."

Oleh karena itu, akidah itu merupakan manhaj
yang safu, jalan yang safu, wahyu yang satu, arahan
yang satu, dan ia adalah penyerahan diri secara total
kepadaAllah semata-mata. Jadi, hati yang satu tidak
mungkin menyembah duaTuhan, tidak mungkin
melayani dua tuan, tidak mungkin meniti dua
manhaj, dan tidak mungkin mengarah kepada dua
tujuan. Dan, bila ia melakukan salah satu dari itu
semua, maka hatinya akan tercerai-berai, berpen-
car-pencar, dan berubah menjadi terpotong-potong
dan berkeping-keping.

Setelah sentuhan tajam ini dalam menentukan man-

haj dan jalan yang benar, redaksi mulai membahas
tentang pembatalan adat zhihar dan adat adopsi
untuk membangun masyarakatyang berdiri di atas
asas kekeluargaan yangjelas, sehat, dan lurus.

'KiAWlr#di&SJ:)-.t1t
x,f,&a,F5";^t{:C',{:r;;'r;1"

+v
"...Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu
<hihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak merladiknn

anak- anak- angkatmu s eb agai anak kandungmu (s en-
diri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di
mulutmu s aj a. Alkh mengataknn y ang s eb enarny a dnn
Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah
mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nnmn bapak-bapak mnekn; itul^ah y ang kbih adil pada
sisi Allah.Jikn knmu tidak mengetahui bapak-bapak
mereka, maka (panggtlkh mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulnmu. Dan, tidak
ada dosa atasmu terhadap apa jang kamu khilaf
pad,any a, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
di hatimu. Dan adalnh Alkh Mahn Pengampun lagi
Maln Penyayang." (al-Ahzab: 4-5)

Seseorang di zNnanjahiliah biasa mengatakan
kepada istrinya, "Kamu seolaholah seperti pung-
gung ibuku bagiku." Kalimat itu bermakna bahwa
istrinya haram atas dirinya sebagaimana ibunya
sendiri haram atas dirinya. Sejak perkataan demi.
kian, maka istrinya pun haram digauli. Kemudian
istrinya menjadi menggantung. Ia tidak ditalak
sehingga orang lain dapat menikahinya, dan tidak
pula ia berstatus sebagai iski yang halal bagi suami-
nya. Dalam perkara ini, dapat dipahami betapa
kejam dan buruknya perlakuan masyarakat jahiliah
terhadap wanita serta kezaliman terhadap mereka
dengan segala kesulitan dan beban yang berat.

Setelah Islam mulai menata kembali sistem hu-
bungan kemasyarakatan dalam lingkup keluarga,
dan menempatkan keluarga sebagai kesatuan ma-
syarakatyang pertama, kemudian ia memberikan
kekuasaan kepada keluarga sebagai pengasuh di
mana generasi yang baru fumbuh dan berkem-
bang, ... maka Islam pertama-tama meninggikan
martabat wanita dari kehinaannya dan mulai rne-
ngatur hubungan yang adil dan mudah. Di antara
syariat yang diletakJrannya adalah kaidah,

"...Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu
<hih"ar itu sebagai ibumu...."

I(arena sesungguhnya perkataan lisan saja tidak
bisa mengubah hakikat yang nyata. Yaitu, bahwa
ibu adalah ibu dan istri adalah istri. Tabiat hubung-
an itu tidak akan berubah karena sebuah kalimat
yang diucapkan. Oleh karena itu, zhihar tidak bisa
berlaku abadi lagi seperti haramnya ibu kandung
sendiri, sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliah.

Telah diriwayatkan bahwa pembatalan adat
zhihar ihr ketika turun sebagian dari surah al-Mu-
jaadilah, setelah Aus ibnush-Shamit menyatakan
zhihar kepada iskinya Ktraulah bin Tsa'labah.
Maka, Khaulah pun datang menghadap Rasulullah
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untuk mengadu, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, dia

telah memakan hartaku, menghabiskan masa

mudaku, dan telah aku biarkan dia menabur benih-

nya di rahimku. Namun, ketika usiaku telah lanjut,

kelahiranku telah berakhir (menopause), dia pun

menyatakan zhlharnya atas diriku." Kemudian
Rasulullah pun bersabda, "Menurutku pendapatku,

tidak lain melainkan engkau telah haram atasnya."

Ktraulah kemudian mengulang pertanyaan itu ber-

ulang-ulang, maka furunlah ayat,

"Sesungguhnya Allah teLah mendzngar perkntann wanitn

yang memajuknn gugatan kepada knmu tentang suami-

nya, dan mengaduknn (hnlnyQ kepada Allah. Dan,

Allah mendengar tanya jawab di antara krtmu budua.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. Orang-orang yang men<hihar istrinya di
antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya,

panahnl) tiadakh istri merel<n sebagai ibu muekt.Ibu-
ibu merekn tidak lnin hnnya[nh wanita yang melahir-

kan mereka. S esungguhny a mereka s un gguh- sunguh
mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan

dusta. Dan, sesunguhnya Allah Maha Pemaaf kgi
Mahn Pengampun. Orang- lrang yang men<hiha'r istri
merekn, lemudian mnekn hrndnk merutrik lembali apa

yang merekn ucapkan, makn (wajib atasnya) memer-

fuknlmn serrang budnk sebelum lcedua suami istri itu
b ercampur. D emikianlnh y ang diaj arlmn lep ada knmu,

dan All"ah Maha Mengetahui ap a y ang knmu fur1 aknn.

Barangsiapa y ang tidak mendapatkan (budak), maka

(wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut
sebelum keduanya bercampur. Mala, siapa yang tidak
kuasa, (wajibl"ah atasnya) mzmberi mnkan ertam puluh
orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman

kepada Allnh dan rasul-Nya. Dan, itulah hukum-
hukumAllnh, dan bagi orang-orang kafr ada siksaan

yang sangat pedih." (al-Mujaadilah: 1-4)

Dengan ketetapan ini, haramnya persetubuhan

karena zhihar itu hanya berlaku dalam beberapa
waktu saja, bukan selamanya dan bukan pula se-

bagai talak. Kiffaratnya unfuk menebus perbuatan

itu adalah memerdekakan budak, atau berpuasa
dua bulan berturut-turut, atau memberi makanan

enam puluh orang miskin. Dengan kiffarat itu, istri
menjadi halal kembali dan kehidupan perkawinan

kembali kepada jalurnya semula. Jadi hukum
permanen yang kokoh dan tetap adalah fakta
hakikatyang ada dan nyata,

'...Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu

<hihar itu sebagai ibumu...."

Dengan demikian, selamatlah institusi keluarga
dari kebingungan disebabkan oleh adat jahiliah itu,
yang tergambar dalam pemasungan wanita dengan

kehinaan dan kekejaman. Selamatlah institusi ke-

luarga dari kegoncangan dan kekacau-balauan
hubungan-hubungan institusi keluarga di bawah
nafsu-nafsu lela(i dan kekejaman mereka yang
diwarisi dari zamm iahiliah.

Itu adalah masalah zhlhar. Sedangkan, masalah

adopsi dan panggilan anak-anak selain dengan
nama bapak-bapak kandung mereka, timbul dari
kekacauan dalam pembinaan rumah tangga dan
pembinaan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun masyarakat Arab dikenal sangat
menghormati kesucian dan menghormati kefurun-
an, nzunun sesungguhnya di sana terdapat juga

fenomena-fenomena lain yang bertentangan dan

bertolakbelakang dengan sikap suci dan terhormat
tersebut dalam masyarakatArab itu sendiri. Yaihr,
pada sebagian besar rumah tanggayang bukan dari
golongan institusi keluarga yang terkenal dan

masyhur dengan kehormatannya.
Di dalam masyarakatArab pada saat itu, bisa jadi

ada beberapa anakyang tidak dikenal orang tuanya.

Sehingga, mungkin saja ada orang yang tertarik
dengan salah seorang dari mereka. Kemudian
mengadopsinya sebagai anak, lalu menasabkannya
kepada dirinya'dan dipanggil sebagai anaknya.
Akhirnya, dia dan anak angkatnya itu dapat saling
mewarisi.

Di sana juga ada anak-anak yang dikenal dan
diketahui orang tuanya. Namun, bisa jadi ada se
orang lelaki yang tertarik dengan salah seorang dari
mereka kemudian mengadopsinya sebagai anak,

lalu menasabkannya kepada dirinya dan dipanggil
sebagai anaknya. Sehingga, orang-orang mengenal-

nya sebagai anakkandungnya dan dia dimasukkan
dalam anggota keluarganya.

Perkara ini terjadi biasanya dalam tawanan
perang ketika bayi, anak-anak, dan remaja sering
diculik dalam peperangan dan serangan-serangan

bersenjata. Sehingga, bila ada seseorang yang ingin
menasabkan salah seorang dari tawanan itu, maka

dia akan memasukkan dalam daftar keluarganya
dan orangorang memanggil anak itu dengan nasab
nya. Kemudian dia berhak atas hak-hak dan ke-
wajiban-kewajiban sebagai anak.

Di antara mereka adalah Zaid ibnul-Haritsah al-
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Kalbi. Ia berasal dari kabilah Arab. Dia ditawan pada

saat kecil di suatu peperangan zaman jahiliah.
Maka, Hakim bin Hizam pun membelinya untuk
Iftadijah r.a.. Setelah Khadijah dinikahi oleh Rasu-

lullah, dia memberikannya kepada Rasulullah. Ke
mudian bapak kandung Zaid dan pamannya datang
meminta kepada Rasulullah agar dia dibebaskan
dan diberikan kepada mereka. Maka, Rasulullah
pun memberikan hak sepenuhnya kepada Zud
untuk memilih arftara bapaknya atau hidup ber-
sama Rasulullah. Zatd ternyata memilih Rasulullah
yang kemudian memerdekakannya dan meng-
adopsinya sebagai anak. Sehingga, orang{rang me
manggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid merupakan
orang yang pertama masuk Islam dari golongan
hamba sahaya.

Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga
atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menen-
tukan ikatan-ikatannya, dan menjadikannya jelas

dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat di
dalamnya. Kemudian Islam membatalkan adat
adopsi dan mengembalikan hubungan nasab ke-
pada sebab-sebabnya yang hakiki, yaitu hubungan
darah, orang fua dan anakyang benar dan hakiki.
Allah berfirman,

"... dnn Dia tidak mmj adikan annk- anak- angkatmu
sebagai anak landungmu 6mdiri). Yang fumikian itu
h"anyalnh perknta.anmu di mulutmu saja....'

Perkataan tidakbisa mengubah kenyataan. Juga
tidak bisa menciptakan hubungan lain selain hu-
bungan darah, hubungan warisan yang dibawa oleh
karakter-karakter dalam sari air mani, dan hu-
bungan alami yang tumbuh dari kenyataan bahwa
anak merupakan darah daging dari orang tua yang
hidup.

".-Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia me-

nunjukkan jalan (yang bmar)." (al-Ahzab: 4)

Allah rnenyatakan kebenaran mutlak yang tidak
bercampur sama sekali dengan kebatilan. Dan, di
antara kebenaran ifu adalah membangun hubung-
an atas dasar kenyataan dan ikatan yang bersumber
kepada darah dan daging, bukan atas perkataan
yang diucapkan oleh mulut saja.

Allah menunjukkan jalan yang lurus, yang me
miliki hubungan dengan hukum fitrah yang murni.
Jalan itu tidak dapat diganti dengan jalan apa pun
yang dibuat oleh manusia. Apalagi, yang dibikin
oleh perkataan-perkataan mulut mereka, yang tidak
berdasarkan fakla apa pun. Maka, semua kalimat

apa pun yang timbul dari manusia, pasti kalah oleh
kalimat haq dan fitrah yang dikatakan Allah dan
dengannya Dia menunjukkan jalan yang benar dan
lurus.

"Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
(memakai) nnma bapak-bapak mereka; itulah yang
kbih adilpada sisi Allah...."

Sesungguhnya merupakan keadilan memanggil
anak ihr dengan nasab bapak kandungnya. Adil bagi
seorang ayah yang telah menumbuhkan anaknya
dari darah dagingnya sendiri, dan adil pula bagi
anak yang membawa nama ayahnya sendiri. Dia
mewarisi darinya dan ayahnya pun mewarisi harta-
nya. Mereka dapat saling menolong dan mendu-
kung sebagai langkah pengembangan bagi mereka
dalam karakter-karakter yang diwariskannya,
bakat-bakat yang terpendam, dan keahlian-keatrlian
yang diwariskan dari nenek moyangnya.

Ketenhran memanggil anak angkat dengan nasab

bapak kandungnya merupakan keadilan bagi ke-
benaran yang meletakkan segala sesuafu pada
tempatnya yang tepat dan membangun setiap hu-
bungan atas asas fibah yang tidak memungkiri ke
istimewaan dan bakat yang ada pada ayah ataupun
anak. Sebagaimana ia tidak memberatkan tang-
gung jawab anak dan segala bebannya kepada
selain ayah kandungnya sendiri yang hakiki. Tidak
pula menyerahkan kelebihan dan keistimewaannya
kepada bapaknya. Ia pun tidak memberatkan tang-
gung jawab kepada anak tentang beban-beban
orang fua yang bukan asli dan murni.

Inilah sistem yang membuat beban-beban ke-
luarga menjadi seimbang dan membangun ke-
luarga atas asas kokoh dan teliti berdasarkan ke-
nyataan. Pada saat yang selma, ia membangun ma-
syarakat atas kaidah yang kuat karena mengede
pankan kebenaran dan sesuai dengan fitrah. Dan,
setiap sistem yang tidak mengacuhkan hakikat
alami dari institusi keluarga, maka ia adalah sistem
yang gagal, lemah, fondasinya palsu, dan tidak akan
bertahan hidup lama.

Karena pertimbangan kekacauan dalam institusi
keluarga dalam masyarakat dan hubungan seksual
yang mewariskan percampuran dan pembauran
keturunan sehingga kadangkala orang tuanya sen-

diri tidak mengenal anaknya, maka Islam memu-
dahkan urusan ifu sesuai dengan hrgas Islam unfuk
kembali membangun keluarga dan sistem kehidup
an masyarakat atas asasnya. Ditetapkanlah oleh
Islam bahwa ketika ayah kandungnya tidak dike
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tahui, maka diperintahkan untuk memanggil mereka
dengan status saudara dalam agama dan saling
menopang di dalamnya,

"..Jika knmu tidak mengetahui bapak-bapak merekn,

makn (p anggtllah merekn sebagai) saudnra- saudaramu

seagama dan mauln-maulnmu ...."

Hubungan ifu merupakan hubungan perasaan

dan adab. Ia tidak memiliki konsekuensi-konse-
kuensi lazim dan keharusan-keharusan seperti
saling mewarisi dan membayar diyat-yang semua
itu merupakan konsekuensi-konsekuensi hubung-
an darah. Hal itu dilakukan agar paraanak angkat
tersebut tidak bebas begitu saja dan diacuhkan
tanpa ikatan sama sekali dalam masyarakat setelah
hukum adopsi dihapuskan.

Nash ini, "...Dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka...", dapat menggambarkan
betapa kacau-balaunya institusi keluarga pada
masyarakat jahiliah dan kebejatan dalam hubungan
seksual. Kekacauan dan kebejatan inilah yang ingin
dikoreksi dan dibenarkan oleh Islam dengan mem-
bangun sistem keluarga atas fondasi hubungan
orang tua kandung. Juga dengan membangun
sistem masyarakat di atas asas keluargayang sehal
arnan, dan benar.

Setelah berusaha untuk mengembalikan nasab
kepada hakikatnya, maka orang-orang yang ber-
iman tidak akan dipersalahkan pada kondisi.kondisi
yang tidak memungkinkan untuk meneliti nasab
yang benar,

"...Dan ti"dnk ad"a dnsa atasmu tuhnlnp apa yang knmu
khilaf padanya, tetapi (yang ada d.osanya) apa yang
disengoj a di hntimu.... "

Ampunan dan kebaikan itu datang karena Allah
memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Pengam-
pun. Sehingga, Dia tidak mungkin membebankan
beban berat kepada manusia.

"...Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Peny ay ang." (al-Ahzab : 5)

Sesungguhnya Rasulullah telah menekankan
dengan keras agar meneliti dan meyakinkan garis
keturunan unfuk menguatkan kesungguhan dan
soliditas sistem masyarakat baru yang membatal-
kan dan menghapus sistem setiap bekas dan pe-

ngaruh dari kekacauan sistem masyarakat jahiliah.
Rasulullah mengancam orang-orang yang sengaja
menyembunyikan kebenaran dalam nasab dengan
sifat-sifat kekufuran.

Ibnu Jarir berkata dengan sanadnya dari Ya'kub

bin lbahim, dari Ibnu Aliyah, dari Uyainah bin
Abdurrahman, dari bapaknya bahwa Abu Bakar
berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman dalam
surah al-Ahzab ayat 5, '...Panggillah merekn (annk-

anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak merekn; itulah yang lebih adil pada sisi Allnh.

Jika kamu tidak snengetahui bapak-bapak mereka,

mala (p anggillnh merelm sebagai) saudnra- saudaramu

s eagama dan mnula-maulamu....'Kmena termasuk
orang-orang yang tidak diketahui bapaknya, maka
aku termasuk dalam kelompok saudara-saudara
kalian dalam agama."

Uyainah bin Abdurrahman mengatakan bahwa
bapaknya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku
menyangka bila dia mengetahui bahwa bapaknya
dari seekor keledai pun, pasti dia akan menasabkan
dirinya kepada keledai itu."

Dalam hadits disebutkan,

"Barangsiapa yang dipanggil dengan selain nasab

bapaknya, padahal ia mengetahuinya, berarti ia telah

kufur."

Hukumyang tegas ini seiring dengan perhatian
Islam terhadap penjagaan dan pemeliharaan insti-
tusi keluarga dan segala ikatannya dari setiap syub
hat dan setiap campur tangan lain. Juga pemagararF

nya dengan segala sarana dan sebab-sebab yang
menyelamatkannya, mengokohkannya, menguat-
kannya, dan menetapkannya. Sehingga, terbangun-
lah sistem masyarakat yang saling mendukung,
sehat, bersih, dan suci terhormat.

Kedudukan Hubungan Darah dalam Hukum
Waris

Setelah itu Islam menetapkan pembatalan sistem
persaudaraan sebagaimana ia telah membatalkan
sistem adopsi. Sistem persaudaraan sebetulnya
bukan sistem jahiliah. Namun, sistem itu merupa-
kan sistem yang direkayasa oleh Islam setelah hij-
rah, guna mencari solusi bagi masalah yang di-
hadapi oleh kaum Muhajirin yang pergi meninggal-
kan harta benda dan keluarga mereka di Mekah.
Dan, memberikan solusi pula bagi kondisi yang
timbul antara kaum muslimin di Madinah kzrena
kondisi mereka berbalik seratus delapan puluh
derajat sebagai akibat dari keislaman mereka. Hal
itu bersamaan dengan penentuan pemimpin ter-
tinggi berada di tangan Rasulullah dan dikedepan-
kan atas seluruh perwalian nasab, serta penetapan
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keibuan secara rohani antara istri-ish-i Rasulullah
dengan seluruh kaum muslimin,

W#5:v-bfi b<4"-r5\, j54*xi
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"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang
mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya
adalnh ibu-ibu merekn. Dan, orang-orang yang mem-
punyai hubungan darah satu sama l"ain lebih berhak
(waris-meuarisi) di dalam Kitab Allah daripada
zrang-zrang mukmin dan orang-orang Muhajirin,
keanli knlnu knmu mau berbuat baik lcepadn saudara-
saudaramu (seagam"a). Adalnhyang dnnikian itu telah
tertulis di dalnm Kitab (Alkh)"(al-Ahzab: 6)

Kaum Muhajirin telah berhijrah dari Mekah
menuju Madinah. Mereka meninggalkan segala
harta benda dan segala yang mereka miJiki di Mekah.
Mereka pergi dan lari dari situ menuju Allah dengan
membawa agama mereka. Mereka lebih meng-
utamakan agamadan akidah merekadi atas ikatan-
ikatan keluarga, simpanan-simpanan harta benda,
sarana-sarana kehidupan, dan kenangan-kenangan
di wakhr kecil dan kanak-kanak, kasih sayang para
sahabat dan teman. Mereka hanya memperhatikan
akidah mereka semata-mata dan membebaskan diri
dari segala yang lain.

Kondisi hijrah yang demikian merupakan con-
toh teladan dan nyata di muka bumi dalam merea-
lisasikan akidah dalam sambarannya yang lengkap,
dan dominasinya atas hati. Sehingga, tidak tersisa
lagi ruang di dalamnya melainkan ruang yang di.
penuhi dengan akidah. Mereka merupakan gam-
baran bagi orang{rangyang mewujudkan dan me
realisasikan firman Allah, "Allah sekali-kali tidak
menjadiknn bagi seseorangdua buah h"ati dnlnmrzngga-
rtya."

Fenomena itu juga terjadi di Madinah dalam
gambaran yang lain. Beberapa anggota satu ke-
luarga masuk Islam dan memegangakidah dengan
kokoh. Namun, sebagian anggota yang lain tetap
berada dalam keadaan musyrik. Sehingga, tum-
buhlah ikatan baru antara mereka dengan kerabat-
kerabat mereka. Namun, bagaimanapun juga di
sana pasti ada ganjalan-ganjalan dalam hubungan
keluarga. Dan, ganjalan-ganjalan itu pasti terjadi

dalam lapangan yang lebih luas, yaitu dalam hu-
bungan kemasyarakatan.

Pada saat itu masyarakat Islam baru saja tum-
buh. Daulah Islamiah masih dalam talmutpikiran
yang masih berada di jiwa-jiwa kaum muslimin, sama

sekali belum berbentuk sistem yang bersandar
kepada norma-norrna yang stabil dan tetap.

Di sini gelombang naik dari sekadar dorongan
perasaan kepada gelombang yang lebih tinggi.
Yaitu, dorongan akidah baru yang melampaui se-
gala perasaan kasih dan kecenderungan, segala
hubungan dan ikatan, guna menjadikan akidah itu
satu-satunya sebagai pengikat yang menghubung-
kan setiap hati. Dan, dalam wakhr yang sama, me-
ngikat kembali safuan-satuan yang terlepas dalam
ikatan keluarga dan kabilah.

Ikatan akidah mengambil alih fungsi ikatan
darah, nasab, kemaslahatan, persahabatan, bangsa,
dan bahasa. Ia meramu segala satuan itu sehingga
saling mendukung, menolong, dan melengkapi.
Bukan dengan teks dan nash syariat, dan bukan
pula dengan perintah negara. Namun, dengan do
rongan dari dalam dan gelombang perasaan manusia.

Hal itu melampaui apayang dikenal oleh manu-
sia dalam kehidupan mereka yang biasa. Masya-
rakat Islam terbangun atas asas ifu, di mana pada

saatitu iabelum mampuberdiri di atas asas daulah
(negara) dan kekuatan norma-norma.

Kaum Muhajirin datang ke Madinah dan ber-
diam di tempat-tempat tinggal saudara-saudara
mereka kaum An'shar, yang menyambut mereka
dengan sukacita. Mereka telah mendiami Madinah
sebelumnya dan memeluk Islam sertaberlindung
kepada iman. Maka, mereka pun menyambut sau-

dara-saudara Muhajirin mereka dengan membuka
lebar-lebar pintu rumah mereka dan dengan se-

penuh hati mereka serta menyediakan harta benda
mereka.

Kaum Anshar berlomba-lomba menyediakan ke
diaman bagi kaum Muhajirin. Sehingga, karena sikap
demikian, seorang Muhajirin baru bisa mendapat-
kan kediaman setelah lewat undian. Karena, jumlah
kaum Muhajirin lebih sedikit daripada jumlah kaum
Anshar yang ingin menyediakan kediaman bagi
mereka. Kaum Anshar mengikutsertakan dan
melibatkan kaum Muhajirin dalam setiap sesuatu
dengan segala kerelaan hati, kesenangan nurani,
dan kebahagiaan hakiki yang bebas dari sifat bakhil
dan sikap sombong serta menonjolkan diri.

Rasulullah mempersaudarakan beberapa orang
dari kaum Muhajirin dengan beberapa orang dari
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kaum Anshar. Persaudaraan merupakan hubungan
yang sangatlangka dalam sejarah jaminan sosial di
antara pemeluk-pemeluk akidah. Persaudaraan aki-
dah menempati kedudukan persaudaraan darah.
Sehingga, mencakup perkara saling mewarisi dan
kelaziman-k elaziman lainnya yang timbul karena
hubungan nasab seperti pembayaran diyat dan lain-
lain.

Dorongan perasaan memang dinaikkan ke pun-
cak yang lebih tinggi. Dan, kaum muslimin mulai
mengambil dengan sungguh-sungguh dan serius
hubungan baru. (Sikap dalam hal ini sama seperti
sikap mereka dalam menerima dan menyambut
setiap yang dibawa Islam). Dorongan ini men-
duduki posisi dan peran negara yang stabil, hukum
yang berwibawa, dan norma-norma yang diterima,
bahkan lebih daripada itu. Dorongan ini sangat
penting dalam memelihara keutuhan masyarakat
yang baru tumbuh dan lahir dalam kondisi.kondisi
dan keadaan-keadaan yang harus dihadapi pada

saat tumbuh itu.
Sesungguhnya dorongan perasaan seperti itu

sangat penting keberadaannya dalam masyarakat
dengan kondisi-kondisi seperti itu. Sehingga, ter-
bentuklah dan terwujudlah negara yang stabil,
hukum yang berwibawa, dan norma-norma yang
diterima. Dengan demikian, dapat menyediakan
jaminan-jaminan yang cukup bagi kehidupan ma-
syarakat, pertumbuhannya, dan pemelih araannya.
Hal itu dilakukan hingga hrmbuhnya kondisi-kon-
disi dan keadaan-keadaan yang alami dan normal.

Sesungguhnya Islam dengan penghormatannya
terhadap dorongan perasaan ifu dan mengabadikan
sumber-sumbernya dalam hati agar kerannya se-

lamanya terbuka dan siap menampung banjirnya,
... sangat mengutamakan pembangunan asas-asas-
nya atas kekuatan alami dan murni bagi jiwa ma-
nusia. Jadi, bukan atas sumber-sumber kekuatan
sekunder lainnya yang hanya berfungsi pada kon-
disi-kondisi sekuler pula. Kemudian sumber-sum-
ber kekuatan sekunder itu ditinggalkan dan di-
serahkan kembali kepada kekuatan alami dan sis-
tem yang alami setelah kebutuhan khusus terhad ap
sumber-sumber kekuatan sekunder ifu selesai.

Oleh karena itu, ketika keadaan mulai normal
setelah Perang Badar, urusan negara stabil, norma-
norma masyarakat telah terbangun ke arah yang
kokoh dan mantap, pintu-pintu rezel<t mulai tum-
buh dan terbentuk, dan berlimpahnya tingkat ke-
cukupan pada kebutuhan semua lapisan masya-
rakat Islam setelah kemenangan di Perang Badar

dan khususnya harta rampasan yang ditinggalkan
oleh bani Qainuqa' setelah pengusiran mereka dari
Madinah, ... maka Al-Qur' an kembali membatalkan
sistem persaudaraan dari aspek kelaziman-kelazim-
an yang timbul disebabkan oleh hubungan darah
dan nasab. Namun, tetap menggalang persaudara-
an itu dari aspek-kasih sayang dan perasaan, agar
dapat kembali berfungsi ketika dibutuhkan.

Al-Qur'an mengembalikan perkara itu kepada
kondisi alami yang ada dalam masyarakat Islam.
Maka, masalah warisan dan jaminan sosial (takaful)
dalam pembayaran diyat kepada hubungan nasab
dan darah dikembalikan sebagaimana mestinya.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an
sendiri sejak zaman azali dm hukum alam-Nya,

"...Dan lrang-lrang I ang mempuny ai hubungan darah
satu sama lnin lebih bnhnk (waris-meuarisi) di dal"am

Kitab Allah dnripada zrang-lrang mukmin dnn zrang-

orangMuh^ajirin, kecuali knlau knmu mnu berbuat baik
lcep ada s audara- saudaramu (s e agama). Adnl"ah y ang
demikian itu telnh tntulis di dalnm Kinb (Alkh)."(al-
Ahzab:6)

Pada waktu yang sama, Al-Qur'an juga menetap
kan kepimpinan yang tertinggi bagi Rasulullah.
Yaitu, kepemimpinan yang lebih utama daripada
hubungan darah bahkan atas kedekatan diri sen-
diri.

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang
mukmin dari diri muekn sendiri...."

Al-Qur'an pun menetapkan hubungan perasaan

keibuan umum terhadap istri-iski Rasulullah bagi
seluruh orang yang beriman,

". .. D an is tr i - is tr iny a adaltth ib u - ib u mer e kn.... "

Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemim-
pinan yang mencakup pengahran tentang manhaj
kehidupan beserta segala konsekuensinya. Dan,
mencakup pula segala urusan kaum mukminin di
dalam kepemimpinan itu bahwa semua urusan
mereka berada ditangan Rasulullah. Mereka tidak
berhak memilih melainkan apa yang dipilih oleh
Rasulullah berdasarkan wah1ru dari Allah,

Rasulullah bersabda,

"Tidnk berimnn seorangpun dari knlian sehingga hnwa
nafsunya tunduk kepada risalah yang aku bawa."

Kepemimpinan itu juga mencakup mengen-
dalikan perasaan mereka. Sehingga, pribadi Rasu-
lullah menjadi pribadiyang paling dicintai daripada
jiwa-jiwa kaum mukminin sendiri. Mereka tidak
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boleh membenci Rasulullah sedikitpun. Dalam hati
orang-orang yang beriman, tidak ada seorang pun

dan tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari
pribadi Rasulullah! Dalam sebuah hadits yang sahih

Rasulullah bersabda,

"Demi AlLah Yang jiwaku berada dalam genggaman-

Nya, tidak beriman seorang pun dari kalian sehingga

aku lebih dia cintai diban"ding dirinya wndiri, hnrtarrya,

annknya, dan seluruh manusia."

Dalam hadits sahih yang lain disebutkan bahwa

Umar ibnul-Ktraththab b erkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya, demi Allah, Anda adalah orang yang

paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku
sendiri. " Maka, Rasulullah bersabda, "Tid"ak wahai
[-/mar, hingga kamu mencintaiku diriku melebihi cinta-

mu kepada dirimu smdiri."IJmar pun berkata lagi,
'lMahai Rasulullah, sesungguhnya, demi Allah,
Anda adalah orang yang paling aku cintai dari se-

gala sesuatu bahkan melebihi cintaku kepada diriku
sendiri." Maka, Rasulullah bersabda, "Seknrang baru

benar wah.ai Umar!"
Kalimat itu bukan hanya dalam perkataan mulut

saja Namun, ia merupakan tempatkedudukan yang

tinggr, di mana hati tidak akan mencapainya tanpa

memiliki bekal sentuhan agama yang langsung.
Sehingga, membuka jalan baginya atas ufuk tinggi
dan bersinar ifu, di mana ia harus membebaskan

dan memurnikan dirinya dari segala daya tarik
jiwanya sendiri dan kecintaannya terhadap perasa-

an cinta lain seperti negeri dan lain-lain.

Sesungguhnya manusia sangat mencintai diri-
nya sendiri dan mencintai setiap sesuatu yang ber-

hubungan dengannya di atas apayang dia bayang-

kan dan di atas apa yang dia ketahui. Ia kadangkala

berkhayal dapat memenuhi segala yang diinginkan
oleh perasaannya, yang digoda oleh jiwanya. Dan,

ia pun tunduk kepada cintayang membara kepada

dirinya sendiri. Kemudian hampir saja menyentuh
apa yang menjadi kebanggaannya dalam dirinya.
Namun, tiba-tiba ada sengatan yang mengagetkan

seolaholah ada ular yang mematuknya.
Kadangkala cinta yang berlebihan kepada diri

sendiri menggoda dirinya untuk mengorbankan
segala yang dimilikinya. Namun, ia sangat berat
menerima kritikan dan sentuhan atas kepribadian-

nya bila menganduhg penghinaan terhadap dirinya.

Atau, membuka sedikit aibnya di antara karakter-
karakternya, mengoreksi dan mengeritik beberapa

sifat-sifabrya, atau mengurangi nilai beberapa sifat

di antara sifat-sifatnya. Mengalahkan dan me-

nguasai cinta kepada diri sendiri seperti ini bukan-
lah sekadar hiasan bibir. Namun, sebagaimanayang
kami nyatakan sebelumnya, ia adalah usaha men-

daki. Hati tidak mungkin mencapainya melainkan
dengan sentuhan agama atau dengan usaha pan-
jang, percobaan dan latihan terus-menerus, kesa-

daran yang kontinu {an keinginan yang ikhlas dalam

memohon hrunnya pertolongan dan banhran Allah.
Ia adalah jihad akbar (terbesar) sebagaimana

yang dinamakan oleh Rasulullah. Dan, cukuplah
Umar sebagai contoh, padahal ia seorangyang ter-
pandang dan imannya kuat di antara para sahabal
Telah tergambar dalam riwayat bahwa dia mem-
butuhkan sentuhan dari Rasulullah. Sehingga, hati-
nya terbuka menerima Rasulullah sebagai orang
yang paiing dicintainya melebihi dirinya sendiri.

Kepemimpinan umum itu juga meliputi kewajib-

an-kewajiban dan komihnen-komitmen orang-orang
yang beriman. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa

Rasulullah bersabda,

"Tidak ada seorang mukmin melainknn akulnh yang
paling utama dnn berhnk atas dirinya di dunia dan di
akhirat. Bacalah bil,a kalian inginknn surah al-Ahzab

ayat 6, 'Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-

orangmukmin d.ari diri mneka smdiri dnn ishi-istrinya
adalnh ibu -ibu merekn. D an, orang- orang y ang mem-

punyai hubungan darah satu sama lnin lebih berhak

(waris-meuarisi) di dalam Kitab Allah daripada
zrang-rrang mukmin dan orang-orang Mulmjirin,
kecuali lmlnu knmu mau berbuatbaiklcepadn saudara-

saudaramu (seagarnn). Adalnhyang demikian itu telnh

tertulis di dalam Kitab (Alkh).' Barangsiapa yang
meninggalknn hnrta bmdn dnri seorangmulcrnin, makn

hendaklah diwariskan oleh keluarga (ashabah)nya

siapa pun dia. Dan, barangsiapa yang meninggalknn

u{ang atau annk- arnk y ang telantar, makn fundaklah

mereka datang lupadaku knrenn alu ad'alnh maulnny a

(wall dnn penolongny a). "

Makna hadits ini adalah bahwa Rasulullah pasti

melunasi utang-utang mayit, bila dia meninggal dan

tidak meninggalkan harta bendayang cukup untuk
melunasinya. Rasulullah pun akan menjadi peng-

asuh bagi anak-anaknya bila mereka ditinggalkan
dalam keadaan masih kanak-kanak.

Selain perkara itu, maka sistem kehidupan tetap

berada pada jalur alaminya, yang tidak membutuh-
kan dorongan perasaan yang tinggi dan membuka
pusatnya yang berlimpah daripadanya sumber ke
kuatan-kekuatan sekunder dengan tetap berpegang
pada hubungan cinta antarapara sahabat setelah
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pembatalan sistem persaudaraan di antara mereka.
Sehingga, tidak dilarang seorang wali mewasiatkan
bagi orang yang diasuhnya setelah dia mati atau
masih dalam keadaan hidup sejurnlah hartanya,

"...Kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada
saudara-saudaramu (seagama).... "

Pelaksanaan beberapa kebijakan itu selalu dihu-
bungkan dengan ikatan yang pertama. Dan, ditetap
kan bahwa itu merupakan kehendak Allah sejak
zaman azah dalam kitab-Nya,

"...Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam
Kitab (Alkh). "(al-Ahzab: 6)

Maka, hati para sahabatpun menjadi tenang dan
berbunga. Juga tetap berpegang kepada ketentuan
pokokyang paling agung, di mana seluruh syariat
dan sistem kembali kepadanya.

Dengan keputusan itu, maka kehidupan para
sahabat pun stabil di atas landasan-landasan alami.
ny4 berjalan di atas jalurnya, dan masih berganfung
kepada ufuk-ufuk yang tidak mungkin dicapai oleh
adat yang terbatas dalam kehidupan masyarakat
dan individu.

Kemudian Islam mengabadikan sumber yang
berlimpah ihr. Dan, mempersiapkannya agar selalu
bersiap sedia unhrk menghadapi keadaan-keadaan
darurat dalam kehidupan masyarakat Islam.

Sehubungan dengan apayang ditulis dalam kitab
Allah dan kehendakAllah yang telah mendahului.
nya, agar ia menjadi sistem yang kekal dan manhaj
yang permanen, maka Al-Qur'an pun mengisyarat-
kan tentang ikatan perjanjian Allah dengan para
nabi secara umum. Juga dengan Nabi Muhammad
saw dan rasul-rasul yang termasuk ulul azmi secara
khusus. Yakni, ikatan perjanjian dalam mengemban
amanat manhaj itu, beristiqamah dalam menjalani.
nya dan menyampaikannya kepada umat manusia,
serta menegakkannya dalam umat-umat di mana
mereka diuhrs kepada mereka.

Hal itu dilakukan untuk menegaskan kepada
manusia bahwa mereka bertanggung jawab dan
akan dimintai pertanggungiawaban dalam perkara
hidayah. Mereka pun bertanggung jawab atas ke-
sesatan atau keimanan atau kekufuran mereka di
hadapan Allah, setelah Dia rnematahkan hujjah-
huiiah mereka dengan penyampaian dari para nabi
dan rasul,

,* a{2
"Do.n (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian
dari nabi-nabi dan dari knmu (sendiri), dari Nuh,
Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam. Dan, Kami telah
merryambil dnri muela prj anj ian y ang teguh, agar dia
menarryaknn knpada orang-zrang yang bmar tentang
knbmaran mnela dan Dia menyedialwn bagi orang-
orang kafr silcsa yang pedih. " (al-Ahzab: 7-8)

Sesungguhnya perjanjian itu adalah satu dan
permanen sejak zaman Nuh a.s. hingga penutup
para nabi yakni Muhammad saw. Ia adalah per-
janjian yang satu, manhaj yang satu, dan amanat
yang safu, di mana mereka semua menerimanya
sehingga menyampaikannya.

Nash ayat pada awalnya dalam bentuk umum,

'Dan (ingatlah) I(etika Kami mengambil pujanjian
dari rnbi-nabi...."

Kemudian nash mengkhususkan diri pada Rasul
pembawaAl-Qur'an dan pengemban dakwah yang
umum kepada seluruh alam,

"...Dan dari lmmu (smdiri)....'

Kemudian beralih kembali kepada ulul azmi dari
para rasul, yaifu para rasul yang membawa risalah
terbesar sebelum risalah yang terakhir,

"...Dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam...."

Setelah penjelasan tentang para pemegang per-
janjian itu, Al-Qur'an kembali menggambarkan
tentang sifat perjanjian itu,

"...Dan Knmi telah mmgambil dnri mnekn perj an1 ian
y ang teguh. " (aI- lthzabz 7)

Gambaran sifat perjanjian itu dengan kata gha-
li<h dipandang dari segi asal katamenurutbahasa
yaitu bahwa kata mihaqberarti tali yang terpintal
kemudian dipakai unhrk menggambarkan tentang
sumpah dan perjanjian. Di sana juga terdapat gam-
baran fisik dari makna mistaqituyang menyentuh
perasaan. Sesungguhnya perjanjian itu memang
benar-benar perjanjian yang tegas dan kuat antara
Allah dengan para hamba-Nya yang terpilih untuk
menerima wahyu-Nya, menyampaikan wahyu itu,
dan menegakkannya di atas manhaj-Nya yang
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amanah dan istiqamah.

'Agar dia menanyaknn lepada zrang-zrangyang betlar

tentang kebenaran merekn.... "

Orang-orang yang jujur dan benar adalah orang-
orang yang beriman. Merekalah yang menyatakan
kalimat yang jujur dan memeluk akidah yang benar.
Maka, yang selain mereka adalah para pendusta
karena menyatakan kalimat batil dan meyakini
akidah yang batil pula. Oleh karena itu, sifat ini
memiliki sentuhan dan funhrnannya secara khusus.

Pertanyaan tentang kejujuran dan kebenaran
mereka di hari Kiamat laksana seorang guru yang
mengajukan pertanyaan kepada muridnya yang
pintar dan lulus dalam ujiannya. Sehingga, dia tamat
dengan hasilyang di atas rata-ratadi hadapan para
objek dakwah untuk merayakan keberhasilan
mereka. Sesungguhnya pertanyaan itu adalah per-
tanyaan kehormatan unfuk memaklumatkan dan
menyiarkan kepada seluruh makhluk, penjelasan
tentang hak-hak mereka Juga pujian atas mereka
yang berhak mendapat kehormatan pada hari
perhimpunan yang agung.

Sedangkan, bagi orang-orang yang menganut
akidah batil dan menyatakan kalimat yang dusta
dalam perkara terbesar (perkara akidah), pasti di-
sediakan balasan yang lain, yang selalu siap dan
hadir serta menanti mereka,

"...Dan Dia menyediaknn bagi orang-orang kafr siksa

yang pedih." (al-Ahzab: 8)
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nikmat Allah (y"rg telah dikurniakan) ke-
padamu ketika datang kepadamu tentara-
tentara. Lalu, Kami kirimkan kepada mereka
angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu
melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat
akan apa yang kamu kerjakan. (9) (Yaitu) ketika
mereka datang kepadamu dari atas dan dari
bawahmu. Dan, ketika tidak tetap lagi peng-
lihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai
ke tenggorokan. Kamu menyangka terhadap
Allah dengan bermacam-macarn purbasangka-
(10) Di situlah &uji orang-orang mukmin dan
digoncangkan (hatinya) dengan goncangan
yang sangat (11) Dan (ingatlah) ketika orang-
orang munafik dan orang-orang yang ber-
penyakit dalam hatinya berkata, 'Allah dan
Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami
melainkan tipu daya-' (12) Dan (ittgattah) ketika
segolongan di antara mereka berkata" 'Hai
penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat
bagimu, maka kembalilah kamu.' Dan, se-
bagian dari mereka minta izin kepada Nabi
(untuk kembali pulang) dengan berkatan'Se-
sungguhnya rumah-rumah kami terbuka (ddak
ada penjaga).' Rumah-rumah itu sekali-kali
tidak terbuka, mereka ddak lain hanyalah hen-
daklari (13) Kafau Fatsrib) diserangdari segala
penjuru, kemudian diminta kepada mereka
supaya murtad" niscaya mereka mengerjakan-
nya. Dan, mereka tiada akan menunda untuk
murtad itu melainkan dalam waktu yang
singkal (14) Sesungguhnya mereka sebelum
itu telah berjanji kepada Allah bahwa mereka
fidak akan berbalik ke belakang (mundur). Dan
adalah perjanjian dengan Allah akan dirninta
pertanggungiawabannya (15) Katakarilafr,'Lari
itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu. Jika
kamu melarikan diri dari kematian atau pem-
bunuhan dan jika (kamu terhindar dari ke-
matian), kamu tidak juga akan mengecap ke-
senangan kecuali sebentar saja' (16) 'Katakan-
lah,'Siapakah yang dapat melindungi kamu
dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki ben-
cana atasmu atau menghendaki rahmat untuk
dirimuP Dan, orang-orang munafik ihr tidak
memperoleh bagi mereka pelindung dan
penolong selain Altah. (17) Sesungguhnya Allah
mengetahui orang-orang yang menghalang-
halangi di antara kamu dan orang-orang yang
berkata kepada saudara-saudaranyar'Marilah
kepada kami.'Dan, mereka tidak mendatangi

peper:rngan melainkan sebentar.(18) Mereka
bakhil terhadapmu. Apabila datang ketakutan
(bahaya), kamu lihat mereka itu memandang
kepadamu dengan mata terbalik-balik seperti
orilng-orang yang pingsan karena akan mati.
Dan, apabila ketakutan telah hilang mereka
mencaci kamu dengan lidah yang tajam,
sedang mereka bakhil unhrk berbuat kebaikan.
Mereka itu tidak beriman. Maka" Allah meng-
hapuskan (pahala) amalnya. Dan, yang demi-
kian itu mudah bagi Allah.(l9) Mereka mengira
(bahwa) golongan-golongan yang bersekutr iur
belum perg. Dan, jika golongan-golongan
yang bersekutu itu datang kembali, niscaya
mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-
sama orang Badui, sambil menanya-nanyakan
tentang berita-beritamu. Sekiranya mereka
berada bersama kamu, mereka tidak akan ber-
perang, melainkan sebentar saja.(20) Sesung-
guhnya telah ada pada (diri) Rasulullah ihr suri
teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang
yang mengharap (rahmat) Allah dan (keda-
tangan) hari Kiamat serta dia banyak menyebut
Allah. (21) Tatkala orang-orang yang mukmin
melihat golongan-golongan yang bersekutu itrr,
mereka berkatar'Inilah yang dijanjikan Allah
dan Rasul-Nya kepada kita.'Dan, benarlah
Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian ihr
tidaklah menambah kepada mereka kecuali
iman dan ketundukan. (22) Di antara orang-
orang mukmin itu ada or:Lng-orang yang me-
nepati apa yang telah mereka janjikan kepada
Allah; maka di antara mereka ada yang gugur.
Di antara mereka ada yang menunggu-nunggu
dan mereka sedikitpun tidakmengubah (ianji-
nya), (23) supaya Allah memberikan balasan
kepada orang-orang yang benar itu karena ke-
benarannya, dan menyiksa orang munalik jika
dikehendaki-Nyq atau menerima tobat mereka-
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penganpun
lagi Maha Penyayang. (24) Allah menghalau
orang-orang yang kafir itu yang keadaan
mereka ibr penuh kejengkelan, flagr) mereka
tidak memperoleh keuntrngan apa pun. Allah
menghindarkan orang-orang mukmin dari
peperangan. Dan, adalah Afhh Mahakuatlagi
Mahaperkasa. (25) Dia menurunkan orang-
orang Ahli Kitab (bani Qurai"hah) yang mem-
bantu golongan-golongan yang bersekuhr dari
benteng-benteng mereka" dan Dia memasuk-
kan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian
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mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain
kamu tawan. (26) Darf Dia mewariskan kepada
kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta
benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang
belum kamu injak Dan adalah Allah Maha-
kuasa terhadap segala sesuahr." (27)

Pengantar
Dalam perang kehidupan dan kekacauan peris-

tiwa, di sanalah kepribadian orangorang yang ber-
iman digembleng dan dibentuk. Hari demi hari dan

kejadian demi kejadian kepribadian itu semakin
matang dan tumbuh, dan karakternya semakin
jelas. Masyarakat Islam yang terdiri dari pribadi-
pribadi, muncul ke permukaan dengan karakter-
karakternya yang khusus pula, norma-norma yang

khusus, dan tabiat-tabiat yang berbeda dengan
masyarakat lainnya.

Kejadian-kejadian terjadi begitu dahsyat atas

masyarakat yang baru tumbuh. Sehingga, kadang-
kala sampai kepada derajat fitnah dan ujian, dan
tersingkaplah hakikat jiwa dan rahasia-rahasianya
yang tersembunyi. Sehingga tidak bercampur aduk
serta tidak jelas norma-norma dan nilai-nilainya.

AyatAl-Qur'an selalu hrrun ketika ujian itu datang

atau setelahnya. Ayat ihr menggambarkan kejadian-
kejadian dan memberikan pencerahan atas penyim-
pangan-penyimpangan di dalamnya dan atas aspek-

aspeknya. Sehingga, terungkaplah sikapsikap, pe
rasaan-perasaan, kecenderungan-kecenderungan,
dan nurani-nurani. Ia menyeru kepada hati ketika
ia terbuka menerima cahaya, telanjang dari segala

selendang dan penutup, dan dapat menyenfuh
tempat-tempat yang diliputi dengan respon dan
dapat dipengaruhi. Ia mendidik hari demi hari dan

kejadian demi kejadian serta mengatur pengaruh-
pengaruh dan respon-responnya sesuai dengan
manhajnya yang dikehendakinya.

Al-Qur'an itu tidak dibiarkan turun sekaligus
bagi orangorang yang beriman dengan membawa
perintah-perintah, larangan-larangan, syariat-syarial
dan arahan-arahan sekaligus. Allah mendidik mereka
berangsur-angsur dengan ujian-ujian dan percoba-

an-percobaan. Allah telah mengetahui bahwa ma-

nusia tidak dapat dibentuk dengan pembentukan
yang sempurna dan tidak akan pernah matang
secara benar. Tidak pula dapat berpegang teguh
dan beristiqamah melainkan dengan bentuk pen-

didikan yang teruji dan nyata yang masuk ke dalam
hati, menyentuh dalam urat-urat, dan mengajak
jiwa-jiwa untuk menghadapi perang kehidupan

serta kekacauan peristiwa dan kejadian.
Al-Qur'an datang dan turun secara berangsur-

angsur untuk mengungkapkan bagi jiwa-jiwa ten-
tang hakikat dan tuntunan atas kejadian itu. Juga
mengarahkan hati ketika menghadapi api fitnah
yang sedang membakar dengan panasnya ujian
serta saat hati ihrrmenerima sentuhan dan tunduk
untuk dibenfuk dengan bentukyang sempurna.

Sesungguhnya periode kehidupan orang-orang
yang beriman bersama Rasulullah adalah periode
yang luar biasa. Ketika itu langit selalu berhu-
bungan dengan bumi dengan sambungan yang
langsung dan jelas sertaikutterlibat dalam kejadian
dan komentar atasnya. Pada saat ihr setiap mukmin
merasakan bahwa mata Allah selalu mengawasinya
dan pendengaran Allah selalu mendengarnya. Bah-
kan, setiap gerakan, perkataan, getaran hati dan niat
pun bisa terungkap lewat wahyu yang furun kepada
Rasulullah. Dan, ketika itu setiap muslim merasa-
kan hubungan langsung antara dirinya dengan Allah.

Jadi, setiap ada urusan dan kesulitan yang terjadi,
maka ia bisa menanti besok atau setelah besoknya
lagi, akan turun solusi dan jalan keluar yang di-
funtun oleh wahyu yang mengandung fatwa dan
arahan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Pada saat itu bisa saja turun ayat dari Allah Yang
Mahatinggi dengan firman-Nya, 'Wahai Fulan,
kamu telah berkata begini, berbuat begini, me-
nyembunyikan perkara ini, memaklumatkan per-

kara ini, dan jadilah begini dan jangan seperti itu."
Alangkah luar biasa dan ajaibnya keadaan demi-

kian! Alangkah luar biasanya bila Allah langsung me
ngarahkan objek seruan-Nya kepada orang tertentu!

Ia dan semua yang ada di muka bumi ini, dalam
bumi ini dan semua bumi ini hanyalah elemen kecil
dalam kerajaan Allah Yang Mahabesar.

Sebuah periode yang luar biasa memang, di
mana manusia selalu menantinya setiap hari, meng-
gambarkan dan membayangkan kejadian-kejadian
dan sikapsikap dalam menghadapinya. Dan, dia
selalu mengetahui bagaimana kenyataan itu terjadi
yang lebih besar dari sekadar khayalan.

Namun, Allah tidak membiarkan kaum mus-
limin merasakan getirnya perasaan itu sendirian
dan kepribadian mereka matang dengan sendiri-
nya. Dia menguji mereka dengan percobaan-per-
cobaan yang nyata dan ujian-ujian yang dianugerah-
kan kepada mereka. Juga memberikan hikmah ke
pada mereka karena Allah lebih tahu tentang
makhluknya dan Dia Mahalembut dan Maha Me
ngetahui.
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Hikmah itu seharusnya kita renungkan cukup
lama. Sehingga, kita mengenalnya dan meresapi-
nya. Dan, kita pun menghadapi kejadian-kejadian
hidup dan ujian-ujiannya dengan berkaca kepada
pengenalan dan pengaturan hikmah ifu.

Pada bagian ini dari surah al-Ahzab membahas
tentang proses pembedahan salah satu kejadian
sangat besar dalam sejarah dakwah islamiah dan
dalam sejarah masyarakat Islam. Ia menggambar-
kan tentang salah satu kondisi ujian yang sangat
sulif yaitu P erurg Alvab, pada tahun keempat atau
kelima dari Hijriyah. Ia merupakan ujian bagi ma-
syarakat Islam yang baru tumbuh itu dengan segala
norma-norma dan persepsi-persepsinya. Dari tada-

bur nash Al-Qur'an ini, metode pemaparannya

dalam menggambarkan kejadian; tata bahasanya
dalam melukiskan dan mengomentari kejadian-
kejadian; gerakan-gerakan dan pengungkapannya
tentang norma-norma dan sunnah-sunnah...maka
dapat kita ketahui betapaAllah mendidik umat ini
dengan kejadian-kejadian dari satu sisi dan dengan
Al-Qur'an dari satu sisi yang lain.

Untuk mengetahui metode khusus Al-Qur'an
dalam memaparkan dan mengarahkan, sebelum
kami mulai menerangkan tentang nash Al-Qur' an,

kami merasa perlu untuk menetapkan riwayat
kejadian Perang Ahzab ini sebagaimana yang di-
ceritakan oleh kitab-kitab sirah dengan ringkasan
yang sesuai prosedur. Sehingga, tampaklah per-
bedaan antara susunan ungkapan Allah dan ung-
kapan manusia dalam menuturkan kejadian-ke-
jadian dan peristiwa-peristiwa.

Muhammad bin Ishaq berkatadengan sanadnya
dari jamaah bahwa sesungguhnya peristiwa Perang
Khandaq disebabkan oleh beberapa orang Yahudi
yaitu Salam bin Abil Haqiq an-Nadhriy, Huyay bin
Akhthab an-Nadhriy, Kinanah bin Abil Haqiq an-

Nadhriy, Haudzah bin Qoiys al-Wailiy, dan Abu
Ammar al-Wa'ili bersama beberapa orang dari Bani
Nadhir dan beberapa orang dari BaniWa'il. Mereka-
lah orangorang yang mengasut para sekutu Quraisy
untuk menyerang Rasulullah dalam Perang Ahzab.

Mereka keluar bertolak dari Madinah menuju
Mekah datang menghadap pembesar-pembesar

Quraisy. Maka, mereka pun mengajak mereka
untuk memerangi Rasulullah dan mereka berkata,
"Sesungguhnya kami akan berada dalam kelompok
kalian. Sehingga, kita sama-sama dapat membasmi

Muhammad dan para pengikutnya." Kaum Quraisy
bertanya kepada mereka,'Wahai kelompok Yahudi,

sesungguhnya kalian adalah Ahlul Kitab yang per-

tama dan kalian memiliki ilmu tentang perselisihan

antara kami dan Muhammad. Apakah agama kami
yang lebih baik ataukah agama Muhammad?"
Mereka menjawap, "Sesungguhnya agama kalian
lebih baik dari agamanya. Kalian lebih utama dan
lebih berhak atas kebenaran daripada dirinya."

Itulah orang-orang yang furun kepada mereka
firman Allah dalam ayat,

' Apaknh knmu tid.ak memp nhatiknn orang- nrang yang
diberi bagian dari Alkinb? Mereknpercaya lcepadajibt

dan thngut serta mengataknn kepada orang-orang knfr
(musyrikMekah) bahwa merekn itu lebih benar jalan'
nya dari lrang-orang yang beriman. Mereka itulah
orang- zrang y ang dikutuk Allah. B arangsiap a y ang

dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan

mnnperolzh pmolnng bagtnya. Atauknh ada bagi mnelm

bagian dnri kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada,

mueka tidak aknn memberiknn sedikitpun ft'ebajilan)
lupada mnnusia. Ataukah muekn dengki lepada ma-
nusia (Muhnmmad) lnntaran knrunia y ang Allnh tel"ah

beriknn kepadanya? Sesungguhnya Kami telah mem-

berilan Kitab dan Hilcrnah lupad"a lceluarga lbrahim,
dnn Kami telnh memberilwn lupadanya kuajann yang
besar. Maka, di antara msrelda (orang-orangyang dmgki
itu), ada zrang-lrangyangberimnn lupa"dnnya, dnn di
antnra mrela adn zrang- lrang y ang y ang mengltnl"angi

(ntanusia) beriman kepadanya. Dan cukuplah ftagi
merekn) Jahanrutm y ang meny aln-ny ala apiny a. " (an-
Nisaa: 5l-55)

Setelah mereka menyatakan hal itu kepada Quraisy,
mereka pun senang dan bersemangat untuk me-
nyambut propaganda itu unfuk memerangi Rasu-

lullah dan berjanji akan melakukannya.
Kemudian orang-orang Yahudi itu mendatangi

kaum Ghathafan yaitu Qais 'Ailan dan mempro-
paganda mereka unfuk ikut serta memerangi
Rasulullah. Juga memberitahukan bahwa mereka
bersama dengan Quraisy akan bersekufu dalam
melaksanakan perang itu .

Maka, keluarlah Quraisy dipimpin oleh Abu
Sufyan bin Harb. Keluar pula Ghothofan dengan
dipimpin oleh'Uyainah bin Hishn bersama Bani
Faarah. Dan, Harist bin 'Auf dari Bani Murrah
keluar bersama Mus'ir bin Rukhailah dengan
orang-orang yang mengikutinya dari kaumnya
'Asyju'.

Setelah Rasulullah mendengar persiapan sekutu
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Quraisy itu, beliau membuat parit di sekitar Ma-

dinah yang dikerjakan langsung oleh Rasulullah

dan orang-orang yang beriman bersama beliau.

Mereka berjibaku dalam membuabrya.
Akan tetapi, beberapa orang munafik mangkir

dari tugas itu dan mereka mulai menyembunyikan
diri dari pekerjaan itu. Dan, dengan mengendap
ngendap mereka pergi ke rumah-rumah mereka
tanpa sepengetahuan Rasulullah dan juga tanpa'tzn.

Sedangkan, bila orangorangyang beriman me-

miliki kebutuhan yang mau tidak mau harus di-

tunaikannya, maka mereka meminta bin kepada

Rasulullah untuk menunaikan kebutuhannya dan

Rasulullah pun mengizinkannya. Setelah mereka
menunaikan kebutuhannya, maka mereka pun

kembali kepada tugas penggalian parit itu dengan

harapan mendapatkan kebaikan. Maka, Allah pun

menurunkan Al-Qur'an kepada orang{rang yang

beriman,

"Sesunguhnya y ang sebmar-benar orang-orang muk-

min iaLah orang-urangyang berimnn fupada Allnh dnn

Rasul-Nya. Apabila mereka berada bersama-sama

Rnsululiah dalam sesuatu url an yang memerlukan

pertemuan, mereka tidnk meninggalknn (Rnsulullnh)

s eb el"am memintn iain fupadnny a. Sesungguhny a orang-

nrang yang meminta iln lupadamu (Muhammad),

merekn itulnh orang-orang y ang beriman kepada Allah
dnn Rasul-Nya. Makn, apabiln merekn meminta izin
kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin
kepada siapa yang knmu kehendaki di antara merelca,

dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada

Attah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Mahn Penyayazg. " (an-Nuur: 62)

Kemudian Allah menurunkan ayat yang ditujuk-
an kepada orang{rang munafik. Yaifu, orang-orang
yang mengendap-endap melarikan diri dari meng-
gali parit dan mereka pergi tanpa izin dari Nabi saw.,

'Janganlnh kamu jadiknn panggilan Rasul di antara

knmu xp nti p anggilnn s eb agian knmu ktp a"da s eb agian

(yang tain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui

xrang-zrang yang berangsur-angsur pergi di antara

knmi dengan berlindung (kepada kawannya), maka

hendn kt"ah lrang- lrang I ang menyaLahi perintah rasul

takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa aaab yang
pedih." (an-Nuur: 63)

Setelah Rasulullah selesai menggali parit, maka

tibalah pasukan Quraisy dan mereka bermarkas di
tempat terbendungnya ak di Rumah. Jumlah pa-

sukan Quraisy sebesar sepuluh ribu termasuk para

budak mereka dan sekutu mereka dari bani Kina-
nah dan penduduk Tihamah. Pasukan Ghathafan
beserta sekutunya daripendudukNajd pun tiba dan

bermarkas di ekor bukit Naqma sebelah Gunung
Uhud.

Rasulullah bersama kaum muslimin keluar meng-

halau mereka deagan jumlah pasukan tiga ribu
personel dan bermarkas dengan menjadikan Gunung

Sala' berada di belakang mereka. Sedangkan, posisi

khandaq'parif berada di tengah-tengah Nftara
pasukan kaum muslimin dan pasukan Quraisy
beserta sekutunya. Sementara itu, para anak-anak

dan wanita diperintahkan Rasulullah agar berada di
dalam benteng.

Ialu keluarlah musuh Allah yakni Huyay bin
Akhthab an-Nadhriy menghadap Ka'ab bin Asad al-

Qurzhi sang pemegang dan juru runding Bani

Quraizhah. Rasulullah telah mempercayakan ke-
padanya urusan perjanjian dan perdamaian dengan

kaum yang dipimpinnya. Namun, Huyay terus-
menerus merayu dan mendesak Ka'ab. Sehingga,

ia mau menyatakan janji dan jaminan bahwa Quraisy
dan Ghathafan akan kembali ke negeri mereka bila
belum mampu membinasakan Muhammad saw..

I-alu Ka'ab bin Asad melanggar perjanjiannya, dan

dia membebaskan diri dari perjanjianyang ditanda-

tanganinya dengan Rasulullah.
Ujian pun semakin bertambah dahsyat, dan

ketakutan pun semakin menjadi-jadi. Musuh-musuh
kaum muslimin menyerang mereka dari arah atas

dan dari arah bawah. Sehingga, kaum muslimin
sempat menduga macam-macam, dan timbullah
sikapsikap kemunafikan dari beberapa orang mu-

nafik. Sehingga, Mu'tib bin Qusyair saudara Bani

Amru bin Auf berkata, "Muhammad saw. menjanji-
kan kepada kita akan menikmati harta kekayaan

Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Namun, hari ini
tidak seorang pun di antara kitayang merasa aman

atas dirinya sendiri, bahkan untuk buang air besar."

Dan, berkata Aus bin Qaizhi seorang dari bani

Haritsah ibnul-Harits,'livahai Rasulullah, sesung-
guhnya rumah-rumah kami terbuka dan terancam

oleh musuh (pernyataan itu dikatakan di hadapan

beberapa orang dari kaumnya), maka izinkanlah
kami keluar dan kembali ke rumah-rumah kami,
karena ia berada di luar kota Madinah."

Rasulullah bertahan dan orang-orang musyrik

Quraisy mengepungnya selama sekitar dua puluh

hari hampir sebulan. Namun, tanpa ada kontak
senjata melainkan hanya saling memanah dan
pengepungan dari kaum Quraisy.
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Setelah ujian demikian berat dan dahsyat atas

orang-orang yang beriman, Rasulullah mengutus
seseorang kepada Uyainah bin Hishn dan al-Harits
bin Aul mereka adalah dua pemimpin Ghathafan.
Beliau menghadiahkan sepertiga dari hasil bumi
Madinah, dengan syarat mereka bersama kaumnya
kembali ke negeri mereka dan meninggalkan Rasu-

lullah dan para sahabatnya dalamkeadaan aman di
Madinah.ll

Maka, terjadilah pembicaraan antara beliau dan

keduanya tentang ikatan perjanjian guna ditulis
dengan resmi. Namun, perjanjian ifu belum disaksi.
kan dan belum ada keinginan yang kuat dalam
merealisasikannya, sehingga hanya sekadar perun-

dingan dan tawaran. Ketika Rasulullah hendak
menandatangani perjanjian itu, beliau mengutus
kepada Sa'ad bin Mu'adz (pemimpin kaum Aus)
dan Sa'ad bin Ubadah (pemimpin kaum I(hazraj)
unfuk memberitahukan perihal perkara itu.

Rasulullah hendak meminta pendapat dan ber-
musyawarah dengan keduanya. Maka, keduanya
pun berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah,
apakah urusan itu yang Anda senangi sehingga
kami harus melakukannya? Atau, apakah ia me-
rupakan perintah Allah kepada Anda sehingga kami
harus menaatinya dan melaksanakannya? Atau,
apakah hanya suatu kebijakan yang Anda usulkan
bagikami?"

Rasulullah menjawab, "Suatu lcebij aknn y ang aku

buat bagi lrnlian. Demi Allah, aku tidak melakukan

kebijaknn itu melainkan karena sesungguhnya aku

melihat seluruh Arab telah bersatu mengarahkan
panahnya kepada kalian dnn memusuhi knlian dari
segala penjuru. Maka, aku pun ingin merusak dan
memecah kekuatan mereka hinga menjadi terpecah-

pecah."
Sa'ad bin Mu'adz berkata, 'lMahai Rasulullah,

kami dan kaum-kaum mereka itu telah berada
dalam kemusyrikan, menyekutukan Allah, dan
menyembah berhala-berhala. Kami tidak mengenal
Allah dan tidak menyembah-Nya. Pada saat itu
mereka tidak pernah berani menginginkan dan
mengambil hasil buah-buahan kami kecuali dengan
membeli atau sebagai jamuan tamu. Apakah setelah

Allah memuliakan kami dengan Islam, memberi-
kan hidayah-Nya kepada kami, dan menguatkan
kami dengan Anda dan dengan pertolongan dari-
Nya, apakah kami akan memberikan harta kami
cuma-cuma kepada mereka? Demi Allah, kami
tidak membutuhkan hal ini. Dan, demi Allah, karni
tidak akan memberikan apa-apa kepada mereka
melainkan pedang. Sehingga, Allah memutuskan
perkara antara kami dengan mereka. "

Rasulullah berkata,'Englmu berh"ak memutuskan

demikinn."Maka, Sa'ad bin Mu'adz pun mengambil
lembaran perjanjian dan menghapus semua tulisan
yang ada di dalamnya. Kemudian dia berkata,
"Kalau bisa kalahkan kami dulu."

Rasulullah bersama para sahabatnya bertahan
dalam gambaran yang disebutkan oleh Allah
berada pada puncak ketakutan dan kedahsyatan.
Karena, kekuatan musuh mereka dan penyerangan
mereka dari arah atas dan arah bawah.12

Kemudian sesungguhnya Na'im bin Mas'ud bin
Amir (dari Ghathafan) datang kepada Rasulullah
dan berkata, 'TVahai Rasulullah, sesungguhnya aku
telah masuk Islam, dan kaumku tidak mengetahui
keislamanku. Maka, perintahkanlah kepadaku apa
pun yang Anda kehendaki." Maka, Rasulullah pun
bersabda kepadanya,

"Sesungguhnya kamu hanyalah sezrang diri di
antara kami, makn buatlnh tipu daya bagi knmi bik
knmu mampu knrenn sesungguhnya perang itu adalnh
tipu day a." @ia pun melakukan manuver-manuver
sehingga para sekutu Quraisy dalam Perang Ahzab
kehilangan saling kepercayaan di antara mereka
dengan Bani Quraizhah, yang diperincikan secara
panjang lebar oleh beberapa riwayat sirah. Namun,
kami meringkasnya di sini karena kami khawatir
terlalu panjang).

Allah memecah-belah mereka. Dan, Dia me-
ngirimkan angin yang sangat dingin di suafu malam
yang sangatgelap dan dingin. Maka, anginitupun
menerbangkan panci-panci dan membuang serta
membalikkan bangunan-bangunan yang mereka
diami (yaitu kemah-kemah dan bejana-bejana yang

mereka gunakan untuk memasak dan lain-lain).
Setelah kabar perselisihan di antara sekutu

11 Sementara kaumYahudi menjanjikan kepada mereka sebelumnya bahwa hasil bumi Ktraibar akan diberikan kepada mereka selama saflr tahun.
12 Um-, Salamah r.a. yang ikut menyaksikan beberapa peristiwa dan peperangan (seperti Perang al-Muraisi', I(haibar, Hudaibiyah,

Penaklukan Mekah, dan Hunain) berkata, "Semua perang itu tidak ada yang lebih melelahkan bagi Rasulullah dan tidak ada yang lebih
menakutkan baei kami semua seiain Perang Khandaq. Karena saat itu kaum muslimin berada dalam keadaan genting sekali. Kami tidak
merasa aman dari serangan Bani Quraizhah yang bisa saja menyerang anak-anak. Sehingga, Madinah harus dijaga siang dan malam hingga
pagi hari. Kami mendengar takbir kaum muslimin pada waktu pagi, hingga Allah mengusir orang-orang musyrik itu dalam keadaan marah

dan kesal tidak meraih kebaikan apa pun."
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Quraisy sampai kepada Rasulullah dan Allah me
mecah-belah barisan mereka, Rasulullah pun me-
ngutus Hudzaifah ibnul-Yaman kepada pasukan
mereka untukmengamati dan mengintai apayang
mereka lakukan pada malam hari.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad
bin Ka'ab al-Kurzhi bahwa seorang dari Kufah ber-
kata kepada Hudzaifah ibnul-Yaman, 'Wahai Aba
Abdillah, apakah Anda menyaksikan Rasulullah dan
menemani beliau?" Ia menjawab, "Benar, wahai
anak saudaraku." Orang itu bertanya lagi, "I-alu
bagaimana kalian berbuat?" Ia menjawab, "Demi
Allah, kami benar-benar lelah." Orang itu berkata
lagi, "Seandainya kami menemui dan mendapati
Rasulullah, kami tidak akan membiarkan beliair
berjalan di atas tanah, dan pasti kami memanggul-
nya di atas punggung-punggung kami."

Hudzaifah berkata, '1/ahai anak saudaraku,
demi Allah, sesungguhnya kami telah melihat diri
kami sendiri bersama Rasulullah di Ktrandaq. Rasu-
lullah bangun shalat di penghujung malam, kemu-
dian menoleh kepada kami, dan berpabda, 'Siapa
yang berani barrykit dnn mmgintni apa ya.ng diknjalan
oleh kaum lafl Qraisy dan dia lecmbali l"agi lvpada
*ila (Rasulullah mensyaratkan harus kembali lagi
bagi siapayang diutus mengintai itu), aku memohon
kepadn Alkh agar dia mmjadi temnnku di surga.'

Namun, tidak seorang pun yang bangkit dari
kaum muslimin karena ketakutan yang dahsyat,
kelaparan, dan kedinginan. Karena tidak seorang
pun yang bangkit, maka Rasulullah memanggilku.
Mau tidak mau aku pun harus bangkitketikabeliau
memanggilku.

Rasulullah memerintahkan,'Hai Hudaaifuh,
pergilnh dnn merryen"dnplnh di tengah knum lafir itu.
Kemudian lihatlnh apa yang mereka lnkukan. Dan,
janganlah knmu memperbuat sesuatu hinga kamu
mendatangi kami kembali!'

Maka, aku punpergi danmengendap ditengah-
tengah pasukan Quraisy, di saat angin dan tentara
Allah yang lain mengocar-ngacirkan mereka- Tidak
ada bejana, api, dan bangunan pun milik mereka
yang tetap dan stabil. T alu, berdirilah Abu Sufyan
dan berseru, Wahai bangsa Quraisy, hendaklah
masing-masing kalian melihat orang yang didekat-
nya.'Maka, aku pun mengambil tangan orangyang
di sampingku dan bertanya kepadanya,'Siapa kamu?'
Dia menjawab, 'Fulan bin Fulan.'

Kemudian Abu Sufyan berkata,

'Wahai bangsa Qtraisy, demi Allah, sesungguhnya
kalian tidnk bnada dalam kzadnan stabil, kuda dan

onta telah hancur. Bani furaizhah pun telah meng-
khianati kita. Dan, telnh sampai kepada kita kabar
yang tidak meny enanglcan kin. Kin pun menghadnpi
dinginnya angin seperti yang lalian liltnt. Panci dan
b ej arn kin tugonmry api kita padam, dan b angunnn
kita bugoyang-goyang dan runtuh. Mala, puknglnh
lalian, knrenn saungguhnya aku akan bntolnkpul^ang.'

Kemudian dia pun bergegas bangkit menuju
ontanya yang masih diikat lalu dia naik dan duduk
di atasnya, kemudian dia memukul ontanya agar
berjalan. Maka, ontanya pun meloncat dengan tiga
kaki (karena dua kakinya masih terikat satu). Demi
Allah, dia membuka ikatan talinya dengan berdiri.
Seandainya Rasulullah tidak berpesan kepadaku
dengan pesan, Jangan berbuat apa-apa hingga
kamu datang membawa berita kepadaku', dan aku
mau membunuh Abu Sufyan, maka pasti dengan
mudah aku membunuhnya dengan tombak.

Maka alnr pun kembali kepada Rasulullah ketika
beliau sedang shalat di kemah dari kain untuk ishi-
istri betau. Setelah beliau melihatku, beliau me-
nyuruhku masuk di depan kedua kakinya dan beliau
menggelar tepi kain untukku. Beliau ruku dan
sujud, dan *u berada dalam kemah beliau. Setelah
beliau salam, aku memberitahukan informasi yang
aku dapatkan. Kaum Ghathafan mendengar berita
tentangkebijakan Quraisy itu, maka mereka me
nyumpah.nyumpah dan pulang ke negeri mereka."

Sesulrgguhnya nash Al-Qur' an tidak menyebut-
kan n3r.r1a-nama orang dan pribadi.pribadi, unfuk
mellggambarkan tentang teladan-teladan manusia
dan contohcontoh tabiat serta perilaku. Al-Qur'an
tidak menyebutkan perincian-perincian dan bagian-
bagian kecil dari suatu peristiwa, unfuk meng-
gambarkan nonna-norma yang tetap dan sunnah-
sunnah yang stabil. Karena, perkara-perkara itulah
yang tidak musnah dan berakhir dengan berakhir-
nya suatu kejadian, tidak terputus dengan keper-
gian dan kematian para tokoh, dan tidak selesai
dengan selesainya senfuhan dan pengaruh yang
ditanamkannya.

Oleh karena itu, ia akan tetap menjadi kaidah dan
cermin bagi setiap generasi dan setiap kabilah. Al-
Qur'an itu marak dengan gambaran-gambaran
yang mengikat perilaku dan kejadian dengan ke-
tentuan Allah yang mengendalikan kejadian dan
pelaku-pelaku. Di situ Al-Qur'an menampakkan
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kekuasaan dan pengaturannya yang sangat teliti.
Dan, pada setiap momenfase-fase perang selalu ada

arahan, komentar, dan ikatannya dengan pokok
masalah yang terbesar.

Walaupun Al-Qur'an itu mengisahkan suatu

kejadian kepada orang-orang yang menyaksikan
dan terlibat di dalamnya, namun ia selalu me-

nambah informasi baru bagi mereka. Juga meng-

ungkapkan kepada mereka dari segi yang belum
diketahui oleh para pemilik kisah sendiri dan pe-

meran-pem.erannya. Ia mencerahkan jiwa atas pe
nyimpangan-penyimpangannya, kebengkokan-ke
bengkokan hati, dan rahasia-rahasia nurani. Dan, ia

membukakan ruang bagi cahaya untuk menyelami
rahasia-rahasia bagian-bagian, dan getaran-getaran
yang ada dalam naluri.

Di samping itu, Al-Qur'an begitu indah dan ber-

nilai seni tinggr dalam menggambarkan kekuatan
dan kehangatan arahan-arahannya, disertai dengan

hardikan dan ejekan terhadap sikap takut dan mu-

nafik serta penyimpangan tabiat lainnya. Tentu ada

pula gambaranyang mulia dan indah bagi keiman-
an, keberanian, kesabaran, dan kepercayaan dalam
jiwa-jiwa orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya nash Al-Qur'an itu telah siap di-
praktekkan bagi semua generasi dan di setiap tem-
pat dan sejarah manusia. Ia telah siap dipraktikkan
dalam setiap kondisi yang dihadapi oleh manusia
secara mutlak atau kondisi yang mirip dalam se-
jarahnya yang panjang dan dalam lingkungan yang

bermacam-macam. Ia dapat dipraktikkan dengan
kekuatanyang sama sebagaimana dicapai oleh ge-

nerasi pertama.
NashAl-Qur'an itu tidakmungkin dipahami de

ngan pemahaman yang hakiki dan benar melainkan
dengan kondisi yang dihadapi oleh generasi per-

tama itu. Pada saat itulah rahasia dan kandungan
kejadian dapat dipahami secara sempurna. Dari
sinilah nash-nash yang berupa kalimat-kalimat dan

barisankata-kata itu beralih menjadi kekuatan dan

sumber daya, serta mendorong kepada gerakan
yang nyata dalam alam wujud dan alam nurani.

Al-Qur'an itu bukanlah kitab yang hanya untuk
dibaca dan penambah wawasan semata-mata. Namun,

sesungguhnyaia merupakan bahan bakar dan sum-

ber kekuatan yang mendorong serta sentuhan yang

selalu bersemangat dan baru dalam menghadapi
setiap kejadian. Nash-nashAl-Qur'an itu siap sedia
unhrk dilaksanakan dan diaplikasikan dalam setiap
kesempatan, selamahati selalu merespons dan me-

nyambutnya dengan keterbukaan dan semangat.

Juga selama kondisi yang tersembunyi dalam rahasia

nash yang menakjubkan itu membutuhkan ter-
wujud dan terealisasi.

Sesungguhnya manusia bisa jadi telah membaca

Al-Qur'an itu beratus-ratus kali. Ketika ia meng-

hadapi suatu problem dan masalah, makaAlQur'an
itu seolah-olah bgru turun kepadanya, yang me-

wahyukan kepadanya perkara-perkara yang baru.
Ia memberikan jawaban bagi orang-orang yang

bingung, memberikan fatwa dalam masalah-masa-

lah yang rumit, menyingkap jalan yang tersem-

bunyi, menggambarkan arah yang dihrju, dan mem-

bawa hati kepada keyakinan yang pasti dalam urus-
anyang dihadapi oleh manusia dan mengantarkan
hati kepada ketenangan yang sangat dalam.

Selain Al-Qur'an, maka ia tidak memiliki keistime
waan-baik karyayang lama maupun karya yang baru.

Bantuan Allah dalam Perang Ahzab
Al-Qur'an memulai bahasan dengan menjelas-

kan peristiwa PerangAlzab. Ia mengingatkan orang-

orang yang beriman tentang nikmat Allah atas

mereka, di manaAllah menghalau musuh-musuh
mereka yang hendak memusnahkan mereka.
Seandainya tidak ada pertolongan Allah, maka
mereka pun pasti musnah.

Olehkarena itu, Al-Qur'an menggambarkan se-

cara garis besar dalam ayatpertama tentang tabiat
kejadian itu, peimulaan dan akhirnya, sebelum
diperincikan dan dipaparkan persepsi-persepsinya.

Semua itu agar jelas dan tampaklah nikmat Allah
atas orang-orang yang beriman itu. Dan, Allah me
minta kepada mereka untuk mengingat nikmat-
nikmat itu.

Semua itu juga bertujuan untuk menjelaskan
bahwa Allah yang menyuruh orang-orang yang

beriman unfuk mengikuti wahyu-Nya, bertawakal
kepada-Nya semata-mata, dan melarang mereka
dari ketaatan kepada orang-orang kafir dan mu-
nafik, ... adalah yang menjaga orang-orang yang

mengemban penyampaian dalnvah-Nya dan man-

haj-Nya dari segala permusuhan orangorang kafir
dan orang-orang munafik,

"#
t7l
aJJl,



Jtrz XXI: Akhir al-'Ankabuut s.d. Permulaan alAhzab (2s4) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an lX

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat
Allah (yang telah dikurniakan) lcepadamu lutikn da-
tang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimknn
kepada muekn angin topan d"an tzntara yang tidnk dapat
kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat
akan apa yang knmu kerjalwn." (al-Ahzab: 9)

Demikianlah Al-Qur'an menggambarkan per-
mulaan Peran g Ahzab ini dan akhirnya. Juga unsur-
unsur yang keras dan menakutkan di dalamnya,
yaitu datangnya tentara-tentara musuh, tiupan
angin yang diperintahkan oleh Allah, dan hrunnya
tentara-tentara Allah yang tidak dapat dilihat oleh
orang{rang yang beriman. Demikian juga dengan
pertolongan Allah yang berkaitan dengan ilmu-Nya
tentang mereka serta pengawasan dan penglihatan-
Nya atas pekerjaan-pekerjaan mereka.

Kemudian Al-Qur'an mulai memperincikan dan
menggambarkan dengan lebih jelas setelah kete-
rangan global itu,

$''++{,1:6 S <};$ _9r aB&
SiwreT;rf ,$i-ijg:bj#i37.t6
37-:FC.ea^;,;sJui;rSG)ly.Ai;_,

3$:4$3*i'+-:',6egg*
+fu_\ibj-- j"":i'-:rr;:,{;;;;;(j}.Ly

"(Yaitu) kaikn mnekn dntnng lftpadnmu dari atas dan
dari bawahmu, dan ketikn tidak tetap lngi penglihaL
an(mu) dan hatimu naik menyesak sampai lu teng-

gorokan. Kamu menyangka terhadap Allah dengan

b ermncam-m.amm purbosangkn. Di situlnh diuj i orang-

orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan

goncangan yamg sangat. Dan (ingatlah) lutlka zrang'
orang murnfik d.an orang- orang y ang berp eny akit dnl^am

hntinya berlmta, Alkh dnn Rnsul, Nya tidak mny anli-
knn kepada knmi melninknn tipu daya.'Dan, (ingat-

lah) ketika segolongan di antara merekn berknta,"Hai
penduduk Yatsrib'(Madinah), tidnk ada tempat bagi-

mu, maka kembalilnh knmu.' Sebagian dari mereka

minta iain kepadn Nabi (untuk lumbali pukng) fungan
b erkata,'Sesungguhny a rumah-rumah kami terbuka
(tldnk adn penla.ga).' Dan, rum.ah-rumnh itu seknli-knli
tidnk terbukn, mereka tidak lain fuinyal.ah hm.dnk Lari."
(al-Ahzab: 10-13)

Sesungguhnya ia merupakan gambaran yang
sangat dahsyat dan menakutkan yang meliputi
Madinah, dan kondisi gawat yang tidak seorang
pun selamat darinya. Madinah telah dikepung oleh
orang-orang musyrik Quraisy, Ghathafan, dan
Yahudi dari Bani Quraizhah dari segala penjuru,
dari arah atas dan-dari arah bawah. Perasaan ke-
gentingan dan kedahsyatan tidak berbeda antara
satu hati dengan hati yang lain.

Namun, yang berbeda adalah pengaruh dan res-
pons yang diterima oleh masing-masing hati, pra-

sangkanya kepada Allah, perilakunya dalam meng-
hadapi kedahsyatan itu, dan persepsi-persepsinya
tentang norma-norma, sebabsebab, dan nilai-nilai
dan hasil-hasil. Oleh karena itu, ujian itu lengkap
dan detail. Perbedaan antara orang-orang yang ber-
iman dan orang{rang munafik menjadi jelas, tidak
diragukan lagi.

Saat ini kita dapat melihat kondisi itu dengan
segala cirinya, pengaruhnya, getarannya, dan ge-

rakannya. Semuanya terpampang di hadapan kita
seolah-olah kita menyaksikannya langsung dari
nash Al-Qur'an yang pendek ini.

Kita menyaksikan kondisi dan peristiwa dahsyat
ihr dari luar,

' (Yaitu) letika mnekn dntnng luponnmu dari atas dan
dari bawahmu...."

Kemudian kita saksikan pengaruh peristiwa itu
dalam jiwa-jiwa,

"...Dan lutlkn ttdak tetap lagi penglihnnn(mu) dan
hatimu naik mmlesak sampai ke tenggoroknn...."

Ifu merupakan gambaranyang melukiskan ten-
tang keadaan takut, genting, dan tekanan. Itulah
gambaran yang dilukiskan dengan tanda-tanda
yang tampak di wajah-wajah dan getaran-getaran
hati.

",Kamu menyangka terhadap Allah dengan ber-

macam-macam purbasangla. " (al-Ahzab: 10)

Al-Qur' an tidak memerinci prasangka-prasangka

itu. Ia membiarkannya secara global seperti itu yang
menggambarkan tentang kegoncangan dalam pe
rasaan dan nurani, kebimbangan yang tiada tara,
dan perbedaan persepsi dalam berbagai macam hati.

Kemudian corak peristiwa bertambah jelas dan
karakter-karakter kedahsyatan di dalamnya juga
semakin tampak pada ayat,

"Di situl,ah diuji orang-orang mukmin d.an digoncang-

kan (hatinya) dengan glncangan yamg sangat." (aI-
Ahzab: 11)
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Kegoncangan dan kegentingan yang dapat meng-

goncangkan dan menggetarkan orang-orang yang

beriman, mestilah goncangan yang sangat me-

nakutkan dan mengerikan.
Muhammad bin Maslamah dan yang lainnya

berkata, "Ketika Perang lCrandaq terjadi, malam-

malam kami berubah menjadi siang. Sedangkan,

orang-orang muslnik saling bergantian dan ber-
giliran dalam berpatroli di antara sesama mereka.

Abu Sufoan bin Harb berpatroli bersama pasukan-

nya di suatu hari. Kemudian di hari lainnya Ktralid

bin Walid bersama pasukannya. Hari berikutnya
Amru bin Ash bersama pasukannya. Kemudian
Hubairah bin Abi Wahab di hari berikutnya, ke-

mudian Ikrimah bin Abi Jahal berpatroli di hari
selanjutnya. Dan, di hari yang lain giliran Dhirar
ibnul-I{haththab berpatroli. Sehingga, ujian dan

kedahsyatan bertambah-tambah dan orangorang
pun bertambah takut."

Gambaran tentang kondisi orang-orang yang

beriman terdapat dalam riwayat dari al-Maqrizi
dalarnl<ttablmta'al-,4smn'bahwakemudianorang-
orang musyrik menjadi sihir yang menakutkan.
Rasulullah memobilisasi para sahabatnya untuk
berperang hingga pertengahan malam. Tidak se-

orang pun baik Rasulullah maupun salah seorang

dari orang-orang yang beriman dapat meninggal-

kan tempatnya. Bahkan, Rasulullah tidak sempat

mendirikan shalat zhuhur, ashar, maghrib, dan isya.

Sehingga, para sahabatnya bertanya,'Wahai Rasu-

lullah, kita belum shalat." Rasulullah menjawab,
"DemiAllah, aku pun belum shalat!"

Sehingga, Allah memecah-belah pasukan orang-

orang musyrik. Kedua kubu orang{rang yang ber-

iman dan orang-orang musyrik kembali ke negeri
masing-masing. Kemudian Usaid bin Ktrudhair
bersama dua ratus orang berdiri di tepi parit. Maka,

kembalilah pasukan kuda orang-orang musyrik
yang dipimpin oleh Khalid binWalid ingin menye-

rang mereka secara tiba-tiba, sehingga terjadi perang

beberapa lama. Wahsyi melempar tombaknya ke
arah Tufail bin Nu'man bin I(hansa' al-Anshari as-

Sulami. Sehingga, ia membunuhnya sebagaimana

ia membunuh Hanuahdi Perang [Ihud. Dan, Rasu-

lullah bersabda,

"}rang-orang musyrik telah menyibukkan dan me-

lntailnn kita dari slnlat al-wusthn yaitu shnl'at'4sltnr,

semoga All.ah mzmenuhi mulut-mulut dan hnti merekn

dengan api nuaka."

Dua batalion pasukan kaum muslimin pernah

keluar berpatroli di suatu malam, sehingga kedua-
nya bertemu. Keduanya tidak saling mengenal dan

masing-masing menyangka bahwa batalion lain
adalah musuhnya. Maka, terjadilah pertempuran di
antara keduanya sehingga ada yang terluka dan

terbunuh. Kemudian mereka berseru dengan syiar

Islam, "Haa miirp, la yunsharun 'mereka (orang-

orans kaf-r) tidak akan menang'." Maka, mereka
pun berhenti saling menyerang. Rasulullah ber-

sabda,

"Orang- orang yang terlukn dari knlian berada di j al"an

Allah, dan yang terbunuh dari kalian adalah mati

syahid."

Tapi, peristiwa yang paling menyakitkan orang-

orang yang beriman ketika mereka dikepung oleh
pasukan orang-orang musyrik dalam parit itu,
adalah berita pembatalan perjanjian damai sepihak

dari bani Quraizhah yang berada di belakang mereka.

Jadi, orang-orang yang beriman sama sekali tidak
merasa aman dari serangan tiba-tiba dari arah parit
yang dilakukan orang{rang musyrik dan tidakpula
selamat dari serangan orang{rangYahudi dari arah

belakang. Sementara jumlah orang-orang yang

beriman sangat sedikit dibanding seluruh pasukan

sekutu Quraisy itu, di mana mereka datang semua-

nya dengan tujuan membasmi orang-orang yang

beriman dalam perang akhir dan kejam.
Di samping itu, ada lagi kelompok orang-orang

munafik serta orang-orang yang menghasut di
Madinah dan di'antara barisan kaum muslimin,

'Dan (ingatl"ah) lutila orang-orangmunnfk dnn orang-

lrang yang berpenyakit dalam hatinya berknta, 'Allah

dan Rnsul-Nya tidnk menjaniikan kepada knmi me-

lninkan tipu daya."' (al-Ahzab: 12)

Mereka ada di antara pasukan dalam keadaan

demikian genting dan tergoncang. Mereka merasa

aman membuka perkara-perkara yang tersembunyi

dari jiwa-jiwa mereka, karena tidak seorang pun

dapat menyalahkan mereka pada kondisi demikian.

Mereka mendapat peluang menyebarkan isu-isu
yang melemahkan mental, kegagalan, keraguan,

dan kebimbangan mengenai janji Allah dan janji

rasul-Nya. Mereka merasa aman dari hukuman atas

perlakuan ihr, karena fakta yang berbicara pada saat

itu dari lahiriahnya tampak membenarkan propa-

ganda dan isu-isu yang mereka sebarkan.
Bersamaan dengan ifu, mereka merasa cukup

cerdas memanfaatkan kesempatan serta memper-

lakukan perasaan dan berdialog dengan jiwa-jiwa
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mereka. Kedahsyatan dan kegentingan telah meng-
hilangkan dan membuang jauh-jauh sikapsikap
yang terpaksa bermanis mulut dan kepura-puraan
yang mereka tonjolkan selama ini. Maka, mereka
pun tidak ragu-ragu lagi membuka topeng keburuk-
an dan kejahatan mereka selama ini, tanpa berpura-
pura dan bermanis mulut lagi.

Contohcontoh orangorang munafik seperti itu
wujudnya banyak dalam semua lapisan masyarakal
Ketika menghadapi kegoncangan dan kedahsyat-
an, sikap mereka sama dengan kaum munafik yang
disebutkan dalam ayat ini. Jadi, contoh ini akan
terus berulang-ulang dalam setiap generasi dan
komunitas masyarakat sepanjang sejarah.

'Dan (ingatlah) l(etika segolongan di antara mereka
b er lata,'Hai p enduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada
tempat bagimu, mala kembalilnh knmu...."'

Mereka menghasut penduduk Madinah untuk
meninggalkan barisan pasukan dan kembali ke
rumah-rumah mereka, dengan alasan bahwa ke-
siapan dan penjagaan yang dilakukan oleh mereka
di depan parit tidak ada tempat untuk berteduh dan
berdiam, sementara rumah-rumah mereka selalu
terancam bahaya dari arah belakang mereka.
Hasutan keji dan hina seperti ini tidaklah keluar
melainkan dari jiwa-jiwa yang lemah, hina, dan
penakut yang selalu mengkhawatirkan anak-anak
dan istri-istri. Maka, bahaya pun semakin menjadi-
jadi, kedahsyatan semakin membara, dan pra-
sangka-prasangka semakin tidak terkendali.

"...Dan sebagian dnri mneka minta i<jn kepada Nabi
(untuk lumbali pukng) detryan bnlwtn, 'Sesungguhnya

rumah-rumah knmi terbukn (tidak adn penjaga),,"'

Mereka minta fuin kepada Rasulullah dengan
alasan bahwa rumah-rumah mereka terbuka dan
terancam diserang oleh musuh, apalagi rumah-
rumah itu tidak terjaga.

Maka, di sini Al-Qur'an langsung mengungkap
kan kebenaran dan kenyataan. Ia benar-benar tidak
menerima serta menolakuzur dan alasan mereka
yang dibuat-buat itu,

"...Dan rumah-rum.ah itu seknli-knli tidnk terbul<n.... "
Al-Qur'an memvonis mereka sebagai orang-

orang yang hrkang dusta, tipu, penakut dan lari dari
perjuangan,

"...Mereka tidak lnin hanyalah hendak lari." {aL-
Ahzab: 13)

Diriwayatkan bahwa sesungguhnya bani Haritsah

mengutus Aus bin Qoizhi kepada Rasulullah untuk
mengatakan, "Sesungguhnya rumah-rumah kami
terbuka (tidak ada penjaga) danrtmah-rumah kami
tidaldah sama seperti rumah-rumah kaum Anshar.
Rumah-rumah kami tidak ada penghalang apa pun
dari kaum Ghathafan. Maka, 2inkanlah bagi kami
untuk kembali kerumah-rumah kami, sehingga
dapat melindungi anak-anak dan istri-iski kami."

Rasulullah ptin memberikan izin kepada mereka.
Setelah sampai berita ifu kepada Sa'ad bin Muadz,
dia berkata, 'Wahai Rasulullah, jangan Anda beri-
kan izin kepada mereka Sesungguhnya kami, demi
Allah, kedahsyatan tidak menimpa kami dan mereka,
melainkan mereka selalu berlaku demikian." Mak4
Rasulullah pun menghalau mereka.

Demikianlah sikap orangorang yang dicela oleh
AlQur' an bahwa "mneka tid.ak lnin hnny alnh lundnk
lnri."

Kemudian redaksi ayat berhenti sejenak di
ungkapan yang mengandung seni bahasa yang
indah ini untuk menggambarkan sikap plin-plan,
ketakutan, dan hasutan itu. Redaksi berhenti se-
jenak dengan maksud menggambarkan jiwa-jiwa
orang{rang munafik ihr dan orang-orang yang di
dalam hati mereka ada penyakil Sebuah gambaran
tentang kondisi di dalam jiwa yang menunjukkan
lemahnya iman dan akidah, kegoncangan hati,
persiapan untuk meninggalkan barisan pasukan
dengan kebetulan, tanpa meninggalkan apa-apa
sedikitpun dan tidak pula berpura-pura baik,

:t3;{'"GjW"i6.G\Urr*;Y.,}j
#6;Siuwc

"Kahu (Yatsrib) disuang dnri segala penjuru, lcemu-

dian dimintn kzpadn merelu supay murtad, niscaya
mereka mengerjakannla. Dan, mereka tiada akan
menunda untuk murtad itu melninkan dalnm waktu
yang singkat " (al-Ahzab: 14)

Itulah sikap mereka, padahal musuh masih ber-
ada di luar Madinah dan belum menyerang mereka
sama sekali. Dalam kondisi segenting dan se-
dahsyat apa pun, seharusnya keadaan bahaya yang
masih merupakan ancaman saja, tidaklah sama
dengan keadaan bahaya yang telah terjadi. Jadi,
kalau mereka diserang di Madinah dari segala
penjuru,
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"...Kemudian dimintn lepada merekn supaya murtad...."

Dan mereka diajak untuk keluar dari agama

mereka,

"... Niscay a mere kn mengerj akanny a.... "

Mereka pasti menyambutnya seketika tanpa

menunggu sedikit pun dan tidak ragu sedikit pun.

"...Dan merela tindn aknn mmun'd.a untuk murtn'd itu.... "

Mereka menunda sedikit waktu saja, dan tidak
menunda melainkan jumlah yang sedikit saja dari
mereka yang menunggu sebentar, sebelum mereka
menyambut, menyerahkan diri, dan kembali ke-

pada kekufuran.

"..Melninkmndnlnmwaktuyangsingknt."(al-Alazabz
t4)

Jadi, akidah mereka benar-benar lemah dan

tidak stabil sama sekali. Dan, itu merupakan sikap
penakut yang tidak mungkin dapat melawan ke-

kuatan musuh yang terlemah sekalipun!
Demikianlah Allah mengungkapkan hakikat

mereka, dan menyingkap jiwa-jiwa mereka dengan

telanjang tanpakain dan tirai sedikitpun. Kemudian

Al-Qur'an membuat diri mereka tuli dengan me-

langgar janji dan berkhianal Dengan siapa mereka
berkhianat? Mereka berkhianat kepada Allah yang

sebelumnya telah mereka nyatakan kepada-Nya

bahwa mereka tidak akan melakukan itu Qari dari
perang), namun mereka tidak menjaga janjinya

kepadaAllah.

i,(:"i!'ii4!3iPo.'^t'b66ffi r
#JP;tw

"Sesungguhnya merelil sebelum itu telnlt bnjanll ltzlana

Allnh bahwa mnela tidak alan berbalik kz beklwng
(mundur). Dan adnlahperjanjian dengan Allah alan
diminta pertanggungj awabanny a." (al-Ahzab : 15)

Dari riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya,

Ibnu Hisyam berkata, "Mereka adalah banu Harit-
sah. Merekalah yang hampir gagal dan berputus
asa pada Perang Uhud bersama dengan bani

Salamah. Kemudian mereka berjanji kepada Allah
bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan

dan sikap itu lagi. Maka, Allah pun mengingatkan
mereka akan janji itu yang telah mereka ucapkan

dari diri mereka sendiri."
Pada Perang Uhud, Allah telah menurunkan

rahmat dan penjagaan-Nya atas mereka. Dan, Dia

mengokohkan mereka dan melindungi mereka
dari sebab-sebab kegagalan. Kejadian pada Perang

Uhud merupakan pelajaran-pelajaran pertama

dalam kewajiban jihad. Sedangkan, pada Perang

Ahzab dan setelah zamanyang panjang dan per-

cobaan yang cukup, Al-Qur'an pun mengarahkan

mereka dengan Bengarahan yang keras dan tegas.

Padabagian ini-ketika mereka di hadapan janji

yang mereka batalkan dan mereka khianati, karena

ingin selamat dari bahaya dan merasa aman dari
ketakutan-Al-Qur' an menetapkan salah sahr norrna
yang kekal yang ditetapkan pada saatnya yang

tepat. Juga mengoreksi persepsi yang menggoda

dan menghasut mereka unfuk membatalkan janji

mereka dan lari dari perang,

()j,;6,j-,AC} j;43i;$'ii6;S

"Katakanlah, 'Lari itu sekali-knli tidaklah bnguna

bagimu jilrn Immu meLarikan diri dari kematian atau

pembunuhnn. Dan, jikn (ko*, terhindar dari luma-

tian), kamu tidak juga akan mengecap lcesenangan

ke cuali s eb entar saj a.' Katakanlah,'S iap akah y ang

dapat melindungi lmmu dnri (takdir) Allnhiika Dia
minghendaki bencana atasmu atau menghendaki

rahnnt untuk dirimu?' Dan nrang-nrangmurtafk itu
tidnk munp noleh b agi merela p elindung dnn p molong

selnin Allnh.' (al-Ahzab z L6-17)

Sesungguhnya ketentuan Allahlah yang me-

ngendalikan segala kejadian dan akibatnya. Keten-

tuan-Nya yang mendorong terjadinya sesuahr pada

jalurnyayang telah ditetapkan dan ia berakhir pada

titik akhiryang pasti. Kematian dan pembunuhan

merupakan ketentuan Allah yang tidak seorang pun

dapat lari dari berjumpa dengannya pada wakhrnya
yang telah ditentukan, di mana ia tidak akan di.

majukan dan diundur sesaatPun.

Sikap berlari tidak bermanfaat apa-apa dalani
mencegah terjadinya ketentuan yang pasti atas

mereka yang lari itu. Bila mereka tetap lari, maka

mereka pasti mendapatkan balasarurya pada waktu-

nya yang ditetapkan dan dalam wakhr yang dekat.
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Karena segala waktu di dunia ini jaraknya sangat
dekat dan setiap kenikmatan di dunia adalah sangat
sedikit.

Tidak ada seorang yang dapat menjaga dari
siksaan Allah atau mencegah pelaksanaan keten-
tuan yang dikehendaki-Nya, baik yang dikehendaki
Allah itu berupa keburukan maupun yang berupa
rahmat. Manusia tidak memiliki pelindung dan
penolong selain Allah, yang dapat menjaga dan
mencegah mereka dari ketentuan qadarAllah.

Maka, mau tidakmau sikapyangharus ditunjuk-
kan adalah menyerahkan diri,... menyerahkan diri...,
ketaatan..., ketaatan..., dan menepati janji.., mene-
pati janji..., kepadaAllah baik dalam keadaan senang
maupun susah dan sempit. Segala urusan pasti
kembali kepada-Nya. Maka, hendaldah bertawakal
sepenuhnya kepada-Nya dan serahkanlah kepada
Allah apa yang akan diperbuat-Nya.

Kemudian redaksi membahas lebih dalam lagi
tentang orangorang yang menghalang-halangi dari
jihad. Yaitu, orang-orang yang berdiam diri dari
berjihad dan mengajak orang{rang yang lain untuk
melakukan hal serupa. Mereka mengatakan ke-
pada orang-orang yang lain,

"...Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah
knmu...." (al-Ahzab: 13)

Al-Qur'an menggambarkan untuk mereka de-
ngan lukisan jiwa-jiwa yang aneh. Dan, walaupun
gambaran ifu benar, namun ia mengundang orang-
orang menertawakan dan menghinanya. Suatu
contoh yang selalu berulang pada manusia. Sebuah
gambaran tentang sikap takut dan penyimpangan,
keterkejutan dan kegetiran pada saatyang genting.

Ia menggambarkan tentang kelenturan dan ke
lancangan lidah ketika berada dalam kesenangan.
Ia menggambarkan sikap kebakhilan dalam me-
ngorbankan sesuatu terhadap kebaikan, serta ke-
goncangan dan ketakutan yang tak terhingga ketika
menghadapi ancaman bahaya dari jauh. Ungkapan
Al-Qur'an menggambarkan gambaran ini dalam
sentuhan-sentuhan bahasa yang indah yang tidak
mungkin diterjemahkan dan dialihkan kepada se
lain redaksinya sendiri yang mengandung mukjLat

rly*.C>l:+';p-tti;;5r:t'i1;sq
:,6,;f #"'"L't&uS:i;-;"Y{,Aus;

,-G'ii o ('i6 
r#1 

j t;;" + ;*i ;c" q,
$;Cue&6u${-fi1;<,!;;.

gry
" S e sunguhny a Allah mengetahui zrang- 0r ang y ang
mengh.alang-halnngi di antara kamu dan orang-orang

y ang b er kata ke p ada s audar a - s au dar any a,'Mar ilah
kepada kami.'Dan, mereka tidak mendatangi pepe-

rangan melninlmn sebentar. Mrekn baklil terhndnpmu.

Apabiln dntang lrznlattan ftahnya) knmu lihat mnekn
itu memnndang lupadamu dengan mata terbalik-balik
seperti zrang-zrang yang pingsan knrena akan mati.
Dan, apabila lutakutan telah hilang muekn mencaci

knmu dengan lidnh y ang taj am, sednng merekn bakhil
untuk berbuat kebaiknn. Mereka itu tidak beriman.
Makn, Allah menghapusknn (pahala) amnlnya. Dan,
yang demikian itu mudah bagi Alkh. Merekn mengira
(bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum
pergi. Dan,jikn golongan-golongan yang bersekutu itu
datang lumbali, niscaya merekn ingin berada di dusun-
dusun bersama-sama orang Badui, sambil menanla-
nanyaknn tentang herita-beritamu. Sekiranya merekn

berada busama kamu, merelm tidak akan berperang,

mel.ainktn sebentar saja." (al-Ahzab: 18-20)

Nash ini diawali dengan penetapan ilmu Allah
yang pasti tentang orang{rang yang menghalang-
halangi dan berusaha menebarkan perpecahan dan
kegoncangan dalam barisan pasukan kaum mus-
limin. Mereka adalah orangorang yang menghasut
teman-temannya untuk berdiam diri dan tidak
berjihad,

" S esunggu hny a Allah mengetahui 0r ang- 0r ang y ang
menghnlang-halnngi di antara knmu d.an zrang-zrang
y ang b er katn kep ada s au dar a - s au dar any a,'Mar i lah
kepada kami.'Dan, mereka tidak men"datangi pepe-

rangan mel.ainkan sebentar." (al-Ahzab: 18)

Mereka tidak menyaksikan jihad, melainkan
hanya jarang-jarang sekali. Namun, mereka tidak
akan pernah bersembunyi dari ilmu Allah, dan tipu
daya mereka pasti tersingkap.

Kemudian ayatmtlqbat ini mulai dalam mema-
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parkan ciriciri bagi orang-orang yang seperti itu'

'Merekn bakhil terhndnpmu ...."

Dalam jiwa-jiwa mereka terdapat kekerasan dan

kekeringan atas orang-orang yang beriman. Mereka
kering dan keras dari mengeluarkan tenaga dan

harta benda. Juga kering dan keras dalam perasaan

dan kasih sayang.

"...Apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat
mereka itu memandang kepadamu fungan mata ter-

balik-balik seperti lrang-lrang yang pingsan karena

akan mati...."

Sebuah gambaran yang sangat fisikaI, tanda-

tandanya jelas dan anggota-anggotanya bergerak.

Namun, pada saatyang salna, ia juga menggelikan
dan mengundang ejekan dan penghinaan atas

golongan yang penakut ini. Urat-urat dan anggota-

anggota badan mereka mengungkapkan sifat pe-

nakut dan gemetaran.

Sentuhan yang paling keji dalam menggam-

barkan kehinaan mereka adalah saat ketakutan
hilang lalu kenyamanan dan keamanan datang,

"...Dan, apabiln lunkutan tclnh hilnng mtreka menmci

knmu dengan lidnhyang tajam...."

Tiba-tiba mereka keluar dari lubang-lubang per-

sembunyian mereka, dan suara-suara mereka meng-

gelagar setelah kengerianyang tiada tara menimpa
mereka. Kemudian mereka membanggakan ke-

besaran mereka dan tanpa malu-malu mengaku-
ngaku sekehendakhati mereka seperti membang-
gakan pengorbanan dalam perang atau keutamaan
dalam beramal, atau keberanian.

Kemudian mereka,

"...Sedang merekn bakhil untuk berbuat kebaikan...."

Sehingga, mereka tidak mengeluarkan apa pun
dalam kebaikan baik berupa tenaga, kekuatan,
harta benda, maupun jiwa mereka. Padahal, tadi
mereka telah berbangga dan mengaku-ngaku se-

bagai pejuang dengan bermanis mulut.
Orangorangyang bersikap seperti itu tidak akan

pernah terputus dan hilang dari setiap generasi
ataupun kabilah tertentu. Orangorang yang seperti
selalu ada. Mereka menampakkan keberanian dan

keunggulan ketika situasi aman dan tenang. Namun,
bersikap penakut dan berdiam seribu bahasa ketika
berada dalam kedahsyatan dan ketakutan. Mereka
sangat bakhil atas kebaikan dan ahlinya serta
mereka hanya bertufur kata yang manis.

".-Merekn itu tidak bniman. Maka, Allah menghnpus-

knn (p ahnk) amalny a. D an, y ang demikian itu mudnh

bagi Alkh." (al-Ahzab: 19)

Inilah penyebab pertama. Yaitu, karena sesung-

guhnya hati mereka belum disentuh kecerahan
iman, belum mendapat hidayah cahayanya, dan

belum berjalan di atas jalur manhajnya.
"...Maka, Alkh menghapuskan (pahala) amal-

ny a.... "D an, mereka tidak berunfu ng karena unsur
keberuntungan yang murni itu tidak terdapat di
sana.

"...Dan yang demikian itu mudah bagi Allah."
Tidak ada kesulitan sedikitpun bagi Allah dan

segala urusan Allah pasti terjadi.
Sedangkan pada Perang Ah zab, maka nash ayaJ

terus bertolak dalam menggambarkan lukisan
yang menggelikan atas mereka,

'Merekn mengira (bahwa) gol'ongan-golongan y ang bn-
sekutu itu belum pergi...."

Jadi mereka masih merasa khawatir, gagal, dan

takut! Mereka menolak membenarkan bahwa se-

sungguhnya tentara sekutn Quraisy telah pergi dan

bahwa sesungguhnya ketakutan itu telah pergi dan

keamanan telah datang!

"...Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu
danngkembali, niscaya merekn ingin berada di dusun-

dusun bersam.a-sama rrang Badui, sambil menanya-

nrmyaknn tmtang berita-beritamu.... "

Alangkah hinanya! Alangkah rendahnya dan

alangkah menggelikan. Dan, bila pasukan sekutu
datang, mereka yang penakut itu menginginkan
seandainya mereka tidak pernah menjadi pen-

duduk Madinah walaupun sehari. Mereka beran-

dai-andai kalau mereka menjadi penduduk Badui,
dan tidak berserikat dengan penduduk Madinah
dalambentuk apapun dalamkehidupan dan nasib.

Bahkan, mereka menginginkan agar mereka tidak
mengetahui apa pun tentang kejadian yang terjadi
pada penduduk Madinah.

Mereka acuh tak acuh dan tidak mau tahu. Dan,
bila bertanya perihal penduduk Madinah, mereka
bertanya sebagai orang yang asing kepada orang
yang asing pula. Mereka berlaku demikian untuk
menunjukkan jarak yang jauh, perpisahan dari
penduduk Madinah, dan keinginan mencari se-

lamat sendiri.
Mereka berkhayal dengan angan-angan yang

menggelikan itu, padahal mereka masih sedang
berpangku tangan dari peperangan, jauh dari medan

pertempuran, dan mereka tidak langsung terlibat
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di dalamnya. Ketakutan mereka itu terjadi dari jauh.
Kengerian dan kekalutan juga timbul dari jauh.

"...Dan sekiranla merekn buadn bersamn knmu, merekn
tidak aknn berpnang melainkan sebentar saja." (al-
Ahzab:20)

Dengan gambaran itu, berakhirlah gambaran
tentang mereka. Suafu gambaran dari komunitas
yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam
yang baru tumbuh di Madinah. Contoh orang-
orang yang demikian akan terus ada dan menjelma
berulang-ulang dalam setiap generasi, suku, dan
kabilah, dengan tanda-tandayang sama dan karak-
ter-karakter yang sama pula.

Gambaran itu berakhir meninggalkan bekas
dalam jiwa yang menghinakan dan merendahkan
orang{rang yang demikian. Juga menjauhkan diri
dari mereka, dan mereka sangat tercela di mata
Allah dan di mata manusia.

Demikianlah kondisi orang-orang munafik dan
orang{rang yang hatinya berpenyakit serta orang-
orang yang memecah-belah pasukan dan meng-
hasut di dalam barisan kekuatan orangorang yang
beriman. Demikianlah gambaran buruk mereka.

Namun, kedahsyatan, kesempitan,. kekerasan,
dan tekanan tidak mengubah dan mengalihkan se
luruh kaum muslimin kepada gambaran buruk ini.

Di sana ada gambaran yang cerah dan meng-
gembirakan di tengah kegelapan. Ia tenang berada
di tengah kegoncangan, yakin kepada pertolongan
Allah, dan ridha dengan ketentuan-Nya. Juga per-
caya penuh terhadap bantuan Allah setelah ketakut-
an, kedahsyatan, dan kegoncangan menimpa mereka.

Redaksi mulai memaparkan gambaran yang
cerah itu dengan gambaran tentang pribadi Rasu-
lullah,

W1,Glare{A;,i;;e:{Js(rt
#r4s;tft?sr$'^i

"Sesungguhnya telnh adn padn (diri) Rnsulullnh itu suri
teladan yang baik.bagimu. (Yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
Kiamnt dan dia banyak menyebut Allnh."(al-Ahzab:
2t)

Walaupun menghadapi kegoncangan yang luar
biasa menakutkan dan tekanan yang menegang-

kan, namun Rasulullah tetap nienjadi pelindung
yang menenangkan orang-orang yang beriman.
Juga sebagai sumber kepercayaan, harapan, dan
kedamaian.

Sesungguhnya penelitian dan penelusuran sikap
dan pendirian Rasulullah dalam peristiwa Perang
Ahzab yang dahsyat ini, merupakan gambaran bagi
parapemimpin jamaah dan pergerakan dalam me
rumuskan jalurjalur perjuangarurya. Di dalamnya
terdapat teladan yang baik bagi orangorang yang
menginginkan ridha Allah dan mengutamakan
kehidupan akhirat. Mereka mencari untuk dirinya
teladan yang baik. Mereka mengingatAllah dengan
berzikk kepada-Nya dan tidak melupakan-Nya.

Sebaiknya kita menelusuri beberapa pandangan
sekilas tentang pendirian dan sikap Rasulullah
dalam hal ini sebagai contoh teladan. Karena, di sini
tidak mungkin membahasnya secara terperinci.

Rasulullah keluar bersama kaum muslimin unhrk
menggali parit. Beliau menggali dengan pacul lalu
mengangkut debu dan tanah dengan alat pikul.
Rasulullah mengangkat suaranya bersama para
pelantun rajaz (salah satu macam syair). Mereka
mengalunkan suaranya dengan rajaz-rajaz ketika
sedang bekerja, kemudian Rasulullah ikut serta
melantunkannya bersama mereka. Mereka melan-
tunkan nasyid-nasyid sederhana dari kejadian-ke
jadian yang sedang terjadi. Ada seorang yang ber-
nama Ja'il, Rasulullah tidak menyukai namanya.
Maka, beliau pun mengganti nama ihr dengan'Amar.
Maka, semua orang yang sedang mengerjakan parit
ramai-ramai menyanyika n rajaz sederhana ifu ,

"Rasulullah mengganti namanya dari Ja'il men-
jadi Amr. Sehingga ia menjadi kemenangan bagi
orang yang tidak bernasib baik sebelumnya."
Bila mereka menyebut bait di dalamnya ada kata

Amra4 Rasulullah ikut menyahut bersama-sama,
"Amran." Dan, bila mereka melewati baityang ada
kata ahuhra4 Rasulullah ikut menyahut bersama-
sana,"Zhul)ran."

Mari kita bayangkan kondisi di mana kaum mus-
limin sedang beke{a dan Rasulullah sedang berada
di tengah-tengah mereka. Beliau menggali dengan
pacul lalu mengangkut debu dan tanah dengan alat
pikul. Rasulullah ikut serta mengangkat suaranya
bersama para pelantun rapz (salah satu macam
syair). Mari kita bayangkan bagaimana dan kekuat-
an apa yang ditimbulkan oleh suasana itu dalam
jiwa-jiwa mereka, dan sumber kekuatan apa yang
menggelora dalam tubuh-tubuh mereka yang selalu
rela, semangal yakin, dan perkasa.

I
I

F

I'
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Zaid bin Tsabit termasuk di antara orang-orang
yang mengangkuttanah dan debu. Rasulullah ber-
sabda mengenai dirinya, "Sesunguhnya dia anak
y ang lu ar b ias a dnn meny enangknn! "Kemudian Zaid
bin Tsabit ketiduran di dalam parit. Pada saat itu
dengkurannya sangatkeras dan dingin sekali. Maka,
Ammarah bin Hazm pun mengambil pedangnya
dan dia (Zaid) tidak menyadarinya sama sekali. Se-

telah dia terjaga dan bangun, bukan main kagetnya
dia. Maka, Rasulullah bersabda kep adarrya,'Wahai
Aba Raqqad @apakyang senang tidur), kamu tidur
sehingga kamu kehilangan pedangnu?" Kemudian
Rasulullah bertanya, "Siapa yang tahu di mana
pedang anak ini?" Maka, Ammarah bin Hazm
berkata 'Wahai Rasulullah, pedang itu adapadaku."
Rasulullah pun bersabd a, " Kembalilanlnh lcepada-

nya." I,afu Rasulullah melarang membuat seorang
muslim ketakutan dan kaget, dan mengambil
barangnya unfu k mempermainkannya!

Kejadian itu menggambarkan betapa sensitifrrya
hati dan mata setiap pasukan yang ada dalam baris-
an orang-orang yang beriman baik kecil maupun
besar. Sebagaimana ia juga menggambarkan se-

mangat canda yang lembut dan manis, penuh kasih
dan kemuliaan, "Wahai Aba Raqqad (bapak yang
senang tidur), kamu tidur sehingga lamu kehilangan
pedangmu?"

Pada akhirnya gambaran kejadian itu melukis-
kan suasana di mana kaum muslimin hidup di
bawah kasih sayang Nabi mereka dalam suasana
yang sangat menegangkan.

Kemudian ruh Nabi saw merasakan dari jauh
bahwa kemenangan telah dekat. Ruh Rasulullah
menyaksikannya dalam kilatan batu yang dipukul
dengan cangkulcangkul dan linsgis-linggis. Lalu,
Rasulullah menyampaikan berita gembira itu ke-
pada orang-orang yang beriman agar keyakinan
dan kepercayaan mereka tambah kokoh.

Ibnu Ishaq diberi tahu hadits dari Salman al-

Farisi bahwa sesungguhnya dia berkata, "Aku di-
tugaskan menggali suatu bagian dari paril Namun,
ada batu yang sangat keras menjadi bagianku.
Rasulullah berada dekat dariku. Setelah beliau me
nyaksikan aku memukul batu itu, dan menyaksikan
betapa kerasnya galianku, beliau pun turun dan
mengambil cangkul dan linggis dari tanganku.
Kemudian beliau memukul batu itu sehingga mun-
cul kilauan dan kilatan dari bawah cangkul. Ke-
mudian beliau memukulnya sekali lagi, lalu kilatan
muncul lagi. Kemudian Rasulullah memukulnya
yang ketiga kali, maka kiiatan pun muncul lagi.

Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Demi bapak
dan ibuku, wahai Rasulullah, kilatan apayang aku
lihat tadi, yaitu kilatan dari cangkul ketika Anda
memukul batu?'Beliau menjawab, Jadi knmu me-

lihatnya wahai Salman? Aku menjawab, 'Benar,
wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda,'Kilatan
y ang p e r t ama d e ngaltny a A llah me nj anj i knn ke p a da ku
untuk mennkhukknn negeri Yamnn. Kil"ann kedua, Allnh
menjanjikan kepadaku untuk menaklukkan negeri
Syam dnn Maghrib (bagian barat). Dan, kil"atan futiga,
Allah menjanjikan kepadaku untuk menaklukkan
negeri Masyrik (bagian Timur)."'

Dalam kitab Imta' al-Asmnkarangan al-Maqizttt
disebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada Umar
ibnul-I(haththab dengan dihadiri oleh Salman al-
Farisi r.a..

Dapat kita bayangkan, bagaimana pengaruh
sabda Rasulullah dalam hati para sahabat pada
kondisi yang diliputi dengan bahaya itu.

Mari kita tambah gambaran yang mencerahkan
itu dengan gambaran kembalinya Hudzaifah dari
tugas pengintaian tentang informasi pasukan se-
kutu yang dipimpin oleh Quraisy. Dia menggigil ke-
dinginan dan Rasulullah sedang mendirikan shalat
dengan memakai kain seorang istrinya. Walaupun
sedang shalat dan berhubungan dengan Allah,
beliau tidak membiarkan Hudzaifah merasa was-
was menunggu hingga akhir shalat beliau. Bahkan,
Rasulullah menyilahkannya duduk di hadapannya,
dan beliau menggelar tepi pakaiannya agar dapat
menghalaunya dari kedinginan. Kemudian Rasu-
lullah melanjutkan shalatnya hingga selesai.

I-alu Hudzaifah mengabarkan kepada beliau
informasi tentara sekutu itu. Informasi itu sangat
menggembirakan. Padahal, sebetulnya Rasulullah
telah mengetahuinya dengan hatinya, hanya saja
beliau ingin mengeceknya dengan mengutus
Hudzaifah.

Sedangkan, informasi tentang keberanian Rasu-
lullah dalam keadaan genting itu, kekokohan dan
ketetapan hati beliau, maka hal itu tampak dengan
jelas dalam setiap kisah yang berkenaan dengan
perang ini. Kami merasa tidak perlu menukilnya di
sini, karena sangat banyak dan masyhur.

Dan, MahabenarAllah,

"Sesungguhnya telnh ada padn (diri) Rnsulullnh itu suri
teladan yang baik bogimu. (Yaitu) bogi orang yang meng-

hnrap (rahmat) Alkh dan (kedntangan) hnri Kiamat
serta dia banyak menyebut Allnh." (al-Ahzab:21)
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Kemudian muncullah gambaran iman yang yakin
dan menenangkan. Juga gambaran orang-orang
beriman yang cerah dan bersinar- dalam meng-
hadapi goncangan dan menanggulangi bahaya.
Bahaya yang sempat mengoncang hati orang{rang
yang bedman. Namun, mereka malah menjadikan
goncangan itu sebagai sumber bagi ketenangan,
kepercayaan, kabar gembira, dan keyakinan.

A;;:ntt;iaKg6t6,i6F{s\:,gr
& \: !;:;,6yj #"5r,h;;;51'o'6_t

' Dan tntknln lrang-orang yang mukmin melihat golong-

an-golongan yang bersekutu itu, merekn berknta, 'Inilnh
yang dijanjikan Allah dan R.o:ul-Nya lupada kita.'
Dan, benarlah Alkh dan Rnsul-Nya. Dan yang de-

mikian itu tidaklah menamb ah fupada mere kn lucuali
iman dan lutunduknn." (al-Ahzabz 22)

Sesungguhnya goncangan yang dihadapi oleh
orang{rang yang beriman pada peristiwa ini sangat
dahsyat dan besar, musibahnya sangat keras, dan
ketakutannya sangat mengerikan. Mereka digon-
cang dengan keras sebagaimana yang digambar-
kan sendiri oleh Allah Yang Mahabenar,

"Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digon-

cangknn (hatxny a) dmgan goncangan I ang s angat. " (aI-
Ahzab: 11)

Mereka hanyalah manusia biasa, dan manusia
memiliki batas kemampuan. Allah pun tidak mem-
bebaninya dengan sesuatu yang di luar batas ke-
mampuannya. Walaupun mereka sangatyakin de
ngan pertolongan Allah dan janji kabar gembira dari
Rasulullah bagi mereka yang melampau sikap
mereka pada saat itu, yaitu penaklukan Yaman,
Syam, Maghrib, dan Masyriq..., namun kegoncang-
an dan kedahsyatanyang merekahadapi saat itu tak
urung mengoncangkan mereka, mengejutkan dan
rnenyesakkan napas rnereka.

Di antara yang dapat mewakili gambaran tentang
kedahsyatan itu adalah kabar dari Hudzaifah. Rasu-

lullah merasakan betulkondisi para sahabatnya dan
menyaksikan jiwa-jiwa mereka dari dalamnya, se-

hingga beliau bersabda,

"Barangsiapa yang berani bangkit dan mengintai apa

yangdikerjakan oleh kaum kafr Qtraisy dan dia kem-

bali lagi kepada kita (Rnsulullah menEaratkan harus

kembali l"agi bagi siapa yang diutus mengintai itu), aku
memohon kepada All"ah agar dia menjadi temanku di
surga."

Dengan syarat harus kembali itu dan jaminan
doa yang mengandung kedekatan dengan Rasu-
lullah dalam surga, tidak seorang sahabatpunyang
bersedia menyambut seruan ifu. Dan, ketika Rasu-

lullah menyebutkan nama tertentu yaitu nama
Hudzartah, dia berkata, "Mau tidak mau aku pun
harus bangkit ke$ka beliau memanggilku. " Hal ini
pasti tidak akan terjadi melainkan pada kondisi
kegoncangan dan kedahsyatan yang luar biasa.

Namun, di samping kegoncangan, mata yang
sendu, dan nafas yang menyesakkan, hubungan
dengan Allah tidaklah putus, kesadaran tidaklah
tersesat dari sunnah-sunnah Allah, kepercayaan
pun tidaklah tergoncang terhadap permanen dan
stabilnya sunnah-sunnah Allah itu. Bila bagian awal-
nya telah direalisasikan, maka bagian akhirnya pun
pasti direalisasikan pula. Oleh karena itu, orang-
orang yang beriman menjadikan sarana ujian dan
kegoncangan itu sebagai sebab dan wasilah me-
nunggu pertolongan Allah Mereka telah meyakini
firman Allah sebelumnya,

'Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk
surga, padahal belum donng lupa"damu (cobaan) se-

bagaimana halnya zrang-zrang terdahulu sebelum

knmu? Merekn dittmpa oleh malnpenkn dan kesmg-

saraan, serta digontanglmn (dengan bermacam-twuam
cobaan). Sehinga, bnkatalah rasul dnn zrang-zrang
yang beriman bersamanya, 'Bilakah datangnya per-
tolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan

Allnh itu amat deknt." (al-Baqarah: 214)

Saat itu mereka sedang digoncang. Jadi, per-
tolongan Allah pun telah dekat kepada mereka.
Oleh karena itu, mereka berkata,

"'...Inilnh yang dijanjikan Allnh dnn Rnsul-Nya kepada

kita.' Dan, bcnnrlnh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang
demikian itu tidaklah menambah kepada mereka

lucuali iman dnn lutundukan." (al-Ahzabz22)

"...Inilnh yang dij anjikan Allnh dnn Ruul- Nya kepad.a

kita...."

Jadi segala kegentingan ini, kesusahan ini, ke-
goncangan ini, dan tekanan ini, semuanya menan-
dakan tentang kebenaran janji Allah tentang ke-
menangan. Karena itu, kemenangan tersebut pasti-

lah datang.

"...Dan benarlah Allnh dan Rnsul- Ny o.... "

Allah Mahabenar dan rasul juga sangat jujur
dalam tanda-tanda kemenangan itu. Allah Maha-
benar dan rasul juga sangat jujur dalam bukti-bukti
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kemenangan itu. Sehingga, orang-orang yang ber-
iman semakin yakin hati mereka dalam membenar-
kan janji kemenangan dan janji Allah pasti benar,

"...Dan y ang demikian itu tidaklnh menambah lcepada

merekn lucuali im"an dan lutunduknn." (al-Ahzab: 22)

Sesungguhnyapara sahabat itu manusia biasa
pula. Mereka tidak mungkin terbebas dari perasuum

dan kelemahan manusia pada umumnya. Mereka
pun tidak dibebani dengan sesuatu yang melebihi
batasan-batasan kemanusiaan mereka. Mereka
juga tidak dituntut melampaui kekuatan diri mereka
sendiri, sehingga karakter dan kekhususan mereka
menjadi hilang dan lenyap.

Allah menciptakan mereka agar tetap menjadi
manusia dan tidak beralih kepada jenis makhluk
yang lain. Mereka tidak dituntut beralih menjadi
malaikat, setan, binatang, atau bahr. Mereka seperti
kebanyakan manusia lainnya tetap merasa takut,
merasa tertekan, dan merasa tergoncang dengan
peristiwa yang melampaui batas kemampuan ma-
nusia.

Namun demikian, mereka tetap berpegang ke-
pada ikatan yang kuat yang mengikat mereka de-

ngan Allah, mencegah mereka dari kejatuhan dan
pufus asa, memperbaharui harapan mereka, dan
menjaga mereka dari sikap menyerah dan berputus
asa. Dengan sifat dan sikap demikian, mereka me-
rupakan contoh dan teladan yang langka dalam
sejarah manusia, belum ditemukan bandingannya
yang sama dengannya.

Kita harus mengambil pelajaran dari hal itu
semua agar dapat mengikuti teladan yang langka ini
sepanjang sejarah manusia. Kita harus menyadari
bahwa mereka juga manusia biasa. Mereka tidak
terlepas dan terbebas dari sifat-sifat dan tabiat-tabiat
manusia baik yang menyangkut kelemahan mau-
pun kekuatan. Hanya penyebab keistimewaan
mereka adalah sesungguhnya mereka telah men-
capai (dalam kemanusiaan mereka ini) puncak ting-
katan yang tersedia bagi manusia dalam perkara
menjaga dan memelihara karakter-karakter manu-
sia di bumi dengan tetap berpegang kepada ikatan-
ikatan dan aturan-aturan langit.

Ketika kita menyaksikan kelemahan kita suatu
saat, atau kegoncangan kita, atau ketakutan kita,
atau rasa tertekan kita dengan kedahsyatan, bahaya,
kekerasan, dan kesempitan... maka seharusnya kita

tidak berputus asa dari diri kita sendiri dan tidak
menganggap bahwa diri kita telah habis dan hancur,
atau kita tidak pantas berprestasi besar dan ter-
hormat. Namun, seharusnya pada saat itu kita tidak
boleh menyerah begitu saja kepada kelemahan kita
hanya karena hal itu merupakan fitrah kita. Ke-
mudian kita beranggapan orang lain dapat me-
ngatasinya karena dia lebih baik daripada kita.

Di sana ada ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan
langil Seharusnya kita berpegang kepadanya untuk
bangkit dari keterpurukan, mengembalikan keper-
cayaan dan keyakinan, serta menjadikan goncang-
an sebagai kabar gembira bagi kemenangan. Maka
hendaklah kita kokoh, stabil, kuat, tenang, dan
terus berjalan di atas jalur yang benar.

Itulah kestabilan dan keseimbangan yang me-
nempa teladan yang langka pada awal datangnya
Islam. Suatu teladan yang disebutkan dalam A1-

Qur'an yang mulia tentang sikapsikapnya yang
telah lalu, ujian dan jihadnya yang lulus dengan
baik, dan kekokohannya dalam mempertahankan
janjinya kepada Allah. Di antara mereka ada yang
telah lebih dahulu menemui Allah. Sedangkan,
yang lainnya harus menunggu beberapa lama
untuk menemui-Nya,

j # $A(bW \1 G'J3q, 
-b,4!ii ;

$ i';16xc;g;;tj,r:?{;
'Di antara zrang-lrang mukmin itu ada zrang-lrang

y ang menepati apa yang telnh merekn j anj iknn lupada
Alkh; makn di antara merekn ada yang gugur. Dan,
di antara mereka ada yang menunggu-nunggu dan
merekn sedikit pun tidak mengubah (janjinya)." (al-
Ahzab:23)

Gambaran ini kebalikan dari gambaran contoh
yang dibenci sebelumnya. Yaitu, gembaran orang-
orang yang telah berjanji kepada Allah bahwa
mereka tidak akan melarikan diri dari peperangan,
namun kemudian mereka berkhianat terhadap
janji-Nya,

"Sesungguhnyamerekn sebelum itu tekh berlanji l"pod"
Allnh bahwa mereka tidak aknn berbalik ke bektfumg
(mundur). Dan, adnlah pujanjian dengan Allah aknn
dim inta p e r tanryngl au ab anny a. " (al-Ahzab : 15)

Imam Ahmad meriwayatkan dariTsabit bahwa
pamannya yakni Anas ibnun-Nadhar r.a. (fsabit
dinamakan dengan namanya) tidak menghadiri
Perang Badar bersama Rasulullah. Maka, dia pun
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merasa sangat susah dan tertekan. Dan, dia ber-

kata, "Peperangan pertama yang disaksikan lang-

sung oleh Rasulullah, sementara aku tidak meng-

hadirinya! Bila Allah memberikan kesempatan ke-

padaku untuk menyaksikan perang lainnya nanti
bersama Rasulullah, pasti Allah akan menyaksikan
bagaimana aku berperang dan berjuang."

Anas takut mengatakan yang lainnya. Kemudian
dia pun menyaksikan dan ikut serta bersama Rasu-

lullah dalam Perang llhud. Sa'ad bin Mu'adz r.a. pun

tiba di hadapannya, lalu Anas r.a. berkata kepada-

nya, 'lMahai Aba Amr, alangkah mudahnya men-

dapatkan angin surga, sesungguhnya aku mene-

mukan di depan Gunung Uhud." Maka, Anas pun

menebas pedangnya kepada kepala musuh hingga
dia pun syahid. Di jasadnya ditemukan delapan
puluhan luka, baik berupa pukulan, fusukan, mau-

pun bekas panah. Saudarinya (yaitu bibiTsabityang
bernama ar-Rubi' binti an-Nadhar) berkata, "Aku

tidak mengenal saudaraku melainkan dari jari-
jarinya." Maka, turunlah ayat ini,

'Di antara lrang-lrangmukmin itu ada trang-lrang

y ang menepati apa y ang teLah mu e kn i anj iknn lup adn

Allnh; makn di antara merekn ada yang gugur' Dan,

di antara mereka ada yang menunggu-nunggu dan

mereka sedikitpun tidak mengubah (ianjinya)." (aI-
Ahzab:23)

Tsabit berkata "Para sahabat berpendapat bahwa

ayat ini hrrun pada Anas ibnun-Nadhar, dan semoga

Allah meridhai para sahabat Rasulullah semuanya."
(Riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dari hadits

Salman al-Mughirah)
Gambaran yang mencerahkan dari teladan orang-

orang yang beriman ini disebutkan di sini sebagai

pelengkap dari gambaran iman, di hadapan gam-

baran kemunafikan, kelemahan, pengkhianatan
janji dari kelompok itu, yang bertolak belakang
dengannya. Dengan demikian, lengkaplah perban-

dingan antarakeduanya dalam memberikan pen-

didikan dengan kejadian-kejadian dan dengan Al-

Qur'an sendiri.
Kemudian adapenjelasan tentang hikmah ujian

dan akibat yang ditimbulkan oleh pengkhianatan

terhadap janji atau balasan atas sikap menepati janji

itu. Tujuannyaagal. seluruh urusan ini diserahkan

sepenuhnya kepada kehendak Allah,

<fr1fri3Sj;+--:-=1,er#6iG#).

i\:;)(,;nt6iL&tiS:6oY

"supaya Allah memberikan balasan kepada orang'
urang yang benar itu karena kebenarannya, dan me-

nyilcsa orangmunafk jika diluhendaki-Nya, atau me-

rurimn tobat merekn. Sesunguhny a Alkh adnl^ah Maltn

PenganpunlngiMahaPenyayang."(al-Ahzab:24)

Komentar seperti iniyang mengandung selipan
tentang gambaran liejadian-kejadian dan fenomena-

fenomena, bertujuan agar semua urusan itu dise-

rahkan secara total kepada Allah. Juga agar Dia
menyingkap tentang hikmah dari kejadian-kejadian
dan peristiwa-peristiwa. Jadi, di sana tidak ada yang

sia-sia atau hanya kebetulan saja. Namun, sesung-
guhnya semua itu terjadi seiring dengan hikmah
yang telah ditentukan danpengaturanyang dimak-
sudkan.

Kemudian hal itu berakhir pada kehendak Allah
dalam menenfukan akibat-akibatrya. Dengan ter-
singkapnya hal itu, maka akan tampaklah di dalam-

nya rahmatAllah kepada hamba-hamba-Nya. Dan,

rahmat dan ampunan Allah itu lebih dekat dan lebih
besar dari segalanya, "... S esungguhny a Allnh adalnh

Mahn Penganpun lagi Maha Penyayang."

Kemudian bahasan tentang peristiwa yang besar

ini ditutup dengan akibat yang sesuai dan seiring
dengan harapan orang-orang yang beriman kepada

Tuhan mereka. Juga dengan penjelasan tentang
kesesatan dan kekalutan orang{rang munafik dan
para penghasut yang penakut beserta kesalahan
prediksi dan persepsi mereka. Kemudian ada pene-

tapan norma-norma iman yang realistis dan abadi.

xi 64 " G$ c i A+!:i"< <rli{ii:,6

tA;u-'";{:'i<'6J\4i;*35i
'Allah menghalau lrang-zrang yang kafir itu Tang
keadaan merela itu penuh kejengkelnn, (ngi) merekn

tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan, Allah
menghindnrlun nrang- lrang mukrnin dari pep uanggn.

D ai adalnh Allah Mahakuat lagi Mahnp erkasa. " (aI-
Ahzabz25)

Peperangan telah dimulai dan akan terus-me-

nerus terjadi dalam jalurnya. Kemudian berakhir
pada titik akhir, dan kendalinya ada di tangan Allah.

Dialah yang mengatur dan mengelolanya sesuai

dengan kehendak-Nya. Al-Qur' an menetapkan haki-

kat dengan ciri khas tata bahasanya sendiri. Yaitu,

dengan menyandarkan subjek pelaku kepadaAllah
semata-mata secara langsung dalam segala kejadian

dan akibat yang timbul, untuk menetapkan hakikat
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itu, pengokohannya dalam hati, dan sebagai pen-
jelasan dari persepsi islami yang benar.

Perang dengan Bani Quraizhah
Pukulan telak bukan hanya menimpa orang-

orang musyrik dari kaum Quraisy dan Ghathafan
saja. Namun, pukulan telak juga menimpa bani

Quraizhah, sekutu orang-orang musyrik dari kaum
Yahudi,

@Gq"K-Sr;Ai;,.il-'j.*.i-tii;V
5';6 <,;L; 6' 3)'&.;C,2 3:i'

l*,Vit::,5"6.i,"i#€;;;$a;
& 6.;t t t" iLig^i'i <'4\f ifr

'Dan Dia menurunknn orang-orangAhli Kitab (Bani

forai<hah) y ang membantu golongan- go longan y ang

bersekutu dari benteng-benteng mneka, dan Dia me-

masukkan rasa takut ke dalam hati merekn. Sebagian

mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu
tawan. Dan, Dia mewariskan kepada kamu tanah-
tanah, rumah-rumah, dan hnrta benda mereka, dan
(begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan
adakh Alkh Mahnkuasa terhn"dap segaLa sauatu." (al-
Ahzab:26-27)

Kisah ini membutuhkan penjelasan sekilas ten-
tang hubungan kaumYahudi dan kaum muslimin.

Sesungguhnya kaum Yahudi tidak pernah meng-
ikat perjanjian damai dengan kaum muslimin se-

telah Islam datang kepada mereka, melainkan hanya
sesaat. Rasulullah telah mengikat perjanjian dengan
kaum Yahudi sejak pertama kali beliau tiba di
Madinah. Perjanjian itu berisi saling menolong dan
saling menjaga dengan persyaratan tidak ber-
khianat, tidak melanggar, tidak menjadi mata-mata,

dan tidak menolong'musuh, serta tidak menimpa-
kan keburukan dan kejahatan.

Namun, setelah itu kaum Yahudi merasakan
bahaya dari agama baru terhadap tradisi keduduk-
an mereka sebagai pemilik kitab samawi yang per-

tama, dan dengan kedudukan itu mereka telah me-

nikmati berbagai fasilitas dan martabat yang tinggi
di antara penduduk Yatsrib (Madinah). Demikian
pula mereka merasakan bahaya dari sistem baru
yang dibawa oleh Islam bagi masyarakat Islam
dengan kepemimpinan Rasulullah.

Sebelumnya mereka sering memanfaatkan dan

mengambil keuntungan dari perselisihan panjang

antara kaum Aus dan al-I(hazraj. Sehingga, mereka
tetap memegang kendali dan kekuasaan di Madi-
nah. Namun, setelah Islam datang dan menyatukan
kaumAus dan al-Khazraj di bawah kepemimpinan
Rasulullah yangmulia, kaum Yahudi tidak mene-
mukan lagi air keruh tempat memancing perselisih-

an di antara dua kabilah Aus dan al-I(Jrazralitrt.
Mimpi burukyang menimpa kaumYahudi ada-

lah masuklslamnyapendeta dan ilmuwan mereka,
yaitu Abdullah bin Salam. Allah telah membuka
hatinya untuk Islam. Kemudian dia masuk Islam
dan dia pun mengajak keluarganya masuk Islam,
lalu mereka pun masuk Islam bersamanya. Namun,
Abdullah bin Salam khawatir kalau dia memak-
lumatkan keislamannya akan dicaci maki oleh
kaum Yahudi. Maka, Abdullah bin Salam pun me-

mohon kepada Rasulullah agar bertanya kepada
orang-orang Yahudi itu tentang dirinya sebelum dia
memaklumatkan dan mengabarkan tentang
keisalamannya. Maka, kaum Yahudi pun menjawab
pertanyaan Rasulullah, "Sesungguhnya Abdullah
bin Salam adalah pemimpin kami dan anak pe-

mimpin kami, pendeta kami dan ulama kami."
lalu saat itu Abdullah bin Salam menampakkan

diri kepada mereka, dan dia mengajak mereka
untuk beriman kepada perkara-perkara yang di-
imaninya. Maka, kaum Yahudi mencaci makinya
dan mengatakan perkataan buruk kepadanya, serta
mereka memperingatkan tentang bahaya Abdullah
bin Salam kepada seluruh penduduk kampung dan

kabilah Yahudi. Mereka benar-benar merasakan
bahaya yang sangat besar bagi keberadaan agama

dan kondisi sosial-politik mereka. Maka, mereka
pun merencanakan tipu muslihat terhadap Rasu-

lullah dengan makar yang tidak ada kedamaian
sama sekali di dalamnya.

Sejak itulah peperangan meletus dan berkobar
antaralslam dan Yahudi hingga saat ini, dan tidak
berhenti selamanya.

Pada awalnya masih terjadi perang dingin anlara
Islam dan Yahudi, dengan bahasa kita dan dalam
istilah modern kita saatini. KaumYahudi berkam-
panye unhrk menghancurkan Muhammad saw. dan

menghancurkan Islam. Mereka menggunakan se-

galacara dalam berperang, seperti yang dikenal
dalam sejarah kaum Yahudi. Mereka mulai menye-
barkan keraguan terhadap risalah Muhammad saw.

dan menyebarkan syubhat sekitar akidah yang
baru itu.



Juz XXI: Akhir al-'Ankabuut s.d. Pennulaan al-Ahzab (246) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' on IX

Mereka memperdaya sebagian kaum muslimin
atas sebagian yang lain, yaitu antara Aus dan al-

Iftnzral atau antara kaum Muhajirin dan Anshar.
Mereka memata-matai kaum muslimin guna mem-
berikan keuntungan bagi para musuh Islam. Mereka
memanfaatkan sekelompok orang{rang munafik
yang menampakkan Islam, di mana lewat orang-
orang itulah mereka menyisipkan dan menyebar-
kan fitnah dalam barisan kaum muslimin. Akhirnya,
mereka membuka topengnya dan bermanis muka
serta menggunakan cara mengembuskan perten-
tangan dan perselisihan di antara kaum muslimin
sebagaimana yang terjadi para Perang Ahzab.

Kelompok-kelompok kabilah yang terpenting
dari kaum Yahudi adalah bani Qainuqa', bani
Nadhir, dan bani Quraizhah. Tiaptiap kabilah ini
memiliki masalah dan perselisihan dengan Rasu-

lullah dan kaum muslimin.
Bani Qainuqa' adalah kelompok Yahudi yang

paling berani. Mereka sangat benci dan iri dengan
kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar.

Maka, mulailah mereka melakukan manuver-ma-
nuver, dan mulai melanggar perjanjian damai antara
mereka dengan Rasulullah karena takut kekuatan
kaum muslimin tambah kuat dan besar. Sehingga,
kaum Yahudi merasa semakin tidak mampu me-

lawan kaum muslimin. Apalagi, setelah kaum mus-

limin dengan gemilang memenangkan perang
pertama kali antara mereka dengan kaum kafir
Quraisy di Perang Badar.

Ibnu Hisyam dari jalur Ibnu Ishaq menyebutkan
dalam sirah perihal mereka bahwa kejadian yang

terjadi pada bani Qoinuqa'adalah bahwa seorang
wanitaArab datang membawa susu untuk dijual di
pasar bani Qoinuqa' dan dia duduk di dekat tukang
emas di sana. Kaum Yahudi menginginkannya agar

membuka cadarnya dan menampakkan mukanya,

namun dia menolak.
Maka, fukang emas pun dengan sengaja meng-

ambil ujung bajunya kemudian diikat ke pung-
gungnya. Ketika wanita itu bangkit berdiri, kelihat-
anlah pantatnya, maka kaum Yahudi gembira dan

tertawa-tawa. l-alu wanita itu berteriak, maka se-

orang muslim pun melompat dan menyerang
fukang emas ifu sehingga berhasil membunuhnya.
Tukang emas itu adalah seorang Yahudi.

Kemudian kaum Yahudi mengepung, mengikat,
dan menyiksa orang muslim itu hingga membunuh-

nya. Maka, berteriaklah kaum muslimin meminta
tolong kepada saudara-saudara mereka untuk me-

lawan kaum Yahudi. Kaum muslimin pun marah

dan terjadilah bentrokan antara kaum muslimin dan
kaumYahudi.

Rasulullah pun mengepung mereka semua,
sehingga mereka rela dihukum dengan keputusan
dari Rasulullah. Maka, berdirilah Abdullah bin
Ubay bin Salul (pemimpin kaum munafik) dan
berkata, 'lVahai Mrr.rhammad, berbuat baiklah ke-
pada sekutuku ! " Bani Q ainuqa' merupakan sekutu
kaum al-Khazraj. Rasulullah terlambat menghirau-
kannya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul
berkata lagi,'Wahai Muhammad, berbuat baiklah
kepada sekutuku!" Rasulullah pun berpaling dari-
nya.

Maka, Abdullah bin Ubay bin Salul pun me-
masukkan tangannya ke dalam saku baju besi Rasu-

lullah. Kemudian Rasulullah menghardiknya,'Ze-
p aslmn diriku! " Rasiullah sangat marah sehingga
para sahabat melihat wajah beliau masam dan
muram. Kemudian Rasulullah menghardiknya,
"C elalml.ah knmu, lepaslnn diriku. "

Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Demi
Allah, aku tidak akan melepaskanmu hingga kamu
berbuat baik bagi sekutuku. Hanya empat ratus
orang tentara yang mernakai baju besi tanpa pe-

nutup kepala dan tiga ratus tentara yang berbaju
besi dan penutup kepala. Mereka telah bersama-
sama denganku membelaku dari serangan tentara
yang berkulit merah ataupun berkulit hitam. Apa-
kah akan kamu bunuh mereka semua dalam satu
waktu pagi? Sesungguhnya aku sangat takut mereka
membalas dendam." Mak4 Rasulullah pun berkata,
"Mereka buatmu saja."

Abdullah bin Ubay bin Salul masih sangat ber-
pengaruh dalam kaumnya. Maka, Rasulullah pun
menerima syafaatnya atas bani QuraLhah, dengan
syarat mereka bereksodus besar-besar dari kota
Madinah dan mereka boleh membawa harta benda
mereka, kecuali senjata. Dengan peristiwa ifu, ter-
bebaslah Madinah dari kelompok kaum Yahudi
yang memiliki kekuatan yang besar.

Sedangkan bani Nadhir, didatangi dan diminta
oleh Rasulullah pada tahun keempat Hijriyah untuk
ikut serta menanggung pembayaran diyah dua
orang yang terbunuh sesuai dengan isi perjanjian
yang ditandatangani antara Rasulullah dengan
mereka. Setelah Rasulullah tiba di tempat mereka,
merekaberkata, 'Ya, Abul Qasim, kami akan mem-
berikan kepada Anda sesuai yang Anda sukai dari
permintaan bantuan yang Anda inginkan."

Kemudian beberapa orang menyendiri dan
mengatur strategi lalu mereka berkata pada se-
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sarnanya, "Sesungguhnya kalian tidak akan men-
dapatkan kesempatan lagi seperti saat ini. (Rasu-

lullah pada saat itu sedang duduk di salah satu
dinding rumah mereka) . Jadi, siapa di antara kalian
yang berani naik ke atas rumah dan menjatuhkan
batu besar ke atasnya sehingga kita dapat terbebas
darinya?"

Maka, mulailah mereka melaksanakan tipu mus-
lihatyang kotor itu. Kemudian Rasulullah mendapat
ilham tentang makar mereka ini. Maka, beliau pun
bergegas pulang ke Madinah dan memerintahkan
sahabat agar bersiapsiap untuk memerangi mereka.

l-alu kaumYahudi pun berlindung dalam benteng-
benteng mereka.

Abdullah bin Ubay bin Salul mengutus kepada
mereka utusan dengan pesan, "Agar mereka tetap
bertahan karena kami (Abdullah bin Llbay bin Salul
beserta pengikutnya) tidak akan menyerahkan
kalian begitu saja kepada Muhammad. Bila kalian
perang, maka kami akan berada di pihak kalian.
Dan, bila kalian diusir, maka kami pun akan ikut
bersama kalian."

Namun, orang-orang munafik tidak memenuhi
janji mereka. Allah mengembuskan sikap takut dan
perasaan was-was kepada hati kaum bani Nadhir.
Maka, mereka pun menyerah tanpa perang dan
pembunuhan. Mereka memohon kepada Rasu-
lullah agar mengusir mereka saja dan tidak menum-
patrkan darah mereka, dengan syarat mereka boleh
membawa harta benda yang dapat dipilml oleh onta
kecuali senjata. Rasulullah menyetujuinya.

Maka, mereka pun menuju daerah l(haibar dan
di antara mereka adayang menuju daerah Syam. Di
antara pembesar mereka yang menuju Ktraibar
adalah Salam bin Abil Haqiq, Kinanah ibnur-Rabi'
bin Abil Haqiq, dan Huyay bin Akhthab, mereka ini
adalah orang-orang yang telah mempropaganda
kaum kafir Quraisy dan kaum Ghathafan dalam
Perang Nvab.

Sekarang tibalah kita pada Perang Bani Quraizh-
ah. Pada Peran g Ahzab telah disinggung sebelum-
nya bahwa mereka bersekutu dengan kaum kafir
Quraisy dan Ghathafan karena propaganda dari
para pemimpin bani Nadhir, dan Huyay bin Akh-
thab sebagai otaknya. Pembatalan dan pelanggaran
perjanjian dari bani Quraizhah yang ditandatangani
bersama Rasulullah merupakan pukulan yang lebih
berat bagi kaum muslimin daripada serangan pa-

sukan sekutu Quraisy dari luar Madinah.
Di antara yang dapat menggambarkan betapa

besar bahaya yang mengancam kaum muslimin
dan ketakutan yang ditimbulkan oleh pelanggaran
dan pembatalan perjanjian damai itu ... adalah
riwayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya
Rasulullah ketika rnenerima berita itu, beliau me-
ngutus Sa'ad bin Muadz (pemimpin kaum Aus),
Sa'ad bin Ubadah (pemimpin kaum l(hazraj), dan
bersamakeduanya adaAbdullah bin Rawahah dan
Ktrawat bin Jubair r.a..

Rasulullah bertitah kepada mereka, "Selidikilah
apakah benar berita yang sampai kepada kita ten-
tang kaum Yahudi itu ataukah salah? Bila benar,
maka beritahukanlah kepadaku dengan isyarat
yang aku kenali dan jangan sekali-kalikalian menye
barkannya kepada orang-orang. Dan, bila informasi
itu salah dan mereka tetap memenuhi perjanjian
damai arftara kita dengan mereka, maka umum-
kanlah bagi orang{rang." (tlal itu menggambarkan
bagaimana kekhawatiran Rasulullah terhadap
pengaruh yang ditimbulkan oleh berita itu dalam
jiwa-jiwa para anggota pasukan).

Maka, rnereka pun bertolak sehingga tiba di
tempat musuh. Mereka mendapatkan kaum Yahudi
lebih buruk dari berita yang mereka terima. Kaum
Yahudi menghina Rasulullah dan berkata, "Siapa

Rasulullah itu? Tidak pernah ada perjanjian damai
antara kami dan Muhammad." Kemudian para utus
an itu pun kembali kepada Rasulullah dan menyam-
paikan berita itu'dengan isyarat, bukan dengan
terang-terangan. Maka, Rasulullah bersabda,

'Allah Mahabesar, bergembiralah wah.ai knum mus-

limin."

@ernyataan itu sebagai pengokohan dan pe-

nguatan bagi kaum muslimin dalam menghadapi
pengaruh kabar buruk agar tidak merajalela dalam
barisan pasukan).

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ujian bertambah
dahsyaf ketakutan semakin bertambah, dan musuh-
musuh kaum muslimin datang menyerang dari
arah atas dan dari arah bawah mereka. Sehingga,
kaum muslimin sempat menyangka yang bukan-
bukan, dan menjamurlah sikap munafik dari ke-
lompok kaum munafikin. Demikianlah keadaan
pada saat terjadinya Perang Ahzab.

Setelah Allah menguatkan rasul-Nya dengan ke
menangan, lalu menghalau musuh-musuhnya se
hingga mereka marah dan tidak meraih kebaikan
apa pun, dan kaum mukminin selesai dari ber-
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perang...maka Rasulullah pun kembali ke Madinah
dalam keadaan menang dan jaya. Kaum muslimin
meletakkan senjata-senjata mereka.

Ketika Rasulullah sedang mandi membersihkan
diri dari keletihan berperang di rumah Ummu
Salamah r.a., tiba-tiba Jibril menampakkan dirinya
kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah,
apakah Anda telah meletakkan senjata?" Rasulullah
menjawab, 'Ya." Jibril berkata, "Namun, para ma-
laikat belum meletakkan senjata-senjata mereka.
Dan, inilah saatnya aku kembali dari mengejar
kaum itu." Kemudian Jibril berkata, "Sesungguh-
nya Allah meny'uruhmu untuk bangkit berperang
melawan bani Quraizhah!" Jarak mereka dari Madi-
nah beberapa mil. Pada saat itu wakhrnya setelah
Zhuhur. Rasulullah bersab da,

'Tidak seorang pun shalat ,4shar melainknn di tempat
bani QLrailmh."

Maka orang-orang pun bertolak menuju kam-
pung bani Quraizhah. Waktu Ashar pun masuk
ketika mereka masih di perjalanan. Sebagian dari
mereka mendirikan shalat di tengah jalan dan
mereka berkata, "Rasulullah hanya menginginkan
agar kita bersegera dan cepatcepat dalam berjalan. "
Sedangkan, sebagian yang lain berkata, "Kami tidak
akan shalat Ashar melainkan di bani Qura2hah."
Rasulullah tidak menyalahkan salah satu dari dua
golongan itu.

Rasulullah pun menyusul setelah mengangkat
wakil di Madinah yakni Abdullah bin Maktum
(sahabat yang karena dirinya turun beberapa ayat
di surah Abasa). Rasulullah menyerahkan bendera
perang kepada Ali bin Abi Thalib r.a. Kemudian
beliau membangun markas tentara di sekitar kam-
pung bani Quraizhah dan mengepungnya selama
dua puluh lima malam. Setelah kondisi yang pan-
jang melelahkan demikian, maka bani Quraizhah
pun menyerah dengan keputusan yang diambil
oleh Sa'ad bin Muadz pemimpin kaum Aus r.a.
karena mereka adalah sekutu kaum Aus pada
zamanjahiliah.

Merekayakinbahwa Sa'ad bin Muadz akanber-
buat kepada mereka sebagaimana telah dilakukan
oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada sekutu
mereka yaitu bani Qainuqa' sehingga melepaskan
mereka dari hukuman Rasulullah. Mereka tidak
mengetahui bahwa pada Perang l{handaq Sa'ad r. a.

telah kena panah di urat tangannya sehingga putus
dan tidak bisa disambung lagi. Rasulullah pun
membakarnya dengan besi (untuk mengobatinya)

dan dia diletakkan di suatu tempat di masjid agar
Rasulullah mudah menjenguknya dari dekat.

Sa'ad bin Muadz pernah berdoa yang di antara-
nya berbunyi, "Ya Allah, jika Engkau meneruskan
perang dengan Quraisy, maka sampaikanlah umur
kami untuk menghadapinya. Dan, jika Engkau
menyelesaikan peperangan antara kami dengan
mereka, maka letuskanlah. Janganlah Engkau me
matikan diriku hingga aku merasa senang dapat
membalas pengkhianatan bani Quraizhah."

Maka, Allah pun mengabulkan doanya. Allah
menentukan bahwa mereka memilih kepufusan
Sa'ad bin Muadz dengan pilihan mereka sendiri dan
dari tuntutan mereka sendiri.

Rasulullah pun ketika itu memanggil Sa'ad bin
Muadz ke Madinah untuk menentukan keputusan
atas bani Quraizhah. Sa'ad mengendari keledai
yang telah'diletakkan pelana yang empuk di atasnya
oleh mereka untuknya. Kaum Aus mulai merayr-
nya dan mereka berkata, 'lMahai Sa'ad bin Mtadz,
sesungguhnya mereka adalah sekutumu, berbuat
baiklah kepada mereka. "

Mereka mendesaknya dan meminta dengan
penuh kasih sayang kepadanya. Sa'ad bin Muadz
tetap diam tidak menjawab mereka. Namun, ketika
mereka terus mendesaknya, Sa'ad bin Muadz ber-
kata, "Sekarang telah tiba bagi Sa'ad bin Muadz
untuk melakukan sesuafu tanpa merasa takut peng-
hinaan siapa pun karena Allah." Maka, kaum Aus
pun menyadari bahwa Sa'ad bin Muadz tidak akan
membiarkan seorang pun hidup dari mereka.

Setelah Sa'ad bin Muadz dekat dengan kemah
Rasulullah, beliau bersabda,

"B erdirilnh knlian meny ambut p emimpin knlian. "

Maka, kaum muslimin berdiri untuk memper-
silakannya sebagai penghormatan, kemuiiaan, dan
pengagungan di dalam wilayah kekuasaannya, agar
keputusannya lebih tegas dan lebih dapat dilak-
sanakan atas mereka.

Setelah Sa'ad bin Muadz duduk, Rasulullah ber-
sabda kepadanya, "Sesungguhnya mereka itu (bani

Qtraiahah) telah rela dengan keputusanmu. Maka,
putuskanl"ah hukumanmu atas merekn sesuai dengan
kehendakmu. "Sa'ad bin Muadz berkata, 'Apakah
keputusanku berlaku atas mereka?" Rasulullah
menjawab, "Ya." Sa'ad bin Muadz berkata lagi,
"Berlaku pula atas orang-orang yang ada dalam
kemah ini?" Rasulullah menjawab, "Ya."Sa'ad bin
Muadz berkata lagi, "Dan berlaku pula atas orang-
orang yang berada di bagian ini (dia menunjuk ke
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arah di mana Rasulullah berada, nzunun dia sengaja

tidak memandang kepada Rasulullah sebagai peng-

hormatan, kemuliaan, dan pengagungan terhadap

beliau) ?" Rasulullah menj awab, "Ya - " Maka, Sa' ad

bin Muadz memufuskan, "Sesungguhnya aku me-

mutuskan agar dibunuh semua pasukan perang

mereka, sedangkan keturunan dan harta benda

ditawan." Maka, Rasulullah pun bersabda,

"sesungguhnya kamu memutusknn hukuman dengan

hukum Allnh dari atas tujuh lapis lnngit."

Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk
menggali parit-parit dan lubang-lubang. I-alu para

pasukan bani Quraizhah dibawa ke sana dalam

keadaan terikat tangannya ke bahunya, kemudian
mereka ditebas lehernya. Jumlah mereka antara
tujuh ratus hingga delapan ratus orang. Kemudian
Rasulullah menawan orang-orang yang belum tum-

buh bulunya (kiasan bagr yang belum baligh) ber-

sama para wanita dan harta benda- Di antara mereka

terdapat Huyay bin Akhthab, dia ikut serta dalam

berlindung di benteng sebagaimanayang telah dia
janjikan kepada mereka.

Sejak saat itu, terhinalah kaum Yahudi, dan

gerakan kemunafikan di Madinah pun melemah.

Mereka menggeleng-geleng kepala mereka. Lalu

mereka berbalik dan kembali memperbaiki diri dari

tipu daya dan makar mereka. Dan yang lebih dari-
pada itu adalah kaum kafir Quraisy dan orang{rang
musyrik tidak pernah berpikir lagi untuk meme-

rangi kaum muslimin. Bahkan, kaum musliminlah
yang menyerang mereka, hingga terjadilah penak-

lukan kota Mekah danThaif.
Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya di sana

ada kaitan dan benang merah antara gerakan-gerak-

an kaum Yahudi, orang-orang munafik, dan orang-

orang musyrik. Pengusiran kaum Yahudi dari Madi-

nah menghilangkan ikatan dan kaitan itu' Jadi,
perbedaannya sangat mencolok antara dua periode

itu, dalam pertumbuhan Daulah Islamiah dan sta-

bilitasnya.
Inilah bukti kebenaran firman Allah,

rwQq rK-Jr ;X "b;-At * r-ti J;V
t-

c,)je5 I,j5 {a;,-};r e;3 e 3 $,

l\2,Y"e':6"r+-":3"6"13;;5#6i
&r-i";;'io{t;i'i<'g\1'{t

"Dia menurunkan lrang-rrang Ahli Kitab (bani

QLraiahah) y ang memb antu golongan- go longan y ang

birsekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia me-

masukknn rasa takut ke dalam hrili merekn. Sebagian

mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu

tawan. Dan, Dia mewariskan kepada kamu tanah'

tanah, rumah-rumah, dan futrta benda mereka, dan

(begitu pula) tapah yang belum kamu injak. Dan

aditnn AUnn Mahnkuasa tnh"adap s egaln s esuatu. " (aI-

Ahzab:26-27)

Ash-shayashi adalah benteng-benteng. Tanah
yang diwarisi oleh kaum muslimin dan belum
mereka injak kemungkinan adalah tanah yang

dimiliki oleh bani Quraizhah di luar tempat tinggal
mereka. Kemudian tanah itu pun akhirnya menjadi

milik kaum muslimin sebagaimana milik-milik bani

Quraizhah yang lain. Bisa jadi juga merupakan
isyarat tentang penyerahan bani Quraizhah atas

tanah mereka tanpa peperangan.Jadi al-wath'u di

sini maknanya adalah peperangan di mana tanah

diinjak-ijak.

"...Dan adntah Allah Mah.akuasa terhndap segaLa se-

su atu. " (al-.lrhzab z 27)

Inilah komentar yang diambil dari kenyataan
yang terjadi, yaitu komentar yang mengandung
penyerahan segala urusan hanya kepada Allah.
Redaksi memaparkan perang itu dengan mengem-

balikan segala urusan kepada Allah dan menyan-

darkan segala perbuatan di dalamnya kepada Allah

semata-mata dan langsung. Hal ini untuk menetap
kan hakikat ydng besar itu yang ditetapkan oleh
Allah dalam hati orangorang yang beriman dengan

kejadian-kejadian yang terjadi, dan dengan Al-

Qur'an setelah kejadian-kejadian itu. Sehingga,
persepsi Islami tumbuh dalam jiwa-jiwa orang-

orang yang beriman.
Demikianlah pemaparan kejadian yang besar itu

dilukiskan dengan sempurna. Dia mengandung
sunnah-sunnah, norma-norma, nilai-nilai, arahan-

arahan, dan kaidah-kaidah yang dibawa oleh Al-

Qur'an unhrk menumbuhkarmya dan membangun-

nya dalam hati kaum muslimin dalam setiap aspek

kehidupannya secara merata.
Demikianlah kejadian-kejadian itu sebagai sum-

ber dan materi bagi pendidikan jiwa. Al-Qur'an pun

menjadi penunjuk dan terjemahan bagi seluruh
kehidupan dan segala kejadiannya, dan bagi se-

luruh aliran dan persepsinya. Sehingga, norma-
norma menjadi stabil dan hati pun menjadi tenang

dengan ujian dan dengan Al-Qur'an secara merata.



JAZ ilf-22
frAfrlnll lllfln nafrnil il-trilnnn,

fiIer" nnil fMllllfl



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an IX (2s3) Juz XXII: Akhir al-Ahzab, Saba', tuathir

nnnllil Alllllfl fiamfl Al-frtlznr
i{ti:t:i:}t-'*,iil.i,-uffi:litf isili\s4::iK\$.ll

QtrrzSii<']:&L;6,3,i,EiW.
#(f"W--"-" 

j6:'K$1665

e-Jis S U$,e' '1(3"$7;a

f56;e:ic)ti:1-'49;;itlf.--
<J:i;,;4i{.$"&6.96i6$6V
.&gi:;:r;tx,s*ioy-"fii1;rve

i a;;&6#,*3'&3 Y; -*+ c,s jti

';;s-tj*i+g(&!<;;;{JK-}.
(3y--%i-fi:#vzHlila;:u1i:ai
K#;g'rxGliHatiIt+j.
Ab;;e|r:l-<;Zi-5$ W
&WWa(K6Y.WGl{4-r;
,;iliJ<4/-db't.\:.!iv<+),5i1tL
'u**)b,*+9)G'g,*rV6ry:,+.sY

,$;'5lJ./4i)y'#1i\3.r-t*)G

1r{aA/::G.tr ye$&t}H)@;fr"rti(3g W;:J1'F I fi a o- 1,-7;- rvo

Jika kamu sekalian mengingini kehidupan
dunia dan perhiasannya' maka marilah supaya
kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan
kamu dengan cara yang baik. (28) Dan jika
kamu sekalian menghendaki (keridhaah) Allah
dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri
akhiral maka sesungguhnya Allah menye-
diakan bagi siapa yang berbuat baik di antara-
mu pahala yang besar.' (29) Hai istri-isri Nabi,
siapa-siapa di antaramu yang melakukan per-
buatan keji yang llryatq niscaya akan dilipat-
gandakan siksaan kepada mereka dua kali
lipal Dan adalah yang demikian itu mudah
bagi Allah. (30) Barangsiapa di antara kamu
sekalian (istri-isfri Nabi) tetap taat kepada Allah
dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang
saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya
pahala dua kali lipat dan Kami sediakan bagi-
nya rezeki yang mulia. (31) Hai istri-istri Nabi,
kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang
lain, jika kamu bertakwa. Maka, janganlah
kamu hrnduk dalam berbicara sehingga ber-
keinginanlah orang yang ada penyakit dalam
hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik
(32) Dan, hendaklah kamu tetap di rumahmu
dan janganlah kamu berhias dan bertingkah
laku seperti orang jahiliah yang dahulu. Dan,
dirikanlah shala! tunaikanlah zakatn d'an
taatilah Afhh dan Rasul-Nya. Sesungguhnya
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa

dari kamu, hai atrlul bait dan membersihkan
kamu sebersih-bersihnya- (33) Dan ingatlah apa
yang dibacakan di rumahmu dan ayat-ayat
Allah dan hikmah (sunnah Nabi). Sesungguh-
nya Allah adalah Mahalembut lagi Maha
Mengetahui. (34) Sesungguhnya laki{aki dan
wanita yang muslimr laki{aki dan wa^nita yang
mukrnir\ laki{ald dan wa^trita yang tetap dalam
ketaatannyq laki-laki dan wanita yang benar,
laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan
wanita yang khusyu' laki-lald dan wanita ya.ng"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu'
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bersedekah, laki-laki dan wanita yang ber-
puasa, laki-laki dan wanita yang memelihara
kehormatannya, lakiJaki dan wanita'yang
banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah
menyediakan untuk mereka ampunan dan
pahala yang besar." (35)

Pengantar
Pelajaran ketiga dar-i surah al-Ahzab inikhusus

bagi istri-istri Rasulullah, selain sedikit pemaparan
terakhir yang menjelaskan tentang balasan bagi
kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan.
Sebelumnya telah disinggung pada awal surah
bahwa istri-istri Nabi saw. dinamakan dengan um-
matul mu'miniz'ibu-ibu kaum mukminin'. Predikit
keibuan ini memiliki konsekuensi-konsekuensinya.
Dan, derajat mulia yang mereka miliki dengan sifat
itu juga menuntut konsekuensi-konsekuensinya.
Karena, kedudukan mereka sebagai istri-isfi Rasu-
lullah menunhrt juga konsekuensi-konsekuensinya.

Dalam pelajaran ini, ada penjelasan sedikit ten-
tang konsekuensi-konsekuensi itu, dan penetepan
norma-norma yang dikehendaki oleh Allah untuk
rumah tangga Rasulullah yang suci agar mene-
rapkan dan melaksanakannya. Juga agar di dalam
rumah tangga Rasulullah itu terwujud menara
pencerahan yang dapat menunjuki orang-orang
dalam menempuh bahtera rumah tangga.

Ketenhran-Ketentuan Allah terhadap Istri Nabi

Sr.-{,fi:ifu+;5(:;Att
"Hai Nabi, knntankh krpa.dn istri-istrimu, Jila knmu
seknlian mengingini kthidupan dunia dan perhiasan-
nya, makn mnril"ah supay a kubnikan fupadamu mut'ah
dan aku ceraikan knmu dengan cara yang baik. Dan,
jikn knmu seknlian mengfundaki (knidhnnn) Allnh dan
Rnsul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, makn
sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang ber-
buat baik di antaramu pahala yang besar."" (aI-
Ahzab: 28-29)

Rasulullah telah memilih untuk dirinya sendiri

dan unhrk keluarganya kehidupan yang sederhana,
bukan karena tidak mampu meraih kenikmatan
hidup. Beliau berumur panjang hingga Allah me-
naklukkan banyak negeri kepada beliau, harta
rampasan berlimpah, harta fa'i peninggalan para
musuh pun sangat banyak, dan orangorang yang
sebelumnya tidak rnemiliki bekal dan harta benda
menjadi kaya. Walaupun demikian, rumah Rasu-
lullah kadangkala sebulan penuh tidak ada api yang
menyala di dalamnya. Padahal, kedermawanan
beliau tidak pernah putus-putus memberikan se-
dekah, hibah, dan hadiah.

Namun, gaya hidup demikian telah menjadi
pilihan Rasulullah unhrk menempatkan diri di atas
kehidupan duniawi dan keinginan yang tulus ter-
hadap pahala dan balasan di sisi Allah. Demikianlah
keinginan orang yang memiliki harta benda namun
berperilaku sederhana, menahan diri, dan sengaja
memilih gaya hidup sendiri. Rasulullah sama sekali
tidak pernah dibebani oleh akidah dan syariatnya
agar hidup seperti yang telah dipilihnya untuk
dirinya sendiri dan keluarganya.

Segala kenikmatan hidup yang baik-baik tidak-
lah haram dalam akidah dan syariaL Rasulullah pun
tidak mengharamkan kenikmatan yang baik-baik
ihr bila dihadiahkan kepada beliau tanpa usahayang
berat dan beban yang menyulitkan. Dan, bila ke-
nikmatan itu diraih oleh beliau dengan kebetulan,
bukan dengan mengejarnya dan bernafsu terhadap
nya. Juga bukan dengan tenggelam di dalamnya
dan sibuk mencaiinya.

Rasulullah tidak membebani umabrya agar hidup
dengan corak hidup seperti pilihan beliau, kecuali
orang-orang yang ingin memilih demikian. Beliau
melakukan itu agar tidak terjerumus dan dapat
menguasai diri dari segala kelezatan dan kenik-
matan hidup. Juga agar membebaskan diri dari
segala bebannya yang berat kepada kebebasan
yang sempurna serta terlepas dari ikatan dan
kungkungan kecenderungan nafsu dan ketertarik-
annya.

Namun, istri-istri Nabi saw. pun adalah manusia
biasa yang memiliki tabiat-tabiat manusia pula, mes-
kipun mereka memiliki keistimewaan, kemuliaan,
dan kedekatan dengan sumber-sumber kenabian
yang mulia. Kecenderungan alami terhadap kenik-
matan dunia tetap ada dalam jiwa-jiwa mereka.
Maka, setelah mereka melihat kelapangan dan ke-
luasan dengan berlimpahnya rezel<tyang diturun-
kan Allah kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang
beriman, mereka kembali bernegosiasi dengan
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Nabi saw. tentang naflrah.
Rasulullah tidak menyambut negosiasi itu de-

ngan hangat, tetapi malah beliau sedih dan tidak
ridha dengan hal itu. Pasalnya, Rasulullah telah me
milih bagi mereka kehidupan yang bebas, tinggt,
dan ridha, serta terlepas dari kesibukan mengurusi
urusan seperti itu. Tujuannya agar kehidupan beliau
dan kehidupan orang-orang yang bersama beliau
tetap berada dalam tingkat yang tinggr dan cerah ihr
serta terlepas dari bayangan kehidupan dunia dan

kegembelannya. Bukan perkara halal dan haram,
karena halal dan haram itu telah jelas hukumnya.
Namun, karena ingin membebaskan diri, merdeka,
dan menahan diri dari godaan-godaan dunia yang

rendah dan murah ini.
Tuntunan penambahan nafl<ah ini telah menye-

dihkan Rasulullah sehingga beliau harus menyem-
bunyikan diri beliau dari sahabatrya. Persembunyi-
an Rasulullah dari para sahabat itu adalah perkara
yang lebih sulit atas mereka dibanding segala urus
an lain seberat apa pun. Mereka datang menziarah
Rasulullah, namun mereka tidak diizinkan mene-
muibetau.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya
dari Jabir r.a. bahwa Abu Bakar datang meminta izin
menemui Rasulullah, sementara orang-orang se-

dang duduk-duduk di depan pintu rumahnya. Nabi
saw. pun sedang duduk, namun Rasulullah tidak
mengizinkan Abu Bakar r.a. Kemudian datanglah
Umar meminta izin juga, namun Rasulullah pun
tidak mengizinkannya- Beberapa saat barulah Rasu-

lullah mengrzinkan Abu Bakar dan Umar r.a. untuk
masuk.

Rasulullah pada saat itu sedang duduk dan di-
kelilingi oleh isbi-istri beliau. Namun, Rasulullah
berdiam diri. Umar berkata, "Aku akan mengajak
Rasulullah berbicara, mudah-mudahan beliau bisa
tertawa." Maka, Umar pun berkata, 'Wahai Rasu-

lullah, seandainya Anda melihat putri Zaid (istri
Umar) menuntut nafl<ah, maka aku akan memukul
lehernya!" Maka, Rasulullah pun tertawa sehingga
gigi gerahamnya kelihatan.

Kemudian Rasulullah bersabda, "Mereka yang

di sekelilingku ini sedang meminta tambahan naf-

kah." Maka, bangkitlah Abu Bakar menuju arah
Aisyah r.a. untuk memukulnya dan demikian pula

Umar r.a. bangkit menuju ke arah Hafshah. Kedua-

nya menghardik, "Apakah kalian menuntut kepada
Nabi saw. sesuatu yang tidak dimilikinya?" Kemu-
dian Rasulullah melarang mereka berdua. Maka,
berkatalah seluruh istri Rasulullah, "Sesungguhnya

demi Allah, setelah majelis ini, kami tidak akan
pernah menuntut kepada Rasulullah sesuatu yang

tidak ada padanya." Maka, Allah pun menurunkan
ayat tentang perkara memilih.

lalu Rasulullah memulai dengan memberikan
hak kepada Aisyah untuk memilih. Beliau ber-
sabda, "Sesungguhnya aku mengingatkanmu de
ngan suafu urusan, namun aku tidak ingin kamu
tergesa-gesa memutuskannya sebelum kamu ber-
musyawarah dengan kedua orang tuamu." Aisyah
bertanya, "Apa itu?" Maka, Rasulullah membacakan
ayat,

, "^1:i}4i 4.4'':K4 +6; "4t {4t-
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"Hai istri-istri Nabi, siapa:siapa di antaramu yang
melakukan perbuatan keji yang nyata, niscaya aknn
dilipatgandalan silcsaan kepadn mnekn dua knli lipat.
Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.
Barangsiapadi antara lamu selnlian (istri-istri Nabi)
tetap taat kep adn Alkh dan Rnsul- Ny a dan mengerj a-
kan amal yang saleh, niscaya Kami memberik'an lee-

padanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan

bagtrrya re<eki yang mulia." (al-Ahzab: 30-31)

Aisyah berkhta, "Apa aku harus bermusyawarah
dengan orang tuaku dalam memilihmu? Bahkan,
aku memilih Allah dan rasul-Nya. Dan, aku me-
mohon kepadamu agar tidak menyebutkan pilihan-

ku di hadapan istri-istrimu yang lain." Rasulullah
bersabda, "Sesunguhnya Allah tidak mengutusku

sebagai orangyanglceras dan kejam, namun Dia meng-

utusku sebagai pengajar dan pemberi kemudahan.

Maka, tidak seorang pun dari mereka yang bertanya

tentang pilihanmu melainkan aku pasti memberi'
tahuknnnya."

Dalam riwayat Bukhari dengan sanadnya dise
butkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa
Aisyah r.a. istri Rasulullah memberitahukan ke-
padanya bahwa Rasulullah mendatanginya ketika
Allah memerintahkan beliau untuk memberikan
hak memilih bagi istri-istrinya. Aisyah bercerita,
"Kemudian Rasulullah memulainya dengan diriku.
Rasulullah bersabda,'Sesungguhnya aku nleng-
ingatkanmu dengan suatu urusan, namult aku tidak
perlu tergesa-gesa'memutuskannya sebelum kamu
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bermusyawarah dengan kedua orang tuamu.' Rasu-

lullah mengetahui pasti bahwa kedua orang tuaku
tidak mungkin menyuruhku untuk berpisah de-
ngannya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa
Allah telah berfirman,

'Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang
melakukan perbuatan keji yng nyata, niscaya akan
dilipatgandakan sihsa^an lupada merekn dua knli lipat.
Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.
Barangsiapa di antara knmu sekalian (ktri-istri Nabi)
tetap taat kepadaAllnh dan Rasul-Nya danmengerja-
kan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan ke-
padanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan
baginya reryki yang mulia." (al-Ahzab: 30-31)

Maka, aku pun berkata kepada beliau,'Apakah
dalam masalah ini aku harus bermusyawarah de-
ngan orang tuaku? Karena, sesungguhnya aku
memilih Allah, rasul-Nya, dan kehidupan akhirat."'

Al-Qur'an datang untuk menetapkan norma-
norma pokok dalam persepsi Islam tentang ke-
hidupan. Norma-norma itu seharusnya ditemukan
terjemahannya yang hidup dalam kehidupan rumah
tangga Rasulullah dan kehidupan beliau secara
khusus. Norma-norma itu seharusnya terealisasi
dalam bentuknyayang paling detail dan paling jelas

dalam kehidupan rumah tangga yang mulia itu, di
mana ia telah menjadi mercusuar dan akan selama-
nya menjadi demikian bagi kaum muslimin dan
Islam. Sehingga, Allah mewariskan bumi dan setiap
orang yang ada di atasnya.

Dua ayat tentang hak memilih itu turun guna
menentukan jalan itu, apakah memilih kehidupan
dunia dan segala perhiasannya atau memilih Allah,
rasul-Nya, dan kehidupan akhirat. Karena, hati
hanya satu hingga tidak mungkin dapat menam-
pung dua persepsi dalam kehidupan ini. Dan, Allah
tidak pernah menciptakan dua buah hati dalam
rongga manusia.

Istri-istri Rasulullah telah berkata, "Sesung-
guhnya demi Allah, setelah majelis ini, kami tidak
akan pernah menuntut kepada Rasulullah sesuatu
yang tidak ada padanya." Maka, Al-Qur'an pun
turun unfuk menetapkan pokok permasalahan.

Jadi, masalahnya bukan terletak pada apakah isti-
isfri Rasulullah tetap bersama beliau atau berpisah
dengannya. Namun, masalah yang sesungguhnya
adalah menentukan pilihan pada Allah, rasul-Nya,
dan kehidupan akhirat secara total, atau memilih
perhiasan dan kenikmatan duniawi-terlepas dari
kondisi dan keadaan mereka yang sedang ber-

limpah dengan harta kekayaan dunia ini ataupun
rumah-rumah mereka sedang kosong dari per-
bekalan hidup.

Mereka semua telah memilih Allah, rasul-Nya,
dan kehidupan akhirat, sebagai pilihan yang muflak
setelah kepastian harus memilih di antara kedua
perkara itu. Pilihan ilu telah mengesahkan kepatut-
an dan kelayakan mereka dalam menduduki kehor-
matan mendampingi Rasulullah dalam tingkat yang
tinggi dan sesuai dengan rumah tangga Rasulullah
yang agung. Dalam sebagian riwayat disebutkan
bahwa Rasulullah sangat senang dengan pilihan
mereka itu.

Sebaiknya kita berhenti sejenak di hadapan ke-
jadian ini untuk merenungkannya dari beberapa
aspek.

Sesungguhnya kejadian itu mendefinisikan ten-
tang persepsi Islam yang jelas tentang norma-
norma; menggambarkan jalur perasaan untuk
menyadari tentang dunia dan akhirat; dan mem-
pertajam hati setiap muslim dalammenimbang se
tiap faktor-faktor yang lebih kuat dan lebih me-
ngena antara norma-norma dunia dan norma-
norma akhirat. Yaifu, antara ideologi yang meng-
arah kepada dunia semata-matz atauideologi yang
mengarah kepada langit. Sehingga, hati pun ter-
bebas dari segala ikatan asing dan aneh yang meng-
halanginya dari pencapaian kemurnian dan ke-
ikhlasan kepadaAllah semata-mata dan bukan ke-
pada selain diri-Nya.

Itu dari salah satu sisi. Dari sisi lainnya lagi, ke
jadian itu menggambarkan bagi kita hakikat ke-
hidupan Rasulullah, orang-orang yang bersama
beliau, dan orang-orang yang memiliki ikatan de
ngan beliau. Secara global hakikat kehidupan Rasu-
lullah, orang{rangyang bersama beliau, dan orang-
orang yang memiliki ikatan dengan beliau adalah
sebagaimana kehidupan manusia pada umumnya.
Mereka tidak mengkebiri diri mereka dari sifat-
sifat, perasaan-perasaan, dan tabiat-tabiat kema-
nusiaan, guna mencapai tingkat kedudukan yang
agung dan langka itu. Dengan semua karakter-
karakter manusia pada umumnya itu, mereka
mampu memurnikan diri dengan ikhlas kepada
Allah dan membebaskan diri dari penghambaan
kepada selain diri-Nya.

Jadi, perasaan-perasaan dan kecenderungan-
kecenderungan kemanusiaan sama sekali tidak
mati dalam pribadi.pribadi mereka. Namun, semua
itu ikut bersama-sama dengan dirinya meningkat
kepada derajat yang lebih tinggi dan bersih dari
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segala noda dan cela. Kemudian tabiat-tabiat kema-
nusian yang indah dan baik tetap tumbuh dan ber-
kembang serta tidak menghalangi pribadi-pribadi
dari mencapai derajat kesempurnaan yang ditentu-
kan atas manusia ifu.

Kita sering salah ketika berasumsi bahwa gam-
baran kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya
dengan gambaran yang tid ak nyata atau tidak leng-
kap. Kita sering berasumsi bahwa mereka telah
mengkebiri diri mereka dari segala perasaan dan
kecenderungan kemanusiaan. Kita menganggap
dengan asumsi demikian bahwa kita telah meng-
angkat mereka dan mensucikan mereka dari segala
yang kita anggap sebagai kekurangan dan kelemahan.

Kesalahan asumsi ini dapat menyelewengkan
gambaran tentang Rasulullah dan para sahabat
kepada gambaran yang tidak nyata. Suatu gam-
baran yang berkisar dalam gelanggang-gelanggang
yang rancu dan buram, yang membuat kita tidak
memahami dan tidak mengenal tanda-tanda dan
ciriciri kemanusiaan yang murni dalam diri mereka.
Sehingga, kita berasumsi bahwa hubungan kema-
nusiaan kita dengan mereka terputus.

Maka, jadilah pribadi-pribadi mereka dalam pan-

dangan kita yang lebih dekat kepada lhayalan yang
tidak dapat disentuh dan dipegang dengan tangan.
Kita beranggapan bahwa mereka adalah makhluk
manusia lain bukan seperti kita. Bahkan, mungkin
kita beranggapan bahwa mereka adalah malaikat
atau makhluk lain yang terbebas dan terlepas dari
perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecende-
rungan kemanusiaan sama sekali.

Dengan mengadopsi gambaran khayalan yang
demikian, maka kita pun akan semakin jauh dari
upaya meneladani dan terpengaruh dengan kehi.
dupan mereka. Karena, kita putus asa dari kemung-
kinan menyamai mereka atau meneladani mereka
dalam perilaku kehidupan yang nyata. Dengan
begitu, hilanglah salah safu esensi danunsurpeng-
gerakyang merupakan salah salah manfuatutama
dan tujuan pokok dari sejarah. Yaihr, membangkit-
kan semangat kita untuk meneladani dan meng-
ikuti, kemudian tempatnya diganti oleh kekaguman
dan keterpanaan semata-mata. Kedua hal itu tidak
menghasilkan apa-apa melainkan perasaan yang
rancu, buram, dan menyihirkan saja. Juga tidak
berpengaruh apa-apa dalam kehidupan yang rea-
listis dan nyata.

Kemudian kita pun akan kehilangan komunikasi
yang hidup dan berarti antaral<ttadengan pribadi-
pribadi yang agung itu, karena komunikasi akan

terjadi sebagai implikasi dari perasaan bahwa mereka
pun manusia biasa dan hakiki. Mereka hidup de-
ngan segala perasaan, kecenderungan, dan peng.
aruh manusia yang sama dengan segala perasaan,
kecenderungan, dan pengaruh yang kita miliki dan
kita rasakan. Hanya bedanya, mereka dengan se-
mua karalter kemanusiaan ifu mampu meningkat-
kan diri ke tingkat yang lebih tinggi dan mampu
membersihkan diri dari segala noda dan cela. Se
dangkan, kita masih dikungkung dengan cela dan
noda yang mengotori karakter kemanusiaan kita.

Hikmah Allah sangat jelas ketika memilih Rasul
yang diutusnya dari golongan manusia, bukan dari
golongan malaikat dan bukan pula dari golongan
lain selain manusia. Sehingga, terciptalah hubung-
an yang asasi dan hakiki antara kehidupan para
rasul dan kehidupan para pengikdt mereka. Selain
itu, dimaksudkan agar para pengikut Rasul me-
rasakan bahwa hati mereka diliputi juga oleh kecen-
derungan dan perasaan yang sejenis dengan pe-
rasaan dan kecenderungan yang meliputi hati
Rasul. Hanya saja perasaan dan kecenderungan
dalam hati Rasul itu bersih, bergerak, dan me-
ningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga,
seharusnya'manusia mencintai Rasulullah dan para
sahabat dengan cinta manusia kepada manusia lain.

Juga agar mengikuti keteladanan mereka dengan
semangat anak kecil yang meneladani orang yang
sukses dan besar.

Dalam kejadian pemberian hak memilih kepada
istri-istri Rasulullah, kita berhadapan dengan ke-
cenderungan alami pada jiwa-jiwa mereka yang
menginginkan kenikmatan dan kekayaan yang
berlimpah. Sebagaimana kita pun berhadapan de
ngan gambaran kehidupan rumah tangga Rasu-
lullah bersama istui-ishinya, dan sebagai istri mereka
berhak mendapatkan naflrah dari suami mereka.
Namun, permohonan itu menyakiti dan meng-
ganggu Rasulullah.

Walaupun demikian, Rasulullah tidak menerima
ketika Abu Bakar dan Umar r.a. ingin memukul
Aisyah dan Hafshah r.a. atas permohonan ifu,
karena persoalan ifu adalah persoalan perasaan dan
kecenderungan manusiawi. Hanya saja ia bersih
dan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun,
ia tidak membeku, tidak dipenjara, dan tidak hilang
sama sekali dari jiwajiwa mereka.

Persoalan itu tetap demikian adanya hingga
datang perintah dari Allah untuk memberikan hak
memilih kepada istri-isti beliau. Maka, mereka pun
memilih Allah, rasul-Nya, dan kehidupan akhirat.
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Suatu pilihan yang tidak mengandung sama sekali
pemaksaan, tekanan, dan penghinaan. Sehingga,
Rasulullah pun bergembir-a dengan pencapaian hati
para istrinya ke tingkat tinggi yang mencerahkan
ini.

Dernikian pula kita berhadapan dengan kasih
sayang yang mendalam, serta kecenderungan
manis dan manusiawi dalam hati Rasulullah yang
mencintai Aisyah r.a. dengan cinta yang nyata.
Namun, beliau juga menginginkanAisyah r.a. men-
capai tingkat yang tinggi dalam menegakkan nor-
ma-norma yang diinginkan oleh Allah bagi Rasu-

lullah, dan keluarga beliau. Maka, Rasulullah pun
mengawali penyerahan hak pilih itu dengan mem-
beri kcsempatan memilih pertama kepadaAisyah
r.a.. Rasulullah ingin membantunya atas pencapaian

ketinggian dan kemurnian itu. Maka, Rasulullah
pun memintanya agar tidak tergesa-gesa memu-
tuskan pilihannya sebelum dia bermusyawarah
dengan kedua orang tlanya. Rasulullah tahu pasti

bahwa kedua orang tuanya tidak mungkin menyu-
ruhnya untuk berpisah dengan beliau. Kasih
sayang yang ada dalam hati Rasulullah itu disadari
betul oleh Aisyah r.a., maka dia pun gembira dan

senang membicarakannya dalam obrolannya dan

hadits tentang dirinya.
Dari sela-sela hadits ini, tampak bahwa Rasu-

lullah adalah seseorang yang mencintai iskinya
yang berusia masih muda. Namun, beliau pun
menginginkan agarAisyah mencapai ketinggian di
mana beliau hidup di dalamnya. Rasulullah ingin
agarAisyah tetap berada dalam ketinggian ini, yang

merasakan norma-norma pokok dan asasi dalam
perasaannya. Karena, itulah yang diinginkan Allah
baginya dan bagi istri-istri beliau.

Demikian pula tampak bahwa Aisyah senang
dicintai dan merasa bahagia dirinya tersimpan
dalam hati suaminya dengan kokoh. Sehingga,
Aisyah satu-satunya istri Rasulullah yang disebut-
kan dalam hadits tentang hak pilih ini. Rasulullah
ingin sekali mempertahankannya dan cintanya
kepada Aisyah sangat mendalam. Rasulullah ingin
Aisyah meminta pendapat kedua orangtuanya
untuk memilih kedudukan yang tinggi, sehingga
tetap bersama beliau dalam kedudukan yang
mencerahkan ilu.

Namun, kita jugamenyentuh perasaan kewanita-

an dalam diri Aisyah, ketika dia meminta kepada
Rasulullah agar tidak memberitahukan tentang
pilihannya kepada istri-istrinya yang lain ketika
mereka diminta untuk memilih. Dalam permo-

honan ini, tampak sekali bahwa Aisyah ingin me-

nampakkan keistimewaannya dalam pilihan itu, dan

kelebihannya atas istri-istri Rasulullah yang lain atau

sebagian dari mereka dalam kedudukan yang
agung itu. Di sini kita menyaksikan dari sisi lain
betapa agungnya kenabian dalam penolakan Rasu-

lullah dalam sabdabeliau,

"Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang

yang luras dan kejam, namun Dia mengutusku sebagai

pengai ar dnn pembni lumudnhttn. Maka, tidak seorang

pun dari merekn yang bertanya tentang pilihnnmu me-

lainknn aku pasti memberitahukannya." ftlR Mus-
lim dari Zakariya bin Ishaq)

Rasulullah sama sekali tidak ingin menyembunyi
apa pun dari iski-istrinya, apalagi sesuatu yang
dapat menolongnya dalam menebarkan kebaikan.
Rasulullah pun tidak ingin menguji mereka dengan
ujian yang membabi buta dan menlr-rlitkan. Bah-
kan, Rasulullah harus memberikan banhran kepada
siapa yang membufuhkan dan menginginkannya,
agar dirinya terangkat kepada kedudukan yang
tinggi dan dia terbebas dari daya tarik bumi dan
godaan kenikmatannya.

Kecenderungan-kecenderungan manusiawi dan

efek-efeknya yang tampak ini, seharusnya kita
0<etika memaparkan sirah/sej arah) tidak meng-
hapusnya dan tidak meremehkannya serta tidak
pula merendahkan nilainya. Karena, dengan me-

nyadari hakikatnya itulah yang akan menghu-
bungkan antara kita dengan kepribadian Rasulullah
dan kepribadian para sahabatnya dengan ikatan
yang hidup. Di dalamnya ada hubungan kasih
sayang dan komunikasiyang membangkitkan hati
untuk meneladani mereka secara praktis dan nyata.

Setelah pemaparan yang panjang lebar itu, mari
kita kembali kepada nash Al-Qur'an. Setelah ia
menentukan tentang norma-norma dalam urusan
dunia dan urusan akhirat, dan realisasi dari firman-
Nya (ayat 4) bahwa 'Allah sekali-kali tidak men-

jadiknn bagi seseorangdua buah h"ati d^alnmrongganya"

pada gambaran praktis dalam kehidupan Rasulullah

dan keluarganya, maka kita mendapatkan Al-

Qur'an mulai membahas balasan yang tersimpan
bagi istri-istri Rasulullah. Di dalamnya terdapat
keistimewaan bagi mereka dan atas mereka yang

sesuai dengan kedudukan mereka yang mulia dan

tempat mereka di sisi Rasulullah yang terpilih,
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"Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang
melakukan perbuatan keji yang nyata, niscaya aknn
dilipatgandaknn siksaan kepada mereka dua knli lipat.
Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.
Barangsiapa di antara lamu seknlian (ist' i-istri Nabi)
tetap taat kepada Allah dan R-asul- Nya dan mengerj a-
kan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan

lupadanya pahnLa dua kali lipat dan Knmi sediaknn

baginya rezeki yang mulia." (al-Ahzab: 30-31)

Sesungguhnya ifu merupakan beban dan kon-
sekuensi dari kedudukan yang mulia di mana
mereka berada di dalamnya. Mereka adalah istri-
istri Rasulullah sekaligus ibu-ibu kaum mukminin'
Dua sifat ini menjadikan mereka harus menang-
gung kewajiban yang berat dalam wakbu yang sama

untuk menjagamereka dari melakukan perbuatan

keji. Kalau ada seorang di antara mereka yang
melakukan kekejian yang jelas dan nyata, serta
tidak ada yang tersembunyi di dalamnya, maka dia
pasti menerimaazab dua kali lipat. Perumpamaan
itu menjelaskan beban dan konsekuensi berat yang

mereka tanggung dalam kedudukan mulia itu.

"...Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah."
(al-Ahzab:30)

Allah tidak bisa dihalangi dan dipersulit oleh
kedudukan mereka di sisi Rasulullah yang terpilih,
sebagaimana mungkin dapat dipahami secara se
derhana dari ayat itu.

"Barangsiapa di antara knmu seknli.an (istri-istri Nabi)
tetap taat kepada Allnh dan Rnsul-Nya dnn mengerja-

lmn amal yang saleh...."

Kata al-qunulbermakna ketaatan dan kekhusyu-
an, dan amal saleh merupakan terjemahan praktis
dari ketaatan dan kekhusyuan itu.

"...Niscaya Kami memberiknn kepadanya pahnln dua

knli lipat...."

Sebagaiman a azab dilipatgandakan dua kali lipat
bila melakukan kejahatan, dosa, dan kedurhakaan.

"...Dan Kami sediaknn baginy a reaeki y ang mulia. " (aI-
Ahzab:31)

Rezeki yang mulia itu telah hadir dan telah di-
persiapkan yang menanti mereka, di samping pahala

yang berlipat ganda. Itu semua merupakan karunia
Allah dan anugerah-Nya.

Kemudian Allah membahas kekhususan-kekhu-
srsan umm.ahatul mukmininyang tidak dimiliki oleh
wanita selain mereka. Al-Qur'an menetapkan ke-
wajiban-kewajiban mereka dalam bermuamalah
dengan manusia, dalam beribadah kepada Allah,
dan dalam rumah tangga mereka. Al-Qur'an meng-
ajak mereka mgmbahas tentang pemeliharaan
Allah yang murni terhadap rumah tangga yang
mulia itu, penjagaan dan pembentengan-Nya dari
segala kotoran. Al-Qur'an juga mengingatkan mereka

dengan ayat-ayat Allah dan hikmah dari Rasulullah
(al-hadits). Hal itu menunjukkan bahwa mereka
dibebani dengan konsekuensi-konsekuensi logis
dan khusus, yang berbeda dengan wanita-wanita
lain di dunia,

y(frit;rt:lii;ru:tA";itEi:r15"

s;t6sip;atliitij.{3y-T:6
t'.Y<.?i'!$ L${ffi,;;;,
<,(a6yi4YSiJ;i"r;{5L;}a

+(J(s. v--,
"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti

wanita yang lain, jikn lmmu bertakwa. Makn, j angan-

lah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berke-

inginnnlnh orang y ang zdn p eny akit dnlnm hntiny a, dnn

ucapkanlah perkataan yang baik. Hendaklah kamu

tetap di rumahmu dan janganlnh kamu berhias dan

bertingkah laku seperti orangjahiliah yang dahulu.
Dan, diriknnlnh shalat, tun"aiknnlah <pknt, dnn taati-
lah Allah dan Rnsul-Nya. Sesungguhnya Allah ber-

malcud hendak menghil"angkan dosa dari kamu, hni
ahlul bait, dnn membersihknn knmu sebersih-bnsihnya.

Dan, ingatlnh apa yang dibacaknn di rumahmu dari
ayat-ayat Allnh dnn hikmah (sunnah Nabi). Suung-
guhnya All"ah adalah Mahalembut lngi Mahn Mengeta-

hui. " (al- Ahzab : 32-34)

Islam datang kepada masyarakat Arab yang
menemukannya seperti kebanyakan masyarakat
pada saat itu, di mana semuanya memandang
wanita sebagai objek hawa nafsu dan kenikmatan
serta pemuas syahwal Oleh karena itu, pandangan
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masyarakat jahiliah terhadap wanita sebagai ma-

nusia adalah sangat rendah.
Demikian pula dalam hubungan seksual di ma-

syarakat terdapat kekacauan, dan sistem keke-
luargaan amburadul sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya pada awal surah.

Di samping itu, pandangan terhadap seks, este-

tika kecantikan, penonjolan bentuk-bentuk fi sik,
dan acuh tak acuh terhadap kecantikan dan apre
siasi kecantikan yang terhormal menyejukkan, dan

bersih. Gambaran tentang ini banyak terdapat
dalam syair-syair jahiliah yang banyak berkisar
tentang kecantikan jasad wanita, senfuhan anggota
yang paling sensitif di dalamnya, dan maknanya
yang paling keji.

Setelah Islam datang, mulailah ia mengoreksi
pandangan dan mengangkat apresiasi persepsi
masyarakat terhadap wanita. Islam mementingkan
segi kemanusiaan dalam hubungan antara duajenis
manusia. Jadi, ia bukan sekadar pemuas bagi dahaga
jasmani dan pemadam dari gejolak daging dan
darah. Namun, hubungan itu adalah hubungan antara

dua jenis manusia dari jiwa yang sama, antara ke
duanya terjalin cinta dan kasih sayang, dan dalam
hubungan keduanya terdapat kedamaian dan ke
tenangan. Dan, hubungan itu memiliki tujuan yang

terkait dengan kehendak Allah dalam penciptaan

manusia, pemakmuran bumi, dan kekhalifahan
manusia di atasnya dengan sunnahAllah.

Demikianlah Islam mulai menata ulang dan me
ngatur kembali ikatan-ikatan keluarga. Darinya
diambil kaidah dalam menata sistem kemasya-
rakatan. Islam mempersiapkan keluarga sebagai
wadah di mana generasi baru fumbuh dan ber-
kembang. Islam menyediakan jaminan-jaminan
yang memadai untuk menjagawadah pengasuhan

ini dan menyucikannya pula dari segala perasaurn

dan persepsi yang mengotori suasananya.

Syariat tentang keluarga memenuhi bagian yang

sangat besar dari bahasan syariat Islam dan porsi

bahasannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an sangat tam-

pak. Di samping syariat, ada pengarahan yang te
rus-menerus unhrk mengpatkan fondasi pokok dan

utama ini yang di atasnya terbangun masyarakat.

Pengarahan ifu khususnya menyangkut penyucian
jiwa, kesucian dalam hubungan antara dua jenis

manusia, pemeliharaannya dari kebejatan, pem-

bersihannya dari keliaran syahwat hingga dalam

hubungan-hubungan jasmani semata-mata.

Dalam surah ini, porsi bahasan tentang masalah

keluarga dan sistem masyarakat memenuhi bagian

yang besar. Dalam beberapaayatyNrg sedang kita
pelajari ini, terdapat seruan kepada istri-istri Rasu-

lullah dan pengarahan kepada mereka dalam hal
berhubungan dengan manusia, berhubungan de-
ngan diri mereka sendiri secara khusus, dan ber-
hubungan denganAllah Suatu pengarahan di mana
Allah berfirman, ,
"....Sesungguhnya Allah bermaksud hendak meng-

hilangkan dnsa dari kamu, hni ahlul bait, dnn mem-

b er s ihkan kamu s e b er s ih-b er s ihny a. " (al-Ahzab : 3 3)

Mari kita mengkaji sarana-sarana penghilangan
dosa ifu dan sarana-sarana penyucian diri yang
diserukan oleh Allah kepada mereka dan akan di-
mintai pertanggungiawaban tentangnya. Padahal,
mereka adalah anggota keluarga Nabi saw. dan ishi-
istri Rasulullah serta mereka dikenal sebagai wanita
yang paling suci di dunia. Maka, wanita selain
mereka lebih membutuhkan sarana-sarana itu, bagi
siapa yang ingin hidup di bawah naungan Rasu-
lullah dan rumah tangganyayang tingsr.

Sesungguhnya sarana itu diawali dengan penya-

daran terhadap ketinggian derajat dan kemuliaan
kedudukan mereka, keutamaan mereka atas se-

luruh wanita lain, dan kekhususan mereka menem-
pati kedudukan yang mulia itu di antara seluruh
wanita dunia. Maka, sepantasnyalah mereka meme
nuhi hak-hak dari kedudukan yang mulia itu dan
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentu-
kan olehnya,

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti

wanita yang lnin, jika knmu bertalatsa...."

Kalian bukanlah sebagaimana kebanyakan wanita
lain bila kalian bertah'va. Jadi kalian berada dalam
kedudukan yang orang lain tidak menempatinya
dan kalian tidak bisa menempatkan orang lain di
dalamnya. Namun, kedudukan itu diraih dengan
syarat talnrya. Maka, mereka harus memaklumi
bahwa persoalannya bukanlah sekadar dekat de-
ngan Rasulullah. Namun, harus melaksanakan hak
dari kedekatan itu dalam diridiri mereka.

Itulah kebenaran yang pasti dan berlaku dalam
agama yang mulia ini. Dan, itulah yang ditetapkan
oleh Rasulullah ketika menyeru kepada istri-istri
dan keluarganya agar kedudukan dan kedekatan
mereka dengan Rasulullah tidak melenakan dan
menipu mereka. Karena. Rasulullah tidak dapat
berbuat apa-apa dalam menolong mereka dari
Allah. Rasulullah bersabda,

"Hai Fatimah binti Muhammad, hai Shnfyah binti
Abdul Mutthalib, hni bani Abdul Mutthnlib, aku tidak



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an IX (261 ) luz XXII: Akhir al-Ahzab, Saba', kathir

bisa menjamin apa-apa bagi kalian dari azab Allah,
dnn mintalah dnri hnrta bendnku apapunyangkalian
inginkan."(HR Muslim)

Dalam riwayatyang lain disebutkan bahwa Rasu-

lullah bersabda,

"Hai kelompok @raisy, jagalah dan selamatkanlah
diri kalian dari neraka! Hai kelompok bani Ka'ab,
jagakh dan selnmntknnlah diri kalian dari nnakn! Hai
kelompok bani Hasy im, j agalnh dan selnmatkanlnh diri
kalian dari neraka! Hai kelompok bani Abdul Mut-
thalib, jagalah dan selamatkanlah diri kalian dari
neraka! Hai Fatimah binti Muh"ammad, jagalah dan
selamatkan/nh dirimu dnri neraka! Karena, sesungguh-

nya demi Allah, aku tidak bisa menjamin apa-apa bagi
kalian dari a<ab Allah, melainkan kalian memiliki
ikntnn keluarga dzngan alw hingga alat aknnmengasihi-
nya dengan tetesan kasihku." (HR Muslim dan
Tirmidzi)

Setelah penjelasan tentang kedudukan mereka
yang mereka raih dengan haknya yaitu tak'wa, Al-
Qur'an mulai membahas tentang sarana-sarana
yang dengannya Allah ingin menghilangkan kotor-
an dari keluarga Nabi saw. dan menyrcikan mereka
sebersih-bersihnya,

"...Makn, janganl"ah knmu tunduk dal"am berbicara se-

hingga berluinginanlnh orangyang ada penyakit dalam
hntinya, dan ucapkanlnh pnkntaan jang baik." (aL-

Ahzab:32)

Allah melarang mereka ketika berbicara dengan
lelaki asing dengan sifat-sifat kewanitaan mereka.
Yaitu, kelembutan dan ketundukan yang mem-
bangkitkan syahwat lelaki dan menggelorakan
libidonya. Sehingga, oftlrrg-orang yang berpenyakit
hatinya pun berkeinginan dan bernafsu kepada
mereka.

Siapa wanita-wanita yang diperingatkan oleh
Allah dengan peringatan ini? Sesungguhnya mereka
adalah istri-ishi Rasulullah dan ummahatul muk-
minin, yang tidak seorang pun bernafsu kepada
mereka dan tidak pula orang berpenyakit hati meng-
inginkan mereka. Itulah yang tampak bagi akal
seketika dan langsung. Dan, kapan peringatan itu
diserukan? PadazammrNabi saw. dan pada zaman
kemurnian dan kesucian dengan orang{rang pilihan
sepanjang zaman. Namun, Allah yang menciptakan
laki-laki dan wanita Maha Mengetahui bahwa dalam
suara wanita ketika dia tunduk dalam pembicara-
annya dan lemah-lembut dalam perkataannya,
maka akan membangkitkan syahwat dan keinginan

daiam hati serta menggelorakan fitnah dalam hati.
Atlah Maha Mengetahui bahwa hati yang sakit

akan bangkit dan menggelora dengan fitnah itu.
Hati itu pasti ada di setiap zarnan dan setiap ling-
kungan, serta terhadap semua wanita walaupun
mereka adalah istri-istri Rasulullah dan ummahatul
mukmininTidakakan ada kesucian yang sempurna
dari segala kotoran dan tidak ada kemurnian yang
sempurna dari segala kekejian, melainkan dengan
menghalangi segala sebab yang dapat membangkit-
kan syahwat dan nafsu dari akar-akarnya.

lantas bagaimana dengan masyarakat di mana
kita hidup saat ini, dalam zaman kita yang penuh
dengan penyakit, kotoran, dan kehinaan ini, serta
fitnah dan syahwat merajalela? Bagaimana dengan
kita saat ini di mana segala hal dapat membangkit-
kan syahwat, membangunkan nafsu, menggelora-
kan libido, dan menyuarakan kebebasan seks?
Bagaimana dengan kita yang berada dalam zarnan
dan lingkungan, di mana wanita sengaja menggoda
dalam futur katanya, mendesahkan suaranya, mem-
berdayakan segala fitnah kewanitaannya, meng-
umbar bisikan-bisikan dan ajakan-ajakan seksual
serta setiap pembangkit syahwat mereka, kemu-
dian mereka membiarkannya berkeliaran dalam
tutur kata dan desahan mereka? Di mana letak
mereka dari kesucian diri? Bagaimana bisa ada
kesucian dalam lingkungan yang kotor demikian?
Padahal, Allah ingin menghilangkan semua itu dari
hamba-hamba-$ya yang saleh dan terpilih.

"...Dan ucapknnl"ah pnknnnn y ang baik. " (aI- Ahzabz
32)

Sebelumnya, mereka telah dilarang bersikap
tunduk dan lemah lembut. Pada bagian ini, Allah
memerintahkan mereka untuk berbicara dalam
perkara-perkara yang makruf dan baik yang tidak
mengandung kemungkaran sedikit pun. Karena,
tema pembicaraan sendiri juga sangat menenfukan
dalam kebangkitan syahwat sebagai gerak-gerik
dan tutur kata. Jadi seharusnya antara wanita dan
lelaki yang asing tidak boleh ada desahan, isyarat,
syair-syair cinta, canda tawa, dan permainan. Se-

hingga, tidak menjadi tempat bagi masuknya setan
dan peluang syahwat baik dalam waktu dekat mau-
pun dalam jarakyang jauh.

Allah Yang Maha Pencipta dan Maha Mengeta-
hui tentang makhluk-Nya dan tabiat pencipkan
mereka, Dialah yang menyatakan pernyataan itu
bagi ummahatul mukmininyang suci agar selalu
berhati-hati dalam berbicara dengan orang-orang
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yang ada di zaman mereka, yang merupakan gene-

rasi terbaik sepanjang sejarah.

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu...."

Secara bahasa, makna dari kata waqara-yaqaru

adalah bermakna berat dan menetap. Namun,
bukanlah makna dari pernyataan itu bahwa mereka
harus tinggal dan menetap selamanya di rumah
sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, yang di-

maksudkan adalah isyarat bahwa rumah mereka
adalah fondasi pokok dan utama bagi kehidupan
mereka. Rumah merekalah yang menjadi tempat
utama dan primer dari kehidupan mereka. Sedang-

kan, yang selain daripada itu adalah sekunder, dj

mana mereka seharusnya tidak merasa berat
berpisah dan harus menetap di dalamnya. Tempat-

tempat sekunder itu hanyalah tempat memenuhi
kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu
dibutuhkannya.

Rumah merupakan tempat yang disediakan
Allah bagi wanita-wanita yang menemukan hakikat
dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Wanita-

wanita yang tidak terkontaminasi, menyimpang,
dan dikotori oleh syahwat. Dan, tidak diperbudak
oleh fugas-tugas yang sebetulnya bukan tugasnya

yang telah disediakan olehAllah dalam fitrahnya.
"Guna mempersiapkan lingkungan yang baik

dan melindungi generasi yang tumbuh di dalam-

nya, Islam mewajibkan pemberian nafl<ah atas laki-

laki sebagai suatu yang fardhu. Sehingga, mem-

berikan kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga

unhrk mempersembahkan segala tenaga, waktu, dan

limpahan kasih sayang dan hati dalam mengawasi

dan membimbing generasi yang mulai merangkak
dan tumbuh. Juga mempersiapkan tugasnya dalam

kedudukannya sebagai istri untuk membina sistem

keluarga, keharumannya, dan kecerahannya.

Pasalnya, ibu yang lelah dengan usaha mencari
nafl<ah, tertekan dengan kewajiban-kewajiban karir,
terikat dengan janji-janji dan jam-jam kerja, dan

menghabiskan segala waktunya untuk mengejar
karir, ... tidak mungkin dapat membina keluarga
yang harum dan cemerlang.Juga tidak mungkin
memberikan hak anak-anak yang tumbuh dalam
pengawasan dan perlindungannya. Rumah tangga
para wanita karir dan bekerja tak lebih dari hotel-

hotel dan tempat-tempat penginapan. Keharuman
tidak mungkin tersebar di dalamnya sebagaimana

keharuman yang seharusnya tersebar dalam rumah
tangga pada umumnya.

Hakikat rumah tangga tidak akan terwujud bila
tidak diciptakan oleh seorang wanita. Keharuman
rumah tangga tidak akan semerbak bila tidak
diembuskan oleh seorang istri. Kasih sayang dalam

rumah tangga tidak akan tersebar melainkan di
tangan seorang ibu. Jadiwanita, istri, dan ibuyang
menghabiskan waktunya, tenaganya, kekuatan
ruhnya dalam bekerja dan berkarir tidak menye-

barkan apa-apa dalam kehidupan rumah tangga,

melainkan tekanan, kelelahan, dan kebosanan.
Sesungguhnya keluarnya wanita dari rumah unhrk

bekerja merupakan bencana yang hanya diper-
bolehkan bila kondisi darurat terjadi. Sedangkan,

bila manusia menganjurkannya padahal mereka
mampu menghindari hal itu, maka itu telah beru-
bah menjadi laknatyang menimpa ruh-ruh, nurani-

nurani, dan akal, dalam zamanyang terbalik, keji,
dan sesal"l3

Sedangkan, keluarnya wanita bukan karena
mengejar karir dan bekerja, yaitu keluar untuk
bercampur baur dengan lelaki, bersenang-senang,
bersenda gurau, dan beranjangsana dalam ldub-
klub dan perkumpulan-perkumpulan, itulah ku-
bangan dalam lumpur hitam yang menjerumuskan
ke dalam kehidupan binatang.

Wanita di zanan Rasulullah telah biasa keluar
untuk shalat tanpa ada larangan secara syariat
dalam hal ini. Namun, pada saat itu zarnan di mana

kehormatan dijunjung tinggi dan ketalavaan men-
jadi pegangan. Wanita keluar untuk shalat dalam
keadaan terbungkus tidak menampakkan anggota
tubuh yang membawa fibrah sedikit pun. Walaupun

demikian, Aisyah r.a. tidak menyukai keluarnya
wanita untuk shalat setelah wafatnya Rasulullah.

Dalam kitab Shnhih Bukhnridan Shahih Muslim,

Aisyah r.a.berkata,

"Wanita-w anita knum mukminin menghadiri shalnt

fajar (subuh) bersama Rnsulullah. Kemudian mereka

kembali ke rumah merekn dengan memalui sekndnng-

selendangmerekn, merela tidak dikenal larena masih

gelap."

Dalam l<ttab Shnhih Bukhnridan Shnhih Muslim"

Aisyah r.a. berkata,

"Seandainya Rnsulullah menjumpai apa yang telah

diperbuat olehwanita dari hnl-halyangbaru padn saat

13 Dikutip dari kitab as-Saiam al-Alami wal Islam bab "Salamul Bait'hlrn. 4455 Darusy-syuruq.
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ini, makn beliau pasti melnrangmerekn pergi ke masiid-

masjid sebagaimana wanita Bani Israel dilarangjuga
dahulu kala."

lantas apa yang diperbaharui oleh para wanita
pada masa Aisyah r.a.? Dan, apa saja yang mereka
lakukan sehingga Aisyah sampai berpendapat
bahwa seandainya Rasulullah masih hidup, maka
beliau pasti melarang mereka dari shalat di masjid?

Lalu bandingkan dengan apayang terjadi dizaman
kita saat ini dan kita lihat dengan mata kepala kita
sendiri?

"...Dan janganlah lcamu berhias dan bertingknh laku

seperti orang jahiliah yang dahulu...."

Yaitu, janganlah kalian berhias pada saat harus
menunaikan kebufuhan dan terpaksa harus keluar
dari rumah setelah Allah memerintahkan kalian
untuk tingsal di rumah. Wanita padazarnmtjahiliah

memang bertabarruj atau berhias agar menor.

Namun, semua riwayat yang menyebutkan tabarruj
jahiliah yang dahulu sebetulnya sederhana dan

masih punya rasa malu bila dibandingkan dengan
tabarruj yang terjadi pad a zarnanjahiliah abad kita
ini.

Mujahid berkata, 'lManita keluar dan berjalan di
antara laki-laki itulah gambaran tabarruj jahiliah

dahulu."
Qatadah berkata, "Mereka berjalan dengan leng-

gak-lenggok dan genit. Maka, Allah pun melarang
perilaku demikian."

Muqotil bin Hayyan berkata, 'Tabarruj adalah

meletakkan jilbab (ktrimar) di atas kepala, namun
tanpa diikat. Sehingga, melingkari kalung-kalung
mereka, anting-anting mereka, dan leher mereka.

Semua ifu tampak dari wanita, itulah yang dinama-
kan dengan tabarruj."

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, "Sebagian

wanita di antara wanita-wanita jahiliah berjalan di
tengah-tengah laki-laki dengan membuka dadanya
(bukan payudara) tanpa ditutup oleh apa pun.

Kadangkala leherny4 punuk-punuk rambutnya dan

anting-antingnya juga ikut ditampakkan. Maka,
Allah pun memerintahkan kepada wanita-wanita
mukminat untuk menutupnya dalam kondisi-kon-
disi dan keadaan-keadaan mereka."

Ifirlah beberapa gambaran tentang tabarruj dalam

masa jahiliah, yang ingin dikoreksi oleh Al-Qur'an
yang mulia, agar membersihkan masyarakat islami
dari segalapengaruhnya dan menjauhkan mereka
dari faktor-faktor fitnah, serta godaan-godaan pe-

nylmpangan. Juga agar meninggikan adab-adab,

persepsi-persepsi mereka, perasaan-perasaan mereka,

dan cita rasa mereka.
Kami mengatakan "cita rasa", karena cita rasa

manusia memang terpana dengan kecantikan dan

lekukiekuk tubuh yang telanjang. Ia merupakan
cita rasa yang mendasar dan keras. Dan, cita rasa

itu tanpa diracukfn lebih rendah dari cita rasa yang

terpana dengan liecantikan yang dengan malu-malu
dan sederhana, serta apa yang dibangkitkan oleh-
nya dengan kecantikan ruh, kecantikan menjaga
diri, dan kecantikan perasaan-perasaan.

Standar dan barometer ini tidak pernah salah
dalam mengenal ketinggian derajat manusia dan
kemajuannya. Sesungguhnya sifat malu adalah ke-
cantikan yang hakiki dan tinggi. Namun, kecanti-
kan yang demikian tidak akan dapat dirasakan oleh
orang-orang jahiliah, yang memandang bahwa
kecantikan itu hanyalah tubuh dan daging yang
telanjang. Dan, mereka tidak tertarik melainkan
hanya dengan daya tarik fisik yang nyata.

Nash Al-Qur'an mengisyaratkan tabarruj jahiliah

bahwa ia merupakan peninggalan abad jahiliah, di
mana orang-orang yang telah melampaui abad
jahiliah itu harus menanggalkannya. Seyogianya
mereka telah mencapai persepsi, idola, dan cita rasa
yang lebih tinggi dan membebaskan diri dari per-

sepsi, idola, dan cita rasa jahiliah.

Jahiliah itu bukanlah periode sejarah tertentu
dalam wakhr yang terbatas. Namun, sesungguhnya
ia adalah kondisi dan situasi masyarakat dalam bentuk
tertentu yang memiliki persepsi tertentu tentang
kehidupan. Kemungkinan adanya kondisi ini dan
persepsi ini adalah sangat mungkin pada zaman
manapun dan tempat manapun. Jadi, kondisi dan
persepsi itulah yang menjadi tolok ukur ada tidak-
nya jahiliah di suatu tempat dan di suatu zaman.

Dengan standar ini, kita menemukan diri kita
sedang berada di alam jahiliah yang membabi buta,
perasaan yang membafu, persepsi binatang, yang
jatuh hingga ke derajat yang paling hina dan rendah
dari seluruh manusia. Kita menyadari sepenuhnya
bahwa tidak ada kebersihan, kesucian, dan keber-
kahan menjalani kehidupan dalam masyarakat
seperti ini, yang tidak menjalani dan menjadikan
pegangan sarana-sarana penyucian dan kebersihan
yang ditentukan oleh Allah sebagai jalan bagi ma-

nusia untuk menyucikan diri dari kotoran dan

membebaskan diri dari jahiliah yang pertama.

Orang yang pertama yang menjalani dan meme
gang prinsip itu adalah para Ahlul Bait istri dan
keluarga Rasulullah, meskipun tidak diragukan
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bahwa mereka adalah orang-orang yang suci, ber-
sinar, dan bersih.

Al-Qur'an yang mulia mengarahkan istri-istri
Rasulullah agar memegang sarana-sarana itu. Ke-
mudian mengikat hati mereka dengan Allah. Juga
mengangkat pandangan mereka kepada ufuk yang
bersinar cerah di mana mereka mengambil cahaya
darinya dan bantuan untuk menapaki secara ber-
angsur-angsur ke tingkat-tingkat yang tinggi me
nuju ufukyang cerah itu,

"...Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah qakaL dan
taatilah Allah dan Rnsul-Nya...."

Ibadah kepada Allah bukanlah mengasingkan
diri dari perilaku sosial dan akhlak dalam ke-
hidupan. Namun, ibadah itu merupakan jalan me'
nuju tingkatyang tinggi dan merupakan bekal yang
dengannya para pejalan kaki dan pelancong mem-
bekali diri untuk menempuh perjalanan yang pan-
jang itu. Oleh karena ihr, mau tidak mau harus ada
jalinan hubungan dengan Allah sehingga darinya
firrun banfu an dan perbekalan. Dan, mau tidak mau
harus ada jalinan hubungan dengan Allah sehingga
hati menjadi bersih dan suci. Mau tidak mau harus
ada jalinan hubungan dengan Allah sehingga sese
orang dapatmenanggalkan dan membebaskan diri
dari segala kebiasaan manusia, adat-istiadat suatu
masyarakat, dan tekanan lingkungan.

Dengan demikian, dia akan merasakan bahwa
dia lebih tinggi dan lebih terarah dengan hidayah
daripada orangorang dan manusia lain, masyarakat
dan lingkungannya. Pada kondisi demikian, pantas
lah dia memimpin orang-orang yang lain kepada
cahaya yang telah dilihatnya. Bukan sebaliknya,
orang-orang lain yang akan menunfunnya kepada
kegelapan dan kejahiliahan yang menenggelamkan
kehidupannya ketika ia berpaling dan menyimpang
dari jalan Allah.

Islam merupakan suatu kesatuan yang meng-
himpun syraFsylar, adabadab, akhlak, syariat, dan
sistem-sistem. Semua itu berada dalam kesatuan
logika akidah. Masing-masing dari unsur itu me-
miliki peran sendiri-sendiri dalam merealisasikan
akidah tersebut; dan semua unsur itu berjalan se
iring dalam arah yang sama. Dari perhimpunan dan
keserasian itulah keberadaan dan eksistensi umum
dari agama ini berdiri. Dan, tanpa kedua hal itu
eksistensi tersebut tidak akan pernah berdiri.

Oleh karena itu, perintah mendirikan shalat,
menunaikan zakat, dantaatkepada Allah dan rasul-
Nya merupakan penutup pengarahan terhadap cita

rasa dan akhlak perilaku ahlul bait yang mulia.
Karena, pengarahan-pengarahan itu tidak mungkin
terlaksana tanpa ibadah dan ketaatan. Dan, semua
memiliki tujuan, hikmah, dan target,

"...Sesungguhnya Allah bermalrsud hendak meng-
hilnngkan dosa dari kamu, hai alilul bait dnn mem-
bersihkan knmu seb*sih-bersihny a." (al-Ahzab: 33)

Dalam ungkapan ayat ini terdapat isyarat yang
sangat banyak; dan semua isyaratitu sangatlembut,
tipis, dan penuh kasih sayang.

Mereka dinamakan ahlul bait dengan tanpa
keterangan tambahan unfuk kata bait'rumah' . Se
olaholah baitltu adalah Daifsatu-satunya di alam ini,
yang memiliki sifat keistimewaan dan kekhususan.
Sehingga, bila dikatakan bait, maka orang akan
mengenalnya langsung dengan sejelas-jelasnya dan
dapat membayangkan dalam pikirannya tentang
gambaran sifat-sifatnya dengan jelas dan terang.
Demikianlah halnya bila orang mengatalian Ka'bah,
maka Ka'bah akan tergambar dengan jelas karena
orang telah mengenal sifat-sifatnya dan ia adalah
satu-satunya di alam ini. IG'bah itu juga dinamakan
dengan Baitullah, kemudian bait sajadan dinama-
kan juga dengan al-Bait al-Haram Jadi ungkapan
tentang " b aitRasulullah" merupakan penghormat-
an, kemuliaan, karakteristik, keutamaan, dan ke-
khususan yang sangat agung.

Allah berfirman, "Sesungguhnya Alkh bermnksud
hendak menghilangknn dosa dari knmu, hni ahlul bait,
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. "

Dalam ungkapan ini, terdapat kelembutan ten-
tang penjelasan sebab pembebanan taklif syariat
dan tujuannya. Kelembutan yang mengisyaratkan
bahwa Allah ingin menjadikan manusia merasakan
bahwa DiaYang Mahatinggi dengan Zat-Nyayang
menyucikan mereka dan menghilangkan kotoran
dari mereka. Itu merupakan pengawaun yang tinggl
dan langsung kepada keluarga (Dart) Rasulullah.
Kita membayangkan siapa yang mengatakan itu
yaitu Allah, Tuhan sekalian alam yang telah ber-
firman kepada alam semesta ini,

'Jadilah, maka jadil"ah za. "(Yaasiin: 82)

Dia adalah Allah Yang Mahatinggi, Mahamulia,
Maha Menguasai, Mahaperkasa, Maha Memaksa,
Mahasombong. Ketika kita membayangkan Siapa
Yang Menyatakan kalimat itu, kita akan menyadari
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betapa mulia dan agungnya pujian tersebut.
Allah berfirman tentang pujian itu dalam kitab-

Nya yang dibacakan dalam komunitas malaikat.
Dan, dibacakan pula dalam alam dunia ini di setiap
tempat dan di setiap waktu. Bermiliar-miliar hati
beribadah dengannya, dan bermiliar-miliar lisan
menyebutkannya dan menggerakkan bibirnya
untuk membacakannya.

Akhirnya, sesungguhnya Allah menjadikan pe-

rintah-perintah dan pengarahan-pengarahan se-

bagai sarana untuk menghilangkan kotoran dan
menyucikan rumah. Sesungguhnya penyucian itu
terjadi dari proses pembersihan. Sedangkan, pem-
basmian kotoran terjadi dengan sarana-sarana yang
dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia bagi
dirinya sendiri, serta dengan sesuafu yang mereka
realisasikan dalam kehidupan nyata mereka.

Inilah jalan Islam. Ia adalah perasaan, kesadaran,
dan talcwayang ada dalam hati, sekaligus perilaku
dan perbuatan dalam hidup yang nyata. Dengan
kedua hal itu, Islam pun menjadi sempurna. Dan,
dengan keduanya terealisasilah tujuan-tujuannya
dan arahan-arahannya dalam kehidupan.

Pengarahan terhadap istri-istri Rasulullah ini
diakhiri dengan pengarahan yang hampir sama
dengan pengarahan awalnya. Yaitu, dengan meng-
ingatkan mereka tentang ketinggian kedudukan
mereka, keistimewaan mereka atas seluruh wanita
lain, kehormatan mereka bersama Rasulullah. Juga
dengan mengingatkan mereka tentang nikmat
Allah atas mereka di mana Dia menjadikan rumah-
rumah mereka sebagai tempat furunnya wahyu Al-
Qur'an, tempat bertaburnya hikmah, dan sebagai
mercusuar cahaya hidayah dan iman,

'Dan, ingatlnh apayang dibacaknn di rumahmu dari
ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabi). Sesung-

guhnya Allah adalah Mahalembut lagi Maha Me-
ngetahui." (al-Ahzab : 34)

Sesungguhnya peringatan itu merupakan karunia
yang sangat besar. Manusia harus selalu diperingat-
kan agar tidak menyia-nyiakannya. Juga agar jiwa
merasakan ketinggian dan kemuliaan nilainya,
kelembutan penciptaanAllah di dalamnya, dan ke-
luasan nikmat Allah yang tidak dapat dihitung.

Peringatan ini juga muncul dalam penutup se-
ruanyang dimulai dengan pemberian hak memilih
kepada istri-istri Nabi antara pilihan kenikmatan
dan perhiasaan dunia dengan pilihan yang lebih
mengutamakan Allah, Rasulullah, dan hari akhirat
Maka, tampaklah kebesaran nikmat Allah yang

dengannya istri-iski Nabi itu diistimewakan. Dan,
jelaslah pula kehinaan dunia beserta segala ke-
nikmatan dan perhiasannya.

sifat-sifat Pokok r"":; Muslim
Dalam nuansa penyucian jamaah Islamiah, pem-

bentukan kehidupannya dengan berasaskan atas
nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, lelaki dan wanita
dalam hal ini adalah sama. Karena, dalam hal ini ke-
dudukan mereka adalah sama. Al-Qur'an pun me-
nyebutkan sifat-sifat yang dapat mereatsasikan
nilai-nilai itu dengan sangat teliti, panjang lebar, dan
terperinci,

+-"*b<-v?iJ'n+:iV<''t;-5'::'Y
trg26e4i2)\;'""s.+2)bd:PI|:4tflV
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"Sesunguhnya lnki-lnki dnn wanitn yangmuslim, lnki-
lnki dan wanita yang mukrnin, lnki-laki dnn wanita
yang tetap dalam ketaatannya, kki-kki dan uanita
yang bmar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-l,aki
d an w anita y ang khu"sy u, kki - lnki dnn w anita y ang b n -

sedeknh, kki-lnki dan wanita yang berpuasa, kki-kki
d.an wanita yang memelihnra luhorm.atannya, lnki-lnki
dan wanita yang bany ak menyebut (nnma) Allnh, Allnh
tel^ah menyedi"aknn untuk mneka ampunnn dan pahnln
yng besar."(al-Ahzab: 35) .

Sifat-sifatyang banyak dan dikumpulkan dalam
ayat ini saling membantu dan saling menopang
dalam membentuk jiwa yang muslimah. Yaitu,
Islam, iman, taat, jujur, sabar, khusyu, sedekah,
puasa, penjagaan kemaluan, dan berzikir kepada
Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tiaptiap sifat
itu memiliki nilai dan normanya dalam membangun
pribadi yang muslim.

Islam adalah penyerahan diri, sedangkan iman
adalah pembenaran dan kepercayaan. Di antara
keduanya terdapat hubungan yang erat dan kuat.
Atau, dapat diibaratkan bahwa salah satunya meru-
pakan wajah kedua dari yang lain. Jadi, penyerahan
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diri itu merupakan kelaziman dari pembenaran dan

kepercayaan. Pembenaran dan kepercayaan yang

sungguh-sungguh dan benar harus melahirkan
sikap penyerahan diri.

Al-qunut itu adalah ketaatan yang timbul dari
iman dan Islam, bersumber dari keridhaan yang
berasal dari dalam diri sendiri bukan timbul dari
pemaksaan dari luar diri sendiri.

Ash-shidqu adalah sifutyang mengeluarkan setiap

orang yang tidak bersifat dengannya dari barisan
umat Islam karenaAllah berfirman,

" S e s unggu hny a I ang me ngad a - a dakan ke b o ho ngan,

h"anyalah orang-lrang y ang tidnk beriman lcepadn ayat
ayat Allah, dan merekn itulah orang-orangpendusta,"
(an-Nahl: 105)

Jadi, para pendusta itu keluar dari barisan, yaitu
barisan umat Islam yang jujur ini.

Ash-shabru adalah sifat yang lazim dan harus
dimiliki seorang muslim, di mana tidak mungkin se
orang muslim mampu memikul akidahnya, me-
ngemban akidahnya, dan melaksanakan segala beban

taklifnya melainkan dengan sifat itu. Akidah is-

lamiah menuntut adanya kesabaran dalam setiap
langkah di antara langkah-langkahnya. Yaitu, ke-

sabaran atas syahwat nafsu; kesulitan-kesulitan dak-

wah; hinaan-hinaan manusia; penyimpangan nafsu
beserta kelemahannya, pembekokannya, dan ke
anekaragamannya; ujian, cobaan, dan fitnah; kese
nangan dan kesempitan. Kesabaran atas kedua hal
ifu merupakan perkarayang sangat susah dan sulil

Al- khusy u adalah sifat hati dan anggota-anggota
badan lainnya, yang menunjukkan atas terpe-
ngaruhnya hati dengan kebesaran Allah, dan me
rasakan kebesaran dan ketalavaan kepada-Nya.

At+ashadduq merupakan sifat yang menunjuk-
kan kesucian diri dari kebakhilan jiwa, perasaan

kasih sayang kepada sesama manusia, saling peduli
dan sepenanggungan dalam jamaah Islamiah, pe-

menuhan hak atas harta benda, dan kesyukuran
atas anugerah nikmat.

Ashth.aum. Nash Al-Qur'an di atas menjadikan-
nya sebagai isyarat bagi sifat-sifat tentang kehidup
an seorang muslim yang stabil, permanen, dan sis-

tematis. Ia merupakan sarana penguasaan diri atas

segala kebutuhan primer, pelatihan diri bagi ke-
tahanan dan kesabaran dalam perkara-perkara yang

asasi dalam kehidupan, penetapan dan penstabilan

keinginan, dan penekanan atas misi dominasi ma-

nusia atas segala sifat dan unsur kebinatangan.
Htfurl farji adalah segala proses penyucian;

pengendalian kecenderungan yang paling keras
dan palingmendalampada susunan ciptaan manu-
sia; penguasaan atas dorongan yang tidak mungkin
dapat diatasi melainkan hanya oleh orang-orang
yang bertalrwa dan ditolong oleh Allah Ia mengan-
dung pengafuran hubungan-hubungan lawan jenis

dengan tujuan yafs lebih tinggi dari sekadar pe-

muasan dorongan nafsu daging dan darah dalam
pertemuan antara lelaki dan wanita. Ia menetapkan
penundukan hubungan itu kepada syariatAllah dan
mengarahkan kepada pencapaian hikmah yang
tinggi dari penciptaan dua jenis manusia dalam
memakmurkan bumi dan meninggikan nilai dan
taraf hidup.

D<akarallaha katsiran adalah lingkaran dan
episode yang mengaitkan antara aktivitas seluruh
manusia dengan akidahnya kepada Allah. Juga
kesadaran akan kehadiranAllah dalam setiap saat.

Sehingga, segala getaran nurani dan gerakannya
sama sekali tidakpernah terpisah dari ikatanyang
kuat. Juga merupakan pencerahan hati dengan
sinar dan cahaya zik:r dimana cahaya kehidupan
terpancar di dalamnya.

Orangorang yang di dalam diri mereka terhim-
pun sifat-sifat ini, yang saling mendukung dan
membantu dalam pembentukan pribadi muslim
yang sempurna... merekalah yang dijanjikan Allah,

"...Ah[nh telnh menyediakan untuk merekn ampunan
dan pahal"a yang besar." (al-Ahzab: 35)

Demikianlah nash ini mengupas secara umum
bahasan tentang sifat muslim dan muslimah be-

serta tiang-tiang kepribadiannya, setelah ia meng-
khususkan bahasan tentang istri-istri Rasulullah
dalam episode awal dari surah ini. Dan, wanita di-
sebutkan secara khusus di samping lelaki dalam
ayat di atas merupakan bagian dari usaha Islant me
ninggikan standar nilai manusia, mengapresiasi
penilaian masyarakat terhadap wanita, penganu-
gerahan kedudukan yang tinggi kepada mereka di
samping lelaki di mana keduanya berkedudukan
sama dalam berhubungan dengan Allah. Dan, itu
juga merupakan sebagian dari beban akidah ini
dalam proses penyucian, ibadah, dan perilaku yang

lurus dalam kehidupan.

'.K66Ar;"KGJ'\itYrt;ei\'oKli
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Tofsir Fi Zhilalil-Qur' an lX (267) Juz XXII: Akhir al-Ahzab, Saba', tuathir

eUw4is"tKi-Sl6;":ffi r*
<df6<(sV'ri-ffi ,;t€F-;CJ

#;Fte;t:'"6ei,{u'$64u.
tu-+r,;lf-'l;'r(t?g,9t76$ifr
;#",ryrt6t6r^:\\;5"i:\frr"u-jri$u"

kA 3!39r" W,v." l:,3 i "*'',i
gG).q":')\t\4'i:r\JY-'*ArA

W.gqC,?';W'xi6{;&4
Gt:'t 6.y' t ;J{'a -:rti $L;t(

eAU:;,;;gW(v)+'YAJL'wi#i;tt3iei\jt6#^G
+ Jd ;'L,A 4(, :f" H5 "&; s 

*
"Tidaklah pahrt bagi laki{aki yang mukmin
dan tidak (p"la) bagi wanita yang mukmin,
apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan
suatu ketetapa.n, aka"n ada bagi mereka pilihan
(y*S lain) tentang urusan mereka. Barang-
siapa yang mendurhakai Afhh dan Rasul-Nya'
ma^ka sungguhlah dia telah sesat sesat yang
nyata- (36) Dan (ittgtU"ft), ketika kamu berkata
kepada orangyargAllah telah limpahkan nik-
mat kepadanya dan kamu (luga) tetah memberi
niknrat kep adanya.'Thhanlah terus istrimu dan

bertakwakah kepada Allah.' Sedangkan, kamu
menyembunyikan di dalam hatimu aPa yang
Alhh akan menyatakannyan dan kamu takut
kepada manusiq seda^ng Allahlah yang lebih
berhak untuk kamu takuti. Maka' tatkala Zaid
telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu
dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi
orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri
anak-anak angkat mereka" apabila anak-anak
angkat itu telah menyelesaikan keperluannya
daripada istrinya- Dan adatah ketetapan Allah
pasti terjadi. (37)rTidak ada suatu keberatan pun
atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan
Afhh bagrnya. (Allah telah menetapkan yang
demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi
yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ke-

tetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti
berlaku. (3S) (Yaitu) or:rng-orang yang menyam-
paikan risalah-risalah Allah, mereka takut
kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut
kepada seorang (pun) selain kepada Allah.
Dan, cukuplah Allah sebagai Pembuat Per-
hitungan. (39) Muharnmad ihr sekali-kali bukan-
lah bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu, tapi dia adalah Rasutullah dan penutup
nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui
segala sesuahr. (40) Hai orang-orangyangber-
tunan, berzikirlah (dengan menyebut nama)
Aflatr, zikir yang sebanyak-banya]nya- (41) Daru

bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan
petang. (42) Dialah yang memberi rahmat ke-

padamu dan malaikat-Nya (memohonkan
iunpunan untrkmu), supaya Dia mengeluarkan
kamu dari kegelapan kepada cahaya (y""S
terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang ke-
pada orang-orbng yang beriman. (a3) Salam
penghormatan kepada mereka (orang-orang
mukmin rtu) pada hari mereka menemui-Nya
iafahr'Salam.' Dan, Dia menyediakan pahala
yang mulia bagi mereka- (44) Hai Nabi, sesung-

guhnya l€ffii menguhrsmu untrk jadi saksi" dan

pembawa kabar gembira dan pemberi pe-
ringatan. (a5) Dan' untuk jadi Penyeru kepada
agama Allah dengan izin-Nya dan unhrk jadi
cahaya yangmenerangi. (46) Sampaikan kabar
gembira kepada orang-orang mukmin bahwa
sesungguhnya bagi mereka karunia yangbesar
dari Allah. (a7) Dan' ja"nganlah kamu menuruti
orang-orang yang kalir dan orang-orang mu-
nafik itu.Janganlah kamu hiraukan gangguan
mereka danbertawakallah kepada Allah. Dan'
cukuplah Atlah sebagai Pelindung." (48)

Pengantar
Pelajaran ini merupakan episode baru dalam

pengorganisasian kembali sistem kaum muslimin



Juz XXII: Akhir al-Ahzab, Saba', Faathir (268) Tafsir Fi Zhilolil-Qur'an lX

atas dasar pandangan yang Islami. Ia diawali secara
khusus dengan pembatalan hukum sistem adopsi
yangtelah disinggungpada awai surah. Allah telah
menghendaki untuk memerankan langsung (peri-
hal pembatalan tradisi itu dari aspek praktis) de-
ngan tokoh Rasulullah. Yakni, tradisi masyarakat
Arab yang mengharamkan bagi orang tua asuh me
nikahi janda dari anak asuhnya sebagaimana
haramnya menikahi janda dari anak kandungnya
sendiri. Orang Arab tidak bisa menghalalkan secara
praktis janda.ianda anak asuh mereka, kecuali ada
preseden yang memberikan contoh kepada mereka
tentang penetapan kaidah baru itu.

Maka, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk
menanggung beban ini dengan memerankan lang-
sung contoh pembatalan hukum sistem adopsi itu
dalam rangkaian beban umum risalah yang diemban
oleh beliau. Kita akan melihat bagaimana sikap Rasu-
lullah dalam memerankan percobaan ini. Dan, dapat
disimpulkan bahwa selain Rasulullah tidak mungkin
dapat mengemban beban yang berat tersebut, di
mana beliau harus berhadapan dengan seluruh ma-
syarakatyang menentang dengan keras keanehan
dan ketidakbiasaan tersebut karena bertentangan
dengan tradisi adat mereka yang telah mengakar.

Kita akan mendapatkan bahwa komentar atas
peristiwa itu dibahas secara panjang lebar dalam Al-
Qur'an untuk mengikat jiwa-jiwa kaum mukminin
dengan Allah. Juga menjelaskan hubungan orang-
orang yang beriman dengan Allah dan Rasulullah,
nabi mereka. Sekaligus penjelasan tentang tugas
dan kewajiban Rasulullah terhadap mereka.

Semua itu ditujukan untuk memudahkan urusan
tersebut diterima oleh semuapribadiyang ada, dan
menetralkan kembali permasalahan. Juga mene-
nangkan hati orang-orang untuk menerima pe-
rintah dan ketentuan Allah dalam sistem baru itu
dengan lapang dada, ridha, dan penyerahan diri.

Telah dibahas sebelumnya, berkenaan dengan
peristiwa ini, bahwa di sana telah ada ketetapan
bahwa segalaurusan itu mutlak ditanganAllah dan
rasul-Nya. Tidak sepantasnya bagi seorang muk-
min dan tidak pula seorang mukminah, bila Allah
dan rasul-Nya telah menetapkan sesuatu, kemudian
mereka memiliki pilihan lain dalam urusan itu.
Keberatan dan penolakanyang terjadi pada awalnya
terhadap ketentuan ini mengisyaratkan juga bahwa
betapa sulitnya menerima ketentuan yang berat dan
bertentangan dengan adat dan kebiasaan bangsa
Arab yang telah mengakar dan mendarah daging.

Penghancuran Strata Kelas Sosial

'"KJ6\,4;;"fil;;\i;r-:;$q,AiK1J

fi;jiti,,X;;J1 ,;-rAUU':;g{
'lr^''t 1'+ry

'Tidaklah patut brigi lnki-lnki yang mukmin dan tidak
(puk) bagt uanita yangmuhnin, apabila Allnh dan
Rasul-Nya telnh mmetaplan suatu lutetapan, akan adn
bagi mnekn pilihnn (yang Inin) tentang urusan mnekn.
B ar angsiap a y ang mendurlnkni Allah dan Rnsul- Ny a,

makn sunggull"ah dia telnh sesat, sesatyangnyata."(aI-
Ahzab:36)

Diriwayatkan bahwa ayat ini hrun kepad a Zanab
binti Jahsy r.a. ketika Rasulullah hendak meng-
hancurkan strata sosial dan kelas-kelas masyarakat
yang diwarisi secara turun-temurun sebelumnya.
Rasulullah menghendaki masyarakat Islam dalam
kedudukan yang sama laksana gigi-gigi sisir. Tidak
ada keistimewaan seorang pun atas orang lain me
lainkan karena ketakwaannya.

Para budak yang telah dibebaskan dan kabilah
yang berlindung kepada kabilah lain yang lebih
besar (yaitu yang disebut dengan al-mawal) meru-
pakan kelompok masyarakat yang berkelas lebih
rendah daripada fuan-tuan dan kepala-kepala suku.
Di antara mereka itu ada Zatdb:u;r Haritsah bekas
budak Rasulullah yang telah diadopsi oleh beliau
sebagai anak astih. Kemudian Rasulullah meng-
hendaki realisasi dari persamaan yang sempurna
dengan cara menikahkan Zaid dengan wanita mulia
dari bani Hasyim, yaitu kerabat Rasulullah sendiri
yang bernam a 7,unab binti Jahsy

Dengan praktik demikian, Rasulullah ingln meng-
hilangkan segala perbedaan kelas dengan menerap
karurya sendiri secara langsung dalam keluarganya
dan kerabatnya. Perbedaan kelas itu telah begitu
berakar dan sangat keras, di mana ia tidak mungkin
dapat dihilangkan melainkan oleh pelaksanaan dan
contoh praktis dari Rasulullah. Sehingga, kaum
muslimin dapat mengambil contoh darinya dan se
luruh manusia berjalan di atas hidayah yang ditun-
jukkan oleh Rasulullah dalam perkara ini.

Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa
al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas mengenai firman
Allah surah al-fthzab ayat36, "Rasulullah bertolak
pergi untuk meminang bagi anak asuhnya Zaldb:rl
Haritsah. Maka, beliau pun masuk ke rumah Zainab
binti Jahsy al-Asadiyah r.a. dan meminangnya. Ke
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mudian Zainab menjawab,'Aku tidakmau menikah
dengannya.' Rasulullah pun bersabda, Tidak boleh
demikian, menikahlah dengannya!' Dia menjawab,
Wahai Rasulullah, masih adaganjalan daiam diriku,
aku masih harus mempertimbangkan dan memi-
kirkannya.' Ketika mereka berdua sedang ber-
dialog, Allah menurunkan ayat36 surah al-Alzab
kepada Rasulullah. Zainab pun berkata, Wahai
Rasulullah, apakah telah Anda ridhai dia untuk
menikahiku?' Rasulullah menjawab, \a.' Zainab
berkata,'Kalau demikian, aku tidak akan melanggar
ketentuan Rasulullah, diriku telah rela dinikahi
olehnya Qard bin Haritsah)."'

Abu l,uhai'ah meriwayatkan dari Abu Imrah, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah me-
minang Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Haritsah
r.a.,lafu Zianabmenolakdenganperasaansombong
dan lebih tinggi daripada Zud.Dan, dia menjawab,
"Aku lebih baik daripadanya dari segi nasab."
Zanab memang sedikit ketus. Maka, Allah pun
menurunkan ayat 36 surah al-Ahzab.

Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid,
Qatadah, dan Muqotil bin Hayyan bahwa ayatter-
sebut turun kepadaZ-arnab binJahsy r.a. ketika dia
dipinang oleh Rasulullah untuk bekas budaknya
Zudb:ri, Haritsah r.a.. Pada awalnya dia menolak
Zaid, kemudian menerima pinangannya.

Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya riwa-
yat yang lain bahwa Abdurrahman bin Z dblr;,
Aslam berkata,'Ayat tersebut hrun kepada Ummu
Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith r.a. Dia adalah
wanita pertama yang ikut berhijrah (yaitu setelah
perjanjian Hudaibiyah). Maka, dia pun menyerah-
kan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Rasu-

lullah pun menjawab,'Aku menerimanya.' Namun,
kemudian Rasulullah menikahkannya dengan Zaid
bin Haritsah r.a. (yaitu w allnhu a'lam" setelah 7-ud

bercerai dengan 7-atnab). Maka, Ummu Kultsum
dan saudara lelakinya pun marah, dan mereka ber-
kata, 'Sesungguhnya kami menginginkan Rasu-

lullah, namun beliau menikahkannya dengan (bekas)

budaknya.'
Maka, Allah pun menurunkan ayat 36 surah al-

Ahzab.Dan, datang pula perintah yang lebih umum
daripada itu, yaitu ayat6 surah al-Alzab, 'Nabi itu
(hendalorya) lebih utama bagi orang-orang mukmin
dari diri merel(n sendiri dan istri-istrinya adal"ah ibu-

ibu merekn. Dan, orang-nrang yang mempurryai hu'

bungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-
mewarisi) di dalam Kitab Alkh daripada zrang-orang

mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau
knmu mau berbuat baik lupada saudara-saudaramu
(seagama). Adalnh yang demikian itu telnh tutulis di
dalam Kitab (Alkh).'Jadi, ayat yang sebelumnya
adalah khusus, {Lan ayat yang ini adalah lebih
umum."

Dalam riwayat yang ketiga, Imam Ahmad di-
beritakan suatu hadits oleh .Lbdurrazzaq dari
Ma'mar, dari Tsabit al-Banani bahwa Anas r.a.

berkata, "Rasulullah melamar bagi Julaibibla se-

orang gadis dari kaum Anshar kepada bapaknya.
Bapaknya menjawab, 'Aku harus memusyawarah-
kan dengan ibunya dulu.' Rasulullah bersabda,
'Baikkalau demikian.'

Maka, orang ifu pun bertolak menuju istrinya.
Kemudian dia menyinggung perkara tersebut.
Istrinya menjawab, :fidak, demi Allah!Jadi, Rasu-

lullah hanya menemukanJulaibib bagi jodoh anak
kita? Padahal, kita sebelumnya menolak lamaran
Fulan dan Fulan.'

Anak gadis itu dari balik tabirnya mendengar
perbincangan itu. Maka, ayah anak gadis itu pun
hendak memberitahukan Rasulullah mengenai
kepuhrsan tersebul lalu berserulah anak gadis itu,
"Apakah kalian ingin menolak pinangan Rasulullah?

Bila beliau telah meridhainya bagi kalian, maka
nikahkanlah (aku dengannya).' Seolah-olah anak
gadis itu menentang kepuhrsan kedua orang fua-

nya. Dan, merekh berdua pun berkata, 'Benar, dia
telah berkata jujur.'

Maka, ayahnya pun bertolak menuju Rasulullah
dan berkata, 'Bila Anda telah meridhainya, maka
kami pun meridhainya.' Rasulullah bersabda,'Se'
sungguhnya aku telah meridhainya.' Maka, Rasu-

lullah menikahkannya.
Kemudian suatu saat masyarakat Madinah di.

kejutkan oleh suatu peristiwa. Maka, Julaibib pun
memacu hewan hrnggangannya. Setelah itu masya-

rakat menemukannya telah meninggal, dan di se
kitarnya terdapat beberapa orang musyrik yang
telah dibunuhnya. Aku telah melihat wanita ihr, dan

sesungguhnya rumahnya adalah rumah yang paling

dermawan di Madinah."
Riwayat-riwayat ini bila benar, maka ia mengait-

kan ayat ini dengan pernikahan Zanab binJahsy
dengan TatdbnHaritsah, atau pernikahannya de

14 Dia termasuk di antara mawali 'orang yang berlindung kepada suku lain'
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ngan Ummu Kultsum binti Uqbah binAbi Mu'ith.
Sedangkan, riwayat yang ketiga kami tetapkan

dari Julaibib, karena ia menunjukkan logika ling-
kungan yang ingin dihancurkan oleh Islam. Dan,
Rasulullah sendiri mewakili dalam perubahannya
dengan perbuatan dan sunnahnya langsung. Ia
merupakan salah satu bagian dari penataan ulang
sistem kaum muslimin di atas dasar logika Islam
yang baru, persepsinya bagi nilai-nilai di atas dunia
ini, dan pembebasan kecenderungan sikap bebas
yang didasari oleh manhaj Islam yang bersumber
dari ruhnyayang agung.

Namun, nash ayat ini lebih umum dari kasus-
kasus khusus itu. Bisa jadi ia ada hubungannya
dengan pembatalan sistem adopsi, halalnya me-
nikahi mantan istri anak angkat, dan kasus me-
nikahnya Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy r. a.

setelah perceraianny a dari Zud bin Haritsah. Per-

kara ini telah menggoncangkan masyarakat jahiliah
pada saat itu dengan goncangan dahsyat. Hingga
saatini pun banyak musuh Islamyang menjadikan
kasus itu sebagai objek tuduhan atas Rasulullah dan
mengembangkannya menjadi cerita<erita yang
mengada-ada.

Apa pun sebab turunnya ayat itu seperti yang
disebutkan dalam riwayat-riwayat ihr ataukah ber-
kenaan dengan perrrikahan Rasulullah de ngan 7,anab
binti Jahsy r.a., maka sesungguhnya kaidah yang
ditetapkan oleh ayat itu lebih umum dan lebih men-
cakup. Juga lebih mendalam dalam jiwa-jiwa kaum
muslimin, kehidupan, dan persepsi mereka yang
murni dan bersih.

Pengoreksian ini merupakan bagian dari koreksi
akidah yang telah mengakar dalam komunitas per-
tama dari orang-orang yang beriman itu dengan
permanen <ian hakiki. Jiwa-jiwa mereka telah me
yakininya dan perasaan-peraszum mereka telah me-
nerimanya.

Koreksi dan kaidah itu adalah bahwa mereka
tidak berkuasa apa-apa atas diri mereka sendiri.
Dan, mereka tidak berhak menenfukan urusan apa-

apa bagi diri mereka sendiri. Karena, sesungguh-
nya mereka dan apa yang ada di tangan mereka
adalah milik mutlak dari Allah. Dia mengatur
mereka sesuai dengan kehendak-Nya dan memilih
bagi mereka apa yang diinginkan-Nya.

Sesungguhnya mereka hany'alah bagian kecil
dari alam semesta ini yang berjalan sesuai dengan
aturan-Nya yang umum. Pencipta alam semesta ini
dan Pengaturnya, menggerakkan mereka sesuai
dengan gerakan alam semesta yang umum. Dia

membagikan perzrn-peran mereka dalam alam se-

mesta ini, dan Dia menetapkan gerakan-gerakan
mereka di atas pentas alam semestayang agung ini.

Mereka sama sekali tidak punya hak memilih
peran yang mereka inginkan untuk diperankan,
karena mereka tidak mengenal secara sempurna
tentang alam senpsta ini. Dan, mereka pun tidak
berhak memilih gerakan yang disenangi, karena
apayang mereka'senangi bisa jadi tidakcocok dan
serasi dengan peran yang telah dikhususkan atas
mereka. Mereka bukanlah pemilik pentas dan
pengafur skenario, namun mereka hanyalah pe-

main dan aktor. Bagi mereka balasan dan upah atas

suatu amal perbuatan. Dan, mereka sama sekali
tidak bisa mendapatkan dan berkuasa untuk me
nentukan hasil.

Pada saat itulah mereka telah menyerahkan diri
seutuhnya kepada Allah. Mereka telah menyerah-
kan jiwa dengan segala isinya. Jadi mereka tidak
memiliki apa-apa lagi. Pada saat itulah jiwa-jiwa
mereka serasi dan cocok dengan alam semesta.
Gerakan-gerakan mereka pun serasi dengan per-
putarannya yang umum. Mereka berjalan di atas
bumi ini dengan penuh keserasian dan kecocokan
sebagaimana berjalannya plapet-planet dan bintang-
bintang dalam sumbu peredaraannya. Ia tidak per-
nah berusaha keluar darinya dan tidak pula hendak
memperlambat atau mempercepat dalam peredara-

annyayang serasi dengan peredaraan alam semesta
ini.

Pada saat itulah jiwa-jiwa mereka rela dengan apa
pun yang datang dari ketentuan Allah. Karena,
perasaan batin merekayang tersambung pasti me-
yakini bahwa ketentuan qadar Allahlah yang me-
ngafur segala sesuafu, setiap orang, setiap kasus,
dan setiap keadaan. Mereka menerima ketenfuan
qadar Allah dengan kesadaran yang tenang, me-
yakinkan, dan tenteram.

Sehingga, sedikit demi sedikit mereka pun tidak
lagi merasakan pahitrrya kejadian yang tiba-tiba dan
kejutan-kejutan yang menimpa mereka dari keten-
tuan qadar Allah. Mereka pun tidak lagi berkeluh
kesah dan merana karena hal itu dapat diatasi de-

ngan perasangka baik kepadaAllah. Dan, mereka
pun tidakmerasakan pedih dan sakitkarenahal itu
dapat diatasi dengan kesabaran. Mereka benar-
benar menerima qadar Allah dengan penuh kesa-
daran, dengan penantian yang menenangkan dalam
perasaannya, dikenal oleh nuraninya. Kemudian
segala kejutan, goncangan, dan keanehan tidak
mempengaruhinya sedikit pun.
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Oleh karena itu, mereka tidak pernah meminta
disegerakan perputaran planet untuk menyelesai-
kan urusan yang ingin mereka tuntaskan. Mereka
tidak pernah meminta agar kejadian-kejadian diper-

lambat karena mereka memiliki kebutuhan yang

ingin direalisasikan segera, walaupun kebutuhan
itu adalah kemenangan dahvah dan kekokohannya.

Mereka hanya menjalani kehidupan ini pada
jalurnya sesuai dengan ketentuan qadarAllah. Ke-

tentuan qadar itu pasti terlaksana, dan mereka me
nerimanya dengan ridha dan tenang. Mereka me-

ngeluarkan segala daya dan upaya yang mereka
miliki; baik berupa ruh semangat, usaha, maupun

harta benda tanpa tergesa-gesa dan tekanan serta
tanpa merasa berat hati. Mereka benar-benar yakin

bahwa apa yang mereka lakukan adalah ketenfu an

yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qadar-Nya,

dan apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang

akan terjadi. Mereka meyakini bahwa segala urus-
an tergantung dan terkait erat dengan waktu dan

ketetapannya yang telah digariskan.
Sesungguhnya penyerahan diri secara mutlak

kepada Allah merupakan tuntunan yang menuntun
mereka dalam melangkah dan mengatur gerakan

dan perilaku mereka. Mereka merasa yakin, ten-

teram, dan damai ditunfun oleh kekuasaan Allah.
Dan, mereka berjalan dengan kesederhanaan, ke-

mudahan, dan kelembutan.
Namun, bersama dengankeyakinan itu, mereka

berkarya dengan sebaik-baiknya dan semampu

mereka. Mereka mengeluarkan segala daya dan

upaya, tanpa menyia-nyiakan waktu dan usaha se
dikitpun. Mereka tidak meremehkan segala sarana

dan daya sedikit pun. Kemudian mereka tidak mem-

bebani diri mereka dengan sesuatu yang tidak
mungkin mereka pikul dan emban. Dan, mereka
pun tidak berusaha keluar dari kemanusiaan mereka
lengkap dengan segala karakter dan kekhusus-
annya; baik berupa kelemahan maupun kekuatan.

Mereka tidak membuat-buat pengakuan tentang
sesuatu yang tidak mereka miliki baik dalam diri
mereka, perasaan, maupun kekuatan mereka.
Mereka sama sekali tidak ingin dipuji dengan se-

suatu yang belum pernah mereka kerjakan. Dan,
mereka pun tidak pernah menyatakan sesuatu yang

tidak pernah mereka kerjakan.
Keseimbangan antara penyerahan total kepada

Allah ini dengan usahayang maksimal disertai se-

gala daya dan upaya serta sikap yang sedamai dan

setenang mungkin . .. inilah yang membentuk tabiat
kehidupan dalam komunitas pertama dari generasi

Islam serta membenhrk karakter dan keistimewaan
mereka. Dan, semua itulah yang menjadikan mereka

layak mengemban amanat akidah yang enggan

diterima oleh gunung-gunung.
Kekokohan tuntunan koreksi pertama dan asasi

dalam relung-relung hati yang paling dalam, itulah
yang menjamin rpalisasi keajaiban-keajaiban yang

telah diwujudkan oleh komunitas pertama dari ge-

nerasi Islam pada zarnanmereka dan dalam masya-

rakat dunia pada saat itu. Itulah yang menjadikan
langkah-langkah dan gerakan-gerakan mereka se-

iring dengan perjalanan planet dan tahapan-tahapan

zaman. Hal itulah yang menjamin urusan mereka'
tidak pernah berbenturan atau bertabrakan, se-

hingga menjadi terhamb at atauterlambat disebab-

kan oleh benturan dan tabrakan itu. Dialah yang
telah memberkahi segala usaha, sehingga mem-
buahkan hasil yang manis dan berlimpah dalam

waktu yang singkat.
Peralihan yang terjadi dalam jiwa-jiwa komunitas

generasi muslim pertama ifu telah meluruskan
gerakan-gerakan mereka seiring dengan gerakan

seluruh alam semesta. Juga sesuai dengan keten-
tuan qadar Allah yang mengatur segala alam se-

mesta ini. Peralihan yang terjadi dalam jiwa-jiwa

komunitas generasi musiim pertama itu merupa-
kan mukjizat yang paling besar di mana tidak se-

orang pun mampu mengembannya. Namun, ia ter-
laksana secara sempurna dengan keinginan Allah
yang langsung. Dialah yang telah menciptakan
langit, bumi, planet-planet, dan bintang-bintang. Dia
pula yang mengatur keserasian antara langkah-
langkah dan perputarannya dengan keserasian
yang berciri khas Ilahi itu.

Ke arah hakikat inilah, di mana banyak ayat
datam Al-Qur'an mengisyaratkan kepadanya,

"sesungguhnya knmu tidak akan dapat memberi pe'
tunjuk kepada lrang Wng kamu knsihi, tetapi Allah
memb eri p etunjuk kep adn orang y ang diluhnzdaki- Ny a.

Dan, All.ah lzbih mrngetahui orang-orang yang ffmu me-

nerima p etunj uk. " (al-Qushash: 56)

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka men'
dapat petunjuk, tetapi All"ah yang memberi petunjuk
(memberi taufk) siapa yang dikehendaki-Nya." (al'
Baqarah:272)
"sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah
petunjuk Allah." (Ali Imran: 73)

Itulah hidayah yang hakiki d4n agung serta
maknanya yang luas. Ia menuntun manusia kepada
kedudukannya dalam alam wujud yang ada ini dan
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pengaturan segala gerakannya bersama seluruh
gerakan alam semesta ini.

Segala daya dan upaya tidak akan pernah meng-
hasilkan buahnya secara sempurna, melainkan se-
telah hati lurus di atas hidayah Allah dengan makna-
nya. Juga ketika gerakan individu berjalan seiring
dengan gerakan alam semesta, dan ketika hati
nurani merasa tenteram dengan ketenfuan Allah
yang mencakup segala urusan di mana tidak ada
safu pun urusan yang berjalan melainkan seiring
dan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Dari penjelasan itu, tampaklah bahwa nash Al-
Qur'an surah al-Ahzab ayat 36, 'Tidnklnh patut bagi
l"akflnkiyangmukmin dan tidak (puk) bagt uanita
yang mukmin, apabiln Allah dan Rnsul-Nya telnh me-

netapkan suatu lutetapan, aknn ada bagi merekn pilih-
an (yang liin) tentang urusan merekn", adalah lebih
mencakup, lebih luas, dan lebih jauh jangkauannya

daripada seluruh kasus khusus yang telah diturun-
kan sebelumnya. Dan, b kasus ini menentukan
kaidah umum dan mendasar dalam manhaj Islam.

***

Hukum Anak Angkat Tidak Sama
dengan Anak Kandung

Kemudian tibalah bahasan tentang peristiwa
pernikahan Rasulullah dengan Zunab binti Jahsy
Juga bahasan tentang hukum-hukum dan peng-
arahan-pengarahan yang datang sebelumnya dan
datang sesudahnya,

t Gi: r+tfi, {r e ;t;3es s;u

x\\14;,e,&':ti,fi J::.t:&;\-;i
I';:tt:l:r,fi J:;:IK\JJ,viei:r"i
eUvAi&:.K:!"Sl$;.i;6E
<6;iifi\64Wur-S-3,1gFi{,J
4A1:tu'A^16tqsr;4Ttet
<r.iitS,ii1(i;i6'ogM;DL:.,Ji
,fr:li$yffi:b;#{-,i;i";4i&:i,#-
,$ "(;'lc; r; {6 E't'Ke $6 6Y

tU*&r*,S.it\i,$.e|1i76$i;:

'Dan (ingatlah), letika kamu berknta kepada orang
yang All"ah telah limpahkan nikmat kepadanya dan
kamu (juga) telnh memberi nikmat lupadonlo, Tahan-
lah terus istrimu dan bertakwakah kepada Allah.'
Sedangkan, knmu menyembunyikan di dalnm hntimu
apa y ang Alkh akan meny ataknnny a, dan kamu takut
kepada manusia, sXdang Allahlah yang lebih bnhak
untuk knmu takuti. Maka, tatknl"a hid telah meng-
akhiri keperluan terhadnp istrinya (menceraikanny a),
Kami knwinknn kamu dengan dia supaya tidak ada
leeberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-
istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak
anglwt itu tel.ah mmyelesailmn kepnluannya dnripadn
ktrinya. Dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi.
Tidak ada suatu lsberatan pun atas Nabi tentang apa
yang telah ditetapknn Allah baginya. (Allah telah
menetaplan yang demikian) sebagai sunnah- Nya pada
nabi-nabi yang telnh berlnlu dnhulu. Dan adalah ke-
tetapan All"ah itu suatu leetenpan yang pasti berlaku.
(Yaitr) zrang-orang jang menyampaikan risalah-
risalah Allah, merelm nkut lupadn-Nya, dnn merelm
tiada mnasa tnkut lcepada sezrang (pun) sel"ain fupada
Alkh. Dan, cukuplnh Allah sebagai Pembuat Perhi-
tungan. Muhammad itu sekali-knli bukanlah bapak
dari seoranglaki-lnki di antarakamu, tapi dia adalnh
Rnsulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adnlnh Allnh
MalutMengetahuisegalnsesuatu."'(al-Ahz,ab:37-40)

Pada awal surah telah dibahas tentang pem-
batalan adat dan hukum sistem adopsi. Panggilan
untuk anak asuh harus dikembalikan kepada nasab
ayah kandungnya. Seluruh hubungan dan ikatan
keluarga dikembalikan kepada tabiat alaminya yang
murni,

"...Dia tidnk muy adilnn annk-arnk- anglatrnu sebagai

anak kandungmu (sendiri). Yarrydemikian itu hnnya-
lah p erkntaanmu di mulutmu saj a. Allnh mengatakan
yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu)
drngan (memalai) nnma bapak-bap ak merelm; itulah
yang kbih adil padn sisi Allah. Dan, jiln lmmu tidnk
mengetahui bap ak-b apak mereka, maka (p anggillah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
mnuln-mnulnmu. Dan, tidnk adn d.osa atasrnu ttrhndap
apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang dkengaja di hatimu. Dan ada,lah
All"ah Maha Pengampun lagi Maha Penyayng." (aI-
Ahzab:4-5)

Namun, sistem adopsi telah memiliki pengaruh
yang nyata dalam kehidupan masyarakat Arab.

I
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Pembatalan terhadap hukum sistem adopsi itu
tidaklah memudahkan penghapusan pengaruhnya
dalam masy arakat, dibandingkan dengan penetap
an langkah dan kebijakan pembatalan itu sendiri.
Adatsuatu masyarakat sangatmengakar dan men-
darah daging dalam jiwa-jiwa mereka. Oleh karena
itu, dibutuhkan gerakan revolusioner yang me-
lawannya. Dan, gerakan seperti ini pada awalnya
pasti mendapatkan tantangan dan perlawanan,
serta sulit diterima oleh mayoritas orang.

Telah dibahas sebelumnya bahwa Rasulullah
telah menikahkan anak asuhnya Zaid yang dinis-
batkan sebagai anak kepada beliau sehingga dia
dipanggil Zaid bin Muhammad. Namun, kemudian
Allah membatalkannya dan harus dipangg{ dengan
nisbat nama bapaknya sendiri yaitu menjadizatd
bin Haritsah. Dia dinikahkan dengan Zunabbntt
Jahsy, puki bibi Rasulullah dengan maksud meng-
hancurkan kelas-kelas masyarakat yang diwarisi

' dari sistem jahiliah, dan untuk merealisasikan ayat

"Snungguhnya yang paling mulia di sisi Allnlt di antnra
kalian adalah orang yang paling bertakwa." (aI-
Hujuurail 13)

Juga untuk menetapkan standar dan nilai islami
yang baru dengan contoh amal perbuatan praktis
dan nyata.

Kemudian Allah menghendaki untuk mem-
bebani rasul-Nya setelah itu dengan beban di antara
beban-beban risalah lainnya. Yaitu, beban yang
harus ditanggung sebagai ongkos dari pembatalan
hukum sistem adopsi itu. Sehingga, Rasulullah
harus menikahi janda dari bekas anak asuhnya
sendiri yaituZaLd bin Haritsah. Rasulullah juga
harus mengarahkan seluruh masyarakat dengan
praktik ini, di mana tidak ada seorang pun yang
mampu menentang masyarakat dengan praktik se
perti ihr, walaupun sistem adopsi itu telah dibatalkan.

Allah telah mengilhami Rasulullah bahwaT-alLd
akan menceraikan istinya, T.anab.Diajuga mengil-
hami beliau bahwa Rasulullah sendiri akan meni,
kahiZunab lagi, untuk suatu hikmah yang telah
ditenhrkan oleh Allah. Hubungan antara Zud dut
Zainab pun telah retak. Hal itu mengisyaratkan
bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak akan
langgeng dan tidak bertahan lama.

Zudpun datang berkali-kali kepada Rasulullah
mengadukan perihal keretakan rumah tangganya
denganZanab bintiJahsy Dia mengadu bahwa dia
tidak mampu lagi meneruskan bahtera rumah
tangganya bersama Zunab. Dan, walaupun Rasu-

lullah begitu berani dan keras dalam menentang
kaumnya dalam perkara akidah tanpa merasa ragu
dan takut sedikit pun, namun dalam perkara ini
Rasulullah merasakan beban yang sangat berat
berkenaan dengan ilham yang dianugerahkan oleh
Allah kepada beliau mengenai perintah untuk me-
nikahi Zanab. Bbliau sedikit ragu dalam meng-
hancurkan adatyang telah mengakar secara men-
dalam itu.

Maka, beliau pun menyarankan kepada Zaid
agar mempertahankan rumah tangganya .Taidadt
lah orang yang telah diberi nikmat Allah dengan
Islam, kedekatan dengan Rasulullah, cinta Rasu-
lullah kepadanya yang melebihi semua orang tanpa
terkecuali, dan dialah yang telah dianugerahi oleh
Rasulullah kemerdekaan, pendidikan, dan cinta.
Rasulullah berkata kepadanya,

"...Thhanlah terus istrimu dan bertakwakah kepada
Allah....'

Dengan arahan dan nasihat ihr, Rasulullah ber-
usaha mengundurkan dan mengulur perkara besar
yang akan beliau hadapi. Beliau masih bimbang
menampakkannya kepada orang-orang, sebagai-
mana yang'difirmankan Allah,

"... S edangkan, kamu mmy embunyilwn di dalnm lmti-
mu apa yang Alkh almn menyatakannya, dan lwmu
nkut lwpadn manusia, sedarry Allnhlnh yang lebih bn-
hnk untuk kamu talwti...."

Inilah perkari yang disimpan oleh Rasulullah
dalam dirinya. Dan', beliau sangatyakin bahwaAllah
pasti akan membukanya dan menampakkannya.
Itulah informasi yang diilhamkan oleh Allah kepada
beiiau bahwa beliau pasti akan memerankannya.
Namun, hal itu belum menjadi perintah yang jelas
dan pasti dariAllah. Sebab bila perintah itu jelas dan
pasti, maka Rasulullah sama sekali tidak boleh ragu-
ragu, tidak boleh mengundurkannya, dan tidak
boleh mengakhirkannya. Bahkan, pastilah Rasu-
lullah menjelaskannya pada waktunya, walaupun
harus menerima risiko apa pun karena meng-
umumkannya.

Namun, Rasulullah masih dalam sifuasi "ilham"
yang ditemukan dalam dirinya dan pada waktu yang
sama masih bertanya-tanya tentang apayang bakal
terjadi setelah itu. Karena, adatyang berlaku masih
memandang bahwa Zunab yang diceraikan oleh
anak angkatnya Tatdblr:. Muhammad, tidak halal
dinikahi oleh beliau. Bahkan, hingga masa setelah
pembatalan sistem adopsi ihr sendiri.
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Ayat tentang halalnya menikahi janda anak
angkat belum lagi turun. Dan, karena kasus ke-
jadian pernikahan Rasulullah dengan Zunablah
yang menetapkan bahwa seseorang boleh meni-
kahi janda bekas anak asuhnya sebagai kaidah
hukum yang baru. Apalagi sebelumnya ketetapan
ini dihadapi dengan kekagetan, keterkejutan, dan
pengingkaran.

Dengan keterangan di atas, hancurlah dangugur-
lah segala riwayatyang diriwayatkan tentang kasus

ini. Yakni, di mana musuh-musuh banyak sekali
mengeksploitasinya baik zaman dahulu maupun
saat ini, dan mereka membuat-buat cerita dan kisah
fiktif tentangnya

Sesungguhnya perkara ifu sebenarnya sesuai
dengan apa yang difirmankan oleh Allah,

"...Maka, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan

terh"adap istrinya (menceraikannya), Kami lawinknn
knmu dtngan din supaya tidnk adn k buatan bagi orang

mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak
angkat mereka, apabila anak-anak angknt itu telah

meny elesaikan lupnluanny a daripada istriny a... - "

lni merupakan salah satd biaya dan ongkos risa-

lah yang harus ditanggung oleh Rasulullah di antara

beban-beban lainnya. Beliau harus menghadapi
perlawanan masyarakat yang membenci beliau
dengan kebencian yang memuncak. Sehingga,
Rasulullah sempat dibuat ragu-ragu dalam meng-
hadapi mereka dengan ketentuan kaidah baru itu.
Padahal, Rasulullah sebelumnya tidak pernah gentar

dan ragu menghadapi penentangan orang-orang
muslnik tentang akidah tauhid. Beliau'tidak ragu
untuk mencerca berhala-berhala dan tuhaiFtuhan
sekutu yang dibuat orang-orang kafir. Juga tidak
ragu menyalahkan akidah orang fua dan nenek
moyang mereka.

"...Dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi.'(al-
Itlwabz 37)

Terhadap urusan Allah, tidak seorang pun dapat

menentangnya dan tidak seorang pun dapat me
larikan diri daripadanya PerintahAllah pasti terjadi
dan terealisasi, serta tidak akan dilanggar oleh
seorang pun dan tidak mungkin seorang pun me
nylmpang darinya.

Pernikahan Rasulullah dengan Zainab terjadi se
telah habis maga iddahnya. Rasulullah mengutus
Zud,mantmrsuami 7'ainab yang sebelumnya dan

orang yang paling dicintai oleh beliau. Rasulullah

menguhrs Zaid untuk meminang Zainab bagi beliau

sendiri.

Anas r.a. mengatakan bahwa setelah masa iddah
7.unabr.a. habis, Rasulullah bersabda kepada Zud
bin Haritsah, "Pergilah, dan sebutkanlah diriku ke-
padanya." Maka, bertolaklah Zaidhingga mene-
muinya ketika Zainab sedang membuat adonan roti.
Zudberkata, "Ketika aku melihatnya, hatiku ter-
guncang karena tidak kuat melihatnya. Sehingga,

aku pun memalingkan mukaku sambil berkata
kepadanya,

'Sesungguhnya Rasulullah telah menyebutkan
dirinya.'Aku membelakanginya dan aku berkata
kepadanya, 4N ahan Zanab, bergembiralah, se sung-
guhnya Rasulullah mengutusku untuk memberi-
tahukanmu bahwa beliau menyebutkan dirimu.'
I-alu Zainab menjawab, 'Aku tidak akan memu-
tuskan apa-apa, sebelum aku memohon pertim-
bangan kepada Tuhanku, Allah.' Maka, dia pun
bangkit menuju tempat sujudnya. Dan, Al-Qur'an
pun hrrun, kemudian Rasr-rlullah menemuinya tanpa

meminta izin kepadanya."
Diriwayatkan oleh Bukhari bahwaAnas r.a. ber-

kata, "Sesungguhnya Zainab binti Jahsy r.a. ber-

bangga di antara iski-istri Rasulullah dan dia ber-

kata,'Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga
kalian, sedangkan aku dinikahkah oleh Allah dari
tujuh lapis langit."'

Perkara ini tidaklah berjalan dengan mudah.
Bahkan, seluruh masyarakat terkejut. Sehingga,
sampai-sampai orang-orang yang munafik menye
barkan berita dengan berkata, "Muhammad telah

menikahi istri anaknya."
Namun, karena masalah ini adalah berkenaan

dengan penetapan kaidah yang baru, Al-Qur'an
tetap mendukungnya dan menguatkannya. Juga
menghilangkan unsur keanehan di dalamnya dan

mengembalikannya kepada dasar-dasarnya yang

sederhana, rasional, dan historis,
'Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi ten-

tang apa yang telah ditetapkan Allah baginya...."
Allah telah menentukan keputusan kepada Rasu-

lullah untuk menikahi Zunab dan diperintahkan
unfuk membatalkan dan menghapuskan hukum
pengharaman atas pernikahan janda-janda dari
bekas anak asuh dan budak seseorang. Oleh karena

itu, tidak ada kesalahan dalam perkara itu dan Nabi
Muhammad saw. bukanlah orang yang baru dalam

membawa risalah dari Allah,

"...(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai

sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu

d.ahulu...."
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Perkara itu merupakan sunnah Allah yang ber-
laku seiring dengan sunnah-Nya yang tidak akan
berubah dan yang berhubungzrr dengan hakikat-
hakikat segala sesuatu. Sunnah Allah tidaklah di-
dasari dan bukan pula dibentuk oleh persepsi-per-
sepsi dan adaLadat yang dibuat-buat tanpa landasan

sama sekali, yang ada di sekitarnya.

"*.Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan

yang pasti berlaku." (al-Ahzab: 38)

Jadi, ketentuan Allah jualah yang akan berlaku,
tidak ada sesuatu pun dan seorang pun yang dapat
menghalangi dan merintanginya. Segala ketentuan
itu diputuskan sesuai dengan hikmah, ilmu, dan
pertimbangan. Semuanya dianalisa dengan se-

mangat tujuan dan puncak yang dikehendaki oleh
Allah. Dia Maha Mengetahui tentang kepentingan-
nya, kadarnya, waktunya, dan tempatnya.

Allah telah memerintahkan rasul-Nya untuk
membatalkan adat itu dan menghapuskan pe-

ngaruh-pengaruhnya secara praktis. Beliau mene-
tapkan hal itu dengan mencontohkan terlebih
dahulu dalam kehidupan beliau dan mempraktik-
kannya. Dan, tidak ada satu pun yang dapat meng-
halangi pelaksanaan perintah Allah.

Sunnah Allah ini telah berlaku pada orang{rang
yang terdahulu, yaitu para rasul yang telah diufus,

" (Yaitu ) zrang- lrang y ang meny amp aikan r is alah-
risalah Allah, merekn takut kepada-Nya, dan mereka

tiada muasa takut lupada sezrang (pun) selain lcepada

All"ah...."

Para rasul itu tidak mempertimbangkan apa pun
yang berkenaan dengan makhluk dalam menjalan-
kan dan menyampaikan beban risalah dari Allah.
Mereka tidak takut sama sekali terhadap siapa pun,
melainkan hanya kepada Allah yang telah meng-
utus mereka untuk menyampaikan tablig, beramal,
dan melaksanakan ajaran-Nya,

"...Dan atkuplah Allnh sebagai Pembuat Perhitungan."
(al-Ahzab:39)

Jadi, hanyaAllah semata-mala yang menghisab
para rasul dan manusia tidak akan ikut campur apa
pun dalam urusan hisab itu.

"Muhammad itu seknli-kali bukanl"ah bapak dari se-

orang l"aki-lnki di antara kamu...."

Jadi,Zunab bukanlah janda anak kandung dari
Muhammad saw. Demiki an p:ula Zuditu bukanlah
anak kandung dari Muhammad saw. Namun, dia
adalah anak dari Haritsah. Oleh karena itu. tidak

ada kesalahan dan kejanggalan dari hakikat yang
nyata dalam perkara ini.

Hubungan Muhammad saw. dengan seluruh
kaum muslimin (termasuk Zudbin Haritsah) ada-

lahhubungan antara seorang nabi danrasul dengan
kaumnya. Dan, Muhammad saw. itu bukanlah salah
seorang bapak dpri seseorang dari kaum itu,

'...:.?Oo Oo" adalnh Rnsulullnh danpenutup nabi-nabi

Oleh karena itu, beliaulah yang membawa syariat
yang abadi, agar manusia berjalan di atas jalurnya,
seiring dengan risalah langit yang paling akhir yang
turun ke bumi, di mana ia tidak akan berubah dan
berganti setelah itu.

"...Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala se-

suatu." (al-Ahzab: 40)

Allah Yang Maha Mengetahui apa yang ber-
maslahat bagi manusia dan apa yang dapat mem-
perbaiki mereka. Dialah yang mewajibkan kepada
nabi dan rasul kewajiban yang dikehendaki-Nya.
Dialah pula yang memilih bagi mereka apa yang
dipilih-Nya.

Semua itu diputuskanagar manusia menyakini
kehalalan janda-janda dari anak asuhnya bila mereka
telah menceraikannya, dan mereka tidak mem-
butuhkannya lagi serta menceraikannya. Allah
menentukan yang demikian itu sesuai dengan ilmu-
Nya atas segala sesuatu, serta pengetahuan-Nya
tentang perkara.yang lebih bermaslahat dan lebih
sesuai dengan sistem, syariat, dan hukum-Nya.
Juga seiring dengan rahmat-Nya dan pilihan-Nya
bagi orangorang yang beriman.

Keharusan Mengingat Allah
Kemudian redaksi ayat terus melanjutkan dalam

mengikat hati orang-orang yang beriman dengan
makna yang akhir di atas. Ia menghubungkan
mereka dengan Allah yang telah mewajibkan ke-
putusan itu atas rasul-Nya, dan yang telah memilih
bagi umat Islam apa yang dikehendaki-Nya. Allah
menghendaki kebaikan, dan keluar dari kegelapan
menuju cahaya,

K;#t\{6tui'\r5:rv\;ii\q6,"
k;A:&q(r"#,u"it;^ti,;S
tG;ryAu3ru';1iiYr.,$r;
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.d,./ .Zl-i-i 1/!.f2 1. tl'/4/',-r, i /-

"*tt!-ler"bd-'^A1s-ff
"Hai orang-orang yng beriman, berdkirlah (dengan

runy ebut namn) Alkh akir y arry sebany ak-bany akny a'

Dan, bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan

petang. Dialnh yang memberi rahmat kepadamu dan'malaikat-Nya 
(memohonkan ampunan untukmu),

supaya Dia mengeluarkan lamu dari kegelapan lupata
calnya (yang tnang). Dan adalah Dia Maha Penya'

yang kepada lrang-nrang yang bniman. Salam peng'
-horrnatan 

kepada mereka (orangorang mukmin itu)
pada lwri merela menemui'Nya ial'ah, 'Salam'' Dia
-menyediakan 

pahak yang mulia bagi mereka."'(aI'
Ahzab: 4l-44)

Allah menyebutkan tentang ikatan hati dengan-

Nya, dan kesibukan jiwa dengan pengawasan-Nya.

Dan, ia bukanlah sekadar gerakan lisan dan men-

dirikan shalat unhrk mengingatAllah. Bahkan, se
sungguhnya di sana terdapat beberapa riwayat yang

hampir mengkhususkan zikir itu dengan shalat.

Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayat-

kan dari hadits al-Amasy, dari Aghar Abi Muslim,
dari Abi Sa'id al-I(hudri, dan Abi Hurairatr bahwa

Nabi Muhammad saw. bersabda, 'Apabil"a selrang

suami membangunlmn istrinya di malam luri lcemu-

dian mereka bndua slnl^at dua ralaat, malu mnelm ber'

dua padn mnlnm itu termasuk orang-orang lnki-l.aki dan

w aiita y ang mmgingat Allnh dengan b any ak b er4kir' "
Namun, zikir kepada Allah itu lebih luas dan

lebih mencakup dibandingkan dengan shalat itu
sendiri. Jadi, zl1ror itu meliputi setiap bentuk dari
ingatan seorang hamba kepadaTuhannya, meng-

hubungkan hatinya dengan-Nya; baik dia dalam
keadaan menjaharkan zikir itu dengan suara keras
maupun tidak menjaharkannya. Zikk yane dimak-

sudkan adalah setiap hubunganyang menggerak-

kan dan mengisyaratkan adanya hubungan yang

istimewa itu dengan Allah dalam benhrk apa pun'

Sesungguhnya hati itu selamanya akan tetap
kosong, lalai, atau bimbang hingga ia berhubungan
dengan Allah, mengingat-Nya, dan menghibur diri-
nya dengarrNya. Bilahal itu dilakukannya, maka ia
pun akan kembali bersemangat, damai, mengenal
jalannya, mengetahui manhajnya, dan menyadari
dari mana ia berasal dan kemana dia akan me-

langkah.
Dari sinilah sebabnyakenapaAl-Qur'an dan de-

mikian pula hadits banyak mengkhususkan pe-

rintah zikir kepada Allah. Al-Qur'an menghubung-
kan antara zikir ini dengan segala waktu dan ke-

adaan yang dilalui oleh manusia, agar segala waktu
dan keadaan itu selalu diisi dengan zikir kepada
Allah. Juga sebagai peringatan agar orang-orang
yang beriman selalu berhubungan dengan Allah.
Sehingga, hati mereka tidak lalai dan lupa,

"Dan, bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan

p e tang. " (aI- AhzaB: 42)

Di waktu pagi dan di waktu petang secara khu-
sus, terdapat beberapa faktor yang membangkitkan
semangat untuk berhubungan dengan AllahZat
Yang Maha Mengubah keadaan serta Mengganti
naungan dan perlindungan. Sedangkan, Dia Sendiri
adalah ZatYang Mahakekal yang tidak berubah
dan tidak berganti wujud, tidak beralih dan tidak
pula hilang. Sementara segala sesuatu yang selain
diri-Nya adalah berubah, berganti, dan ditimpa oleh
sifat peralihan dan hilang.

Di samping perintah untuk berzikir dan ber-
tasbih, ada pula kesadaran hati akan rahmat Allah,
pengawasan-Nya, perhatian-Nya terhadap segala
urusan maKiluk, dan kehendak-Nya yang baik bagi

mereka semua. Allah Yang Mahakaya tidak mem-
butuhkan mereka, Sedangkan, makhluk semuanya

adalah fakir serta membuhrhkan pemeliharaan dan

karunia dari-Nya,

"Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan ma-
lnilat-Nya (memolwnlan ampunnn untukmu), supqa
Dia m.engelumlan lamu dari lugehpan lepada caluya
(yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang

trpaaa nrang-nrang yang beriman " (al-Ahzab: 43)

A[ah Mahatinggi, nikmat-Nya berlimpah, karu-
nia-Nya sangat besar, dan anugerah-Nya berlipat
ganda. Dia selalu mengingat hamba-hamba-Nya
yang lemah, membuhrhkan, dan fana ihr. Mereka
tidak memiliki daya dan kekuatan apa pun. Mereka
pun tidak kekal dan tidak tetap serta tidak stabil.

Allah mengingat mereka, memperhatikan mereka,

dan Dia bersama para malaikat mendoakan mereka.

Dia menyebutkan mereka dengan kebaikan di ka-

langan para malaikat. Sehingga, seluruh maktrluk
yang ada menyambut dengan pujian atas mereka,

sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah,
"Allah berfirman,

'Barangsiapa yang mengingat-Ku dengan berdkir
dalam dirinya, maka Aku pun akan mengingatnya

dalam diri- Ku. D ary barangsiapa y ang mngingat- Ku
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dnlnm suatu lel.ompok, mnkn Aku pun alwn mmgingat'
rrya dalnm lrnlompok yang lnbih baik daripadanya.""
(HR Bukhari)

Sungguh suatu kebesaran yang tidak dapat di-
bayang oleh pikiran manusia. Namun, Allah Maha
Mengetahui bumi ini, siapa yang ada di atasnya, dan

apa yang ada di atasnya. Bagi Allah semua itu hanya-
lah biji sawi yang kecil dan sangat kerdil bila di-
bandingkan dengan segala planet yang besar. Se
mentara planet itu pun dengan semua yang ada di
atasnya, siapapun dan apapun, hanyalah sebagian
kecil dari kerajaan Allah yang dikatakan kepadanya,

'ladilah, mala tniadtlah ia."(Yaasiin: 82)

"Dialah yang memberi rahmat leepadamu dan ma-
lailat-Nya (munohonlan ampunan untukmu), supaya

Dia mengeluarknn lumu dari kzgelnpan ltzpadn calwy a
(yang terang)...."

Cahaya Allah adalah satu, berhubungan dan
mencakup atas segala sesuatu. Selain cahaya-Nya
adalah kegelapan yang bermacam-macam dan
berlapislapis serta berbeda-beda. Ketika manusia
keluar dari cahaya Allah, maka dia keluar menuju
kegelapan di antara kegelapan-kegelapan atau ke
gelapan yang menumpuk. Dan, tidak ada yang
mampu menyelamatkan mereka dari kegelapan
melainkan h any a cahay aAllah yang bersinar dalam
hati, menerangi ruh-ruh, dan menunjul'{<an jalan

menuju fifah. Fitah itu adalah fifah segalayang
ada. Rahmat Allah dan doa para malaikat pula yang
mengeluarkan mereka dari segala kegelapan me
nuju cahaya ketika hati mereka terbuka bagi iman,

",Dan annkh Dia Mala Penyayang kepada lrang-
lrang ! arg b uiman. " (al-Ahzab: 43)

Itulah urusan mereka dalam alam dunia, yaihr
tempat beramal, Sedangkan, urusan mereka di
al*rirat sebagai tempat menuai balasan amal, maka
karuniaAllah tidak akan terpisah dengan mereka,
dan rahmat-Nya tidak akan meninggalkan mereka.
Dan, bagi mereka di dalamnya terdapat kemuliaan,
kesucian, dan pahalayang mulia,

"S alam p enghormatan lup ada mereka (orang- orang
mukmin itu) pada lwri merekn. menemui-Nya ialah,
'Salnm.'Dan, Din menyediakan pahala yang mulia
bagi merelw." (al-Alwabt 44)

Mereka selamat dan damai dari segala keta-

kutan, keletihan, dan kepayahan. Ucapan selamat
dan penyambutan pun mereka terima dari Allah
yang dibawa oleh malaikat kepada mereka. Para
malaikat masuk kepada mereka dari segala pinhr.

Para malaikat menyampaikan ucapan sambutan
dan selamat itu dari sisi Allah Yang Mahatinggi, di
samping segala persediaan yang dipersiapkan oleh
Allatr bagi mereka dari pahala yang mulia. Sungguh
alangkah mulianya mereka!

Demikianlah Allah Tuhan mereka, memilih mereka
dan mensyariatkan bagi mereka segala perkara
yang merupakan pilihan-Nya. Iantas, siapa yang
tidak senang dengan pilihan seperti ini?

Muhammad adalatr tffi yang Diuhrs
untuk Umat Manusia

Setelah membahas perihal Rasulullah yang di-
perintahkan untuk menyampaikan pilihan Allah
bagi orangorang yang beriman dan mempraktik-
kan langsung dengan sunnah (perbuatan) amaliah
beliau apa yang telah dipilihkan dan disyariatkan
oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, maka redaksi
ayat pun menyinggung pribadi beliau dengan pen-
jelasan kewajiban, hrgas, dan keutamaan beliau atas
orang{rang yang beriman dalam kedudukan ihr,

a:"99,{,#;i1:'*i6ifrfi3t;yft.
p:e.$fi$jtW(W4t,b,6JL
6u#\Jr*{Ji8{tWj*;'{&

"Hai Nabi, sesunguhnya lfumi mmgutusmu untukjadi
salrsi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi pe-
ringatan. D an, untuk j adi p eny eru lup adn agam.a Allah
dengan Qi.n-Nya dan untuk jadi cahaya lang rnene-

rangi. Sampailwn kabar gernbira lupada nrang-nrang
mukmin bahwa sesungguhnya bagi. mereka karunia
yang baar dari Allnh.Janganhh lmmu menuruti orang-

orang yang lrnf,r dnn orang-orang mumfik itu .Jangan-
lah trramu hiraukan gangguan mereka dan bntawa-
kalkh kepada Alkh. Dan cukuplah Allah sebagai

Pelindung.' (al-Ahzab: 45-48)

Jadi, tugas utama Rasulullah adalah menjadi
saksi atas mereka. I&renabeliau menjadi saksi atas

mereka, maka mereka harus berbuat dan beramal
dengan baik agar kesaksian atas mereka akan baik
pula adanya. Pasalnya, kesaksian Rasulullah itu
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tidak akan pernah berdusta, tidak akan dipalsukan,
tidak akan pernah berubah, dan tidak pula digantikan.

Rasulullah pun bertugas sebagai pemberi kabar
gembira bagi mereka dengan informasi tentang
ampunan, rahmat, keutamaan, dan kemuliaan yang

menanti mereka. Akan tetapi, Rasulullah pun ber-

tugas sebagai pemberi peringatan bagi orang{rang
yang lalai dan lengah, dengan informasi tentang
azab danhukuman yang menanti orangorang yang

berbuat keji dan jahat. Namun, mereka tidak akan

dihukum dan diazab melainkan setelah diberi pe-

ringatan.
Selain itu, Rasulullah pun berhrgas sebagai dai

yang menyeru kepada Allah, bukan menyeru ke-
pada dunia, kemuliaan dan kejayaan bangsa sendiri
atau kaumnya saja, fanatisme jahiliah, harta ram-
pasan dan keuntungan lainnya, atau kepada ke-

kuasaan dan kedudukan. Namun, Rasulullah hanya

menyeru kepadaAllah dalam jalur dan jalan yang

satu menuju kepadaAllah dengan izin-Nya.
Rasulullah bukanlah orang membuat-buat se-

suatu yang baru dan tidak pula membuat pernyata-

an dari dirinya sendiri. Sesunggrhnya apayang di.
katakan oleh Rasulullah adalah dengan izin Allah
dan dengan perintah-Nya tanpa pernah melam-
pauinya dan melanggarnya.

Di samping itu, Rasulullah pun bertugas sebagai

pemberi cahayayang terang benderang, yang me
nerangi segala kegelapan, menyingkap segala

syubhat, dan menyinari jalan. Ia merupakan cahaya
yang terang benderang dan memberikan petunjuk

laksana lampu yang terang dalam kegelapan yang
gelap gulita.

Demikianlah tugas Rasulullah dan cahayayang
dibawa oleh beliau. Rasulullah datang dengan per-

sepsi dan pandangan yang jelas, terang, dan ber-

sinar bagi alam semesta yang ada ini, bagi hubung-
an segala yang ada dengan Penciptanya, bagi ke
dudukan manusia dalam alam ini dengan Pencipta-

nya, bagi norma-norma di mana dengannya seluruh
alam semesta ini berdiri dan terbangun. Demikian
pula keberadaan manusia di alam semesta ini ber-

diripuladi atasnya. Yaitu, bagi awal ciptaannya dan

akhirnya, dan bagi tujuan dan puncak dari kehidup
annya, jalannya dan sarananya.

Pandangan dan persepsi Rasulullah itu dike-
mukakan dalam perkataan yang jelas, terang, tanpa

ada syrbhat dan kerancuan sedikit pun. Juga de
ngan tata bahasa yang menyeru fibah dengan se-

ruan yang langsung dan diberlakukan dengan jalan

yang paling dekat, dengan pintu yang seluasluas-

nya dan dengan jalur yang paling dalam.

Kemudian redaksi memperinci dan mengulang
kembali tugas Rasulullah dalam memberikan kabar
gembira bagi orang-orang yang beriman,

"Sampailan knbar gembira kepada orang-orang muk-
min bahwa sesunguhnya bagi mereka karunia yang
besar dari Allah." (Al-Ahzabz 47)

Setelah sebelumnya diberitakan dengan global
dalam firman Allah,

"Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untukjadi
salcsi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi pe-

r ingatan. " (aI- Ahzab : 4 5)

Sebagai tambahan penjelasan tentang karunia
dan anugerah Allah bagi orang-orang yang ber-
iman, di mana syariat itu diperuntukkan bagi mereka
lewat tangan Rasulullah. Yakni, syariat yang me-

ngantarkan mereka kepada kebahagiaan dan ke-
utamaan yang besar.

Dalam seruan itu terdapat larangan bagi Rasu-

lullah agar tidak menaati orang-orang kafir dan
orang{rang munafik. Juga agar jangan sampaiter-
lalu dirisaukan oleh gangguan mereka atas beliau
dan orangorang yang beriman. Selain itu, jug a agar

Rasulullah bertawakal kepada Allah semata-mata,

karena dengan pertolongan-Nya telah cukup men-
jadi jaminan,

'Janganlah knmu mmuruti orang- zrang y ang knfr dnn

zrang-lrang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan
gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah.
Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung." (al-Ahzab:
48)

Seruan ifu sama dengan seruan yang muncul di
awal surah ini, sebelum permulaan syariat dan
pengarahan serta pengafuran sistem masyarakat
yang baru. Namun, dengan tambahan pengarahan

kepada Rasulullah agar tidak terlalu merisaukan
gangguan dari orangorang kafir dan orangorang
munafik. Juga agar beliau tidak berlindung dari
gangguan dengan cara menaati mereka sedikit pun

atau bergantung kepada mereka dalam sesuafu
pun. Karena, Allah semata-mata telah cukup se-

bagai jaminan dan penolong, "Cukuplah Allah se-

bagai Pelindung."

Demikianlah pengantar dan komentar tentang

kasus Zainab danZudyang begitu panjang, dan
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tentang kehalalan janda-janda bekas anak asuh.

Jugatentang contoh praktis dan nyatayang dipera-
gakan oleh Rasulullah secara langsung. Hal ini
mengisyaratkan bahwa persoalan ifu sangat susah

dan permasalahannya sangat kompleks. Juga
mengisyaratkan kebutuhan yang mendesak dari
jiwa-jiwa orang-orang yang beriman terhadap pe-

ngukuhan dan penjelasan dariAllah tentang hal itu,
terhadap ikatan dengan Allah, dan perasaan damai
dengan pengarahan dari-Nya yang mengandung
rahmat dan pengawasan-Nya. Semua itu dimaksud-
kan agar hati menerima perkara itu dengan ridha
dan penyerahan total.
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# tG i5 [i ;\;L a:ii
'TIai orang-orang yang beriman, apabila kamu
menikahi wa^nita-wanita yang beriman" kemu-
dian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencannputuya, maka sekali-kali tidak wajib
atas mereka iddah bagimu yang kamu minta
menyempurna^kannya- Maka, berilah mereka
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan
cara yang sebaik-baiknya. (49) Hai Nabi, se-

sungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu
istri-istrimu yang telah kamu berikan mas-
kawinnya dan hamba sahaya yang kamu milild
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yangtermasuk apa yangkamu peroleh dalam
peperangan yang dikaruniai Allah untukmu.
Dan (demikian pula) anak-anak wanita dari
saudara laki{aki bapakmu, anak-anak wanita
dari saudara wanita bapakmu, anak wanita
dari saudara laki-laki ibumu" anak-anak wanita
dari saudara wanita ibumu yang turut hijrah
bersama kamu, dan wanita mukmin yang
menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi
mau mengawininya, sebagai pengkhususan
bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.
Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa
yang Kami wajibkan kepada mereka tentang
istri-istri mereka dan hamba sahayayang mereka
miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagi,
mu. Dan adalah Alhh Maha Pengampun lagi
Maha penyayang. (50) Kamu boleh menangguh-
kan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki
di antara mereka (istri-istdmu) dan (loleh pula)
menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan,
siapa-siapa yang kamu in$ni unhrk menggauli-
nya kembali dariwanitayangtelah kamu ceraio
maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian
ihr adalah lebih dekat unhrk ketenangan had
mereka, dan mereka ddak merasa sedih, dan
semuanya rela dengan apa yang telah kamu
berikan kepada mereka" Altatr mengetahui apa
yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah
Allah Maha Mengetahui lagi Maha penyanhrn.
(51) Ttdak halal bagimu mengawini wanita-
wanita sesudah ihr dan tidak boleh (pula)
menggand mereka dengan istri:isEi (yang lain),
meskipun kecantikannya menarik hatimu
kecuali wanita-wanita (hamba sahaya) yang
kamu milild Dan adalahAtlah Maha Mengeta-
hui eegala sesuahr. (52) Hai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu memasuki rumah-
rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk
mal€n dengan tiddr menunggu-nunggu walfir
masak (makanannya). Tbtapf Jika kamu di-
undang, maka masuklah. Dann blla kemu se-

leaai maftan, keluarlah kamu tanpa arylkmem-
perpanJang percakapan. Seoungguhnya yang
demikian itu al€n mengganggu Nabi lalu Nabt
malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke-
luar), dan Allah tidak malu (menerangkan)
yang benan Apabila kamu memlnta sesuatu
(keperluan ) kepada mereka (istt-isbi Nabi),
maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang
demikian ihr lebih suci bagi hatimu dan hati
mereka. Dan, tidak boleh kamu menyakid

(hati) Rasulullah dan tidak(pula) mengawini
istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafal
Sesungguhnya perbuatan iur adalah amatbesar
(dosanya) di sisi Allah. (s3)Jika kamu melahir-
kan sesuahr atau menyembunyikannya" maka
sesungguhnya Allah adalatr lMaha Mengetahui
segala sesuatu. (54) fidak ada dosa atas istri-
istri Nabi (untuk !'erjumpa tanpa tabir) dengan
bapak-bapak mereka, anak-anak laki{aki
mereka" saudara laki-laki mereka, anak laki-
laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-
laki dari saudara mereka yang wanita" wanita-
wanita yangberiman, dan hamba sahaya yang
mereka miliki. Dan, bertakwalah kamu (hai
istri-istri Nabi) kepada Altah. Sesungguhnya
Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. (55)

Sesungguhnya Allatr dan malaikat-malaikat-
Nya bershalawat untuk Nabi. tlai orang-orang
yang beriman, bershalawatlah kamu untuk
Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan ke-
padanya. (56) Sesungguhnya orng-orang yang
menyakiti Allah dai| Rasul-Nya, Allah akan
melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan me-
nyedia$an baglnya siksa yang menghinakan.
(57) Diib oranglorang yang menya^kid orang-
orang mulonin dan mukmtnat tanpa kesalahan
yang mereka perbuaf maka sesungguhnya
mereka telah memikul kebohongan dan dosa
yang nyata. (58) tlai Nabi, kataf€ilah kepada
istri-istulmu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri
orang mulonino'Henda^klah mereka mengulur:
kanJilbabnya ke seluruh tubuh mereka-'Yang
demikian itu supaya mereka lebih mudah
untuk dikenal, karena itu mereka ddak di-
ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. (59) Sesungguhnya jika
tidak berhenti orang-orang munafilq orang:
orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan
omng-orang yang menyebarkan lobar bohong
di M4dtnah (dari menyalddmu)o niscaya l(ami
perlntahkan kamu (unurk menerangi) mereka.
Kemudian mereka tidah me4fadi tetanggamu
(dt Madtnah) melainkan dalam waktu yang
sebenta^r, (60) Dalam keadaan terlaknat dl mana
saJe mereke d{iumpai, mereka ditangkap dan
dibunuh dengan sehebat hebabrya" (61) Sebagai
sunnah Allah yang berlaku atas orang-or&ng
yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu
sekali-kali tiada akan mendapati perubahan
pada sunnah Alhh."(62)
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Pengantar
Episode pelajaran ini, pada awalnya mengan-

dung hukum umum di antara hukum-hukum Al-
Qur'an yang berkenaan dengan syariat dalam me-

ngatur sistem keluarga. Yaitu, hukum bagi wanita-
wanitayang diceraikan sebelum disehrbuhi. Setelah

itu muncul hukum-hukum khusus untuk mengatur
kehidupan Rasulullah dan kehidupan rumah tang-
ganya secara khusus bersama istri-isfinya, hu-
bungan isti-istinya dengan laki-laki lain, hubungan
orang{rang yang beriman dengan rumah tangga
Rasulullah, serta kemuliaan Rasulullah dan rumah
tangganya di mata Allah dan para malaikat.

Kemudian ia berakhir dengan bahasan tentang
hukum umum yang berlaku bagi semua wanita,
baik istri-istri Rasulullah, putri-pufrinya, maupun
seluruh wanita yang beriman. Mereka diperintah-
kan untuk melebarkan jilbab-jilbab dari kepala
mereka hingga menutupi dada-dada mereka ketika
keluar rumah untuk menunaikan hajat mereka. Se
hingga, dengan pakaian itu, mereka dapat dikenal
dengan mudah dan jadi berbeda dengan wanita
lainnya. Dengan demikian, mereka tidak dijadikan
sasaran fitnah oleh orang-orang yang memiliki
catatan sejarah yang buruk seperti orang-orang
munafik, orang-orang yang berprilaku buruk,
orang-orang yang menyebarkan isu-isu, dan orang-
orang yang fasik di mana mereka sering menjadi-
kan wanita sebagai objek gangguan di Madinah.

Episode ini diaktriri dengan ancaman bagi orang-
orang munafik, orang{rang yang berprilaku buruk,
orang-orang yang menyebarkan isu-isu, dan orang-
orang yang fasik itu dengan pengusiran dari Ma-
dinah. Yakni, bila mereka tidak berhenti meng-
ganggu wanita-wanita yang beriman dan tidak ber-
henti menyebarkan isu-isu dan kerusakan.

Syariat-syariat dan pengarahan-pengaratran itu
merupakan bagian dari pengahrran kembali sistem
masyarakat muslim dengan berasas dan berdasar
kepada pandangan yang islami. Sedangkan, yang
berkenaan dengan kehidupan Rasulullah secara
pribadi, maka Allah telah menghendaki rumah
tangga Rasulullah dijadikan sebagai lembaran yang
dipaparkan dan dipamerkan untuk seluruh gene-
rasi yang ada di bumi ini. Oleh karena ihr, Al-Qur'an
pun meliputnya dan merekam gambarannya agar
kekal dibaca setiap waktu dan setiap tempat.

Dalam waktu yang sama, pencanhrman tentang
kisah rumah tangga Rasulullah dalam Al-Qur' an itu
merupakan tanda dan bukti penghormatan dan ke-
muliaan dari Allah bagi rumah tangga beliau. Allah

Yang Mahatinggi. yang mengaturnya dan mema-
merkannya kepada seluruh manusia dalam Al-
Qur'an; kitab-Nya yang kekal abadi sepanjang
zarnan.

t
Beberapa Ketenhran Islam tentang Hukum
Pernikahan

"Jffi 6i5\FK({ff-:6i:i'ig.
t;.,!fr4Urffi'F6 €,# J,# n

^ 
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"Hai orang-orang yang beriman, apabiln lwmu meni-
kahi wanita-wanita yang beriman, lumudian lwmu
ceraiknn merelw seb elum kamu mmcampurinya, malm
sekali-lwli tidak wajib ata merel(n iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya. Maka, berilah
mnelm mut'ah dnn bpalwnlnh merela itu fungan cara

y ang sebaik-baiknya." (al-Ahzab: 49)

Telah dibahas sebelumnyadalam surah al-Baqa-
rah tentang penjelasan dari hukum wanita-wanita
yang diceraikan oleh suami mereka sebelum dise
tubuhi, dalam firman Allah,

"Tidak adn lewaj iban membay ar (malwr) atas kamu,
jika lwmu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu
b er atmpur dnrganmm ka dan s eb e Lum lamu mmmtu -

kan maharnya. Dan, hendaklah kamu beriknn suatu
mut'ah (pemberian) kepada mereka. )rang yang
mampu menurut kemampuannya dan zrang yang
miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pem-
berian mmurut yangpatut. Yarg demikian itu merupa-
lwn lutmtuan bagi orang- orang yang berbuat lubajikan.

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu
brcampur fungan mneka, padnlal sesungguhny a lamu
sudah menpntulwn maltnrry a, malu bayarlnh seperdua

dari mahar yang telah kamu tentukan itu, leecuali jilea
istri-istrimu itu memaaflun atau dimanJkan obh orarry
yng memegang ikatan nikn h, dan pemaafan kamu itu
lebih delat lupadn takwa.Janganlnh kamu melupakan
lceutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Alkh Maln
Meliltat segala, apa yang lwmu kerjakan." (al-Baqa-
mht236-237)

Jadi, wanita-wanita yang diceraikan sebelum
disetubuhi, bila telah ditentukan maharnya, maka
baginya setengah dari maharyang telah ditentukan
tersebut. Namun, bila mahar tersebut belum diten-
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tukan, maka bagi wanita tersebut berhak mendapat-

kan hadiah harta benda sesuai dengan keluasan
dan kemampuan laki-laki yang menceraikannya.

Dalam hal ini, di surah al-Ahzab terdapat tam-
bahan penjelasan tentang masa iddah bagiwanita-
wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi oleh
suaminya, di mana hal itu tidak disebutkan dalarn

surah al-Baqarah. Ketentuan berkenaan dengan
wanita-wanita ini adalah tidak ada masa iddah, karena
jimak (persetubuhan) tidak terjadi atas mereka.

Pasalnya, iddah itu dirnaksudkan untuk mem-
bersihkan rahim dari tanda-tanda kehamilan dan
untuk meyakinkan bahwa pernikahan sebelumnya
telah kosong dari segala pengaruhnya. Sehingga,
nasab pun tidak bercampur aduk. Seseorang pun
tidak pula dinasabkan kepada orang yang bukan
orang tua kandungnya. Dan, tidak pula seseorang
dirampas dari nasab anaknya yang sebetulnya telah
menabur benih maninya dalam rahim wanita yang

diceraikannya. Sedangkan, bila seorang wanita
tidak pernah dicampuri dan disetubuhi, maka
rahimnya masih suci dan bersih sehingga tidak
perlu ada masa iddah untuk menunggu.

'... Makn sekali-knli tidak wajib atas merekn idl.ah
b agimu yng knmu minta meny empurnnlmnrty a. Makn,
berilnh mereka mut'ah.... "

Bila telah ditentukan jumlah maharnya, maka
bagi wanita yang diceraikan itu setengah dari jum-

lah maharnya. Dan, bila maharnya belum ditenfu-
kan, maka wanita itu diberi hadiah sesuai dengan
kemampuan bekas suaminya secara finansial.

"... Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang se-

baik-b aikny a. " (al-Ahzab : 49)

Jadi, tidak boleh ada halangan dan gangguan
terhadap mereka. Dan, tidak boleh pula menimpa-
kan kesulitan dan rintangan bagi mereka untuk
memulai kehidupan rumah tangga yang baru.

Inilah hukum umum yang muncul dalam redaksi
surah ini yang berkenaan dengan pengaturan sis
tem kehidupan umum dalam masyarakat Islam.

Setelah itu Allah menielaskan bagi rasul-Nya,
Nabi Muhammad saw, tentang wanita-wanita yang

halal dinikahi oleh beliau, serta segalakekhususan
dan keistimewaan yang terkandung di dalamnya
bagi pribadi Rasulullah dan rumah tangganya. Hal
ini setelah hrrunnya ayat yang membatasi maksimal

jumlah istri hingga hanya boleh empat orang saja,

'Maka, kauinilah wanita-wanita (larn) yang knmu
senangi; dua, tiga atau empat."(an-Nisaa: 3)

Sedangkan, dalam rumah tangga Rasulullah ter-
dapat sembilan istri pada saat itu, di mana Rasu-
lullah menikahi mereka dengan tujuan khusus.
Aisyah dan Hafslrah adalah dua putri sahabatnya
yaitu Abu Bakar dan Umar ibnul Khaththab r.a..

Ummu Habibah adalah putoi dariAbu Suiyan. Ummu
Salamah, Saudah binti Zum'ah, dan Zainab binti
Ktruzaimah adalah wanita-wanita muhajirat yang
berhijrah dengan suami mereka. Namun, suaminya
meninggal dan Rasulullah ingin memuliakan
mereka. Sedangkan, mereka tidak cantik dan muda
lagi. Sesungguhnya penghormatan dan kemuliaan
bagi mereka adalah murni dalam pernikahan itu.

Kemudian Zunab binti Jahsy telah kita ketahui
kisah pernikahannya dengan Rasulullah. Pernikah-
an Zanab binti Jahsy dengan Rasulullah merupa-
kan anugerah lelaki pengganti baginya setelah
perceraiannya dengan Zaid bin Haritsah yangtelah
dinikahkan oleh Rasulullah sendiri dengannya,
namun pernikahan tersebut gagal karena hikmah
yang telah ditenhrkan olehAllah atasnya. Kitatelah
mengetahui hal tersebut melalui kisahnya.

lalu isti yang lain adalah Juwairiyah binti Harits
dari bani Mushthaliq dan Shafiyyah binti Huyaybin
Akhthab. Mereka berdua adalah dua wanita yang

ditawan kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah.
lalu, dinikahi oleh beliau secara berturut-turut
untuk menguatkan ikatan dengan kabilah-kabilah
dan sebagai penghormatan bagi keduanya. Kedua-
nya masuk Islam setelah kekerasan dan kedahsyat-
an perang yang menimpa keluarga mereka.

Semua istri Rasulullah tersebut telah menjadi
ummahatul mukminin'ibu orang-orang yang ber-
iman' dan mereka mendapatkan anugerah kedekat-
an dengan Rasulullah dan mereka telah memilih
Allah, rasul-Nya, dan kehidupan akhirat setelah
turunnya ayatyang memberikan hak mereka unhrk
memilih. Sehingga, menjadi pukulan yang sangat
telak dan sangat sulit bagi mereka bila Rasulullah
terpaksa menceraikan mereka setelah Allah mem-
batasi jumlah istri hanya boleh empat orang wanita"

Allah pun mempertimbangkan mereka dalam
perkara tersebut. Sehingga, Dia mengecualikan
Rasulullah dari pembatasan itu. Allah menghalalkan
bagi Rasulullah untuk mempertahankan semua
istrinya yang sembilan orang itu tetap dalam ikatan
perkawinan dengan beliau.
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Kemudian Al-Qur'an turun kepada Rasulullah

dengan larangan tidak boleh lagi menambah istri
baru dariwanitalain, atau mengganti salah seorang

istrinya dengan wanita lain. Karena sesungguhnya
kekhususan itu hanya diperuntukkan semata-mata

kepada istri-istri beliau yang telah mengikat per-

kawinan dengan beliau sebelumnya, agar mereka
tidak terputus kemuliaannya dengan bernisbat
kepada istri Nabi saw. setelah mereka semua me-

milih Allah, rasul-Nya, dan kehidupan akhirat. Dan,

sekitar kaidah-kaidah dasar inilah ayat-ayat berikut
berkisar dalam penjelasannya,

$6A*r"-d)i,Lin-Iit:J1;t4\riT\i.
4;,+c541;i,f :6\W<i-43r6

sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua

orang mukmin. Suungguhnya Kami telah mmgetahui

apa y ang Kami waj ibknn kepada mereka tentang istri-
istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki
supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adal'ah

Allnh Maha Pengampun kgi Mahn penyayang. Kamu
boleh menangguhkpn (menggauli) siapa yang kamu
lcehendaki di antaia merekn (istri-istrimu) dan (boleh

pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan,
siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya

kembali dnri wanita yang telnh kamu cnai, m.ala ti"dak

ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih deknt

untuk lutenangan hati mereka, dan mereka tidak
merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telnh

lmmu beriknn fupada merekn. Allah mengetahui apa

yang (tersimpan) dalam h.atimu. Dan adalah Allah
Maha Mengetahui lngi Mah.a pmyantun. Tidak hnkl
bagimu mengawini wanita-wanita sesudah itu dan

tidakboleh (puln) mengganti mereka dmgan istri-istri
(yang latn), meskipun kecantiknnnya menarik lntimu
lcecuali wanita-wanita (hamba sahaya) yang kamu
miliki. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala

s e s u at u. " (al- Ahzab : 5 0 - 52)

Dalam ayatini ditegaskan kehalalan bagi Rasu-

lullah untuk menikahi berbagai macam wanita yang

disebutkan di dalamnya, walaupun mereka lebih
daripada empat orang, di mana hal itu diharamkan
atas diri selain dari Rasulullah. Wanita-wanita ter-
sebut adalah wanita-wanita yang diberi mahar,
wanita-wanita br,rdak yang didapatkan dari ram-
pasan perang, anak-anak wanita dari paman beliau
dari garis bapak, anak-anak wanita dari bibi beliau
dari garis bapak, anak-anak wanita dari paman

beliau dari garis ibu, anak-anak wanita dari bibi
beliau dari garis ibu, wanita-wanita yang ikut ber-
hijrah dengan beliau sebagai penghormatan bagi
wanita-wanita yang telah berhijrah, dan wanita muk-
min manapun yang menyerahkan dirinya kepada
Rasulullah bila Rasulullah ingin menikahinya.

@iwayat-riwayat tentang perkara ini saling ber-
tentangan; sekitar apakah Rasulullah pernah meni-
kahi salah seorang dari kelompok wanita-wanita
yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah atau-

kah Rasulullah belum pernah menikahi mereka?
Dan, riwayat yang kuat menyebutkan bahwa Rasu-

lullah menikahkan wanita-wanita tersebut dengan
lelaki lain).

Allah telah menjadikan perkara ini khusus bagi
Rasulullah karena beliau merupakan wali bagi se-

mua orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki

."i,t41a!r,idJ.--\g\;$i,t
5gt*4"ev)j64aii:6e:si
' AL 44; ;Ki6t ;)*,r,:'zAU
"#i6;;,J#t\U)(#{i'i64
e.* J; 

"4 ";;i 
6;i:6 J 4\1Wi6

<'GJjiA\;:"#\5i-o:'tfu:'Z*
tur?|Lhc.(,f 1Kb1|AE",l4r"a
S;'^iJjrai3i3i.Stt1+tutx'i
C$yi:i.z &tiJ &\ -t,ry;) ;: J

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan

bagimu istri-istrimu yang telnh knmu beriknn maska-

uinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang
termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan

yang dikaruniai Alkh untukmu. Dan, (dmiki.an puln)
annk-anak wanita dari saudara kki-kki bapakmu,

anak-anak wanita dari saudara wanita bapakmu,

annk w anita dnr i saudara l"akil"aki ibumu, anak- anak
wanita dari saud.ara uanita ibumu yang turut hijrah
bnsamn knmu, dnn w anita mukmin y ang meny eralilmn

dirinya kepada Nabi kalnu Nabi mau mengauininya,

tqi;,*:9eK,64:63;-
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maupun yang wanita. Sedangkan, semua orang
selain Rasulullah, maka hukum bzgi mereka adalah
harus tunduk kepada penjelasan Allah dan kewajib
an yang ditentukan atas merekaterhadap isti-isffi
dan wanita-wanita budak mereka. Semua itu dimak-
sudkan agar Rasulullah tidak tertekan dalam sikap
beliau mempertahankan semua istrinya dan dalam
menerima kondisi yang ada di sekitar beliau secara
khusus.

Kemudian Allah memberikan hak memilih ke
pada Rasulullah antara memasuli*an wanita-wanita
yang menyerahkan dirinya kepada beliau atau
menunda hal ifu. Dan, wanita-wanitayang ditang-
guhkan, boleh dinikahi oleh beliau padawaktu yang
dikehendakinya. Rasulullah berhak mencampuri
istri-istri beliau yang dikehendakinya dan boleh
menunda isfi-istri yang dikehendaki oleh beliau.
Kemudian redaksi ayat kembali lagi kepada,

"..Jang demikian itu adalah lebih dekat untuk lu-
tennngan hati mereka, dan merelw tidak mnasa sedih,

dan semuany a rela dmgan ap a y ang tdnh lwmu berilan
lupada merelw,..

Ayat ini mempertimbangkan kondisi khusus
yang ada di sekitar pribadi Rasulullah, keinginan
yang tertuju kepada beliau, dan keinginan yang
kuat terhadap kemuliaan berhubungan dengan
beliau. Semua itu diketahui oleh Allah dan diatur
dengan ilrnu-Nya dan kelembutan-Nya,

".. Allah mengeta.hui, apa y arg (tersimpan) dalam lwtl-
mu. Dan adnkh Allnh Malw Merryetahui kgi Mahe
p eny antun. " (al'Afizab : 51)

Kemudian Allah mengharamkan bagi beliau
semua wanita selain istri-istri yang telah berada
dalam tanggungan beliau. Bukan hanya dari segi
jumlatr, namun menyangkutpula keharaman meng-
ganti isti-isti yang ada itu dengan isti-istri yang
lain. Namun, sebelum turun ayat tentang peng-
haraman itu pun Rasulullah tidak pernah menam-
bah jumlah istrinya atau mengganti mereka dengan
isffi baru,

".,,Tid,ak halat bagimu mengawini wanita-wanita
sesudnh itu dan tidnk boleh (puln) nenganti merelw

dengan istri-i,stri (yang lam), meskipun kecantikannya
memrik ltatimu...."

Tidak ada pengecualian dan dispensasi sama
sekali dalam hal itu.

"...Kecuali wanitn-wanita (wmba sahaya) yang lwmu
miliki...."

Jadi, hamba sahayayangwanita dihalalkan bagi
beliau secara muflak tanpa pengecualian.

"...Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala se-

suatu."(al-Alaabz 52)

Segala urusan bergantung dengan pengawasan
dariAllah dan kespbilannya dalam hati.

Aisyah meriwafatk* b"t*r pengharaman ini
telah dibatalkan sebelum wafatnya Rasulullah dan
beliau diberi kebebasan untuk menilinh lagi. Namun,
Rasulullah tidak pernah menikah lagi walaupun
telah dihalalkan oleh Allah. Jadi, hanya istri-istri
yang tersebut di atas sajayang menjadi ummahntul
mukminin.

Adab dan Sopan Santrn dalam Rumah Thngga
Rasulullah

Setelah ihr Al-Qur'an mengatur sistem hubung-
an anfara orangorang yang beriman, dengan rumah
tangga Rasulullah dan isfi-isti beliau semasa Rasu-
lullah masih hidup dan demikian pula setelah beliau
wafal Sistem iflr melawan kondisi yang berlaku, di
mana orang-orang munafk dan orang-orangyang
di dalam hatiny,a terdapat penyakit biasa meng-
ganggu kehidupan Rasulullah dalam rumah tangga-
nya dan isti-isffinya.

Maka kaum munafikpun diperingatkan dengan
keras dan diperlihatkan kepada mereka kekejian
dosa mereka dan keburukan mereka di sisi Allah.
Mereka diancam dengan pengetahuan Allah atas
makar dan kejahatan yang mereka sembunyikan,
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"Hai orang-zrang yang beriman, janganlah kamu

memasuki rumah-rumah Nabi lu cuali ltamu diidnknn
untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu

masak (makanannyd. ntupi, jika kamu diundang,

maka masuklah. Dan, bila kamu selesai makan, ke'

luarlah lmmu tanpa asy ik memp erpani ang permknpan.

Suungquhnya yang demikian itu akan mengganggu

Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh

kamu fuluar), dan Allah tidak malu (meneranglan)

y ang bennr. Apabiln l<amu meminta sesuatu (lup nluan)
lupada merekn (ktri-istri Nabi), mala mintalnh dari
bikknng nbir. Cara yang dernikian itu lebih suci bagi

hatimu dan hati mereka. Dan, tidak boleh kamu

menyakiti (hati) Rnsulullah dan tidak boleh (pula)

mengawini ishi-istrirry a selnma-lamnny a sesudah ia

wafat. Saungguhnyaperbuatan itu adalah amat besar

(disanya) di sisi Allah.Jikn kamu melnhirknn sesuatu

atau meny embunyikanny a, makn sesungguhny a Alkh
annhlt Mala Merryetahui segaln sesuatu." (al-Ahzab:
53-54)

Diriwayatkan oleh Bukhari dariAnas bin Malik
bahwa ia berkata, "Rasulullah mulai membangun
rumah tangganya dengan Zunab bintiJahsy de-

ngan mengadakan walimah yang terdiri dari roti
dan daging. Aku diutus untukmengundang orang-

orang makan. Maka, datanglah beberapa kaum
untuk makan, kemudian langsung pergi keluar.

Lalu datanglah beberapa kaum yang lain untuk
makan kemudian langsung pergi keluar.

Aku terus mengundang orang{rang, sehingga

tidak aku temukan lagi orang yang tersisa. Maka,
aku pun melapor kepada Rasulullah, Wahai Rasu-

lullah, aku tidak menemukan lagi orang yang ter-

sisa.' Rasulullah bersabd a, MaJu, anglatlnh maknn-

an lalian!'
Ada tiga orang yang belum beranjak dari rumah

beliau dan masih berbincang-bincang. Kemudian
Rasulullah keluar menuju ke rumah Aisyah r.a. dan

memberi salam, 'Sahm sejalrtera atas kalian walmi

altlul bait serta rah.mat Allah dan kebnlnhan-Nya.'
Lalu Aisyah menjawab, 'Bagi Anda juga salam se
jahtera dan rahmat Allah. Bagaimana Anda men-

dapatkan istri Anda wahai Rasulullah? Semoga

Allah memberi keberkahan kepada Anda.'

Kemudian Rasulullah menjenguk seluruh rumah
istrinya dan kepada mereka semua Rasulullah
mengatakan perkataan yang dikatakannya kepada

Aisyah r.a. dan mereka pun semua menyatakan se-

perti yang dikatakan oleh Aisyah r.a.

Ialu Rasulullah kembali lagi ke rumahnya,

namun tiga orang tersebut belum beranjak dari
rumah dan masih berbincang-bincang. Sedangkan,

Rasulullah adalah orang yang sangat pemalu. Maka,

Rasulullah pun kembali keluar menuju rumah
Aisyah r.a.

Aku tidak bisa memastikan apakah aku yang

memberitahukanbeliau atau aku diberi tahu bahwa

tiga orang tersebut telah keluar. Kemudian Rasu-

lullah kembali lagi. Sehingga, ketika beliau meletak-

kan kaki di daun pintu (kakinya yang satu telah
berada di dalam, sedangkan kaki lainnya masih
berada di luar), beliau pun menurunkan tirai penu-

tup antara aku dan beliau, kemudian turunlah ayat

tentang hijab.

'Hai orang- orang y ang beriman, j anganlah kamu me -

masuki rumah-rumah Nabi lucuali kamu diidnkan
untuk makan dengan tidnk menunggu-nunggu waktu

masak (makanannya). Tetap| jika kamu diundang

mnla m.asulrlnh. Dan, biln knmu selzsai mnknn, luluar'
lah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan.

Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu

Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh

kamu luluar), dan Allah tidak malu (mennanglmn)

yang bennr. Apabil.a lamu mminta sesuatu (lceperluan)

fupada merelm (istri-isni Nabi), malca mintalah dari
belalwng tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi

hatimu dnn luti merekn. Dan, tidak boleh knmu me-

nyakiti (hati) Rnsulullah dan tidak boleh (puk)
mengawini istriistrinya selnma-lnmanya sesudah ia

wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar

(dwanya) di sisi AIkh."' (al-Ahzab: 53)

Ayat itu mengandung beberapa adab yang

belum dikenal oleh masyarakat jahiliah berkenaan
dengan tatacaramasuk ke dalam rumah, bahkan
rumah tangga Rasulullah sendiri. Orang-orang
biasanya asal masuk saja ke dalam rumah tanpa'un
dari pemiliknya, sebagaimana telah kami bahas

dalam surah an-Nuur dalam tema yang khusus
membahas tentang perihal meminta izin.

Kebiasaan masuk rumah tanpa izin itu kemung-
kinan lebih tampak pada rumah tangga Rasulullah

setelah rumah-rumah beliau itu menjadi tempat
turunnya wahyu, serta menjadi sumber dan mer-

cusuar dari ilmu pengetahuan dan hikmah. Batrkan,

kadangkala dan biasanya pada zaman jahiliah

sebagian orang ketika memasuki rumah Rasulullah

kemudian melihat ada api yang menyala dan

makanan sedang ditanak, mereka kemudian duduk
menanti matangnya makanan tersebut dan ikut
serta makan tanpa undangan dari beliau. Dan,
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sebagian lagi duduk dan berbincang daiam waktu
lama sehabis makan, baik karena diundang mau-
pun karena datang tanpa undangan. Mereka ber-
bincang ke sana kemari tanpa merasakan bahwa hal
itu mengganggu Rasulullah dan istri-istrinya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tiga
orang itu terus-menerus berbincang, sementara
mempelai Rasulullah-Zainab binti Jahsy duduk meng-

hadap dinding, membelakangi mereka karena
malu. Sementara Rasulullah merasa malu untuk
mengingatkan mereka karena tingginya keduduk-
an mereka di sisi beliau dan karena beliau sangat
pemalu. Juga karena Rasulullah tidak ingin mem-
permalukan tamu-tamu yang datang kepada beliau.
Sehingga, Allah sendiri yang harus menjelaskan
kebenaran dalam perkara ini, "Allah tidak malu
(menerangknn) y ang b enar. "

Diriwayatkan pula bahwa Umar ibnul Ktraththab
dengan perasaannya yang tajam dan daya sensiti-
vitasnya yang tinggi, mengusulkan kepada Rasu-
lullah agar memasang hijab, dan Umar pun meng-
harapkan Allah menurunkan perintah tentang itu.
Sehingga, Al-Qur'an yang mulia pun turun sebagai
pembenar bagi usulannya dan jawaban atas daya
sensitivitasnya.

Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik r.a.

bahwa Umar ibnul Khaththab berkata, 'TVahai

Rasulullah, sesungguhnya orang yang masuk ke
rumah Anda, ada orang yang berbakti dan ada pula
orang yang jahat. Sebaiknya Anda memerintahkan
ummahatul mukmininagar memasang kain hijab."
Maka, Allah pun menurunkan ayat tentang hijab
pada surah al-Ahzab ayat 53.

Ayat ini datang untuk mengajarkan orang{rang
agar tidak masuk ke rumah Rasulullah tarryaizn.
Bila mereka diundang unfuk makan, maka barulah
mereka boleh masuk. Sedangkan, bila mereka
tidak diundang, maka janganlah mereka masuk
untuk menanti matangnya makanan tersebut. Ke
mudian bila mereka telah selesai makan, hendaldah
mereka segera keluar, dan tidak duduk berlama-
lama untuk berbincang-bincang kesana kemari.

Padazamanmodern ini, kaum muslimin sangat
membutuhkan adab seperti ini di mana banyak
orang telah melupakannya dan meninggalkannya.
Pasalnya, orang-orang yang diundang saat ini selalu
terlambat keluar sesudah makan, dan orangorang
yang diundang itu biasanyamenunggu lamauntuk
dapat makanan. Kemudian mereka senang ber-
lamalama dalam senda gurau. Sementara tuan
rumah yang berusaha menjaga adab-adab islami

dengan berhijab, sangat terganggu dan tertekan.
Namun, tamu-tamu biasanya tidak menyadari hal
itu, dan mereka tetap bersenda gurau dan ber-
bincang-bincang ke sana-kemari. Sebetulnya dalam
adab islami telah cukup dan kaya dengan segala
adab dalam setiap kondisi, seandainya kita mau
mengambil tunturlan dari adab Ilahiyanglurus ini.

Kemudian ayathijab itu menentukan ketentuan
antara istri-istri Rasulullah dengan semua laki-laki,

"-.Apabiln knmu mcminta sesuatu (luperluan) kepadn

mereka (istri-istri Nabi), makn mintalah dnri belnknng

tabir...."

Dan, ia menentukan bahwa hijab tersebut lebih
suci bagi semua hati mereka,

"...Cara yang demikian itu lebih suci bagi hntimu d.an

hati merekn...."

Sehingga, seseorang tidak berhak mengatakan
sesuatu selain yang difirmankan oleh Allah. Dan,
tidak benar orang mengatakan bahwa ikhtilat (ber-

campur-baur antarawanita dan laki-laki tanpa batas),
penghilangan hijab, kemudahan dalam berbincang-
bincang, bertemu, duduk dan kerja sama antara dua
jenis manusia lakilaki dan wanita. . . adalah lebih suci
bagi hati, lebih bersih bagi nutani, dan lebih mudah
bagi pengendalian dorongan nafsu yang tersimpan
dan bagi kesadaran dua jenis manusia itu dalam
berperilaku, beradab, dan bercita rasa. Tidak
seorang pun boleh mengatakan hal seperti itu
karenaAllah berfrman,

Allah menyatakan hal ini kepada istri-istri Rasu-

lullah yang suci, dan kepada laki-laki dart zaman
awal Islam yakni para sahabat Rasulullah di mana
mereka tidak mencari-cari kesempatan dan tidak
pula bermata jalang. Ketika Allah menyatakan
sesuatu dan makhluk pun menyatakan sesuatu
dalam perkara yang sama, maka yang dijadikan
sebagai pegangan adalah pernyataan Allah, karena
pernyataan lainnya adalah omong kosong. Per-

nyataan (yang bertentangan dengan ketentuan
Allah) tersebut tidak akan dinyatakan melainkan
oleh orang yang berani berpandangan bahwa hamba
yang fana ini lebih tahu tentang jiwa manusia di-

banding Pencipta Yang Mahakekal yang telah
menciptakan manusia dan seluruh hamba itu.

Kenyataan yang berlaku dan dirasakan menun-
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jukkan bahwa Allah Mahabenar, dan orang-orang
yang menyatakan hal lain selain apa yang difir-
mankan oleh Allah telah terbukti sebagai pendusta.

Pengalaman dan percobaan yang dipraktikkan saat

ini membuktikan pernyataan kami. Yaitu, pada

negeri-negeri yang terjadi ikhtilat secara bebas

telah rusak dan bobrok. (Amerika adalah negara
pertama yang telah menuai buah yang paling buruk
dan keji dari kebebasan ikhtilat ini).

Ayat hijab itu telah menyebutkan bahwa keda-

tangan orang-orang untuk menunggu makanan
matang tanpa diundang serta senda gurau dan

canda tawa mereka setelah makan, telah meng-
ganggu Rasulullah. Namun, beliau malu menegur
mereka. Dan, di akhir ayat ada ketentuan bahwa
tidak boleh bagi orang-orang yang beriman meng-
ganggu dan menyulitkan Rasulullah. Demikian pula

tidak boleh bagi mereka menikahi istri-istri Rasu-

lullah setelah beliau meninggal, dan istri-isffi beliau
dalam kedudukan sebagai ibu-ibu mereka. Kedu-
dukan para istri Nabi saw. yang istimewa di sisi
Rasulullah menjadikan mereka haram dinikahi oleh
seorang pun setelah Rasulullah wafal Hal ini untuk
menjaga kehormatan dan keistimewaan rumah
tangga merekayang langka ihr,

"-Dan, tidak bolzh knmu menyakiti (lmti) Rnsuklkh
dnn tidnk bolzh (puln) mmgawini istri-ishinya selnma-

lnmanya sesudah ia uafat.. ."
Telah disebutkan bahwa sebagian orang-orang

munafik berkata, "Sesungguhnya salah seorang di
antara mereka ada yang menunggu saat tibanya
wakhr menikahi Aisyah r.a.."

"...Sesunguhnya perbuatan itu adalah amat besar

(dosanya) di sisi Allah." (al-Ahzab: 53)

Alangkah dahsyatnya bila sesuatu itu sangat
besar di sisi Allah.

Peringatan dalam redaksi ayat itu tidak hanya
berhenti dalam ancaman yang dahsyat itu saja.

Bahkan, ia memperlebar bahasan ancaman dahsyat
lainnya dengan panjang lebar,

'Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyi-
lannya, makn sesungguhnya All"ah adal,ah Mahn Me-
ngetahui segala sesuatu." (al-Ahzabz 54)

Jadi, Allah yang mengendalikan segala urus:rn.
Dia Mahatahu terhadap segala sesuatu yang tam-
pak ataupun yang tersembunyi, Maha Mendeteksi
setiap pikiran dan rencana. Dan, urusan itu di sisi-Nya
sangat dahsyat. Oleh karena itu, siapa yang berani,
dipersilakan menghadapinya karena ia akan ber-

hadapan dengan siksaan Allah yang dahsyat dan

besar sekali.

Setelah peringatan dan ancaman itu, redaksi
kembali membahas pengecualian beberapa mah-
ram (orangyang haram dinikahi) di mana para isfi
Rasulullah tidak bersalah dan berdosa bila menam-
pakkan perhiasannya yang biasa tampak,

n"i;UytJ'a'6fi:t;%y\;7i"o*'&"
j'.467Jk')1)t"r*i:A;3:J;UA

$f--"iri;,,f 5"('%i"df-8:\k;6"t?41
'Tidak adn dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa

tanpa tabir) dengan bapak-bapak merelw, anak-arutk

laki-lnki mnelrn, saudara lnki-lttki merekn, anak laki-
lnki dar i s audara lnki - lnki msre kn, atutk lnki - l"aki dnr i
saudara mereka yang wanita, wanita-wanita yang
beriman, dan hnmba sahnya yang merekn miliki, dnn

bertakwalnh kamu (lmi istri-istri Nabi) kepada AIkh.
Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala se-

su atu. " (aI- Altzab : 55)

Para mahram itulah yang dibolehkan bagi
wanita-wanita muslimah menampakkan perhiasan-

nya yang biasa tampak. Dan, saya belum mampu
menetapkan dap menentukan secara pasti, ayat-

ayat manakah yang lebih dulu turun-apakah ayat
yang khusus dihrjukan kepada para istri Rasulullah
ataukah ayat umum yang ditujukan kepada seluruh
wanita muslimin yang ada di surah an-Nuur. Pen-

dapat yang lebih kuat menurut kami adalah bahwa
perintah khusus kepada para istri Rasulullah lebih
dahulu. Setelah itu barulah perintah tersebut di-
tujukan secara umum kepada setiap wanita. Itulah
pendapat yang lebih dekat dengan tabiat beban
syariat.

Dan yang tidak kurang pentingnya adalah jangan

sampai kita tidak memperhatikan pengarahan Allah
kepada takwa, dan isyarat bahwa Allah mendeteksi
atas segala sesuafu,

"...Dan bntalatalah lamu (ni istri-istri Nabi) l"pon"
Allah. Sesungguhnya Allah Mahn menyaltsiknn segaln

sesuatu." (al-Ahzab: 55)

Jadi isyarattalrwa dan merasa diawasi olehAllah
adalah sangat serasi dan seiring sekali dengan kon-
disi.kondisi seperti ini. Karena, takwa itu merupa
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kan jaminan pertama dan akhir, dan ia merupakan
pengawas yang selalu hidup dan menyala dalam
hati.

Redaksi ayat meneruskan pembahasan tentang
peringatan terhadap orang-orang yang mengganggu
pribadi Rasulullah dan keluarganya. Redaksi me-
mungkiri perbuatan mereka serta menyingkap
kejahatan dan keburukan perbuatan yang mereka
lakukan. Hal itu dilakukan dengan dua cara.

C,ara pertama adalah dengan mengagungkan
Rasulullah, dan menjelaskan kedudukan beliau di
sisiTuhannya dan di antara para malaikal

Cara kedua adalah dengan penetapan kepu-
tusan bahwa perbuatan mengganggu Rasulullah
berarti telah mengganggu Allah pula. Dan, pem-
balasan yang ditetapkan di sisi Allah adalah peng-
usiran dari rahmat-Nya di dunia dan di akhirat, dan
azabyang sesuai dengan kejahatan perbuatan ter-
sebut,

atiT:t";\fi&6h iLlt-Iji(61
3e-rj,_ctltil$l-*Lli"i'"tr(t1\r'"yfitU1wrr{:rkpr,
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d{:;p*L{4iJ6triaxi:pX;;ai
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"Sesungguhnya Altah dan malaikat-malaikat-Nyi'
bershalauat untuk Nabi. Hai orang-orang yang bu-
iman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucap-
knnlah salam p enghormnnn leepadnnya. Sesungguhnya

lrang-zrang yang metryakiti Allah dan Rnsul-Nya,
All"ah alan melaknntinya di dunia dnn di akhirat, d"an

menyediakan baginya silrsa yang menghinalmn." (aI'
Ahzab: 56-57)

Shalawat Allah terhadap Rasulullah adalah puji-
an-Nya atas beliau di antara para malaikat. Sedang-
kan, shalawat malaikat terhadap Rasulullah adalah
doa mereka bagi beliau di sisi Allah. Sungguh mulia
dan tingginya martabat demikian di mana seluruh
yang ada menyaksikan berulang-ulang pujian Allah
atas nabi-Nya. Seluruh alam semesta tercerahkan
dengannya dan bersahut-s.ahutan memuji Rasulullah.

Allah telah menetapkan pujian itu dalam alam
semesta ini s ejakzuianazali dan kekal selamanya.
Tidak ada nikmat dan kemuliaan yang lebih tinggi
daripada nikmat dan kemuliaan ini. Jadi, nilai apa

lagi yang diberikan oleh manusia ketika ber-
shalawat dan memberikan salam kepada Rasulullah
setelah shalawat dan salamAllah baginya dan para
malaikat semuanya di al-Mala'ul A'labagibeliau?

Sebetulnya Nabi saw. tidak membutuhkannya
sama sekali. Namun, Allah hendak memuliakan
orang{rang yang&eriman dengan menghubung-
kan dan mengaitkan antara shalawat dan salam-Nya
dengan shalawat dan salam mereka. Dan, Dia ingin
menyampaikan mereka dengan cara ini kepada ke
dudukan yang tinggi, mulia, azali, dan kekal abadi.

Dalam suasana kemuliaan dan penghormatan
Ilahi seperti ini, tampak sekali bahwa gangguan dan
hinaan orang-orang kepada Rasulullah adalah
keburukanyang sangat jahat, hina, keji, dan jelek,

"Sesungguhny a lrang- orang y ang meny akiti Allah dan
Rasul-Nya, Alkhakanmelaknatinya di dunia dan di
akhirat, dnn menyediakan baginya silcsa yng meng-

hinalan. " (aI- Ahzabz 57)

Keburukan dan kejahatan itu ditambah lagi de
ngan hakikatbahwa sesungguhnya gangguan dan
penghinaan terhadap Rasulullah itu juga meru-
pakan gangguan dan penghinaan kepadaAllah dari
hamba-Nya dan makhluk-Nya. Padahal, mereka
tidak mungkin dapat mengganggu dan menyakiti
Allah. Namun, ungkapan seperti ini menggam-
barkan sensitivitas dan kepedulian terhadap gang-
guan dan penghinaan kepada utusan Allah, seolah-
olah gangguan dan penghinaan itu ditujukan ke-
padaZatAllah Yarg Mahatinggi. Sungguh alang-
kah jahatnya, alangkah kejinya, dan alangkah
buruknya.

Namun, gangguan dan penghinaan seperti itu
ternyata tidak berhenti hanya di situ. Bahkan, ia
melebar kepada gangguan dan penghinaan ter-
hadap laki-laki dan wanita-wanita yang beriman
secara umum. Mereka diganggu dan dihina dengan
kepalsuan dan kebohongan yang mengada-ada
dengan tuduhan kekurangan dan aib yang tidak
merekamiliki.

(, fr ./|-HV <'.'rA Gj"i 6j\,
&q6tL,iilsty'\#zi

'Dan, orang-nrang yang menyakiti orang-orang muk-
min dan mukminat tanpa lusalnhan yang merekn pn-
buat, makn sesungguhnya mereka telah memikul ke-

bohongan dan dnsa yang nyata." (al-Ahzab: 58)

Ancaman yang keras ini mengisyaratkan bahwa
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di Madinah pada saat itu, terdapat kelompok yang
sengaja melakukan makar terhadap orang-orang
yang beriman baik laki-laki maupun wanita. Juga
menyebarkan isu-isu negatif tentang mereka, pe-

rencanaan tipu muslihat terhadap mereka, dan
menyiarkan tuduhan negatif terhadap mereka. Hal
seperti ini umumnya terjadi pada setiap zamandmr
setiap tempal

Orang-orang yang beriman baik laki-laki mau-
pun wanita merupakan sasaran obyek bagi tipu
muslihat dan makar seperti ini dalam setiap ling-
kungan dan tempat yang dilakukan oleh orang-
orang yang kurang ajar, orangorang yang menyim-
pang, orang-orang munafik, dan orang-orang yang
di dalam hatinya terdapat penyakit. Allah langsung
membela orang-orang yang beriman itu dari segala
tipu daya dan makar tersebut. Allah mengecap
musuh-musuh mereka dengan kesalahan dan
dusta. Dan, Dia Mahabenar dalam pernyataan-Nya.

Keharusan Berjilbab
Kemudian Allah memerintahkan Nabi-Nya agar

menyuruh istri-istrinya, anak-anak wanitanya, dan
wanita-wanita orang-orang yang beriman secara
umum, bila mereka keluar untuk menunaikan ke-
butuhannya, agar menutupi fubuhnya, kepalanya,
dan belahan baju yang terletak di dadanya, dengan
jilbab yang menyelumutinya. Sehingga, dengan
kostum dan pakaian seperti itu, mereka kelihatan
beda dan menjadikan mereka aman dari gangguan
orang{rang yang fusik. Karena dengan pengenalan
dan ciri khas mereka seperti itu secara bersama-
sama mengesankan rasa malu dan bersalah dalam
pribadi orangorang yang biasanya sengaja mencari-
cari cela untuk menghina dan menggoda wanita.

<43.:,4=rgi"I^jA!iJ6-r,5tJr jtili(\4
<4 qti-N'u,,-;Jii - a",xj;q eo -*

tr"4s;sx
'Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-
annk wanitamu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hen'
daklnh merekn mmgulurkan jilhabnya le seluruh tubuh
muekn.'Yang dunikian itu supaya muela l"ebih mudah
untuk dilcennl, karma itu mereka tidnk digangu. AIkh
adalah Maha Pengampun lagi Maha Peny ay ang. " (al-
Ahzab:59)

Berkenaan dengan makn a ay atini, as-Suddi ber-
kata, "Beberapa orang dari kelompok orang-orang
yang fasik di Madinah keluar di malam hari ketika
gelap menyelumuti malam. Mereka keluar ke jalan
yang adadi Madinah dengan sasaran mengganggu
wanita. Tempat-tempat tinggal di Madinah memang
sempit-sempit Sehingga, pada malam harilah biasa-

nyawanita buang hajat di tempatyang ditentukan.
Kemudian orang-orang yang fasik itu mencaricari
kesempatan dan cela untuk menggoda dan meng-
gaggu mereka. Bila mereka melihat wanita yang
mengenakan jilbab, mereka berkata, lManita ini
adalah wanita yang merdeka.' Dan, mereka tidak
berani mengganggunya. Namun, bila mereka me
lihat wanita yang tidak mengenakan jilbab, mereka
berkata,'Wanita ini adalah budak ' Dan, mereka pun
mengganggu dan melecehkannya."

Mujahid berkata, "Mereka mengenakan jilbab
agar dikenal sebagai wanita yang merdeka. Se-

hingga, tidak seorang pun dari orang-orang fasik
yang berani menjadikan mereka sebagai sasaran
gangguan dan pelecehan."

Firman Allah,' Alkrh odnlnh Maln Pmgampun lngi
Maha Penyayang", yaitu atas dosa-dosa dan ke
salahan-kesalahan yang telah lalu di zaman jahiliah,
di mana orangorang yang beriman belum mengeta-
hui tentang kewajiban mengenakan jilbab ini.

Dari situ dapat kita lihat, betapa usaha yang
terus-menerus diupayakan dalam rangka member-
sihkan lingkungan Arab dan arahan yang perma-
nen untuk menghilangkan segala penyebab fitnah
dan kekacauan serta membatasinya hanya pada
tempat yang terbatas. Sehingga, adat-adat Islami
lebih dominan dalam masyarakat dan dapat me-
ngendalikan mereka.

Ancaman bagi Orang Munafik dan Perusuh
Pada aktrirnya muncullah ancaman bagi orang-

orang muna.fik, orang-orang yang hatinya ber-
penyakit, orang-orang yang menjadi fukang fitnah,
dan orang-orang yang menyebarkan isu-isu yang
menggoncangkan barisan kaum muslimin. Ancam-
an tersebut sangatkuat dan keras. Yaifu , bahwa bila
mereka tidak berhenti dan kapok dari perilaku itu,
dan tidak berhenti mengganggu orang-orang yang
beriman laki-laki dan wanita serta seluruh kom-
ponen masyarakat Islam, maka Allah pasti akan
memenangkan Nabi-Nya atas mereka sebagaimana
Dia telah memenangkan dan memberikan kekuasa-
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an kepadanya atas orang{rang Yahudi.
Sehingga, Rasulullah pasti akan membersihkan

Madinah dari mereka semua, mengusir mereka,
dan menghalalkan darah mereka sehingga di mana-
pun mereka ditemukan boleh ditangkap dan dibunuh.
Sebagaimana sunnahAllah pun telah berlaku atas

orang-orang Yahudi lewat tangan Rasulullah dan
atas orang-orang yang selain Yahudi yang telah
melakukan kerusakan pada zarnan-zaman dahulu,

6i\ffiw1,jj;ruio&ae6$
(Ka;c1$ft .-2t$6 &{frii t LV

*Ll c cji4 6:r:r$'q!f 6iC6

ti?\jKsrft;i:Ji(e.&6ct"ra*v
* W ;,i'r"ei,4 rj 6qx\ii1 6j vir;

*.&6Sni,lj';x,]fi,fr r"initiY"

5,A,6ib.;,5{33!"F;;rts-gt
o. ;Ai J; i*t i g;q $ r-,{,e,,:t "S

6;;te:r-fiW.'\16)q\,r,.iG
it{r(;;ri Q4 $ {'itQL:b#,;3iri
xi3;){aSae;S\eirfiG
$K j6,Lxi,t(3L-;S|4':rS\F
"Manusia bertanya kepadamu tentang hari
berbangkit Katakanlah,'Sesungguhnya pe-
ngetahuan tentang hari berbangkit ihr hanya
di sisi Allah.'Dan, tahukah kamu (hai Muham-
mad), boleh jadi hari berbangkit ihr sudah
dekat waknrnya. (63) Sesungguhnya Allah me-
laknati orang-orang kafir dan nenyediakan bagi
mereka api yang menyala-nyala (neraka). (64)

Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Mereka tidak memperoleh seorang pelindung
pun dan tidak (pula) seorang penolong. (65)

Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik-
kan dalam neraka" mereka berkatar'Alangkah
baiknya" andai kata ka:rf taat kepada Allah
dan taat pula kepada Rasul.' (66) Dan, mereka
berkata"'Ya Thhan kami, sesungguhnya kami
telah menaati pemimpin-pemimpin da^n pem-
besar-pembesar kami, lalu mereka menyesat-
kan karrd dari jalan (ya^ngbenar). (67) Ya trhan
kami, timpakanlah kepada mereka azab dua
kali lipatdan laftHah mereka dengan kutukan
yang besar.' (68) IIai orang-orang yang beriman,
jangantah kamrr menjadi seperti orang-orang
yang yang menyakiti Musal maka Allah
membersihkannya dari trduhan-hrduhan yang
merekakata^ka"n. Dan adalah dia seorangyang
mempunyai keduduka^n yangterhormat di sisi
Allah. (69) Hai orang-orang yang beriman,

e*e4.4v6;i5!ol,+ *
,!i-t \i5 f &,-i;=F d,6i c.t)3*F,t
'b\grlA j6i,rzX"a'"X*i+SfA
" k -uW <r$i -: 

^i:^!" 
$ {=j

${,t^b3frJJ
"S e sungquhny a j ika tidak b erhenti zrang- zrang mu'
nafk, orang-orangyang bnprnyakit dnlnm h.atinya, dnn
lrang-orang yang menyebarkan kabar bohong di
Madinah (dari menyakitimu), nLscaya Kami perintah-
kan kamu (untuk memerangi) mereka. Kemudian
merekn tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) me-

l"ainknn dalttm waktu yang sebentar. Dalnm luadaan
terlnknnt di mana saja merekn drjumpai, merekn di-
nnglwp dnn dibunuh dengan selubat- fu batny a. Sebagai

sunnnh Allnh yang bulnku atas orang- orang yang telah

terdahulu sebelum(mu) dan kamu sekali-kali tiada
akan mendapati perubahnn pada sunnnh Allnh." (aI'
Ahzab:60-62)

Dengan ancaman yang keras ini, kita mengeta-
hui betapa besarnya kekuatan.kaum muslimin di
Madinah setelah pengusiran bani Quraizhah, dan
betapa kekuasaan Daulah Islamiah telah begitu
dominan di Madinah. Orangorang munafik pun ter-
pinggirkan. Mereka hanya dapat melakukan makar
dan tipu daya dengan sembunyi-sembunyi. Mereka
tidak berani secara terang-terangan dalam menipu
daya melainkan pasti terancam dengan ketakutan.

rt*f

+i!;!i,;*Ub-ey j,irS;;si,i^t6-
3:\;t$U^\"|$6'.:,K'^;t16i
G\;6.1j'o'3;jf ;:Qj'"ytW"e
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bertakwalah kamu kepada Allah dan kata-
kanlah perkataan yang benax, (70) niscaya Allah
memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan
mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang-
siapa menaati Allah dan rasul-Nyq maka se-

sungguhnya ia telah mendapatkan kemenang-
an yang besar. (71) Sesungguhnya Kami telah
mengemukakan amanat kepada l*gtt, bumi,
dan gunung-gunung, maka semuanya enggan
untuk memikul amanat itu dan mereka kha-
watir akan mengkhianatioyq dan dipikullah
amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ma-
nusia itu amat zalim dan amat bodoh. (72)

Sehingga Allah mengazab orang-orang mu-
nalik laki{aki dan wanita serta orang-orang
musyrikin laki-laki dan wanita; dan sehingga
Allah menerima tobat orang-orang mukmin
laki-taki dan wanita. Dan adalah Atlah Maha
Penganpun lagi Maha Penyayang." (73)

Pengantar
Dalam pelajaran yang terakhir dari surah ini,

terdapat bahasan mengenai pertanyaan manusia
tentang hari Kiamat, ketergesa-gesaan mereka
dalam meminta kejadiannya dengan segera, dan
keraguan mereka terhadapnya. Jawaban atas per-

tanyaan itu adalah dengan menyeratrkan urusannya
kepadaAllah, disertai peringatan tentang wakhrnya
yang telah dekal dan bisa jadi hal itu terjadi dengan
tiba-tiba dan dengan secepat kilat menyambar mereka.

Kemudian redaksi memaparkan fenomena di
antara fenomena-fenomena hari Kiamat yang tidak
menggembirakan orang-orang yang rneminta ke-
jadiannya untuk disegerakan. Yaitu, pada hari di
mana wajah-wajah mereka dibolak-balik di neraka,
pada hari di mana mereka menyesal karena tidak
taat kepada Allah dan rasul-Nya, dan pada hari di
mana mereka memohon agar pemimpin-pemimpin
mereka diazab dengan azab dua kali lipat. Feno-
mena itu sangat mengerikan dan orang-orang yang
berakal sehat tidak akan pernah meminta untuk
disegerakan kejadiannya.

Kemudian dari fenomena hari Kiamat itu,
redaksi kembali lagi memaparkan fenomena dunia.
Ia kembali memperingatkan orang-orang yang
beriman agar jangan bersikap seperti sikap kaum
Nabi Musa a.s. yang mengganggu dan menuduh
Nabi Musa a.s.. Kemudian Allah membebaskan
Musa dari apa yang mereka fuduhkan. Dan, tam-
paknya peringatan ini merupakan jawaban dan
tanggapan dari kejadian nyata yang terjadi. Ke-

mudian peringatan itu merupakan tanggapan atas
isu-isu dan pembicaraan sebagian dari kaum mus-
limin yang mempermasalahkan pernikahan Rasu-

lullah dengan Zarnab,dan penentangan Rasulullah
terhadap adat orangorang Arab.

Redaksi juga mengajak orang-orang yang ber-
iman untuk mengatakan perkataan yang benar dan
jauh dari hinaan dan aib. Sehingga, Allah mem-
perbaiki amal-amal mereka, mengampuni dosa-

dosa mereka, membuat mereka cinta kepada ke-
taatan kepadaAllah dan rasul-Nya, dan menjanjikan
mereka kemenangan yang besar atas hal ifu.

Surah ini ditutup dengan sentuhanyang dahsyat
dan mendalam. Yaitu, tentang amanatyang enggan
diemban oleh langit, bumi, dan gunung-gunung.
Namun, manusia berani mengembannya dan me
nanggung, padahal amanat itu sangatbesar, dahsyat,
dan berat. Semua itu ditetapkan guna menyem-
purnakan pengelolaan Allah dalam mengatur pahala

atas amal perbuatan, dan menghisab manusia atas
apa yang diridhai-Nya atas diri.Nya sendiri dan
dipilih-Nya.

Wakur Kiamat dan Balasan Akhirat

EiI;;;,'*r*+eyii'*er;,lai;i{'-
$ ti*i'K'^;tliji

'Manusia bertnny a kcpadnmu tentang h.ari berbangkit.

Kataknnlah,'Sesungguhny a pengetahuan tentang hnri
bubangkit itu hnnya di sisi Allnh.'Dan, tahuknlt lamu
(hni Muhnmmad), bobhjadi h"ari berbangkit itu sudnh

dnlrnt w aktuny a. "' (aI- Aluab : 63)

Mereka telah meminta fatwa dan bertanya ke-
pada Rasulullah tentang hari Kiamat yang telah
dibahas panjang lebar dengan mereka. Rasulullah
telah banyak memperingatkan mereka tentangnya
dan Al-Qur'an menyifati fenomenanya seolaholah
pembacanya melihat kejadiannya sendiri. Mereka
bertanya kepada Rasulullah tentang waktu ke-
jadiannya- Mereka meminta wakhrnya disegerakan.

Permintaan disegerakan kejadiannya ifu mengan-
dung keraguan atasnya, atau pendustaan atasnya,
ejekan terhadapny4 sesuai dengan yang diinginkan
oleh penanyanya dan sesuai dengan kedekatannya
atau kejauhannya dari iman.

Hari Kiamat itu adalah perkara gaib yang khusus
diketahui olehAllah semata-mata. Dia tidak meng-
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hendaki seorang pun dari makhluk-Nya tahu ten-

tang hal ihr. Bahkan, para rasul dan para malaikat itu
pun tidak tahu.

Dalam hadits tentang hakikat iman dan Islam
disebutkan bahwaAbdullah bin Umar, r.a berkata,
"Aku diberitahu hadits oleh bapakku Umar ibnul
Khaththab r.a. bahwa ketika mereka sedang duduk
di sisi Rasulullah, tiba-tiba muncul ke hadapan
mereka seorang laki-laki yang pakaiannya sangat
putih, rambutnya sangat hitam, tidak dapat dilihat
bekas perjalanannya, dan tidak seorang pun me-

ngenalnya. Kemudian dia duduk ke dekat Rasu-

lullah dan menyandarkan dua lututnya kepada dua

luhrt Rasulullah. Dan, dia meletakkan kedua telapak

tangannya di atas dua paha Rasulullah dan dia ber-
tanya, Iil'ahai Muhammad, beritahukanlah kepada-

ku tentang Islam!'Rasulullah menjawab, 'Islam itu
adalah engkau bersyahadat bahua tiada tuhan me-

lainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu
hnmba-Nya dan utusan-Nya, mendiriknn sltalnt, me-

nunaikan zalrnt, shaum Ramadhan, dan berhnji bila

englmu mampu.'Dia menyahu| 'Anda benar!' Para

sahabat terkejut karena dia yang bertanya, dia pula

yang membenarkannya.
Kemudian dia bertanya lagi,'Beritahukanlah ke

padaku tentang Iman!' Rasulullah menjawab,

Englmu beriman lepada All"ah, mal"aikat- Nya, kinb-
kitab-Nya, rasul'rasul-Nya, hari akhir, d.an beriman

kepada qadar baik dan buruk dari Allah.'Dia me-

nyahut, 'Anda benar!'
lalu dia bertanya lagi,"Beritahukanlah kepada-

ku tentang Ihsan!' Rasulullah menjawab,'Engkau
buibadah lcepada Allnh, seolnh-olah mgknu melihnt-
Nya. Dan, bila engkau tidak mampu seolah-olah

melihnt- Ny a, mala y akinlnh bahua sesungguhnya Dia
melih"atmu.'

Kemudian dia bertanya lagi, 'Beritahukanlah
kepadaku tentang hari Kiamat!' Rasulullah men-
jawab, 'Orang yang dinnya tidak lebih tahu daripadn
zrang yang bertanya.' Kemudian Rasulullah ber-

sabda, 'Sesungguhnya dia adalnhJibril yang donng
kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian
urus an agam"a knl'inn. "'

Jadi orang yang ditanya (Rasulullah) dan orang
yang bertanya flibril a.s.) kedua-duanya tidak tahu

tentang ilrnu hari Kiamal

"...Katakanlah,'Saungguhny a p engetahuan tentang

hari berbangkit itu hanya di sisi Allah...."'

Redaksi ini muncul dengan gaya pengkhususan

dan kondisi yang spesifik semata-mata. Sehingga,

tidak ada campur tangan selain Allah sama sekali.
Allah telah menentukan hal demikian untuk

suatu hikmah yang hanya diketahui oleh diri-Nya
sendiri. Kita bisa mengetahui salah satu aspeknya,
yaitu agar manusia selalu waswas dan menyadari
perkara hari Kiamat itu. Kemudian selalu berhati-
hati dan bersiap terusmenerus untuk menghadapi-
nya. Hal demikian bermanfaat bagi orang-orang
yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dan diletak-
kan ketalcwaan olehAllah dalam hatinya.

Sedangkan, orang{rang yang lalai dan tidak per-

duli dengan hari Kiamat, tidak mengisi tiap detik
kehidupannya dengan persiapan menemuinya,
merekalah orang{rang yang mengkhianati dirinya
sendiri dan tidak melindungi dirinya dari neraka.
Allah telah menjelaskan bagi mereka, mempe-
ringatkan mereka, dan mengancam mereka. Hari
Kiamat meskipun gaib dan tidak diketahui, namun
ia selalu menghantui mereka dalam setiap keadaan
baik siang maupun malam hari.

"...Dan tahuknh lmmu (hai Muhnmmad), boleh jadi
hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.' (aI-
Ahzab:63)

?;t,ir'u^sgWi;stry{Jwmily
2uia;ffi ,-ft AtG\;qjt'.';,S
u31J6&{fri67^\tffiw.3#;.
W&Wi6'v6$V3'Cir7C-I'ftY

g fr €6 "Fs r":, C t;i;+ t\'"
"Sesungguhny a Allnh melnknnti orang- orang lmfir dan

menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala
(nemka). Merelm kekal di dal,amnya selnma-lnmnnya.

Merekn tidak mempnol.eh seorarry pelindung pun d.an

tidak (pula) seorangpenolong. Pada lmri ketilm muka

mereka dibolnk-baliklan dalam neraka, merekn ber-

lmn, Alnngknhbaiknya, andnikata lami taat lupada
Allnh dan taat pul,a kepad"a Rasul.' Dan merelm bn-
kata,"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah me-

naati p emimp in - p emimp in dan p emb e s ar - p emb e s ar
lami, lnlu merekn mmyesatkan knmi dari jalnn (yang

benar). Ya tuhan kami, timpakanlnh kepada merekn

a<ab dua kali lipat dan kutuklah mereka dnngan

kutulan y ang b e s ar. "' (al- Altzab : 64-68)

Sesungguhnya mereka bertanya tentang hari
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Kiamat. Iniiah salah satu fenomena di antara feno
mena hari Kiamat itu,

"S esungguhny a Allah melnknati orang- zrang knfr dan

nenyediakan bagi mereka api yang menlala-nyala
(neraka)." (al-Ahzab: 64)

Sesungguhnya Allah mengusir orangorang kafir
dari rahmat-Nya. Dan, Dia mempersiapkan bagi
mereka neraka yang menyala dan panas. Jadi,
neraka itu telah siap dan selalu hadir mengazab
mereka.

'Merelrn keknl di d.alamnya selamn-l.amanya.... "
Mereka akan kekal di dalamnya dalam waktu

yang lama, yang tidak diketahui akhirnya melain-
kan oleh Allah dan tidak ada akhir baginya melain-
kan hanya dalam ilmu Allah sesuai dengan ke-
hendak-Nya. Mereka sama sekali tidak memiliki
penolong, diharamkan bagi mereka mendapat ban-
tuan. Sehingga, tidak ada peluang lolos sama sekali
dari api neraka itu, meskipun dengan bantuan dari
parawali dan penolong mereka.

".. JVInela tilnk munp roleh seorang pelindung pun dnn
tidnk (puk) s eorang p enolong. " (aI- Ahzab : 65)

Sedangkan, gambaran mereka dalam azab itu,
maka gambarannya sangatkeras dan pedih,

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan
dnlam neraka...."

Jadi neraka itu meliputi mereka dari segala pen-
juru. Ungkapan seperti ini dimaksudkan untuk
menggambarkan gerakan dan gambaran fisiknya.

Juga gambaran jilatan api yang sampai ke segala
lembar kulit wajah mereka, sebagai tambahan
kekejian dan kepedihan.

"..*luIaelrn berlata, Akngkah baiknla, an"dnikntn lami
taat kepada Allah dan taat pula fupada Rasul."'(a7-
Ahzab:66)

Ia hanya tinggal angan-angan yang terbang
begitu saja, tidak ada tempat untuk hinggap serta
tidak ada sambutan dan respons apa pun terhadap
nya. Karena kondisi dan situasinya tidak tepat lagi.
Ia tinggal hanya menjadi penyesalan yang ti adatara
atas masa lalu.

Kemudian timbullah dari jiwa-jiwa mereka sikap
dendam dan laknat atas para pemimpin dan pem-
besar mereka yang telah menyesatkan mereka,
dengan cara menundukkan diri hanya kepadaAllah
semata-mata. Padahal, ketundukan mereka tidak
bermanfaat apa-apa lagi.

'Dan mereka berknta, 'Ya Tuhan knmi, sesungguhnya

kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pem'
besar-pembesar lmmi, lalu merekn menyesatknn kami
dari jalnn (yangbennr). Ya tuhan knmi, timpaknnlah
l"podo mnekn a<ab dua luli lipat dan lattuklah msrekn

dtngan kutukan yang besar."'(al-Ahzab: 68)
I

Inilah hari Kiamat itu. Jadi, pertanyaan apa lagr

mengenai perkaranya dan untuk apa? Sesung-
guhnya beramal unfu k menghadapinya merupakan
jalan keluar dan keselamatan satu-satunya dari
nasib jelek dan kepedihan yang terjadi di dalamnya-

Tampaknya pernikahan Rasulullah dengan
Zunab bntiJahsy r.a. sangat bertentangan dengan
adat jahiliah di mana Islam sengaja datang untuk
membatalkannya dengan contoh praktis dari Rasu-

lullah itu. Tampak sekali bahwa perkawinan itu
tidak berjalan mulus dan mudah. Dan, tampak
bahwa orangorang munafik, orang{rang yang ber-
penyakit hatinya, dan orang{rang yang masih labil
dan belum mantap persepsinya tentang Islam yang
murni dan sederhana, telah berbicara dan me-

ngomentari secara ngawur, menjelek-jelekkan,
menghinakannya, menentangnya, mengganggu,
dan menyebarkan rasa waswas. Bahkan, mereka
menyatakan tuduhan yang dahsyat.

Orang-orang munafik dan orang-orang yang
tukang gosip tidak akan pernah diam. Mereka se'
lalu memanfaatkan setiap peluang sekecil apa pun
untuk menyebarkan racun mereka. Sebagaimana
kita melihatnya di Perang Ahzab, kisah hadits ifl<i,
pembagian harta f i, dan di setiap kesempatan yang
timbul untuk menghina dan mengganggu Rasu-
lullah dengan tanpa alasan yang benar.

Pada saat setelah pengusiran bani Quraizhah
dan seluruh kaum Yahudi dari Madinah sebelum-
nya, tidak seorang pun di Madinah yang berani lagi
secara terang-terangan menampakkan kekufuran-
nya. Jadi, penduduk Madinah telah bersih dan
berubah menjadi tempat orang-orang yang Islam
saja, baik orang{rang yang Islamnya secara benar
dan hakiki maupun orang yang Islamnya masih
bertopeng kemunafikan.

Orangorang munafildah yang menyebarkan isu-
isu serta menebarkan kebohongan dan dusta.
Sebagian orang-orang yang beriman terperangkap
dalam ikatan-ikatan mereka. Dan, bahkan, ikut
serta dalam membanhr dengan berjalan seiring de
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ngan mereka dalam menyebarkan dusta dan gosip
gosip.

Maka, datanglah Al-Qur'an memperingatkan
mereka dari sikap mengganggu dan menghina
Rasulullah sebagaimana bani Israel telah menghina
Musa a.s.. Al-Qur'an mengarahkan mereka agar
berkata benar, dan tidak mengeluarkan perkataan

nista yang tanpa kendali dan kejelasan. Al-Qur'an
membuat mereka cinta dan senang dalam ketaatan
kepada Allah, rasul-Nya, dan mengabarkan keme-
nangan yang besar di balik itu,

)liifr u:j's;t;ti?'6K1gvi$i$i
GJ(ejit:;6.&W^ij*-i(r\j6$
KiG"Fe*WJi'6j'J';ii',\#i
et:6'.,"5;t6iU;u'"&,3i{J:{)

&r:g'
"Hai orang-orang yang berimnn, j anganlnh kamu mm'

j adi s ep erti lrang- lrang y ang meny akiti Musa. Makn,
Allnh membersihkannya dari tudulran-tuduhan yang
merekn kntaknn. Dan adal"ah dia seorang yang msm-

punyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Hai
urang-nrang yang beriman, bntakwalah knmu lupada
Allnh dnn kilaknnlah perkntaan yang benar, niscaya

Allah memperbaiki bagimu ama[amalnnmu danme-
ngampuni bagimu dosa-dosamu. Barangsiapa mmanti
Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah

mendapatkan kemenangan y ang bes ar." (al-Ahzab :

6e-71)

Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan pasti

tentang jenis dari gangguan terhadap Nabi Musa
a.s.. Namun, ada beberapa riwayatyang membantu.
Kami tidak melihat manfaat yang berarti dalam
membahas riwayat dalam perkara yang digeneral-
kan oleh Al-Qur'an ini. Karena sesungguhnya Allah
hanya ingin memperingatkan orang-orang yang
beriman dari segala yang bisa menyakiti dan meng-
ganggu Rasulullah.

Bani Israel telah dijadikan sebagai perumpama-

an dalampenyimpangan dan pembangkangan dalam

banyak tempat di Al-Qur'an. Maka, cukuplah bahwa
bani Israel telah menyakiti dan mengganggu nabi
mereka Musa a.s. Oleh karena itu, hendaklah orang-

orang yang beriman berhati-hati agar tidak meng-
ikuti mereka. Juga agar setiap orang yang beriman
menghindarkan diri dari sikap seperti orang{rang

yang menyimpang dan membangkang. Al-Qur'an
telah menjadikan bani Israel sebagai perumpama-

an bagi penyimpangan dan pembangkangan.
Sesunggirhnya Allah telah membebaskan Musa

dari tuduhan keji kaumnya,

"...Dan adalnh dia seorang yang mempunyai lududuk-
an yang terhormaf di sisi1lkh." (al-Ahzab: 69)

Musa di sisiAllah memiiiki martabat dan kedu-
dukan yang tinggr.Allah pasti membebaskan para

rasul-Nya dari tuduhan bohong dan dibuat-buat.
Nabi Muhammad saw. adalah rasul paling mulia
dan paling berhak mendapatkan pembebasan dan
pembelaan dariAllah.

Al-Qur'an mengarahkan orang-orang yang ber-
iman agar berkatabenar, jelas, dan terperinci, me
ngetahui sasarannya dan aratrry4 sebelum mereka
mengikuti dan bergaul dengan orang-orang muna-
fik dan paratukang penyebarfihah. Juga sebelum
mereka mendengar dari orangorang tersebut se
suatu yang menghina nabi mereka, pembina
mereka, dan wali mereka. Semua isu tersebut ada-

lah menyesatkan dan tujuannya sangat keji.
Al-Qur'an mengarahkan orang{rang yang ber-

iman agar berkata benar dan saleh yang dapat me
nuntun kepada amal saleh pula. KarenaAllah pasti

menjaga orang-orang yang benar, menunfun lang-
kah-langkah mereka, dan memperbaiki amal-amal

mereka sebagai balasan atas kebenaran dan ke-
jujuran mereka..

Allah mengampuni bagi orangorang yang ber-
kata baik dan beramal saleh. Juga menghapus dosa-

dosa yang tidak mungkin seorang pun dari anak
Adam yang bersalah selamat dan terbebas dari-
padanya. Dan, tidak adayang dapat menyelamatkan
mereka daripadanya melainkan ampunan dan
penghapusan dosa.

"...Barangsiapa mennati Allnh dan rasul-Nya, mnkn

sesungguhnya ia telah mend.apatknn lumenangan y ang

besar." (al-Ahzab: 7l)

Ketaatan itu sendiri sebetulnya merupakan ke-
menangan tersendiri. Ia merupakan sikap isti-
qamah di atas manhaj Allah dan beristiqamah di
atas manhajAllah merupakan ketenangan dan ke
damaian. Tuntunan ke jalan yang lurus, jelas, dan

menyampaikan kepada Allah merupakan keba-
hagiaan tersendiri, walaupun di baliknya tidak ter-
sedia balasan apa pun selainnya. Dan, tidaklah orang
yang berjalan di atas jalur yang terpampang dan
tersinari dengan terang... sama dengan orangyang
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berjalan di atas jaluryangbengkok dan gelap gulita!

Jadi taat kepada Allah dan rasul-Nya telah me-
ngandung balasannya sendiri. Yaitu, kemenangan
yang besar, sebelum hari hisab dan sebelum me-
metik kenikmatan yang mengunfungkan. Sedang-
kan, kenikmatan akhirat adalah anugerah tambah-
an atas balasan ketaatan. Ia merupakan anugerah
dari kemuliaan Allah dan dianugerahkan tanpa
imbalan apa pun. Allah memberi karunia kepada
siapa yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan dan
tanpa disangka-sangka.

Amanah Terberat Dipikul Manusia
Kemenangan yang besar itu merupakan karunia

yang dipertimbangkan oleh Allah kepada kelemah-
an manusia, besarnya beban yang ditanggungnya
di atas pundaknya, dan kesediaannya menjalankan
amanatyang enggan dipikul oleh langit, bumi, dan
gunung-gunung. Manusia telah bersedia memikul
beban tersebut di atas pundaknya. Juga telah ber-
janji untuk menanggungnya sendiri, sedangkan dia
sendiri lemah dan tertekan dengan dorongan syah-
wat, libido, kecenderungan, kekurangan ilmu, pen-

deknya umur, terbatasnya tempat dan zaman, dan
tanpa pengetahuan yang sempurna dan pandangan
apa pun di balik batasan-batasan dan waktu,

iS,lr:lE6*G-.fti5{i\:\iu-ut-
ela<'#'l:S:{Q,:-'V:p^;5W.o\

&{-'*
"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat
lupod" lnngit, bumi, dan gunung-gunung mala semua-

nya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka

kh.awatir aknn mengkhianat'inya, dan dipilailkh am.a-

nat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat
zplim dnn amat bodoh.' (al'Ahzab : 72)

Sesungguhnya langit, bumi, dan gunung-gu-
nung yang dipilih oleh Al-Qur'an sebagai bahan
bahasan, adalah makhluk-makhluk yang besar dan
agung, di mana manusia tinggal di dalamnya atau
di sekitarnya. Sehingga, bila dibandingkan dengan-
nya, maka manusia akan tampak sangat kecil.

Makhluk-makhluk yang besar dan agung itu
mengenal Penciptanya tanpa usaha apa pun. Ia pun
tunduk kepada sistem-Nya dan hukum-Nya yang
mengahrrnya. Ia tunduk kepada sistem dan hukum

Penciptanya ihr dengan ketundukan langsung tanpa
harus berpikir dan tanpa perantara rasul. Ia berjalan
sesuai dengan ahrran hukum ihr. Ia berputar pada
porosnya dan berjalan mengelilingi jalurnya pada
galaksi alam semesta. Dan, ia melakukan tugasnya
sesuai dengan tabiatnya dan hukumnya tanpa ke-
sadaran dan pilihannya.

Matahari berjalan dan berputar pada jalurnya
yang teratur dan selamanya tidak akan kacau dan
menyimpang. Ia menunaikan fugasnya dengan
menyinari alam semesta yang telah ditetapkan atas
dirinya. Sehingga, ia menunaikan tugasnya dengan
sempurna walaupun tanpa keinginannya.

Bumi pun berputar pada porosnya, mengeluar-
kan fumbuh-tumbuhannya, memberi makanan
kepada penghuninya, menguburkan dan menim-
bun mayat-mayatnya, dan sumber-sumber air ter-
pancar darinya sesuai dengan sunnah Allah tanpa
kehendak darinya.

Demikian pula bulan, bintang, planet, angin,
awan, udara, air, gunung dan lembah-lembah se-
muanya berfungsi sebagaimana mestinya dengan
izin dariTuhannya. Mereka semua mengenal Pen-
ciptanya dan tunduk kepada kehendak-NyatNrpa
upaya darinya, tanpausaha dan keletihan. Mereka
semua telah menyatakan keengganan dalam me-
ngemban amanat yang besar ifu. Yaitu, amanat ke-
hendak, amanat makrifat yang khusus, dan amanat
usahayang khusus.

"...Dan dipikull"ah amanat itu oleh manusia...." (al-
Ahzab:72)

Manusia yang mengenal Allah dengan pengeta-
huannya dan perasaannya, pasti terfuntun kepada
hukum-Nya dengan pikiran dan pandangannya.
Dan, dia beramal sesuai dengan hukum itu karena
usaha dan pengorbanannya, menaati Allah dengan
kehendak-Nya dan kemauan dirinya sendiri, me-
lawan segala kecenderungan penyrmpangan dan
libidonya, dan menentang segala dorongan nafsu
dan syahwatnya. Dalam setiap langkah-langkah itu
dia sadar, berkehendak, mengetahui, dan memilih
jalannya. Dan, dia tahrrke mana jalan itu akan me
ngantarkannya!

Sesungguhnya amanat itu sangat besar, narnun
manusia telah menyatakan kesanggupan memikul-
nya. Padahal, dia sangat kecil tubuhnya, sedikit
kekuatannya, lemah usahanya, terbatas umurnya,
serta dia diliputi dan digelorakan oleh syahwat,
nafsu, libido, kecenderungan, dan ketamakan.

Sesungguhnya langkah menyanggupi beban
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yang berat itu merupakan bahaya yang sangat
besar. Oleh karena itu, manusia "sangat zalim" ke-
pada dirinya sendiri, dan'Jahil" terhadap kekuatan-
nya Hal itu bila dibandingkan dengan beratnya dan
besarnya beban yang harus dia tanggung. Se-

hingga, ketika manusia mampu melaksanakan
beban itu, mengetahui Penciptanya, terfuntun lang-
sung kepada hukum-Nya, tunduk secara sempurna
kepada kehendakTuhannya dengan kesadaran dan
kehendaknya sendiri, maka dia telah sampai ke-
pada kedudukan yang mulia dan kedudukan yang

langka di antara makhlukAllah.
Kehendak, pengetahuan, usaha, dan pelaksanan

beban amanat itulah yang membedakan manusia
dari seluruh makhluk Allah yang lainnya. Itulah
penyebab penghormatan manusia yang diumum-
kan kepada seluruh malaikat ketika Allah meme-
rintahkan para malaikat untuk bersujud kepada
Adam dan Allah memaklumatkan hal itu dalam Al-
Qur'an yang abadi,

"Sesungguhnya telnh Kami rnuliaknn anak l<zturunan

Adam."(al-Israa': 70)

Jadi, hendaklah manusia menyadari tanda dan
sifat kemuliaannya di sisi Allah. Hendaklah dia me
nunaikan amanatyang telah dipilihnya sendiri dan
telah ditawarkan pada langit, bumi, dan gunung-
gunung, narnun mereka enggan menanggungnya.

Demikianlah konsekuensinya,

<*+-':56,+SV<r#txi'44-
t4:+L$5bi4;:r:f\,F6it*e{-,:56

$ r=i6j"K\
"S e hingga, Allah mengaab lrang- nrang munnfk kki-
lnki dan wanita sutn orang-orang musyrikin kki-kki
dan wanitn; dnn sehingga Allnh mmuim.a tobat orang-

orang mukmin lnki-kki dnn wanita. Dan adnlnh Allnh
Mahn Penganpun l"agi Mahn Pmy ay ang."(al-Ahzab:
73)

Jadi, kekhususan dan keistimewaan manusia
dalam mengemban amanat ifu, kesediaannya ber-

tanggung jawab untuk mengenal dirinya sendiri,
tertuntun dengan dirinya sendiri, dan berbuat de-

ngan dirinya sendiri serta sampai kepada tujuannya
dengan dirinya sendiri, semua itu membuatnya
harus menanggung konsekuensi atas pilihannya
dan mendapat balasan atas segala amal perbuat-
annya. Dengan dqnikian, Allah pasti menjatuhkan
hukuman azabl<epada orang-orang munafik baik
laki-laki maupun wanita dan orangorang musyrik
baik laki-laki maupun wanita.

Namun, Allah pasti memberikan bantuan dan
pertolongan kepada orang-orang yang beriman
baik lakilaki maupun wanita, sehinggam Allah
menganugerahkan tobat atas mereka karena ber-
ada di bawah tekanan yang membuat mereka ter-
jerumus dalam dosa dan kesalahan. Hal itu tidak
terlepas dari hakikat kelemahan dan kekurangan
mereka, rintangan dan halangan yang menghadang
mereka, dan godaan-godaan yang menarik mereka.
Itulah anugerah dan pertolongan Allah. Dan, Dia
sangat dekat dengan ampunan dan rahmat bagi
hamba-hamba-Nya,

"...Dan adalah Allah Maha Penganpun lagi Maha
Peny ay ang. " (at-Ahzab: 73)

Dengan sentuhan yang dahsyat dan mendalam
itu, surah ini ditutup. Pada awalnya ia dimulai de-
ngan pengarahau kepada Rasulullah agar taat ke-
pada Allah dan menentang orang-orang kafir dan
orang-orang munafik. Juga agar mengikuti wahyu
Allah dan bertawakal kepada-Nya bukan kepada
selain diri-Nya.

Selain itu, ia mengandung pengarahan-peng-
arahan dan syariat-syariat yang di atasnya berdiri
sistem masyarakat islami, yang murni kepadaAllah,
mengarah kepada-Ny4 dan tunduk kepada arahan-
arahan-Nya.

Sentuhan yang menggambarkan besarnya beban
dan beratnya amanat itu, membatasi kedudukan
dan dasar kedahsyatannya. J
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JUilAN AW:54
ft#i,l

;sfTsij'i':,
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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A. 4 -/ it//i/-/si+f*,fJ-+v

"Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang
di langit dan apa yang di bumi dan bagr-Nya
(puta) segala puji di akhiral Dialah Yang IVIaha

bijaksana lagi IVIaha Mengetahui. (1) Dia me-
ngetahui apa yang masuk ke dalam bumi" apa
yangke luar daripad*yr, apa yangturun dari
l*grt, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia-
lah Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengam-
pun. (2) Dan orang-orang yang ka^fir berkatan

'llari berbangkit itu tidak akan datang kepada
kami.' IGtakanlalrr'Pasti datang, demi Ttrhanku
Yang Mengetahui yang gaib, sesungguhnya kia-
matihr pasti akan datangkepadamu. fidakada
tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrah pun
yang ada di langit dan yang ada di bumi serta
tidak ada (p"la) yang lebih kecil dari itu dan
yang lebih besar, melainkan tersebut dalam
Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)', (3) supaya
Allah memberi balasan kepada orang-orirng
yang berirnan dan mengerjakan amal yang sa-

leh. Mereka itu adalah orang-orangyangbagr-
nya runpunan dan rezeki yang mulia. (a) Dan
orang-orang yang berusaha untuk (menentang)
ayat-ayatKami dengan anggapan mereka dapat
melemahkan (menggagalkan azab Kami),
mereka itr memperoleh azab, yaihr (ienis) azab
yang pedih. (5) Orang-orirng yang diberi ilmu
(Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang
diturunkan kepadamu dari Tlrhanmu ihrlah
yang benar dan menunjuki (manusia) kepada
jalan Ttrhan YangMahaperkasa lagi Maha Ter-
puji. (6) Dan, orang-orang kafir berkata (k"padq
teman-temannya),'Maukah kami tunjukkan ke-
padamu seorang laki-laki yang memberitakan
kepadamu bahwa apabila badanmu telahhan-
cur sehancur-hancurnya" sesungguhnya kamu
benar-benar (akan dibangkitkan kernbali) dalam
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ciptaan yang baru? (7) Apakah dia mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah ataukah
ada padanya penyakit gila?' (Tidak), tetapi
orang-ora,ng yang tidakberiman kepada negeri
akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan
yangjauh. (8) Ivlaka, apakah mereka tidak meli-
hat langit dan bumi yang ada di hadapan dan
di belakang mereka?Jika Kami menghenda.ki,
niscaya Kami benamkan mereka di bumi atau
Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari
langit Sesungguhnya pada yang demikian itu
bena"r-benar terdapat tanda (kekuasaan Ttrhan)
bagi setiap hamba yang kembali (kepada-
Nya).'(9)

Pengantar
Topik-topik surah kelompok Makkiyyah ini me-

rupakan topik-topik utama akidah. Yaitu, pentauhid-
an Allah, beriman terhadap wahyu, dan akidah ter-
hadap pembangkitan kembali umat manusia. Di
samping itu, terdapat pembicaraan yang berisi pe-

lurusan beberapa nilai-nilai dasar yang berkaitan
dengan topik-topik utama akidah. Juga penjelasan
bahwa iman dan amal salehlah @ukan harta dan
anak keturunan) yang menjadi landasan penilaian
dan balasan yang akan diberikan oleh Allah ter-
hadap seseorang. Di sisi Allah tidak ada kekuatan
yang mampu menjaga seseorang dari siksaAllah,
dan tidak ada pertolongan terhadap seseorang dari
orang lain kecuali dengan seizin-Nya.

Fokus terbesar dalam surah ini diarahkan ke
masalah al- b a'h' fembangkitan kembali umat ma-
nusia di akhirat' dan al-jaqaa pembalasan Allah ter-
hadap mereka'. Juga tentang ilmu Allah yang me-
nyeluruh, melingkupi segala sesuafu, detail, dan
lembut. Dalam surah ini beberapa kali disinggung
kedua masalah yang saling berkaitan tadi dengan
caracara dan redaksi yang berbeda, yang menaungi
nuansa surah ini secara keseluruhan dari awal hing-
ga akhir.

Tentang masalah al-ba'ts, Allah berfirman,

'Dan orang-orangyang knfv berkntn, 'Hari bnbangkit
itu tidnk akan dntang l{rponn knmi.' Katakanlnh, 'Pasti

donng, demi Tuhnnka. "'(Saba': 3)

tentang masalah al-j agaa, Allah berfirman,

"Supaya All"ah memberi balnsan kepada zrang-zrang
yang buimnn dnn mengerjaknn amnl yang sabh. Mneka
itu ad"al"ah orang-zranglangbagirrya ampunnn dan re-

<eki yang mulia. Dan, orang-zrang yang berusaha

untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan angapan
mu ekn dap at melcm.ahlmn (mmggagalknn azpb Kami),
merekn itu memperoleh alab, yaitu (jenis) azab yang
pedih." (Saba': 4-5)

Di tempat lain yang dekat dalam redaksi surah,
terdapat redaksi,

"Orang-orang knfir I erkan (lupod" temnn-temnnnya),
'Maukah kami tunj ukkan kepadamu seorang laki-laki

y ang memberitakan lcepadamu bahua apabila badan-
mu telnh hnncur selunatr-hancurnya, sesungguhnya lar
mu bernr-benar (aknn dibangkitknn kembali) dakm
ciptann y ang baru ? Apalmh din mengaln-adaknn lcebo -

hongan terhndap Alkh atauknh ada padanya penyakit
giln?' (Tidnk), tetapi orang-orang yang tidak beriman
kepada negeri akhirat buada dalam siksaan dan kese-

satan yang jauh." (Saba-z 7-8)

Selanjutnya surah ini menampilkan beberapa
pemandangan pada hari Kiamat. Pemandangan ini
berisi celaan terhadap para pendusta agama, beserta
beberapa macam azab yang mereka dustakan ifu
atau mereka ragukan kejadiannya, seperti peman-
dangan ini.

"...Dan (alangknh hebatnya) kalau knmu lihnt ketika
zrang-nrang yang znlim itu dihadnpkan fupadn. Tuhan-
ny a, sebagian dnii mnekn menghndnpknn perkntann ke -
pada sebagian yang l"ain. Orang-lrang yang dianggap
bmnh bnknn ktpada zrang- lrang y ang mrny ombongknn
diri, 'Knl"au tidak:lnlt lmrmn knmu, tentulah knmi men-
j adi orang-orang y ang bniman.' Aang-orang yang me-

nyombongkan diri bnkan kepada orang-orangyang di-
anggap lzmnh,' Knmilmh y ang tel"ah mnghnlnngi kamu
dari petunjuk sesudah petunjuk itu datnng kepadamu ?
(Iidnk), sebennrnya lmmu smdirilah lrang-lrang yang
berdnsa.' Dary orang-orang yang dianggap lanah bnlw-
ta lupadn zrang-zrang yang mmlombonglmn diri,' (Ti-
dak) sebermrnya tipu daya (mu) di waktu malam dan
siang (yangmmglulnngi kami), ketikn lamu menyeru
knmi supaya kami kafr lupadn Allnh dnn menjadikan
sekutu-sekutu bagt- Ny a.' Kedua belnh pihak mmy ata-
lan perryesal"an tatknl"a merekn mekh.at a<sl. Dan, Kami
pasang beknggu di lzhn orang-orangyang knfir. Mneka
tidak dibaln melainknn dengan apa yang telnh merekn

kerj akan." (Saba': 3 I -33)

Pemandangan ini terulang beberapa kali dan di.
letakkan dalam beberapa tempat berbeda dalam su-
rah ini. Pemandangan ini pula yang menjadi penu-
tup surah ini,

'Dan (alangkah hebatnya) jika knmu melihat ketika
merekn (orang-orang knfa) terpnanj at ketakutan (padn
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hnri Kiamat). Maka, merekn tidak dapat melepasknn

diri dan merekn ditangkap dari tempat yang dzknt (un-

tuk dibawa fu nuaka). Dan, (di waktu itu) muekn ber-

kntn,'Kami berimnn lcepad.a Allnh.' Bagaimnnaknh mt-

reka dapat mmmpai (uimannn) dnri tempat y angj auh

itu ? Dan, saungguhny a merela tekh mmgtnglari Allnh
sebelum itu; dan mereka menduga-duga tentang yang
gaib dnri tempat yang jauh. Dihalangi antara merelra

dengan apa yang mnekn ingini sebagaimnna yang dila-
kuknn terhndnp lrang-nrang yang serupa dengan mnekn

padn masa dahulu. Snungguhnya merekn dahula (di

dunia) dalnm keragu an y ang mendalnm. " (Sabi : 5t-
54)

Tentang ilmu Ilahi yang general dan menyeluruh,

disebut pada pembukaan surah ini,

'Dia mengetahui apa yang masuk lce dalam bumi, apa

yang luluar d"aripadanya, apa yang turun d.ari ln'ngit,
-dan 

apa yang nnik lupadanya. " (Saba': 2)

Juga memberikan komentar atas pendustaan

orang{rang kafir terhadap datangnya hari Kiamat,

"Katakanlah, 'Pasti dntang demi Tuhnnku Yang Me-

ngetahui yang gaib, sesungguhnya kiamnt itu pasti aknn

datang lupadamu. Tidak ada tersembunyi dnripada-

Nya sebesar zanahpunyangada di lnngit dnnyangadn

di bumi serta tidak ada (puk) yang lebih lcecil dari itu
dan yang lebih besar, melninkan tersebut dalam Kitab
yang nyata (Lauh Mahfu<h). " (Saba': 3)

Menjelang penutup surah, terdapat ayat ini,

"Katalanlnh,'S e sungguhny a Tuhnnku mew ahy ukan

lcebenaran. Dia Mah.a Mmgetahui segaln yang gaib."'
(Saba-: a8)

Dalam topik tauhid, surah ini memulai pembicara-

annya dengan menyebut,

"Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di
lnngit dnn apa yang di bumi snta bagi-Nya (puln) sega-

ln puj i di akhirat. D inlnh Yang Maha.bij aks ann l"agi Ma-
h"a Mengetahrzi. " (Sabi: l)

Kemudian menantang mereka beberapa kali da-

lam masalah sekutuyang merekaklaim ada di sam-
pingAllah,

"Kataknnlah,'seruLah mnekn y ang kamu anggap (se -

bagai tuhan) s elnin Allnh. Merekn tidnk memiliki (k e -

kuasann) sebnat zpnah pun di kngit dnn di bumi. Me -

rekn tidnk mtmpunyai suatu sahnm pun dakm (penrip-

taan) lnngit dan bumi, dan sekali-knli tidak ada di an-

tara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya."
(Saba.:22)

Beberapa ayat menyebut bahwa mereka me-

nyembah malaikat dan jin, dan itu disebut dalam sa-

lah satu pemandangan hari Kiamat,

"Dan (ingatlah) hari (yang di uaktu itu) Allah me-

ngumpullan muekn semuany a. Kemudian Alkh b efir -

man lcepada mnl.ailcat, 'Apaknh merekn ini dahulu me-

ny embah kamu ? Malaiknt-malaiknt itu menj aw ab,

Mahasuci Englau. Englaulnh pelindung knmi, bulan
mereka. Bahkan, mereka telah menyembah iin. Ke-

banyaknn mereka beriman lcepada iin i/2. "'(Saba-:
40-4t)

Allah menafikan apayang mereka sangkabahwa
para malaikat akan dapat memberikan pertolongan
kepada mereka di hadapan Rabb mereka,

'Dan tiadal.ah berguna syafaat di sisi Allah melninlwn
bagi orangyang telah dii<inknn-Nya mempnobh syafa-

at itu. Sehingga, apabila tekh dihikngknn ketakutan

dari hnti mnekn, merekn berlcata, Apakah yang telah

difirn"anlan olzh Tuhanmu ?' Muelm menj awab,' (Pn -

kntcan) y ang b en ar', dnn D ialah Yang Mahntinggi lngi
Mah.abesar. " (Saba-: 23)

Tbntang penyembahan mereka terhadap setan,

ada kisah tentang Sulaiman dan penundukkan jin
baginya, serta ketidaktahuan para jin tentang me
ninggalnya Nabi Sulaiman,

'Maka, tatkal.a Kami telah menetapknn kematian Su-

Laiman, tidak ada y ang mutunj ukkan kep adn merelm

kematiannya itu lceatali rayap yangmemnlwn tongknt-

nya. Tatknln ia telnh tusungkur, tnhulnh jin itu bahua

knlau muelrn mengetahui yang gaib, tentulah merekn

tidak akan tetap dnlam s iks a y ang menghinnknn. " (Sa-

ba': la)

Dalam topik wahp dan risalah, terdapat firman
Allah,

'Dan orang-oranglafr berkntn, 'Knmi selmli-knli titnk
akan beriman lupada Al-@Li an ini dan tidak (puk)
kepadn kitab yang sebelumnya..."'(Saba.: 31)

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat
Kami yang terang merelm bnkntn, 'Aang ini tiadn lnin
hanyalah selrang laki-laki yang ingin menghalangi

knmu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu.'
Dan, merelrnberlata,'(Al-Qi an) ini tidakl"ain lrorlo-
lnh kebohongan yang diada-adaknn saja.' Dan zrang-

orang knfr berknta terhadap kebenaran tatkala lube-

naran itu datang kepada mereka, 'Ini tidnk lnin h"anya

l"ah sihir y ang ny ata. "' (Saba-: 43)

Allah menolak mereka dengan menegaskan ke-

benaran wahlm dan risalah,
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"Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) ber-
pendnpat bahwa walryu yang diturunknn lcepadamu

dnri Til hanmu itulnh y ang b enar dan menunj u ki (ma-

nusia) lcepada ialan Tuhan Yang Mahaperkasa lagi
Mahn Tirpuji. " (Saba: 6)

"Kami tidakmengutus knmu, melninkan kepada umat
manus'in seluruhnya sebagai pembawa berita gembira
dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan
manusia tiada mengetahui. " (Sabi : 28)

Dalam topik penjelasan nilai-nilai, terdapat firman
Allah,

"Knmi tidnkmmgutus lcepadn suatu negeri seorangpnn-

bui pningatan pun, melninknn nrang-nrang yang hidup
mewah di negni itu berlatn,'Sesungquhnya kami mmg-
ingknri apa yang knmu diutus untuk menyampaiknn-
nya.' Dan mnekn berknta, 'Knmi l"ebih banyak mempu-
nyai harta dan anak-anak (daripad"a knmu) dan knmi
seknli- lali tidnk aknn diazab.' Kntaknnhlt,'Snungguh-
nya Titlunku melapangknn reaeki bagi siapa yang dike -

hendnki- Nya dan runy empitknn (bagi si"apa yang dile-
hendnki- Nya). Aknn tetapi, l<zbanyakan manusia tidnk
mmgetahui.' Dan selali-kali bulankh lnrta d"an buknn
(puk) annk-anak knmu yang mendelmtkan knmu lce-

pada lfumi sedikit pun. ntupi, orang-zranglang ber-

iman dan mmgerj aknn amnl- am.al (salzh), mnekn inlnh
yang mcmperolzh baknan yang bnlipat ganda disebabknn

apa yang tel"ah mnekn kerjalan; dan mereka atnan sen-

tosa di tempat-tempat yng tinggi (dakm surga). Orang-

zranglang berusaln (menentang) ayat-ayat Kami de-

ngan anggapan unluk dap at melnn"oJtknn (ntmggagallan

a<ab Kami), merekn itu dimasukkan lu dal"am a<ab."
(Saba-:34-38)

Juga dengan memberikan contohcontoh bagi hal
ini dari realitas sejarah di muka bumi seperti kisah
keluarga Nabi Dawud yang bersyukur atas nikrnat-
nikmat Allah. Juga kisah orang-orang Saba yang
sombong dan tak bersyukur, serta apa yang terjadi
kemudian bagi kelornpok ini dan kelompok itu. Se
muaitu terdapatbukti nyatabagi janji dan ancaman
Allah.

Ini adalah masalah-masalah yang dibicarakan oleh
surah-surah kelompok Makkiyyah dalam pelbagai
bentuk redaksional. Pada setiap surah, hal ihr dibe
berkan dalam konteks pembicaraan alam semesta,
yang disertai dengan pelbagai macam unsursugesti
yang baru bagi hati, dalam setiap kesempatan. Begi-

tu juga dalam surah Saba'ini, pembeberannya dilaku-
kan dalam bentukyang sama. Yaitu, dalam konteks
pembicaraan alam semesta, yang tercermin dalam
luasnya langit dan bumi. Dan, dalam alam gaib yang
tak banyak diketahui manusia dan menakutkan. Ju-
ga di lapangan tempat dikumpulkannya manusia di
akhirat, yang demikian besar. Di kedalaman jiwa ma-

nusia yang tersembunyi dan lembut. Di lembaran-
lembaran sejarah yang diketahui dan yang tidak. Di
potongan-potongan kejadian dalam sejarah itu yang
mena$ubkan dan aneh. Dan, dalam semua itu terda-
pat faktor sugesti bagi hati manusia, yang memba-
ngunkannya dari keterlelapan tidur dan kebekuan.

Sejakpembukaan surah ini, redaksinya dimulai
dengan pembicaraan tentang alam semesta yang
amat besar, dan tentang lembaran-lembaran alam
semesta ini dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang
ada di situ. Juga tentang ilmu Allah yang lembut,
menyeluruh, dan detail lagi mengagumkan,

'Dia mengetahui apa y ang m^osuk ke dalam bumi, apa
yang lee luar dnripadanya, apa yang turun dari Langit,

dan apa yang nnik fupadnnya.... " (Saba-: 2)

"Dan orang-orangyang knfw berknta, 'Hari bubangkit
itu tidak akan dntang lepada lmmi.' Kataknnl.ah,'Pasti
dntang dtmi Tilhnnku Yang Mengetahui y ang gaib, s e -

sungguhnya ki.amat itu pasti akan danng lcepadamu.

Tidak adn ttrsen bunyi dnripadn-Nya sebesar zpnah pun
yang adn di lnngit dnn yang ad,a di bumi serta tid"ak ada
(puk) yang lebih leecil dari itu dan yang lebih besar,

m"e lninlan ters ebut dnl.am Kitnl y ang ny ata (Lauh Mah-

fu<h)"'(Sabi:3)
Sementara orang{rang yang mendustakan ak-

hiral mereka itu diancam dengan kejadian-kejadian
alam semesta yang besar,

'Apaknh mereka tidak mekh.at kngit dan bumi yang
ada di h^adnpan dnn di belnknng merekn?Jikn Kami
mmghznlnki, niscaya Kami bmnmknn merekn di bumi
atau Kami j atuhlan lupada mnelw gumpalnn dari la-
ngit. Sesungguhny a padn yang drmikinn itu banr-bennr
tndnpat nndn lukuasaan AII"ah bagi setiap hnmba yang
lumbali lupadn-Ny a." (Saba': 9)

Orangorang yang menyembah selain Allah, be
rupa malaikat atau jin, maka mereka akan dihadap
kan secaralangsung dengan kegaibanyang mena-
kutkan di pengadilan Allah.

"Tiadnl"ah bnguna syafant di sisi Allnh mel"ainlmn bagi
orangyang telnh dii<inknn-Nya memperolzh syafa"at itu.
Sehingga, apabiln tekh dihilnnglan lcetalann dnri hnti
mnekn, merekn bnkata, Apalnh yang tel"ah difirman-
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lan oleh Iilltanmu ?' Merekn menj awab,' (Perkntaan)

yang benar', dan Dialah Yang Mahntingi lagi Maha

besar." $aba': 23)

Atau, mereka dihadapkan dengan malaikat di
medan al-hasyr'tempat dikumpulkannya manusia

di akfiirat sehingga mereka tidak lagi dapat bersilat
lidah,

'Dan (ingatlah) hari (yang dl usaktu itu) All"ah me-

ngumpulknn maelu semuany a. Kemudian AUnh berfir -

man lupadn m.aLailat, Apalcah merekn ini dahulu me-

ny embah kamu ?' Malaikat-malaikat itu meni aw ab,

Mahnsuci Englmu. Englaulah pelindung kami, buknn

merela. BahJmn, merekn telah menyembahjin. I(cbanyak-

an merelm buim.an lcepada jin itu.'Maka, padn hari
ini s ebagian lwmu tidnk bnkuasa (untuk memb uilmn)
kemanfuatan dan tidak pula kemudharatan kepada

sebagianyanglnin. Dan Kami katakan lupadn 0ran8-

nrang y ang zg.lim,'Rasalanl.ah olzhmu a.zab neraka y ang

dahulunya lumu dustaknn itu."'(Sabn: 40-42)

Orangorang yang mendustakan Rasulullah, dan

yang telah menuduh beliau mengada-ada atau gila,

mereka itu dihadapkan dengan fitrah dan hati mere
ka, tanpa disertai faktor-faktor sugesti yang dibuat-
buat,

'Kntaknnkth,'Sesunguhnya aku fun"d"ak mnnpningat-
kan lcepadnmu suatu hnl saj a, y aitu supay a lamu msng'

hadnp Alkh (fungan ikhlns) bndua-dua atau sendiri-

smdiri. Kernudinn lwmu pikirlan (tmnng Muhnmmnd).

nkk ann pmy akit giln sedikit pun p ad.a lww anmu itu.

D in tidnk lnin hany alah p emb ui p ningatan b agi lamu
sebelum (mmghndapi) aab yangleeras. "'(Saba': 46)

Seperti itulah surah ini mengajak hati manusia
melewati tempat-tempat yang berbeda tadi, dan

menghadapkannya dertgan sugesti-sugesti yang

menyadarkan tadi. Hingga pembicaraan surah ini
berakhir dengan pemandangan yang mengerikan
dan menarik perhatian dari pemandangan hari
kiamaf sepertiyang telah kami singgung tadi.

Redaksi.redaksi surah Saba' mengalir dalam

membeberkan topik-topiknya di medan tersebut.

Juga di bawah sugesti tersebut dalam bentuk run-
futan redaksional yang pendek-pendek, namun sa-

ling bersusulan dan saling berkaitan dengan eral
Barangkali ia dapat dibagi kepada lima kelompok
topik, sehingga mudah dipaparkan dan dijelaskan.

IGrena jika tidak, maka kita tidak menemukan jeda

yang jelas yang memisahkan antra safu dengan
yang lainnnya. Ini adalah karakter yang menjadi ciri
khas surah ini.

Surah ini dimulai dengan mengucapkan puja-puji

bagi Allah, yang memiliki apa yang di langit dan apa
yang di bumi serta bagi-Nya (pula) segala puji di ak-

hirat. Dialah Yang Mahabijaksana lagi Maha Me-
ngetahui.

Kemudian surah ini menjelaskan ilmu Allah yang

menyeluruh dan detailtentang apayang masukke
dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang

turun dari langil dan apayang ndikkepadanya. Se-

lanjutnya surah ini menceritakan pengingkaran
orang{rang kafir atas datangnya hari Kiamat, yang

dilanjutkan dengan bantahan Allah atas pengingkar-

an mereka itu. I-alu, disertai penegasan tentang akan

datangnya kiamat itu, sesuai dengan Ilmu Allah yang

tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari ilmu-Nya
sebesarzarrah punyang ada di langit danyang ada

di bumi. Juga tidak pula yang lebih kecil dari itu dan
yang lebih besar.

Akhirnya, dibalaslah orang{rang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh serta orangorangyang
berusahaunfuk menentang ayat-ayat Allah dengan
anggapan mereka dapat melemahkan dan mengga-
galkan azab Allah, berdasarkan ilmu Allah yang ma-

hadetail. Surah ini berikutnya menguatkan pendapat

orang{rang yang diberi ilmu yang berpendapat bah-

wa wahyr yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya
itulah yang benar.

Selanjutnya'surah ini menceritakan keanehan
orang{rang kafir yang mengingkari masalah pem-

bangkitan kembali umat manusia di akhiral I-alu,

membantah mereka dan menjelaskan bahwa orang-

orang ifuberada dalam siksaan dan kesesatanyang
jauh. Karenanya, surah ini mengancam akan mem-

benamkan mereka di bumi atau menjatuhkan kepada

mereka gumpalan dari langit
Dengan demikian, selesailah kelompok topik yang

pertama.
Sedangkan, kelompok topik y ang ktdua membica-

rakan beberapa segi dari kisah keluarga Dawud yang

bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya, yang me
nundukkan banyak kekuatan alam bagi kepentingan
Dawud dan Sulaiman, sesuai dengan izinAllah. Me
reka tidak berlaku aniaya dan tidak sombong. Di an-

tara kekuatan yang ditundukkan oleh Allah bagi ke
duanya itu adalah jin, yang disembah oleh sebagian

orang musyrik dan dijadikan tempat bertanya ten-

tang perkara yang gaib oleh mereka. Padahal, jin itu
tidak mengetahui perkara yang gaib. Ketidaktahuan
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jin mengenai hal gaib terlihat pada saat mereka te-

tap bekerja keras dalam wakhr lama untuk Nabi Su-

laiman yang sebenarnya telah wafat.
Sebagai kebalikan kisah syukur itu, datanglah ki-

sah sikap aniayadan lupa diri.Yaitu, yang terjadi pada

orang{rang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat
yang diberikan Allah kepada mereka,

'...Makn, Kami j adiknn merekn buah mulut dan Kami
hancurlran mnekn sehancur-h.ancurnya. " (Saba': 19)

Hal itu terjadi karena mereka mengikuti setan.

Padahal, setan itu sama sekali tidak mempunyai ke
kuasaan atas diri mereka jika mereka tidak menye
rahkan kekuasaan itu kepadasetan dengan sukarela!

Kelompok topik y ang ketiga dim/ru dengan me
nantang orangorang musyrik agar mereka menyeru
apa-apayang mereka anggap sebagai tuhan selain
Allah. Pada kenyataannya mereka,

'...Tidak memiliki (kelaasaan) seberat zpnah pun di
lnngit dan di bumi, dan mnelm tidak mzmpunyai suatu

sah.ampun daLa.m (penciptaan) lnngit dan bumi. Dan,
selmli-knli tidnk ada di antara merelca yang menjadi
pembantu bagt- Nya." (Saba': 22)

Apa-apa yang mereka sembah itu tidak dapat
memberikan pertolongan kepada mereka di hadap
anAllah, meskipun itu adalah malaikal I(aren4 ma-

laikat sendiri hanyalah menerima perintah Allah de
ngan khusyu dan takuf Mereka tidak mampu berbi-
cara kecuali setelah ketakutan mereka yang menda-
lam mulai berkurang. Kemudian Allah menanyakan
bahwa siapakah yang memberi rezeki kepada mere
ka dari langit dan dari bumi? Tenhrnya Allahlah yang

memiliki langit dan bumi, dan Dialah yang membe
rikan rezeki kepada mereka tanpa sekutu. Kemu-
dian Nabi saw. menyerahkan urusan beliau dan
urusan mereka kepada Allah. Karena, Dialah yang
memufuskan apa yang mereka perselisihkan.

Dan, kelompok topik ketiga ini ditutup dengan
tantangan, sebagaimana permulaannya. Yaitu, agar
mereka memperlihatkanlah kepadaAllah sembah-
an-sembahan yang mereka hubungkan dengan Dia
sebagai sekutu-sekutu-Nya,

"... S elali- knli tidnk mungkin! Seb mnrny a D inlnh Alhh
YangMalnpcrkasakgiM0llabijal6ana."(Sabiz27)

Kelompok topik yang keempat dan lwlimamem-
bicarakan secara bersamaan masalah wahyu dan ri-
salah, dan sikap mereka terhadap keduanya. Juga
sikap semua orang yang berlebihan terhadap semua
dakwah agzrma, dan kebanggaan mereka terhadap
harta dan anak-anak mereka. Kedua kelompok to

pik tersebut menjelaskan nilai-nilai hakiki yang nan-

tinya menjadi landasan hisab dan balasan Allah. yai-

tu, nilai-nilai iman dan amal saleh, bukan harta dan
anak-anak.

Keduanya kemudian membeberkan nasib akhir
orang{rang beriman dan para pendusta agama, da-

lam beberapa pemandangan yang beragam dari pe
mandangan hari Kiamat. Yaitu, ketika orangorang
yang mengikut berlepas diri dari orangorang yang
mereka ikuti. Sebagaimana para malaikat berlepas
diri dari penyembahan yang dilakukan orang{rang
sesat dan musyrik. Dan, berikutnya menyeru mere
ka untuk kembali kepada fitrah merek4 dan menca-
ri kebenaran dakwah Rasulullah melalui teropong
fitrah itu yang sebelumnya secara refleks mereka
dustakan tanpa alasan yang benar. Rasulullah tidak
meminta upah dari mereka atas pehrnjuk yang beliau

sampaikan. Beliau pun bukanlah seorang pendusta
atau orang gila.

Kedua kelompok topik tadi kemudian ditutup de
ngan salah satu pemandangan hari kiamal Dan, su-

rah ini pun berakhir dengan redaksi yang pendek-
pendek namun kuaf

"Katalmnlnh,'Sesunguhny a Tuhnnku mewalty ukan
lub mnran. Din Mahn Mengetahui s egaln y ang gaib.' Knta-

knnlnh, 'Kebenaran telah datang dan yang batil itu tt
dnk akan memulai dan tidak (puk) akan mengul.angi.'

Kataknnlah, Jika aku sesat, maka sesungguhnya aku

sesat atas kemudhnratan diriku sendiri. Dan, jika aku

men"dnpat petunjuk, maka itu adalnh disebabknn apa

y ang diw alty ulan Tulmnku kzpadnku. Saungguhny a D ia

Mah"a Mendrngar lagi Malnfu lat. "' (Saba': a8-50)

Surah ini ditutup dengan satu pemandangan hari
Kiamat, yang langkahnla pendek namun kuat meng-
getarkan.

Sekarang, setelah penjelasan global ini, kita me
langkah ke pembicaraan yang detail.

Pujian kepada Atlah

:tfi5 *5 e5, +#i,e.{^ 5c i\ 

^I!'i;f iq$.t1{:r*+,$rtW75tc.
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*ijrt*:;i
"Segaln puii bagt Allnh yang memil;iki apa yang di kngit
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dan apayangdi bumi serta bagt-Nya (puk) segakpuii
di akhirat. Dial"ah Yang Mahabijaltsan"a lngt Mahn Me-
ngetahui. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam
bumi, apayangkr luar dnnpadanya, apayangturun dnri
hngit, dnn apayangnaik lcepodonlo. Dan, DialnhYang
Maha Penyayang lngi Mahn Pengampun."(Saba-: 1-2)

Ini adalah permulaan surah yang akan membica-
rakan kemusyrikan orangorang muslrik terhadap
Allah, pendustaan mereka terhadap Rasul-Nya, ke-
raguan mereka terhadap akhiral dan pengingkaran
mereka terhadap pembangkitan kembali manusia
di akhiral Pembukaan surah ini dengan memberi-
kan puja-puji basi Ailah. Allah pada asalnya adalah
terpuji, meskipun seandainya tidak ada satu makh-
luk pun yang memberikan pujian bagi-Nya. Dia ter-
puji dalam wujud ini yang bertasbih memberikan
pujian bagi-Nya, dan dipuji oleh segenap makhluk,
meskipun ada segelintir manusia yang menyimpang
dari segenap makhlukAllah dalam masalah ini.

Bersama pujian adalah sifat menguasai apa yang
ada di langit dan bumi. Tidak ada siapa pun bersama-
Nya, takada siapapunyang menjadi sekutu-Nya di
langit dan bumi, dan bagi-Nyalah segala sesuatu di
langit dan bumi itu. Ini adalah masalah pertama dalam
akidah, yaitu masalah tauhid. Dan, pemilik segala
sesuatu adalah Allah yang tidak ada pemilik selain-
Nya di alam semestayang luas ini.

"...Dan bagt-Nya (pul"a) segaln puji di akhirat...."

Pujian yang hakiki. Dan, pujian yang yang datang
dari hamba-hamba-Nya, hingga dari mereka yang
mengingkari-Nya di dunia, atau yang menyekutu-
kan-Nya dengan sesuatu dalam kesesatan. Karena
di akhirat, hakikat ini akan terbuka. Sehingga, ter-
bentanglah puja-puji bagr-Nya.

". . .Dan Dialnh Yang Mah"abijalcarn l"agi Mahn Me-
ngetahui."(Saba': 1)

Dia Mahabijaksana yang mengerjakan segala
sesuafu dengan penuh bijaksana, menggerakkan
dunia dan akhirat dengan penuh hikmah, dan me
ngatur urusan wujud ini seluruhnya dengan penuh
hikmah. Dia Maha Mengetahui akan segala sesuatu,
segala perkara, dan segala rencana secara sempurna,
menyeluruh, mendalam, dan mencakup segala segi.

Kemudian Dia menyingkapkan satu lembar dari
lembaran-lembaran ilmu Allah, yang objeknya ada-

lah bumi dan langit

'Dia mmgetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa
yang ke luar daripadanya, apa yang turun dari lnngit,
d.an apa yang nnik kepad.anya.. .. " (Saba': 2)

Manusia berdiri di hadapan lembaran yang ter-
bentang ini yang diungkapkan dalam kata-kata yang
sedikit. Juga di hadapan kumpulanyang besar dan
menakjubkan dari pelbagai hal, pelbagai gerakan,
bobot, bentuk, gambar, makna, dan rupa, yang tak
pernah terbayangkan!

Seandainya sduruh penduduk bumi mencurah-
kan seluruh hidup mereka untuk mencermati dan
menghitung apa yang terjadi dalam satu detik saja
di alam semesta ini, seperti yang disinyalir oleh ayat
tadi, niscaya mereka tak mampu mencermati dan
menghitung hal itu dengan yakin!

Berapa banyak yang masuk ke dalam bumi dalam
sedetik itu? Berapa banyak yang keluar dari bumi
dalam sedetik itu? Berapa banyak yang turun dari
langit dalam sedetik itu? Dan, berapa banyak yang
naik ke langit dalam sedetik itu?

Berapa banyak sesuatu yang masuk ke dalam bu-
mi? Berapa banyak biji yang tersembunyi atau terta-
nam dalam tanah? Berapa banyak ulat dan serangga
yang masukke dalamtanah di seluruhpenjuru du-
nia? Berapa banyak tetesan air, atom gas, dan cahaya
listrik yang tertanam dalam tanah di seluruh penju-
runya yang luas? Dan, berapa banyak lagi sesuafu
yang masuk ke dalam tanah, yang semua ihr tak per-
nah lepas dari pengawasan Allah yang tak pernah
lalai atau tertidur?

Berapa banyak yang keluar darinya? Berapa ba-
nyak pohon yang tumbuh? Berapa banyak mata ak
yang terpancar? Berapa banyak lava yang tersem-
bur? Berapa banyak cahaya yang membakar, dan
berapa banyak cahaya yang menerangi? Berapa ba-

nyak qadha Allah yang telah dijalankan dan berapa
banyak qadar yang telah ditetapkan? Berapa banyak
rahmah yang melingkupi wujud ini dan yang khusus
melingkupi beberapa orang hamba? Berapa banyak
rezeki yang dihamparkan oleh Allah bagi siapa yang
Dia kehendaki dari sekalian hamba-Nya? Dan, bera-
pa banyak lagi yang tak dapat dihitung kecuali oleh
Allah?

Berapa banyak yang naik ke langit? Berapa banyak
jiwayang naik dari hrmbuhan, hewan, manusia, atau
makhluk lain yang tak diketahui manusia? Berapa
banyak doa kepada Allah yang dibacakan secara te
rang-terangan atau tersembunyi yang tak didengar
kecuali oleh Allah?

Berapabanyakruh dari sekalian ruh makhlukhi-
dup yang tak kita ketahui yang telah mati? Berapa
banyak maiaikat yang naik membawa perintah Allah?
Dan, berapa banyak ruh yang ada di alam malakut
ini yang tak diketahui kecuali oleh Allah?
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Berapa banyak butiran uap yang naik dari laut,
dan berapa banyak atom gas yang naik dari tubuh?
Berapa dan berapabanyaklagi hal lainyang'tak di-
ketahui kecuali oleh Allah?

Berapa banyak dalam satu detik semua itu? Ke
mana larinya ilmu pengetahuan manusia dan statis-

tika mereka tentang apa yang terjadi dalam satu de
tik di alam semesta ini. Mereka tak mampu mengeta-

huinya meskipun mereka seluruhnya mencurahkan
usia mereka untuk menghitung dan menstatistika
hal ihr? Sementara ilmu Allah yang menyeluruh, ma-

habesar, lembut, dan dalam, meliputi semua ifu di
semua tempat dan di semua masa. Juga tentang se
tiap hati manusia, keinginannya, geraknya, dan diarrt
nya, semua itu berada dalam pengawasan Allah. Mes
kipun demikian, Dia menutupi keburukan manusia
dan memberikan ampunan kepadanya,

"...Dan, Dialah Yang Maha Penyayang lagi Maha
Pengampun." (Saba.-: 2)

Sahr ayat dari AlQur'an yang seperti ayat ini, me
nunjulkan dengan jelas bahwaAl-Qur'an bukanlah
buah perkataan manusia. Femikiran alam semesta
seperti ini tenhrnya tak terbersit dalam hati manusia
Thshawwur alam semesta seperti ini tak terlahir dari
tabiat tashawwur manusia. Kedalaman dan generali-

tas yang dikandung ayat ini dengan satu sentuhan
menampakkan dengan jelas hasil kerja Allah Pen-

ciptawujud ini, yang ciptaan-Nya ihr tak dapat dise
rupai oleh karya manusia!

Pengingkara^n Orang Ka^fir terhadap
Hari Kiamat

Setelah menjelaskan hakikat tersebut dalam ben-

fukyang menakjubkan dan luas tersebut, surah ini
menceritakan pengingkaran orang{rang kafr ten-

tang datangnya hari Kiamal Mereka adalah orang-
orang yang terbatas daya tangkapnya yang tak me
ngetahui apayang akan terjadi pada esok hari. Allah-
lah Yang Maha Mengetahui perkara yang gaib, yang

takada sesuatu punyang luput dari ilmu-Nya, baik
di langit maupun di bumi. Hari Kiamat itu adalah sua
hr keniscayaan, yang darinya maka orang yang ber-
buat baik dan berbuat buruk akan mendapatkan ba-

lasan atas apayang mereka telah perbuat di muka
bumiini.

"64yi ;5 t{ s ;aairyt bK i,j\ iu;

J):.>-SAiat;3W;*l?J l6
,#c-'JY-i.e1{;6ita-Jdi;,6'li
;+;.yAirJ,r/rrlJr'"u-$izp-##

fit -^V* ?-*,6;;{+1e:"43
*;J*;at5(i&,i5-itt{Jwy,c
'Dan orang-orang y ang knfir berkata,'Hari bnbangkil
itu tidnk alan dnnng lup ada knmi.' Kataknnln)4'Pasti
donng demi Tilhanku Yang Mengetahui y ang gaib, s e'
sungguhnya kiamat itu pasti akan datang lupadamu.

Tidnk adn tersemlunyi dnripadn-Nya seb esar zprrah pun
yang adn di lnngit dnn yang a.da di bumi snta tidak adn
(puk) yang lzbih kecil d"ari itu dan yang lebih besar, me-

lainknn tersebut dnl.am Kitab yang nyata (Lauh Mahf
ulh)', supaya Allnh memberi balnsan lcepada zrang-

orang y ang b uim.an dan mmgrj aknn amal y ang saleh.

Mnekn itu adnl"ah zrang-zrang yang baginya ampunan

dnn reaki yang mulia. D an zrang- zrang yang bnusaln
untuk (menentang) ayat-ayat Kami dtngan anggapan

mnekn dnp at mel.emnhknn (mnggagallmn a<ab Knmi),
mneka itu mmtpnoleh azpb, yaitu (j mis) azpb y ang pr
dih."(Saba.z 3-5)

Pengingkaran orang-orang kafr terhadap akhi-
rat timbul dari ketidaktahuan mereka tentang hik-
mah dan kekuasaan Allah. Karena hikmah Allah tak
membiarkan manusia sia-sia. Dia akan membalas ke
baikan bagi orang yang berbuat baik dari mereka,
dan memberikan balasan azab bagi yang berbuatbu-
ruk dari mereka. Orang yang berbuat baik akan men-

dapatkan balasan kebaikannya di akhirat Demikian
juga orang yang berbuat buruk akan mendapatkan
balasan dari perbuatan buruknya di akhirat.

Allah telah memberitakan melalui para rasul-Nya
bahwa Dia akan menyimpan balasan mereka itu se
luruhnya atau sebagiannya unhrk diberikan di akhir-
aL Semua orang yang memahami hikmah Allah da-

lam penciptaan-Nya, niscaya dia akan mengetahui
bahwa akhirat adalah suatu keniscayaan untuk me
wujudkan janjiAllah dan berita-Nya. Namun, orang-

orang kafir terhijab dari hikmah itu. Oleh karena itu,
mereka mengucapkan ungkapan mereka ini,

"Hai berbanglcit itu tidak aknn datang kepada knmi. . .."

Allah membantahucapan mereka itu dengan te
gas dan pasti,

"...Katakanlah, 'Pasti datang, demi Tuhanku Yang

A
F(

1t
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Mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti
akan datang lcep adamu.'. . .. "

MahabenarAllah dan Rasul-Nya. Mereka tidak
mengetahui perkarayang gaib, tapi mereka berani
menentang Allah dan berkata pasti tentang apa yang

tidak mereka ketahui. Padahal, Allah yang telah me
negaskan tentang kepastian datangnya hari kiamat
itu adalah' Mahn Mmgetahui p nknra y ang gaib ". Ma-
ka, firman-Nya tentang perkara gaib adalah benar
dan meyakinkan.

Kemudian Allah membeberkan ilmu ini dalam
bentuk alam semestanya, seperti yang dilakukan di
awal surah. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Al-
Qur'an ini bukan ciptaan manusia, karena imajinasi
manusia biasanya tidak sampai kepada bentuk-
bentuk seperti ini.

". . .Tidak ada tnsembunyi daripadn-Nya sebesar lan-
ah pun yang ada di l"angit dan yang ada di bumi snta
tidnk ada (puk) yang lebih lucil dnri itu dan yang lebih
besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang ny(ita
(Lauh Mahfu<h). "(Saba': 3)

Sayatidakpernah mendapati dalam ucapan ma-
nusia ada kecenderungan ke arah tashawwur seper-
ti ini dalam masalah ilmu pengetahuan yang amat
mendalam dan menyeluruh. Dialah Allah, Mahasu-
ci bagi-Nya, ymg mendeskripsikan diri-Nya dan
perbuatan-Nya dengan hal-hal yang Dia ketahui yang
tak terpikirkan oleh manusia! Dengan demikian, hal
itu meningkatkan tashawwur kaum muslimin ten-
tang Tuhan yang mereka sembah. Sehingga, mere
ka mengenal-Nya dalam batas-batas kemampuan
manusiawi mereka yang terbatas dalam segala hal.

Penafsiran yang paling dekat terhadap firman
Allah ayat 3 tadi, "Melainkan tersebut dalam Kitab
yang nyata (Lauh Mahfu<h)"adalah bahwa ia me
rupakan ilmu Allah yang menyentuh segala sesuatu.
Tidak ada yang luput dari ilmu-Nya sesuatu sebesar
zarrah sekali pun baik di langit maupun di bumi, atau
yang lebih kecil dari itu atau lebih besar.

Kita renungkan poin be:rikut dalam firman Allah,
" ... sebesar zgnah pun ... dan tid"ak ada (puln) yang
lzbih lucil dnri itu." Tarrah (atomlinti atom) dikenal
sebagai bentuk fisik terkecil. Sekarang manusia me
ngetahui bahwa ada fisikyang lebih kecil dari atom,
yaitu potongan-potongan pecahannya itu yang ketika
itu sama sekali belum diketahui oleh seorang pun!
Mahasuci Allah yang mengajarkan hamba-hamba-
Nya berupa rahasia-rahasia dari sifat-Nyayang Dia
kehendaki, juga rahasia-rahasia ciptaan-Nya pada

saat Dia kehendaki.

Datangnya hari Kiamat adalah sesuatu yang pasti
dan mutiak. Tak ada sesuatu yang kecil maupun yang
besar yang luput dari Ilmu Allah,

"Supaya All"ah membni balnsan kepadn lrang-zrang
yang buiman dan mmgerj aknn amal yang saleh. Mne-
kn itu adnlah orang-lrang I ang baginy a ampunnn dan
rezeki yang mulid Orang-orang yang bausahn untuk
(menmtang) ay at - ay at Kami dengan anggap an mne kn
dnp at rulnnahlmn (mmggagallmn aztb Kami), mere kn
itu memperoleh aqab, yaitu (jenis) aaab yang pedih."
(Saba': a-5)

Di sini terdapat hikmah, tujuan, dan perencana-

an. Juga ada ketentuan bagi makhluk untuk ter-
wujudnya balasan yang benar, bagi orangoftng yang
beriman dan beramal saleh serta bagi orangorang
yang menentang ayat-ayat Allah.

Sementara ifu, orang-orang yang beriman dan
membuktikan keimanan mereka dengan amal saleh,

maka mereka mendapatkan "ampunnn"atas kesa-
lahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, juga
mendapatkan' Teryki y ang mulia'\ Kata rezrkibanyak
disebut dalam surah ini. Sehingga, tepatlah jika ke
nikmatan akhirat digambarkan dengan sifat ini,
karena ia adalah salah satu rezeli dari Allah juga.

Sedangkan, orang-orang yang berusaha dan be
kerja keras untuk menghalangl manusia dai^ ayat.
ayatAllah, maka mereka men dapafkan azabberupa
azabyangpedihdanburuk.T{ata-kataar-rijzbermak-
na azab yangburuk. Yaitu, balasan atas usaha mere.
ka unhrk menentang ayat-ayatAllah dan energi yang
mereka curahkan di jalan yang buruk!

Dengan ini dan itu, maka terwujudlah hikmah
Allah dan perencanaan-Nya. Juga hikmah hari kia-
mat yang orangorang kafir ngotot menafikan keda-
tangannya, tapi ia ternyata pasti datang.

Apa yang Dibawa Rasulullah adalah Benar
Berkaitan dengan bantahan mereka bahwa hari

kiamat tidak akan datang; kemudian penegasan Allah
bahwa kedatangan kiamat itu merupakan sesuatu
yang pasti; dan penyampaian Rasulullah mengenai
apayang diperintahkan oleh Rabbnya untuk disam-
paikan, makaAllah menjelaskan bahwa "orang-orang

yang dihui ilrnu (Ahli Kinb) "itu mengetahui dan me
nyaksikan bahwa apayang dibawa oleh Rasulullah
adalah benar adanya. Mereka mengakui bahwa apa
yang dibawa Nabi saw. akan mengantarkan ke jalan

Tuhan Yang Mahaperkasa lagi MahaTbrpuji.
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"Dan orang-lrangyang diberi ilrnu berpendapat bahwa

wahyu yang diturunlan lupadamu dai Tuh'anmu itulnh

y ang b ennr dnn menunj uki (mnnrcin) kzp adn j alnn Tuhnn

Yang Mahaperknsa lngi Maha Tirpuji." (Saba': 6)

Ada riwayat yang menjelaskan bahwa yang di-
maksud dengan "orang-orang yang diberiknn ilmu"
itu adalah Ahli IGtab. Mereka mengetahui dari Kitab

Suci mereka bahwaAl-Qur'an adalah benar adanya,

dan dia akan mengantarkan ke jalan Tuhan Yang

Mahaperkasa lagi Maha Tbrpuji.
Tapi, medan ayat ini lebih besar dan lebih luas.

Orangorang yang diberikan ilmu pengetahuan, ka-

pan dan di mana pun, dari generasi dan bangsa mana

pun, akan melihat hal ini ketika ilmu mereka benar
dan lurus; dan ilmunya itu berhak dikatakan seba-

gai "ilmu pengetahuan"! Pasalnya, Al-Qur'an adalah

Kitab Suci yang terbuka bagi semua generasi. Di da-

lamnya terdapat kebenaran yang mengungkapkan
kebenaran dirinya, bagi setiap orangyang memiliki
ilmu pengetahuan yang benar. Ia juga mengungkap
kan kebenaran yang tersembunyi dalam wujud ini
seluruhnya. Dan, ia adalah terjemah deskriptif yang

paling benar terhadap wujud ini dan terhadap kebe
naran yang orisinal di dalamnya.

". . . dan manunj uki (mnnrcia) lup adn j alnn Tuhnn Yang

Mahnperkasa kgi Mahn 7irpuji."(Saba': 6)

JalanTuhan Yang Mahaperkasa lagi MahaTer-
puji adalah manhaj yang dikehendaki Allah untuk
wujud ini. Dia pilihkan untuk manusia sehingga
langkahlangkah mereka seirama dengan langkah
alam semesta tempat mereka hidup. Ia adalah namus

(hukum) yang menguasai ketentuan bagi alam se
mesta ini secara keseluruhan. Tbrmasuk di dalam-

nya kehidupan manusia yang tak terlepas pada asal-

nya dan pertumbuhannya. Juga pada sistem dan ge
raknya dari alam semesta ini, dengan segala yang

ada di dalamnya dan segala makhlukyang hidup di
dalamnya.

Ia menunjuki manusia kepada jalan Tuhan Yang

Mahaperkasa lagi MahaTerpuji dengan menum-
buhkan dalam daya tangkap seorang yang beriman
tashawwur tentang wujud, ikatan-ikatannya, hu-

bungan-hubungannya, dan nilai-nilainya; serta ke
dudukan manusia di sihr dan perannya di dalamnya.

Juga tentang saling kerja sama antara pelbagai ele-

men alam semesta ini di sekitarnya-dan manusia ihr
bersamanya-dalam mewujudkan kehendak Allah
dan hikmah-Nya pada makhluk-Nya. Juga kesesuai-

an gerakan-gerakan seluruh makhluk dan kehar-
monisan mereka dalam arah menuju Sang Pencipta
wujud.

Ia menunjuki manusia kepada jalan Tuhan Yang
Mahaperkasa lagi MahaTerpuji dengan cara melu-
ruskan manhaj berpikir, dan mendirikannya atas da-

sardasaryang benar, yang sejalan dengan irama alam

semesta dalam fitrah manusia. Seh{ngga, manhaj ini
akan mengantarkan pikiran manusia menuju pema-

haman akan sifat alam semesta ini, keistimewaannya,
aturan-aturannya, cara memanfaatkannya, dan ba-
gaimana berinteraksi dengannya tanpa permusuh-
an, benturan, atau menghalangr.

Ia menunjuki menusia kepada jalan Tuhan Yang
Mahaperkasa lagi Maha Terpuji dengan manhaj
pendidikannya yang menyiapkan seorang individu
unfuk berinteraksi dan seirama dengan keseluruhan
umat manusia. Juga menyiapkan umat manusia un-

tuk berinteraksi dan seirama dengan kelompok-ke
lompok makhluk lain yang meramaikan alam semes-

ta ini! Setelah dengan kelompok-kelompok ini, selu-

ruhnya adalah untukberinteraksi dan seirama de-

ngan tabiat alam alam semesta tempat dia hidup. Se
mua itu dilakukan dalam kesederhanaan, mudah
dan lembul

Ia menunjuki manusia kepada jalanTuhan Yang
Mahaperkasa lagi MahaTerpuji dengan sistem dan

hukum-hukum yang lurus yang ada di dalamnya,
yang sesuai dengan fibah manusia dan konteks ke
hidupannya yang sebenarnya. Juga yang seirama
dengan undang-undang generalyang mengafur se
luruh makhluk. Sehingga, tidak ada seorang pun
yang menyimpang dengan sistem-sistem dan hu-
kum-hukumnya dari koridorAllah ini. Ia adalah satu

umat dari umat-umat ini, dalim lingkup alam se-

mesta yang besar ini.
Kitab Suci Al-Qur'an merupakan petunjuk ke-

pada jalan ini. Petunjukyang diletakkan oleh Sang

Pencipta manusia dan jalan kehidupan, Yang Maha
Mengetahui sifatini dan itu. Anda akan menjadi orang
yang selamatketikaAnda menempuh suatu perja-

lanan dengan dibekali petunjuk jalan yang dibuat
oleh insinyuryang membangunjalan itu. Maka, ba-
gaimana halnyajikayang membuat pehrnjuk itu ada-

lah Sans Pencipta jalan kehidupan dan Sang Pen-

cipta makhluk yang sedang meniti di jalan kehidupan
itu?
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Balasan bagi Para Pengingkar Keberadaan
Akhirat

Setelah sentuhan yang membangkitkan dan me-

ngarahkan ini, Allah memulai cerita tentang pembi-

caraan orang{rang kafir tentang hari kebangkitan.

Juga tentang keterkejutan mereka yang sangat atas

hal ini, yang mereka lihat sebagai sesuatu yang me-

nakjubkan dan aneh. Sesuatu yang hanya dibicara-
kan oleh orang yang sedang dirasuki jin, yang meng-

ucapkan pelbagai hal aneh dan menakjubkan, atau

membuat-buat dusta dan mengucapkan apa yang

tidak mungkin ada.

rti4:g^trip*xS:,rf elrfr,
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' D an orang- orang lafr b nlmta (Lep oda tem.an- tem.an-

nya), Mauknh knmi tunjukknn lupadnmu seoranghki-

laki yang memberitalan kepadamu bahwa apabiln ba-

d.anmu telnh hancur seh.anatr-hnnntrnl a, sesungguhnya

kamu benar-benar (aknn dibangkitknn leembali) dn km
ciptnan yang baru ? Apalah dia mengada-adalan lubo-

hongan terhndnp Ailnh atauknh ada padnnya pmyakit
gik?' (Tidak), tetapi zrang-lrang yang tidak beriman

kepadn negeri akhirat berada dalam siksaan dan lcese-

satan yang jazfr. " (Saba': 7-8)

Mereka menanggapi masalah pembangkitan
kembali manusia dengan keanehan dan keterkejut-
an seperti ini. Orang-orang kafir itu merasa teraneh-
aneh dengan sikap orangyang menceritakanhal itn,
dan mereka mengungkapkan hal itu dengan redak-
si yang menghina dan mencemooh seperti ini, ". . .

Maukah kami tunjukknn kepadamu sezrang laki-lnki
y ang memb eritakan kep adamu bahw a apabik badan-

mu telah hanrur s ehancur - hancurny a, s e sungguhny a

knmu b mar - b mnr (alan dib angkitkan kemb ali) dakm
ciptaan yang baru?"

Atau, dengan kata lain, "Maukah kami tunj ukknn

kepadamu seorang yang amat aneh, yang mengucaplan
perkntaanyangamatjauh dari Logikn, sehingga dia ber-

kata bahwa setelah kalian mati, dan badanmu telnh

Itnncur sehnnatr-hnncurnya, mnkn knlian aknn dibang-
kitknn kembali dal.am ciptaan yang baru, dan kembali
l"agi ke wujud semula?"

Mereka terus merasa aneh dan tertegun-tegun,
sambil mengingkari dan mencemooh, 'Apaknh dia

mengada-adnkan kebohongan terhadap Alltth atauknh

ada padanya penyakit grk?.... "Tidak ada seorang
pun yang mengucapkan perkataan seperti itu, me-

nurut anggapan mereka, kecuali seorang pendusta
yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah!

Mengapa ada pencemoohan seperti ini terhadap
Nabi saw.? Hal iqi semata karena Nabi saw. bersabda

kepada mereka bahwa kalian akan dibangkitkan
kembali dalam ciptaan yang baru! Mengapa mereka
merasa aneh, padahal mereka sebelumnya telah di.
ciptakan dari awal, dari tiada? Karena mereka tidak
memperhatikan keanehan yang terjadi secara nyata
pada diri mereka. Yaitu, keanehan penciptaan mere
ka yang pertama.

Seandainya mereka memperhatikan dan men-
cermatinya, niscaya mereka sama sekali tidak mera-

sa aneh sedikit pun jika mereka nantinya akan di-

bangkitkan kembali dalam ciptaanyang baru. Tapi,
mereka sesat dan tak sampai kepada kesadaran se
perti itu. Oleh karena itu, Allah membalas cemooh
dan keanehan mereka itu dengan komentar yang
keras dan menakutkan,

". . . ntup| zrang-orang yang tidak beriman lcepada ne -

geri akhirat berada dalnm siLsaan dan lusesatanyang
jauh."(Sabi:8)

Bisa jadi yang dimaksud ltu adalah azab akhiral
Tapi, karena itu merupakan suatu kepastian, maka
di sini diungkapkan bahwa mereka sudah berada
dalam azablLtt, sebagaimana mereka telah berada
dalam kesesatan yang jauh yang tak dapat diharap
kan lagi mereka mendapatkan petunjuk. Bisa pula

ini merupakan ungkapan tentang makna yang lain.
Makna bahwa orang{rang yang tidak beriman ter-
hadap hari akhirat hidup dalam azab,sebagaimana
mereka berada dalam kesesatan. Ini adalah hakikat
yang dalam.

Orang yang hidup tanpa akidah di akhirat akan
hidup dalam azab kejiwaan. Mereka tidak memiliki
harapan unhrk mendapatkan keadilan, balasan, atau
pengganti di aldriratatas segala deritayang mereka
rasakan di dunia ini. Padahal, dalam kehidupan ada
pelbagai kejadian dan cobaan yang tak mungkin da-

pat dihadapi oleh manusia kecuali jika dalam dirinya
adaharapan unhrk mendapatkan pengganti di akhir-
at. Yaitu, balasan pahala bagi orang yang berbuat baik
dan azabbagi orang yang berbuat jahal Atau, ingin
mendapatkan keridhaan Allah di alam lain itu. Tlak

ada sesuatu pun, yang kecil maupun yang besal yang
pernah diperbuat manusia yang akan sia-sia-meski-
pun ia hanya sebesar biji sawi yang ada di batuan,
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atau langit, atau di bumi. Semua itu niscaya akan di-
perhitungkan oleh Allah.

Sementara itu, orang yang tak memiliki jendela
yang bercahaya dan nyaman ini tentu tak diragukan
lagi akan hidup dalam azab, sebagaimana ia hidup
dalam kesesatan. Ia hidup dalan azab dan kesesatan

itu ketika iahidup di burni ini, sebelum akhirnya ia
akan mendap atkan azab di akhirat, sebagai balasan

atas azab yang ia dapatkan di dunianya!
Keyakinan terhadap akhirat adalah bentuk kasih

sayang dan nikmat yang diberikan oleh Allah bagi
orang yang berhak mendapatkannya dari sekalian
hamba-Nya, dengan keikhlasan hati, pencarian ke
benaran, dan keinginan mendapatkan petunjuk. Saya

merajihkan (menguatkan) bahwa inilah yang dimak-
sud oleh ayat ifu. Yaitu, ia menyatukan bagi orang-
orang yang tak beriman dengan hari akhirat, antara
azab dankesesatan yang jauh.

Orangorang yang mendustakan akhirat itu disa-

darkan dengan keras oleh pemandangan alam se
mesta yang tergambarkan bagi mereka bahwa me
reka berada di situ, sementara mereka masih berada
dalam kesesatan merekayang jauh. Yaitu, peman-

dangan bumi yang menenggelamkan mereka dan
langit yang menimpa mereka,

vi'i 5 JAi G n&vJ e.$ac Jis;;a

G-qWt-JX6'iiie4:6oL
g#;;KI+s4,cLyJAi

'Apaknh mereka tidak melihnt l"angit dan bumi yang

ada di hndapan dan di belnkang mereknlika Kami
mengfundnki, niscaya Kami bmamknn merekn di bumi
atau Kami jatuhkan kepada merekn gumpalan dari
lnngit. Snungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kekuosaan Tuhan) bagi setiap

hamba yang kembali ft*pada-Nya) "(Saba': 9)

Ini adalah pemandangan alam semesta yang ke
ras, yang pada wakhr yang sama hal itu diambil dari
pemandangan atau penangkapan mereka yang tam-
pak jelas itu. Penenggelaman bumi bisa terjadi dan
pernah disaksikanmanusia, yang diceritakan dalam
kisah-kisah dan riwayat orang dahulu. Demikian juga
jatuhnya benda langit, juga terjadi, seperti ketika
meteor jatuh dan terjadinya petir. Mereka pernah
melihat sesuatu dari ini atau mendengarnya.

Sentuhan ini membangkitkan orangorang yang
lalai dari kelalaiannya;yang menganggap jauh da-

tangnya hari Kiamat. Padahal, azabitr lebih dekat
dari mereka, jika Allah kehendaki untuk mengam-
bil mereka dengan azab itu di bumi ini, sebelum da-

tangnya hari Kiamal Hal itu dapat terjadi bagi mere
ka dari bumi ini dany'ari langityang berada di depan
dan belakang mereka, serta melingkupi mereka.
Dan, hari Kiamatyang tak merekayakini itu tidak-
lah jauh dari mereka dalam ilrnu Allah. Tiada yang
merasa aman dari azab Nlah, kecuali orang{rang
fasik.

Dalam apa yang mereka lihat terjadi dari langit
dan bumi, berupa kemungkinan penenggelaman
dari bumi kapan pun waktunya ataujatuhnya se-

suatu benda dari langit, terdapat tanda kekuasaan
Allah bagi hati manusia yang kembali kepada-Nya,

"Sesungguhnya pada yang demikian itu bernr-bennr
terdnpat tanda (kekuasaan Tilhan) bagi setiap hamba

yang fumbali (kepada-Nya). " (Saba': 9)

Yaitu, yang tidak tersesat dalam kesesatan yang
jauh.
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"sesungguhnya telah Kami berikan kepada
Dawud karunia dari Kami. (Ka-i berfirman),
'Hai gunung-gunung dan burung-burung, ber-
tasbihlah berulang-ulang bersama Dawud.' Darq
Kami telah melunakkan besi untuknya, (t0)
(yait") buatlah baju besi yang besar-besar dan
ukurtah anyilnarmya; dan kerjakantah amalan
yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa
yang kamu kerjakan. (11) Kami (urndukkan)
angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di
wakhr pagi sama dengan perjala^nan sebulan
dan perjalanannya di walchr sore sarna dengan
perjalanan sebulan (p"la) dan Kami alirkan
cairan tembaga baginya- Sebagian dari jin ada
yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasa-
annya) denga^n izin Tlrhannya. Dan, siapa yang
menyimpang di antara mereka dari perintah
Kami, Kami rasakan kepadanya azab neral<a
yang apinya menyala-nyala. (12) Para jin ihr
membuat unhrk Sulaiman apa yang dikehenda-
kinya dari gedung-gedung yang tinggi dan pa-
hrng-patrng serta piring-piring ya^ng (besarnya)
seperti kolam da^n periuk yang tetap Perada
di atas t"ngk"). Bekerjalah hai keluarga Dawud
untuk bersyukur (kepada Allah). Dan, sedikit
sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima
kasih. (13) Maka, tatkala Kami telah menetap-
kan kematian Sulaiman, tidak ada yang me-
nunjukkan kepada mereka kematia"nnya itr ke-
cuali rayap yangmemakan tongkabrya. Maka,
tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin ihr bah-
wa kalau mereka mengetahui ya^nggaib, tentu-

lah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang
menghinakan. (14) Sesungguhnya bagr kaum
Saba'ada tanda (kekuasaan Thhan) di tempat
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di se-

belah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada tnere-
ka dikatakan),'Makanlah olehmu dari rezeki
yang (dianugerdrkan) Ttrhanmu dan bersyukur-
lah kamu kepada-Nya. (Negerimu)adalah ne-
geri yang baik dan (Thha;rmu) adalah Tirhan
Yang Maha Pengampun.' (15) Tetapi mereka
berpaling, maka Kami datangkan kepada me-
reka banjir yang besar dan Kami ganti kedua
kebun mereka dengan dlra kebun yang ditum-
buhi (pohon-pohon) yang berbuah pahig pohon
Atsl da^n sedikit dari pohon Sidr. (16) Demikian-
lah Kami memberi balasan kepada mereka
karena kekafiran mereka Dan, Kami tidak men-
jatuhkan azab (yang demikian ihr), melainkan
hanya kepada orang{rang yang sa^ngat kafir.
(17) Kami jadikan .rntara mereka dan antara
negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat ke-
padanyq beberapa negeri yangbedekatan dan
Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (iarak-
jarak) perjalanan. Berjalanlatr kamu di kota-
kotaitupadamalarn hari dan sianghari dengan
denga^n iunan. (18) Maka, mereka berkatao'Ya
Tbhan kami, jauhkanlah jarak perjafanan kami.'
Dan, mereka menganiaya diri mereka sendiri.
Ivlaka, Kami jadikan mereka buah mulut dan
Kafff hancurkan mereka sehancur-ha^ncurnya-
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
bena"r terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah
bagi setiap orang ya^ng sabar lagi bersyukur.
(19) Sesungguhnya iblis telah dapat membukti-
kan kebenara"n sangkaamnya terhadap mereka
lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagia"n
orang-orang ya.ng beriman (20) DarU fidak ada-
lah kekuasaan iblis terhadap merekao melain-
kan hanyalah agar Kami dapat membedakan
siapa yang berim.ur kepada adanya kehidupan
akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu.
Dan, Thhanmu Maha Memelihara segala se-

suatu. " (21)

Pengantar
Kelompok ayat ini mengandung penjelasan ten-

tang beberapa benhrk kesyukuran dan pengingkar-
an. Juga beberapa bentuk penundukan kekuatan
dan makhluk oleh Allah bagi beberapa hamba-Nya
yang Dia kehendaki, yang biasanya tidak Dia tun-
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dukkan kepada manusia kebanyakan. Namun, ke-

kuasaan Allah dan kehendak-Nya tak dibatasi oleh

kebiasaan manusia.
Maka, terbongkarlah melalui beberapa bentuk

ini dan hakikat itu tentang setan yang disembah oleh

beberapa kalangan orang musyrikin. Atau, mereka
jadikan tempat bertanya tentang perkara yang gaib,

padahal setan-setan itu tidak mengetahui perkara

yang gaib. Terbongkarlah faktor-faktor kesesatan
yang dijejalkan oleh setan kepada manusia, yang pa-

da dasarnya setan itu tak mempunyai daya kuasa

atas manusia kecuali karena manusia ifu sendiri yang

menyerahkan dirinya kepada kuasa setan.

Selain itu, terbongkar juga tentang pengaturan

Allah dalam mengungkapkan apa yang tersembu-

nyi dari perbuatan manusia dan dan menampilkannya

dalam bentuk yang nyata, agar mereka mendapat-

kan balasan atas perbuatannya itu di akhiral Dengan
'menyebut akhirat, maka berakhirnya kelompok
ayat ini, sebagaimana berakhir pula kelompok per-

tama dari ayat-ayatdalam surah ini.

Anugerah Allah *O* **i Dawud
dan Nabi Sulaiman

";#t6,u 
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"sesungguhnya telah Kami berikan kepada Dawud
knrunia dari Kami. (Kami berfrman),'Hai gunung-

gunung dan burung- b ur ung,, b ertasbihlah b glularyS-

ulonght to*a Dawud.' Kami telah melunakknn besi

untuknya, (yaltul buatlnh baju besi yang besar-besar

dan udurlah anyamannya; dan lurjakanlah amalan

yang saleh. Suungguhnya Aku melihnt apa yang knmu
- 

luriakan." (Saba': 10-11)

Nabi Dawud adalah seorang hamba Allah yang

selalu kembali kepada Allah, seperti yang disebut
dalam penufup kelompok ayatyang pertama,

". . .Sesungguhnyapadn yang demikian itu bennr-benar

terdapat tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba

yang kembali (kepadn-Nya). "(Saba': 9)

Konteks ayat berikubrya meneruskan isyarat ter-

sebut. Selanjutrya menceritakan anugerah-anugerah

yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian Allah

menjelaskan anugerah ini,

". . .Hai gunung-gunung d"an burung-burung butasbih-

lah berulang-ulnng bersama Dawud.. . . " (Saba-: 10)

Beberapa dwayat mengatakan bahwa Dawud
a.s. dianugerahi suarayang indah dan amatmerdu.
Dia sering membaga Mazmur, yang merupakan ki-
tab tasbihny a; y ang seb agiannya terdapat dalam

Kitab Perjanjian Baru, tapi hanyaAllah yang tahu

tentang kesahihannya. Dalam hadits sahih diriwa-
yatkan bahwa Nabi saw pernah mendengar suara

Abu Musa al-Asy'ari r.a. membaca Al-Qur'an di wak-

fu malam, maka beliau pun diam untuk mendengar-
kan bacaannya itu. Kemudian beliau bersabda,
"Orang ini dianugerahi safu mazmur dari mazmur-
mazmur keluarga Nabi Dawud."

Ayat 10 tadi menceritakan salah satu anugerah
yang diberikan Allah kepada Nabi Dawud a.s., yaitu

dia telah mencapai kebeningan hati dan kekhusyu-
an dalam tasbihnya. Sehingga, hijab antara dirinya
dengan makhlul+makhluk yang lain menjadi hilang.

Maka, hakikat makhluk-makhluk itu pun berhu-
bungan dengan hakikatnya, dalam bertasbih terha-

dap Tuhan mereka dan Tuhannya.
Tasbihnya diikuti oleh tasbih gunung dan bumng-

burung, karena Nttarawujudnya dengan wujud
makhluk-makhluk itu tak ada pembatas lagi. Yaitu,

ketika semuanya bersambung dengan Allah secara

langsung. Sehingga, ketika itu hilanglah pembeda

antara satu macam dengan macam lain dari makhluk
Allah, dan antara'satu spesies dengan spesies lain
dari makhlukAllah.

Semuanya kembali kepada hakikat ladunniah
nya yang safu, yang padanya segala pembatas dan

pembeda menjadi hilang. Ketika itu semuanya satu

irama dalam bertasbih kepada Sang Ktralik, dan ber-

temu dalam safu senandung. Hal itu merupakan satu

tingkatan pencerahan, kebeningan, dan kejernihan
yang tak dapat dicapai oleh seseorang kecuali de
ngan anugerah Allah. Dia yang menghilangkan da-

rinya hijab fisik materinya, dan mengembalikannya
kepada bentuk lndunnialnya yang padanya semua

wujud itu bertemu. Juga bertemu semua benda dan

semua makhluk hidup di dalamnya tanpa pembatas

dan pembeda.
Ketika suara Nabi Dawud a.s. berkumandang

memb aca m azmtr dan mengagungkan I(haliknya,
maka gunung-gunung dan burung pun ikut mem-

baca bersamanya. Alam semesta firut terlibat dalam

irama-irama yang mengalir dalam wujudnya yang

satu itu, yang mengarah kepada Sang Penciptanya
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Yang Esa.Ini adalah momen-momen menakjubkan
yang tak dapat dirasakan kecuali orang yang pernah
mendengarnya atau pernah merasakan semacaln
itu meskipun hanya sekejap dalam hidupnya!

".. .Kami telah melunakknn besi untuknya." (Saba':
l0)

Ini merupakan salah satu anugerah Allah yang
diberikan kepadanya. Dalam nuansa konteks ini,
tampak bahwa hal itu merupakan sesuatu yang sup
ranatural, yang tak biasa terjadi pada manusia. Yang
dimaksud di sini bukan masalah pemanasan besi se
hingga menjadi mudah dibentuk dengan palu, tapi
yang dimaksud adalah dia mempunyai mukjizat
mampu melunakkan besi tanpa bantuan perangkat
yang biasa digunakan manusia. Seandainyayang di-
maksud adalah ilham untuk melunakkan besi de
ngan cara dipanaskan, maka hal ifu pun sudah ter-
masuk anugerah dari Allah yang patut disebul Na-
mun, kami lebih memilih nuansa konteks dengan
karakter seperti ini, yaitu nuansa mukjizat, yang
berarti nuansa supranatural.

"Buatlah baju bai yang besar-besar dan ukurlah
anyamannya...."

Baju besi itu berfungsi sebagai perisai tubuh. Di-
riwayatkan bahwa baju besi ini sebelum Nabi Da-
wud dibuat dari lempengan-lempengan besi. Se-

hingga, baju besi itu seperti satu lempengan, yang
membungkus tubuh dan memberatkannya. Kemu-
dianAllah memberinya ilham untuk membuatnya
dalam bentuk lempengan kecil-kecil dari besi yang
diatur sedemikian rupa, dalam bentuk yang ter-
anyarn, dan bergelombang mengikuti tubuh, mu-
dah dibentuk dan tak menghalangi gerak tubuh.
Dia juga memerintahkan untuk menutup rapat ce.
lahcelah antara lempengan-lempengan besi ifu , se-

hingga tak dapat ditembus tombak. Semua itu me-
rupakan ilham dan pengajaran dari Allah.

Kemudian Dawud dan keluarganya diperintah-
kan,

". . . dan krj akanl"ah am alnn y ang s ale h. S e s ungguhny a
Aku melihnt apa yang kamu kerjalcan. "(Saba-: 11)

Tidak hanya dalam masalah pembuatan baju be
si saja, namun juga dalam semua hal yang engkau
kerjakan. Hendaknya kalian muraqabah terhadap
Allah yang melihat apa yans kalian kerjakan dan Dia
pun akan membalas perbuatan kalian itu. Sehingga,
tidak ada yang terluput dari-Nya sedikitpun, dan
Allah Maha Melihat semua itu.

Itulah anugerah yang diberikan Allah kepada Na-
bi Dawud. Sedangkan, Nabi Sulaiman, dia diberikan
anugerah-anugerah yang lain.
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"Kami (tundukknn) angin bagi Sulniman, yangperja-
lanannya di waktu pagi sama dtngan prjalanan sebu-

l"an dan perjalanannya di waktu sore sama dzngan per-
jalnnan sebukn (puk) dnn Kami alirlmn cairan temba-

ga bagtnya. Sebagian dnri jin ada yang befur1a di hn-
dnp anny a (di b aw ah fu kuas annny a) dengan i<in Iilhnn-
nya. Dan siapa y ang menyimpang di antnra mnekn dnri
perintah Kami, Kami rasalmn lupadanya aub neraka

yang apinya menyaln-nyaln. Para jin itu mem.buat untuk
Sulnimnn apa yang diluhmdnkinya dari gedung-gedung

yang tingi dan patung-patung snta piring-Piring yang
(baarnya) sepnti kol"am dan periuk yang tetap (berada

di atas tungku). Beknjalnh hai leluargaDawuduntuk
berEukur (kepznn Ahh) Dan, sedikit seluli dni lt"amba-

hnmbaKu yang berterima kasih.'(Saba': 12-13)

Tentang penundukkan angin bagi Nabi Sulai.
man itu, terdapat banyak riwayat di seputarnya.
Tampaknya pengaruh israeliat terlihat jelas dalam
riwayat-riwayat itu, meskipun kitab-kitab Yahudi
yang asli tidak menyebut sedikitpun tentang hal itu.
Sehingga, menghindarkan diri dari tenggelam da-

lam riwayat-riwayat itu adalah lebih utama. Dan,
mencukupkan diri dengan nash Al-Qur'an adalah
lebih baik.

Sambil berhenti pada zhahir lafalnya tanpa mele
watinya, maka darinya disimpulkan bahwa Allah
menundukkan angin bagi Nabi Sulaiman, dan men-
jadikan perjalanan angin ke tempat tertentu (dalam

surah al-Anbiyaa' disebut bahwa tempat itu adalah
al-Quds) selama satu bulan, dan perjalanan kembali
angin tersebut ke arah sebaliknya, selama satu bulan
pula. Sesuai dengan maslahat yang terjadi ketika
angin ihr berangkat dan kembali, yang diketahui oleh
Nabi Sulaiman as. dan diwujudkan oleh Allah. Sam-
pai di sini, kita tidak dapat lagi menambahkan pen-
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jelasan tentang hal ini. Sehingga, kita tidak masuk
dalam legenda-legenda yang tidak jelas sumbernya
dan tidak jelas pula kebenarannya.

"...dan Kami alirlwn cairan tembaga bagtnya...."

Cairan itu adalah tembaga. Konteks ayaLayatihr
menunjukkan bahwa ini merupakan satu mukjizat
yang supranatural, seperti pelunakan besi bagi Nabi
Dawud a.s.. Hal itu bisa terjadi dengan cara Allah
me-ledakkan baginya sahr mata lava berupa tembaga
cairyang berasal dari perutbumi. Atau, Allah meng-
ilhaminya untuk mencairkan tembaga itu sehingga
cair dan mudah untuk dicetak dan dibentuk. Ini me
rupakan satu imugerah yang besar dari Allah.

"...Sebagian dari jin adayang belcerja di h"adapannya
(di bawah lcekuasaannya) drngan iln Tuhannya...."

Demikian jugaAllah menundukkan baginya se
kelompok jin yang bekerja di bawah perintahnya se
suai dengan izin Rabbnya. Jin itu adalah makhluk
tak kasat mata yang tak dapat dilihat manusia.
Makhluk yang dinamakan jin oleh Allah itu kita tidak
tahu tentang mereka sedikit pun kecuali yang dibe
ritakan oleh Allah tentang mereka itu. Di sini Allah
memberitakan bahwa Dia menundukkan sekelom-
pok jin itu bagi Nabi Sulaiman a.s.. Dan, siapayang
menolak tunduk dari sekalian jin ihr kepada perin-
tah Allah, maka ia akan mendapatkan azab yang
pedih dari Allah.

". . . D an siap a y ang menyimpang di antara mneka dari
perintah Kami, Kami rasaknn kepadnnya nalb nnaka
yang apinya menyaln-nyala. " (Saba-: 12)

Komentar di sini disebut seperti itu untuk men-
jelaskan ketundukkan jin kepada Allah. Sementara
sebagian orang musyrik menyembah jin sebagai
ganti menyembahAllah. Padahal, para jin itu akan
mendapatkan azab dari Allah ketika mereka me-
nyimpang dari perintah Allah.

Para jin ihr dihrndukkan untuk Nabi Sulaiman a.s.,

"Para jin itu membuat untuk Sul"aiman apa yang di-
kehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan pa-
tung-patung sertn p iring-piring yang (b esarnya) seperti

knl.am d"an periukyang tetnp (berad.a di atas tungku)...."

Gedung-gedung yang tinggi itu adalah untuk
tempat ibadah. Patung-patung itu adalah gambaran
bentuk yang terbuat dari tembaga, kayu, dan lainnya.
Para jin juga membuat piring-piring besar unhrk ma-
kanan yang menyerupai kolam untuk Sulaiman. Ju-
ga membuat periuk-periuk yang besar untuk me
masak yang bentuknya menjulang karena besarnya.

Semua ini merupakan beberapa contoh pekerjaan
yang dilakukan jin bagi Sulaiman, sesuai dengan
yang dia kehendaki dengan izin Allah. Semua itu
adalah perkara supranaturalyang tak dapat digam-
barkan atau diberikan alasannya kecuali dengan
mengakui kenyataan bahwa itu merupakan suafu
kejadian supra nahrSal yang diciptakan Allah. Inilah
satu-satunya penaf6iran yang jelas tentang hal itu.

Hal ini ditutup dengan firman Allah kepada ke-
luarga Nabi Dawud,

"...Belurjalnh hai lceluarga Dawud untuk bersyukur
(kepadaAlkh)....'

Kami telah tundukkan bagi kalian ini dan itu pada
diri Dawud dan Sulaiman. Karena itu, bekerjalah hai
keluarga Dawud untuk berslrrkur kepada Allah.
Bukan untuk bersombong atau berbangga-bangga
dengan apayang ditundukkanAllah bagi kalian itu.
Dan, amal saleh merupakan bentuk ungkapan rasa
syukur kepada Allah.

"...Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang
berterima kasih." (Saba': 13)

Ini merupakan komentar penjelas dan pengarah,
yang merupakan salah satu bentuk komentar-ko-
mentar Al-Qur'an atas kisah-kisah. Ia menyingkap
kan satu segi dari keagungan anugerah Allah dan
nikmat-Nya. Namun, sedikit sekali orang yang mam-
pu mensyukurinya. Jugamenyingkapkan satu segi
lain dari kekurangan manusia dalam mensyukuri
nikmat Allah dan anugerah-Nya. Karena sejauh apa
pun mereka bersyukur, mereka tetap saja tak dapat
memenuhi kewajiban bersyukur yang sebenarnya.
Maka, bagaimana halnya bagi mereka yang me-
mang pada dasarnya sama gekali tidak bersyukur?!

Apa yang dapat dilakukan oleh seorang makhluk,
manusia, yang terbatas kemampuannya untuk ber-
syukur atas nikmat-nikmatAllah yang tak terhing-
ga? NikmatAllah yang jika mereka menghitung-hi.
tungnya, niscaya mereka tak dapat menghitungnya.
Nikmat-nikmat ini menyelimuti manusia dari atas
tubuhnya dan bawah kakinya, dari kanan dan kirinya
dan juga dalam dirinya sendiri yang penuh dengan
nikmatAllah. Dirinya sendiri itu juga salah satu dari
nikmat-nikmatAllah yang besar itu!

Ketika kami sedang berkumpul dalam jamaah,
kami berbicara dan bertukar pikiran. Lidah kami
mengucapkan apa yang terbersit dalam hati. Ketika
ihr datanglah kucing kami yang kecil, yang diberi
nama "Suwsuv/'. Ia tampak berjalan ke sana kemari
di sekitar kami, mencari sesuatu. Ia tampak meng-
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inginkan sesuatu dari kami, namun ia tidak mampu
mengatakannya. Kami pun tidak mengerti apa yang
dia kehendaki.

Maka, Allah mengilhami kami bahwa hewan itu
memerlukan air. Ternyata benar, ia memang me-
merlukan air minum. Kucing itu amat haus, tapi ia
tidak mampu mengatakan keinginannya itu atau
menunjukkannya. Dan, sadarlah kami akan salah
satu nikmatAllah yang dianugerahkan kepada ka-
mi, yaitu nikmat bicara dan lidah, juga kemampuan
memahami dan membuat rencana. Menyadari hal
ihr, maka diri kami langsung penuh dengan ungkap
an rasa syukur kepadaAllah. Sekarang, mana rasa
syukur kita atas nikmat-nikmatAllah yang lain yang
demikian banyak?

Pada suatu waktu, ketika kami di penjara, kami
tak dapatmelihat matahari. Kadang-kadang ada se-
jumput cahaya matahari yang tak lebih besar dari
seukuran uang logam yang menerobos ke dalam
sel penjara kami. Ketika itu salah seorang dari kami
berdiri di depan cahaya itu untuk sedapat mungkin
mengusapkan cahaya itu ke wajahnya, dua tangan-
nya, dadanya, punggungrya, perutnya, dan kedua
kakinya. Setelah ihr ia memberikan tempat itu ke-
pada saudaranya yang lain sehingga saudaranya itu
pun dapat merasakan nikmat itu seperti dirinya!

Dan, saya tak pernah melupakan momen hari
pertama kami melihatcahaya matahari secara lang-
sung setelah itu. Saya tidak pernah melupakan ke
ceriaan dan kegembiraan yang sangat pada wajah
salah seorang dari kami ketika itu. Juga yang tampak
pada seluruh tubuhnya. Dan, ketika itu ia berkata
dalam intonasi yang dalam dan menggaung ...,
"Allah! Ini matahari. Matahari milik Rabb kami. Ia
masih bersinar ... alhamdulillah!"

Dalam sehari, berapa banyakkita mendapatkan
cahaya yang menghidupkan ini, dan mandi di bawah
cahaya dan kehangatan? Kita berenang dan teng-
gelam dalam nikmatAllah. Berapa banyak kita men-
syukuri limpahan nikmatyang demikian besar ini,
yang tersedia dan mudah didapat, juga tanpa perlu
biaya, usaha, atau kesulitan untuk mendapatkannya?

Ketika kita ingin menyebut dan menghitung-hi-
tmg nilanat-nnanatAllah dengan cara seperti ini, maka
meskipun kita menggunakan seluruh usia kita dan
mencurahkan seluruh usaha kita, niscaya kita tetap
tak dapat menghitung seluruhnya. Kita sama sekali
tak dapat menghitung seluruh nikmatAllah kepada
kita. Maka, kita mencukupkan diri dengan isyarat
yang mensugesti ini, dengan caraAl-Qur'an dalam
memberikan isyarat dan sugesti, untuk direnungi

oleh semuahati. Juga berjalan sesuai dengan jalan-

nya, sesuai dengan taufikyang diberikan Allah bagi-

nya dalam mensyukuri nikmatAllah, dan taufik itu
pun salah satu nikmatAllah. Dia memberikan taufk
kepada siapa yang Dia kehendaki untuk bertawaliuh,
khusyu, dan mengikhlaskan diri kepada-Nya.

Kemudian kitl melangkah bersama nash-nash
kisah Al-Qur'an dalam pemandangan terakhir dari-

nya. Yaitu, pemandanganwafatnya Nabi Sulaiman
sementara para jin tetap bekerja menjalankan perin-
tah yang pernah diberikannya kepada mereka. Para
jin itu tidak mengetahui kematian Nabi Sulaiman.
Sehingga, akhirnya mereka mengetahuinya setelah
rayap memakan tongkatyang dijadikan pegangan
Nabi Sulaiman berdiri, dan hrbuh Nabi Sulaiman pun
roboh setelah tongkatnya itu rapuh.
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'Makn, tatkaln Kami telahmenetaplan fumatian Su-

l.aiman, tidak ada yang mmunjukknn kepada merekn

lumatianny a itu keatali ray ap y ang mem.aknn tongknt-
nya. Maka, tatkala ia telnhtersungkur, tahulahjin itu
bahua kalnu merekn mengetahui yang gaib, tentulnh
mereka tidak aknn tetap dalam silcsayngmenghina-
knn." (Saba': 14)

Diriwayatkan'bahwa Nabi Sulaiman sedang ber-
diri dengan bertumpu pada tongkatnya ketika ke-
matian datang menjemputnya. Sementara para jin te
tap bekerja dengan keras menjalankan perintah yang
telah diberikan Nabi Sulaiman kepadamereka. Me
reka tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah
meninggal, hingga datangnyabinatang dari tanah itu.
Ada yang mengatakan bahwa binatang itu adalah
rayap, yang memakan kayu.

Ketika tongkat penyangga Nabi Sulaiman itu ra-
puh dimakan rayap,tongkat itu pun tak mampu me
nyangga tubuhnya lagi. Sehingga, tubuh Nabi Sulai-
man pun segera roboh ke tanah. Ketika itu sajalah
para jin tahu tentang kematian Nabi Sulaiman. Dan,
ketika itu "tahulnh jin itu bahwa kalnu merekn me-

ngetahui yang gaib, tentulah muekn tidnk aknn tetap

dalnm silrsa yang menghinaknn."
Mereka itu adalah jin yang disembah oleh seba-

gian orang. Padahal, jin ihr pernah ditundukkan Allah
untuk mengabdi kepada salah seorang hambaAllah.
Para jin itu juga terhijab dari kegaiban yang dekat
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itu. Tapi, banyak manusia jush-u bertahya kepada para
jin itu tentang rahasia-rahasia kegaiban yang jauh!

Kisah Negeri Saba'
Dalam kisah keluarga Nabi Dawud itu dibeber-

kan lembaran keimanan kepadaAllah, dan tentang
bersyukur atas anugerah-anugerah-Nya dan mem-
perlakukan dengan baik nikmat-nikmat-Nya itu. Se
mentara lembaran sebaliknya adalah lembaran ten-
tang bangsa Saba'. Dalam surah an-Naml sudah di-
ceritakan kisah-kisah yang terjadi antara Nabi Sulai-
man dengan ratu mereka. Di sini datang cerita me-
reka setelah kisah Nabi Sulaiman. Sehingga, mem-
berikan kesan bahwa kejadian-kejadian yang dikan-
dungnya terjadi setelah peristiwa-peristiwa yang
terjadi antmamereka dengan Nabi Sulaiman.

Hipotesis ini diperkuat oleh kenyataan bahwa di
sini kisah ini berbicara tentang penyalahgunaan
bangsa Saba' atas nikmatAllah. Kemudian hilang-
nya nikmat itu dari mereka yang diikuti oleh perpe
cahan mereka dan hancurnya mereka dengan se-

hancur-hancurnya. Mereka itu pada saat era kekua-
saan ratu mereka yang kisahnya diceritakan dalam
surah an-Narnl bersama Nabi Sulaiman, berada da-

lam kerajaan yang besar dan kemakrnuran yang me
rata. Seperti yang dilaporkan oleh burung Hud-hud
kepada Nabi Sulaiman,

"Senngguhny a aku rnmjumpai seorang wanita y ang me-

merintah merekn, dnn dia dianugerahi segal.a sesuatu

snta mempunyai singgasarn yang besm. Aku mEdnpati
din dan kaumny a meny emb ah matnhnri.... " (an-Naml:
%3-24)

Hal itu dilanjutkan dengan ketundukkan sang
ratu bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Rabb

semesta alam. Dengan demikian, kisah dalam su-

rah Saba' ini terjadi setelah tunduknya sang ratu
kepada Allah; yang menceritakan tentang apa yang
terjadi dengan mereka setelah mereka enggan ber-
slukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang
mereka rasakan selama ifu.

Kisah ini dimulai dengan menceritakan rezeln,
kemakmuran, dan kenikmatan yang mereka dapat-
kan. Kemudian mereka diminta unfuk mensyukuri
Sang Pemberi nikmat itu semampu mereka.

/ / ,.4zel/r,,
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"Sesungguhnya bagi kaum Sabd ada tanda (kekuasaan

Tuhnn) di tnnpat kzdinman merekn yaitu dua buah kzbun

di sebeLah knnnn dan di sebelnh kiri. (I{epada merekn ll:i-

kntaknn), 'Maknnlnh olehmu dnri reryki yang (dianu-
gerahknn) Titlmnmy dan bersyukurlnh kamu l"podo-
Nya. (Negerimu) adn lnh negeri yang baik dan (Tuhnnmu)

adalah Tuhnn Yang Maha Pengampun. "' (Saba': 15)

Saba' adalah nama bangsa yang berdomisili di
selatan Yaman, yang memiliki tanah subur, dan ke-
rajaan itu masih ada bekas-bekasnya hingga saat ini.
Mereka telah mencapai kemajuan peradaban se-

hingga mereka mampu memanfaatkan air hujan
yang derasyang datang dari arah lautdi selatan dan
timur. Yaitu, dengan membuat penampungan air
alami yang terdiri dari dua gunung yang bersebelah-
an. Kemudian mereka membuat di mrrlut lembah
di antara dua gunung itu sebuah dam yang mempu-
nyai saluran-saluran airyang dapat dibuka dan ditu-
fup. Dengan cara seperti ifu , mereka dapat menam-
pung air dalamjumlah besar di belakang dam terse
but. Selanjutnya mereka mengatur jalannya air dan
volumenya sesuai dengan kebutuhan mereka. De
ngan ifu mereka mempunyai sumber air yang besar.

Dam itu dinamakan dengan Sadd Ma'rab.
Kebun-kebun yang terletak di kanan dan kiri itu

merupakan simbol bagi kesuburan, kecukupan, ke
makmuran, dan kenikmatan yang indah. Karenanya,
ia menjadi tanda.yang mengingatkan akan Sang
Pemberi nikmal Mereka telah diperintahkan unhrk
menikmati rezel<rAllah itu sambil bersyukur,

". . .Maknnlnh ol,ehmu dari re<tki yang (dinnugnahknn)

Tilhnnmu dan b ersy ukurlah kamu kepada- Ny a. . .. "
Dan, ingkatlah akan nikmat Allah. yaitu, nikmat

negeri yang baik dan di atasnya ada nikmat pengam-
punan atas kekurangan-kekurangan mereka dalam
berslrrkur, juga atas kesalahan-kesalahan mereka.

". . . (Negnimu) adnl"ah nzgeri yang baik dnn (Tulnnmu)
adalnh Tuhnn Yang Maha Pengampun." (Saba-: 15 )

Allah Maha Pemurah di bumi dengan memberi-
kan kenikmatan dan kemakmuran. Juga pemurah
di langit dengan memberikan ampunan. Maka, se-

lanjubrya apa yang membuat mereka enggan me-
mujiAllah dan bersyukur? Tapi, mereka malah tidak
bersyrkur dan tidak mengingat nikmatAllah,

#,#iJ?;ii|{''#K:6V;Gu,#:1".!t'tQu"&;c4u-glqJ
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'iletapi merekn berpaling makn Knmi datangkan kepa-

da merekn banjir yang besar dan Kami ganti kedua lu-
bun merekn dengan dua kebun y ang ditumbuhi (p o hon-

pohon) yangberbuahpahit, pohonAtsl dan sedikit dnri
pohonSfdr. " (Saba': 16)

Mereka berpaling dari bersyukur kepadaAllah,
dari beramal saleh, dan dari memperlakukan deng-

an baik nikmat-nikmat yang diberikan Ailah itu' Se-

hingga, Allah mencabut faktor-fali:tor yang menda-

tangkan kemakmuran yang indah ini dari mereka.

Selanjutnya Dia mengirim air bah yang amat deras
yang membawa batu-bafuan karena derasnya. Se-

hingga, air bah ifu pun menghancurkan dam mereka

dan menenggelamkan negeri mereka. Setelah itu
air tidak lagi dapat dibendung dalam dam, sehingga

daerah tersebut menjadi kering kerontang. Maka,

bergantilah kebun-kebun yang subur itu menjadi
padang pasiryang dihiasi pohon-pohon liar berduri.

"...dan Kami ganti kedua lcebun merelm dengan dua

lebun yang ditumbuhi (poltnn-pohnn) yang bnbuah pa-

hlt, pohon Axt dan sedikit dari pohon,Sidr. " (Saba':
16)

Pepohonan yang tertinggal di kebun mereka

tinggal pohon yang berbuah pahit, pohon Atsl dan

pohon Sidr. Itulah pohon yang paling baik yang ma-

sih tersisa bagi mereka, dan itu pun tinggal sedikit

saja!

$ jiff ( i u$ s^r' \-,5Q rie'; aS

'Demikianlah Kami membui balnsan lcepadn msrekn'

lrnrerut keknfran merekn (yangpalingraiih itu adalnh

kufur nikmat). Dan, Ifumi tidak menjatuhkan a4b
(yang demikian itu), mel'ainlan hanya l"pon" zrang-

ororrg yorg tongat l(nfir." (Saba.: 17)

Mereka itu hingga saat ini masih berada di kam-

pung dan rumah mereka. Allah telah mempersem-
pit rezeki mereka dan mengubah keadaan mereka

dari kemakmuran dan kenikmatan menjadi kemis-

kinan dan kesusahan. Tapi, Allah tidak memecah-

belah mereka. Peradaban masih bersambung antara

mereka dengan kota-kota yang diberkahi: Mekah
diJazirahArab dan Baihrl Maqdis di Syam' Yaman

masih tetap ramai di utara negeri Saba dan bersam-

bung dengan kota-kotayang diberkahi. Dan, jalan

di antara keduanya masih bagus, terawat, dan aman,

';a!",{}8(u,t,ir;;y;g;"i;6;}
g'ry):(WJqWWiaiv.6:i|J
"Kami jadiknn antara merekn dan anlara negeri-negeri

y ang Kami limpahknn berknt kepadanya, b eberapa ne-

gni yang budzkatan dan Kami tetapknn antala negeri-

negiri itu (j arak-j arak) perj alanan. Berj al"anlah kamu

di knta-kntn itu padn mnLam hnri dnn sinng luri dtngan

aman." (Saba': 18)

Ada yang mengatakan bahwa seorang musafir ji.

ka ia keluar dari satu kota ia akan sampai ke kota
lain sebelum masukwakhr malam. Perjalanan di situ

telah ditetapkan jarak-jaraknya sehingga para musa-

fir dapat berjalan dengan aman dan pasti. Ketenang-

an juga terjamin, dengan dekatnya jarak satu rumah
dengan rumah yang lain dan satu stasiun dengan

stasiun yang lain.
Tapi, ternyatasikap kurang ajarlebih mereka su-

kai. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pering-

atan yang pertmna,dan tidak terdorong untuk ber-

tadharru' kepadaAllah, yang barangkali bisa terjadi

dengan hilangnyakemakmuran mereka. Malah me-

reka meminta permohonan yang bodoh ini,

S 66r*i;6$t^
"Maka mereka berknta, 'Ya Tuhan kami jauhkanlah

j arak p erj alanan' kami.'. . .. "

Mereka meminta perjalanan yang jauh, yang ha-

nya terjadi beberapii kali saja sepanjang tahun. Bu-

kan perjalan- p"nd"k-pendek yang didukung oleh

adanya bangunan-bangunan yang saling berdekatan,

yang tak mengenyangkan kenikmatan perjalanan!

Ini adalah suatu sikap yang menunjukkan kekerasan

hati dan kezaliman diri.

A, - t.| 1i-)11 .+ "(4l\tdr;r" '

"...Dan merela menganiaya diri mnekn sendiri.. .."

Permohonan mereka itu pun dikabulkan, tapi de
ngan pengabulan yang sesuai dengan orang-orang
yang zalim tersebut.

$ :9F:K7{;;;4ff#4
". . . Mala, Kami j adiknn mnela buah mulut dnn Kami

hnncurlmn merel(a sehancur - hnncurny a. . .. "
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Mereka terusir dan terpecah-beldh, serta terpen-
car-pencar di seluruh penjuru JazirahArab tanpa ke-
kuatan. Sehingga, mereka menjadi buah mulut yang
dikisahkan oleh para tukang cerita, dan menjadi ba-
han kisah orang{rang. Padahal, sebelumnya mere-
ka adalah bangsa yang mempunyai wibawa dalam
kehidupan.

&;fut69i."4j'c5r- .

". . . Sesungguhnya padn yang dzmikian itu benar-bennr
tudnpat tandn-tandn lrzkuasonn Allnh bagi setiap orang
yang sabar lagi bersyukur. "(Saba': 19)

Dalam ayat ini bersabar disebut bersebelahan
dengan bersyukur. Yaitu, bersabar dalam mengha-
dapi kesulitan dan bersyukur dalam mendapatkan
nikrnat.'Dan, dalam kisah Saba' ini terdapat tanda-
tanda kekuasaan Allah bagi mereka.

Ini satu pemahaman tentang ayatini. Adapema-
haman lain, yaitu bisa jadi yang dimaksud dalam fir-
man-Nyapada ayat 18, "Kamija"diknn antara mnela
dan antara negeri-negni yang Kami limpahknn berknt
fupadanya, beberapa negeri yang berdekatan," adalah
negeri yang menang dan kuat. Sementara bangsa
Saba berubah menjadi bangsayang miskin, dan wi-
layah mereka menjadi daerah padang pasiryang ke
ring kerontang. Mereka menjadi sering pergi dan ber-
pindah-pindah unhrk mencaripadangrumput dan mata
air. Mereka juga tidak sabar mendapatkan cobaan.

Kemudian mereka pun memohon (ayat lg), 'Ya
Tuhnn lmmi j auhla.nlnh j arak p erj alnnnn lmmL " Ar&
nya kurangilah perjalanan kami karena karni sudah
lelah. Doa mereka ini tidak mereka sertai dengan
tindakan memenuhi seruanAllah dan kembali ke
pada-Nya sehingga doa mereka layak mendapatkan
jawaban. Mereka malah menzalimi nikmat dan tidak
sabar atas cobaan Allah. Sehingga, Allah pun mem-
balas mereka seperti itu dan memecah-belah mere
ka sehancur-hancurnya. Jadilah mereka hanya se
kadar sejarah setelah sebelumnyawujud dalam se
jarah, serta menjadi bahan cerita orangorang.

KomentarAllah atas hal itu adalah (ayatI9), 'Se-
sungguhnya padn yang fumikinn itu bmttr-bennr tndn-
pat tandn-nndn lukuasaan Allah bagi setinp lrang ]ang
sabar lagi bnsyukur."Ini sesuai dengan sedikitnya
rasa syukur mereka atas nikmat-nikmatAllah dan
sedikitnya rasa sabar mereka atas cobaan. Ini adalah
salah satu bentuk pemahaman yang saya lihat da-
lam ayat tersebul Wallahu a'lam.

Pada penutup kisah ini, nash Al-Qur'an keluar
dari lingkup kisah yang terbatas kepada pengahran
Ilahi yang umum, penetapan yang sempurna dan
menyeluruh, dan hukum Ilahiah yang umum. Juga
menyingkap tentang hikrnah yang dapat ditarik dari
kisah tersebut secara keseluruhan, dan penetapan
serta rencana All4h yang terdapat dalam kisah ter-
sebut dan setelahnya,

<j6=/JL:d5t;."3,#W't:.it";nJ
ta* ;#,': 14" :f' ;\4 (t & USSr

, 6',9 e 4J',!1::, o6i -u;t 14 i JS- i
#si;

"Sesungguhnya iblis tekh dapat memtruktilwn kzbennran

sangknannya terhndnp merekn lnlu merela mengikuti-
nya, kecuali sebagian orang-nrang yang beriman. Dan
tidak adalnh lukuasaan iblk terhndap merekn, melain-
kan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa
yang berimnn lcepada adanya kehidupan akhirat dnri
siap a y ang ragu -ragu tcntang itu. D an, Tuhnnmu Mahn
Memelihara segaln sesuatu. " (Saba-: 20-21)

Mereka itu menempuh jalan ini, yang berakhir
kepada akhir seperti itu. Karena, iblis telah dapat
membuktikan kebenaran sangkaannya dalam ke
mampuannya unhrk menyesatkan mereka, dan me
reka pun dapat disesatkan iblis,

". . .Lalu msreka mmgikutinya, kecuali sebogian orang-
orang yang bniman." (Saba': 20)

Ini sebagaimana biasa terjadi pada kelompok-
kelompok masyarakat yang di antaramereka ada
sekelompok orang beriman yang sulit disesatkan.
Juga membuktikan bahwa ada kebenaran yang te
garyang diketahui oleh orang yang mencarinya. Se
tiap orang yang ingln, maka ia akan mendapatkan-
nya dan berpegang padanya, hingga dalam kondisi
yang paling gelap sekalipun. Iblis sama sekali tak
mempunyai daya upaya terhadap mereka dan tak
dapat melawannya. Karena tidak ada kekuasaan ib
lis yang dapat memaksa mereka.

Narnun, yang ada adalah cobaan Allah bagi me-
reka dengan memberikan kesempatan kepada iblis
unfuk menggoda mereka. Tujuannya untuk mem-
perkuat kebenaran orang yang berpegang kepada
kebenaran, dan menyelewengkan dari kebenaran bagi
orang yang tidak rnencari kebenaran itu. Juga untuk
menunjukkan kepada dunia "siapa yang beriman ke
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pada adanya kehidupan akhirat" sehingga keiman-
annya itu menjaganya dari penyimpangan. Dan, untuk
membedakan "dari siapa yang ragu-ragu tentang
itu" yang maju mundur atau malah memenuhi pang-

gilan kesesatan. Tanpa ada yang menjaganya dari
pengawasan Allah dan pencarian atas hari akhirat.

Allah Maha Mengetahui apa yang terjadi sebelum
terjadinya hal itu bagi manusia. Namun, Dia mem-
berikan balasan sesuai dengan timbul dan terjadinya
hal itu secara nyata di dunia manusia.

Dalam ruang yang luas dan terbuka ini (yaitu ru-
ang takdir Allah dan pengaturan-Nya terhadap per-

kara-perkara dan kejadian); dan ruang penyesatan

Iblis terhadap manusia tanpa kekuasaan yang me-

maksakan atas mereka (kecuali karena kehendak
Allah unhrk menguji mereka dengan iblis itu sehing-
ga timbulnya apayang tersembunyi dalam ilrnuAllah
bertipa hari pengakhiran bagi segala hal)... maka
tersambunglah kisah Saba dengan kisah seluruh
bangsa, di seluruh tempat dan masa. Meluaslah ling-
kup nash Al-Qur'an dan komentar ini. Sehingga, tak
lagi terbatas padakisah Saba saja, namun dapat men-
jadi pernyataan bagr keadaan umat manusia selu-

ruhnya. Ia adalah kisah penyesatan dan petunjuk,
dengan segala faktor yang menyertainya, dan hasil
akhirnya dalam semua kasus.

".. .Dan Tuhnnmu Mah.a Memelihara segala sesuatu."
(Saba':21)

Sehingga, tidak ada sesuatu yang luput dari per-

hatian dan pengawasan-Nya.

Seperti i"if"fr n"ruf.fr* *n"*- tahap kedua
dari surah Saba', dengan pembicaraan tentang ak-

hirat, sebagaimana akhir perjalanan yang pertama.

Juga dengan memokuskan pada ilmu Allah dan pe
meliharaan-Nya. Keduanya adalah topik yang amat
ditekankan dan dibidik oleh surah ini.

J6r6h)i-{7i.e,.d4t6jiv1,i
)i,t4:&65q:'{i€{J+5ai4v1
,;Jyi-*-i;AiU:\;#,&;A,XA
j;k: ilrc$ub-b c $g-$,{r 6 i
1t &;u,i * s j1ri53\h-6t i
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&;SFi;;:f xr;S";tXu;",
"Katakanlahr'Serulah mereka yang kamu ang-
gap (sebagai tuharr) selain Allah. Mereka tidak
memiliki (kekuasaan) seberat z.arrah pun di
langit dan di bumi, dan mereka tidak mempu-
nyai suahr sahampun dalam (penciptaan)langit
dan bumi serta sekali-kali tidak ada di antara
mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya. (22)

Tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan
bagi orang yang telah diizinkan-Nya mempero-
leh syafaat ihr. Sehingga, apabila telah dihila.ng-
kan ketakutan dari hati merekan mereka berka-
ta,'Apakah yangtelah difrrmankan oleh Tbhan-
muP Mereka menjawab,'(Perkataan) yang be-
na"r', dam Dialah Yang Ivlahatinggi lagi lMahabe-
sar. (Zl) Katakanlah,'Siapakah yang memberi
rezeki kepadamu dari langit dan dari bumiP
Katakanlah, 'Allah', dan sesungguhnya kami
atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada
dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang
nyata. (24) Katakanlah,'Ka.rnu tidak akan dita-
nya (bertanggung jawab) tentang dosa yang
kami perbuat &in kami fidak akan ditanya (pu-
la) tentang apa yang kamu perbual' (25)I<at^-
kanlahr'Ttrhan kita akan mengumpulkan kita
semua, kemudian Dia memberi kepuhrsan an-
tara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pem-
beri kepuhrsan lagi Maha Mengetahui.' (26) Ka-
takadab'Perlihatkanlah kepadaku sembahan-
sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia
sebagai sekutu-sekutu-Nya, sekali-kali tidak
mungkin! Sebenarnya Dialatr Altah Yang Ma-
haperkasa lagi IVlahabijaksana."' (27)

Pengantar
Ini adalah perjalanan singkat seputar masalah

syirik dan tauhid. Namun, ia adalah perjalanan yang

membawa hati manusia berkeliling ke seluruh bi-
dang wujud; yang zhahir maupun yang tersembunyi,
yang hadir maupun yang gaib, langit maupun bumi,
dan dunia maupun akhirat. Manusia di situ melihat
dengan gemetar hingga ke persendian dan dipenu-
hi oleh ketegangan dan keterpanaan. Ia juga berdiam
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methat rezeki dan usahanya, juga hisab dan balas-

annya, dalam kumpulan manusia yang saling ber-
&rmpur-baur. Juga dalam situasi pemutusan, terpen-
cil, dan menyendiri.

Semua itu dipaparkan dalam langgam yang kuat,
potongan-potongan yang saling bersusulan, dan pu-

kulan-pukulan seperti palu, "Katakanlah.. katakan-
lah.. katakanlah. . . . " Semua perkataan diperkuat de
ngan hujlah, dan dibentengi bukti kuatyang tak ter-
bantahkan.

Tlrntangan Allah

JC:4<,rA;.f6rg,et':6.iivi&
!3'4-:16| 6'i ( 

4.t, o, ffii c ;ri
A(n9-)(,zz
$7s,r,1g42atuj

"Kntnknnlnh'S erulnh merekn y ang lamu angqap (sebagai

tuhan) selnin Allnh. Merekn tidnk memiliki (lukuasaan)

seberat zpnah pun di kngtt dnn di bumi, dan mnekn tilnk
mempunyai suatu saLnm pun dalnm (penciptrnn) lnngit

dnn bumi sertn selali-lali tidnk adn di antara mereknyang

mmj adi p embantu bagi- Ny a. "' (Sabi z 22)

Ini adalah tantangan dalam lingkup langit dan bu-

mi secarakeseluruhan,

"Katalmnlah,'S nulah merekn y ang kamu anggap (s e-

bagai tuhan) selnin Allah. . .."

Seruiah mereka. Datangkanlah mereka. Dan, tam-
pilkanlah mereka. Kemudian biarkanlah mereka
berbicara atau kalian yang berbicara, tenLang apa
yang mereka miliki di langit atau di bumi, yang be
sarmaupun kecil?

'. . . Merela tidnk memiliki (ke k:uasaan) s eb erat <anah
pun di langit dnn di bumi...."

Tidak ada jalan bagi mereka untuk mengklaim
bahwa mereka memiliki sesuatu di langit atau bumi.
IGrena seorang pemilik sesuatu itu akan dapat ber-
buat sekehendak hatinya atas apa yang ia miliki itu.
Sedangkan, orang{rang yang mengklaim memiliki itu,

apa yang dapat mereka lakukan? Dan, apa yang dapat

mereka lakukan sekehendak hati mereka sebagai se
orang pemilik sejati dalam alam semestayang luas ini?

Mereka tidak memiliki sesuatu sebesar zarrah
pun di langit dan bumi, dalam kepemilikan mutlak,
juga tidak dalam kepemilikan persekutuan.

" . . . Dan merekn tidnk mempunyai suatu sahnm pun dn-
lam (penciptaan) langtt dnn bumi...."

Allah tidak meminta bantuan sedikit pun kepada
mereka. Dan, Dia sama sekali tidak memerlukan
penolong.

"...Suta selwli-knli tidak ada di antara merekt yang
menj adi pemb anhf bagi Ny a. " (Sabi : 22)

Tampak bahwa ayat di sini menunjuk kepada jenis

sekutu tertentu yang mereka klaim. Yaifu , para ma-
laikatyang oleh orangorang Arab jahiliah dipanggil
sebagai pufi-putiTuhan. Mereka menduga bahwa
para malaikat itu dapat memberikan pertolongan
kepadamereka di sisiAllah. Dan, barangkali mereka
adalah sebagian dari orang-orang yang berkata,

"...Kami tidak menyembah mnekn melainknn supaya

merekn mendekntkan knmi lupadaAllnh dengan sedt-

kat- de kntny a. " (az-Zumar : 3)

Karenanya, pada ayat berikutnya dinafikan per-
tolongan para malaikat itu bagi mereka. Yaitu, dalam
pemandangan yang menggetarkan sendi di hadirat
Allah Yang Mahaagung ini.

A la / .- -, i t, )zzi.ttS .'x 6i,AiYi''z-11rtiU$
'Dan tiadalah bnguna syafaat di sisi Allah melninknn
bagi orangyang telnh diiainknn-Nya memperoleh sya-

faat itu...."

Syafaat itu diberikan kepada seseorang tergan-
tung izin Allah. Dan, Allah tidak mengizinkan syafa-

at diberikan kepada selain orang-orang yang ber-
iman kepada-Nya dan yang berhak mendapatkan
rahmat-Nya. Sedangkan, orang-orang yang menye-
kutukan Allah sama sekali bukanlah orang yang di.
berikan izin ubruk mendapatkan syafaat itu. Tidak
oleh malaikat dan tidak pula oleh yang lainnya yang
diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat
sejak pertama kali!

Kemudian Al-Qur' an menggambarkan peman-

dangan terjadinya syafaat itu; dan itu adalah peman-

dangan yang menggetarkan dan menakutkan.

;j 6" "fr, iu 11( $u *. j,,r grly":
4fu s /'z-21 /-t/t/e7/?'

#4!r'1dy^)c*j\
". . . Sehingga, apabila telah dihikngknn kttakunn dari
fuili merekn, merekn berkata, Apakah yang tekh difr-
rutnknn oleh Tuh.anmu ?' Mnekn mmj awab,' (Puknn-
an) yang benar', dan Dialah Yang Mahatinggi lagi
Mahnbesar." (Saba': 23)
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Itu adalah pemandangan pada hari yang mene-
gangkan. Hari ketika manusia berdiri dan menanti
para pemberi syafaal Dan, orang yang mendapatkan

syafaat di antara mereka akan mendapatkanizin
dari Allah untuk diberikan syafaat. Penantian itu
amat panjang. Dugaan-dugaan itu juga makin me-

lebar. Wajah-wajah manusia menegang keras. Sua-

sana sunyi senyap. Dan, hati manusia dengan tekun
menunggu win dri Allah Yang Mahaagung dan

Maha Pemurah.
Kemudian terdengar suarayang agung namun

menakutkan. Ketakutan itu dialami oleh orang{rang
yang memberi syafaat maupun yang diberikan sya-

faal Dan, ketika perangkat penangkap pengetahuan

mereka berhenti dari menangkap kesadaran, "...
Sehinga apabik telnh dihilnnglwn kenkutun d"ari hnti
mnela.. ..'Yaitu, ketika ketakutan yang menimpa
mereka itu dilenyapkan, dan mereka terbangrn da-

ri ketakjuban yang menenggelamkan mereka se
hingga mereka hilang kesadaran. Maka, "...merekn

berlata, 'Apaknh yang telah difumanlmn oleh Tuh.an-

mu?...."Perkataan itu diucapkan oleh sebagian dari
mereka kepada sebagian yang lain.

Barangkali di antara mereka ada yang tak terlalu
pingsan dalam keterkejutan sehingga kembali sadar.

Kemudian'...mnela mcnjawab,' (Pnkntann) yang be-

nnr...."Rabbkalian memfrmankan kebenaran. Ke-

benaran yang general. Kebenaran yan g azah. Kebe
naran ladunni. Semua frman-Nya adalah benar. '1 . .

Dan, Dialnh Yang Mahatinggi lngi Mah,ab esar. " D e-

skripsi di tempat yang padanya tercerminkan ke-

tinggian dan kebesaran, bagi pencapaian dari dekat

Jawabanyang general ini penuh dengan cahaya
yang agung dan menakjubkan, yang diungkapkan
hanya dengan safu kata saja!

Ini adalah tempat syafaatyang ditakuti. Dan, ini
adalah gambaran malaikat ketika berada di hadirat
Rabb mereka. Maka, apakah setelahpemandangan
ini seseorang masih mampu mengklaim bahwapara

malaikat itu adalah sekutu-sekutu Allah, sebagai pem-

beri syafaat bagi orang yang syirik terhadap Allah?!

Etika Berdebat
Itu adalah dentangan yang pertama dalam pe-

mandangan yang penuh ketegangan dan menakut-

kan. Dan, diikuti dengan dentangan kedua tentang

rezekiyang mereka nikmati, namun mereka lupakan

sumbernya, yang menunjukkan kepada keesaan

Sang Pencipta dan Sang Pemberi rezeki. Yang Maha

Menyebarkan Rezeki dan Menahannya, dan yang

tak ada sekutu bagi-Nya.

\':lt'J),i 6 o. >3i 4,; &'; -; i' W

# -#,y e 5 aG,sl "C6"ti tilt
t

"Kataknnlah,'sinpaknh y ang memberi rezeki kePada-

mu dari lan$t dan dari bumi?' Kataknnlah, 'Allnh,'

dan sesungguhnya knmi atau kamu (orang-orangmu'

syrik), pasti berada dalnm lubenaran atau dalam lcese-

iatan yang nyata." (Saba-:24)

Rezeki adalah sesuatu yang terjadi dalam ke-

hidupan mereka. Rezeki dari langit adalah berupa
hujan, panas matahari, terang, dan cahaya. Hal ifu
yang diketahui oleh pihak yang menjadi audiens

ayat ini. Sementara itu, di belakangnya terdapat ba-

nyak jenis dan macam rezel<t itu, yang tersingkap
dari waltu ke waktu. Dan, rezeki dari bumi adalah

berupa fumbuhan, hewan, mata air, minyak, barang

tambang, harta karun, dan lainnya yang diketahui
oleh orangorang dahulu dan yang tersingkap lain-

nya sepanjangzarnan,

"Katnkanlnh,'sinpakan y ang mem.beri repki lupadnmu

dari langit dan dari bumi?' Kataknnlah, 'Allnh.'. '.."
Mereka tidak mampu mendebat tentanghal ini

dan tidak dapat mengatakan hal yang lain.
Kataknnlah,'Allah."Kemudian seluruh urusan

mereka dan urusanmu kembalinya kepada Allah.
Salah seorang dari kalian pasti dalam keadaan men-

dapatkan pehrnjuk atau tersesal Tidak mungkin eng-

kau atau mereka berada dalam jalan yang sama, da-

lam petunjuk atau kesesatan.

".. .sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang mu-

syrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam

iusesatnn yang nyata." (Sabi: 2a)

Ini merupakan puncak keadilan, kejujuran, dan

etika dalam berdebat. Yaitu, Rasulullah bersabda

kepada orangorang musyrik , "Salnh selrang d-ari ki-
ta pastilah bnada dalnm petunjuk dan yang lainnya
pastilah b erada dalam kesesatan." Kemudian tidak
memberikan kata pasti siapa yang mendapatkan
petunjuk atau tersesat dari keduanya. Hal itu untuk
merangsang daya pikir dan perenungan mereka da-

lam ketenangan yang tak diselimuti oleh kekerasha-

tian dalam berdosa, keinginan unhrk berdebat sema-

ta dan melakukan perkara yang mustahil! Beliau
hanya seorang pemberi petunjuk dan pendidik, yang

berusaha memberikan pehrnjuk dan bimbingan ke
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pada mereka. Bukan menghiqakari dan membuat
malu mereka, yang sematabertujuan untukmeng-
hinakan dan mengalahkan!

Debat dalam benhrkyang beretika dan penuh su-
gesti ini, lebih dekat untuk menyentuh hati orang-
orang yang sombong, membangkang, dan berbang-
gabangga dengan pangkat dan kedudukan, serta me
rasa sombong unfuk mengetahui dan hrnduk. Maka,
hal itu menjadi lebih berpotensi mendorong mereka
bertadabbur dengan tenang dan mendapatkan pe
nyadaran yang mendalam. Ini adalah sahr contoh etika
berdebatyang harus direnungkan oleh para dai.

Demikian juga halnya dengan dentangan ketiga.
Padanya setiap hati manusia berdiri di depan amal
perbuatannya serta konsekuensi amal itu;yang juga

dilakukan dalam penuh etika, keadilan, dan kejujuran,

#3l:'rSJ*"t;a-5-g5itiJS
"Katalmnlnh,'Kamu tidak almn dinny a (b ntangqung

jawab) tentang dosa yang knmi perbuat dan kami tidak
akan ditanya (puln) tentang apa yng knmu perbuat. "'
(Saba,.:25)

Semua orang mempunyai amal perbuatan. Dan,
masing-masing menerima konsekuensi dan balas
an sesuai dengan amalnya ifu. Maka, setiap orang
hendaknya merenungi sikapnya, dan memperhati-
kan apakah tindakannya itu membawa kepada ke
beruntungan atau kepada kebinasaan,

Senhrhan ini akan membangkitkan mereka unfuk
merenung, bertadabbur, dan berpikir. Ini adalah
langkah pertama dalam melihat wajah kebenaran.
Kemudian dalam mendapatkan keyakinan terhadap
kebenaran itu.

Allah Pemberi Keputusa^n yang Benar
Selanjutnya dentangan keempat.

[5f ,;v;i:US6;"3\3JqU,i
^:-f,if+---

"Katakanlah, Tilhan kita akan mengumpulkan kita
semrra, kemudian Dia memberi luputusan di antara
kin dengan benar. Dan, Dialnh Mahn Pembni luputus'
an lagi Mahn Mengetahui."'(Saba': 26)

Pada momen pertama, Allah mengumpulkan an-

tara pemegang kebenaran dan pemegang kebatilan,
sehingga kebenaran dan kebatilan itu bertemu se
cara langsung. Agar pemegang kebenaran mengajak
kepada kebenaran mereka, dan para dai menjalan-
kan dalnvah mereka. Pada awalnyamasalah ini saling
tumpang tindih dan berjalinan, dan kebenaran serta
kebatilan saling berbenturan. Sehingga, ketidakje
lasan menufu pi bukti kebenaran. Dan, akhirnya ke-
batilan bisa menutupi kebenaran.

Namun, itu hanya berlangsung sementara. Ke
mudian Allah membedakan antara kedua kelompok
ihr dengan benar, dan memberi keputusan hukum-
Nya yang pasti, membedakan, dan tegas, di akhir-
flYa,

". . . D an, Dialah Mah"a Pemb eri lceputusan lngi Maha
M engetahui. " (Saba': 26)

Dialah Yang membedakan dan memutuskan ber-
dasarkan ilmu dan pengetahuan yang be nN Nfiara
para pemegang kebenaran dan pemegang kebatil-
an.

Ini merupakan jaminan kepastian hukumAllah.
Dan, Allah pastilah Sang Pemberi keputusan hukum,
pemutus urusan, dan penjelas kebenaran. Dia tidak
membiarkan pelbagai perkara saling bercampur
baur, kecuali hanya pada suatu masa tertentu saja.

Juga tidak mencampurkan antara para pemegang
kebenaran dan pemegang kebatilan kecuali ketika
kebenaran bergerak menjalankan dakwahnya, men-
curahkan energinya, dan merasakan pengalaman-

nya. Setelah ihr Allah memperjatankan perintah-Nya
dan memberikan keputusan-Nya.

Allahlah yang mengetahui dan menetapkan kapan
Dia mengucapkan kata putus itu. Tidak ada seorang
pun yang mempunyai hak menetapkan waktunya.

Juga tidak ada yang dapat mempercepatnya. Allah-
lah yang mengumpulkan dan memberi keputusan,
"...Dan, Dialah Maha Pemberi lceputusan lagi Mahn
Mengetahui."

Setelah itu du** A"n r*an yang terakJrir, yang
mirip dengan dentangan pertama dalam menantang
sekutu yang mereka klaim itu.

Xri';^ S: 
g'irUj .a,,TAi Oii a-tJ S

&'$rii)J
"Katakanlah,'Per lihat kanlah kep adaku s embahan-

I
I
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sembalnn yang knmu hubungknn dengan Dia sebagai

sekutu -sekutu- Ny a, ukali- lrali tidnk mungkin! Sebenar -

ny a D ialah Allah Yang Mahap er kosa lagi Mahab ij ak-
sana."'(Sab{:27 )

Dalam pernyataan tersebut, terkandung peng-
ingkar-an dan cemoohan terhadap mereka, "Perli-
ha t kanlah lup ada ku s emb a han- s emb a han y ang kamu
hubungkan dengan Dia s ebagai s ekutu- s ekutu-Ny a. "
Perlihatkanlah mereka itu kepadaku! Siapakah me-
reka? Apakah itu? Apa nilai mereka? Apa sifat mere-
ka? Apa kedudukan mereka? Dan, karena apa mere
kaberhak mendapatldaim sebagai sekutu? Semua
itu menunjukkan pengingkaran dan cemoohan ter-
hadap mereka.

Kemudian diikuti pengingkaran yang menggele
gar dan membentak, "Sekali-kali tidak mungkin!"
Mereka itu bukanlah sekutu bagiAllah. Dan, Allah
tidak mempunyai sekutu.

"...Sebenarnya Dialah Allah Yang Mahapnkasa lagi
M ah a b ij a lrs ana. " (S ab a- : 27 )

Zatyang seperti ini sifat-sifat-Nya, tidak mung-
kin mempunyai sekutu seperti mereka itu. Dan, Dia
sama sekali tidak mempunyai sekuhr.

Dengan demikian, O**n * potongan kelom-
pok ayat yang pendek ini. Berakhirlah dentangan-
dentangan pendekyang menegangkan dan menda-
lam itu dalam kerangka alam semesta yang menak-
jubkan dan di tempat syafaat yang menakutkan. Ju-
ga dalam benturan antara kebenaran dan kebatilan,
serta dalam kedalaman jiwa dan hati manusia.

"SJ"t"4Jte;q{^3TLJy!fi4U:
\ ri^.{ <,}4, # G;;}*u(;Ur
J*reK,iS 4+tlLo$)\
oirs55gt;"#' j;t12'rLr;r
" i i. +. " itu,$ 4:;;:l:+,Ait j W
Ct- &''--'-5i';'; / i 9\i ;L3ji;
'\rirzx5j\3-fr 'J-rzft-4Jl;i;Z

6ji iE # a"Sk itl V;Kt:\t iy-

3s;s51 +.;;;<;i
'0'jfi'6J&A;i<sl;e\,,_x;ts.J6,

U\;AfiJtK,9;K4t_i;lj,-,::i
tr 

^tbTYY,6 
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*. ; c656j $'.bj416K$ to;ZS
&t':'!;-*,.+3\;SW;SJy-:;;
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j6({. j;"i;E j.iW3

ct;.:lti\i&'oj4;,+Af Ce'W6,
i: $ 6'Jii *\i3i e.u=$ u;oil$)'.
-\XrIt ij .yqqt(b eo;;t t;.6it
&a.ntiW;fr|,t-l316rueffi
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"Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada
umat manusia seluruhnya sebagai pembawa
berita gembira dan sebagai pemberi peringat-
an, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
(28) Dan,mereka berkata,'Kapankah (datang-
nya) janji ini, jika kamu adalah orang-orang
yang bena^rP (29) Katakantah, 'Bagimu ada hari
yang telah dijanjikan (hari Kiamat) yang tiada
dapat kamu minta mundur daripadanya barang
sesaat pun dan tidak (pula) kamu dapat meminta
supaya diajukan.' (30) Orang-orang kafir ber-
kata,'Kami sekalikali tidak akan beriman ke-
pada Al-Qur'an ini dan tidak (p"lu) kepada
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kitab yang sebelumnya.'Dan, (alangkah hebat-
nya) kalau kamu lihat ketika orang-or:rng yang
zalim itu dihadapkan kepadaTtrhannyq sebagi-
an dari mereka menghadapkan perkataan ke-
pada sebagian yang lain. Orang-orang yang
dianggap lemah berkata kepada orang-orang
yang menyombongkan diri,'Kalau fi daklah ka-
rena kamu, tentulah kami menjadi orimg-orang
yang beriman.' (31) Orang-orang yang menyom-
bongkan diri berkata kepada orang-orang y:rng
dianggap lematL'Kamikah ya"ng telah mengha-
langi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu
datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu
sendirilah orang-or.urg yang berdosa-' (32) Dan
orang-orang yang dianggap lemah berkata ke-
pada orang-orang yang menyombongkan diri,
'(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di waktu
malam dan siang (y"trg menghalangi kami),
ketikakannu menyeru kami supaya kami kalir
kepada Allah dan menjadikan sekuhr-sekutu
bagr-Nya.' Kedua belah pihak menyatakan pe-
nyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan,
kami pasang belenggu di leher orang-orang
yang kafir. Mereka fidak dibatas melainkan
dengan apa yang telah mereka kerjakan. (33)

Kami tidak mengutus kepada suatu negeri se-
orang pemberi peringatan pun, melainkan
orang-or:rng yang hidup mewah di negeri ihr
berkata"'Sesungguhnya kami mengingkari apa
yang kamu diutus unhrk menyarnpaikannya.'
(34) Dan, mereka berkata,'Kami lebih banyak
mempunyai harta dan a"nak-anak (daripada ka-
mu) dan kami sekalikali tidak akan diazab.'
(35) Katakanlalrr'Sesungguhnya Ttrhanku mela-
pangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-
Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dike-
hendaki-Nya). Akan tetapi, kebanyakan manu-
sia tidak mengetahui.' (36) Dan, sekali-kali bu-
kantah harta dan bukan (puta) anak-anak kamu
yangmendekatkan kamu kepada Kami sedikit
pun. Tetapi orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah
yang memperoleh balasa"n yang berlipat ga"nda
disebabkan apa yang telah mereka kerjakan;
dan mereka iunan sentosa di tempat-tempat
yang tinggr (dalam surga). (37) Orang-orang
yang berusaha (inenentang) ayat-ayat Kami de-
ngan anggapan untuk dapat melemahkan
(menggagalkanazab Kami), mereka ihr dima-
sukkan ke dalam azab. (38) KatakanlalL'Se-
sungguhnya Thhanku melapangka^n rezeki bagi

siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-
hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa
yang dikehendaki-Nya).'Dan, barang apa saja
yang kamu nafl<alkan, maka Allah akan meng-
gantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-
baiknya- (39) Dan (itrg"tl"h) hari (yang di waktu
itu) Allah menggmpulkan mereka semuanya.
Kemudian Allah berfirman kepada malaikal
'Apakah mereka ini dahulu menyembah kamuP
(40) Malajkat-malaikat itu menjawab, Mahasuci
Engkau. Engkaulah pelindungkami, bukan me-
reka- Bahkan, mereka telah menyembahjin Ke-
banyaka"n mereka beriman kepadajin itu.' (41)

Maka, pada hari ini sebagian kamu tidak ber-
kuasa (unhrk memberikan) kemanfaatan dan
tidakpula kemudharatan kepada sebagian yang
lain. Dan Kami katakan kepada orang-orang
yang zalimr'Rasakanlah olehmu azab neraka
yang dahulunya kamu dustakan itu."' (42)

Pengantar
Kelompok ayat ini berbicara tentang sikap orang-

orang kafir terhadap apayang dibawa oleh Rasu-
lullah. Juga sikap orangorang yang berlebihan ter-
hadap semua risalah agama. Mereka adalah orang-
orangyang tertipu oleh harta dan anak-anak serta
benda-benda duniawi yang ada di genggaman me
reka, yang mereka sangka sebagai bukti atas terpi-
lihnya mereka dan kemuliaan mereka. Mereka me
nyangka bahwa itu semua akan menyelamatkan
mereka dari azab didunia dan akhiral Oleh karena
itu, kepada mereka ditampilkan kondisi mereka di
akhirat, dalam bentuk seakan-akan itu sudah terja-
di. Sehingga, mereka bisa melihat apakah sesuatu
dari yang mereka pegang itu memberi manfaat bagi
mereka atau dapat menjaga mereka dari neraka.

Dalam pemandangan ini juga tampak jelas bah-
wa para malaikat dan jin yang mereka sembah di du-
nia dan mereka jadikan tempat meminta pertolong-
an, saat ihr tidak mempunyai kuasa apa-apa di akhir-
aL Dan, melalui debal Al-Qur'an menjelaskan hakikat
nilai-nilai yang mempunyai bobot dalam mizanAllah.
Maka, terbongkarlah nilai-nilai palsu yang mereka
banggakan di dunia, dan tampaklah bahwa penyebar-
an rezeki dan penahanannya ifu adalah dua perkara
yang berlangsung sesuai dengan kehendak Allah.
Keduanya bukanlah tanda tentang keridhaan atau
kemurkaan Allah, juga bukan kedekatan dan ke-
jauhan-Nya- Namun, itu semua adalah cobaan-Nya-
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Hari yang Dijanjikan

"Sitt"4i6ow-"-i+J;,!ul5C;
\ Je e:, <,jfij g 5F1 o\ri'rr>1
Jfi:QKj$ u:$-*!er4i

& . t -z>z-lz./2,/' t'/ / )'z'z

& t$$s\jlava:od:;-E ;
"Kami tid.ak mmgutus knmu, melainknn lcepada umat
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira

dnn sebagai pemberi peringatan, tetapi lcebanyaknn ma'
nusia tiada mengetahui. Dan merekn brknta, 'Kapan-

kah (datangnya) janji ini, jika kamu adnlah lrang-
orangyang bmnr ?' Katalanlnh, 'Bagimu adn hnri yang

tekh dijanjiknn (utri Kiamnt) yangtiada dapat knmu

minta mundur dnripadanya barang sesaat pun dan ti-
dak (pula) knmu dapat meminta supaya dinjulwn."'
(Saba-:28-30)

Penjelasan ini datang setelah perjalanan tadi, yang

berisi penjelasan konsekuensi yang satu. Yaitu, bah-

wa pemilik kebenaran dan pemilik kebatilan hanya
memiliki kemampuan untuk mengajak dan menje
laskan, sementara perkara mereka setelah itu dise
rahkan kepadaAllah.

Hal itu kemudian diikuti oleh penjelasan tugas
Nabi saw. dan ketidaktahuan mereka tentang haki-
kat tugas Nabi saw. itu. Berikutnya mereka meminta
dipercepat janji dan ancaman itu. [alu, dilanjutkan
penjelasan bahwa masalah itu diseratrkan wakhrnya
kepada ketetapan Allah.

"Kami tidnk mengutus knmu, melninlwn lupada umat
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira

dan sebagai pemberi peringatan. . .. "

Inilah batas-batas risalah umum bagi manusia se
luruhnya. Pemberi berita gembira dan peringatan.

Dan, pada batas inilah risalah itu berhenti. Sedang-

kan, pembuktian beritagembira dan peringatan itu
adalah urusanAllah.
". . . ntupi, lubanyalan manusia tiada mzngetahui, Dan,
merelm berknta, 'Kapanlmh (datangnya) janji ini, jilw
lrnmu adnlnh lrang- 0r ang y ang b mnr ? "' (Saba' : 28-29)

Pertanyaan ini menyiratkan kebodohan mereka
tentang fungsi Rasul dan ketidaktahuan mereka
tentang batas-batas risalah. Al-Qur'an amat mene-
kankan akidah tauhid. Muhammad saw. tak lain
adalah seorang Rasul yang mempunyai tugas ter-
tentu, dan beliau pun menjalankannya,

"Katalcanlah, Bagimu ada hnri yang telnh dijanjilan

(nri Kiamat) yang tiada dapat kamu minta mundur
daripadany a barang s esaat pun dan tidak (pula) hmu
dapat meminta supaya diajuknn."'(Saba-: 30)

Semua yang telah dijanjikan itu akan datang pada

waktunya seperti yang telah ditetapkan oleh Allah
baginya. Hal itu tidak akan diundur untuk memenu-
hi permintaan seteorang. Juga tidak akan dimaju-
kan karena permintaan seseorang pula. Tidak ada

sesuatu dari ini yang main-main atau kebetulan. Se-

muanya diciptakan dan ditentukan oleh Allah. Sega-

la sesuatu berkaitan dengan yang lain. Dan, takdir
Allah mengatur kejadian, waktu terjadinya sesuatu,

dan ajal sesuai dengan hikmah-Nya yang tersembu-
nyr yang tak diketahui oleh seseorang dari harnba-

Nya kecuali sekadar apa yang disingkapkan oleh
Allah baginya.

Meminta dipercepatnya janji dan ancaman itu
merupakan bukti tidak tahunya seseorang akan ha-

kikat general ini. Oleh karena itu, kebanyakan ma-

nusia tidak mengetahui. Dan, ketidaktahuan itu me
ngantarkan mereka untuk bertanya seperti itu dan

meminta dipercepat janji dan ancaman itu.

Pengingkaran dan Pertikaian Orang-Orang
7A,Iilrr

trtv,"j\+d"j'uiaiiig;
A \ '// /'/ i'
5$ :i,i-aa)u.

'Dan orang-oranglmfr bdwtn, 'Knmi seknli-lilli tidtk
akan bniman lupada Al-@i an ini dan tidak (puk)
kepada kitab yang sebelumnya.. .. "'(Saba': 31)

lni merupakan pembangkangan dan kenekatan,
yang dimulai dengan penolakan atas petunjuk dari
seluruh sumbernya. Mereka menolak Al-Qur'an
dan Kitab-kitab Suci sebelumnya, yang menunjuk-
kan kebenaran Al-Qur'an. Tidak ini dan tidak itu
yang mereka siap imani, tidak hari ini juga tidak hari
esok. Ini artinya mereka bersikeras memegang ke-
kzifiran. Mereka berteguh diri dengan sengaja bah-
wa mereka tidak akan menyelidiki bukti-bukti pe
tunjuk, apa pun itu benfuknya. Ini berarti sesuatu
perbuatan yang disengaja dan sudah direncanakan
sebelumnya!

Ketika ifu, mereka dijawab dengan pemandang-

an keadaan mereka pada hari Kiamat, dan ini adalah

balasan atas sikap mereka ifu,
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".. .Dan (alnngknh hebatnya) kalau kamu lihat lutika
zrang- lrang y ang alim itu dilndnp knn lupadn Tuhnn'
nya, sebagian dari merekn menghadapkan perkntaan
lupada s ebagian y ang l^ain. Orang-orang y ang dianggap

lemah berknta lrcpada orang-zrang y ang meny ombong-

knn diri, 'KaLau ttdaklah knrerut knmu, tmtulah kami
menjadi orang-orang yang berim.an.' Orang-orang yang
meny ombongknn diri berknta leepada zrang-zrang )ang
dianggap kmah,'Kamikah yang telnh mnghak .g, k"-
mu dari petutjuk sesudah petunjuk itu datang fupoda-
mu? (Tidak), sebenarnya knmu sen"diril"ah zrang-zrang

yang berdosa.' Dan, lrang-orang yang diangap lemah

bukntn kepadn lrang-lrang yang menyombongknn diri,
'(Tidak) sebmarnya tipu dnya(mu) di waktu mal.am

dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu
menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan

mmj adilan se kutu- sekutu bagt-Ny a.' I{edua be lah pihak
menyatakan penyesaktn ntkala mereka melihnt azab.

Dan, kami pasang belenggu di leher zrang-zrang )ang
knfr. Merefut tidak dibalns melninknn dcngan apa yang
telnh merekn kerjaknn." (Saba': 31-33)

Ini adalah perkataan mereka di dunia, "Kami se-

knliknli tidnk aknn buirutn ktpann Al-@Li an ini d"an

tidak (puk) kepada kitab yang sebelumnya. "Seandai-
nya Anda melihat ucapan mereka di tempat lain. Ka-
lau Anda melihat orang-orang zalim itu "sedang di-
adili" dalam keadaan tak mempunyai daya upaya,
maka yang nyata bahwa mereka adalah orang{rang
yang berdosa dan sedang menunggu balasan "dari
Rabb mereka". Rabb yang mereka telah nyatakan
dengan pasti tidak akan beriman dengan firman-
Nya dan Kitab-kitab suci-Nya.

Saat ini mereka semua sedang berdiri di hadirat-

Nya! Seandainya engkau melihat orang-orang zalim
ketika itu saling menyalahkan dan saling mencerca,
maka perkataan apakah yang mereka hadapkan ke-
pada yang lain itu?

".. .Orang-orangyang dianggap lemah berkata kepada

zrang-zrang y ang mmlombongknn diri,'Knlnu tidnklah
larma kamu, tentulhh kami menj adi orang- rrang y ang

beriman."'(Saba': 31)

Mereka melontarkan kepada orang-orang yang
menyombongkan diri tanggung jawab kejadian yang
menakutkan dan menghinakan ifu, dan siksayang
segera menanti mereka! Mereka pada hari itu me
ngatakan perkataan yang jelas ini, sedang di dunia
mereka tidak mampu menghadapi mereka seperti
ini. Ketika itu mereka dihalangi oleh kehinaan, ke-
lemahan, dan sikap mengalah. Mereka rnenjual ke
bebasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka,
kemuliaan yang dianugeratrkan Allah kepada mere
ka, dan kesadaran yang diserahkan kepada mereka.
Sedangkan, pada hari Kiamat ini, segala nilai-nilai
palsu sudah runfuh, dan mereka sedang mengha-
dapi azab yang pedih. Sehingga, mereka berkata
seperti itu tanpatakut-takutlagi, ". ..Kalnu tidakkh
knrma lmmu, tmtuhh knmi mmjadi orang-orangyang
beriman."

Orangorang yang menyombongkan diri merasa
merasa terganggu oleh orang-orang yang dianggap
lemah itu. IGrena mereka semua sedang mengha-
dapi azab yang sama. Sementara orang{rang yang
dianggap lemah itu ingin membebankan azab itu
kepada orang-orang yang menyombongkan diri,
karena mereka disesatkan oleh orangorang yang
menyombongkan diri itu! Ketika itu orang-orang
yang menyombongkan diri membantah mereka
dan membalas mereka dengan cercaan yang kasar,

"Orang- orang y a.ng mmy zmbongknn dir i bnknn kepa-

da orang-orang yang dinnggap lem.ah,'Kamiknh yang
telnh mmghakngi lamu dnri petunjuk sesud"ah petuQuk

itu danng lczpadamu? (Iidak), sebmarnya lwmu sndi-
riln h orang- orang yng berdosa."' (Saba': 32)

Ini merupakan tindakan melepaskan diri dari
tanggung jawab, serta pengakuan atas pefunjuk.
Mereka di dunia sama sekali tidakmemperhitung-
kan orang-orang yang dianggap lemah itu, tidak
mengambil pendapat mereka, tidak menganggap
mereka ada, juga tidak menerima sikap lain dari me
reka! Sedangkan, pada hari ini-ketika mereka se
dang menghadapi azab-rnereka bertanya kepada
orang{rangyang dianggap lemah ihr dengan peng-
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ingkaran, "Kamikah yang telah menghalangi kamu
dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang lupadamu ?

(Tidak), sebenarnya knmu sendirilah zrang-orang y ang

berdosa." Semua itu dari kalian sendiri, yang me-
mang tidak ingin mendapatkan petunjuk, dan kare-
nanya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa!

IGlau mereka di dunia, niscaya orang-orang yang

dianggap lemah itu tak akan berkata sepatah kata
pun. Namun, mereka saat ini berada di akhirat, keti-
ka semua dusta dan nilai-nilai palsu berguguran, dan

terbukalah mata yang sebelumnya tertutup dan
tampaklah hakikat yang selama ini tersembunyi.
Oleh karena itu, orangorang yang dianggap lemah
itu tidak berdiam diri juga tidak tunduk. Bahkan,
mereka menghadapi orang-orang sombong yang
dengan tipu daya tanpa lelah siang malam meng-
halangi manusia dari petunjuk, memperkuat ke-
batilan, menyamarkan kebenaran, mengajak kepada

kemungkaran, serta menggunakan pengaruh dan
kekuasaan unfuk menyesatkan dan menggoda ma-

nusia kepada kesesatan.

'Dan wang-uang yang dianggap lzmnh berknn lnpon"
orang- nrang y ang mmy omb unglun diri,' (Ii.d.ak) s eb ennr -

nya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang

mmghnkngi lami) lutikn lmmu mm1 eru knmi sup ay a

kami lafir lwpadn Allah dnn mcnjadilan sekutu*elanu

bagi-Nya...."

Kemudian mereka itu menyadari bahwa dialog
yang kosong ini tak memberikan manfaat bagi me
reka semua, dar-r tidak akan menyelamatkan orang-
orang sombong ihr atau orang-orangyang dianggap
lemah ini. Semuanya mempunyai kesalahan dan
dosa. Orangorang sombong mempunyai dosa. Me
reka harus menanggung konsekuensi tindakan
mereka yang menyesatkan orang lain dan meng-
goda mereka.

Demikian juga orang{rang yang dianggap lemah
mempunyai dosa tersendiri. Mereka bertanggung
jawab atas tindakan mereka mengikuti para pemim-
pin diktator, dan kondisi mereka yang dianggap
lemah itu tidak membebaskan mereka dari tang-
gung jawab ini. Karena, merekatelah diberikanke-
muliaan oleh Allah berupa daya tangkap dan kebe
basan memilih. Namun, mereka mematikan daya
tangkap mereka itu dan menjual kebebasan mere'
ka. Kemudian mereka secara suka rela mau hanya
menjadi pengikut dan menerima menjadi orang-
orang yang dihinakan. IGrena ifu, mereka semua

berhak men daptakar;- azab itu. Mereka pun merasa-

kan kesedihan dan kerugian ketika mereka melihat

azab dihadapan mereka siap menerima mereka.

". . . Kedua belah pihak meny atakan peny esalan tatknla
merekn melihat azab.. .. "

Ini adalah kondisi penyesalan yang mengubur-
kan kata-kata dalam dada. Sehingga,lidah mereka
tak mampu menggcapkan aptapa,dan bibir mereka
tak mampu berg6rak.

Setelah itu mereka ditarik oleh azab yang meng-
hinakan, keras, dan pedih.

"...Dan kami pasang belenggu di leher lrang-lrang
yang knfir...."

Kemudian konteks ayat ini berpindah dari mem-
bicarakan mereka ketika mereka diseret dalam be-

lenggu, kepada pembicaraan yang ditujukan kepa-

da pihak-pihak yang menonton mereka dalam ke-

adaan seperti itu!

'...Merekn tidak dibaln mel.ainkan dengan apa yang
telah merekn leerj aknn." (Saba': 33)

Dan, tirai pun ditutup bagi orang{rang zalimit:i,
yaitu orangorangyang sombong dan orangorang
yang dianggap lemah tersebut. Keduanya zalim. Sa-

tu pihak zabrn karcna kekuasaannya, penindasan-

nya, penyelewengannya, dan penyesatannya. Se-

dangkan safir pihak lagi sesat karena menanggalkan
kemuliaannya sebagai manusia, kesadarannya se'
bagai manusia, kemerdekaannya dalam memilih,
untuk kemudian tunduk kepada penyelewengan

dan kesesatan. Mereka semua mendapatkan azab.

Dan mereka diperlakukan seperti itu semata seba-

gai balasan atas perbuatan mereka.
Tirai ditutup, dan orang-orang zalim telah me-

nyaksikan diri mereka dalam pemandangan yang

hidup dan nyata itu. Mereka menyaksikan diri me-

reka di sana, sementara mereka masih hidup di bu-
mi. Orang lain pun menyaksikan mereka seakan-

akan mereka ihr melihabrya. Dan, saat ini masih ada

kesempatan unh,rk menghindarkan diri dari situasi
seperti ifu, bagi orang yang mau!

Kesombongan Orang-Orang Kaya
Apa yang dikatakan oleh orangorang yang hidup

mewah dari para pembesar Quraisy itu juga telah

dikatakan sebelumnya oleh semua orang yang hidup
mewah di depan semua risalah agama.

q('L6j;j: Ju 4 y'i j *e er;:'jc:
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$;r4 -9;'rI-';\
"Karni tidak mengutus kepada suatu negeri selrang

p e mb er i p eringatan p un, me lainknn 0r ang- or ang y ang

hidup mewah di negui itu bnknta, 'Snungguhnya knmi
mengingknri apa y ang kamu diutus untuk meny ampai-
kannya."' (Saba':34)

Ini adalah kisah yang diulang dan sikap yang ter-
ulang sepanjang masa. Karena hidup mewah itu me
ngeraskan hati, menghilangkan sensivitasnya, me-

rusak fitrah, dan membutakannya sehingga tak da-

pat melihat tanda-tanda petunjuk. Akibatrya, mere-
ka menjadi sombong atas pehrnjuk dan tetap berpe'
gang pada kebatilan, serta tidak terbuka untuk me
nerima cahaya.

Orang-orangyanghidup mewah tertipu oleh ni-
lai-nilai palsu dan kenikmatan yang fana. Mereka ju-

gaterpesona dengan apayang adapada mereka saat

itu, berupa kekayaan dan kekuatan. Sehingga, me-

reka menyanska hal itu akan menghalangi mereka
dari azab Allah. Bahkan, mereka memandang bahwa
itu adalah tanda keridhaan Allah terhadap mereka,
atau mereka berada di tempatyang lebih tinggi dari
hisab dan balasan Allah.

#;:t::-,!ic'r&;\*i,:U:,"6t;;
"Dan merekn bnknta, 'Kami lebih banyak mempunyai

hnr ta dan annk- annk (dnripadn kamu) dan knmi sela-

li-knli tidak akan dia<ab."'(Saba': 35)

Ayat itu menunjukkan timbangan nilai-nilai me
nurut pandangan mereka. Juga menjelaskan kepada

mereka bahwa pemberian rezel<t dan penahanan-

nya tidak ada hubungannya dengan nilai-nilaiyang
tetap dan orisinal. Tidak pula menunjukkan atas ke
ridhaan dan murka Allah; dan secara dasar tidak
men ghalang i azab atau ttdak men gantarkan kepada
azab.Iaadalah perkarayang terpisah dari hisab dan

balasan, dari keridhaan dan kemurkaan, yang me
ngikuti hukum lain dari hukum-hukumAllah.

qt(si':StJ3++{6;"Ac;;ifr.o;Lii;

$6'fij
" Kataknnlah,'S es ungguhny a Thhanku melap angknn

reaeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyem-

pitfutn (bagi siapa yang diknlundaki- Nya). Aknn tetapi,

kebanyaknn m.anusia tidak mengetafrzf. "'(Saba-: 36)

Masalah ini (yaitu masalah pemberikan rezeki

dan penahanannya, dan memiliki perangkat kese-
nangan dan hiasan atau tak memilikinya) adalah
masalah yang menjadi bahan pikiran dalam hati ba-

nyak orang. Yaitu, ketika duniakadang-kadang di-
berikan kepada orang jahat, pembuat kebatilan, dan
orang yang korup. Sementara itu, kadang-kadang
dunia tak diberikan kepada orang baik, pembela ke
benaran, dan orairg saleh. Maka, ada orang yang
menyangka bahwa ketika Allah memberikan banyak
nikmat kepada seseorang, berarti orang ifu mempu-
nyai kedudukan mulia di sisiAllah. Atau, sebagian
orang akhirnya meragukan nilai kebaikan, kebenar-
an, dan kesalehan, karena mereka melihat orang-
orang baik, pembawa kebenaran,dan orang saleh
dipenuhi oleh kemiskinan dan kekurangan!

Di sini Al-Qur'an menjelaskan antara barang-ba-
rang kehidupan dunia dan nilai-nilai yang Allah lihat
bernilai. Juga menjelaskan bahwa Allah memberi-
kan rezeki bagi siapayang Diakehendaki dan Dia
tetapkan. Masalah ini dengan keridhan dankemur-
kaannya adalah masalah lain yang tak ada hubung-
annya satu sama lain. Allah bisa saja melimpahkan
rezeki kepada orang yang Dia murkai sebagaimana
bisa pula Dia melimpahkannya kepada orang yang
Dia ridhai. Allah pun bisa menyempitkan rezel<r

orang jahat, sebagaimana Dia bisa pula menyempit-
kan rezeki orang baik. Namun, faktor dan tujuan itu
tak sama dalam seluruh keadaan.

Allah bisa saja melimpatrkan banyak rezeki kepa-
da orang jahat sebagai benntk istidraaj 'penangguh-
an siksa'baginya. Sehingga, orang itu makin jahal
menyimpang, korup, dan tabungan kejahatan serta
dosanya makin bertambah. Kemudian, Allah meng-
ambilnya di dunia atau di akhirat-sesuai dengan
hikmah Allah dan takdir-Nya-sambil orang itu
membawa tabungan kejahatan dan dosa yang ba-

nyak tersebut!
Allah bisa pula memberikan rezeki kepada orang

baik. Sehingga, orang itu melakukan banyak pekerja-

an baik yang tidak dapat mereka lakukan jika me
reka tidak mendapatkan rezel<tyang banyak; dan
mereka dapat mensyukuri nikmat Allah dengan
hati, lidah, dan perbuatan baik. Dengan demikian,
mereka dapat menabung pahala dengan perbuatan
baik mereka ifu, juga dengan kesyukuran hati me-
reka.

Allah juga bisa tidak memberikan rezeki kepada
mereka, untuk menguji kesabaran mereka ketika
tak mendapatkan rezeki, keteguhan keyakinan me
reka terhadap Rabb mereka, permohonan mereka
kepadaRabb mereka, keyakinan mereka atas takdir
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Allah, dan keridhaan mereka terhadap Rabb mere-
ka semata. Dan, itu adalah lebih baik dan lebih kekal
bagi mereka. Dengan demikian, tabungan kebaikan
mereka makin bertambah. Demikian juga keridha-
an Allah bagi mereka pun makin bertambah.

Apa pun faktor yang mengantarkan kepada dibe
rikannya seseorangrezeki atau tidak diberikan, be-
rupa kerja manusia dan hikmah Allah, maka itu ada-

lah masalah yang terpisah dari dalil bahwa harta, re-
zel<t, anal*anak, dan benda adalah nilai.nilai yang
memajukan atau memundurkan seseorang di sisi
Allah. Sebaliknya, ia tergantung pada perilaku orang
yang mendapatkan limpahanrezel<r atau yang tak
mendapatkan rezeki itu. Orangyang diberikan re-
zeki oleh Allah, berupa h ar ta atau anak, kemudian
ia memperlakukannya dengan baik, makaAllah akan

memberikarurya pahala yang besar sebagai balasan
atas perlakuannya yang baik atas nikmatAllah. Har-
ta dan anak-anak bukanlah faktoryang secara lang-
sung mendekatkan seseorang kepadaAllah. Namun,
tindakan seseorang atas harta dan anak-anak itulah
yang membuat pahala seseorang menjadi berlipat
ganda.

;.r t e3 r a,pf 4t{fr5 \;K..',.\13

W4qii6{dp.i6$j+rG\;
WI'.:'u6.fj?#.aa;qtfic{'

4$ z )/n| //'z z /-l.

&6-t}:;;,-t:-srqlpJL"fi,
'Dan'sekali-kali bukantih harta dan bukan (p"k)
annk- anak knmu y ang rnendekatknn lmmu lcepadn Ka-
mi sedikitpun. Tetap| lrang-lrang lang beriman dan
mengerjaknn amnl-amal saleh, merekn itulahyang mem-

peroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa

yang telah muelm kerjaknn; dan merekn aman sentosa

di tempat-tempat yang tinggi (dalnm surga). Dan orang-

zrang yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami de-

ngan anggapan untuk dapat melemahkan (menggagal-

knn aab Kami), merekn itu dimasul:lan kz dalnm azab."
(Saba':37-38)

Kemudian nash Al-Qur'an mengulang kaidah
bahwa pemberian rezeki dan penahanannya itu ada-

lah perkara lain yang dikehendaki oleh Allah untuk
suatu hikmah tersendiri. Dan, apayang diin{akkan
di jalan Allah adalah tabungan yang kekal yang
memberikan manfaat sebenarnya. Sehingga, haki-
kat ini menjadi tertanam jelas dalam hati.

" It 4r "eqbi(4,Aoi;(Ei-e,r1tyi
',* rri ;aF, ",L3J7-;6, G dfr t13

s
"Ka takanlah,'S e sungguhny a Tilhanku me lap angkan
reaeki bogi siapa yang dikehendaki-Nya di antara ham-
ba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang
dikehendaki- Ny a).' D an, barang ap a saj a y ang kamu
nafknhkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia'
lah Pemberi re<eki yang sebaik-baiknya. " (Saba': 39)

Perjalanan ini ditutup O"*-0"*andangan me
reka yang sedang dikumpulkan pada hari Kiamat;
ketika Allah menghadapkan mereka dengan para
malaikat yang sebelumnya mereka sembah. Setelah
itu mereka merasakan azab neraka yang mereka ph-
ta percepat itu; dan pernah mereka tanyakan, "Ka-
pankah datangnyajanji itu?" Seperti yang terdapat
pada awal kelompok ayat dalam surah ini,

tSdluy,{*t-)?4j,.ii'iG:e"'ti;i
\j,W "e;4rqj U &6ng o'!+.

aySflA#i'iliy,.rK7+t:'ditr4

ati*2 5"71,2 t/ 6" '

&btis3v-,5,r!\1r
"Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah men-

gumpulknn mere kn semuany a. Kemudian Alkh befr -

man kepada rnalaikat, 'Apakah mereka ini dahulu
menyembah lamu ?' Malailmt-malaikat itu menjawab,

'Mahasuci Engkau. Engknulah pelindung kami, buktn
mereka. Bahkan, mereka telah menyembah jin. Ke-
banyaknn mereka. beriman kepad"a jin itu.' Makn, pada
hari ini wbaginn knmu tidak berkuasa (untuk memberi-

knn) kemanfantan dan tidnkpuk lumudharatan kepa-

da sebagian yang lain. Dan, Kami katakan kepada

0 r ang- 0 r ang y ang zalim,' Ras a lanlah o le hmu aznb n n a -

ka yang dahulunya kamu dustaknn itu."'(Saba': 40-
42)

Para malaikat itu adalah yang dahulunya mereka
sembah di sampingAllah. Atau, merekajadikan se-

bagai tempat meminta pertolongan. Saat ini Allah
menghadapkan mereka dengan para malaikat itu,
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dan para malaikat itu pun mensucikan Allah dan me
nepis ldaim-klaim mereka itu, serta berlepas diri da-

ri penyembahan orang-orang itu. Seakan-akan iba-
dah mereka ini adalah salah secara mendasar, dan
seakan-akan tidak terjadi atau tak ada sama sekali.

Mereka juga menjadikan setan sebagai penga-
yom mereka. Dengan cara menyembahnya atau
bertawaiiuh kepadanya. Atau, juga dengan menaati-
nya dalam mengambil sekuhr selainAllah. Dan, me
reka ketika menyembah malaikat sebenarnya me
reka itu sedang menyembah setan! Karena me-
nyembahjin itu dikenal dikalangan orangArab ku-
no; dan di antara mereka ada yang menyembah dan
meminta pertolongan kepada jin,

", . . Bahkary mneka telah rnml embahjin. Ifubany almn
merekn bniman fupadailn itu." (Saba.z 4L)

Dari sini datanglah hubungan kisah Sulaiman
dan jin dengan masalah-masalah dan topik yang
dibicarakan oleh surah ini, dengan cara penufuran
kisah-kisah dalam Al-Qur' an.

Ketika pemandangan itu dipampangkan, maka
redaksi surah ini berubah dari cerita dan deskripsi
orang ketiga kepada redaksi langsung dan mengarah
kepada orang kedua, unhrk kemudian mencela dan
mencemoohnya,

'Malrn, pada hnri ini sebagian kamu tidak berkuasa
(untuk membnikan) lemnnfa"atan dan tidak puln k/-
mudhnratan kzpadn sebagian yang Inin....'

Para malaikat tak dapat memberikan kemanfaat-
an kepada manusia sedikit pun. Orangorang yang
kafir itu juga tak dapat memberikan kemhnfaatan
kepada satu sama lain. Neraka yang mereka dusta-
kan itu, dan pernah mereka tanyakan, "Kapan da-

tangnya jika kalian benar-benar?", saat ini mereka
lihat secara nyata di depan mata mereka.

". . .Dan Kami kanknn fupada nrang-arangyang zlJim,
'Rnsakanl"ah ol"ehmu ozab nnaka yang dnltulunya lamu
dustalan itu. "' (Sab{ z 42)

Dengan demikian, ditutuplah perjalanan ini yang
difokuskan pada masalah pembangkitan kembali,
hisab, dan balasan sebagaimana seluruh perjalanan
yang lain dalam surah ini.

'i ;i56 ; $ :ea 4ffiir"i:i i6J|it,
ufr;AX#;*\i6&,Wv
e4oi'.ltZK:#*qenv"eW|
$t#K *16< "6\;6fi t:6(,-'

*-;rv;i'*if.j--i{-t4:Ay$+S
ji'Y-*;fur*,c*6:''#f 6$t
&Ac S # ** ?\:i. & iii l&.+JL
U' * E c4j:' ;;, S* V -|i ;,qre; U
!rt :e s * 

"Hiit6 
a\us x ei;j,&

i6-ay W"l.f S U vi J+ff\b i.L
d:r\:J;5y;rir+i-.':^t"L:"e&
e*r;b1&ajt6wtfe;5;&$.;
vkqJ'3Up tir: -e;Alrj6' & y=)

;;\'o;'*jkc"*ti4"'&#
J;,K'o;r^.6'6j'r;{|8}&*4t3q

&vj4c\j'(ifaqreJU
"Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat
Kami yang terang, mereka berkata"'Orang ini
dada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingm
menghalangi kamu dari apa yang disembah
oleh bapak-bapakmu.' Da^rq mereka berkata,
'(Al-Q*-ar) ini ddak lain hanyalah kebohong-
an yang diada-adakan saja.' Orang-orang kafir
berkata terhadap kebenaran tatkala kebenara"n
itu datang kepada mereka,'Ini tidak lain ha-
nyalah sihir yang nyata.' (41) Kami fidak pernah
memberikan kepada mereka kitab-kitab yang
mereka baca dan sekali-kali tidak pernah (p"la)
mengutus kepada mereka sebelum kamu se-

orangpemberi peringatan pun (lA) Dan, orang-
orang yang sebelum mereka telah mendusta-
kan. Sedangkan, or.rng-orang kafir Mekah itu
belum sampai menerima sepersepuluh dari apa
yang telah Kami berikan kepada orang-orang
dahulu itu,lalu mereka mendustakan rasul-ra-
sul-Ku. Maka, alangkah hebahrya akibatkemur-

ij33 4 $,1( ;Jt' #i4: "6i ;y rlt,

tti*i,';j 6ttj"r46\:"X:bK;f'iL.i
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kaan-Ku. (a5) Katakanlah,'Sesungguhnya aku
hendak memperingatkan kepadamu suahr hal
saja, yaitu supaya kamu menghadaP Allah (de-

ngan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri.
Kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad).
Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawan-
mu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi per-
ingatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab
yang keras.' (46) Katakanlalr' 'Upah apa Pun yang
aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu.
Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuahr.' (47) Katakanlah'
'Sesungguhnya Thhanku mewahyukan kebenar-
an. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.'
(48) Katakantah,'Kebenaran telah datang dan
yang batil itu tidak akan memulai dan tidak
(p"la) akan mengulangi.' (a9) Katakadah' Jika
aku sesa! maka sesungguhnya aku sesat atas
kemudha.ratan diriku sendiri Darqjika aku men-
dapat pehrnju\ maka itu adalah disebabkan
apa yang diwahyukan Tbhanku kepadaku. Se-

sungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha-
dekat' (50) Dan (alangkah hebatrya)jika kamu
melihat ketika mereka (orang-orang ka.fir) ter-
peranjat ketakutan (pada hari Kiamat). Maka'
mereka tida"k dapat melepaskan diri dan mereka
ditangkap dari tempat yang dekat (untuk di-
bawa ke neraka), (51) dan (di waknr itu) mereka
berkata,'Kami beriman kepada Allah.' Bagai-
manakah mereka dapat mencapai (keimanan)
dari tempat yang jauh itrr. (52) Sesungguhnya
mereka telah mengingkari Allah sebelum itu;
dan merekd menduga-duga tentang yanggaib
dari tempat yang jauh. (53) Dan' dihalangi
antara mereka dengan apa yang mereka ingini
sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-
orang yang serupa dengan mereka pada masa
dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu (di
dunia) dalam keraguan yang mendalam." (54)

Pengantar
Perjalanan terakhir dalam surah ini dimulai de

ngan pembi caraan tentang orang-orang musyrik,
ucapan mereka tentang Nabi saw. dan tentang Al-

Qur'an yang dibawa beliau, dan memperingatkan
mereka tentang apayang telah terjadi dengan orang-

orang seperti mereka sebelumnya. Juga memper-
lihatkan kepada mereka cara kematian orang{rang
zaman lampau yang mengingkari risalah agama, pada-

hal mereka itu lebih kuat, lebih berpengetahuan,
danlebih kafa dibandingkan omng{ftrrlg musyrik itu.

Hal ini diikuti beberapa dentangan yang keras,
seakan-akan palu yang dipukul berulang-ulang. Di
awal dentangan, Al-Qur'an mengajak mereka untuk
menghadap kepada Allah secara jujur. Kemudian
berpikir tanpa terpengaruh oleh rintangan-rintang-
an yang menghalangi mereka dari petunjuk dan
berpikiryang bqnar.

Pada dentangan kedua mengajak mereka untuk
berpikir tentang hakikat faktor-faktor yang mem-
buat Rasulullah terus mengarahkan dakrvah beliau
kepada mereka. Sementara itu, beliau tidak menda-
patkan manfaat duniawi dari tindakan beliau terse
bul Juga beliau tidak meminta upah dari pekerjaan

beliau itu. Mak4 mengapa mereka kernudian mera-
gukan dakwah beliau dan berpaling darinya?

Setelah itu diikuti oleh dentangan-dentangan
berikutnya, "Katakanlah.. . katakanlah... katakan-
lah." Setiap dentangan ifu menggetarkan hati yang
tak dapat dilawan oleh hati yang masih tersisa ke
hidupan dan perasaan di dalamnya!

Perjalanan ini pun selesai. Dan, bersarnanya di.
tuhrp pula surah Saba' ini dengan salah satu adegan

hari kiamat yang penuh dengan gerakan kasar,
yang gerakannya sesuai dengan dentangandentang-
an cepat dan keras tadi.

Pengingkaran,""n';; 
^ 
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'Apabila dibacaknn kepada merekn ayat-ayat Kami
yang terang, mueln berknta, 'Orang ini tiadn l"ain lu-
nyalnh seorang laki-lnki yang ingiit. mmghnl"angi lwmu
dnri apa yang disembah oleh bapak-bapalontt.' Dan,
muekn bnlrata, '(Al-Qi an) ini tidak lain h"anyalnh

lrcboh.ongan y ang diada- adnknn saja.' Dan orang- orang

lrnfir b nlan tn hndnp keb ennr an tatknln kzb ennran itu
dntang kcpada merekn, Ini tidnk l"ain hanyalnh sihir
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yang nyata.'Kami tidak pernah memberikan kepadn
merelil kitab-kinb yangmnekn bam dan selmli-kali ti
dnk p nnah (puk) mmgutus fupadn mueka s ebelum ka-
mu seorang pembni peringatan pun. Dan, orang- orang

yang sebelum merekn telnh menlustnkan. Sedangknn,
orang-orang knfr Mekah itu belum sampai mmnima
sepnsepuluh dari apa yang telah Kami bnikan kepada
orang-orang dahulu itu, lalu merekn mendustalan ra-
sul-rasul- Ku. Malm, alnnglmh hebatnya akibat lcemur-
lman- Ku." (Saba-: 43-45)

Mereka menghadapkan kebenaran yang jelas
dan terang benderang, yang dibacakan oleh Rasu-
lullah, dengan peninggalan-peninggalan ajaran masa
lalu yang tidak jelas, badisi.kadisi yang tidak berdiri
di atas dasar yang jelas, dan tidak memiliki fondasi
yang kokoh. Mereka merasakan bahayayang diba-
wa oleh Al-Qur'an, berupa kebenaran yang mudah
dicerna, lurus, dan kokoh. Mereka merasakan ba-
haya tersebut bagi akidah, adat dan tradisi mereka
yang tidak jelas, yang mereka wariskan dari nenek
moyang mereka. Sehingga, mereka pun berkata se
perti ini,

"...Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki
y ang ingin menglmlangi knmu dnri ap a y arry dis emb ah
oleh bapak-bapakrnu. . ., "

Namun, ini saja tidak cukup. Karena semata ber-
seberangan dengan warisan nenek moyang bukan-
lah sesuahr yang menjadi cela dan dapatmeyakinkan
bagi seluruh akal dan jiwa manusia- Oleh karena itu,
mereka melanjutkan klaim pertama mereka dengan
Haim lain yang meragukan sifat amanah pembawa
risalah. Mereka menolak ucapan Nabi saw. yang
mengatakan bahwa yang beliau bawa itu adalah dari
Allah.

"...Dan mereka berknta, '(Al-Qian) ini tidak lnin
hnnyalnh lrcbohongan y ang diada-adaknn saj a. . .. "'

l{ata al-ifk bermakna kebohongan yang diada-
adakan. Namun, mereka menambahkan penekanan-
nya dengan redaksi, "(Al-Qian) ini tidak lnin hn-
nyalnh lebohongan yang diada-ad^aknn saja."

Hal itu mereka lakukan untuk meragukan nilai-
nya dari dasarnya, ketika mereka meragukan sum-
ber Ilahinya.

Setelah itu mereka mengatakan tentang Al-Qur'an
itu sendiri sebagai berikut.

". . .Dan orang-orang kafr berlan terh"adap kebernran
tatlrnln lubmaran itu danng lupada mereka, 'Ini tidak
lnin hnnyalnh sihir yang nyata."'(Saba': 43)

Ini adalah perkataan yang berpengaruh dan

menggoyahkan hati. Mereka tidak merasa cukup
dengan mengatakan, 'Al-@i an ini tidak lnin h^a-

nyalah lcebohongan yang diada-adaknn saja."Maka,
mereka berusaha memberikan alasan yang kuat
dalam hati, dan berkata, "Ini tidak lain hanyalnh sihir
yang ayata."

lni merupakan rqngkaian beberapa tuduhan. Satu
poin per satu poin, yang dengan ifu mereka meng-
hadapi ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan mengha-
langi hati manusia darinya. Klaim-klaim mereka itu
tak ditunjang oleh dalil. Ia adalah beberapa dusta
yang difujukan unfuk menyesatkan masyarakat
umum. Sedangkan, omng{rang yang mengatakan
perkataan ini (yaitu para pembesar dan penguasa)
meyakini bahwa itu adalah AlQur'anul-Karim, yang
berada di atas kemampuan manusia!

Dalam tafsk Zhilalini telah diceritakan tentang
apayang terjadi dengan beberapa orang pembesar
Arab berkaitan dengan masalah Nabi Muhammad
saw. dan Al-Qur'an. Juga diceritakan makar dan tipu
daya yang mereka rancang bersama unfuk meng-
halangi masyarakat dari Al-Qur' an yang menunduk-
kan hati dan menawan jiwa! Hal ini seperti yang
diceritakan dalam hadits al-Walid ibnul-Mughirah,
Abu Suffan bin Harb, dan Akhnas bin Syuraiq.

Al-Qur'an telah membongkar hakikat mereka.
Juga menjelaskan bahwa mereka ifu adalah orang-
orang bodoh yang sebelumnya tidak pernah men-
dapatkan Kitab Suci yang dapat mereka jadikan ba-
han perbandingan dengan kitab-kitab yang lain,
yang dengannya mbreka mengenal wahyu. Dan, de
ngan landasan ifu mereka bisa mengatakan bahwa
apa yang datang kepada mereka pada hari ini bu-
kanlah Kitab Suci danbukanwahyu dariAllah. Se-

mentara kepada mereka sebelumnya tidak pernah
diufus seorang rasul pun. Dengan demikian, mereka
mengetahui bahwa mereka tidak memiliki bekal
pengetahuan pada diri mereka. Tapi, di sini mereka
mengklaim sesuatu yang mereka tidak ketahui,

"Kami tid"ak punalt munlnikan lcepadn mtrela kinb-
kitab yang mnekn baca dan selali-kali tidak pernah
(puk) mmgutus lupada merekn sebelum kamu seorang
pembni peringatan pun!" (Saba': 44)

Kemudian Al-Qur'an menyentuh hati mereka
dengan mengingkatkan mereka tentang bentuk
kematian orang-orang yang mendustakan risalah
agama Allah sebelum mereka. Sementara orang-
orang kafir fuab ini tidak memiliki sepersepuluh
pun kelebihan yang dimiliki oleh orangorang yang
telah lama meninggal itu. Berupa ilmu pengetahuan,
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harta, kekuatan, dan karyaperadaban. Dan, ketika
mereka mendustakan para rasul, maka mereka pun

diberikan balasan yang keras.

"Dan orang-lrang yang sebelum mereka telah men-

dustakan. Sedangkan, lrang-lrang kafir Mekah itu
belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang

telah Knmi beriknn lupadn orang-orangdnhulu itu, lnlu
mereka mendustalltn rasul-rasul- Ku. Makn, alangknh

hebatnya akibat kemurknan-Ku. "(Saba': 45)

Kemurkaan Allah terhadap mereka itu berupa
penghancuran dan pembinasaan. Orangorang Qu-
raisy mengetahui tentang kebinasaan sebagian dari
bangsa-bangsa yang disebut ihr di Jazirah Arab. Se-

hingga, pengingat ini sudah mencukupi. Dan, re-

daksi cemoohan ini, 'Makn, alnnglah fubatnya akibat

kemurkaan-Ku, "merupakan redaksi yang berge-
lombang dan menyentuh hati orang-orang yang
menjadi pendengar ayat ini. Karena mereka me-

ngetahui bagaimana bentuk kemurkaan Allah ter-
hadap orang-orang terdahulu itu!

Tttgar Rasulullah, Allah Mahadekat,
dan Gambaran Kiamat

Di sini Allah mengajak mereka dengan tulus
untuk mengambil manhajyang benar dalam men-
jadi kebenaran, mengetahui dusta yang sebenar-
nya, dan membaca realita yang mereka hadapi tanpa

kepalsuan dan sikap yang dibuat-buat.

*, grvfi --J' ;,3*. 1r, #l *;4S W
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"Kntnknnlnh,'Sesungguhnya aku fun"dak memperingat-

knn fupadnmu suatu hnl saja. Yaitu, supaya knmu mzng-

hndnp Allah (dengan ikhl$) budua-dua atau sendiri-

sendiri. Kemudian kamu pikirknn (xnnng Muhnmmad).

Ttdnk adn penyakit giln sedikit pun pad,a knwanmu itu.

Dia tidak lnin h^anyal"ah pemberi peringatan ba$ knmu

s eb elum (menghadapi) azpb y ang keras. "' (Saba' : 46)

Ini adalah ajakan untuk menuju kepada Allah.
Dalam keadaan jauh dari hawa nafsu. Jauh dari
kepentingan. Jauh dari kaitan-kaitan bumi. Jauh dari
bisikan dan motif yang timbul dalam hati, yang se-

ring menjauhkan seseorang dari Allah. Jauh dari
pengaruh aliran-aliran pemikiran yang sedang tren

di lingkungannya, dan pengaruh-pengaruh yang
ada di tengah masyarakat.

Ini adalah ajakan unhrkberinteraksi dengan reali-
tas yang sederhana, tidak dengan masalah-masalah
yang biasanya. Juga tidak dengan ungkapan-ungkap
an yang bisa kemana-mana seperti karet, yang men-
jauhkan hati dan gkal untuk menemui hakikat dalam

kesederhanaannya.
Ini adalah ajakan kepada logika fitrah yang tenang

dan jernih; yang jauh dari kebisingan, campur baur,

dan ketidakjelasan; serta pandangan kabur yang
menutupi kej ernihan hakikat.

Ia pada waktu yang sama merupakan manhaj
dalam mencari hakikat. Manhaj sederhana yang
bertumpu pada tindakan melepaskan diri dari pe
ngaruh lama, keburaman, dan pengaruh luar. Juga
dengan bersendikan muraqabah kepada Allah dan

tal:rva kepada-Nya.
Ia adalah "safu ". Jika ia terwujud, maka benarlah

manhaj dan luruslah jalan itu, dengan dorongan
semata untuk menuju Allah. Bukan untuk suatu
tujuan lain, berupa hawa nafsu, kepentingan, dan

hasil tertentu. Yang dilakukan adalah pengosongan

dan pembersihan jiwa. Kemudian berpikir dan ber-
tadabbur tanpa pengaruh luar, yang dihadapi oleh
orang{rang yang bekerja untukAllah secara total.

"...Yaitu, supaya kamu menghadap Allah (dengan

ikhlns) berdua-dua atau sendiri-sendiri. . .."

Berduadua agar sahr sama lain saling mengoreksi,
dan mengambil. serta memberi bersamanya tanpa

terpengaruh gaya berpikir orang kebanyakan yang

mengikuti sikap spontanitas, yang tidak sabarmere-
nungkan huliah dengan tenang. Dan, sendiri-sendiri
berarti bersama diri sendiri, dengan berdialog de
ngannya dalam melakukan telaah secara tenang dan

mendalam.

". . . Kemudian knmu pikirkan (tentang Muhammad).
Tidnk adn pnlakit gila sedikit pun pada knwanmu itu

Adapun yang kalian temui padanya justru akal
yang sempurna, tadabburyang mendalam, dan ke-

seimbangan. Apa yang beliau katakan pasti menun-
jukkan kecerdasan akalnya, juga kematangannya.
Karena, yang disampaikannya itu adalah perkataan

yang pasti dan kuat serta menjadi penjelas.

"...Dia tida,k lnin httnyalnh pemberi perirLgatan bagi

knmu sebelum (mengfutdnpi) aaab yangluras. "(Saba.-:
46)

Ini merupakan sentuhan yang menggambarkan
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azabyung pedih dan amat dekat, dan sebelumnya
telah didahului oleh peringatan. Dengan hrjuan un-
tuk menyelamatkan orangyang mendengarnya. Ini
seperti bisikan yang memperingatkan kebakaran di
rumah yang hampir menghanguskan orang yang
tak lari dari kebakaran. Ia adalah penggambaran
yang indah, bergelombang, dan menarik perhatian.

Imam Ahmad mengatakan bahwaAbu Nu'aim
Basyir bin Muhajir meriwayatkan dari Abdullah bin
Buraidah, dari ayahnya bahwa suatu ketikaRasu-
lullah keluar menemui para sahabal Kemudian be
liau memanggil tiga kali , "Hai sekalian manusia, ta-
hulah knlianpuumpamann diriku dzngan diri lmlian?"
Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih
mengetahui." Beliau bersabda,

"Perumpamaan diriku duryan diri lulinn adnlnh seputi
suatu kaum yang takut terhadap musuh yang akan
men"danngi mnelrn. Makn, mnela mmgutus seseorang

untuk mmj a"di p mgaw as lczdnnngan musuh itu. Ketil(n
itu orangyang ditugaslan tersebut melihnt musuh, makn
in segera manbnitahulan luumnya tmtang kzdntangan

musuh itu. Ia khnwatir musuh itu segera tiba sebelum

ia sempat memperingatkan knumnya. Makn, in segera

berlnri cepat sambil melnmbai-lnmbailcan pakniannya
dan berknta, 'Wahai selalinn manusia, musuh sudah

datang. Hai seknlinn manusia, musuh sudah datang.

Hai sekalian manusia, musuh sudah datang."'

Dia meriwayatkan pula dengan sanad ini bahwa
Rasulullah bersabda, "Saya diutus lutikn hnri kiamat
lmmpir tiba, bahkan in lumpir mendahului saya."

Ini merupakan dentangan pertamayang berpe-
ngaruh dan memberi sugesti, yang diikuti oleh den-
tangan kedua.

g;;ine<{";;,t'tJfr Aegauc"3,
- ;5^st z z'|z*4tG,f

"Kataknnlah,'Upah ap a pun y ang aku minta lupada-
mu, makn itu untuk kamu). Upahku hnnyalah dnri
Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuaht."'
(Saba-: 47)

Al-Qur'an padayang pertama mengajak mere-
ka untuk berpikir tenang dan bebas dari pengaruh
luar. Dan, temanmu yang menyerumu kepada aga-

ma ini bukanlah seorang gila. Kemudian di sini be-
liau mengajak mereka untuk berpikir dan mem-
pertanyakan diri mereka tentang apa motif Nabi
saw, memperingatkan mereka dari azab yang pe-

dih itu? Apa kepentingan beliau? Apa motifnya?

Dan, apa manfaat yang beliau dapat petik dari se-
mua itu? Kemudian memerintahkan mereka un-
tuk menyentuh logika mereka dan membangkit-
kan nurani mereka kepada hakikat ini dalam ben-
tuk yang penuh sugesti.

"Katnknnlnh, "Upah apa pun yang aku mintn kepada-
mu, maka itu untuh knmu...."

Ambillah upah itu yang aku pinta dari kalian! Ini
merupakan redaksi yang mencemooh. Di dalamnya
juga terdapat pengarahan dan pengingat.

". . . Upahku h"anyalnh dari All"a,h. . .. "

Dialah yang menanggung saya- Dialah yang me
ngupah saya. Dan, upah-Nya itulah yang saya ingin
dapatkan. Sedangkan, orang yang mengharapkan
balasan dari Allah, maka apa yang ada pada manusia
adalah rendah baginya, tak berarti, dan tak sebera-
pa sehingga tak layak dipikirkan.

". . .d.an Dia Mahn Mengetnhui segaln sesuatu." $aba':
47)

Dia mengetahui, melihaf dan tidak ada sesuatu
pun yang tersembunyi baginya. Dia Maha Mengeta-
hui segala sesuahr. Apayang aku kerjakan, apayang
aku niatkan, dan apayang aku katakan.

Dentangan ketiga makin mengeras dan langkah-
langkahnya makin menyempil

&,#&{u,3xi,rL:},
"Kataknnlah,'S e sanggu hny a Tu h"anku mew altyu kan
lcebenaran, Dia Malw Mmgetahui segaln yang gaib."'
(Saba': 48)

Apa yang aku bawa kepada kalian adalah benar
adanya. Kebenaran yang kuat yang berasal dari
Allah. Siapa yang mau menghalangi kebenaran
yang berasal dari Allah? Ini merupakan redaksi
yang terlukiskan, tervisualisasi, dan bergerak. Se-
akan-akankebenaran itu adalah roket yang dilon-
tarkan untukmenyerang, menembus, dan meng-
hantam tanpa ada yang dapat menghalangi jalan-
nya. Allahlah yang melontarkanrtya, "Dia Yang Ma-
ha Mengetahui s egala y ang gaib. "Dia melontarkan
kebenaran itu berdasarkan ilmu-Nya, dan me-
ngarahkannya sesuai ilmu-Nya. Tak ada target
yang tersembunfl dari.Nya, tidak ada tujuanyang
tak terlihat oleh-Nya, dan tidak ada sesuatu pun
yang dapat menghalangi kebenaran yang dilontar-
kan-Nya itu. Jalan di depannya terbentang tanpa
ada yang tersembunyi!

Setelah itu diikuti dentangan keempat dalam
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kekerasan dan kecepatan seperti ini.

#+YSJ$ftric,g:cJi
"Kataknnlah, 'Kebennran telnh dntang dan yang batil
itu tidak aknn memulai dan tidak (pula) aknn meng-

ulnngu"'(Saba': 49)

Kebenaranini datang dalam salah sahr bentuknya,

dalam risalah, dalam Qur'annya, dan dalam manhai
nya yang lurus. Katakanlah, "I{ebenaran telnh datang. "
Deklarasikanlah hal ini. Umumkanlah kejadian ini.
Dan, sebarkanlah berita ini. Kebenaran telah datang.
Dia datang dengan kuat. Datang dengan dorongan-
nya. Datang dengan keagungan dan kekuasaannya.

"...Dan yang batil itu tidak aknn memulni dnn ti-
dak (puk) almn mengulnngi. "Perl<aranyasudah tun-
tas. Tak ada kehidupan lagi baginya. Tidak ada tem-
patlagi baginya. Dan, telah pasti akhirperjalanannya
yang menuju kepada kebinasaan.

Ini merupakan dentangan yang menggetarkan,
yang dapat dirasakan oleh orang yang mendengar-
nya, bahwa keputusan yang pasti telah ditetapkan.
Tidak ada lagi kesempatan untuk mengatakan apa-

apa lagr.
Ia memang seperti itu. Sejak datangnya Al-

Qur'an, menjadi jelaslah manhaj yang benar itu.
Kebatilan menjadi hanya suatu ceritacerita kosong
di depan kebenaran yang jelas, tegas, dan pasti. Jika
pun dalam suatu keadaan dan kondisi suatu ke-
batilan menjadi pemenang, maka kemenangannya
itu bukan atas kebenaran. Namun, atas orangorang
yang memegang kebenaran itu. Mengalahkan ma-
nusia, bukan prinsip. Dan, ini adalah sesuafu yang
temporer sifatnya, yang nantinya akan hilang. Se
dangkan kebenaran, ia adalah sesuatu yang jelas,

gamblang, dan terang.
Dentangan terakhir,

1 i:,'a oL?6 {; u;Ay X+=4S
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"Katalanlah, Iikn aku se.rat, makn sesungguhnya aku

sesat atas kemudhnratan diriku sendiri. Dan, jika aku
mendnpat petunjuk, makn itu adalah disebabknn apa

y ang diw alry uknn Tuh"anku kep adaku. S esungguhny a

Dia MalnMendengar lngi Maltadeftat. "(Saba': 50)

Dengan demikian, kalian tidak mendapat rugi apa-

apa jika aku sesat. Karena yang sesat adalah diriku
sendiri. Sedangkan, jika aku mendapatkan petunjuk,
maka Allahlah yang memberikan aku petunjuk de-

ngan wahyu-Nya, dan aku sama sekali tak memiliki
kuasa apa-apa kecuali dengan izin-Nya. Dan, aku be
rada di bawah kehendak dan anugerah-Nya.

"...Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha
Dekat." (Saba-: 50)

Seperti inilah nrereka mendapati Allah. Seperti
inilah mereka mendapati sifat-sifat-Nya dalam diri
mereka. Mereka mendapati sifat-sifatAllah itu pe-

nuh dengan kehidupan yang hakiki. Mereka me-
rasakan bahwaAllah Mendengarkan mereka dan
Mahadekat dengan mereka.

Allah memberikan perhatian terhadap urusan
mereka secara langsung, sementara keluh-kesah
dan permohonan mereka sampaikepada-Nya tan-
pa perantara. Dia tidak menyia-nyiakan itu semua
dan tak menyerahkan kepada selain-Nya. Karena-
nya, merekahidup dalam suasanakedekatan de-
ngan Rabb mereka. Dalam naungan-Nya. Di de-
kat-Nya. Dalam naungan kasih sayang-Nya. Dalam
penjagaan-Nya. Dan, mereka mendapati semua ini
dalam diri mereka secara hidup, nyata, dan sim-
pel. Bukan sekadarmakna, pemikiran, atau sema-
cam penggambaran saja.

Akhirnya, datanglah penutup pada salah satu
adegan kiamatyang penuh dengan gerakan kasar
dan berulang-ulang antara dunia dan akhirat. Se-

akan-akan ia dalam safu alam. Sementara mereka
seperti bola yang dilontar-lontarkan dalam adeg-
an yang cepat,
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'Dan (alangkah hebatnya) jika knmu melihat ketika
merekn (orang-orang knfl) terperanjat kaakutan (padn

Itnri kiamnt); m.akn muekn tidnk dnpat melepasknn diri
dan mereka dilangknp dari tempat yang dekat (untuk

dibawa lu nnakn). Dan, (di waktu itu) mnekn berlata,
'Kami beriman kepada All"ah.' Bagaimanaknh merekn

dapat mencapai (lrzimannn) dari tempat yangjauh itu.
Sesungguhnya muekn telnh mengingknri Allnh sebelum

itu; dan mereka menduga-duga tentangyang gaib.dari
tempat yangjauh. Dan, dihnkngi antnra nzsrekn d.engan
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apa yang mereka ingini sebagaiman:a yang diktkuknn
tuhadap zrang-trangyang serupa dengan merekn pada
masa dahulu. Sesungguhnyamereka dahulu (di duntQ
dalam keraguan yang mendalam."(Saba': 5l-54)

'Alangknh hzbatnya jikn engknu melihat."Adegan
itu dipampangkan di hadapan pandangan mereka.
"Ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat lu-
takutan (pada hari kiamat)" dar"i kengerian yang
mengagetkan mereka. Seakan-akan mereka ingin
menghindar darinya. Tapi, mereka tak dapat mele-
paskan diri,

"...dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat
(untuk dibawa lu neraka)."(Saba': 51)

Dan, mereka tidak dapat menjauh dalam usaha
mereka yang sia-sia dan gerakan mereka yang
gemetar.

'Merekn berkata, 'Kami beriman kepada Allah.',..."
(Saba':52)

Saat ini, setelah terlambat. Dan, bagaimana me
reka ingin menyelamatkan diri dari tempat yang
jauh itu? Bagaimana mereka akan mendapatkan ke-
imanan dari tempat mereka ini? Sementara tempat
keimanan itu jauh dari mereka, yaitu di dunia, dan
mereka telah menyia-nyiakan kesempatan ihr!

"S e sungguhny a mere kn telah mmginglwri Allnh s eb elum
itu...."

Masalah ini sudah selesai. Dan, mereka tak lagi
dapat berusaha mendapatkan keimanan itu pada
hari ini!

"., . D an merekn menduga-duga tmtang y ang gaib dari
tempat yang jauh." $aba-: 53)

Yaitu, ketika mereka mengingkari hari Kiamat
ini, yang gaib dari mereka, sementara mereka tidak
memiliki dalil dalam pengingkaran mereka itu.
Mereka hanya menduga-duga tentang yang gaib
dari tempat yang jauh ini. Dan, hari ini mereka ber-
usaha mendapatkan keimanan dari tempat yang
juga jauh! I
'Dan dih"akngi antara mnekn dmgan apa yang merekn

ingini...."

Dari keimanan yang bukan pada waktunya, dan
menghindarkan diri danazab yang mereka saksi-
kan sendiri, serta menyelamatkan diri dari bahaya
yang mereka hadapi.

". . . Sebagaim"arn yang dilnkuknn terhadnp zrang-orang

yang serupa dengan merela pada masa dahulu...."

Yaihr, merekayang telah dijatuhi azab oleh Allah,
dan kemudian mereka meminta keselamatan sete
lah habisnya wakhr. Juga setelah mereka tak lagi da-
pat lari dan menghindar dari azabltu.

"...Sesungguhnyamnelw dnhulu (di dunia) dnlam lce-

raguan yang mendalam."(Saba': 54)

Ini adalah keyakinan setelah keraguan!
Seperti inilah surah Saba' ini ditutup dalam

dentanganyang cepat, kuat, dan keras. Dan, difu-
tup dengan salah satu adegan kiamat, yang mem-
buktikan masalah yang menjadi fokus perhatian-
nya. Seperti yang telah lalu, pada akhir setiap per-
jalanan dalam surah dan di tengah surah ini. Surah
ini dimulai dengan masalah ini dan ditutup dengan
penutup yang keras ini. 3
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"Segala puji bagr AUah Pencipta langit dan
bumi, Ya^ng menjadika.n malaikat sebagai uhrsan-
utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan)
yang mempunyai sa/apr masing-masing (ada
yarg) dua, tiga, dan empal Allah menambah-
kan pada ciptaa^n-Nyaapa yang dikehendaki-
Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas se-

gala sesuahr. (1) Apa saja yang Allah anugerah-
kan kepada manusia berupa rahmal maka ti-
dak ada seorangpun ya^ng dapatmenahannya-
Dan, apa saja yang ditahan oleh Allah, maka
tidak seorangpun yang sanggup melepaskan-
nya sesudah itr. Da^n Dialah Yang Mahaperkasa
lagi Mahabijaksa^na. (2) Hai manusia, ingatlatr
a}an nilsnatAllah kepadamu. Adakah pencipta
selain Allah yang dapat memberikan rezeki
kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada
Tlrhan selain Dia; maka mengapakah kamu
berpaling (dari ketauhidan)f' (3)

Pengantar
Surah kelompok Makkiyyah ini mempunyai ciri

tersendiri dalam topik dan redaksinya. Cirinya amat
dekat dengan surah ar-Ra'd. Ia berjalan dalam den-
tangandentangan yang berturut-hrrut di hati manu-
sia dari awal hingga akhir. Dentangan-dentangan
yang memberikan sugesti dan pengaruh yang meng-
getarkan. Dentangan yang membangunkan dari
kelalaian untuk kemudian merenungi keagungan
wujud ini, dan keindahan alam semesta ini. Juga un-
hrk merenungkan ayat-ayatAllah yang berserakan di
seluruh tempat dan tersebar di lembaran-lembaran
wujud ini. Juga untuk mengingat nikmat-nikmat
Allah, dan merasakan rahmat serta penjagaan-Nya.

Selain itu, juga menggambarkan bentuk kemati-
an orang-orang zamanlarnpau di muka bumi ini dan
pemandangan niereka di hari kiamat nanti. Tujuan-
nya agar manusia khusyr dan memberikan perhati-
an mendalam ketika ia melihatkeagungan ciptaan
Allah, tanda-tanda kekuasaan-Nya di seluruh segi
alam semesta ini, di kedalaman jiwa, dalam kehi-
dupan manusia, dan dalam kejadian-kejadian seja-

rah. Ia melihat dan menyentuh dalam keagungan
dan tanda-tanda ifu, kesatuan kebenaran dan kesa-
fuan afuran Tuhan, serta kesatuan tangan yang men-
ciptakan, Yang Mahakuat dan Mahakuasa. Semua
itu diungkapkan dalam redaksi dan ritme yang tak
dapat dilawan oleh hatiyang mempunyai peraszurn

dan kesadaran. Juga hati yang masih hidup sehing-
ga masih menerima kesan dari luar.

Surah ini sendiri adalah suatu kesatuan yang sG
lid, yang pembicaraan-pembicaraannya mengalir
berturut-turut, dan dalam ritrne yang berturut-hrut
pula. Sehingga, sulit dibagi menjadi subsub kajian
yang mempunyai topik berbeda. Karena ia seluruh-
nya mempunyai safu topik. Semuanya adalah ritne
dalam relung-relung hati manusi4 yang berasal dari
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sumber-sumber alam semesta, jiwa, kehidupan, se-
jarah dan pembangkitan. Sehingga, ia menarik jiwa
manusia dari segenap penjuru, dan membetothati
dari segenap sisi, menuju keimanan, kekhusyuan,
dan pengakuan.

Ciri yang menonjol yang dapat kita cermati da-

lam rihneritme ini adalah penyatuan seluruh be-
nang-benang ifu di tangan kekuasaan yang mencip
takan. Dan, memperlihatkan tangan itu mengge-
rakkan benang-benang ihr secara keseluruhan, dan
menyatukannya; memegang dan melepaskannya,
dan menekan serta mengendurkannya. Tanpa ada
yang mengawasinya, juga sekufu atau pembanfu.

Sejak permulaan surah, kita sudah melihat ciri
yang jelas ini, yang terus tampak hingga penutup
surah.

Tenlang alam semesta yang agung ini, kita me-
lihat tangan yang berkuasa menampilkannya ke
alam wujud ini sesuai dengan yang Dia kehendaki,

'Segala puii bagi Allnh Pmcipta lnngit dan bumi, Yang

menj adikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk
mengurus b erbagai macam. urusan) y ang mempuny ai
sayap, mnsing-masing fudayang) dua, tiga, dnn nnpat.
Allah mmambahlmn padn ciptaan-Nya apa yang di-
lcefundaki-Nya. Sesunguhnya Allnh Mahnkuasa atas

segaln sesuata. "(Faathir: 1)

Genggaman yang kuat ini mengendur dan ke
mudian menyebarkan rahmatyang mengalir deras.
Atau, genggaman itu mengeras sehingga menutup
sumber-sumber rahmat itu dan membuabrya kering.
Tanpa ada yang mengawasinya juga tanpa sekutu
yang membanturiya,

'Apa saja yang Allah anugnahlan leepadn mnnusia be-

rupa rahmnt, m"akn tidak ada seorang pun yang dapat
menahannya. Dan, apa saja yang ditahan olch Allnh,
m"aka tid"ak seorang pun yang sangup melepasknnnya

sesudnh itu. Dan Dialnh YangMahaperknsa kgi Ma-
hnb ij ala ana. " (Faathir : 2)

Pefunjuk dan kesesatan itu merupakan rahmat
yang mengalir atau mengering sesuai kehendak-
Nya,

",Makn, sesungguhrrya All"ah meny esatkan siapa y ang
dikehendaktNya dnn menunjuki siapa yang dilcehm-
daki-Ny a...." (Faathir: 8)

"...Sesungguhry a Allah memb eri pen"dengaran lupada
siapa yang dilelwtd"aki-Nya d"an kamu selali-lmli tinda
sanggup menjadiknn orangyangdi dalnm kubur dnpat
mmLengar, Kamu tidnk lnin luny alnh seorang p emberi
p e r ingatan. " (Faathir: 22 -23)

Tangan itu menciptakan kehidupan yang per-
tama dan menyebarkan kematian di kehidupan
yang lain,

"Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin; lalu
angin itu menggerakkan auan. Makq Kami halau
awan itu lrz suatu negeri yang mnti lnlu Kami hiduplan
bumi setelah matiryla dengan hujan itu. Demikianlnh
kebangkitan dz. "(Faathir: 9)

Kemuliaan itu seluruhnya milik Allah, dan dari-
Nya pula kemuliaan itu didapatkan,

"B arangsiap a y ang menghmdnki lumulinnn, m"ala b agi
Alkhkh kemuliaan itu semuanya. "(Faathir: 10)

Penciptaan, pembenfukan, kefurunan dan ajal,

benang-benangnya seluruhnya berada di tangan ihr
dan tak ada yang merebutnya,

'Dan Allnh menciptaknn knmu dari tanah kemudian
dari air mani, lumudian Dia menjadiknn kamu bn-
pasangan (nki-kki dan wanita). Tidak ada seorang

w anita p un mmgan"dung dnn tidak (pula) melahir knn
mel"ainlrnn dengan sep engetahuan- Nya. Dan seknli-knli
tidnk dip anj anglan umur s e orang y ang b erumur p anj ang

dan tidnkpul"a dikurangi umurnya, melainknn (sudah

ditetaplnn) dalnm Kitab (Lauh Mahfu<h). Sesungguh-

nla yang demikian itu bagi Allah adalah mudah."
(Faathir: 11)

Di genggaman itu terkumpullah kunci-kunci
urusan langit, bumi, gerakan planet dan bintang-
bintang,

'D'ia memasuklcan malnm lu dalam siang dan mema-

sukknn siang Iu dalnm malnm. Serta menundukknn
matahari dnn bulan, masing-masing b erj alan menurut
w aktu y ang diuntuknn. Yang (b erbuat) dzmikian itul"ah

Alkh Tulnnmu, leepuny aan- Ny alnh keraj aan. D an,

zrang-zrang yang knmu seru (sembah) selain Allnh tia-
da mempunyai apa-apa walnupun setipis kulit ari."
(Faathir: 13)

Tangan Allah Yang Maha Mencipta itu bekerja
dalam alam semesta ini dengan cara yang jelas,
yang membenfuk dan mewarnai benda mati, tetum-
buhan, hewan, dan manusia,

"Tidakkah kamu melihat bahwa Allnh menurunknn
hujan dari langit lalu lfumi huilkan dengan hujan itu
buah-buahnn yang beraneka macam jenisnya. Dan di
antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan
muah y ang beraneka mncam warnnny a dan adn (puk)
yang ltitam pekat. Dan demikian (pula) di antara
manusia, binatang-binatang melata dan binatang-
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birntang ternnk adn yang berrnacam-macam wanurnya
(dan j enisny a).... " (Faathirt 27-28)

Tangan ini menggerakkan langkah manusia dan
mev/ariskan generasi ke generasi berikutnya.

"Kemudian Kitab itu Kami warisknn kepada lrang-
orangyang Kami pilih di antara h"amba-hamba Kami."
(faathir:32)

'Dialah yang menjadiknn kamu khalifah-khalifah di
muka bumi.... " (Faathir: 39)

Dialah yang memegang alam semesta yang be-
sar ini dan menjaganya dari kebinasaan.

"Sesungguhnya Allnh menahnn langit d"an bumi supaya
jangan lenyap. Dan, sungquh jika keduanya akan
lrnjop tidak ada seorang pun yang dapat menahan
keduanya selnin Allah.... " (Faathir: 41)

Dialah yang menguasai segala perkara, dan tak
ada yang dapat melemahkan-Nya sama sekali.

"...Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan
Atlnh b aik di lnngit mnipun'di bimi.-..." (Faathir: 44)

D in' Mahakuasa atas s egaln sesuatu " (Faathir : l)
dnnDi"a'MahnpnlwsalngiMahnbijalcsann"(Faatlir:
2). 'Dan hnnya kepada Allnhkh dilumbalikan segaln

urusan"(Faathir:4)..dnnDia'Mah.aMmgetnlruiapa
yangmzrelmperbuat"(Eaatlttr:8).'Kepunyaan-Nyalnh
knaj aan " @aathir: 13),' D inlnh Yang Mahnkny a (ti-
dnk memerluknn sesuatu) lngi Mahn Iirpuji " (Faathir:
l5).'D an kepada Alkhkh kemb ali (mu)" (Faathir:
18). "Snungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha
Pengampun" (Faathir: 28)r "Sesungguhnya Allah
Mah.a Pengampun lagi Mahn M ensy ukuri " (Faathir:
30) dnn Din'b ena.r-bennr Mahn Mmgetahui lngi Mahn
Mekh"at (kzadnan) hnmla- hnmtr a-Nya "(Fiaathir: 31).
Dia "mengetahui yang tersembunyi di langit dan di
bumi." (Faathir: 38).. Dia 'Mahn Mmgetahui segaLa

isi hnti" @aathirz 38) . Dia 'Mahn Pmyantun Ingi Mala
Pengampun"(Faathir: 4L). Dia'Mahn Mengetahui lngi
Mahakuasa" (Faathir: 44), dan Dia 'Mahn Melihat
(keadaan) hnmba-hamba-Nya." (Faathir: 45)

Dari ayat-ayat tersebut beserta komentar-ko
mentar tadi, menjadi tampaldah suasana surah ini,
karakteristik utamanya, dan nuansa yang dimasuk-
kannya ke dalam jiwa secara umum.

Mengingat sifat surah ini, maka kami memilih
untuk membaginya menjadi enam kelompok ayat
yang saling bersesuaian makna sehingga mudah
dibicarakan. Karena jika tidak dibagi-bagi seperti
ihr, ia akan menjadi pembicaraan yang bersambung-

sambung ritrne dan kajian-kajiannya dari awal hing-
ga akhir.

Pujian kepada Allah
,
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"Segal"a puii bagi Allah Pencipn kngtt dan bumi, Yang

menjadikan mal.aikat sebagai utusan-utusan (untuk
mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai
sayap, mnzng-mnsxng (adn yang) dua, ttga, dan empat.

Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang
diluhendaki- Ny a. Sesungguhny i etUlr Uannknasa atas
segala sesuatz. " (Faathir: 1)

Surah ini dimulai dengan mengajukan puja-puji
bagi Allah. Ia merupakan surah yang tiang utamanya
adalah mengarahkan hati kepada Allah, membang-
kitkan hati itu untuk melihat nikmat-nikmat-Nya,
merasakan rahmat dan anugerah-Nya, mencerita-
kan keagungan ciptaan Allah dalam makhluk-Nya,
memenuhi perasaan dengan keagungan ini, dan
membanjiiinya dengan tasbih, tahmid, dan ibtihnal,
"Segaln puji bagi Allah."

Pujian kepadaAllah diikuti dengan penyebutan
terhadap sifat-Nya yang menunjukkan ciptaan-Nya,
". . .Pencipta langit dan bumi. .. . " (Faathir: 1)

Dialah Pencipta makhluk-makhluk yang besar
ini, yang kita lihat sebagiannya ada di atas kita dan
di bawah kita di mana pun kita berada. Adapun yang
kita ketahui hanya sedikit darinya, hingga yang
paling kecil dan paling dekat kepada kita; yaitu ibu
kita, bumi ini. Bumi yang diatur oleh aturan yang
satu dan dijaga oleh Allah dalam keserasian dan ke
tepatan. Keserasian dengan benda-benda lainnya
dalam dimensidimensi besar yang tak dapat diba-
yangkan oleh imajinasi manusiawi kita kecuali de
ngan kesulitan yang besar. Kesulitan yang berisi ra-
hasia-rahasia keserasian di antara masing-masing
benda itu, yang jika berubah sedikit saja, niscaya
akan hancurlah alam semesta ini.

Kita akan melewati isyarat semacam ini dalam Al-
Qur'an kepada penciptaan langit dan bumi, tanpa
lama berdiam diri untuk merenungkan maknanya
yang besar. Hal ini sebagaimana kita melewati pe
mandangan langit dan bumi itu dengan kebebalan
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seperti ini, dan kita tidak berhenti lama di situ. Itu
dikarenakan perasaan kita sudah menjadi bebal, se-

hingga pemandangan-pemandangan tidak lagi meng-
getarkan perasaan kita dengan dentangan-dentang-
an yang membangkitkan dan mensugestikan. Getar-
an yang biasanya terjadi pada hati yang bersambung
dengan zikirAllah, yang dibangunkan oleh tanda-
tanda kekuasaan-Nya yang menciptakan alam wujud
ini. Karena peraszun "sudah biasa" ini telah mem-
buat kita kehilangan kekaguman dan ketakjuban ki-
ta, yang dirasakan oleh hati ketika ia melihat kein-
dahan-keindahan ini pada pertama kalinya.

Hati yang terbuka dan sadar serta bersambung
dengan Allah iidak memerlukan ilmu yang detail
tentang letak bintang-bintang di langit, besarnya,
beratnya, jarak langit di sekelilingnya, cara berjalan-
nya di orbitnya, dan hubungan satu sama lain dalam
besar, kedudukan, dan gerakannya Hatiyang terbu-
ka, sadar, dan bersambung dengan Allah tidak me-
merlukan ilmu yang detail tentang ini semua untuk
dapat merasakan keagungan dan ketakjuban di de-
pan ciptaan yang agung, indah, dan menakjubkan
ini.

Akan tetapi, ia cukup menyaksikan hal ini saja un-
tuk menggerakkan perasaan hatinya. Ia menyaksi-
kan bintang-bintang yang berserakan di langityang
gelap. Ia juga menyaksikan cahaya yang berpendar
di malam bulan purnama. Ia cukup menyaksikan
menyingsingnya fajar yang disertai cahaya yang
merambat, yang mengesankan bernapas dan ber-
gerak. Ia cukup menyaksikan tenggelamnya matah-
ari yang merangkak menuju kegelapan yqng me
ngesankan perpisahan dan pengakhiran. Bahkan, ia
cukup menyaksikan bumi ini dengan segala penun-
dangan yang ada di dalamnyayang tak ada hentinya,
dan tak dapat dicatat oleh seorang pelancong yang
menghabiskan seluruh usianya untuk berlibur, me
nyaksikan, dan memperhatikan hal itu. Selain itu,
ia cukup melihat satu bunga yang tak henti-henti ia
renungi komposisi warnanya, kesannya, benfuknya,
dan susunannya.

Al-Qur' an memberikan isyarat-isyarabrya yang
mensugesti untuk merenungkan ciptaan-ciptaan
Allah ini, yang besar maupun yang kecil. Dan, hati
cukup menyaksikan satu darinya unhrk menyadari
keagungan pencipta-Nya, dan selanjubrya bertawa-
juh kepada-Nyadengan tasbih tahmi{ dan ibtihnal

'Segaln puji bagi Allah Pencipn kngtt dan bumi. Yang

menj adikan malaikat s eb agai utus an- utus an (untuk
mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai

sayap, masing-masxng (ada yang) dua, tiga, dan empat
.... " (Faathir: 1)

Pembicaraan dalam surah ini berkisar seputar
para rasul, wahyu, dan kebenaran yang diturunkan
Allah. Para malaikat adalah utusan Allah yang mem-
bawa wahyu kepada orang yang dipilih Allah di mu-
kabumi. Dan, risafah ini adalah sesuatuyangpaling
agung dan paling berharga. Karenanya, Allah me-
nyebut malaikat dengan sifat mereka sebagai utus-
an pembawa wahyu, setelah Dia menyebut tentang
penciptaan langit dan bumi. Para malaikatihr adalah
agen penghubung antara langit dan bumi. Mereka
menjadi perantara antara Pencipta langit dan bumi
dengan para Nabi dan Rasul-Nya, sebagai pengem-
ban fugas yang amat agung dan amat terhormat.

Pada pertama kalinya (setelah kita melewati be-
berapa surah Al-Qur'an dalam tafsir Zhilal ini) kita
dapatkan deskripsi tentang malaikat dilakukan ber-
kaitan dengan bentuk mereka. Sebelumnya malai-
kat telah dideskripsikan dari segi sifut dan tugas me
reka. Seperti dalam firman Allah,

"...Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka
tiada munpunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya
dnn tiada (puln) merosa letih. Merekt selnlu bertasbih
mnlnm dnn siang tindn funti-hentinya. "(al-Anbiyaa':
1e-20)

"Sesunguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi
Tuhanmu tidnklah merosa enggan mmyembah Allnh
dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-
Nyalnh merelrn beisujud." lallnraaf: ZOA)

Sedangkan di sini, deskripsi tentang mereka itu
dilakukan dari segi bangun tubuh mereka, "Yang
mempunyai sayap, mnsing-mnstns @dayang) dua, ttga,
dan empaL "Ini adalah deskripsi yang tidak mengan-
tarkan kepada gambaran yang uhrh tentang mereka.
Karena kita tidak tahu bagaimana mereka, juga ba-
gaimana sayap mereka. Sehingga, kita hanya dapat
menangkap deskripsi ini saja, tanpa sampai kepada
gambaran tertentu. Dan, setiap gambaran dapat
salah.

Tidak ada deskripsi lengkap yang defenitif ten-
tang benhrk dan raut tubuh malaikat itu dari sumber
yang terpercaya. Yang terdapat dalamAl-Qur'an ada-
lah ini, yaitu firman Allah ketika menceritakan ten-
tang neraka,

"...Penj aganya mnlniknt-m"alniknt yang knsar, krras, dan
tidnk mendurlnkni Alkh trrhadnp apa yang diperintah-
knn-Nya kepada mereka dan selnlu mengerjakm apa
y ang dip nintahknn." (at{iahriim: 6)
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Ini juga tidak menetapkan secara pasti bentuk
dan raut tubuh malaikat itu. Dan, yang terdapat da-

larn atsar muttafaq al"aihnwayat Ibnu Mas'ud adalah,
"Nabi melihat MalaikatJibril dalam bentuk aslinya
dua kali. " D alam riwayat lain, "Ia mempunyai enam
ratus sayap." Ini pun tidak menetapkan benhrk dan
raut tubuh malaikat itu. Sehingga, masalah ini ada-

lah muflak. Dan, ilmu tentangnya adatah milikAllah
semata dalam masalah hal-hal yang gaib.

Berkaitan dengan penyebutan sayapsayap (dua,

tiga, dan empat), manusia hanya mengenal dua sa-

yap burung. Di ayat 1 surah Faathir ini Allah berfir-
man, "Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa
yang dikehendaki-Nya." Dia menetapkan kemutlak-
an kehendak-Nya, dan ketidakterikatan kehendak-
Nya itu dengan suatu benfuk penciptaan. Dan, yang
kita saksikan dan kita ketahui di dunia ini adalah
adanya pelbagai macam bentuk makhlukyang tak
terhitung jumlahnya. Di belakang yang kita ketahui
ada banyak lagi.

"...Sesunguhnya Allah Mahakuasa atas segala se-

suatu." (Faathtr: l)
Komentar ini lebih luas dari yang sebelumnya

dan lebih general. Sehingga, tidak ada lagi bentuk
yang tak termasuk dalam makna ayat ini, dari pel-

bagai bentuk makhluk, ciptaan, perubahan, dan
pergantian.

Kehendak Allah Tidak Ada
yang Menghalanginya

x :t;"r;* 4S i6fi #, n oa!,i t i
*6t\j';rw:'*'L)iuj

"Apa saja yang Allah anugerahknn lcepada manusia
berupa rahm"at, mnlm tid.ak ada seorangpun yang dnpat
mernhannya. Dan, apa saja yang ditahan oleh Allah,
maka tidak seorang pun yang sanggup melepasknnnya
sesudnh itu. D an, D ialah Yang Mahap erkns a kgi Ma-
hn b ij alcs ann. " (Faathir: 2)

Dalam ayat kedua dari surah ini terdapat satu
penjelasan tentang bentuk kekuasaan Allah yang
menjadi penutup ayat pertama. Ketika bentuk ini ter-
tanam dalam hati manusia, maka kemudian terjadi
perubahan secara total dalam gambaran, perasaan,
arah, timbangan, dan nilai-nilainya dalam kehi-
dupan dunia ini secara keseluruhan.

Ayat ini memufuskan kesamaran tentang seluruh
kekuataan yang ada di langit dan di bumi, dan meng-
hubungkan seluruh kekuatan itu kepada kekuatan
Allah. Menutup semua kemungkinan sumber rah-
mat lain di langit dan bumi untuk kemudian meng-
hubungkannya dengan rahmatAllah. Dan, menutup
semua pinfir di depannya di langit dan di bumi untuk
kemudian membukakan di depannya pintu Allah.

Juga menuhrp semua jalan di depannya di lansit dan
bumi untuk kemudian menjelaskan jalan menuju
Allah.

RahmatAllah tercermin dalam pelbagai bentuk
yang tak terhihrng jumlahnya. Manusia tak mampu
hingga sekadar mencermati dan mencatat semua
bentuk rahmat Allah ihr, dalam dirinya, bangun tu-
buhnya, dan pemuliaan Allah baginya. Juga dalam
segala hal yang ditundukkan Allah baginya, yang
ada di sekitarnya, di atasnya dan bawahnya- Juga apa
yang dianugerahkan Allah kepadanya, baik yang
dia ketahui maupun yang tidak, yang jumlahnya
amatbanyak.

Rahmat Allah tercerminkan dalam perkara yang
dilarang dan diperbolehkan. RahmatAllah itu akan
didapatkan oleh orang yang dibukakan rahmat oleh
Allah pada segala sesuatu, di segala keadaan, di se-
gala kondisi, dan di semua tempat. Ia mendapatkan-
nya dalam dirinya, dalam perasaannya, di sekeliling-
nya, di mana pun dia berada, dan dalam kondisi ba-
gaimana pun. Meskipun ia kehilangan segala hal
yang dianggap orang jika kita kehilangan itu, berarti
kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Meskipun
orang yang ditahan oleh Allah dari memiliki segala
sesuatu, di segala keadaan, segala kondisi, dan se
gala tempat itu dianggap tidak memiliki hal itu. Juga
meskipun ia memiliki segala sesuatu, yang dianggap
orang jika kita memilikinya, berarti kita mendapat-
kan kasih sayang dan keridhaan Allah!

Nikmat apa pun jika tidak diser tai rahmat Allah,
niscaya akan berubah menjadi bencana. Cobaan apa
pun yang disertai rahmatAllah, niscaya akan beru-
bah menjadi nikmat. Ketika seseorang tidur di atas
duri, dengan disertai rahmat Allah, maka duri itu
berubah menjadi kasur empuk. Sementara sese-
orang yang tidur di atas sutera tanpa disertai rahmat
Allah, niscaya sutera ihr berubah menjadi duri.

Perkara-perkara yang paling sulit jika disertai
rahmat Allah, akan dengan mudah ditangani. Se-

mentara perkara yang amat mudah, jika tidak diser-
tai rahmat Allah, akan berubah menjadi amat berat
dan sulit. Dengan rahmat Allah itu, maka seseorang
dapat mengarungi ketakutan dan bahaya dengan
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aman dan perasaan tentang. Sementara tanpa rah-
mat Allah, seseorang yang menyusuri jalan bebas
hambatan sekalipun dapat binasa!

Tidak ada kesempitan jika disertai rahmatAllah.
Kesempitan itu terjadi jika tidak ada rahmatAllah.
Tidak ada kesempitan sama sekali, meskipun sese-

orang sedang berada di sempitnya penjara" atau di
tengah siksaan, atau di ujung kematian. Sementara
tidak ada kelapangan jika tidak disertai rahmatAllah,
meskipun seseorang sedang berada di tengah ke
nikmatan, dan di tempat yang indah luar biasa. Dari
dalam diri seseorang, dengan rahmatAllah, akan ter-
pancar mata airkebahasiaan, keridhaan, dan keda-

maian. Dan, jiwa yang tak mendapatkan rahmat
Allah, akan dipenuhi oleh kegelisahan, kelelahan,
kepenatan, dan penderitaan !

Jika pintu ini saja yang terbuka, sementara selu-

ruh pinhr yang lain tertuhrp, seluruh jendela terkun-
ci, dan seluruh jalan terhalang, maka hendaknya
Anda tidak melupakan hal ini. Dialah sumber kese
numgan, keluasan, kemudahan, dan kebahagiaan.
Pintu ini sajalah yang terbuka, sementara seluruh
pintu yang lain, jendela, dan jalan-jalan tertutup, se-

hingga tak bermanfaaL Selain Dia, yang ada adalah
kesempitan, kesulitan, kekerasan, kegelisahan, dan
kesusahan!

Curahan ini terbuka. Tapi, kemudian menjadi te
rasa sempitlah rezeki. Menjadi sempitlah tempat
tinggal. Menjadi sempitlah kehidupan, menjadi ke
raslah kehidupan, dan menjadi tidak nyamanlah
tempat tidur. Maka, janganlah Anda lupakan itu. Ka-

rena Dialah semata sumber kesenangan, ketenang-
an, kedamaian, dan kebahagiaan. Sementara ketika
curahan ini ditahan, menjadi mengalirlah rezeki dan

diterimalah segala hal. Semua itu bukanlah penentu

kebahagiaan dan penderitaan. Karena penentu ke
sulitan, kesempitan, penderitaan, dan musibah ada-

lah Allah semata!
Harta dan keturunan, kesehatan dan kekuatan,

kedudukan dan kekuasaan. Dapat menjadi sumber
kegelisahan, keletihan, dan kelelahan, jika tidak
disertai rahmat Allah. Sementara jika Allah mem-
buka pintu-pintu rahmat-Nya, maka di situ terdapat
ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian.

Allah membukakan rezeli, dengan disertai rah-

mat-Nya, sehingga rezeli itu mejadi sesuatu yang

nikmat dan sumber kesenangan. Ia menjadi kenik-
matan di dunia dan bekal bagi akhirat. Sementara
kedka Dia menahan rahmat-Nya, maka hal itu menja-

di sumber kegelisahan dan ketakutan, penyebab ha-

sad dan kebencian, dan bisa pula hal itu disertai

dengan sifat pelit dan terkena penyakit. Atau, juga

menjadi habis karena boros dan berfoya-foya.
Allah memberikan keturunan, yang disertai de-

ngan rahmat-Nya, sehingga keturunan itu menjadi
perhiasan di dunia, sumber kebahagiaan dan kese
nangan, dan penambah pahala di akhirat, dengan
terlahirnya keturuRan saleh yang mengingatAllah.
Bisa pula Allah menahan rahmat-Nya, sehingga ja-

dilah keturunannya itu sebagai sumber kesulitan,
kesedihan, kedurhakaan, dan kelelahan, yang mem-
buat dia tak bisa tidur di waktu malam dan lelah di
waktu siang!

Allah menganugeratrkan kesehatan dan kekuat-
an, bersama dengan rahmat-Nya, maka ifu menjadi
sumber kenikmatan dan kehidupan yang baik serta
menikmati kehidupan. Dan, bisa pula Dia menahan
rahmat-Nya sehingga kesehatan dan kekuataan itu
malah menjadi bencana bagi orang sehatyang kual
Dan, orang itu menggunakan kesehatan dan ke-
kuatannya itu untuk menghancurkan tubuh dan
merusak ruh sendiri, serta menabung keburukan
untuk hari akhirat!

Sementara ketika Allah menganugerahi kekua-
saan dan kedudukan kepada seseorang, dengan di-
sertai rahmat-Nya, maka hal itu menjadi alat untuk
kebaikan, sumber keamanan, dan perangkat untuk
menabung kebaikan berupa perbuatan baik dan sum-
bangsih yang baik. Sementara ketika Allah menahan
rahmat-Nya, maka kekuasaan dan kedudukan itu
berubah menjadi sumber ketakutan kehilangan ke
duanya, sumber penyimpangan dan penyalahguna-
an, penyebab hasad dan kegelisahan orang yang
memilikinya. Sehingga, iatakmerasakan ketenang-
an, tak merasakan enaknya kedudukan dan kekua-
saan, dan dengan ifu ia menabung perbuatan-per-
buatan yang buruk untuk akhirahrya!

Ilmu yang banyak. Usianya yang panjang. Kedu-
dukan yang baik. Semua itu bisa berubah dan ber-
ganti-ganti dari satu kondisi ke kondisi yang lain.
Apakah itu diambil kembali olehAllah atau ditam-
bah. Sedikit pengetahuan bisa menghasilkan buah
dan bermanfaat. Sedikit usia bisa mendapatkan ke
berkahan. Dan, sedikit harta bisa membuat bahagia

Masyarakat adalah seperti individu. Bangsa ada-

lah seperti pribadi. Di setiap perkara, keadaan, dan
kodisi. Sehingga, tidak sulit menganalogikan con-
toh- contoh tadi!

Di antara bentuk rahmatAllah adalah kita mera-
sakan rahmatAllah itu! I{arena rahmatAllah ihr me
nyertaimu dan tercurah kepadamu. Tapi, perasaan-

mu tentang keberadaan rahmat Allah itu adalah
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rahmat. Permohonanmu kepadaAllah untuk diberi-
kan rahmat dan keinginanmu untuk mendapatkan-
nya adalah rahmat. Keyakinanmu terhadap rahmat
Allah dan engkau meyakini adanyarahmatAllah di
setiap perkara adalah rahmal Sedangkan , azab ada-

lah ketika engkau tak dapat merasakan keberadaan
rahmat itu, atau engkau merasa pufus asa menda-
patkannya atau ragu terhadapnya. Ini adalah azab
yang sama sekali tidak ditimpakan oleh Allah kepa-
da orang yang beriman.

"...Sesungguhnya tiada bnputus asa dari rahmnt Allnh,
mel.ainknn knum yang lafir." (Yusuf: 87)

Rahmat Allah bukanlah sesuatu yang mustahil
bagi seseorang yang mencarinya, di mana pun dan
dalam kondisi apa pun. Rahmat Allah itu didapatkan
oleh Ibrahim a.s. dalam api yang menyala. Didapat-
kan oleh NabiYusuf a.s. dalam sumuryang dalam,
juga ia dapatkan dalam penjara. Didapatkan oleh
Nabi Yunus a.s. ketika ia berada di dalam perut ikan
hiu atau paus, dalam kegelapan yang sangat. Dida-
patkan oleh Nabi Musa a.s di selokan air, sementara
ia masih seorang anak kecil yang sama sekali tak
memiliki kekuatan dan tak ada penjagaan, sebagai-
mana ia dapatkan di istana Ffu'aun, padahal Fir'aun
ifu adalah musuhnya yang mengincar dan men-
carinya.

Rahmat itu didapatkan oleh Ashabul-Kahfi ketika
mereka tak mendapatkannya di istana dan rumah
penduduk. Kemudian seseorang dari mereka ber-
kata kepada yang lain,

'...Maka, carilnh tempat berlin"dung lee dnl.am gua itu,
niscaya Tuhnnmu akan melimpahknn sebaginn rahmat-
Nya kepad,amz.... " (al-Kahfi : 16)

Dan, didapatkan oleh Rasulullah beserta sahabat
beliau di dalam gua, padahal ketika itu kaum Qu-
raisy sedang mencaricarinya serta mengikuti jejak-

nya. Juga didapatkan oleh semua orang yang berlin-
dung kepada rahmat Allah serta tidak mengharap
kan dari yang selain-Nya. Dengan menyingkirkan
se'mua keraguan atas kekuatan Allah dan rahmat-
Nya, sambil menuju kepada Ailah semata, tidak ke-
pada yang lain-Nya.

Kemudian ketikaAllah membukakan pinhr-pintu
rahmat-Nya, maka tidak adayang dapat mencegah
hal itu. Sedangkan ketika Dia menutupnya, maka ti-
dak adayang dapat membukanya. Oleh karena itu,
tidak perlu kita takut kepada siapapun. Tidak perlu
mengharap kepada siapa pun. Tidak perlu takut ke
pada sesuatu. Tidak perlu mengharapkan sesuatu.

Tidak perlu takut kehilangan perangkat. Dan, tidak
perlu berharap lain dengan adanya perangkat itu.

Yang ada hanyalah kehendak A[ah. Apa yang di-
lepaskan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat me
nahannya. Dan, apayang ditahan olehAllah, maka
tidak ada yang dapat melepasnya. Masalah ini dise-
rahkan secara ldrgsung kepada Allah.

".. .Dan Diahh YangMah"apnkrna lngi Mahabijaksa-
na." (Faathtrz 2)

Dialah Yang Maha Berkuasa untuk melepas dan
menahan sesuatu, tanpa ada yang mengganggu-
Nya. Dia melepas dan menahan sesuatu sesuai de
ngan hikmah yang terkandung dalam pelepasan dan
penahanan ifu,

"Apa saja yang Allah anugerahknn leepada manusia
bnupa rahmnt, m.ala tidnk ada seorang pun yang dnpat
mennhannya. . .. " (Faathir: 2)

Jika manusia menginginkan rahmatAllah, maka
ia dapat memintanya secara langsung kepada Allah,
tanpaperantara dan perangkat, kecuali dengan ber-
tawajuh kepada-Nya, dalam ketaatan, pengharapan,

keyakinan, dan penyerahan diri.

". . . D an ap a s aj a y ang ditahan o le h Allah, maka tidak
sezrang pun yang sanggup melepaskannya sesudah

itu...." (Faathtrz 2)

Tidakperlu mengharapkan sesuafu kepada sese
orang dari hamba-Nya, dan tidak pula perlu merasa
takut kepada sidpa pun dari hamba-Nya. Karena ti-
dak ada seorang pun yang dapat melepaskan rah-
mat Allah, jika Dia menahan rahmat-Nya itu.

Alangkah damainya, alangkahnya tenangnya, dan
alangkah jelasnya, gambaran, perasaan, nilai, dan
ukuran yang dijelaskan oleh ayat ini dalam hati!

Satu ayat saja dapat menggambarkan bentuk ba-

ru bagi kehidupan; dan membangunkan dalam pe-

rasaan beberapa nilai tetap bagi kehidupan ini; dan
beberapa ukuran serta timbangan yang tak tergo
yahkan dan tidak terpengaruh oleh pelbagai unsur-
unsur luar. Pergi atau datang, besar atau kecil, mulia
atau hina tetap tiaya manfaatnya jika sumbernya
adalah manusia, kejadian, atau benda-benda!

Satu gambaran yang jika tertanam dalam hati
manusia, niscaya hati manusia akan menjadi teguh
seperti gunung, ketika menghadapi pelbagai kejadi-
an, benda orang, kekuatan, nilai-nilai, dan anggapan
orang lain. Meskipun manusia dan jin saling bersatu
untuk mempengaruhinya, mereka tak dapat mem-
bukakan rahmatAllah ketika Dia menahannya. Juga
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mereka tidak dapat menahannya ketikaAllah mem-
bukanya.

"...Dan Dialah Yang Mah"aperkasa kgi Mahabijak-
sana." (Faathtr:2)

Seperti itulah, Al-Qur'an dengan ayat dan gam-

baran seperti ini dapat membentuk generasi manu-
sia yang istimewa pada era pertama Islam. Generasi
yang dibentuk dalam pengawasan Allah, dengan Al-

Qur'an-Nya ini, sehingga mereka menjadi satu pe-

rangkat qudrat Allah, yang membangun di muka
bumi apayang dikehendakiAllah untuk dibangun,
berupa akidah, tashawwur, nilai-nilai, timbangan,
sistem, dan keadaan. Mewujudkan di muka bumi
apa yang dikehendaki Allah untuk diwujudkan, be
rupa contoh kehidupan realistis yang pada hari ini
tampak bagi kita seperti legenda dan mimpi belaka-

Genrlrasi yang merupakan satu bentuk qudrat
Allah, yang Dia gerali&an siapayang Dia kehendaki
di muka bumi ini unhrk menghapuskan atau mewu-
judkan sesuatu dalam realitas kehidupan dan manu-
sia, dan apa saja yang Dia kehendaki. Hal itu bisa
terjadi karena mereka tidak berinteraksi dengan la-

fal-lafal Al-Qur'an ini semata, juga tidak dengan
makna-makna indah yang dikandungnya semata.

Tapi, mereka berinteraksi dengan hakikatyang di.
cerminkan oleh ayat-ayat Al-Qur' an. Selanjutnya
mereka hidup dalam realitas kehidupan mereka
dengan hakikat-hakikat ini, dan untuk kepentingan
hakikat itu.

Al-Qur'an ini masih tetap berada di tangan ma-

nusia; yang mampu membangun individu-individu
dangenerasi seperti tadi dengan ayat-ayatnla, yang

menghapuskan dan mewujudkan di muka bumi ini
apa yang dikehendaki Allah. Hal itu terjadi ketika
gambaran-gambaran ini tertanam dalam hati, dan
selanjutrya gambaran-gambaran itu menguasai hati
dan menunjukkannya kepada kebenardn. Kebenar-
an yang dapat dirasakannya, seakan-akan dia dapat
menyentuhnya dengan tangan dan melihatnya de
ngan mata.

Selanjutnya, saya secara pribadi ingin meng-
ungkapkan ucapan syrkur dan pujian saya kepada
Allah atas rahmat-Nya yang dianugerahkan-Nya ke
pada saya, terutama rahmat-Nya yang saya ketahui
dalam ayat ini.

Ayat ini saya baca ketika saya dalam keadaan se
perti ini, dalam keadaan sulit, lelah, sempit, dan

susah (di penjara) . Ayat ini saya baca saat saya bera-
da dalam kekeringan rohani, kesulitan diri, dan ke-
sempitan, serta kesusahan. Ayat ini saya baca dalam
keadaan seperti ini. Kemudian Allah memudahkan
bagi saya untuk membaca ayat ini sesuai dengan ha-

kikahrya. Kemudian hakikatitu dituangkan ke dalam

ruh saya; seakan-akan ia minuman lezatyang saya
minum dan saya rasakan perjalanannya dalam urat-
urat tubuh saya. Ini adalah hakikat yang saya rasa-

kan, bukan makna yang saya temukan. Sehingga,
ia menjadi rahmat itu sendiri.

Ia memberikan kepada saya penafsiran realistis
bagi hakikat ayat ini, yang terbuka bagi saya seperti
ini. Padahal, ayatinitelah sering sayabaca sebelum-
nya dan saya sering lewati sebelumnya. Namun pada

saat ini, sari-sarinya dituangkan kepada saya dan
maknanya dapat saya temukan, dan dia pun turun
dengan hakikat muflaknya. Dan berkata, "Inilah sa-

ya.., salah satu contoh rahmatAllah ketika Dia mem-
bukakan rahmat ihr. Maka, lihafl ah bagaimana rah-
matAllah itu!"

Tidak ada sesuatu yang berubah di sekeliling
saya. Namun, segala sesuahr dalam perasaan saya
mengalami perubahan totaMni adalah nikmat yang

besar. Yaitu, ketika hati terbuka untuk mendapat-
kan hakikat yang besar dari hakikat-hakikat wujud
ini, seperti hakikat besar yang dikandung ayat ini.
Nikmatyang dirasakan dan dikecap oleh manusia.
Namun, seringkali manusia tak dapat menggambar-
kannya, atau meqrindahkannya kepada orang lain
melalui tulisan.

Saya telah merasakan, mengecap, dan mengeta-
hui nikmat ini. Semua ihr terjadi ketika saya berada
dalam keadaan yang amat sempit dan kering, dalam
perjalanan hidup saya. Dan, saat ini saya mendapat-
kan keluasan, kegembiraan, kesejukan rohani, ke-

bebasan jiwa, dan pelepasan dari seluruh belenggu,
seluruh kesulitan, dan seluruh kesempitan. Padahal,

saya masih tetap berada di tempatyang sama!
Ini merupakan rahmatAllah. Dia membukakan

pintu rahmat-Nya dan menuangkan anugerah-Nya
dalam salah satu ayat dari ayat-ayat-Nya. Satu ayat

dari Al-Qur'an dapat membukakan cercahan cahaya.

Memancarkan mata air rahmat. Dan, melempang-
kan jalan lurus menuju keridhaan, keyakinan, keda-

maian, dan ketenangan dalam sekejap mata, sedetak
jantung, dan satu gerakzm tubuh. YaAllah, puji syu-
kur kepada-Mu. Ya Allah, puja-puji untuk-Mu Yang
Menurunkan Al-Qur'an ini, sebagai petunjuk dan

rahmat bagi orangorang yang beriman.
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Setelah mencatat curahan cahaya ini, kita kem-
bali ke konteks surah ini. Kita dapatkan ia menegas-
kan pada ayatketiga semangat ayatpertama dan ke-
dua, yaitu mengingatkan manusia akan nikmatAllah
kepada mereka. Dialah semata Sang Pemberi reze-
ki. Tidak ada tuhan kecuali Dia. Namun, yang me-
ngejutkan adalah bagaimana mereka berpaling dari
kebenaran yang jelas dan gamblang ini.
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"Hai manusia, ingatlnh aknn nikmat All"oh fupad.amu.

Adnlah pmcipta sel"ain Allah yang dapat memberikan
reaeki kepada knmu dari lnngit dan bumi? Tidak ada
Tilhan selain Dia; makn mengapakah knmu berpaling
( dar i k e t au hi dan) ? " (F a.athrr z 3)

NikmatAllah kepada manusia hanya memerlu-
kan untuk diingat. Kenyataannya nikmat ifu amat
jelas dan gamblang, sehingga dapat mereka lihat,
merekarasakan, dan mereka sentuh. Namun, me-
reka melupakamnya dan tidak mengingatnya.

Di sekitar mereka terdapat langit dan bumi yang
mencurahkan pelbagai nikmat bagi mereka, juga
mengucurkan rezeki unhrk mereka. Di setiap lang-
kah dan setiap detik mereka mendapatkan curahan
nikmat-nikmat dariAllah, yang datang dari langit dan
bumi. Sang Pencipta mencurahkan rezeki itu untuk
maktrluk-Nya. Apakah ada pencipta lain yang mem-
berikan rezeki kepada mereka, berupa apa yang ada
pada mereka saat ini, yang demikian banyaknya?
Mereka tidak dapat mengatakan "ya" bagi pertmrya-
an ini. Mereka juga tidak dapat mengatakan hal itu
meskipun mereka sedang berada dalam kemusyrik-
an dan kesesatan mereka yang paling jauh. Maka,
jika tidak ada pencipta yang memberi rezeki selain
Allah, kemudian mengapa mereka tidak mengingat
dan bersyukur kepada-Nya? Mengapa mereka ber-
paling dari memujiAllah, dari mengarahkan pujian
kepada-Nya semata, dan dari memohon kepada-Nya?

Dia adalah "tidak ada tuhan selain Dia", maka meng-
apa merekaberpaling dari keimanan dengan kebe-
naran yang tak dapat dibantah lagi ini?

'...Makn, mmgapalmh lmmu berpaling (dari letnuhid-
an)?" (Faathrr:3)

Adalah sesuatu yang mengherankan jika sese
orang berpaling dari kebenaran seperti ini, yang

menghadapkan mereka dengan rezeki yang ada pa-

da mereka. Mengherankan sekali jika ada orang
yang berpaling dari memuji Allah dan mensyukuri-
Nya, padahal dia tidak dapat lari dari mengakui
kebenaran yang jelas ihr!

t ***

Ini adalah tiga dentangan yang kuat dan dalam,
yang merupakan potongan pertama surah ini. Da-
lam setiap dentangan tersebut terdapat bentuk baru
yang membuat manusia menjadi makhluk baru, se-

hingga hal ihr tertanam dalam hatinya dalam benhrk
hakikatnya yang mendalam. Ia secara keseluruhan
saling melengkapi dan tertata rapi dalam pelbagai
arahnya.
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'Danjika mereka mendustakam kamu (sesudah
kamu beri peringatan), maka sungguh telah
didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. tla-
nya kepadaAtlahlah dikembalikan segala urus-
an. (a) Hai manusia, sesungguhnya janji Allah
adalah benar, maka sekali-kali janganlah ke-
hidupan dunia memperdayakan kamu dan se-
kali-kali janganlah setan yang pandai menipu,
memperdayakan kamu tentang Allah. (5) Se-
sungguhnya setan itu adalah musuh bagimu,
maka anggaplah ia muzuh(mu), karena sesung-
guhnya setan-setan ihr hanya mengajak golong-
annya supaya mereka menjadi penghuni nera-
ka yang menyala-nyala. (6) Orang-orang yang
kafirbagi mereka azab yangkeras. Dal, oriurg-
orang yang beriman dan mengerjakan amal
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saleh bagi mereka ampunan dan pahala yang.
besar. (7) Maka, apakah orang yang dijadikan
(setan) menganggap baik pekerjaannya yang
buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu bailq
(sama dengan orang yang tidak ditipu oleh se-

tan)? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa
yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa
yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu
binasa karena kesedihan terhadap mereka. Se-

sungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
mereka perbual" (8)

Pengantar
Kelompok pertama ayat dalam surah ini selesai

dengan tiga dentangan yang mendalam dan hakikat-
hakikat besar yang orisinal tadi. Yaitu, hal<skat wah-
daniyahSang Pencipta, hakikat bahwa Allahlah pe-

milik mutlak rahmat, dan hakikat bahwa Dialah se
mata pemegang kendali rezeki.

Kemudian pada kelompok kedua, pembicaraan
diarahkan kepada manusia sambil mengatakan ke-
pada mereka bahwa janji Allah adalah benar adanya;
memperingatkan mereka akan permainan setan
terhadap diri mereka untuk menipu mereka dari ha-
kikat-hakikat yang besar tadi; dan menjerumuskan
mereka ke dalamneraka-sementara setan ifu adalah
musuh abadi manusia. Juga mengungkapkan ten-
tang balasan bagi orangorang beriman dan balasan
bagi orangorang yang tertipu oleh musuh laten ma-
nusia itu!

Dan terakhir, pembicaraan beralih kepada Nabi
saw. agar beliau tidak merasa kehilangan mereka
dan merasa rugi melihat mereka tidak beriman. Ka-
rena, petunjuk dan kesesatan itu berada dalam ke
kuasaan Allah. Dan, Allah Maha Mengetahui tentang
apa yang mereka lakukan.

Hanya kepada Atlah Dikembalikan Segala
LJrusan

Al-Q ur' an berbicara kepada Rasulullah sebagai
berikut.
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"Dan jikn merekn mendustalmn knmu (sesudah kamu
beri pningatan), makn sungguh tekh didustalmn puln

rasul-rasul sebelum lmmu. Dan, lunya lrcpada Alkhkh
dikembaliknn segala urusan "(Faathir: 4)

Itu adalah hakikat-hakikat yang besar, jelas, darr
gamblang. Jika mereka mendustakanmu juga, maka
engkau jangan gusar dengan pendustaan itu, karena
engkau bukan satu-satunya Rasul yang mendapat-
kan perlakuan sepbrti ifu , ". . . makn sungguh tekh dl-
dustakan pul"a rasul-rasul sebelum knmu.... " Masalah
ini semuanya milikAllah, kepada-Nyalah dikembali-
kan segala perkara. Sedangkan, penyampaian dak-
wah dan pendustaan itu tak lebih dari wasilah dan
sebab. Dan, tentang balasan akhir, itu diserahkan
sepenuhnya kepada Allah semata, karena Dialah
yang mengafur urusan itu sebagaimana yang Dia
kehendaki.

Selanjuhrya Al-Qur'an berbicara kepada manusia

Vt:iig;<;5fi+$-,aytuiq6.
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"Hai m.anusia, sesungguhnyajanji Alkh adalah benar,

makn seknli-kali janganl"ah luhidupan dunia memper-
dayaknn knmu dan seknli-knli janganlnh setan yang
pandai menipu, memp nday aknn lmmu tentang Allnh.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, makn
anggaplah ia musuh(mu) karena sesungguhnya setan-
setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka
menj adi penghuni nnala yang meny ala-nyala. " (Faa-
thir:5-6)

Janji Allah adalah benar adanya. Janji itu pasti tiba
tanpa ada keraguan padanya. Ia pasti terjadi, tanpa
berubah sedikit pun. Ia adalah kebenaran dan kebe
naran itu pasti terjadi. Kebenaran itu tak mungkin
hilang, dibatalkan, disia-siakan, atau diselewengkan.
Namun, kehidupan dunia itu menipu dan menje-
bak.

". . .Makn selali-knli janganlnh kehidupan dunia mem-
perdny akan kamu. ... " (Faathir: 5)

Setan selalu berusaha menipu dan menjebak ma-
nusia. Oleh karena itu, janganlah kalian beri kesem-
patan kepadanya untuk mempengaruhi diri kalian,

". . . Dan seknli-knli jangankh setan yang pand,ai mmipu,
memperdayaknn knmu tentang Allnh. " (Faathir: 5)

Setan itu telah mendeklarasikan permusuhan-
nya kepada kalian, dan kegigihannya untuk me-
musuhi kalian,
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"...Maka anggapl"ah ia musuh(mu).... "(Faathir: 6)

Janganlah kalian terpedaya olehnya, jangan jadi.

kan dia penasihatkalian, dan jangan ikuti langkah-

langkahnya. Karena seorang musuh tidak mungkin
mengikuti langkah musuhnya, jika ia memang ber-

akal! Setan tidak mungkin mengajak kalian kepada

kebaikan, dan tidak mengantarkan kalian kepada
keselamatan,

"...Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya meng-

ajak golongannya supaya mereka meniadi penghuni

neraka yang menyaln-nyala. " (Faathir: 6)

Apakah ada orang berakal yang mau menuruti
ajakan orang yang membawanya ke neraka yang
menyala-nyala?!

Ini adalah sentuhan yang tulus terhadap hati. Ma-
ka, ketika manusia membayangkan bentuk pepe
rangan abadi antara dirinya dengan setan, ia segera
terdorong dengan seluruh kekuatannya, kesadar-
annya, dan iruting mempertahankan dirinya serta
menjaga nyawanya. Ia terdorong untuk mengenyah-
kan godaan dan rayuan itu. Kemudian menutup se
luruh pintu manusia setan ke dalam dirinya, mencu-
rigai seluruh bisikan, dan segera menimbangnya di
timbangan Allah untuk mengetahui barangkali itu
adalah tipuan tersembunyi musuh abadinya ter-
sebut!

Inilah kondisi hati yang ingin diwujudkan oleh
Al-Qur'an dalam hati orang beriman. Kondisi keter-
jagaan dan kesiagaan untuk menolak godaan setan.

Juga kondisi keterjagaan dari segala gerak-gerik
tersembunyi musuhnya! Kondisi kesiapan perasaan

melawan kejahatan dan unsur-unsur pendorong-
nya, melawan bisikan-bisikan kejahatan itu yang
tersembunyi dalam diri, dan faktor-faktor pendu-

kungnya yang tampak kasat mata. Kondisi kesiapan
selalu untuk perang yang tak pernah berhenti seke
jap pun, dan yang apinya tak pernah padam sama

sekali di muka bumi ini.
Selanjutnya AI-Qur'an mendukung kesiapan, ke

hati-hatian, dan kesiagaan ini dengan menjelaskan
balasan akhir yang didapat orang{rang kafir. Yaitu,
mereka yang'memenuhi panggilan setan itu, serta
balas.an yang didapatkan oleh orangorang beriman
yang mereka musuhi tersebut.

\jir,;:,( 6j:,J" \.* I, i fr' ;;r o";:i
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"Orang-orangyang kafr bagi mnekn aab yang knas.

D an, or ang- orang y ang b erimnn dnn mengerj aknn amnl
sakh bagi mueka ampunan dan palula yang besar."

(Faathir:7)

Penggambarar Sifat Godaan Setan
Hal itu diikuti dengan penggambaran sifat goda-

an itu, hakikat pekerjaan setan, dan pintu yang jika

dibuka, maka darinya akan datang seluruh kejahat-
an. Darinya juga memanjang jalan kesesatan yang

darinya tak seorang pun kembali ketika langkah-
langkah sudah diselewengkan dan dijauhkan dari
jalan kebenaran,

A b,)t /./ ,./// . z/ lt) )ltn4 tt,t,
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'Mala, apaknh orang yang dij adikan (setan) mengang-

gap baik pelurjaannya yang buruk lalu dia meyakini
peknjaan itu baik, (sama dengan orangyangtidnk diti-
pu oleh setan)?.. .. " (Faathir: 8)

Ini adalah pintu seluruh kejahatan. Setan meng-
hiasi perbuatan seseorang yang buruk, sehingga
orang itu melihatnya baik. Juga ketika ia menjadi
takjub terhadap dirinya dan apa yang lahir darinya.

Juga tidak memeriksa perbuatannya sendiri sehing-
ga ia dapat melihat kesalahan-kesalahan dan keku-
rangannya, karena iayakin ia tidakbersalah! Iayakin
bahwa ia selalu benar! Ia takjub dengan apa yang

terlahir darinyzi! Ia terfitnah dengan apa yang ber-
hubungan dengan dirinya. Tak terbersit dalam diri-
nya untuk membaca ulang dirinya dalam sesuatu per-

kara, juga tidak menimbang dirinya atas sesuatu.

Dan tenhrnya ia tak sanggup jika mendapat kritik
dari seseorang atas suatu perbuatanyang ialakukan,
atau pendapat yang ia ungkapkan. Karena hal itu
baik dalam pandangannya. Tampak indah menurut
diri dan perasaannya. Sehingga, tak ada tempat un-

tuk mengkritik, dan tidak ada tempat bagi keku-
ranganl

kri adalah bencana yang ditinipakan setan kepada

manusia. Inilah setir yang digunakan setan untuk
mengantarkan manusia kepada kesesatan dan kebi-
nasaan!

Orangyang mendapatkan petunjuk dan kebaik-
an dariAllah, di dalam hatinya diletakkan sensitivi-
tas, kehatian-hatian, dan selalu menimbang diri. Se
hingga, ia tak pernah merasa aman dari azab Allah.
Ia tak merasa aman dari perubahan hatinya. Ia tak
merasa aman dari kesalahan dan keterpelesetan. Ia
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tak merasa aman dari kekurangan d'an kelemahan.
Karena itu, ia selalu memeriksa perbuatannya. Sela-
lu menghitung perbuatan dirinya. Selalu waspada
dari setan. Dan, selalu mengharap pertolonganAllah.

Inilah persimpangan jalan antarapetunjuk dan
kesesatan, dan antara keberuntungan dan kebi-
naszullI.

Ia adalah hakikatkejiwaanyang detail dan men-
dalam, yang digambarkan Al-Qur'an dalam kata-
katayang singkat,

'Malw, apaknh orang yang dgadiknn (setnn) mengang-
gap baik pelcerjaannya yang buruk lalu dia mEakini
peknjaan itu baik, (sama dmgan orang yng tidak diti-
pu oleh setan) ?.. .. " (Faathir: 8)

Ia adalah contoh kesesatanyang binasa dan me-
nuju kepada akhir yang buruk. Dan, kunci ini se
mua adalah hiasan setan itu. Ia adalah perasaan yang
tertipu itu. Ia adalah tirai yang membutakan hati dan
matanya sehingga tak melihat bahaya perjalanan.

Juga tak dapat bekerja dengan baik karena ia mera-
sa yakin dengan baiknya perbuatannya, padahal itu
adalah buruk. Ia tak pernah memperbaiki kesalah-
an karena ia yakin ia tak mungkin berbuat salah! Ia
tak memperbaiki kerusakan karena ia yakin bahwa
ia tak berbuat kerusakan! Dan, ia juga tak berhenti
hingga batasnya karena ia menyangka seluruh lang-
kahnya adalah kebaikan!

Itu adalah pintu kerusakan. Jendela keburukan.
Dan, kunci kesesatan yang terakhir.

Al-Qur'an membiarkan pertanyaan tadi tanpa
memberikan jawaban,' Mala, apaknh orang y ang di-
jadilrnn (sAan) menganggap baik pekerjaannla yang
buruk lalu din mq akini p ekerj aan itu b aik ? " Sehng-
ga, hal itu mencakup seluruh jawaban. Seakan-akan
Dia berfirman, "Apakah orang seperti ini dapat di-
harapkan kebaikan darinya dan diberikan tobat?
Apakah orang seperti ini sama dengan orangyang
selalu menghitung amal perbuatannya dan selalu
muraqabah terhadap Allah? Apakah orang ini sama
dengan orangorang yang tawadhu dan bertalcwa?"
Hal ini hingga bentuk-bentuk jawaban terakhir atas
pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini adalah redaksi
yang sering digunakan oleh Al-Qur'an.

Kemudian ayat Al-Qur' an menjawabnya dengan
salah satu jawaban dari jauh ini,

5 it6f'6 J,s i :i:, t: iUAi 4y
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'. . .Makn, sesungguhnya Allah mm1 natknn siapa yang
dike hmdaki - Ny a dan menunj uki siap a y ang dilce lundnki -
Nya.Janganlah dirimu binasa karena kesedihan ter-
hadap merekn ... "(Faathir: 8)

Seakan-akan Dia berfirman, "Orang seperti ini
sudah dicap sesat olehAllah. Orang itu sudah pantas
mendapatkan keseSatan karena setan telah mampu
menghiasi perbuatan buruk orang ifu. Juga karena
ia telah membuka pinhr itu yang darinya tak ada se-
orang sesat pun yang kembali!"

Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan
memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia ke
hendaki; sesuai dengan sifat kesesatan pada orang
itu dan sifut petunjuk pada orang ini. Sifat kesesatan
dengan melihat suatu perbuatan itu baik padahal ia
adalah buruk. Dan, sifatpehrnjuk dengan selalu me-
meriksa diri, hati-hati, muhasabah, dan bertakwa.
Ia adalah persimpangan jalan yang tegas antara pe-
tunjuk dan kesesatan.

Dan, karena masalahnya adalah seper[ it.u, 'm.a-
ka j anganl"ah dirimu biruna knrena kesedihnn terhadap
mereka."

Masalah ini, yaitu masalah pefunjuk dan kesesat-
an, bukanlah urusan manusia. Meskipun Nabi Mu-
hammad adaiah seorang RasulAllah, tapi masalah
petunjuk dan kesesatan itu adalah urusan Allah. Se-

mentara hati manusia berada dalam genggaman
Allah, yang Dia bolak-balikkan sesuai kehendak-
Nya. Aflah menghibur Rasul-Nya dengan menjelas-
kan hakikat ini. Sehingga hatinyayang besar, penya-
yang, dan amat cinta kepada umatnya-yang merasa
terenyuh melihatkesesatan mereka dan nasib me-
reka yang pasti setelah kesesatan ini-menjadi te-
nang.

Kemudian beliau melenyapkan rasa sayangyang
ada dalam hati manusiawi beliau terhadap mereka
dan melepaskan keinginan beliau untuk memberi-
kan petunjuk kepada mereka. Juga melepaskan ke
inginan beliau untuk secara ngotot memperlihatkan
kebenaran yang dibawa oleh beliau dan yang dike
nal oleh mereka itu! Ini merupakan keinginan ma-
nusiawi. Allah merasa sayang melihat Rasul-Nya jika
sampai merasakan seperti itu. Sehingga, Dia pun
menjelaskan kepada beliau bahwa masalah pehrnjuk
dan kesesatan ifu bukanlah urusan beliau, namun
ia adalah urusan Allah.

Ini adalah kondisi yang dihadapi oleh para dai se-
tiap kali mereka mengikhlaskan diri dalam dakwah
mereka, serta mereka memahami nilainya, kein-
dahannya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Ke-
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mudian mereka melihat manusia terhalang dan ber-
paling dari kebenaran itu. Sehingga, mereka tak
melihat kebaikan dan keindahan itu serta tidak me-
nikmati kebenaran dan kesempurnaan yang ada pa-

danya. Maka, yang utama adalah agar paradai me
mahami hal ini, yang dengannyaAllah menghibur
Rasul-Nya. Sehingga, para dai itu akan terus bekerja
mencurahkan tenaga untuk berdakrvah. Setelah itu
tidak merasa putus asa melihat orang yang tidak di-
takdirkan baik dan beruntung, serta tidak menda-
patkan petunjuk.

gdz Sz -/t. O,/r-n(tr,
$, A3a:-c:-9'plf otlt 6' ...

"...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
merekn pnbuat. " (Faathir: 8)

Dialah yang membagikan petunjuk dan kesesatan
di antara mereka, sesuai dengan ilmu-Nya tentang ha-

kikat penciptaan mereka- Allah mengetahui hakikat ini
sebelum hakikat itu ada dari mereka; dan Dia me-
ngetahuinya setelah hakikat itu ada. Dia membagi-
bagikan itu kepada mereka sesuai dengan ilmu-Nya
yang azali. Namun, Dia tidak menghisab mereka ke-
cuali setelah mereka mengerjakan keburukan itu.

Dengan demikian, berakhirlah potongan kedua
dari surah ini. Dan, ia bersambung dengan potongan
pertama dalam surah. Juga seirama dengan potong-
an yang berikutnya.

'N 
tt2-'-' 

'7t-*J :,t,:ei.t'll b 
jtiXl X &'Xt^S

'G-'1 jj-iol S 4+te<;A46
{i:fi;;;'KYrai(wi?"bi6

g*iY}r::J'{+- ;iiK
"Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin;
lalu angin itrr menggerakkan'awano makaKami
halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu
Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan
hujan itu. Demikianlah kebangkitan ihr. (9) Ba-
ra^ngsiapa yang menghendaki kemuliaan" maka
bagi Allatrlah kemuliaan itu semuanya. Kepa-
da-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik
dan amal yang saleh dinaillkan-Nya Dan, orang-
orang yang merencamakan kejahatan bagi me-
rel<a azab yang keras. Dan, rencama jahat mere-
ka akan hancur. (10) Allah menciptakan kamu
dari tanah kemudian dari air mani, kemudian
Dia menjadika^n kamu berpasangan (laki-laki
da^n wa"nita). D'an ddak ada seorangwanitapun
mengandung dan tidak (pula) melahirkan me-
lainkan dengan sepengetahuan-Nya- Sekali-kali
tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur
panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, me-
lainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (t^auh

Mahftzh). Sesungguhnya yang demikian ihr bagi
Allah adafah mudah. (11) Dan, tiada sama (anta-
ra) dua laug yang ini tawar, segar, sedap dimi-
num dan yang lain asin lagi pahit Dan dari ma-
sing-masing laut itu kamu dapat memakan da-
grng yang segar dan kamu dapat mengelua^rkan
perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan
pada masing-masingnya kamu lihat kapal-ka-
pal berlayar membelah laut supaya kamu dapat
mencari kaxunira-Nya dan supaya kamu bersyu-
kur. (12) Dia memasukkan malam ke dalam
siangda"n memasukkan siangke dalam malam.

Juga menundukkan matahari dan bulan, ma-
sing-masing berjalan menurut waktu yang diten-
tukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah

#f Jylft:^$trtCli';-ic jt;i,g
ij"i,{; # 3Ai :^tKV;'$ 6{\ r!#
t:sS ry\'E3i3.5.{if e*- Ot i6'*:i
I\liee64ity-a.;.lt;\:5;il)Ai
yG;S:;et;e*:-r,*-ifi,.\.i"
*; s,3 AV6u. (rJK::i ; 4 ni
,,ee}iS;F*.\1;4+$e
effi\ 6ft-tt S U"r'W lLW 

"-4 
t_

,yA"'$ &(ru_,ffr ,"tt 3ij 3 :i r'j;

rlr::5+'o;;:SJtL-)(3tlLU
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Ttrhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan
orang-orang yang kamu seru (sembah) selain
Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis
kulit axi. (l3)Jika kamu menyeru meneka, merleka
tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka
mendengar, meneka tidak dapat memperkenan-
kan permintaammu. Dan di hari Kiamat mer€ka
akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidakada
yang dapat memberi keterangan kepadamu se-
perti yang diberikan oleh Yang Maha Mengeta-
hui." (14)

Pengantar
Ini adalah kelompok ayatyang ketiga dalam su-

rah Faathir ini. Kelompok ayat yang berisi perja-
lanan berkesinambungan dalam rentang semesta
yang padanya Al-Qur'an membentangkan datil-dalil
keimanan; dan menjadikan pemandangan apa yang
dibentangkan bagi pandangan mata danhatiitu se
bagai dalil dan bukti-bukti keim"anan.

Perjalanan-perjalanan yang saling bersusulan ini
datang dalam surah ini setelah pembicaraan tentang
petunjuk dan kesesatan. Juga setelah hiburanyang
diberikan Allah bagi Rasul karena beliau mendapat-
kan penolakan orang-orang yang menolak risalah,
untuk kemudian menyerahkan hal itu kepadaAllah
Yang Maha Mengetahui tentang apayang mereka
perbuat. Maka, siapa yang ingin beriman, ini ada
dalil-dalil keimanan yang terbentang di lembaran
semesta yang tak ada kesamaran padanya. Dan siapa
yang ingin sesat, maka ia berarti sesat setelah meli-
hat bukti nyata kebenaran, sehingga ia tak mem-
punyai alasan lagi.

Dalam pemandangan kehidupan yang berdegup
setelah mati terdapat hujjah (bukti nyata). Di dalam-
nya terdapat dalil atas pembangkitan dan penghi-
dupan kembali umat manusia. Dan, dalam pencipta-
an manusia dari tanah, kemudian dijadikan makhluk
seperti ini, terdapat hujjah. Dan, setiap fase dari fase
fase penciptaannya dan kehidupannya berjalan se
suai dengan takdiryang telah ditetapkan dalam ki-
tabAllah.

Dalam pemandangan dua lautyang berbeda dan
keragamannya terdapat huiiah. Di dalamnya terda-
pat pelbagai nikmat Allah bagi manusia sehingga
mengharuskan mereka unhrk mensyukuri Allah dan
mengakui anugerah Allah itu.

Dalam pemandangan malam dan siangyang sa-
ling bergantian, panjang maupun pendek, terdapat
hujiah. Di dalam keduanya terdapat dalil atas takdir

dan pengaturan Allah. Demikian juga pemandang-
an matahari dan bulan yang ditundukkan dengan
sistem yang detail dan menakjubkan ini.

Semua ini merupakan hujjah dan dalil yang dibe
berkan di lembaran semesta yang luas ini. Dan, ini-
lah AUah yang menciptakannya dan menjadi pemi-
liknya. Sementara Apa-apa yang mereka sembah itu
sama sekali tak memiliki apa-apawalaupun setipis
kulit. Tidak mendengar dan tidak menyahuti pang-
gilan. Dan, pada hari kiamat mereka berlepas diri
dari para penyembah mereka yang sesal Maka, se
telah kebenaran ini, bukankah yang lainnya adalah
kesesatan?

Perumpamaan Kebangkitan

#{JLifi Iffi iil{}i'.t"trcitt"aG

#3AiA:KV;:a6\i"(Ai
'Dan Allah, Dialah Yang mengirimknn angin; lalu
angin itu menggerakkan au)an, maka Kami halau
awan itu kz suatu rugeri yangmnti lnlu Kami hidupknn
bumi setelnh matinya dengan hujan itu. Demikianlnh
lubangkinn itu." (Faathtr: 9)

Pemandangan ini tampil dalam pembentangan
dalil-dalil keimanan alam semesta dalamAl-Qur'an.
Pemandangan angin yang menggerakkan awan da-
ri lautan, dan awan panas yang merangsang terlahir-
nya uap. Sementara angin dingin yang membuat uap
itu menjadi tebal hingga menjadi awan. Kemudian
Allah menggerakkan awan ini dengan aliran udara
di lapisan-lapisan udarayang berbeda. Sehingga, ia
bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai yang dikehen-
daki Allah, dan kemana yang Dia kehendaki untuk
bergerak, beserta angin dan aliran udara ifu, hingga
akhirnya sampai ke tempatyang Dia kehendaki. Ke
daerah yang mati, yang ditakdirkan dalam ilmu
Allah bahwa padanya akan lahir kehidupan dengan
awan ini.

Air adalah pangkal kehidupan segala sesuatu di
muka bumi rni. "Lalu Kami hidupkan bumi setelnh
matinya dengan huj an itu" danterjadilah keanehan,
yang terjadi setiap saat narnun manusia tak meng-
acuhkannya, berupa hal aneh yang menakjubkan.
Tapi, meskipun kejadian aneh ini terjadi setiap saat,
namun mereka menafikan pembangkitan pada hari
akhirat. Padahal, penghidupan itu terjadi di depan
mata mereka di dunia. 'Demikianlah kebangkinn
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itu" dalNn bentuk sederhana dan mudah. Tanpa

komplikasi, dan debatyang jauh!

Pemandangan ini hadir dalam pembentangan

dalil-dalil keimanan alam semesta dalam Al-Qur'an.

Karena ia adalah dalil yang realistis dan indrawi,
yang tak dapat diingkari. Juga karena ia-dari segi

lain-menggetarkan hati secara nyata, ketika hati itu
mendengarkannya sambil terjaga. Ia juga menyen-

tuh perasaan dengan sentuhan yang memberi su-

gesti ketika perasaan itu merenunginya.
Ia adatah pemandangan yang hidup, indah, dan

menarik. Tbrutama di padang pasir yang dilewati
manusia pada hari itu, yang merupakan tempat ger-

sang tanpa fumbuhan. Tapi ketika ia lewatkeesokan
harinya, didapatinya padang pasir itu sudah berubah
menjadi padang yang dipenuhi tetumbuhan dan

hijau serta dipenuhi air.

Al-Qur'an menggunakan sugesti yang diambil
dari sesuatuyang sudah akrab dilihatmanusi4 yang

biasanya mereka lihat tapi tanpa mereka perhatikan'

Ia adalah sesuatu yang menakjubkan dan penuh

mukjizat, jika diperhatikan oleh hati dan mata ma-

nusia.

Makna Kejiwaan dan Perasaan Hati
Dari pemandangan kehidupan yang berdegup

dalam kematian, pembicaraan ini berpindah secara

menakjubkan kepada maknakejiwaan dan perasa-

an hati.
Berpindah ke makna kemuliaan, kethggian, dan

kesombongan. Dan, mengaitkan makna ini dengan
perkataan baikyang naik kepadaAllah dan amal sa-

leh yang diangkat oleh Allah. Juga membentangkan
lembaran sebaliknya. l.embaran pengaturan yang

buruk dan tipu daya yang busuk, yang binasa dan

celaka

yJi r,5. ;if t1"?,Hi ;t$i ij. <#
5ryz.i"it;\i51u*)i33iJ:"rn\
* r;.j,*- jx;* \ f' r;:r" & *(1\

"Barangsiap a y ang mznghmdaki kernuliann, mala b agi

Allnhkh bmuliaan itu semuany a. Kep ada- Ny akh nnik

pulatnnn-pnlatann y ang baik dan amal y ang salzh di-
-nniklan-Nya. 

Dan, orang- nrang yartg mfiercannlwn lu-
j almtan bagi mnekn a<ab y ang knas. Dan, renmnn j a-
-hnt 

mmela aknn hancur."(Faathir: l0)

Barangkali kaitan yang menghubungkan antara
kehidupan yang timbul dalam kematian, serta per-

kataan baik serta amal saleh, adalah kehidupan yang

baik di sini dan di situ. Juga kaitan antara keduanya

dalam tabiat alam semesta dan kehidupan. Ia adalah

hubungan yang telah disinggung sebelumnya dalam

surah lbrahim, ,
"Tidakkah lmmu perhatikan bagaimana Allah telah

membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti

pohonyangbaik, almrnya teguh dan cabangnya (men-

jukng) l" kngrt. Pohon itu memberilan buahnya pada

setiap musim fungan sei/n Tuh"annya. All"ah membuat

perumpam.aan-perumpam.aan itu untuk mnnusia supay a

mnela selnlu ingat. Dan perumpamnan lmlimat yang

buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut

dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak
dapat tetap (tegak) sedikit pun."(Ibrahim: 24-26)

Ini merupakan kesamaan yang hakiki dalam sifat

kalimat dan sifat pohon, serta kehidupan dan per-

tumbuhan yang ada pada keduanya. Kalimat itu ber-

kembang, melebar, dan berbuah, sebagaimana pe
pohonan berkembang, melebar, dan berbuah juga!

Orangorang musyrik itu memilih kemusyrikan
dengan tujuan menjaga kedudukan keagamaan me
reka di Mekah, kepemimpinan suku Quraisy atas

kabilah-kabilah lainnya dengan landasan keperca-
yaan mereka itu, serta keuntungan yang didapat
yang beragam benhrknya karena adanya kepemim-
pinan mereka itu. Tentunya yang pertama adalah

kemuliaan dan kbtinggian yang mereka pegang. Se
hingga, mereka dengan terus terang berkata,

'..Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu,

niscaya kami akai diusir dari negeri kami...." ("1-

Qashash:57)

Kemudian Allah berfirman kepada mereka,

"Barangsi.apa y ang runghmdnki lemuliann, maln bagi

Atlnhkh kemuliaan itu semuanya.... "(Faathir: 10)

Hakikat ini, jika sudah tertanam dalam hati, akan

dapat mengubah pola pandang secara keseluruhan.

Juga akan mengubah perangkat dan langkah-lang-
kah!

Kemuliaan seluruhnya adalah milik Allah. Tidak
ada sesuatu pun dari kemuliaan itu yang berada di
tangan selain-Nya. Maka, siapa yang menghendaki

kemuliaan, hendaknya ia mencarinya dari sumber-

nyayang tak ada sumber lain selainnya. Hendaknya
ia mencarinya di sisiAllah. Kemuliaan itu adanya di
sana. Dialah yang mengadakan kemuliaan itu,
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bukan orang lain. Tidak di genggaman siapa pun se-

lain-Nya, juga tidak melalui perangkat apa pun,

". . . Bagi Allahlnh kemuliaan itu s emuany a. . .." (Faa-

thir: 10)

Orang-orang tertentu menjadi tempat orang Qu-
raisy mencari kemuliaan dengan akidah paganis
mereka yang rapuh. Sehingga, orang Quraisy ihr ta-

kut mengikuti petunjuk-padahal orang Quraisy itu
mengakui bahwa itu adalah petunjukyang benar-
karena khawatir kedudukan mereka di tengah ma-
nusia menjadi terganggu. Orangorang itu (yaitu pa-

ra kabilah, keluarga besar dan lainnya) bukanlah
sumber kemuliaan. Mereka juga tidak mampu ments

berikan atau melarang kemuliaan dari seseorang,
karena "bagi Allnhlnh lemuliaan itu semuanya."

.Maka, jika mereka memiliki kekuatan, sumber
utamanya adalah Allah. Jika mereka memiliki keta-
hanan, maka pemberinya adalah Allah. Maka, siapa
yang menginginkan kemuliaan dan kekuatan, hen-
daknya ia pergi ke sumber utamanya, bukan kepada
orang yang mengambil kemuliaan itu dari sumber-
nya- Hendaknya ia mengambilnya dari sumber asal-

nya, yang hanya Dia sendirilah yang memiliki selu-
ruh kemuliaan itu, bukannya mencari kotoran dan
sampah dari manusia. Karena manusia-manusia itu
sama saja seperti dirinya, sarna-sarna memerlukan
dan lemah!

Ini adalah hakikat mendasar dari hakikathakikat
akidah Islam. Ia adalah hakikat yang dapat me-
ngubah nilai dan ukuran, mengubah penilaian, me
ngubah cara dan perilaku, serta mengubah pe-

rangkat dan metode!Jika hakikat ini sudah terta-
nam dalam hati seseorang, maka ia akan berdiri di
depan dunia seluruhnya dalam keadaan mulia, ter-
hormat dan kokoh, dalam sikap yang tak tergoyah-
kan, dan tahu jalan menuju kemuliaan, yang tak ada
jalan selainnya!

Ia tidak akan menundukkan kepalanya kepada
makhluk yang sombong. Tidak kepada badai yang
menerjang. Tidak kepada peristiwa besar. Tidak
kepada sistem dan kekuasaan. Tidak kepada negara
dan kepentingan. Juga tidak kepada sesuatu kekual
an di bumi. Mengapa? Karena kemuliaan itu milik
Allah semata. Dan, tidak ada seorang pun yang me
miliki kemuliaan kecuali dengan kehendak-Nya.

Dari sini, disebut perkataan yang baik dan amal
saleh,

". . . Kepada- Ny alah naik p erkataan-perkataan y ang
baik dnn amnl yang salzh dinaikknn-Nya.. . . "(Faathir:
10)

Komentar langsung setelah menyebut hakikat
yang besar ini mempunyai makna dan kandungan
tersendiri. Ia menunjukkan kepada faktor-faktor
penyebab kemuliaan dan perangkatnya, bagi orang
yang ingin memintanya kepada Allah. Yaitu, per-
kataan yang baik dan amal saleh. Perkataan yang
baik itulah yang naik kepada Allah; dan amal saleh
itu yang diangkat oleh Allah dan dimuliakan oleh-
Nya. Dan, berikutnya pemiliknya pun dimuliakan
dan dianugerahi kemuliaan.

Kemuliaan yang benar adalah hakikat yang ter-
tanam dalamhati, sebelum iatampil di duniamanu-
sia. Hakikatyang tertanam dalam hati sehingga hati
itu meninggi dari semua faktor-faktor kehinaan dan
ketundukan kepada selain Allah. Hakikatyang menF
buatnya meninggi dari dirinya sendiri. Meninggi
dari syahwatnya yang menghinakan, keinginannya
yang menggebu, serta ketakutan dan keinginannya
dari manusia dan selain manusia.

Dan, ketika hati manusia meninggi dari semua
itu, maka tidak ada seorang pun yang mempunyai
perangkat untuk menghinakan dan menundukkan-
nya. Karena pada hakikatnya, yang membuat manu-
sia hina adalah syahwat dan keinginannya, juga ke
takutan dan obsesinya. Karenanya, siapayang me
ninggi dari semua ifu, maka ia telah meninggi dari
semua sistem, segala hal, dan semua manusia. Ini-
lah kemuliaan sebenarnya yang mempunyai ke-
kuatan, ketinggian, dan kekuasaan!

Kemuliaan bukanlah sikap pemberontakan ter-
hadap kebenaran han berpegang kepada kebatilan.
Bukan pula penyelewengan yang tenggelam dalam
dosa. Bukan tindakan melanggar segala aturan un-
tuk mengikuti keingihan dan menuntaskan syahwal
Bukan kekuatan buta yang bertindak tidak benar,
tidak adil, dan tidak baik. Sama sekali bukan seperti
itu!

Namun, kemuliaan adalah sikap meninccl dari
syahwat dan nafsu, meninggi dari ikatan dan kehi.
naan, dan meninggi dari ketundukan kepada selain
Allah. Selanjutrya kemuliaan itu adalah ketundukan
dan khusyu kepada Allah; takut dan bertalnva kepa-
da Allah, serta muraqabah kepada Allah dalam ke-
adaan senang maupun susah. Dari kefundukan ke
padaAllah ini, maka menjadi meninggiiah dahi ma-
nusia itu. Dart khnsyyahkepada Allah ini, menjadi te-
guhlah pribadi itu dari semua hal yang menimpa-
nya. Dan dari muraqabah kepadaAllah ini, maka ji-
wa manusia hanya mencurahkan fokusnya untuk
mencari ridhaAllah.

Ini adalah tempat perkataan yang baik dan amal
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saleh dari pembicaraan tentang kemuliaan. Dan, ini
adalah hubungan antara makna ini dan makna itu
dalam konteks Al-Qur' an ini. Kemudian dilengkapi
dengan halaman sebaliknya,

". . . D an lrang- lrang y ang mer encanakan luj ahatan
bagi merekn aab yang knas. Dan, renrann jaltttt merekn

aknn hancur. " (Faathir: 10)

Kata yamkuruun dalam ayat ini bermakna "me-

rencanakan". Namun, makna itu diungkapkan de
ngankata yamkuruun itu karena penggunaan kata
ifu seringkali dalam konotasi buruk. Dan, mereka
itu mendapatkanazab yang keras. Di samping itu,
rencana jahat mereka akan hancur binasa Tidak hi-
dup dan tidak berbuah. Ungkapan ini sejalan dengan
pembicaraan tentangpenghidupan bumi dan pem-
buahannya pada ayat sebelumnya.

Orang-orang yang membuat rencana jahat ter-
sebutberlaku seperti ihr karena ingin mendapatkan
kemuliaan yang palsu, dan kemenangan yang semu.
Pada zahirnya mereka adalah orang-orang yang
mulia, terhormat, dan kuat. Namun, perkataan yang
baiklah yang naik kepada Allah, dan amal saleh itu-
lah yang mengangkatnya kepada Allah. Dengan
kedua hal itulah, terwujud kemuliaan dalam makna-
nya yang luas dan menyeluruh.

Sedangkan rencana jahat, dalam bentuk ucapan
dan perbuatan, bukanlah jalan menuju kemuliaan,
meskipun dalam beberapa kesempatan ia dapat
mewujudkan kekuatan despotis. Namun, kekuatan
despotis ini akan berakhir kepada kehancuran dan
az,ab yangkeras. Ini merupakan janji Allah, dan Allah
tidak mengingkari janji-Nya- Meskipun, Allah mem-
berikan tempo bagi orang-orang yang membuat
rencana jahat itu hingga datang waktunya yang
telah ditetapkan dalam rencanaAllah yang pasti.

Penciptaan Manusia
Setelah ifu datang pemandangan tentang tum-

buhnya manusia yang pertama kali, setelah pembi.
caraan tentang tumbuhnya seluruh kehidupan dari
air. Kemudian menyebut apa yang menyertai per-
tumbuhan ifu, berupa hamilnya peruf juga tentang
usia panjang dan usia pendek. Dan, semua itu ada
dalam ilmu Allah yang tersembunyi.

' (;J KG * *fi o i,;:j iK:t;x,;
l*tY:. - *5 ft4 t, u3 -+LJ c;

:^W' +Lf# e^t y"r o,fi :Si 
*3,:+t9'

'Dan Allah menciptaknn knmu dari tanah kemudian

dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu ber-

pasangan Aaki-mki dan wanita). Tidnk ada seorang

w anita pun mmgandung dan tidak (puln) melahir knn
meLainlmn dmgan sepmgetahuan- Ny a. Dan seknli- knli
tidak dip anj anglwn umur s e orang y ang b erumur p anj ang

dnn tidak puln dikurangi umurnya, mel.ainkan (sudnh

ditetaplun) dalnm Kinb (Lauh Mahfu<h). Sesungguh-

nya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah."
(Faathir: 11)

Isyarat kepada pertumbuhan pertama dari tanah
itu sering disebut dalam Al-Qur'an. Demikian juga

isyarat kepadafase pertama kehamilan, yaitu nutfah.

Tanah adalah unsur yang tak ada kehidupan pada-

nya. Sementara nutfah adalah unsur yang padanya

terdapat kehidupan. Dan, mukjizat yang pertama
adalah mukjizat kehidupan ini yang tak ada seorang
pun yang tahu bagaimana ia datang;juga bagaimana

ia hinggap di unsuryang pertama.
Hal ini masih menjadi misteri yang tersembunyi

bagi manusia. Dan, ia adalah hakikat yairg ada di
depan mata dan dapat dilihatnyata,sehingga tak ada
jalan untuk melarikan diri dari menghadapinya dan
mengakuinya. Dan, petunjuknya atas Sang Pencipta
Yang Mahahidup dan Maha Berkuasa adalah pehrn-
juk yang tak mungkin ditolak.

Kondisi itu dan transformasi dari tidak hidup
kepada hidup adalah transformasi yang jauh, yang
lebih besar dan lebih berarti dari semua dimensi
waktu dan tempat. Perenungan atas transformasi
ini tak akan berakhir dan tak membuat jemu hati
yang trldup yang merenungi rahasia-rahasia wujud
yang menakjubkan ini. Dan, setiap rahasia lebih
besar dari yang lain dan bentuknya lebih menak-
jubkan.

Transformasi berikubrya adalah dari nutfah yang
mencerminkan fase satu sel menuju satu ciptaan
yang lengkap dan utuh, dalam bentuk janin. Yaitu,
ketika menjadi jelas kelamin lelaki atau wanita, dan
terwujud bentuk yang disinggung oleh Al-Qur'an
dalam ayat ini,

"...Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan
(nki-laki dnn wanita). . .. " (Faathir: 11)

Baikyang dimaksudkan itu adalah Dia menjadi.
kan kalian lelaki dan wanita ketika kalian masih
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berbentuk janin, maupun yang dimaksud adalah
menjadikan kalian berpasangan setelah kelahiran
kalian, dengan memperkawinkan antara lelaki dan
wanita. Transformasi dari nuffah kepada dua jenis

manusia yang berbeda ini merupakan transformsi
yang amat jauh!Alangkah jauhnya jarak antara sel
yang satu ketika dalam bentuk nuffah dengan sosok
manusia yang susunan tubuhnya amatkompleks ihr,
yang penuh dengan perangkat tubuh yang mempu-
nyai pelbagai fungsi. Alangkah jauhnya perbedaan
antara sel yang tidak jelas itu dengan ciptaan yang
penuh dengan pelbagai keistimewaan ktrusus terse
but.

Kita perhatikan sel yang sederhana ini terpecah
dan berkembang biak. Kemudian masing-masing
kumpulan tertentu tersusun dari sel-sel yang ber-
kembang ifu sehingga membentuk satu anggota
tubuh tertentu yang mempunyai fungsi dan sifat
tertentu. Setelah itu saling kerja samanya anggota-
anggota tubuh ini, saling sejalan dan menyatu, se
hingga menjadi makhluk yang satu dalam bentuk
yang menakjubkan ini. Juga menjadi maktrlukyang
mempunyai kekhasan tersendiri dibandingkan se-

Iuruh makhluklainnya dari sesama jenisnya. Bah-
kan, dibandingkan dengan orangyang paling dekat
dengannya. Sehingga, tidak pernah ada dua makh-
lukyang sama persis.

Semua itu berasal dari nuffah yang tak mempu-
nyai ciri khas sama sekali yang dapat kita indra!

Kemudian kita perhatikan sel-sel ini hingga men-
jadi berpasangan, yang mampu melakukan pertum-
buhan baru dengan nutfah yang baru, yang ber-
langsung dalam fasefase yang sama, tanpa penyele
wengan. Semua itu merupakan sesuatu yang me
nakjubkan yang tak pernah habis keanehannya. Ka-
rena itulah, dalam Al-Qur'an sering disinggung
secara terulang tentang kejadian supranatural yang

tak diketahui rahasianya itu. Bahkan, ia adalah keja-
dian-kejadian supranatural yang tak diketahui raha-
sia-rahasianya! Dengan tujuan agar manusia meng-
gunakan hatinya untuk merenunginya. Juga agar
ruh mereka terbangqn dengan disebutnya hal itu
secara berulang-ulang!

Di samping isyarat ini, di sini juga dipaparkan
bentuk semesta ilmu Allah (seperti bentuk-bentuk
yang disebut dalam surah Saba). Yaitu, bentuk ilmu
Allah yang menyeluruh tentang seluruh kehamilan
yang dikandungolehwanita di mukabumi ini selu-

ruhnya,

"...Dan tidak ada senrang wanita pun mengandung

dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan se-

pengetahuan- Ny o. ... " (Faathir: 11)

Nash ini melewati betina wanita hingga betina
hewan; burung, ikan, hewanmelata, dan serangga.
Dan yang lainnya, yang kita ketahui maupun yang
tidak. Semuanya hamil dan melahirkan hingga
makhluk yang berfelur sekalipun, karena telur me-
rupakan satu bentuk kehamilan tersendiri. Yaitu,
janin tidak hmbuh dalam hrbuh induknya, tapi hrrun
dalam bentuk telur. Setelah itu ia melanjutkan per-
tumbuhannya di luar tubuh induknya dengan de
kapan induknya atau pemanasan buatan sehingga
menjadi janin yang lengkap. Setelah itu ia keluar da-

ri cangkang telur ihr dan melanjutkan pertumbuhan
normalnya.

Ilmu Allah meliputi seluruh kehamilan dan selu-
ruh kelahiran dalam semesta yang luas ini!

Penggambaran ilmu Allah yang mutlak dalam
bentukyang menai<jubkan ini bukanlah suatu ciri
gaya penggambaran yang dihasilkan otak manusia
atau kecenderungannya, tidak dalam pola pandang
dan tidak pula dalam pengungkapan-seperti telah
kami katakan dalam surah Saba'. Hal itu sendiri su-
dah menjadi buli:ti bahwaAllahlah yang menurun-
kanAl-Qur'an ini. Ini merupakan salah satu ciriciri
yang menunjukkan keilahian sumber Al-Qur' an.

Begifu juga dengan pembicaraan tentang umur
dalam ayatyang sama ini,

"...Dan seknli-kali tidnk dipanjanglmn umur sezrang

y ang b numur p anj ang dan itnit p it" al*ur angi umur -

ny a, mzlninlmn (sudnh dilenpknn) dalam Kitat (Lauh
Mahfu<h) Sesungguhny a y ang demikian itu b agi AIInh
adalnh mudah." (Fiaathir: 11)

Hendaknya imajinasi kita merenungkan dan
memperhatikan seluruh makhluk hidup di alam
semesta ini fterupa pohon, burung, hewan, manusia
dan lainnya) dalam pelbagai benfuk, sosok, macarn,
jenis, tempat, dan wakhr. Kemudian membayang-
kan bahwa masing-masing individu dari kumpulan
makhluk ini diberikan usia sesuai dengan takdir
yang telah ditentukan-Nya, dan sesuai dengan ilmu
yang berkaitan dengan individu ini, yang memper-
hatikannya, baik ia berusia panjang maupun pendek.

Batrkan, hal itu berkaitan dengan seluruhbagran
dari setiap individu. Baik ia berusia panjang maupun
pendek. Seperti daun dari pohon itu, yang panjang
umurnya, atau layu, atau jatuh dalam waktu dekat.
Sayap dari burung ihr yang lama bertahan atau jahrh

bersama tiupan angin. Tanduk hewan ihr, yang lama

A
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bertengger atau hancur ketika hewan itu bertarung
dengan hewan lain. Mata atau rambut manusia ihr,
bertahan atau jatuh sesuai dengantakdiryang dike
tahuiAllah,

Semua itu " (sudah ditetapkan) dal"am Kinb (Lauh

Mahfu<h),"berada dalam ilmu Allah yang meliputi
segala sesuatu. Dan, hal itu sama sekali tak mem-
buat lelah atau susah,

"...Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allnh adalah

mudah."(Faathir: 11)

Jika imajinasi kita merenungkan hal ini duul mem-
perhatikannya; kemudian kita bayangkan apa yang

terjadi setelahnya... makayang ada adalah perkara
yang menakjubkan sekali. Ia mengarah kepada ha-

kikat yang tak pernah disentuh oleh pikiran manusia
seperti ini. Mengarah kepada gambaran hakikat ini
dan menggambarkannya dalam bentuk yang tidak
biasa bagi manusia juga. Namun, ia adalah kecende
rungan Ilahi yang khusus kepada perkara yang me
nakjubkan ini.

Memberi usia adalah dengan memperpanjang
ajal dan bilangan tahun; sebagaimana halnya dengan

memberikan keberkahan dalam umur, taufik dalam
menggunakan umur itu sehingga membuahkan
hasil, serta memenuhinya dengan perasaan, gerak,

kerja, dan pengaruh. Demikian juga dengan ber-
kurangnya umur adalah dengan mengurangi bilang-
an tahun, atau mencabut berkah dari umur itu dan
menggunakannya dalam main-main, sia-sia, ke-
malasan, dan kekosongan.

Bisa saja satu jam sama nilainya dengan satu per-
jalanan usia, jika diisi dengan pemikiran dan pera-

saan, serta dilengkapi dengan kerja dan pengaruh
yang baik. Sementara bisa saja satu tahun lewat da-

lam keadaan kosong melompong tak ada nilainya
dalam timbangan kehidupan, juga tidak ada bobot-
nya di sisiAllah!

Semua itu ada dalam Ktab (Lauh Mahfuzh) darr
seluruh makhluk dalam alam semestaini, yangtak
diketahui batas-batasnya kecuali oleh Allah.

Dan, jamaahjamaah adalah seperti individu-indi-
vidu. Bangsa-bangsa sama seperti pribadi-pribadi.
Semuanya diberikan usia panjang atau pendek Dan,
nash Al-Qur'an mencakup hal itu.

Bahkan, benda-benda juga seperti makhluk hi-
dup. Saya dapat membayangkan batu yang diberi-
kan usia, gua yang diberikan usia, sungai yang dibe
rikan usia. Maka, batu yang habis usianya atau pen-

dek usianya akan hancur menjadi kepingan-keping-
an kerikil. Gua yang berakhir atau pendek usianya

akan hancur atau tertutup. Demikian juga sungai
yang berakhir atau pendek usianya akan kering
atau hilang!

Dan, di antara benda-benda yang dibuat oleh
tangan manusia juga demikian. Bangunan yang
panjang usia atau pendek usianya. Perangkat yang
panjang usia ataqpendek usianya. Pakaian yang
panjang usianya atau pendek. Semua ihr mempunyai
usia, yang tercatat dalam Kjtab (Lauh Mahfuzlt) se
bagaimana halnya manusia.

Semuanya merupakan urusan Allah Yang Maha
Mengetahui.

Membayangkan hal itu seperti ini akan membuat
hati terbangun untuk merenungi semesta ini dengan
perasaan dan cara yang baru. Hati yang merasakan
bahwa tangan Allah dan mata-Nya mengawasi se
gala sesuahr dengan ketelitian seperti ini, akan sulit
unfuk lupa, lalai, atau tersesat. Karena setiap kali ia
menengok, ia akan dapati tangan Allah. Ia dapati
mata Allah yang mengawasinya. Ia dapati penjagaan

Allah. Dan, ia dapati kekuasaan A[ah yang tercer-
minkan dan berkaitan dengan segala sesuatu dalam
wujud ini.

Seperti inilah Al-Qur'an membuat hati menjadi
hidup!

Ditundukkannya Alam unhrk Manusia
Redaksi Al-Qu5'an selanjutnya bergerak ke arah

lain dalam perjalanan alam semesta yang beragam
arahnya ini. Ia bergerak ke pemandangan air di bu-
mi ini dari sisi tertentu. Sisi keragaman air. Adayang
tawar dan ada yang asin. Keduanya berpisah dan
bertemu, dengan kehendakAllah, unfuk kepenting-
an manusia.

'Dan tiada sama (antara) dua lnut; yang ini tawar,
segar, sednp diminum dnn yang lnin asin lngi pohit. Dan,
dari masing-mnsing lnut itu kamu dnpat memnlan dn-
gtng yang segar dan knmu dapat mengeluarkan per-
hinsan yang d"apat lmmu mem.alwinya. Pada mastng-

masingnya kamu lih"a.t lmpal-knpal berlnyar membelnh
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laut supaya knmu dapat mencari knrunia-Nya dan su-
paya knmu bersyukur." (Faattrir: 12)

Kehendak Allah dalam membuat keragaman da-

lampenciptaan airadalah amat jelas; dan dibaliknya
terdapat hikmah yang jelas. Air yang tawar dan enak
diminum, kita ketahui satu segi dari hikmah Allah
padanya ketika kita menggunakan air itu dan memi-
numnya. Dan, ia adalah fondasi kehidupan bagi se
luruh makhluk hidup. Sedangkan air yang asin, yai-

tu air lautan, tentang hal ini seorang pakar menerang-
kan tentang ketentuan yang men*jubkan dalam
ranczrngan alam semesta yang besar ini.

"Meskipun adanya produksi gas dari bumi se-
panjang masa yang mayoritasnya beracun, namun
udara pada kenyataan tetap tak mengalami polusi,
dan tak mengalami perubahan dalam tingkatan ke-
seimbangannya yang dibutuhkan bagi wujud manu-
sia di muka bumi. Dan, penyeimbang yang menga-
gumkan adalah hamparan air yang luas di lautan ihr,
yang darinya manusia mengambil unsur penopang
kehidupan, makanan, hujan, cuaca yang noSmal,
dan tumbuhan. Dan, akhirnya manusia itu sendiri. "
(A Crisy Morrison, KetuaAkademi Ilmu Pengeta-
huan New York, dalam Manusia tidak Berdiri Sen'
diril.

Dalam beberapa hikmah penciptaan dan keraga-

man yang terungkap bagi kita itu, terdapat rencana
dan pengafuran. Juga keserasian dan keseimbang-
an yang sebagiannya berdiri di atas sebagian yang
lain dalam kehidupan semesta ini dan sistemnya.
Hal ini tak adayang menciptakan selainAllah, Sang
Pencipta semesta ini dan apayang ada di dalamnya
serta makhluk yang ada di dalamnya. Keserasian
yang detail ini tidak mungkin datang secara kebetul-
an sama sekali. Dan, isyarat k'epada perbedaan dua
lautan itu mengindikasikan makna tujuan dalam
pembedaan ini dan dalam semuapembedaanyang
lain. Dalam surah ini nanti ada beberapa isyaratkepa-
da beberapa contoh darinya dalam dunia perasaan,

arah, nilai, dan timbangan-timbangan.
Kemudian dua lautan yang berbeda bertemu da-

lam penundukannya untuk kepentingan manusia,

"...Dan dari masing-masing Laut itu knmu dapat me-

makan dagingyang segar dan knmu dapat mengeluar-

kan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Padn
masing-masingny a kamu lihnt kap al- kap al b erlay ar
membelah lnut...." (Faathir: 12)

Daging segar itu adalah ikan dan hewan-hewan
laut yang beragam jenisnya. Sedangkan, perhiasan
ifu dibuat dari mutiara dan marjan. Dan, mutiara itu

terbentuk dalam tubuh beberapa macam kerang,
yang terjadi karena masuknya benda asing seperti
butiran pasir atau air ke dalam tubuh kerang itu. Ke
mudian benda itu merangsang tubuh kerang untuk
mengeluark an enzim tertentu yang mengelilingi
benda asing itu, dengan tujuan agar benda ifu tak
menyakiti bagian palam tubuh kerang yang lunak.
Setelah lewat beberapawakhr tertentu, maka enzrn
itu pun mengeras, dan berubahlah menjadi mutiara!

Sementara marjan adalah tumbuhan hewan yang
hidup dan membentuk sekelompok marjan yang
terbentang di lautan dan kadang-kadang mencapai
beberapa kilometer panjangnya. Dan, terus bertam-
bah banyak sehinggaterkadang menjadi ancaman
bagi kapal yang berlayar, dan bahaya bagi makhluk
hidup yang terjebak dalam celahcelahnya! Ia dapat
dipotong dengan cara tersendiri dan darinya kemu-
dian dibentuk perhiasan!

Kapal itu dapat mengarungi lautan atau sungai
besar sesuai dengan keistimewaan yang diberikan
oleh Allah dalam semesta ini kepada pelbagai hal.
Karena kepadatan air dan bentuk tubuh kapal itu,
maka kapal itu dapat mengapung di atas permukaan
air dan dapat mengarunginya. Demikian halnya de
ngan angin. Dan kekuatan-kekuatan lainnya yang
ditundukkan oleh Allah bagi manusia dan diajarkan-
Nya kepada manusia tentang bagaimana mengguna-
kannya, seperti kekuatan uap, listrik, dan kekuatan-
kekuatan lainnya. Semua ihr merupakan penunduk-
kan kekuatanyang dilakukan olehAllah bagi manu-
sia.

".. . Supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. . .. "
(Faathir: 12)

Yakni, dengan melakukan perjalanan dan per-da-
gangan, dan memanfaatkan ikan yang sega4 perhias
an, dan menggunakan air serta kapal di laut dan
sungai-sungai besar.

"...Dan supaya lamu bersyukur." (Faathtrz L2)

Karena Allah telah'memudahkan bagi kalian fak-
tor-fafttor pembawa kepada kesyukuran ihr. Dan, Dia
menjadikannya ada di depan mata kalian, yang mem-
bantu kalian untuk bersyukur.

Potongan surah ini ditutup dengan perjalanan
alam semesta dalam pemandangan malam dan siang.

Kemudian dalam penundukatr matahari dan bulan
sesuai dengan sistem orbiter yang telah ditetapkan
hingga waktu yang ditetapkan Allah.

1I, +1i e. it$i Ab\4ii e $i e;.
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S ',9,yl"A3ufiG-;ai
"D ia memasu kknn mal.am ke dalam siang dnn mema-

sukkan siang ke dalam malam.Juga menundukkan
matahari dan bulan, masing-masing beri alan menurut
waktu yang ditentuknn.... "(Faathir: 13)

Pemasukan malam ke siang, dan siang ke malam
dapat berarti dua pemandangan yang indah ifu. Pe
mandangan masuknya malam ke dalam siang, ke
tika cahaya menghilang sedikit demi sedikit, se-

mentara kegelapan masuk sedikit demi sedikit hing-
ga akhirnya terbenamlah matahari yang diikuti de
ngan kegelapan yang merambat secara perlahan.

Juga pemandangan masuknya siang ke dalam malam,
ketika datang waklu pagi, dan berpendarnya cahaya
sedikit demi sedikit, sementara kegelapan hilang
sedikitdemi sedikit, yang diakhiri dengan terbibrya
matahari dan menjadi sempurnalah cahaya.

Demikian juga hal itu dapatberarti panjangnya
malam, yang memakan sebagian dari siang, dan se-

akan-akan ia masuk ke dalamnya. Juga panjangnya
siang, sementara dia memakan malam, dan seakan-
akan ia masuk ke dalamnya. Kedua makna itu dapat
menjadi makna yang dimaksud ayat tersebut, de-

ngan safu redaksi.
Semua itu merupakan pemandangan yang mem-

bawa hati berjalan dalam diam. Juga memenuhinya
dengan perasaan keagungan dan ketalnvaan; ketika
dia melihat tangan Allah memegang garis ini dan
menekuk garis itu, menarik benang ini dan me-
ngendurkan benang itu. Dalam sistemyang detail
dan berlangsung tanpa terlambat sekalipun dan tan-
pa mengalami kekacauan. Tidak pernah mogok se
hari pun atau setahun pun sepanjang abad-abad
yang panjang.

Penundukkan matahari dan bulan, serta perja-
lanan keduanya menuju ajal yang ditentukan bagi
keduanya, dan yang hanya diketahui oleh Pencipta
keduanya. Semua itu juga satu fenomena yang dili-
hat oleh semua manusia, baik ia mengetahui bobot
keduabenda langititu, jenis keduanya di antara se
kalian planet dan bintang, orbitkeduanya, perputar-
annya dan jaraknya. Atau, ia tak mengetahui ini se-

mua. Karena keduanya tampil dan lenyap di depan
semua orang, kemudian naik dan furun di depan
semua pandangan manusia.

Gerakan yang terusmenerus ini, yang tak pernah
berhenti dan takpernah terganggu, adalah gerakan
yang dapat dilihat semua orang, yang untuk me-
renunginya tak perlu ilmu pengetahuan tertentu

atau matematika! Oleh karena itu, ia adalah tanda
kekuasaan Allah yang dibeberkan di lembaran alam
semesta bagi semua akal manusia dan bagi semua
generasi juga. Saat ini kita dapat mengetahui ilmu
yang zahir tentang keduanya dalam skala yang lebih
banyak dari orang-orang yang menjadi audiens N-
Qur'an ini pertama kalinya. Tapi, ini tidak penting.

Namun, yang penting adalah bahwa ayat tersebut
memberikan sugesti kepada kita sebagaimana ia
memberi sugesti kepada mereka, menggetarkan
hati kita sebagaimana telah menggetarkan hati me-
reka, dan merangsang kita untuk merenungi dan
menyaksikan tangan Allah Yang Maha Pencipta ke
tika bekerja dalam alam semesta yang menakjubkan
ini sebagaimana hal ifu telah merangsang tadabbur
mereka- Karena kehidupan yang sebenarnya adalah
kehidupan hati.

Dalam naungan pemandangan-pemandangan
yang beragam dan mendalam maknanya itu serta
mempunyai kekuatan yang besar, Al-Qur'an mem-
berikan komentar yang berisi penjelasan hakikat
Rububiyyah, dan batilnya semua ldaim kemusyrik-
an, serta kerugian yang akan didapati oleh orang-
orang musyrik pada hari Kiamat,

<,ji'u.!v"jt|fJX"ft;ff iAis
}!;iol S />\e:"K$_v -sJ', -*
'K6r4i(W1'bi€;\5:i
/.+Jr&;;5J!'*,s;x"tgiiig
". . .Yang (bnbuat) dnnikian itul"ah All"oh Tilhnnmu, lu-

punyaan-Nyalnh kerajaan. Dan, orang-orang yang lu-
mu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-
apawal.aupun setipis kulit ari.Jila knmu menyeru me-

rekn, mmekn tinda mmdmgar seruanmu ; dnn /talnu me -

reka mmdengar, mueka tidak dapat mempulcenankan
permintnanmu. Dan, di hnri Kinmnt merekn aknn mzng-

ingkari kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat
membui luterangan kepadamu seputi yang diberiknn
okh Yang Maha Mengetahui." (Faathir: 13-1a)

Yang berbuat demikian itu, Yang mengirim angin
pembawa awan, Yang menghidupkan tanah setelah
matinya, Yang menciptakan kalian dari tanah, Yang
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menciptakan kaiian berpasang-pasangan, Yang me
ngetahui apa yang dikandung semua wanita dan
yang dilahirkannya, Yang mengetahui apayang di-
berikan usia panjang dan yang pendek usianya, Yang

menciptakan dua lautan, Yang memasukkan malam
ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam
malam, serta menundukkan matahari dan bulan, dan

keduanya berjalan hingga ajal yang telah ditentukan
ihr... adalah "Allah Tuhanmu."

"Kepuny aan- Ny alah luraj aan. D an, orang- orang

yang knmu seru (sembah) selnin Allnh tiadn mempunyai

apa-apa walaupun setipis kulit ari. " Hingga kulit ari
yang tipis ini, tidak dimiliki oleh orangorang yang
disembah mereka di sampingAllah itu!

Setelah itu AlQur'an memfokuskan untuk mem-
bongkar hakikat mereka.

"..Jila knmu menleru merekn, mnekn tindn mmdmgar
seruanmu...." (Faathir: 14)

Mereka adalah berhala, pafung, pepohonan, bin-
tang, planet, malaikat, atau jin. Semuanya pada ke-
nyataarurya tidak memiliki apa-apa meskipun setipis
kulit air. Semua tak mendengarkan penyembah-pe
nyembah merekayang sesat. Baik itu mereka tak
mendengarnya sama sekali, maupun tidak mende
ngar ucapan manusia.

". . . D an lalau merelm men dengar, mne kn tidak dap at
memp er lcenanknn permintaanmu. . . . "

Seperti jin dan malaikat. Karena jin tak dapat
memperkenankan permintaan seseorang. Demikian
juga malaikat tidak dapat memperkenankan per-

mintaan orang-orang sesat.

Ini dalam kehidupan dunia. Sedangkan pada hari
kiamat, maka merekayang disembah itu berlepas
diri dari kesesatan dan orang-orang sesat itu,

".. .Dan, di hnri kiamat mereka aknn mengingknri lrc-

muqrikanmu...."

Yang mengatakmt ini adalah A[ah Yang Maha
Mengetahui tentang segala hal, dan segala perkara,

tentang dunia dan akhirat.

"...Dan tidak adayangdapat rnembni lceterangan lce-

padamu seperti yang diberikan oleh Yang Maita Me-
ngetahui." (Faathir: 14)

Dengan demikian, selesailah potongan surah ini.
Perjalanan ini dan pemandangan tentang pelbagai

alam itu pun ditutup. Dan, darinya hati manusia
mendapatkan bekal yang mencukupi untuk ke-
hidupannya seluruhnya, jika ia dapat mengambil
manfaat dari bekal itu. Karena cukuplah bagi hati

manusia satu potong surah, jika yang ia inginkan
adalah petunjuk, dan jikayang ia cari adalah bukti
kebenaranl

l4lfi,iJ 4i 5y-:r -u:t A ;ui &-*
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"Hai manusia" kamulah yangberkehendak ke-
pada Allah; dan Allah Diatah YanglVlaha kaya
(ddak memerlukan sesuatu) lagi MahaTerpuji.
(ls)Jika Dia menghendaki niscaya Dia memus-
nahkan kamu dan mendatangkan makhluk
yang baru (untuk menggantikan kamu). (16)

Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit
bagi Allah. (17) Dan, orang yangberdosa tidak
akan memikul dosa orang lain.Jika seseorang
yang berat dosanya memanggil (orang lain)
unhrk memikul dosanya itu, dadalah akan dipi-
kulkan untuknya sedikitpun meskipun (yatg
dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesung-
guhnya yangdapatkamu beri peringatan hanya
orang-orang yang takut kepada azab Thhannya
(sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan me-
reka mendirikan shalal Barangsiapa yang men-
sucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan
diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada
Alahlah kembali(mu). (18) Tidaklah sama or:rng
yang buta dengan orang yang melihar (19)

'\f,iitj't-\i"ti6&3j!\t;Jli.ijs
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Tidak (p"tu) sama gelap gulita dengan cahaya,
(20) tidak (pula) sama yang teduh dengan yang
panas, (21) dan tidak (pula) sama orang-orang
yang hidup da^n orang-orang yang mati. Sesung-

guhnya Allah memberi pendengaran kepada
siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-
kali tiada sanggup menjadikan orang yang di
dalam kubur dapat mendengar. (22) Kamu ti-
dak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
(23) Sesungguhnya Kami mengutus kamu de-
ngan membawa kebenaran sebagai pembawa
berita gembira dan sebagai pemberi peringat-
an. Dan, tidak ada suatu umat pun melainkan
telah ada padanya seorang pemberi peringatan.
(2a) Danjika mereka mendustakan kamu' maka
sesungguhnya orang-orang yang sebelum me-
reka telah mendustakan (rasul-rasulnya). Kepa-
da mereka telah datangrasul-rasulnya dengan
membawa mukj izat yang nyat4 Zubur, dan kitab
yang m6mberi penjelasan yang sempurna. (25)

Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir;
maka (lihatlah) bagaimana (hebabrya) akibat
kemurkaan-Ku.' (26)

Pengantar
Sekali lagi Al-Qur'an kembali menyerukan ma-

nusia uptuk melihat hubungan mereka denganAllah,
dan melihat diri mereka. Kemudian kembali berbi.
cara kepada Rasulullah untuk menghibur beliau atas

kesulitan yang beliau hadapi. Juga hiburan bagi diri
beliau setelah melihat penolakan dan kesesatan
orang{rang yang beliau dakwahi, seperti halnya pa-

da potongan kedua dari surah ini.
Di sini ditambahkan isyarat kepada kenyataan

bahwa tabiat petunjuk tidaklah sama dengan tabi.at

kesesatan. Perbedaan antara kedua tabiat tersebut
adalah sesuatu yang mendasar dan dalam, seperti
mendasarnya perbedaan antara buta dan melihat,
kegelapan dan cahaya, teduh dan panas, sertakema-
tian dan kehidupan. Hal ini sebagaimana antara pe-

tunjuk, melihat, cahaya, keteduhan, dan kehidupan
terdapat hubungan dan kemiripan. JuSa sebagaima-

na antarakebutaan, kegelapan, panas, dan kematian
terdapat hubungan dan kemiripan pula. Kemudian
perjalanan ini berakhir dengan menunjukkan akhir
kematian para pendusta, yang berfungsi sebagai pe-

ngingat dan pemberi peringatan.

Manusia Berkehendak kepada Allah
Yang Mahakaya

it$ri,iJ7i-:y:vsi5\JuivL"*
t"*"t*iu;",-11sr,rgFt

&:"*Y\J'ai6
"Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada

Alkh; dnn Allah Dialah Yang Mahaknya (tidak me-

merlukan sesuatu) lagt Maha Terpuji.Jikn Dia meng-

hendnki, niscay a Dia memusnahkan kamu dnn menda-

tangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kn-

mu). Dan yang demikian itu selwli-kali tidak sulit bagi

Allah. " (F aathir: 15- 17)

Manusia perlu diingatkan terhadap hakikat ini
ketika mengajak mereka kepada petunjuk, dan ber-
juang mengeluarkan mereka dari kegelapan menu-
ju cahayaAllah dan petunjuk-Nya. Merekaperlu di-

ingatkan bahwa mereka amat miskin dan memerlu-

kan Allah. Sementara Allah Mahakaya dan tak me-

merlukan mereka sama sekali. Adapun ketika me-

reka diseru untuk beriman kepada Allah, beribadah

kepada-Nya dan memuji-Nya atas nikmat-nikmat-
Nya, maka ketika itu sebenarnyaAllah sama sekali
tidak memerlukan ibadah dan pujian mereka. Kare-

na, Dia sudah terpuji dengan zat-Nya.

Mereka juga tak dapat melemahkan Allah. Mere
ka sama sekali tak berharga bagi.Nya. Sehingga, ji-

ka Dia kehendaki, maka Dia binasakan mereka un-

tuk kemudian D ia datangkan makhluk baru dari je-

nis mereka, atau jenis lain yang Dia ciptakan di muka

bumi. Dan, hal itu bagi.Nya amat mudah.
Manusia perlu mengingat hakikat ini. Sehingga,

mereka tak terjebak dalam perasaan tertipu, de-

ngan menyangka bahwa Allah amat memerlukan
mereka. Karena perlunyaAllah atas mereka, maka

Dia mengutus para rasul kepada mereka untuk ber-
juang mengembalikan mereka dari kesesatan menu-
ju petunjuk, dan mengeluarkan mereka darikege-
lapan menuju cahaya. Demikian yang mereka sang-

kakan tentang Allah.
Diri merekajuga tertipu ketika mereka menyang-

ka bahwa mereka amat berharga bagi Allah! Dan,

menyangka bahwa jika mereka mendapatkan pe-

tunjuk dan beribadah kepada-Nya, maka hal itu akan

menambahkan sesuatu pada kerajaan Allah! Pada-

hal, Allah Mahajaya dan MahaTerpuji.
Ketika Allah menganugerahkan hamba-hamba-
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Nya pemeliharaan dari-Nya, mencnrahkan rahmat-
Nyabagi mereka, dan memberikan merekapelba-
gai anugerah-Nya, maka Allah memperlakukan ham-
ba-Nya seperti itu sematakarena sifatkasih sayang-
Nya, luasnya anugerah-Nya, besarnya karunia-Nya,
dan pemberian-Nya. Karena, semua itu adalah sifat-

sifat yang melekat pada zat-Nya. Bukan karena para

hambaitu akanmenambahkan sesuatu bagi keraja-
an-Nya ketika mereka mendapatkan petunjuk, atau
akan mengurangi kerajaan-Nya dengan butanya me
reka. Juga bukan karena para hamba itu adalah
makhluk-makhluk langka, berharga, sulit dibuat la-
gi, atau sulit digantikan, sehingga Dia terus membe
rikan ampunan kepada mereka.

' Manusia akan tertegun dan bingung melihat anu-
gerah Allah dan pemberian serta karunia-Nya- Juga
ketika manusia yang kecil, lemah, bodoh, pendek,
dan tak mempunyai daya upaya, mendapatkan per-
hatian Allah dan penjagaan-Nya dalam kadar yang
demikian besar ini!

Padahal, manusia hanyalah penghuni kecil dari
penghuni-penghuni bumi ini. Sementara bumi ha-
nya planet kecil bagi matahari. Dan, matahari ha-
nyalah satu bintang dari bintang-bintang lain yang
tak terbilang jumlahnya. Padahal, bintang-bintang
itu hanyalah titik-titik kecil-meskipun bentuknya
amat besar-yang berserakan di angkasa luas yang
tak diketahui batasbatasnya oleh manusia. Dan, ang-
kasa yang amat luas itu yang padanya bintang-bin-
tang itu berserakan seperti titik-titikkecil, hanyalah
sebagian dari ciptaan Allah!

Kemudian manusia mendapatkan perhatian se
perti ini dari Allah. Dialah yang menciptakannya,
memberikan istikhlaf (kedudukan sebagai wakil
Allah) di muka bumi, dan memberikan mereka pel-

bagai perangkat kekhalifahan. Yakni, perangkat
kelhalifahan dalam bangun hrbuhnya dan sifat-sifat
dirinya, atau dengan penundukkan kekuatan-ke-
kuatan dan energi alam semesta yang diperlukan
untuk menjalankan tugas kekhalifahannya. Tapi,
makhluk ini kemudian sesat dan membangkang,
sehingga dia menyekutukan Rabbnya atau meng-
ingkari-Nya.

Setelah itu Allah mengutus para rasul kepada-
nya, safu orang rasul demi satu orang rasul. Juga
menurunkan kitabkitab suci-Nya kepada para rasul
itu dan memberikan mukjizat kepada mereka. Dan,
anugerah Allah itu terus mengalir sehingga pada Ki-
tab Suci.Nya yang terakhir diturunkan kepada ma-
nusia, terdapat kisah-kisah yang diceritakan untuk
manusi4 dan menceritakan tentang apayang terjadi

pada orangorang sebelum mereka. Juga berbicara
kepada mereka tentang diri mereka, dan menf ng-
kapkan kekuatan dan energi yang ada pada diri me-
reka, serta mengungkap kelemahan yang ada pada

mereka. Bahkan, Allah bercerita tentang si fulan dan
si fulan secara definitif. Sehingga, Dia berfirman,
"Engkau berbuat begini, dan engkau tak mengerja-
kan ini." Setelah itu Dia berfirman, "Inilah solusi ba-
gi masalahmu, dan inilah jalan keluar bagi problem-
mu!"

Semuaitu terjadi, padahal manusiahanyalah se
sosok penghuni kecil dari penghuni-penghuni bumi
ini. Bumi yang merupakan planet kecil dari planet-
planet matahari, yang terlihat amat kecil dalam wu-
jud yang besar ini sehingga hampir tak terasa! Allah-
lah Penciptalangit dan bumi ini, dan Penciptawujud
ini, besertaapayang adadi dalamnya dan makhluk
yang ada di dalamny4 dengan satu kata. Dan, dengan
semata mengarahkan kehendak-Nya. Dia Maha-
kuasa untuk menciptakan kembali yang sejenis de
ngan ifu dengan satu katapula, dan dengan sekadar
mengarahkan kehendak-Nya.

Maka, manusia hendaknya menyadari hakikat
ini dan menyadari betapa besarnya anugerah,
perhatian, dan rahmat Allah baginya. Hendaknya
mereka malu ketika mereka menghadapi anugerah
yang murni itu, perhatian yang tulus, dan rahmat
yang melimpah itu dengan pengingkaran, penolak-
an, dan pembangkangan.

Ia dari segi ini merupakan sentuhan nurani yang
penuh sugesti, di'samping ia adalah hakikat yang
murni dan nyata. Al-Qur'an menyentuh hati manusia
dengan hakikat-hakikat itu. Karena, hakikat itu keti-
ka tampak, ia akan lebih menyenhrh jiwa. Juga kare
na ia adalah kitab suci yang benar dan difurunkan
dengan membawa kebenaran. Sehingga, ia hanya
berbicara tentang kebenaran, hanya mengajarkan
kebenaran, hanya menyajikan kebenaran, dan ha-
nya menunjukkan kepada kebenaran.

Hakikat Tlrnggung Jawab Pribadi
Sentuhan lain dengan hakikat lain. Yaitu, hakikat

tanggung jawab pribadi, dan balasan pribadi yang
tak seorang pun dapat memberikan pertolongan ke
pada orang lain. Nabi saw. tidak perlu memberikan
hidayah kepada mereka dengan tujuan unhrk mem-
berikan keuntungan kepada diri beliau. Karena, Na-
bi saw. hanya akan dihisab sesuai dengan amal be
liau sendiri.
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Hal itu sebagaimana mereka masing-masing juga
akan dihisab dengan apayang telah dikerjakan. Ke-
mudian setiap orang menanggung perbuatannya,
yang tak seorang pun dapat membantu yang lain.
Maka, siapayang membersihkan dirinya, berarti ia
membersihkan diri untuk kepentingan dirinya sen-
diri. Dialah sendiri yang mendapat untung dari per-
buatannya ifu, bukan orang lain. Dan, semua perka-
ra berpulang kepada Allah,

t \ab 8W e,-s -A':],:v3ji;
A t^:-4,//(/</rt 4,. -zo)
+ .. d).-,"-ebb5iJ"Gr4Je

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa

orang hin.Jilm sesezrang yang buat dosanya memnnggil
(orang l"atn) untuk memikul dosanya itu, tind"alnh akan
dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang di-
pangqilnya itu) kaum kerabatnya.... "(Faathir: 18)

g 6i ;,i jt :+"4 Kfr.(g a* J,
'Dan barangsi"apa yang mmsucikan dirinya, saungguh-
nya ia mmsuciknn diri untuk lubaiknn dirinya sendiri.
Dan kepada Alkhkh kembali(mu). " (Faathir: 18)

Hakikattanggung jawab pribadi dan balasan itu
mempunyai pengaruh yang jelas dalam perasaan
akhlak dan prilaku- Perasaan semua pribadi adalah
bahwa ia akan diberikan balasan atas perbuatannya,
tidak dimintakan tanggung jawab atas perbuatan
orang lain, dan ia tidak dapat menghindarkan diri
dari tanggung jawab perbuatannya. Perasaan itu
merupakan faktor yang kuat dalam membangkit-
kan kesadaran dirinya untuk memuhasabah dirinya
sebelum ia dihisab! Sambil melepaskan diri dari se-
mua angan-angan menipu bahwa seseorang dapat
memberikan sesuatu manfaat bagi dirinya, atau
dapat memikulkan sesuatu dari tanggung jawab
dirinya.

Pada waktu yang sama,'ia juga faktor yang mem-
berikan ketenangan. Sehingga, seseorang tidak
khawatir akan dimintakan pertanggungjawaban
atas perbuatan salah masyarakabrya. Maka, iatidak
menjadi kehilangan harapan dan semangat atas per-

buatan pribadinya yang baik. Hal itu selama ia telah
menjalankan kewajibannya untuk memberikan nasi-

hat kepada masyarakatnya, dan berusaha menolak
mereka dari kesesatan, sesuai dengan kemampuan
yang ia miliki.

Allah tidak menghisab manusia secara berke-

lompok!Tapi, Dia menghisab mereka satu orang
per satu sesuai dengan perbuatan pribadinya dan
dalam batas-batas kewajibannya. Di antara kewajil>
an individu adalah memberi nasihat dan berusaha
melakukan perbaikan sejauh kemampuannya. Jika
ia telah melakukan hal itu, maka ia tidak dipertanya-
kan tentang keburakan yang dilakukan oleh masya-
rakat tempat ia tinggal. Tapi, ia hanya dihisab atas
perbuatannya saja. Demikian juga kesalehan ma-
syarakat tak memberikan manfaat baginya jika ia
sendiri tidak saleh. KarenaAllah tidak menghisab
hamba-hamba-Nya secara kelompok, seperti telah
kami katakan tadi!

Redaksional Al-Qur'an yang menggambarkan
hakikat ini dengan jalan penggambaran dalam Al-
Qur'an, memberikan pengaruh yang mendalam dan
membekas dalam diri manusia. Ia menggambarkan
setiap orang memikul bebannya. Sehingga, sese-
orang tidak memikul beban orang lain. Dan, ketika
seseorang merasa berat dengan bebannya, kemudi-
an ia meminta saudaranya yang paling dekat untuk
membantu memikul sedikit dari bebannya, niscaya
ia tidak akan dapati seorang pun yang memenuhi
permintaannya itu. Tiada seorang pun yang mem-
bantu memikul sebagian dari bebannya itu!

Ini adalah pemandangan kafilah yang setiap orang
memikul benar bawaannya dan berjalan di jalannya,

hingga ia berdiri di depan timbangan amal perbuat-
an dan penimbangnya! Ketika itu setiap orang me-
nampakkan kelelahannya dan memperhatikan ba-
waannya. Sehingga, ia tak memperhatikan kerabat-
nya yang jauh maupun yang dekat!

Setelah pemandangan kafilah yang lelah dan di-
berati bebannya itu, Al-Qur'an kemudian mengarah-
kan pembicaraarurya kepada Rasulullah,

"ifiG&,$t#i'";4i.ii3iiut_
+v""

". . . Sesungguhnya yang dapat knmu bni pningatan ha-
nya zrang-orangyangtakut lupada azpb Tuhnnnya (se-

kalipun) merekn tidak melihnt-Nya dnn mueka mendi-
riknn shnlat.. .. " (Faathir: 18)

Mereka itu adalah orang-orang yang berhasil di"
berikan peringatan. Mereka adalah orangorang ta-
kut kepada Rabb mereka walaupun mereka tidak
melihat-Nya. Dan, mendirikan shalat untuk berhu-
bungan dengan Rabb mereka dan menyembah-Nya.
Mereka itu adalah orang-orang yang mengambil
manfaat dari dakwatrmu, dan memenuhi dalnpahmu.
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Maka, engkau tak perlu merasa gelisah terhadap
orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan ti-
dak mendirikan shalat.

". . . Barangsiapa yang men| ucilmn dirinya, sesungguh-

nya ia menluciknn diri untuk kebailcan dirinya sen"diri

.... "(Faathir: 18)

Bukan unhrk kebaikan dirimu. Juga bukan untuk
orang selain dirimu. Namun, orang itu membersih-
kan dirinya unhrk kebaikan dirinya. Dan, berbersih
adalah makna yang lembut dan transparan, yang
mencakup hati, anggota hrbuh dan perasaan. Juga
mencakup perilaku, kecenderungan, dan pengaruh.
Ia adalah makna yang penuh sugesti.

". . . D an kep adn Allahkh lumb ali (mu). " (Faathir: 18)

Dialah yang menghisab amal perbuatan, dan
membei"ikan balasan. Sehingga, tak ada amal saleh
yang sia-sia, dan tak ada amal buruk yang terlupa-
kan. Dia juga tak menyerahkan masalah kepuhrsan
hukum dan balasan kepada selain-Nya, di antara
mereka yang menyimpang, lupa atau lalai.

Di sisi Allah, fidak akan sama antara keimanan
dan kekafiran, kebaikan dan keburukan, petunjuk
dan kesesatan. Juga tidak sama arfiara buta dan
melihat, kegelapan dan cahaya, teduh dan panas,

kehidupan dan kematian. Semuanya berbeda sifat-
nya dari dasarnya,

)jri{;Lri-k*;&:;S**ra;;s
\f,l;s;"t$i"fr_6&3j$lr\rDiv;$

$
"Tidakl"ah sanuz zrang yang buta dengan lrang )dng
melihnt. Tidnk (puln) sama gelap gulin dzngan calnya,
tidnk (puk) sama y ang teduh dnrryan y ang panas, dan
tidnk (puk) sanw nrang-zrang y ang hidup dnn orang-

nrang yang mati." (Faathrr: 19-22)

Di antara tabiat kekafiran, kebutaan, kegelapan,
panas, dan kematian terdapat hubungan. Sebagaima-

na ada hubungan antara tabiat keimanan, cahaya,
penglihatan, keteduhan, dan kehidupan.

Keimanan adalah cahaya: cahaya dalam hati, ca-

haya di anggota hrbuh, dan cahaya di indra manusia.
Cahaya yang menyingkap hakikat-hakikat sesuatu,
nilai-nilai dan kejadian, serta kaitan, hubungan, dan
dimensi-dimensi yang ada di antaranya. Seorang

beriman melihat dengan cahaya ini, cahayaAllah.
Sehingga, ia melihat hakikat-hakikat itu, dan berin-
teraksi dengannya. Maka, dia pun tak terganggu da-

lam perjalanannya dan tak terantuk langkahJang-
kahnya!

Keimanan adalah penglihatan, yang melihal Me
lihat dengan penglihatan yang hakiki dan benar, tan-
pa mengalami gangguan dan kerabunan. Sehingga,
mengantarkan pemiliknya ke jalan di bawah terang
cahaya, juga dalam keyakinan dan ketenangan.

Keimanan adalah tempat berteduh yang nyaman,
menenangkan jiwa, dan membuathati damai. Tem-
pat berteduh dari serbuan keraguan, kegelisahan,
dan kebimbangan dalam kebingungan yang gelap
tanpa dalil!

Keimanan adalah kehidupan. Kehidupan dalam
hati dan perasaan. Kehidupan dalam tujuan dan arah
perjalanan. Sebagaimana halnya ia adalah gerakan
yang membangun. Membuahkan. Berfujuan. Tidak
statis dan stagnan. Juga tidak main-main dan sia-sia.

Sementara kekafiran adalah kebutaan. Buta dalam
tabiat hati. Buta dari melihat tanda-tanda petunjuk.
Buta dari melihat hakikat wujud dan hakikat hu-
bungan-hubungan yang ada padanya. Juga buta me
lihat hakikat nilai-nilai, pribadi, kejadian, dan ba-
rang-barang.

Kekafiran adalah kegelapan atau kegelapan-ke
gelapan. Maka, ketika manusia menjauh dari kege
lapan dari pelbagai jenis dan bentuknya. Kegelapan-
kegelapan yang menghalangi penglihatan yang be
nar terhadap barang-barang.

Kekafiran juga siraman panas. Yang menularkan
ke dalam hati jilatan api kebingungan, kegelisahan,
ketidaktenangan dalam membidik tujuan, dan tidak
merasakan ketenangan menuju permulaan atau ak-
hir terjalanan hidup. Setelah itu berakhir pada pa-

nasnya neraka jahannam dan semburan azab dine-
raka!

Kekafiran adalah kematian. Kematian dalam nu-
rani. Keterputusan dari sumber kehidupan yang se
benarnya. Dan, terpisah dari jalan yang menyampai-
kan ke hrjuan. Juga ketidalanampuan untuk berinte
raksi dan memenuhi panggilan untuk mengambil
dari sumber yang hakiki, yang berpengaruh dalam
perjalanan hidup!

Masing-masing mempunyai tabiatnya. Dan,
masing-masing mempunyai balasannya. Hal ini dan
hal itu tak akan sama dalam pandangan Allah.
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Hiburan Allah untuk Nabi saw.

Di sini, Al-Qur'an mengarahkan pembicaraan ke
-pada Nabi saw. unfuk menghibur dan menyenang-

kan beliau, dengan cara menjelaskan batas-batas tu-

gas beliau dan kewajiban beliau dalam berdakwah
kepada Allah. Untuk kemudian meninggalkan per-

karayang terjadi setelah beliau menyampaikan dak-

wah tersebut kepada Pemilik urusan itu, yaitu Allah,

untuk Dia lakukan apa yang Dia kehendaki.
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"S esungguhny a Allah memb er i p endengaran kep ada

siapa yang diluhmdnki-Nya dnn lamu seknli-knli tindn

sangggtp menjadiknn orang yang di dalnm kubur dapat

mmdmgar. Kamu tidnk lnin hnny alnh s eorang p emb ui
peringatan. Sesungguhnya Kami mmgutus knmu dengon

membaua lceberutran sebagai pembauta berita gembira

dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ad'a suatu

umat pun melninkan telah ada padanya seorangpem-

bni p'eringatan.Jika muekn mmdustalun lamu, maka

sesungguhnya lrang-urang yang sebelum muelm telnh

mendustakan (rasul-rasulnya). Kepada mnekn telnh

dnnng rasul-rasulny a dengan membaw a muki i<nt y ang

ny ata, hbu4 dan kitab y ang memb tri p mj elnsan y ang

s empurnn. I{emudian AJil llzgb orang- orang y ang kn'fir ;
mnkn Aihntkh) b agaimana (ub atny a) akib at lemurla-
an- Ku. " (Fa.athrr : 22-26)

Perbedaan-perbedaan adalah sesuahr yang men-

dasar dalam tabiat alam semesta dan tabiatjiwa- Per-

bedaan sifat manusia dan perbedaan cara mereka me
nerima dakwah kepadaAllah adalah sesuatuyang
mendasar, sebagaimana mendasarnya perbedaan-

perbedaan alam semesta dalam melihat dan buta,

teduh dan panas, kegelapan dan cahaya, kehidupan
dan kematian. Di belakang ihr semua terdapat takdir
Allah dan hikmah-Nya. Juga terdapat kekuasaan-Nya

untuk melakukan apa yang Dia kehendaki.
Dengan demikian, Rasulullah hanyalah seorang

pemberi peringatan. Dan, kemampuan manusiawi
beliau berhenti pada batasan ini. Beliau tidak men-

dengar orang yang dalam kubur. Juga orang yang

hidup dengan hati mati, seperti penghuni kubur!
Allah semata yang berkuasa unfuk memberi pen-

dengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, sesuai

yang Dia kehendaki, dan sebagaimana yang Dia ke
hendaki. Maka, apa tanggung jawab Rasulullah jika

ada orang yang nemilih kesesatan, dan menghin-
dar darikebenaran? Padahal, beliau sudah menunai-

kan amanah dan menyampaikan risalah. Meskipun
kemudian didengar oleh orang yang Allah kehenda-

ki mendengar, dan ditinggalkan oleh orang yang

Allah kehendaki berpaling dari kebenaran.
Sebelumnya Allah berfirman kepada Rasulullah,

'Maka, janganlah dirimu binasa karena kesedihan

terhndap mnelm." (Faathir: 8)

Allah telah menguhts beliau dengan membawa
kebenaran, dan menjadi pemberi berita gembira dan

ancaman. Keadaanbeliau itu adalah seperti sauda-

ra-saudara beliau sesama rasul, yang jumlahnya ba-

nyak. Karena setiap umat pasti dikirimkan rasul
kepada mereka.

'Dan tidak ada suatu umat pun melainlan telnh ada

padanyaseorangpembniperingatan."(Faathtr:24)

Jika beliau mendapati pendustaan dari kaum be-

liau, maka ihr merupakan sifat orangorang ketika
menerima para rasul. Bukan karena kurangnya para

rasul menjalankan kewajiban mereka, juga bukan
karena kurangnya dalil mereka.

'lika merelrn mmdustalan knmu, malu sesungguhnya

lrang-nrang yang sebelum merelw telah mendustakan
(rasul-rasulnya). Kepada mereka telnh datang rasul-

rasulnya fungan m.emtrawa mukjizlt yang ny ata, hbur,
dan kitab yang memberi penjel.osan yang sempurna."

(Faathir:25)

"Bukti- bukti ny ata" adalah bul<ti dalam banyak

bentuk. Di antaranya adalah mukjizatyang mereka
pinta, atau dengannya Rasul menantang mereka.
Sementara "zflbur" adalahlembaran-lembaran yang

berserakan yang berisi khotbah, nasihat, arahan,

dankewajiban. Danyang dimaksud dengan "Kitab
yang mzmbui penjelnsan yang sempurna'l yang paling

rajih maksudnya adalah Kitab Nabi Musa, yaitu
Taurat Dan, mereka semua mendustakan bukti-
bukti dan Kitab yang memberi penjelasan yang

sempurna ifu.
Inilah keadaan banyak umat dalam menerima ra-

sul-rasul mereka dan bulti-bukti petunjukyang di-

bawa para rasul ifu. Dengan demikian, hal ini bu-

kanlah sesuafu yang baru, bukan sesuatu yang ha-
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nya terjadi saat ini. Tapi, hal ini.terjadi bersama
orang-orang terdahulu.

Di sini, kepada orang-orang musyrik dibeberkan
nasib akhir para pendusta agarna, yang dengan itu
barangkali mereka mendapatkan peringatan;

"Kemudian Aku aaab orang-zrang )ang kafr. . .. "(Faa-
thir:26)

Kemudian Allah mengajukan pertanyaan ketak-
juban ini,

". . .Makn, Ailmtkh) bagaimarut (hebatnya) akibat ke-
murkaan-Ku. " (Faathir: 26)

Akibat kemurkaan Allah itu amat hebat, dan me-
reka pun dibinasakan. Oleh karena itu, hendaknya
orang{rang yang sedang menghadapi dakwah ini
berhati-hati agar tidak mengalami apa yang dialami
oleh orang-orang dahulu itu!

Ini merupakan senhrhan Qur'aniyang dengannya
berakhirlah potongan surah ini. Dan, ia menutup per-
jalanan ini. Kemudian memulai perjalanan baru di
lembah yang baru.

'3i,1'(1:aL7AG6Jcti$f,;ji6E5
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"Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menu-
runkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan
dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka
macam jenisnya. Di antara gunung-gunung itu
ada gaxis-garis putih dan merah yang beraneka
macam warnanya dan ada (pula) yang hitam
pekat (27) Demikian (pula) di antara manusia,
binatang-binatang melata, dan binatang-bina-
tang ternak ada yang bermacam-macarn war-
nanya (da,n jenisnya). Sesungguhnya yang takut
kepada Atlah di antara hamba-hamba-Nya, ha-
nyalah ulama. Sesungguhnya Allah Mahaper-
kasa lagi l\daha Pengampun. (28) Sesungguhnya
orang-orang yang selalu membaca kitab Allah
dan meirdirikan shalat serta menalkahkan se-
bagian dari rezeki yang Karni anugeralrkan ke-
pada mereka dengan diam-diam dan terang-
terangan, mereka ihr mengharapkan perniaga-
an yang tidak akan merugl (29) agar Allah me-
nyempurnakan kepada mereka pahala mereka
dan menambah kepada mereka dari karunia-
Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Mensyukuri. (30) Dan apa yang telah
Kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Kitab (AI-

Q*'"rr) itulah yangbenar, dengan membenar-
kan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguh-
nya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi
Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.
(31) Kemudian Kitab ihr Kami wariskan kepada
or:Lng-orangyangKami pilih di antara hamba-
hamba Kami. T alu, di antara mereka ada yang
menganiaya diri mereka sendiri dan di antara
mereka ada yang pertengahan serta di antara
mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat
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kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian
itu adalah karunia yang amat besar. (32) (Bagi

mereka) surga'Adn, mereka masuk ke dalam-
nya- Di dalamnya mereka diberi perhiasan de-
ngan gelang-gelang dari emas, mutiara, dan
pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. (33)

Dan mereka berkatan'Segala puji bagi Allah
yang telah menghilangkan duka cita dari kami.
Sesungguhnya Ttrhan kami benar-benar Maha
Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (34) Yang
menempatkan kami dalam temPatyang kekal
(surga) dari karunia-Nya. Di dalamnya kami
tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu.'
(35) Da:r, orang-orang kafir bagi mereka neraka
jahannam. Mereka ddak dibinasakan sehingga
mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari
mereka azabnya- Demikianlah Kami membala."
setiap orang yang sangat kafir. (36) Dan, mereka
berteriak di dalam neraka itu, 'Ya Thhan kami"
keluarkanlah kami" niscaya kami af<an menger-
jakan amal yang saleh berlainan dengan yang
telah kami kerjaka.n.'Dan, apakah Kani ddak
memanjangkan umurrnu dalam masa yang cu-
kup untrk berpikir bagi orang yang mau be49i
kir, dan (apakah ddak) datang kepada kamu
pemberi peringatan? Maka, rasakanlah (azab

Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yangza-
lim seorang penolong pun. (37) Sesungguhnya
Allah mengetahui yang tersembunyi di langit
dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Me-
ngetahui segala isi hati." (38)

Pengantar
Perjalanan ini merupakaq bacaan-bacaan terha-

dap kitab alam semesta dan kitab yang diturunkan.
Bacaan-bacaan terhadap kitab alam semesta dalam
lembaranlembarannya yang menakjubkan dan de
mikian indah, yang beragam warna, macam, dan
jenisnya. Buah-buahan yang beragam warnanya,
gunung-gunung yang berwarna-warni, manusia, bi-
natang melata, binatang ternak, beserta warna-
warnanya yang beragam dan banyak. Ini merupakan
suatu bidikan yang mengagumkan terhadap lem-
baran-lembaran yang indah itu dalam kitab alam
semesta yang terbuka.

Hal itu juga bacaan-bacaan terhadap kitab yang

diturunkan beserta kebenaran yang ada di dalam-

nya, yang membenarkan kitab-kitab suci yang telah
diturunkan sebelumnya. Juga pewarisan kitab ini
bagi umat Islam, beserta tingkatan-tingkatan orang

yang mewariskan kitab itu. Beserta nikmat yang
menunggu mereka semua, setelah ampunan Allah
bagi orang-orang yang berbuat dosa. Juga peman-

dangan mereka ketika berada di alam surga. Kemu-
dian dibandingkan dengan pemandangan orang-
orang kafir yang sedang merasakan penderitaan.

Perjalanan yang menakjubkan, panjang, dan war-
na-warni ini ditutup dengan penjelasan bahwa itu
semua terjadi sesuai den gan ilmu Allah Yang Maha
Mengetahui segala isi hati.

Gambaran Alam Semesta dan Hamba Allah
yang Ttrnduk kepada-Nya
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'Tidakknh kamu melihat bahwa Allah menurunknn
hujan dari langit lalu Kami hasilkan dtngan hujan itu
buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di
antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan

merah yang bsranekn tnacam warnnnya dnn ada (puk)
yang hitam pekat. Dan demikian (puln) di antara ma-

nusia, binatang-binatang melata dan binatang-bina-
tang ternnk ad.a yang bnmamm-macam uarnnnya (dnn

j enisnya). Sesungguhnya yang nlcut lcepada Alkth di an-

tara hamba-hnmba-Nya, hnnyakh ulnma. Sesungguh-

nya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun."
(Faathir:27-28)

Ini merupakan pandangan semestawi yang me
ngagumkan, dari sekian pandangan-pandangan
yang menunjukkan sumber kitab suci ini. Pandang-

an yang mengitari bumi secara keseluruhan, de-
ngan menyoroti warna-warna dan bentuknya dalam
segenap alamnya. Di buah-buahan. Gunung-gunung.
Manusia. Juga binatang melata dan binatang ternak.
Itu merupakan pandangan yang disatukan dalam
kata-kata yang sedikit, antara makhluk hidup dan
benda mati di bumi ini seluruhnya. Kemudian mem-
biarkan hati ditarik oleh paparan Ilahi yang indah,
cemerlang, dan besar itu, yang mencakup bumi
secara keseluruhan.
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Hal itu dimulai dengan menurunkan air dari
langit, dan mengeluarkan buah-buahan yang bera-
gam warnanya. Karena paparan ini adalah tentang
bentuk dan warna, maka di sini buah-buahan itu
hanya disebut warna-warnanya saja pada ayat27,
". . .Lalu Kami hnilknn fungan hujan itu buah-bualtan
yang beraneka macam jenisnla...."

Warna-warna buah merupakan paparan yang
mengagumkan terhadap warna-warna yang tak da-
pat dibuat oleh seluruh pelukis di sepanjang masa,
walau hanya satu segi dari warna-warna ifu sekali-
pun. Setiap jenis buah-buahan mempunyai warna
tersendiri yang berbeda dengan warnajenis lainnya.
Bahkan, setiap buah memiliki warna tersendiri yang
berbeda dengan buah-buahan sejenisnya. Ketika
kita memperhatikan dua buah yang sama jenisnya,

niscaya kita akan dapati masing-masing menunjuk-
kan adanya perbedaan warna di antara keduanya!

Perjalanan kemudian berpindah dariwarnabuah-
buahan ke warna pegunungan, yang merupakan
perpindahan yang mengagumkan pada zahtrnya.
Namun, dari segi kajian terhadap warna-whrna,
maka hal itu tampak alami. Karena dalarn warna-
warna bebahran terdapatwarna-warnayang menak-
jubkan sebagaimana pada buah-buahan, juga ter-
dapat keragaman dan perbedaan jenis warna. Bah-
kan, di antara bebatuan itu terkadang ada yang ber-
bentuk beberapa jenis buah, juga bentuknya. Se-

hingga, sulit dibedakan antara buah yang kecil dan
besar!

"...Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis
putih dnn merah yang beranelw matcam uarnanya dan
ada (puk) yang hitnm pekat." (Faathu:27)

Garisgaris ihr merupakan pembentuk keragam-
an batuan-batuan tersebul Di sini kita dapati pan-

dangan yang benar dalam nash itu. Karena garis-
garis putih ifu berbeda-bedawarnanya antara sesa-

ma garis putih tersebul Demikian juga dengan garis-
garis merah. Berbeda-beda dalam tingkatan warna,
bayangannya, dan komposisi warna-warna lain yang
masuk ke dalamnya. Dan, ada juga garis yang hitam
pekat.

Pandangan terhadap warna-warna bebafuan, ke
ragaman dan macamnya dalam safu warna, setelah
menyebutnya di Sarnping warna-warna buah-buahan,
akan menggetarkan hati dengan hebat. Juga akan
membangkitkan indra perasa keindahan yang ting-
gi di dalamnya, yang melihat keindahan dengan
pandangan polos. Sehingga, ia methat dalam beba-
tuan itu seperti yang ia lihat pada buah-buahan,

meskipun ada jarakyang jauh antara sifatbebatuan
dengan sifat buah-buahan. Juga meskipun ada jarak
yang jauh antara fungsi keduanya dalam penilaian
manusia. Namun, tatapan keindahan yang polos
akan melihat keindahan semata, sebagai unsur ber-
sama antara ini dan itu, yang layak dipandang dan
diperhatikan. r

Kemudian warna-warna manusia. Ia tak berhenti
hanya pada warna-warna yang membedakan secara
umum antara jenis-jenis manusia. Karena masing-
masing orang setelah ifu mempunyai warna khas
yang berbeda dibandingkan sesama manusia. Bah-
kan, mempunyai warna li*ras yang berbeda dengan
kembarannya, yang berada bersamanya dalampe-
rut ibunya ketika dihamilkan!

Demikian jugawarna-warna binatang melata dan
binatang ternak. Binatang ternak itu lebih umum
dan binatang ternak itu lebih khusus. Binatang me
lata adalah semua hewan. Sedangkan, binatang ter-
nak adalah unta, kerbau, s4pi, domba, dan kambing,
yang disebut lebih khusus dibandingkan binatang
melata, karena kedekatannya dengan manusia. Dan,
warna-warna serta celupannya pada binatang-bina-
tang ihr juga suafu paparan keindahan, sebagaima-
na halnya paparan keindahan warna buah-buahan
dan bebahran.

Kitab alam semestayang indah lembaran-lembar-
annya, dan menakjubkan bentuk serta warnanya ini,
dibuka oleh Al-Qur'an dan dibalik-balik lembaran-
nya ifu. Kemudia4 seakan mengatakan bahwa para
ulama yang membacanya, memahaminya, dan me
renunginya adalah orang-orang yang takut kepada
Allah,

"...Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara
hamba- hnmb a- Ny a, hnny alah ulama.. . . " (Faathir:
28)

' 
t embaran-lembaran yang dibalik-balik oleh Ifitab

Suci ini hanyalah sebagian saja dari lembaran-lem-
baran kitab alam semesta itu. Para ulama adalah
orang-orang yang merenungi kitab semesta yang
menakjubkan ini. Karenanya, mereka md.krifat ter-
hadap Allah dengan makrifat yang sebenarnya. Me
reka mengenal Allah melalui tanda-tanda ciptaan-
Nya. Mengenal-Nya melalui tanda-tanda kekuasa-
an-Nya. Dan, merasakan ha\ikat keagungan-Nya
dengan melihat hakikat ciptaan-Nya.

Selain itu, karenanya pula mereka takut kepada
Allah dengan sebenarnya, bertakwa kepada-Nya
dengan sesungguhnya, dan beribadah kepada-Nya
dengan sefulusnya. Bukan dengan perasaan tidak
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jelasyang didapati olehhati di depankeagungan se
mesta. Namun, dengan makrifat yang detail dan ilmu
yang langsung.

Lembaran-lembaran ini merupakan contoh lem-

baran-lembaran kitab alam semesta. Warna dan ce
lupan warna itu merupakan contoh dari keagungan

ciptaan yang lain dan keindahan ciptaan yang hanya

dapat diketahui oleh para ulama terhadap kitab alam

semesta ini. Para ulama itu mempunyai ilmu yang

menyampaikan. Yaitu, ilmu yang dirasakan oleh ha-

tinya, yang menggerakkannya, dan dengannya ia

melihat tangan Allah yang menciptakan warna-war-
na, celupan, bentuk, dan susunarnya dalam alam se
mesta yang indah ifu.

Unsur keindahan tampak menjadi tujuan ter-

sendiri dalam rancangan dan penyusunan alam se
mesta ini. Dari kesempurnaan keindahan ini, firngsi.

fungsi segala sesuatu itu berlangsung melalui jalan

keindahannya. Warna-warna yang menakjubkan
dalam bebungaan menarik datangnya lebah dan ku-
pu-kupu, juga bau-bauannya yang khas yang me-

nyemerbak darinya. Fungsi lebah dan kupu-kupu
bagi bunga itu adalah sebagai agen pemindah pem-

buahan, sehingga darinya terbentuk buah. Seperti
itulah bunga menjalankan fungsinya melalui jalan

keindahan! Dan, keindahan dalam sahr jenis meru-
pakan perangkat untuk menarik jenis yang lain, un-

tuk menjalankan fungsi yang dihrnaikan oleh kedua
jenis itu. Seperti itulah berlangsung penunaian
tugas melalui jalan keindahan.

Keindahan merupakan unsur yang dibidik secara

sengaja dalam rancangan dan penciptaan alam se
mesta ini. Karenanya, dalam Kitab Suci yang ditu-
runkan ini terdapat pandangan-pandangan terhadap
keindahan dalam Kitab Alam Semesta yang dipa-

parkan itu.

". . . Sesungguhnya Allnh Mahnpnlasa Ingi Malta Pmg-
ampun."(Faathir: 28)

Dia Mahaperkasa dan.Maha Berkuasa untuk
menciptakan dan memberikan balasan. Maha Peng-

ampun untuk menghapuskan kesalahan orang yang

kurang takutnya terhadapNya, ketika mereka meli-
hat keagungan-keagungan ciptaan-Nya.

***

Kitab Al-Qurtan dan Harapan Pembacanya
Dari kitab semesta, pembicaraan berpindah ke-

pada kitab yang dihrunkan, yang mereka baca, apa

yang mereka harapkan dari membacanya, dan ba-

lasan yang menunggu mereka.

'6t;,,j:riv61ifi JK_<,bt$iA
JF j'rE6j"=1>vrz.;iitt,
)/n,e. '/ n!). .//-t./s4.tzi/)t.&

, 4)L= af -Ae t t' +e- p t'):rt Xe-l +
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"Sesungguhny a nrang- nrang y ang selnlu membaca kinb
Allalt dnn merdirilan shalnt sern mmaJknhknn sebagx-

an dari reaki y ang Kami anugerahlan kep ada merekn

dengan diam-diam dan terang-terangan, merekn itu
mengharapkan puniagaan yang tidak akan merugi,

agar Allah menyempurnakan kepadn mereka pahaln

merelrn dan menambah kepada mnekn dari lmrunia-
Ny a. S esungguhny a A llah Mahn Pengampun lngi Maha
M ensy u kur i. " (Faathir: 29-3 0)

Membaca kitab Allah bermakna lain selain mele
wati kata-katanya dengan suara atau tanpa suara.

Membacanya bermakna merenunginya, yang ber-

akhir kepada kesadaran dan pengaruh pada diri,
yang mengantarkan kepada berbuat dan bertindak
setelahnya. Oleh karena itu, dalam ayat tadi pemba-

caan itu dilanjutkan dengan mendirikan shalat dan
menginfakkan sebagian rezeki dari Allah secara dianr
diam maupun terang-terangan.

Kemudian mereka mengharapkan dengan per-

buatan mereka ltu (ayat 29) "p nniagaan y ang tidnk
akan mnugi". Karena mereka mengetahui bahwa
apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari apa
yang mereka infakkan itu. Mereka berdagang de-

ngan perdagangan yang mengunfungkan yang ter-
jamin keuntungannya. Mereka berniaga dengan
Allah karena berniaga dengan Allah adalah pernia-
g:um yang paling menguntungkan. Mereka mem-
perdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena ak-

hirat itu adalah perdagangan yang paling meng-
untungkan. Perdagangan yang akan mengantarkan
mereka unhrk mendapatkan balasan yang ufuh bagi
mereka, serta mendapatkan tambahan anugerah
dariAllah.

". . .Sesunguhnya Allah Maha Pengampun lagi Mah"a

M en"sy u kur i. " (Faathir: 3 0)

Dia mengampuni kekurangan dan mensyrkuri
penunaian kewajiban yang dilakukan hamba-Nya.
Dan, syukurAllah merupakan ungkapan kiasan ter-

hadap apa yang biasanya menyertai syukur itu, be-
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rupa keridhaan dan balasan yang baik. Namun, peng-
ungkapan itu memberikan sugesti kepada manusia
untuk mensyukuri Sang Pemberi nikmat sebagai
tindakan balasan dan ungkapan rasa malu. Meng-
ingat jikaAllah mensyrkuri hamba-hamba-Nya keti-
ka mereka menunaikan kewajiban mereka dengan
baik, maka apakah tidak selayaknya jika manusia
mensyukuri-Nya atas anugerah-Nyayang melimpah?!

Kemudian isyarat terhadap tabiat Kitab Suci ini,
dan kebenaran yang terdapat di dalamnya, yang
merupakan pembukaan pembicaraan tentang para
pewaris Kitab ini.

6,v-6 j3&;fC^,*K-fGqWiat:V
z6 '' 

.lt 7 i ,/ ..16, &-z-
4, ry. *-',t. Dte.i\t bL * +

'Dan apa yang.tel"ah Kami wahyuknn kepadnmu yaitu
Al-Kitab (Al- QLi an) itulnh yang bennr, dnngan mem-
bennrkan kitab -kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya
Allah benar-benar Maha Mengetahui lngi Mahn Meli-
hat (keadaan) hnmba- hamba- Ny a." (Faathir: 3 1)

Bukti-bukti kebenaran dalam Kitab ini amat jelas
di dalamnya. Ia merupakan penerjemah yang benar
terhadap alam semesta ini secara hakikatnya. Atau,
dia adalah lembaranyang dibaca, sementara alam
semesta adalah lembaran yang diam. Ia menjadi
pembenar kitab-kitab sebelumnya yang datang dari
sumberyang samp. Dan kebenaran adalah safu, tak
beragam pada kitab-kitab sebelumnya itu dan kitab
ittr.7-atyang menurunkan kitab itu kepada manusia
Maha Mengetahui tentang manusia, dan Maha
Memahami apa yang baik bagi mereka.

". . . Sesungguhny a Allah bernr-benar Malt a Mengetahui
lagi Maha Melihat (keadaan) hamb a- hamb a- Ny a. "
(Faathir:31)

Ini adalah Kitab itusendiri. Allah telah mewaris-
kan kitab ini kepada umat Islam, yang Dia pilih un-
tukmenjadi pewaris kitab ini. Sebagaimana diung-
kapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya,

$ .-t 
".1', ;r*Ui"li a{frg'fi|

"Kemudian Kitab itu Kami warisknn kepada zrang-
orangyang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami
.... "(Faathir: 32)

Ini merupakan kata-kata yang layak memberikan

sugesti kepada umatini tentang kemuliaan mereka
di sisi Allah. Juga menyugestikan mereka tentang
besarnya konsekuensi yang timbul dari pemilihan
dan pewarisan ini. Ia adalah tanggung jawab besar
yang mempunyai beban-beban tersendiri. Apakah
umat yang dipilih itu mendengar dan memenuhi
panggilan itu? ,

Allah telah memuliakan umat ini dengan pemilih-
an dan pewarisan ihr. Kemudian Dia menganugerahi
mereka balasan yang baik, hingga bagi orang yang
berbuat buruk dari mereka,

bY" e':-* A; "t-,:a))b;i:; . . .

^& 
c., l /,/ >'

$ ..tu\9trl,o.\*JL.
"...Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri
merelm sendiri, di antara mrekn adn yangpertengalnn,
dan di antara merekn ada (puk) yanglebih d.ahulu ber-
buat kebaikan dengan izin Allnh.... "(Faathir: 32)

Kelompok pertama adalah orang "yang mengani-
aya diri merekn sendiri", yang keburukan-keburuk-
annya mengalahkan kebaikannya. Kelompok kedua
adalah kelompok "patengahan" yang keburukan-
keburukan sejajar dengan kebaikan-kebaikannya.
Sedangkan, kelompok ketiga adalah "yang lebih
dnhulu berbuat lcebaiknn dengan iln Allah", yurgke-
baikan-kebaikannya melebihi keburukannya. Na-
mun, anugerah Allah mencakup ketiga kelompok itu
secara keseluruhan. Mereka semua akan berakhir
masuk surga dan merasakan kenikmatan yang dice-
ritakan dalam ayalayat berikutnya dengan berbeda-
beda tingkatannya.

Kami di sini tidak ingin masuk ke perincian yang
lebih luas dari yang dikehendaki Al-Qur'an untuk
dipaparkan di tempat ini. Yaitu, tentang kemuliaan
umat ini, dipilihnya mereka, dan besarnya anugerah
Allah dalam memberikan balasan kepada mereka.
Ia merupakan nuansa yang diberikan oleh nash-
nash itu di sini. Dan, ia adalah pengakhiran yang pa-

danya umat ini secara keseluruhan berpulang nanti
dengan anugerah Allah. Kami lewatkan pembicara-
an tentang balasan yang diberikan sebelum pengak-
hiran ini, yang telah ditetapkan dalam ilrnu Allah.

Kami lewatkan pembicaraan tentang balasan fun-
damental itu, untuk kemudian kami berbicara ten-
tang balasan yang baik yang telah ditetapkan oleh
Allah bagi umat ini dengan tiga kelompoknya tadi.

-zl7z1g,Sz,
,r,v ov.+ e'yAiiJfirt'j 1)Y . . .
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"Yang menempatkan karni dalnm tempat yang kekal
(surga) dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada
merosa klah dan tiad.a merasa lesu."'(Fa.athir: 35)

Allah menempatkan kami di surga unhrk tinggal
selamanya di sifu "dari karunia-Nya". Kami sama

sekali tak memiliki sesuatu hak atas-Nya,yangada
hanyalah anugerah yang Dia berikan kepada siapa
yang Dia kehendaki. "Di dnlnmnya knmi tiadn mua-
sa lelnh dnn tiadn pul"a mffasalesz. " Sebaliknya, kami
mendapatkan kenikmatan, ketenangan, dan keda-

maian di dalamnya.
Nuansanya secara keseluruhannya adalah mu-

dah, tenang, dan nikmat. Kata-katayang digunakan
dipilih agar selaras rima danrifnenya dengan nuan-

sayang tenang dan damai ini. Hingga kata al-huqt
'duka cita' dalam ayat ini tidak diberikan harakat su-

kun yang mati, tapi dibaca al-hazp.n" dengan tanpa
harakat sukun. Sehingga, mudah diucap dan sesuai

dengan rima redaksi. Dan, surga adalah "tempat

yang kekal". Rasa lelah dan lesu itu tidak dirasakan
mereka, walau sedikit saja. Ritme redaksi ayat ini
secara keseluruhan bernuansa tenang, nikmat, dan

teratur.
Kemudian kita memandang ke sisi yang lain. Ma-

ka, kita dapati kegelisahan, kekacauan, dan ketidak-
tenangan sama sekali,

\ :, ;J k4,;A.\ k;36 ;{) Wf.lUJJ- - \'e/- e

A (,2,4. -n tn/ 4i:r-i'
+ . .L{-,.lrp b.}+oul1At

'Dan orang-orang lilfr bagi muekn ntraknjalmnnam.
Merekn tidnk dibinasakan sehingga mereka mati dan

tidak (pula) diringankan dari mereka alabnya...."
(Faathir:36)

Tidak azabini, tidakpula azabitu. Hinggarasa
kasihan ketika mati pun tak mereka dapatkan!

*,,;4K"fq'<sg
"...Demikianlah Kami membalas setiap orang yang
sangat knfir." (Faathir: 36)

Kemudian di sini mereka memperdengarkan ke
pada kita suara yang kasar, dipenuhi rintihan dan

raungan dari segenap penjuru. Ia adalah suara orang-

t,6-lati&JKJ'3Fc:aL7'r\G
e\:X"\; fie-ffi.tr - M -r{Y1 \

#::A
". . .Yang demikian itu adalah karunia y ang amnt besar.

(Bagi merekn) ntrga 'Adn, merekn masuk lce dalnmnya.

Di dalamnya merekn diberi perhiasan dengan gel"ang-

gelttngd"ari emas, mutiara, danpakninnmerekn di dnlnm-

nya adnlnh sutra. Dan merekt berknta, 'Segaln puii bagt

Allnh yang telah menghilangkan dukncita dari lmmt.

Suungquhnya Tuhan knmi bermr-bennr Mahn Pengam-

pum lngi Mahn Men"ryukuri. Yang menempatknn knmi
dalnm tempat yang luknl (surga) dari lrarunia-Nya. Di
daktmnya kami tiada merzsa lelah dan tiada pula me-

rasa lesu." (Faathir: 32-35)

Pemandanganls ini menyingkapkan kenikmatan
material yang terindra, dan kenikmatan jiwa yang

dirasakan.

"Di dalamnya merekn diberi perhiasan dengan gelang-

gelang dari emas, mutiara, dan pakaian mereka di
dalnmnya adal"ah sutra." (Fa.athir: 33)

Itu merupakan sebagian kenikmatan yang meru.
pakan penampakan material, yang memenuhi seba-

gian keinginan diri. Di samping itu adalah keridha-
an Allah, juga keamanan dan kedamaian.

'Dan mneka bukatn,'Segaln puii bagi Alkh yang tekh
menghilangknn dukn cita dnri knmi. . .. "(Faathir: 34)

Dunia beserta kegelisahan yang ada padanya, ser-

ta kesulitan dalam menghadapi pelbagai hal, dapat
dianggap sebagai duka cita jika dibandingkan dengan

kenikmatan yang kekal ini. Kegelisahan pada hari
dikumpulkannya manusia di akhiraf terhadap nasib

akhir mereka, adalah sumber duka cita yang besar.

". . .Sesunguhnya Tuh.an lmmi benar-bm.ar Mahn Peng'

ampun kgi Mahn Men^syukuri." (Faattrir: 34)

Dia memberikan ampunan bagi kami, mensyu-
kuri amal-amal kami dengan memberikan balasan

kepada kami atas amal-amal kami itu.

t5 Da.i buku Masyaahid al-Qiyaamahfi Al-Qur'az, h1m. 10G101, Daarusy Sluruq
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orang yang dicampakkan ke dalam neraka jahan-

nam,

A rt. , t 1z >zolz+' V-re*ae
'Dan merekn berteriak di dalam neraka it?l...."

Rima lafal itu sendiri memberikan makna-makna
ini seluruhnya ke dalam perasaan. Kemudian kita
lihat dari suara yang kasar itu, apa yang dikatakan.
Ternyata ia mengatakan,

V'fZ,sl7bt&fr(#Gi
+..-

u. 
. . 'Ya Tilhnn lcami, keluarlnnlnh lwmi, niscaya lami

akan mengerjaknn amal yang saleh berlainan dengan

yang telnh lami kerjakan.'...."

Ternyata itu adalah tobat, pengakuan, dan penye
salan. Namun, sudah terlambat. Maka, di sini kita
mendengar balasan tegas yang mengandung ce-
moohan yang kasar:'

S Kt;*.%.ryt#t6
"...Dan apaknh Kami tidakmemanjangkan umurmu
dalnm masa y ang cukup untuk bnpikir bagi orang y ang
mau berpikir?...."

Tapi, kalian tidak mengambil manfaat dari ke-
sempatan dalam umur kalian ihr. Padahal, ihr cukup
untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir.

S i.oti{:t:"
"...Dan (apakah tidnk) dntang kepada lcamu pembni

peringatan?.. .."

Ini merupakan tambahan pengingat dan per-
ingatan. Tapi, kalian tidak mengambil pelajaran dan
tidak tersadarkan.

&#n++,9:s-6:C';t
".. .Mala, rasalwnlah (aa.b Kami) dan tidak ada bagi
orang-0rang
(Faathir:37

yang <alim seorang penolong Fun."

Keduanya merupakan dua gambar yang saling
bertolak belakang. Pertama, gambar keamanan dan

ketenangan. Kedua, adalah gambar kegelisahan dan
kekacauan. Senandung kesyukuran dan doa, sebalik-
nya adalah raungan dan teriakan kesakitan. Bentuk
perhatian dan pemuliaan, sebaliknya adalah bentuk
pemasabodohan dan cemoohan. Desah yang lembut
dan dentingan yang teratur, sebaliknya adalah ge
merincing yang ke;as dan dentangan yang kasar.
Maka, terjaddah proses saling berhadapan itu. Dan,
terjadilah keserasian dalam partikel-partikel dan da-

lam generalitasgeneralitas juga.16

Ak*rirnya, datang komentar atas seluruh peman-

dangan ini, dan atas pemilihan serta pewarisan yang
disebut sebelumnya,

,l;,f\:6.iU.---i3f *:VAi4\-
A 

'r..l$2suat+t4
"Sesungguhnya Allnh mengetahui yang tersembunyi di
lnngit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Malm Mmgetn-
hui segala isi hnti."(Faathir: 38)

Dan, ilmu yang menyeluruh, lembut, dan detail
adalah komentar yang paling tepat atas penurunan
Kitab ini. Juga atas pemilihan orang{rang yang me
wariskan dan membawakitab itu. AmpunanAllah
atas kezaliman sebagian mereka terhadap dirinya.
Anugerah Allah yang memberikan mereka balasan
yang baik. Dan, atas hukum-Nya bagi orang-orang
yang kafir terhadap akhir perjalanan itu.

Dia adalah Maha Mengetahui tentang perkara
yang gaib di langit dan bumi. Dan, Dia Maha Me-
ngetahui segala isi hati. Dengan ilmu yang menye
luruh, lembut, dan detail ini, Allah memberikan ke-
putusan dalam segala perkara.

ir';;ri;j;J*r**,siG
tt;{J,3,ijJ6St6:u"6fi'ur5r,4;
e:u;'itJiF:6:3:iS#6,iJtif
;i$ieTetA,;;*r;rli:Lr:stie;ii,ipi
5;tE)\1;""W4,.4ii"{}(K-"6e("1
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16 Dari buku Masya ahid al-Qitaamah fi Al-Qur'an. hlm. 10Gf 01, Daarusy Syuruuq.
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"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-kha-
lifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir,
maka (akibat) kekalirannya menimpa dirinya
sendiri. Dan, kekafiran orang-orang yang kalir
ituddaklain hanyalah akan menambah kemur-
kaan pada sisi Thhannya dan keka^firan orang-
orang yang ka^fir ihr ddak lain hanyalah akan
menambah kerugian merekabelaka- (39) Ibta-
kanlah,'Terangkanlah kepada-Ku tentang se-

kutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah.
Perlihatkanlah kepada-Ku (bagran) manakah
dari bumi ini yang telah mereka ciptakan atau-
kah mereka mempunyai saham dalam (pencip-
taan) langit atau adakah Kami memberi kepada
mereka sebuah Kitab sehingga mereka men-
dapat keterangan-keterangan yang jelas dari
padanya? Sebenarnya orang-orang yang zalim
itu sebag.ian dari mereka tidak menjanjikan ke-
pada sebagian yanglain, melainkan tipuanbe-
laka.' (40) Sesungguhnya Atlah menahan langit
dan bumi supayajangan lenyap. Dan sungguh,
jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang
pun yang dapat menahan keduanya selain Allah.
Sesunggulurya Dia adalah lVlaha Penyanhrn lagi
IVIaha Pengampun. (41) Dan, mereka bersumpah
dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sum-
pah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka
seorang pemberi peringatan, niscaya mereka

akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu
umat-umat (ytttg lain). Tatkala datang kepada
mereka pemberi peringatan, maka kedatangan-
nya itu tidak menambah kepada mereka, ke-
cuali jauhnya mereka dari (kebenilm), (42) ka-
renakesombongan (mereka) di muka bumi dan
karena rencanar(mereka) yang jahal Rencana
yang jahat ihr tidak akan menimpa selain orang
y:rng merencanakannya sendiri. Tiadalah yang
mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya)
sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada
orang-or:rng yang terdahulu. Maka, sekali-kali
kamu tidak akan mendapat penggantian bagi
sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan
menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itr.
(a3) Dan, apakah mereka tidak berjalan di mu-
ka bumi, lalu melihat bagaima.na kesudahan
orang-or:rng yang sebelum mereka, sedangkan
orang-orang itu adalah lebih besar kekuatan-
nya dari mereka? Dan, tiada sesuatu pun yang
dapat melemafrkan Allah baik di langit maupun
di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengeta-
hui lagi Mahakuasa- (a ) Kalau Allah menyiksa
manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia
tidak akan meninggalkan di atas permukaan
bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan
tetapi" Allah menangguhkan (penyiksaan) me-
rekan sampai waktu ya^ng tertentu. Apabila da-
tang ajal merekao maka sesungguhnya Allah
adatah lMaha Melihat (keadaan) harnba-hamba-
Nya." (45)

Pengantar
Ini adalah potongan terakhir dari surah Faathir

yang berisi perjalanan-perjalanan yang jauh jarak-

nya, sentuhan-sentuhan terhadap hati dan pelbagai
sugesti. Perjalanan bersama kemanusiaan dalam
generasi-generasinya yang hrrun-temurun dan silih
berganti. Perjalanan di bumi dan langit untuk men-
cari tanda-tanda keberadaan sekutu yang mereka
klaim ada di samping Allah. Dan, perjalanan di
langit dan bumi juga untuk melihat tangan Allah
Yang Mahakuat dan Mahakuasa memegang langit
dan bumi dari kebinasaan.

Perjalanan bersama orang{rang yang mendusta-
kan bukti-bukti dan tanda-tanda itu seluruhnya. Pa
dahal, mereka sebelumnya telah berjanji kepada
Allah bahwa jika kepada mereka datang seorang
pemberi peringatan, niscaya mereka akan menjadi
umatyang paling mendapatkan petunjuk. Namun,
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mereka kemudian melanggar janji itu dan menyala-
hinya. Dan ketikakepada mereka datang pemberi
peringatan ihr, maka makin menjadi-jadi pengingkar-
an mereka.

Juga berisi perjalanan untuk menyaksikan akhir
kematian orangorang yang mendustakan kebenar-
an sebelum mereka, sementara mereka saat ini
melihat bekas-bekas keberadaan para pendusta
sebelum mereka itu. Dan, mereka tidak takut jika
hal ihr juga terjadi terhadap mereka dan merasakan
hukum Allah yang berlaku bagi orangorang seperti
mereka.

Kemudian diikuti dengan penutup yang membe
ri sugesti, membangkitkan serta menakutkan (ayat
45), "Kalau Allnh mmliksa manusia disebabkan usa-
fonlo, niscaya Dia tidak aknn meninggalkan di atas
permukaan bumi suatu makhluk yang mel.ata pun."
Anugerah Allah amat besar dalam memberikan tang-
guhwaktu bagi manusia dan menundapenurunan
siksayang menghancurkan dan membinasakan itu.

Akibat Kekafiran tlanya Menimpa Diri Sendiri

<i_,:iKr{6;}d,iiciiLfQoir}
t*fJ\3,iI;aJW:*;rfi'u;fs,+i

#stitaljK
"Dialnh yang mmjadikan knmu ktnlifuh-khnlifah di
mukn bumi. Barangsiapa yang knfir, makn (akibat) Iu-
knfirannya menimpa dirinya sendiri. Dan, Icekafiran
zrang-zrang yang knfir itu tidak Lain hnnyalnh akan
mennmb ah lsmurlwnn p ala sisi Tuh.anny a dnn lulafr -
an orang-lrang yng kafa itu tidak lain hanyalah alan
me rutmb ah ker u gian m er e lw b e laka. " (F aathir: 3 9)

Berganti-gantinya generasi manusia di bumi, de
ngan perginya safu generasi dan datangnya genera-
si lain, serta safu generasi mewarisi generasi sebe-
lumnya, juga runhrhnya satu negara dan berdirinya
negara yang lain, dan matinya satu suluh serta hi-
dupnya suluh yang lain, kepergian dan kedatangan
yang saling silih berganti sepanjang masa ini... jika
kita memperhatikan gerakan yang selalu berputar
ini, niscayakita akan dapati dalamhatikita satu pela-
jaran dan nasihat. Orang-orang yang ada saat ini
akan merasakan bahwa mereka setelah ini juga akan
mati. Kemudian orangorang setelah mereka akan
memperhatikan bekas-bekas keberadaan mereka

dan mencaricari berita tentang mereka, sebagaima-
na mereka saat ini memperhatikan bekas-bekas ke-
beradaan orangorang sebelumnya dan mencari-ca-
ri berita tentang mereka.

Maka, hal itu seyogianya membangkitkan orang-
orang yang lalai, dan mendorongnya untuk mem-
perhatikan tanga+ yang mengatur semua umur
makhluk. Juga menggerakkan perjalanan waktu,
mempergantikan kedudukan, mewariskan keraja-
an, dan menjadikan satu generasi sebagai pengganti
generasi sebelumnya Segala hal berjalan, kemudian
berhenti dan hilang. Allahlah sematayang tetap ada
selamanya, yang tak pernah hilang dan berubah.

Orang yang akan berakhir dan hilang, tenhrnya
tidak akan kekal dan abadi. Orang itu seperti turis
dalam sebuah perjalanan yang sudah ditentukan
rentangwakhrnya. Nantinya ia akan digantikan oleh
orang{rang setelahnya yang akan melihat apa yang
ia tinggalkan dan apa yang ia telah perbuat. Ia akan
berpulang kepada Zatyang akan menghisabnya
atas apa yang telah ia katakan dan yang ia perbual
Orang yang seperti ini keadaannya, amat layak un-
tuk memperbaiki sejarah hidupnya yang sedikit,
meninggalkan kenangan yang indah di belakang-
nya, dan saat ini melakukan apa yang bermanfaat
bagi kehidupannya di akhirat nanti.

Ini adalah beberapa refleksi yang hadir dalam ha-
ti, ketika di depan matanya ditampilkan pemandang-
an kepergian dan kedatangan, terbitdan tenggelam,
kedudukan yang lenyap, kehidupan yang lenyap,
dan pewarisanyanb selalu berlangsung dari sahr ge
nerasi ke generasi berikutnya.

'Dialah yang rnenjadikan kamu khalifuh-khnlifah di
mukn bumi...-"

Dalam naungan pemandangan yang menarik
hati dan berhrut-turut ini, Al-Qur'an mengingatkan
mereka tentang tanggung jawab pribadi. Yaitu, tidak
ada seorang pun yang menanggung kesalahan olzillg
lain sedikit pun, dan tak ada seorang pun yang dapat
membantu orang lain sedikitpun di akhirat nanti.
Al-Qur'an juga menyebut penolakan, kekafiran, dan
kesesatan mereka itu, serta akibatnyayang meru-
gikan di akhir perjalanan.

"Barangsiapa yang knfr, maka (akibat) kzlufirannya
menimpa dirinya sendiri. Dan lukafiran zrang-zrang
yang kafxr itu tidak lain hanyakth aknn mennmbah lu-
murkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran zrang-
orang yang lafir itu tidak l"ain h.anyalnh akan menam-
bah lurugian merekn belnka."(Faathir: 39)
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KaIa al-maqfdalam ayat tersebut bermakna 'ke-

murkaan yang sangat'. Dan, orang yang dimurkai
dengan sangat oleh Rabbnya, kerugian apalagi yang
menunggunya? Karena kemurkaan ini sendiri sudah
merupakan kerugian yang mengalahkan semua
kerugian!

Tidak Ada Sekutu bagi Atlah dalam Mencipta
dan Menjaga Alam

Perjalanan kedua di langit dan bumi, untuk men-
cari suatu tanda atau berita bagi sekutu-sekutu
mereka yang mereka klaim ada di samping Allah.
Sementara itu, langit dan bumi sama sekali tak
menampakkan tanda itu, dan tak terdengar berita
mereka.

\3(,,t-;i^Igi,r.5Fi,;.$i{:r1"fr?is
-i6K."#6fi 9!,AiaSapAi;*ai::
6i)'f y:*"&;t'+u\"Wit*{"

g
"Katnlanlnh, Tnangltanl^ah kepada- Ku tentang selattu'

sekutumu yang kamu seru seLain Allah. Perlih"atkanlah
kepadn-Ku (bagian) mnnakah d.ari bumi ini yang telnh

merekn ciptakan atauknh mereka mempunyai sah.am

daLam (penciptaan) Langit atau adakah Kami memberi

lupadn muela sebuah Kinb sehingga merekn mmdapat
keterangan- keterangan y ang j elas darip adany a ? S e -

benarnya zrang-zrang yang zalim itu sebagian dari
merekn tidak menjanjikan lupada sebagian yang Lain,

melninl<nn tipuan belnlta." (Faathir: 40)

Hullah ini jelas dan bukti ini amat nyata. Bumi ini
dengan segala apa yang ada padanya dan makhluk
yang ada padanya, dapat kita lihat dan kita pandangi.

Bagian mana pun dan apa pun di bumi ini dapat di.
klaim oleh seseorang bahwa sesuatu-selain Allah-
telah menciptakannyalThpi, segala sesuaht akan ber-
teriak di muka klaim seperti ini, jika ada yang berani
mengklaimnya. Dan, segala sesuatu akan berteriak
bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Segala se
suatu itu membawa tanda-tanda ciptaan yang tak
dapat diklaim oleh orang yang mengklaim itu, karena

ia tak dapat disamai oleh sesuatu ciptaan apa pun, yang

dibuat oleh orang-orang lemah yang akan binasa ini!

"...Ataulah, merelw mempunyai sahnm dalam (pen-

ciptaan) l"angit....'

Apalagi ini, tenhr tidak sama sekali! Tidak ada se-

orang pun yang berani mengklaim bahwa tuhan-
tuhan yang mereka klaim itu mempunyai andil da-

lam penciptaan langit, dan tidak pula memiliki andil
dalam kepemilikan langil Apa pun itu. Hingga orang-
orang yang menyekutukan Allah dengan jin atau

malaikat... sejautr4yang mereka dapat klaim adalah
bahwa mereka meminta banfuan setan-setan unfuk
memberitahukan mereka tentang berita langil Atau,
mereka meminta pertolongan malaikat untuk mem-
bantu mereka di hadapan Allah nanti. Dan, klaim
mereka tak pernah sampai kepada klaim bahwa me
reka itu mempunyai andil dalam penciptaan langit!

". . .Atau, adaknh Kami memberi lepa.d.a muekn sebuah

Kitab sehingga mereka mendapat keterangan-
keterangan y ang j eln daripadanya ?. . .. "

Hingga tingkatan ini (tingkatan bahwaAllah te-

lah memberikan kepada para sekutu ihr satu Kitab
Suci yang mereka yakini, dan mereka imani apa
yang ada di dalamnya) tak dicapai oleh para sekutu
yang dildaim mereka itu. Nash Al-Qur'an tadi dapat
pula bermakna bahwa pertanyaan pengingkaran ihr
ditujukan kepada orang{rang musyrik itu sendiri
(tidak kepada para sekutu) . Karena, kengototan me-

reka dalam kemusyrikan dapat memberikan kesan
bahwa mereka mengambil akidah mereka ini dari
Kitab Suci yang diberikan kepada mereka oleh Allah,
dan merekaamatyakin akan kebenaran Kitab Suci
itu. Tapi, ini tidak benar dan tak mungkin mereka
klaim.

Berdasarkan makna ini, ada pengertian bahwa
masalah akidah hanya dapat diterima dari Kitab Su-

ci yang datang dari Allah secara jelas. Dan, itulah
sumber satu-satunya yang terpercaya. Mereka sama
sekali tak dapat mengklaim hal ini; sementara Rasu-

lullah telah menerima Kitab Suci dari Allah secara
jelas. Kemudian mengapa mereka berpaling darinya,
padahal itulah jalan satu-satunya untuk mendapat-
kan akidah yang benar?

"...Sebenarnya zrang-zrang yang zalim itu sebagian

dari merekn tid,ak menjanjikan lcepada sebagian yang
lain, melainkan tipuan belakn."(Faathir: 40)

Orangorang zahm menjanjikan satu sama lain
bahwa jalan merekalahyang ideal; dan merekalah
sang pemenang nantinya. Tapi nyatanya, mereka
adalah orang-orangyang tertipu, safu samalain sa-

ling menipu, dan mereka hidup dalam tipuan ini
yang tak menghasilkan apa-apa.
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Perjalanan ketiga-setelah menafikan bahwa se-

kutu-sekutu itu mempunyai sebutan atau berita di
langit dan di bumi-menyingkapkan tangan Allah
Yang Mahakuat dan Mahaperkasa, yang memegang
langit dan burni, menjagan-va dan mengafur urusan-
nya tanpa sekufu,

-66 
4jJY; J 6"t s *ai -!;i./'fr t yw

Q(tuy
"Sesungguhnya Allnh mernhnn Langit dnn bumi supaya

jangan lenyap. Dan sungguh, jika keduanya akan
leny ap, tidak ada seorang pun y ang dapat mernh.an ke-

duanya selnin Allah. Sesungguhnya Din adalah Maha
Penyantun lngi Mahn Pengampun."(Faathir: 41)

Jikd kita memandang langit dan bumi serta bin-
tang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang
bertebaran di angkasa yang tak diketahui batas-ba-

tasnya ifu, semuanya berada di tempatnya, mengita-
ri orbitnya secara pasti, tanpa berhenti atau keluar
dari orbitrya. Mereka tidak pernah melambat atau

bertambah cepat putarannya. Semua itu berdiri tan-
pa tiang, tanpa tambang kuat yang mengikabrya, dan

tanpa bersandar kepada sesuatu dari sini atau dari
sana. Jika kita memandang ciptaanciptaan yang be
sar dan men*jubkan itu, niscaya hal ihr selayaknya
membukakan mata kita untuk melihat tangan tersem-

bunyi yang amat perkasa dan amat kuat, yang me
megang ciptaanciptaan tadi dan menjaganya agar
tidak jatuh.

Jika langit danbumi berubah dari tempatnya, se-

hingga guncang dan hancur lebur, maka tidak ada

seorang pun yang mampu memegangnya setelah
itu selamanya Itu adalahwaktuyang sering disebut
Al-Qur'an sebagai akhir duniaini. Yakni, ketikasis-
tem planet mengalami perubahan sehingga planet-
planet guncang, berbenturan, dan berhamburan.
Aldrirnya, segala sesuatu di angkasa ini hilang tanpa

ada yang memegang kendalinya.
Itu adalah waktu yang telah ditetapkan untuk hi.

sab danbalasan atas apayangtelah terjadi dalamke-
hidupan dunia. Dan, berakhir ke alam yang lain, yang

berbeda sifabrya dari alam bumi secara total.
Oleh karena itu, Allah memberikan komentar

atas dipegangaya langit dan bumi oleh Allah agar
keduanya taklatuh, sebagai berikut.

"...Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi
Mah"a Pengampun." (Faathir: 41)

Allah "Maha Penyantun" dengan memberikan

tenggang wakhr bagi rnanusia, dan tidak mengakhi.
ri alam ini dengan mereka. Juga tidak membawa
mereka dengan memegang kepala mereka kepada
hisab dan balasan, kecuali pada wakbu yang telah
ditentukan-Nya. Allah memberikan mereka kesem-
patan untuk trertobat, beramal, dan bersiapsiap.
Dia "Maha Pengampun" dengan tidak menghukum
manusia atas segala kesalahan yang mereka perbual
Tapi, Dia menghapuskan banyak kesalahan mereka,
dan mengampuni mereka ketika Dia mengetahui
bahwa dalam diri orang itu ada kebaikan. Ini adalah
kornentar yang memberikan sugesti yang menya-
darkan orangorang yang lalai untuk menggunakan
kesempatan sebelum kesempatan itu hilang tanpa
pernah kembali.

Sunnah Allah Tidak Pernah Menyimpang
Perjalanan keempat bersama orang-orang Arab

dan janjiyang mereka ikrarkan kepadaAllah, yang
berakhir dengan pembatalan janji itu oleh mereka,
dan kerusakan di muka bumi. Juga peringatan untuk
mereka tentang hukum Allah yang tak pernah lupuf
tak tergantikan, dan tak pernah berubah.

eK136r3 i "&:6,i 6 * 4U;5t;
$ Sii J t i','fif i iq vu - r;{, "1i1"::4'\Kiir*_"i;;|K5,6.tieS$,
.niS'Sjf ieJy<rpx":*t:iyt
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'Dan, mereka bersumpah d.engan nama Allah dengan

sekuat-kuat sunpah. Sesungguhny a jikn datang kepada

mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka

akan lebih mendapat petunjuk dari sahh satu umat-
umnt (yang lnln). Tatknk danng lepada merekn pem.beri

peringatan, makn lcedatangannya itu tidak menambah

krpadn mzreka, kzcuak j auhrrya msrekn dari (ebennran)
knrena lusomlongan (merekn) di mulw bumi dnn knrena

rencana (mnekn) yang ja.ltnt. R.encana yang jahat itu
tidak aknn menimpa selnin zrang y ang m.ereruarutkn nny a

sendiri. Tiad^alah y ang muekn nanti-nantiknn melain-
knn (berlnkuny a) sunnah (Alkh yang telnh berlaku) ke -

pada orang-lrang ]ang terdahulu. Makn, sekali-kali
kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah
Allah, dan seknli-kali tidak (puk) akan menemui pe-
nyimpangan bagi sunnah Allnh itu."(Faathir: 42-43)

gt*ryi'(i;:e:'A;e
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Orang-orang Arab melihat orang{rang Yahudi
Ahli Kitab yang menjadi tetangga mereka diJazirah
Arab; mereka melihat penyimpangan orzrng-orang
Yahudi itu, dan perilaku buruk mereka; mereka
juga mendengar sejarah mereka yang buruk, yang
telah membunuh rasul-rasul mereka, dan penolak-
an mereka atas kebenaran yang datang kepada me-
reka: dan ketika itu orang{rang Arab itu mencibir
orang-orang Yahudi, dan bersumpah atas nama
Allah, hingga mereka tak meninggalkan ruang lagi
untuk penekanan sumpah mereka itu:

"...Sesungguhnya jikn datang lcepada merekn sezrang

pemberi pningatan, nismy a merekn aknn lebih menda-

pat petunjuk dnri salnh satu umnt-um.at (yang lnnl. .... "

Yang mereka maksud dengan salah satu dari
umat-umatyang lain itu adatah Yahudi. Mereka me
nyinggung orang Yahudi itu dengan redaksi ini, tan-
pa menyebutnya secara langsung!
. Itulahkeadaanmerekadanitulahsumpahmere
ka. Sumpah itu ditampilkan oleh Al-Qur'an seakan-
akan untuk mengajak para pendengarnya agar men-
jadi saksi atas apayang telah diikrarkan orang{rang
itu pada masa jahiliah mereka. Kemudian membe-
berkan kondisi mereka ketika Allah mengabulkan
harapan mereka itu, dan Allah mengutus seorang
pemberi peringatan dari kalangan mereka.

'. . .mtkaln dnnng lepada merekn pemberi peringatan,

makn lrzdanngannya itu tidak merutmbah kepala me .

rela, lecuali jauhnya merekn dari (lubmnran). Karma,
lusombongan (mnela) di mula bumi dnn larenn renca-

na (merela) yangjalmt.... " (Faathirz 42-43)

Adalah buruk sekali, orang{rang yang telah ber-
sumpah dengan amatkuat seperti ihr tapi kemudian
tindakan mereka malah seperti itu: merasa som-
bong di muka bumi dan membuat rencana jahat Al-
Qur'an menyingkapkan keadaan mereka ini, dan
mencatat perilaku mereka itu. Kemudian mengha-
dapkan mereka dengan moral yang buruk pada diri
mereka, dan memberikan ancaman bagi semua
orangyang menempuh jalan yang buruk ini.

". . .funrana yangjahnt itu tidak almn mmimpa selnin
lrang lang merencanalmnnya smdiri. . .."

Rencana jahat mereka tidak mengenai siapa-

siapa kecuali diri mereka sendiri. Rencana jahat itu
mengepung mereka, menekuk mereka, dan men-
jatuhkan amal mereka.

Jika masalahnya seperti itu, maka apayang me
reka funggu? Mereka hanya menunggu tertimpa
nasib seperti yang menimpa para pendusta kebe-

naran sebelum mereka, yang mereka kenal ifu. Na-
mun, ketentuan Allah yang tetap ifu senantiasa ber-
jalan di jalannyayang tak menyimpang sedikitpun,

". . . Makn, sekali-knli knmu tidak aknn mendnpat pmg-
gantian bagi sunnnh Allah, dnn seknli- knli tidnk (puk)
akan menemui p eny imp angan b agi sunnah Allah itu. "
(Faathir: a3) t

Perkara-perkara ifu tak berlangsung pada manu-
sia secara sembarangan. Kehidupan tak berjalan di
muka bumi dengan sia-sia. Ada aturan-afuran tetap
yang terjadi, yang tak berubah dan taktergantikan.
Al-Qur'an menjelaskan hakikat ini, dan mengajar-
kannya kepada manusia, agar mereka tidak meman-
dang kejadian-kejadian secara terpisah-pisah. Juga
agar tidak menjalani kehidupan dalam keadaan lalai
tentang aturan-afurannya yang mendasar, dalam ke-
adaan terbelenggu dalam satu fase masayang pen-

dek, dan tempat yang terbatas.
Kemudian Al-Qur'an mengangkat tashawwur

mereka tentang kaitan-kaitan kehidupan dan hukum-
hukum wujud. Selanjutnya mengarahkan mereka
kepada ahran-aturan yang tetap dan hukum-hukum
alam yang pasti ifu. Juga mengarahkan pandangan
mereka kepada bukti kebenaran tentang hal ini da-

lam nasib yang menimpa generasigenerasi sebelum
mereka; dan bukti peristiwa masa lalu itu atas kepas
tian hukum dan afuran alam semesta tersebut.

Perjalanan kelima ini adalah satu contoh dari
contohcontoh pengarahan ini setelah penjelasan
haki-kat general bahwa aturan Allah itu tidak ter-
gantikan dan tidak berubah.

-i"li7y6K6'6b*r.{f 
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'Dan apalah mnelw tidak berjal"an di mulm bumi, lnlu
melihat bagaimana kesudahnn zrang-zrang yang se-

belum merela, sedangkan orang-orang itu adalnh lebih
besar kekuatannya dari mereka? Tiada sesuatu pun
yang dapat melemnhknnAlkh baik di kngit maupun
di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lngi
Mahakuasa." (Faathir: 44)

Berjalan di atas muka bumi dengan mata terbuka
dan hati yang terjaga. Kemudian menyaksikan ben-
fuk kematian orang-orang terdahulu, dan mere-
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nungi keadaan mereka dan bagaimana nasib mereka.

Semua itu sepantasnya memberikan pengaruh,

sugesti, perasaan, dan ketalaraan dalam hati.

Karena itu, terdapat pengarahan yang berulang-

ulang ini dalam Al-Qur'an untuk berjalan di muka
bumi dan memperhatikan bentukkematian orang-

orang terdahulu dan bekas-bekas kehidupan me-

reka. Juga terdapat pembangkitan hati dari kelalai-

an yang menyelimutinya yang membuatnya tak
mampu bangun. Dan, bila bangun pun, tak mampu
merasakan. Dan jika merasakan, tak mengambil
pelajaran.

Dari kelalaian ini terlahir kelalaian yang lain ter-

hadap hukum-hukum Allah yang pasti' Juga lahir
ketidakmampuan memahami kejadian-kejadian
dan mengaitkannya dengan hukum-hukum alam

se-mesta-Nya. Ia adalah kelebihan yang membeda-

kan manusia yang mempunyai kesadaran dari hewan

yang tak mempunyai akal. Hewan yang menjalani

kehidupannya tanpa kaitan antara kejadian dengan

kejadian lainnya, dan satu keadaan dengan keadaan

lainnya, tanpa hubungan di antaranya dan tanpa kai-

dahyang mengafurnya. Jenis manusia seluruhnya
adalah satu di depan kesatuan hukum dan aturan

alam semesta nahi.
Di depan pencennatan terhadap bentukkematian

orang{rang terdahulu sebelum mereka ihr, mereka

dapati bahwa kekuatan mereka itu tak mampu men-
jaga mereka dari nasib akhir merekayang telah di-

tetapkanAllah. Di depan pencermatan ini, perasaan

mereka dialahkan kepada kekuatan Allah Yang

Mahabesar. Kekuatan yang tidak dapat dikalahkan
dan dilemahkan oleh sesuatu; yang telah menimpa-

kan azab atas orang-orang terdahulu. Kekuatan
Allah itu dapat mengazab mereka saat ini seperti
yang Dia lakukan terhadap orang{rang terdahulu.

"...Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan

Alkh baik di lnngtt m.aupun di bumi...."

Kemudian hakikat ini dikomentari dengan ko-

mentar yang menjelaskannya dan memaparkan

lan-dasan-landasannya.

". . . Sesungguhny a Altah Mahn Menge tah u i kgi Mahn-

kuasa." (Faathrrz aa)

Ilmu-Nya mencakup segala hal di langit dan bu-

mi; dan kekuasaan-Nya berdiri di samping ilmu-
Nya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu-
Nya; dan tidak ada sesuatu yang menghalangi ke-

kuasaan-Nya. Karenanya, tidak ada yang dapat me
lemahkan-Nya di langit maupun di bumi. Tidak ada

tempat lari dari kekuasaan-Nya, dan tidak ada tem-
pat bersembunyi dari ilmu-Nya, "Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Mahakuasa."

Akhirnya, datagglah penutup surah ini, yang me-

nyrngkapkan sifat'pengampun Allah dan kasih sa-

yang-Nya di samping kekuatan dan kekuasaan-Nya.

Al-Qur' an menegaskan bahwa pemberian tenggang
waktu bagi manusia, yang timbul dari sifatpengam-
pun dan kasih sayang Allah, tidak berpengaruh
pada ketepatan hisab dan keadilan balasan di akhirat
nanti.

&4;Y\&;;'$i{rt.+'$J;
'3:j,#{)t1$io4t;4i;0rt1;-E
#W-,)r+i%\69W{1\19
"Kalnu Allah menyiksa manusia disebabkan usahnnya,

niscaya Din tidnk alan meninggalknn di atas permukn-

an bumi suatu mak:hluk yang meLata pun. Akan tetapi,

Allah menangguhkan (p eny il<s aan) mereka, s amp ai
waktu yang tertentu. Apabila dntnng ajal merekn, mnkn

sesungguhnya Allnh adalah Mahn Melihat (ceadaan)

hnmb a - h"amb a- Ny a. " (Faathir: a5)

Kesalahan-kesalahan yang diperbuat manusia,

berupa kufur terhadap nikmatAllah, berbuat jahat

dan kerusakan di muka bumi, dan berbuat zalim
serta aniaya di muka bumi, semua ifu adalah per-

buatan yang amat buruk. Jika Allah mengazab ma-

nusia secara langsung karena perbuatan itu, niscaya

hat itu akan mengenai-karena besarnya, buruknya,
dan kejinya-seluruh makhluk hidup di muka bumi
ini. Dan, jadilah bumi ini seluruhnya tak layak di-
tempati untuk hidup sama sekali. Tidak hanya un-

tukkehidupan manusia saja, namun jugabagi selu-

ruh kehidupan yang lain!
Redaksi dalam bentuk seperti ini menampakkan

kekejian dan keburukan yang dilakukan manusia.

Juga pengamhnyayang merusak dan membinasa-
kan bagi seluruh kehidupan, jika Allah meng-
hukum mereka secara langsung ketika mereka ber-

buat salah.
Namun, Allah adalah Maha Pengampun, yang

tak terburu-buru menghukum manusia.

". . . A kan tetapi, Allah menangguhkan (p eny iks aan)

merekn, sampai waktu yang tntentu...."
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Allah menangguhkan setiap orang kepada ajal
masing-masing. Sehingga, selesailah usia mereka
di dunia ini. Allah juga menangguhkan mereka se-

cara kelompok hingga ajal kekhalifahan mereka
yang telah ditetapkan bagi mereka, sampai mereka
menyerahkannya kepada generasi yang lain. Juga
menangguhkan mereka sebagai jenis manusia
hingga ajal mereka yang telah ditetapkan bagi umur
dunia ini, dan datangnya kiamat besar. Allah mem-
berikan kesempatan kepadamereka dengan harap
an mereka kemudian berbuat baik.

". . .Apabiln dntang ajal merekn.. .. "

Dan, selesailah waktu untuk bekerja dan ber-
buat. Kemudian datang waktu hisab dan balasan.
Allah tak menzalimi mereka sedikitpun.

'...Maka sesungguhnya Allah adal"ah Maha Melihnt
(keadaan) hamba-hamba-Ny a." (Faathir: 45)

Sifat Maha Melihat Allah atas keadaan hamba-
hamba-Nya itu akan menjamin bahwa Dia akan me
lengkapi hisab mereka sesuai dengan amal dan

usaha mereka. Sehingga, tidak ada per-buatan mercka
yang luput dari pantauan Allah, baik perbuatan yang
buruk maupun yang baik, dan yang besar maupun
yang kecil.

I

Ini adalah dentangan terakhir dalam surah Faa-
thir yang dimulai dengan pujian kepada Allah Sang
Pencipta langit dan bumi, "Yang menjadiknn malni-
knt sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai
macam urusan) yang mempunyai sayap."Mereka
membawa risalah langit kepada bumi. Beserta yang
ada padanya, berupa kabar gembira dan peringatan,
serta tentang akhirperjalanan antarake neraka dan
ke surga.

Di antara permulaan dan penutup ini, terdapat
perjalanan-perjalanan yang besar di alam-alam tadi,
yang dijelajahi oleh surah Faathir ini. Ini adalah ak-
hir perjalanan. Akhir kehidupan. Dan, akhir manu-
sia.... l
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"Yaasiin. (l) Demi Al-Q]t"-att yang penuh hik-
mah. (2) Sesungguhnya kamu salah seorang
dari rasul-rasul, (3) (yutg berada) di atas jalan
yang lurus, ( ) (sebagai wahyu) yang dinrrunkan
oleh YangMahaperkasa lagi Maha Penyayang,
(5) aga. kamu memberi peringatan kepada kaum
yangbapak-bapak mereka belum pernah dibe-
ri peringatan, karena itu mereka lalai. (6) Se-

sungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ke-

tentuan Afhh) terhadap kebanyakan mereka"
karena mereka tidak beriman. (7) Sesungguh-
nya Kami telah memasang belenggu di leher
mereka,lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu,
maka karena itu mereka tertengadah. (8) Kami
adakan di hadapan mereka dinding dan di bela-
kang mereka dinding (pula), dan Kami hrtup

lliiiiii:.r.:ntilt }li:iii:i.+:t:iir, l.:-iijiliiiii.+i:iil{llillililii,::.:i!:ii-i--i+ili:llli.L:li:!ii:'.1.:i:iiitiil}:ilili!ill.:n
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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(-"t") mereka sehingga mereka tidak dapat me-
lihal (9) Sama saja bagi mereka apakah kamu
memberi peringatan kepada mereka ataukah
kamu tidak memberi peringatan kepada mereka,
mereka tidak akan beriman. (10) Sesungguhnya
kamu hanya memberi peringatan kepada or:Lng-
orang yang mau mengikuti peringatan dan yang
takut kepada Thhan Yang Maha Pemurah walau-
pun dia tidak melihabrya IVIaka, beritah mereka
kabar gembira dengan ,unpunan dan pahala
yang mulia. (11) Sesungguhnya Kami meng-
hidupkan orang-orang mati dan Kami me-
nuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan
bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan, se-
gala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab
Induk yang nyata (Laoh Mahfuzh). (tZ) Dan,
buatlah bagi mereka suatu perumpamaan" yaitu
penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan
datang kepada mereka- (13) (Yaitu) ketika Kami
mengutus kepada mereka dua orang utusan,
lalu mereka mendustakan keduarrya- Kemudian
Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga"
maka ketiga utusan itr berkatar'Sesungguhnya
kami adalah orang-orangyang diutus kepada-
mu.' (14) Mereka menjawabr'Kamu tidak lain
hanyatah manusia seperti kami dan Allah Yang
Maha Pemurah tidak menurunkan sesuahr pun,
kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka-' (15)

Mereka berkatar'Thhan kami mengetahui bah-
wa sesungguhnya kami adalah orang yang di-
utus kepada kamu. (16) Dan, kewajiban kami
tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah
Allah) dengan jelas.' (17) Mereka menjawab,
'Sesungguhnya kami bernasib malang karena
kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti
(menyeru ka-i), niscaya kami akan merajam
kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa
yang pedih dari kami.' (18) Utusan-utusan itu
berkata"'Kemala^nga^n kamu adalah karena ka-
mu sendirl Apakah jika kamu diberi peringatan,
maka (kamu bernasib malang)? Sebenarnya ka-
mu adalah kaum yang melampui batas.' (19)

Datanglah dari ujung kota" seorang laki{aki
dengan bergegas-gegas lalu ia berkatan 'Hai
kaumku, ikutilah uhrsan-uhrsan itu. (20) Ikufilah
orang y.rng tiada.minta balasan kepadamu; dan
mereka adalah orang{rang yang mendapat pe-
tunjuk (21) Mengapa aku tidak menyembah
(Ttrhan) yang telah menciptakanku dan yang
hanya kepada-Nyalah kamu (semua) akan di-
kembalikan? (22) Mengapa aku akan menyem-

bah tuhan-tuhan selain-Nya?Jika (Atlah) Yang
Maha Prmurah menghendaki kemudharatan
terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak mem-
beri manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka
tidak (pula) dapat menyelimatkanku. (23) Se-
sungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam
kesesatan yang 4yata. (24) Sesungguhnya aku
telah beriman kepada Tirhanmu, maka dengar-
kanlah (pengakuan keimanan)ku.' (25) Dikata-
kan (kepadmya),'Masuklah ke surga.'Ia ber-
kata,'Alangkah baiknya sekiranya kaumku me-
ngetahui (26) apa yang menyebabkan TLrhanku
memberi iunpun kepadaku dan menjadikan aku
termasuk orang-orang yang dimuliakan.' (27)

Dan" Kami tidak menurunkan kepada kaumnya
sesudah dia (meninggal) suahr pasukan pun dari
langit dan tidak layak Kami menurunkannya.
(28) Tidak ada siksaan atas mereka melainkan
satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka
semuanya mati." (29)

Pengantar
Surah kelompok Makkiyyah ini mempunyai

jeda-jeda yang pendek, dan dentang-dentang cepat.
Oleh karena ihr, jumlah ayatnya ada delapan puluh
tsga ayat. Sementara ia adalah surah yang lebih kecil
dan lebih pendek dari surah sebelumnya, yaitu
surah Faathir, yang jurnlah ayahrya sebanyak empat
puluh lima ayat

Jeda ayatyang pendek bersama cepatnya dentang-
dentang itu menciptakan suafu ciri tersendiri bagi
surah ini. Dentang-dentangnya saling bersusulan,
dan memukul perasaan dengan bertalu-talu. Se-
hingga, menambah pengaruhnya di samping ben-
tuk-benhrk dan nuansa yang menyertai pemandang-
an-pemandangan yang saling bersusulan dari awal
surah hingga akhir. Yang beragam, menyugesti, dan
memberi pengaruh yang mendalam.

Topik-topik utama surah ini adalah topik-topik
tipikal surah jenis Makkiwah. Tujuan utamanya
adalah membangun dasar-dasar akidah. Ia mem-
bicarakan sifatwahyu dan kebenaran risalah sejak
pembukaannya,

"Yaasiin. D emi Al- @Li an y ang pmuh hikmnh. S esung-

guhnya kamu salah selrang dari rasul-rasul, (yang

berada) di atasjalanyanglurus, (sebagai wahyu) yang
diturunkan oleh Yang Mahaperkasa lagi Maha Pe-
nj aj ang." (Yaasiin: I -5)

Kemudian menceritakan kisah penduduk suatu
negeri ketika mereka didatangi oleh para rasul,
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unfuk memperingatkan mereka tentan g 'azab yang
akan ditimpakan atas tindakan mendustakan wahyu
dan risalah. Azab itu disebut dalam kisah ini dengan
cara Al-Qur'an dalam menggunakan kisah-kisah un-

tuk mendukung pesan-pesan yang ingin disampai-
kannya. Dan, menjelang akhir, surah ini kembali
membicarakan topik yang sama itu,

"Knmi tid.ak mmgajarkan syair leepadanya (Muhnmmad)

danbersyair itu tidaklah lnyakbaginya. Al-Qi anitu
tidak lain futnyalah pelnjaran dan kitab yang memberi
penerangan. supaya dia (Muhammad) memberi per-

ingatan kepada zrang- lrang yang hidup (hatinya) dan

supay a pastilah (,etaapan aTpb) tnhndap orang-trang
knfr. " (Yaasiin: 69-70)

Demikianlah surah ini membicarakan masalah
Uluhiah dalir. WahdaniyyahMaka, datanglah peng-

ingkaran atas kemusyrikan melalui lisan seorang
beriman yang datang dari ujung kota untuk men-
debat kaumnya tentang keadaan para rasul, dan dia
pun berkata,

'Mengapa aku tidak menyembah (nhan) yang telah

mencip takanku dan y ang hnny a kepada- Ny alah kamu
(semua) akan dikembaliknn? Mengapa aku akan me-

ny embah tuhan- tuhan s elain- Ny a ? Jikn (Alkh) Yang

Mah.a Pemurah mengfundaki k emudh"aratan terhndnp-

ku, niscaya ry@at merekn tidnk memberi manfaat se-

dikit pun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dnpat
meny elamntknnku. Snungguhny a alu knlnu b egitu pas-

ti b n ad a dnlnm lu s e s at an y ang ny ata. " (Yaasiinz 22-
24)

Menjelang penutup surah, topik ini disebut lagi,

'Mnekn mmgambil s emb ahan-s embahan s elain Allnh,
agar merekn menfutpat pernl,ongan. Bnhnln-berlml"a itu
tiada dapat menolnng mneka, padalml berhaln-buhnla

itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga

mer ekn." (Yaasiin: 7 4-7 5)

Masalah yang amat difokuskan dalam surah ini
adalah masalah pembangkitan dan penghidupan
kembali rnanusia di akhirat. Masalah ini sering di.
sebut dalam banyak tempat dalam surah ini. Di-
sebut di awal surah,

"Sesungguhny a Kami mmghidup knn orang- orang mati
dan Kami menulisknn ap a y ang telah merekn kerj akan
dan bekns-bekas yang mereka tinggalkan. Dan, segala

sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang
nyata (Lauh Mahfu<h)." (Yaasiin: 12)

Kemudian disebut dalam kisah penduduk suatu
negeri, yang terjadi bagi seorang yang bedman. Dan,

balasannya adalah secara instan, seperti yang tam-
pak dalam redaksi Al-Qur'an,

'Dikatakan (kepadanya), 'Masuklah lu surga.'Ia ber-

knn, Aktngknh baiknya sekiranya knumku mengetahui

apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun l<z-

padaku dan menjadikan aku termasuk lrang-lrang
y ang dimuli akant "' (Yaasitnz 26-27)

lalu, disebut di tengah surah,

'Dan merekn berknta, 'Bilakah (terladinya) janji ini
(nri berbangkit) jikn kamu adalnh zrang-orangyang

bennr?'Mereln tidak menunggu mektinknn satu teriak-
an saja yang aknn membirutsaknn muekn letikn merekn

sedang bertengkar. Lalu merekn tidak kuasa membuat
suatu wasiat pun dan tidak (puk) dapat lumbali ke-

p adn keluargany a. " (Yaasiin: 48-50)

Selanjutnya redaksi Al-Qur'an menceritakan
suafu pemandanganyang utuh dari pemandangan
hari Kiamat. Di akhir surah, masalah ini disebut
kembali dalam bentuk dialog,

"Ia membuat puumpamnan bagi Kami, dan ia lupa
kepada kejadianny a. Ia berknta,'Siapakah y ang dapat
menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur
luluh?'Kataknnlah, 'Ia aknn dihidupkan oleh Tithan

yang menciptakannya knli yang pertama. Dan, Dia
Maha MengetalLui tuttang segaln maAhlu*. "'(Yaasiin:
78-7s)

Masalah-masalah yang berhubungan dengan
pembangunan akidah dari dasarnya, sering disebut
dalam surah-surah Makkiyyah. Namun, pada setiap

kali dibicarakan, masalah ini dibidik dari segi ter-
tentu, di bawah nuansa tertentu, yang disertai
faktor-faktor yang memberikan sugesti yang sesuai
dengan suasananya. Juga bersesuaian dengan
denkng, bentuk, dan naungannya.

Faktor-faktor yang memberikan sugesti itu ber-
agam bentuknya dalam surah ini. Antaralain berupa
pemandangan hari Kiamat secara khusus, peman-

dangan kisah itu, sikap orangorang dalam kisah itu,
dan dialognya. Bentuk kematian orang-orang ter-
dahulu sepanjang masa. Kemudian pemandangan

semesta yang banyak dan beragam serta memberi-
kan sugesti: pemandangan bumi yang mati dan
padanya ada kehidupan yang bergerak. Pemandang-

an malam yang keluar dari siang, sehingga gelap
pun datang.

Selain itu, pemandangan matahari yang berjalan
di orbitnya. Pemandangan bulan yang bergerak se-

cara perlahan dalan manzilah-marzilahnya, hingga
ia kembali lagi seperti bentuk tandan tua. Peman-
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dangan bahtera yang penuh muatan yang meng-
angkut keturunan manusia yang pertama. Peman-
dangan hewan ternak yang ditundukkan bagi ke-
pentingar manusia. Pemandangan nuffah dan pe-

mandangan manusia yang berasal dari nuffah itu,
yang selanjutnya menjadi penantang yang nyata itu!
Dan, pemandangan pohon hijau yang di dalamnya
terkandung api yang mereka nyalakan!

Di samping pemandangan-pemandangan ini ter-
dapat sugesti lain yang menyenfuh perasaan manu-

sia dan membangkitkannya. Di antaranya adalah
gambaran para pendusta yang kekafiran mereka
telah dicap oleh kalimatAllah sehingga mereka tak
dapatlagi mengambil manfaat dari ayat-ayat dan per.

ingatan,

"S esungguhny a Kami telnh memasang b elengu di lehu
mereka, lalu tangan mereka (dtangknt) lce dngu, maka
knrerut itu.merekn tntengadah. Kami a^daknn di hnnnp-

an mneka din"ding dnn di bekkang mnekn dinding (puk),
dan Kami tutup (mata) merekn sehingga merekn tidnk
dapat melihnf. " (Yaasiin: 8-9)

Di antaranya lagi adalah gambaran diri mereka
dalam keadaan diam maupun terang-terangan, yang
tersingkap bagi ilmu Allah, dan tak dapat ditutupi
tirai. Dan, di antaranya adalah penggambaran pe-

rangkat penciptaan dengan kata yang tak lebih dari
ini,

"Sesungguhny a leadaan- Ny a apab ila Din menghen"dnki

sesuatu hany alah berknta lcepadanya, Jadilnh!' Maka,
t e rj adilnh ia. " (Yaasiin: 82)

Semua itu adalah sugesti yang menyentuh hati
manusia, dan ia melihat bukti kebenarannya dalam
realitas wujud.

Kemudian redaksi surah ini membeberkan topik-
topiknya dalam tiga putaran.

Putaran pertama dhnulu dengan sumpah dengan
dua huruf, "Yaa siin", dan dengan Al-Qur'an yang
penuh hikmah, atas risalah Nabi saw. dan bahwa
risalah beliau adalah jalan yang lurus. Penyingkapan
ini diikuti dengan pembicaraan tentang akhiryang
buruk bagi orang{rang yang mendustakan risalah.
Itu adalah ketentuan Allah bagi mereka, bahwa me-

reka tak akan mendapatkan jalan menuju petujuk,
dan antara mereka dengan petunjuk itu akan selalu
terdapat penghalang.

Dijelaskan bahwa peringatan itu hanya berguna

bagi orang yang mengikutiAl-Qur'an dan takutke-
pada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia
tidak melihat-Nya. Sehingga, dia menyiapkan hati-
nya untuk menerima tanda-tanda petunjuk dan pen-

dorong-pendorong keimanan. Kemudian mengar ah-

kan Rasulullah untuk memberikan perumpamaan
bagi mereka berupa para penduduk suatu negeri.
lalu, diceritakan kisah pendustaan dan akibatyang
diterima oleh parapendusta itu. Juga membeberkan
tabiat keimanan dalam hati manusia yang beriman
dan balasan keimanan dan pembenaran.

Setelah itu dimulai putaran kedua dengan me-
manggil dengan penuh penyesalan kepadahamba-
hamba yang selalu mendustakan semua rasul dan
mencemoohnya. Mereka mendustakan semua rasul
tanpa mengambil pelajaran dari bentuk kematian
para pendusta agama sebelum mereka, dan tidak
mencermati tanda-tanda kekuasaan Allah yang amat
banyak di alam semesta. Di sini dibeberkan peman-

dangan-pemandangan alam seme sta yang telah di-
singgung sebelumnya dalam pendahuluan surah ini.

Juga membeberkan pemandangan yang panjang
dari pemandangan hari kiamat yang mengandung
banyak detail.

Putaran ketiga hampir meringkas topik-topik
surah seluruhnya. Di awalnya menafikan bahwa apa
yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah syar, dan
menafikan sama sekali semua hubungan Rasul de-

ngan syair. Kemudian membeberkan beberapape-
mandangan dan sentuhanyang menunjukkan [Ilu-
hiah yang Esa, dan menyayangkan mereka yang
mengambil tuhan-tuhan selainAllah sambil mencari
pertolongan dari tuhan-tuhan mereka itu. Padahal,
merekalah yang menjaga tuhan-tuhan yang mereka
ldaim itul

Setelah itu membicarakan masalah pembangkit-
an dan penghidupan kembali manusia di akhirat.
Juga mengingatkan mereka tentang proses penghi-
dupan merekayang pertama, yang berasal dari nut-
fah. Sehingga, mereka dapat melihat bahwa penghi-
dupan tulang-belulang yang sudah hancur adalah
seperti menciptakan dari awal ihr, hingga tidak ada
keanehan padanya! Selain itu, juga mengingatkan
mereka tentang pohon hijau yang padanya terdapat
api, padahal secara lahirjarak antara keduanyaarnat
jauh!

Dengan menciptakan langit dan bumi, maka hal
itu menjadi bukti kekuasaan Allah untuk mencipta-
kan manusia seperti mereka pada kali pertama mau-
pun saat di akhirat nanti. Akhirnya, datang dentang-
an terakhir dalam surah ini,
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"S esungguhny a luadnan- Ny a ap abila Dia menghendn-
ki sesuatu hnnyalnh berkata kepadanya, Jadilnh!' Maktt,
terjadilnh ia. Makn, Mahtuuci (Alkh) yangdi tangan-
Nya lukuasaaanatns segaln sesuatu dnn lupadn-Nyakh
kamu dikembalikan." (Yaasiin: 82-83)

Sekarang, setelah pemaparan yang general itu,
kita beralih ke pembicaraan yang lebih detail.

Sumpah Allah dan Hakikat Thgas Seorang
Rasul
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"Yaasiin. Demi Al-Qti an yang penuh hikmah. Se-

sungguhnya kamu sal"ah seorang dari rasul-rasul, (yang

berada) di atasjalanyanglurus, (sebagai uahyu) yang
diturunknn ole h Yang Mahap er knsa lagi Mahn Peny a-
yang agar knmu mnnberi peringatan lupada knum yang
bapak-bapak merekn belum pernah dibni peringatan,
knrena itu mereka lalai. Sesunguhnya telnhpasti ber-
l"aku perknnan (lrctentuan Allnh) terhndap kebanyaknn
merelil, karenn merekn tidak bniman. Sesungguhnya
Kami telah memasang belenggu di leher merela, lalu
tangan mereka (dtangkat) ke dagu, maka knrena itu
merekn tertengadah. Kami adaknn di hndapan merekn

dinding dan di belakang merekn dinding (puln), dan
Kami tutup (rnnn) mnekn sehingga merekn tidak dnpat
melihat. Samn saja bagi mnekn apaknh knmu memberi
peringatan lcepadn merekn ataukah kamu tidak mem-
beri peringatan lupada merekn, merekn tid.ak aknn ber-

iman. Sesungguhnya kamu hanya mem.beri peringatan

kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan
dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah
ual"aupun dia tidnk meliluatnya. Makn, berilah merekn

knbar gem.bira dengan ampunnn dan pahnkt yang mulin.
S e sunguhny a Kami menghidup knn orang- orang mati
dan Kami menulis knn ap a y ang telah mere ka kerj akan
dan bekas-bekns yang merekn tingalktn. Dan, segala

sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang
nyata (Lauh Mahfu<h)." (Yaasiin: 1-12)

Allah bersumpah dengan dua huruf ini, "Yaa

Siin", dar.t dengan Al-Qur'an yang penuh hikmah.
Penyatuan antara huruf-huruf abjadiah ini dengan
Al-Qur'an menguatkan hipotesis yang kami pilih
dalam menafsikan huruf-huruf abjad yang berada
di awal surah; dan hubungan antara penyebutannya
dengan Al-Qur'an. Dan, bukti bahwa Al-Qur'an itu
berasal dari A1lah, adalah ayat yang mereka tak
tadaburi itu yang kemudian Al-Qur'an kembalikan
mereka kepada ayat ihr, bahwaAl-Qur'an itu terben-
tuk dari jenis-jenis hurufyang samayang selama ini
merekagunakan dengan mudah. Namun, rangkaian
pikirannya dan redaksionalnya berada di atas ke-
mampuan mereka dalam membuat redaksi dari
huruf-huruf yang sama itu.

Allah menyifati Al-Qur'an bahwa dia adalah 'Al-
QLi an yang penuh hikmah". Hikmah adalah sifat
orangyang berakal. Pengungkapan seperti ini mem-
berikan kepada Al-Qur'an sifat kehidupan, kemauan,
dan kehendak, yang merupakan prasyaratbagi sifat
penuh hikmah. Meskipun ini adalah ungkap an majan,
namun ia menggambarkan hakikat dan mende-
katkannya. Karena Al-Qur'an ini mempunyai ruh!

Al-Qur'an mempunyai sifat-sifat hidup yang ber-
sambung dengan Anda dan Anda bersambung de-
ngannya, ketika hati dan ruh Anda mendengarkan-
nya!Anda akan melihat pintu-pintu dan rahasia-
rahasia yang ada padanya setiap kali Anda mem-
buka hati Anda untuknya dan berinteraksi dengan-
nya dengan sepenuh keikhlasan hati! Anda akan
merindukannya, kepada sifat dan ciricirinya, se-
bagaimana Anda merindukan teman berupa raut
wajah dan si.fat-sifatnya, ketikaAnda menemaninya
pada rentang waktu tertentu dan merasakan ke-
tenangan ketika dekat dengannya! Rasulullah senang
mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain.
Beliau berdiri di depanpintu ketika mendengarbaca-
an Al-Qur'an dari dalam rumah itu, sebagaimana se-
orang kekasih berdiam dan mendengarkan cerita
kekasihnya!

Al-Qur'an adalah penuh hikmah. Ia berbicara ke
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pada setiap orang dengan cara yang sesuai dengan
orang itu. Ia menggerakkan perasaan dalam hatinya.

Ia berbicara kepadanya sesuai daya kemampuannya.

Juga berbicara kepadanya dengan hikmah yang
cocok baginya dan mengarahkannya.

Al-Qur'an adalah penuh hikmah. Dia mendidik
dengan hikmah, sesuai dengan manhaj akal dan ke
jiwaan yang lurus. Manhaj yang merangsang lahir-
nya semua energi manusia sambil mengaratrkannya
ke arah yang benar. Demikian juga menjelaskan
sistem bagi kehidupan yang memberikan ruang
bagi seluruh aktivitas manusia dalam batas-batas

manhaj yang penuh hikmah itu.
Allah bersumpah dengan yaa dan sizz serta Al-

Qur'an yang penuh hikmah atas hakikat wahyu dan

risalah kepada Rasul-Nya yang mulia.

"Sesuigguhnya kamu salnh seorang dari rasul-rasul."
(Yaasiin:3)

Ini adalah penjelasan tabiatrisalah setelah penje
lasan hakikat Rasul. Tabiat risalah yang lurus ini
berdiri seperti tajamnya pedang, tanpa ada bengkok
dan penyimpangan padanya, juga tanpa ada kemi-
ringan dan berat sebelah. Kebenaran padanyajelas,

tidak ada kesamaran padanya. Juga tidak mengikuti
hawa nafsu dan menyimpang bersama maslahat. Ia
bisa didapati oleh orangyang mencarinya, dengan
mudah, teliti, dan utuh.

Ia, karena kelurusannya, bersifat sederhana tan-
pa ada kompleksitas dan berputar-putar. Juga tidak
mempersulit masalah dan tidak jatuh dalam proble
matika masalah, gambaran, dan benfu k-bentuk di-

alektika. Namun, tampil dengan kebenaran dalam
bentuknya yang paling sederhana, dan polos dari
segala campuran dan aksesoris. Ia tidak memerlu-
kan penjelasan lagi, atau menumbuhkan redaksi dan

melahirkan kata-kata, dan masuk dengan makna-
makna ke jalan-jalan dan tikungan!

Orang kota dan orang desa bisa hidup bersama-
nya dan dengannya. Demikian juga orangyang tak
berpendidikan dan orang yang berpendidikan, serta
orangyang tinggal di gubuk maupun yang tinggal
di istana. Orang akan mendapati di dalamnya selu-

ruh kebutuhannya. Darinya ia akan mengetahui apa

yang cocok untuk hidup dan sistemnya serta kaitan-
kaitannya secara mudah dan tanpa berbelit-belit.

Ia berdiri dengan lurus bersama fitrah alam se-

mesta dan aturan kehidupan, dan tabiat benda serta
makhluk hidup seputar manusia. Sehingga, lak ber-
benturan dengan tabiat benda-benda itu, dan tidak
memaksa manusia untuk membenturkan diri de

ngannya. Ia berdiri lurus di atas manhajnya, dalam
keserasian bersamanya. Juga saling membantu de-

ngan seluruh hukumyang mengaturwujud ini, be-

serta benda mati dan makhluk hidup yang ada di
dalamnya.

Karenanya, ia berdiri lurus di jalan menuju Allah,
sampai kepadanyay'an menyampaikan kepadanya.

Sehingga, orang yang mengikutinya tak takut terse
sat dari jalan menuju Khaliknya, juga tidak takut me
nylmpang dari jalan menuju-Nya. Karena ia meniti
jalan lurus yang akan menyampaikannya, dan yang

akan berujung kepada keridhaan Sang KhalikYang
Mahaazung.

Al-Qur'an adalah petunjuk jalan yang lurus ini.
Setiap kali manusia berjalan bersamanya, maka ia
akan mendapati kelurusan ini dalam gambarannya

tentang kebenaran, dalam menuju kepadanya, dalam

hukum-hukum yang memutuskan terhadap nilai-
nilai, dan dalam meletakkan semua nilai pada tem-
patnya yang tepat.

"(Sebagai wahyu) yang diturunknn oleh Yang Mahnper-

kasa lagi Maha Penyayang."(Yaasiin: 5)

Allah memperkenalkan diri-Nya sendiri kepada
hamba-hamba-Nya di tempat-tempat seperti ini,
agar mereka menyadari hakikat apa yang diturun-
kan kepada mereka ihr. Allah Mahaperkasa dan Ma-

hakuat yang melakukan apa yang Dia kehendaki.
Dia Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya,

dan Dia memperlakukan apa yang Dia kehendaki
terhadap mereka.'Dia menghendaki untuk memper-

lakukan mereka dengan kasih sayang.

Sedangkan, hikmah penurunan Al-Qur'an ini
adalah untuk memberi peringatan dan penyampai-

an ajaran Allah.

'Agar knmu memberi peringatan kepada knum yang

bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan,

knrena itu merekn lalai." (Yaasiin: 6)

Kelalaian itu adalah faktoryang paling merusak
hati. Dan, hati yang lalai adalah hati yang mogok
dari fungsinya. Mogok dari mengambil pelajaran,

mengambil pengaruh, dan memenuhi seruan.
Sehingga, meskipun di depannya lewat bukti.bukti
petunjuk, namun ia tidak merasakan atau tidak me-

mahami. Tanpa terdetak atau menerimanya. Karena-

nya, peringatan adalah sesuatu yang paling tepat
bagi kelalaian yang ada pada mereka itu. Pasalnya,

telah lewat beberapa generasi dari mereka tanpa ada

yang member-ikan peringatan, atau menyadarkan
mereka.

I1]
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Mereka adalah dari keturunan Ismail. Setelahnya
tidak ada seorang rasul pun yang datang. Maka, per-
ingatan ini dapat membangunkan orangorang yang
lalai dan tenggelam dalam kelalaiannya. Mereka itu
beserta orang tua mereka tidak pernah didatangi
pemberi peringatan.

Kemudian Al-Qur'an menyingkapkan nasib ak-
hir orangorang yang lalai ihr, serta takdir Allah yang
terkena pada diri mereka, sesuai dengan apa yang
diketahui Allah dengan hati dan keadaan mereka.
Apayang telah merekalakukan dan apayang akan
mereka lakukan.

"Serungguhny a telah pasti b d"aku pnlmtann (letentuan
Alkh) terhadap kebanyalmn mereka, karena mereka
tidak bniman. "(Yaasiin: 7)

Perkara mereka telah dipufuskan, dan ketentuan
Allah telah dijatuhkan bagi kebanyakan mereka,
sesuai dengan ilmu Allah tentang hakikat mereka
dan tabiatperasaan mereka. Karena, mereka tidak
beriman. Dan, ini adalah nasib akhir orang{rang
kebanyakan. Diri mereka itu terhijab dari petunjuk,
dan terhalangi dari melihat tanda-tanda petunjuk itu
atau dari meraskaannya.

Di sini Al-Qur'an melukiskan pemandangan
indrawi bagi kondisi kejiwaan ini, yang menggam-
barkan seakan-akan mereka itu terbelenggu dan se
cara paksa dilarang unhrk melihal Di antara mereka
dengan petunjuk dan keimanan itu terdapatpelbagai
penghalang dan rintangan. Pandangan mereka tertu-
hrp sehingga mereka tak dapat melihal
"S esungguhnl a Knmi telah memnsang belmgu di lchn
merekn,lnlu tanganmerela (dianglat) lce dagu, maka
knrena itu mereka tertengadah."(Yaasiin: 8)

Tangan-tangan mereka terikat belenggu ke leher
mereka dan diletakkan di bawah pelipis mereka.
Oleh karena itu, kepala mereka terangkat dengan
paksa, dan mereka tak dapat melihat ke depan!
Karenanya, mereka tak memiliki kebebasan untuk
memandang dan melihatketika mereka dalam ke-
adaan yang keras ini! Dan, ketika mereka dalam
keadaan ini, maka antara mereka dengan kebenaran
serta pehrnjuk terdapat penghalang, dengan halang-
an dari depan dan dari belakang mereka. Seandai-
nya belenggu itu dikendurkan sehingga mereka da-
pat melihat, maka pandangan mereka pun tak dapat
menembus halangan inilJalan pandangan mereka
telah dihalangi dan mata mereka telah ditutup
dengan tirai!

Bersama kerasnya pemandangan indrawi ini,
manusia akan bertemu dengan orang{rang sema-

cam ini, yang tampak baginya. Yakni, ketika orang-
orang itu tak melihat kebenaran yang jelas dan tak
dapat memahami kebenaran yang gamblang bahwa
ada penghalang yang keras seperti itu di antara me-
reka dan kebenaran. Jikapun orangtersebuttak di.
belenggu seperti ihr, dan kepala mereka tak dipaksa
mendongak ke atas sehingga tak dapat melihat, ma-
ka jiwa dan mata hati mereka ternyata telah terbe
lenggu dan tertutup pandangannya. Terhalang dari
pefunjuk secara paksa dan terbungkus dengan ketat
dari melihat kebenaran.

Di antara orang itu dan tanda-tanda petunjuk
terdapat halangan dari sini dan dari sana. Demikian-
lah orangorang yang menghadapi Al-Qur'an ini de
ngan pengingkaran dan penolakan seperti itu. Pada-
hal, Al-Qur'an itu menunjukkan huilahnya, dan me-
ngajukan bukti kebenarannya. Ia sendiri adalah
huiiah yang mempunyai kekuatan yang tak dapat
dilawan manusia.

"Samn saja bagi merelw, apakah lamu memberi pn-
ingatan ktpada mnelm ataulah knmu tidak memberi
peringatan kepada mereka, mereka tidak akan ber-
iman."ffaasiin: 10)

Allah telah memutuskan putusan-Nya bagi diri
merek4 sesuai dengan yang Dia ketahui tentang ta-
biat hati mereka yang tak dapat dimasuki keimanan.
Peringatan itu tak dapat menembus hati yang tak
siap unfuk beriman, terhalang darinya, dan yang
tertutup dengan pelbagai tutupan. Peringatan itu tak
menciptakan hati, namun ia membangunkan hati
yang hidup dan siap untuk menerima.

"Sesungguhnya knmu hnnya membni puingann ktpadn
orang-lrang yang mau mengikuti peringatan dan yang
takut lcepada Tuhnn Yang Mah"a Pemurah walnupun
dia tidak rnelihat-Nya. Maka, berilnh mereka knbar
gembira dtngan ampunan dnn pahnla yang mulia."
(Yaasiin:11)

"Peringatan" yang dimaksud di sini adalah Al-
Qur'an dan orang yang mengikuti Al-Qur'an serta
takut terhadap Ar-Ratrmaan meskipun dia tak me-
lihat-Nya. Mereka itulah yang dapat mengambil
manfaat dari peringatan ini, sehingga seakan-akan
hanyakepada orang seperti inilah peringatan ihr di-
berikan. Juga seakan-akan Rasulullah secara khusus
diutus untuknya, meskipun beliau diutus unfuk ma-
nusia secara umum. Tapi, orang{rang yang banyak
itu terhalang dari menerima petunjuk. Sehingga,
keberadaan Nabi saw. menjadi terbatas hanyabagi
orang yang mengikuti Al-Qur'an dan takut terhadap
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Ar-Rahman meskipun dia tak melihat-Nya.
Orang ini berhak mendapatkan kabar gembira,

setelah ia mengambil manfaat dari peringatan itu,
'Makn, berikth mnekn knbar gembira dengan ampunan
dan pahala yang mulia."Ampunan dari kesalahan-
kesalahan yang diperbuatnya, yang tanpa menjadi
kebiasaan. Pahala yang mulia atas rasa takuhrya ter-
hadap ar-Rahmaan meskipun dia tak melihat-Nya.
Juga atas tindakannya yang mengikuti apa yang
diturunkan oleh Allah, berupa Al-Qur'an.

Kedua hal itu selalui menyertainya dalam hati.
Setiap kali rasa takut kepada Allah bersemayam
dalam hati manusia, maka hal itu akan diikuti oleh
beramal dengan apa yang diturunkan Allah. Juga
beristiqamah di atas manhaj yang Dia kehendaki.

Di sini ditegaskan tentang terjadinya pembang-
kitan kembali manusia, dan tepatnya hisab, yang tak
ada sesuafu pun luput darinya.

"Sesunguhnya Kami menghidupkan orang- orang mati
dan Kami menulisknn apa yang telah merekt knrjaknn
dan bekns-bekas yang merekn tinggalkan. Dan, segala

sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang
nyata (Lauh Mahfuzh)." (Yaasiin: 12)

Menghidupkan orang-orang mati adalah salah
satu masalahyang menjadi bahan perdebatan pan-
jang. Dalam surah ini akan dipaparkan beberapa
contoh tentang perdebatan itu. Al-Qur'an memper-
ingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang diker-
jakan tangan mereka, dan seluruh bekas yang di-
tinggalkan oleh perbuatan mereka, semua ifu akan
ditulis dan dicatat. Sehingga, tidak ada yang luput
atau terlupakan darinya sama sekali.

Allahlah yang menghidupkan orang-orang mati.
Dialah yang mencatat apa saja yang pernah mereka
kerjakan dan bekas-bekasnya. Dialah yang menghi-
tung segala sesuatu dan merekamnya. Karenanya,
semuaini harus terjadi dalam benhrkyang layak de-

ngan apa yang ditangani oleh tangan Allah.
Kitab Indukyangnyata,lauh Mahfirzh, dan seje

nisnya. Penafsiran yang terdekat baginya adalah
bahwa dia adalah ilmuAllahyangazah dan qadim,
dan Dia meliputi segala sesuatu.

Konsekuensi Pendustaan dan Keimanan
Setelah memaparkan masalah wahyu dan risalah,

serta masalah pembangkitan kembali serta hisab,
dalam bentuk penjelasan ini,... redaksi Al-Qur'an
kembali memaparkannya dalam bentuk cerita yang

menyentuh hati. Yakni, berupa sikap pendustaan
dan keimanan serta konsekuensi masing-masing,
yang dipaparkan secara jelas.
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"Dan buatltth bagi merekn suatu perumpamaan, yaitu
penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang
lupadn merekn. (Yaitu) ketika Kami mengutus kepada
mereka dua orang utusan, Ialu merekn mendustalan ke -

duanya. Kemudian Kami kuatkan dengan (utusan)

yang luttga, malu kcttga uhnan in bukntn, 'Sesungguh-

nya kami adalah orang-orangyang diutus kepadamu.'
Merekn menjawab, 'Kamu tidnk kin hnnyalah manusia
seperti kami dnn Allah Yang Mahn Pemurah tidak me-
nurunknn sesuatu pun, knmu tidak lain hanyalah pen-
dusta belnka.' Mnekn bnknta, Tilhnn knmi mmgetahui
bahwa sesungguhnya lwmi adnlnh orangyang diutus ke-
pada knmu. Kewajiban kami tidak lain hanyalah me-
nyampaikan (perintah Allah) dengan jekts.' Mereka
menjaua| 'Snungguhnya knmi bernnsib malnng knrm.a
kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (me-

nyeru knmi), niscaya kami aknn merajam kamu dan
knmu pasti aknn mendapat siltsa yang pedih dari knmi.'
Utusan-utusan itu buknta, 'I{emalnngan knmu adalah
larenn kamu smdiri. Apaknhjikn knmu diberipningat-
an, makn (kamu bernasib malang)? Sebenarnya knmu
adal"ah kaum yang melnmpui batas."'(Yaasiin: 13-

1e)

Al-Qur'an tidak menyebut siapa penduduk nege
ri itu, juga apa nama negeri itu. Riwayat-riwayat ten-
tang hal ini saling berbeda pendapat. Tidak ada
manfaat kita menelusuri riwayat-riwayat ini.

Al-Qur' an tidak menyebut nama negeri dan nama
penduduknya. Hal itu menunjukkan bahwa penye-
butan nama atau tempatnya tidak menambahkan
sesuatu dalam makna kisah ini dan sugestinya. Oleh
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karena ihr, masalah penyebutan nama itu dilupakan,
dan langsung menunju ke intisari ibrah dari kisah
itu. Ia adalah negeri yang kepadanya diutus dua

orang rasul. Sebagaimana halnya Allah mengutus
Musa dan Harun a.s. kepada Fir'aun. Kemudian
penduduk negeri itu mendustakan kedua rasul ter-

sebut, maka Allah pun mengutus rasul yang ketiga
unfuk memperkuatnya dan menegaskan bahwa ke
duanya itu adalah rasul yang diutus Allah. Kemudi-

an ketiga orang rasul itu datang kepada mereka dan

mengajukan dahwah mereka dari awal,

"sesungguhnya kami adalah orang-zrang yang diutus

kep adamu." (Yaasiin: 14)

Di sini para penduduk negeri membantah mere-
ka dengan bantahan yang sering dilakukan dalam

sejarah para rasul dan risalah,

'Mnekn menjawab,'Kamu tidak lnin hany al.ah m.anu-

sia seperti kami dnn Allah Yang Mahn Pemurah tidak

menurunknn sesuatu pun. Kamu tidak lain h"anyalah

pendusta b elakn.'" (Yaasiin: 15)

Bantahanyang sering diulang dengan membidik
kemanusiaan rasul, menampakkan kesederhanaan
pola berpikir, juga padanya tampak kebodohan me-

reka terhadap tugas rasul. Mereka selalu menduga

bahwa ada rahasia yang tersembunyi pada pribadi
rasul dap kehidupannya, yang di belakangnya ter-
dapat pelbagai teki-teki dan legenda.

Bukankah dia utusan dari dari langit ke bumi,
mengapa dia tidak dikelilingi dengan legenda-legen-

da? Bagaimana mungkin utusanTuhan itu berupa
sosok pribadi yang tampak jelas dan sederhana itu
serta tak ada rahasia padanya dan tak ada teka-teki
di sekelilingnya? Dia adalah hanyalah pribadi manu-

siawi yang biasa saja, seperti yang biasa memenuhi
pasar dan rumah?!

Ini adalah tanda kesederhanaan pandangan dan

pola berpikir. Rahasia dan teka-teki bukanlah sifat
yang selalu menyertai kenabian danrisalah. Tidak
dalam bentuk yang sederhana dan kekanak-kanak-
an ini. Meskipun ada rahasia yang besar, namun ter-

cermin dalam hakikatyang sederhana dan realistis.

Yaitu, hakikat diletakkannya dalam diri seorang ma-

nusia yang sama dengan mereka itu. Suatu kesiapan

ladunni yang dengannya dia dapat menerima wahyu

langit, ketika dia dipilih oleh Allah unhrk menerima
wahlu yang menakjubkan ini. Dan, ini lebih menak-
jubkan dibandingkan jika rasul itu berbentuk malai-

kat seperti yang mereka usulkan!
Risalah adalah manhaj Ilahi yang dilakoni umat

manusia. Kehidupan rasul adalah contoh realisfis
terhadap kehidupan yang sesuai dengan manhaj

Ilahi itu. Contoh yang mengajak kaumnya untuk
meneladaninya. Dan, mereka itu pun manusia. Se-

hingga, rasul mereka pun seharusnya dari manusia

agar terwujudlah contoh dari kehidupan yang dapat

mereka teladani. r.

Karena itu, kehidupan Rasulullah terpampang
jelas bagi umatnya. Al-Qur'an mencatat beberapa
unsurutama dalam kehidupan ini dengan detail dan

kejadian yang paling kecil, dengan menampakkan-
nya dalam lembaran yang terlihatjelas oleh pandang-

an umatnya sepanjangtahun dan abad-abad. Di antara

detail itu adalah kehidupan rumah tangga dan pri-

badi Rasulullah. Hingga gerak-gerik hati beliau ter-
kadang direkam oleh Al-Qur'an, agar dapat dilihat
oleh generasi-generasi setelah beliau, dan mereka
dapat melihat hati Nabi saw. yang manusia ihr.

Namun, hakikat yang jelas dan dekat ini terus
menjadi bahan bantahan dari manusia itu sendiri!

Penduduk negeri ihr berkata kepada tiga orang
rasul mereka , "Kamu tidnk lnin hnnyalnh mttnusia se-

perti knmi.'Yang mereka maksud dengan perkataan

itu adalah, "Kalian bukanlah para rasul." Kemudian
mereka berkata, 'Allah Yang Mah.a Pemurah tid.ak

menurunkan sesuatu pun."Yattu, apa yang kalian
katakan bahwa itu adalah berasal dari Allah yang

menurunkannya kepada kalian, berupa wahyu dan
pe-rintah, yang kalian ajak kami unhrk mengikuti-
nya. "Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
Kalian mengatalian bahwa kalian adalah para rasul!

Dengan keyakinan seorangyang meyakini kebe
narannya, dan mengetahui batas-batas tugasnya, pa-

ra rasul itu menjawab,

'Mereka berkata, 'Tuhnn knmi mengetahui bahuta se-

sungguhnya kami adalah rrangyang diutus kepada

knmu. Kew aj ib an knmi ti dak kin lnny alah m.eny amp ai-

lrnn (pnintah Alkh) denganj elns."' (Yaasiin: 16-17)

Allah mengetahui dan ini sudah cukup. Tugas
para rasul hanyalah menyampaikan dan mereka
pun sudah menunaikan tugas mereka. Kemudian
manusia bebas untuk mengambil tindakan yang
akan mereka pilih dan dosa yang akan mereka pikul

atas pilihan mereka itu. Urusan antara para rasul
dan manusia adalah penyampaian ajaran dariAllah
itu. Dia bertanya-tanya, mengapa saya tidak me-

nyembah Tuhan yang telah menciptakan saya?

Tuhan yang merupakan tempat kembali terakhir
bagi manusia. Dan, ia berbicara tentang berpulang-
nya diri mereka kepada-Nya. Karena Dia adalah
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Pencipta mereka juga. Sehingga, menjadi hak-Nya
unfuk mereka sembah.

Kemudian dia memaparkan manhaj lain yang
berbeda dengan manhaj fitrah yang lurus, sehingga
terlihat sebagai kesesatan yang nyata,

"Mengapa aku akan mmyembah tuhnn-tuhnn selain-

Nya?Jikn (Alkh) Yang Maln Pemurah mmghendnki
lemudlaratan terhndnplw, niscaya syafa"at merekn tidnk
memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dnn mnel<n

finak @uk) dapat meny elamatlmnku." (Yaasiin: 23)

Apakah aku menjadi tersesat, dan termasuk
golongan orang yang meninggalkan logika fitrah
yang mengajak makhluk untuk menyembah Khalik-
nya, dan memilih unfuk menyimpang dan menyem-
bah selain I(halik, tanpa keterpaksaan dan tanpa
dorongan? Apu$h aku harus tersesat bersama
orangyang menyimpang dan memilih tuhan-tuhan
yang lemah yang tak dapat menjaganya dan tak
dapat menghilangkan bahaya darinya ketika Sang
Penciptanya menghendaki bahaya baginya disebab-

kan penyimpangan dan kesesatannya?

"Sesungguhnya aku lml,au begitu pasti berada dnlam
lusesatan yang nyata." (Yaasiin: 24)

Sekarang orang itu berbicara dengan lisan fitrah
yang jujuryang mengetahui dengan jelas, dan me.
mutuskan keputusan akhirnya di depan kaumnya
yang mendustakan agama itu, yang mengancam
dan meneror. Karena suara fitrah dalam hatinya
lebih kuat dari seluruh ancaman dan seluruh pen-

dustaan.

"Saungguhnya aku telnh bniman lcepada Tahanmu,
mnkn dengarlmnlnh (pengakuan luimannn) ku. " ([aa'
siin: 25)

Seperti inilah ia mengucapkan kata-kata keiman-
an yang tegas dan penuh keyakinan. Ia meminta
mereka untuk menyaksikan ucapannya ifu. Dan, ia
mengajak mereka untuk mengucapkan kata-kata
yang sama seperti yang ia ucapkan. Atau, ia tak
peduli dengan apa yang akan mereka ucapkan!

Konteks kisah ini mengisyaratkan bahwa setelah
itu mereka tak memberikan kesempatan lagi ke-
padanya dan langsung membunuhnya. Meskipun
redaksi surah ini tak menyebut sesuafu tentang hal
itu secara jelas, namun dia menurunkan tirai atas
dunia beserta apa yang ada di dalamnya, dan atas
kaum itu dengan segala perbuatan mereka. Ke-

mudian dia mengangkat lagi tirai tersebut dan kita
melihat sang syahid yang mengucapkan kata-kata
kebenaran ini, yang mengikuti suara fihah. Selanjut-
nya ia melontarkarurya ke wajah orang-orang yang
mengancam dan menyiksanya itu. Kita melihatnya
di alam lain. Dan, kita melihat kemuliaan yang di.
siapkan Allah bagiqya; yang sesuai dengan maqam
seorang yang beriman, berani, ikhlas, dan syahid.

;-*Yr#'"#"oli"=\ii&g\,9",i|tr
a6/ /i/e1l/ (zzz ez
dF "*l-X-r'q..rlf.srl,:

"Dikataknn (kepadanya), Masuklnh ke surga.' Ia ber-
lmtn, Alnnglrnh b aikny a s ekirany a lmumku mmgetahui
apa yang menyebabknn Titlnnku memberi ampun ke-
padaku dan menjadiknn aku termasuk orang-orang
y ang dimuliakan. "' (Yaasitnz 26-27)

Kehidupan dunia bersambung dengan kehidup
an akhiral Kemudian kita melihat kematian sebagai
proses perpindahan dari alam fana ke alam baqa. Ia
merupakan langkah yang membebaskan orang yang
beriman dari kesempitan dunia menuju keluasan
surga; dari godaan kebatilan kepada ketenangan
kebenaran; dari ancaman penyimpangan kepada
kedamaian surg4 dan dari kegelapan jahiliah me-
nuju cahayakeyakinan.

Kita melihat orang yang beriman itu. Ia telah
melihat apa yang diberikan Allah kepadanya berupa
ampunan dan kemuliaan, dan dia mengingat kaum-
nya dengan hati tulus dan keridhaan. Ia mengharap
kan seandainya kaumnya melihatnya dan melihat
anugerah yang diberikan Allah kepadanya, berupa
keridhaan dan kemuliaan. Sehingga, mereka me
ngetahui kebenaran dengan penuh keyakinan.

Inilah balasan keirnanan. Sedangkan, kebatilan
dan pengingkaran, maka amat mudah bagi Allah
untuk menyelesaikannya, dengan mengirim malaikat-
Nya untuk menghancurkannya. Karen4 kebatilan
itu amatlemah sekaii.

V, Wi G S,t "ri b- ;rt evjL, #
5r3*Fr1(,9i;-ra#lyp("y&e;.JK

s
"Dan, kami tidak menurunkan kepada kaumnya se-

sudnh dia (meninggal) suatu pasukan pun dari langit
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dan tidak layak Kami menurunkannya. Tidak ada

silrsaan atas muekn melninkan satu teriaknn suaro saia,

nnkn tibaliba mereka semuanya mnti."(Yaasiin: 28-
2s)

Al-Qur'an tidak berpanjang kalam untuk men-

ceritakan kematian kaum itu, karena menganggap
remeh mereka dan menilai kecil kadar mereka.
Pasalnya, hanya dengan satu teriakan suara saja,

lenyaplah jiwa mereka. Selanjutnya ditutuplah tirai
atas mereka yang penuh derita, penuh hina, dan
penuh cela itu!

r-\)j3\,-r3:;1it61,i'#r;\ii-y
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"Alangkah besarnya penyesalan terhadap
hamba-hamba itu. fiada datang seorang rasul
pun kepada mereka melainkan mereka selalu
memperolok-olokka.nnya (30) Tidakkah mereka
mengetahui berapa banyaknya umat-umat se-

belurn mereka yang telah Kami binasakan,
bahwa orang-orang (ytttg telah Kami binasa-
kan) itu tiada kembali kepada mereka- (31) Se-

tiap mereka semuanya akan dilarmpulkan lagi

*g'
<asg
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kepada Kami. (32) Suatu tanda (kekuasaan
Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi
yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami
keluarkan daripadanya biji-bijian, maka dari
padanya mereka makan. (33) Kami jadikan
padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Darq
Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
(34) supaya mereka dapat makan dari buahnya'
dan dari apa yang diusahakan oleh tangan
mereka- Maka, mengapakah mereka tidak ber-
syukur? (35) Mahasuci Ttrhan yang telah men-
ciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan
dari diri mereka maupun dari apa yang tidak
mereka ketahui. (36) Suahr tanda (kekuasaan
Allah yang besar) bagi mereka adalah malam.
Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka
dengan serta merta mereka berada dalam
kegelapan. (37) Matahari berjalan di tempat
peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang
Mahaperkasa lagi lvlaha Mengetahui. (38) Telah
Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah,
sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang
teraldrir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan
yang tua (39) Tidaftlah mungkin bagi matahari
mendapatkan bulan dan malam pun tidak
dapat mendahului siang. Masing-masing ber-
edar pada garis edarnya. (a0) Suatu tanda (ke-

besaran Allah yangbesar) bagi mereka adalah
bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam
bahtera yang penuh muatarl (41) Kami ciptakan
untuk mereka yang akan mereka kendarai
seperti bahtera itu. (42) Dan jika Kami meng-
hendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka.
Maka, tiadalah bagi mereka penolong dan tidak
pula mereka diselamatkan. (43) Tetapi, (Kami
selamatkan mereka) karena rahmat yang besar
dari Kami dan untuk memberikan kesenangan
hidup sampai kepada suatr ketika- (  ) Apabila
dikatakan kepada mereka,'Takutlah kamu
akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang
akan datang supaya kamu mendapat rahmat',
(niscaya mereka berpaling). (aS) Sekatit<ali
tiada datang kepada mereka suatu tanda dari
tanda-tanda kekuasaan Ttrhan mereka, melain-
kan mereka selalu berpaling daripadanya" (a6)

Apabila dikatakan kepada mereka"Na^fkah-
kanlah sebagian dari rezeki yang diberikan
Allah kepadamu', maka orang-or.urg yang kafir
itu berkata kepada orang-or:urg yang beriman,
'Apakah kami akan memberi makan kepada

orang-orang yang jika Allah menghendaki,
tentulah Dia akan memberinya makan. Tiada-
lah kamu melainkan dalam kesesatan yang
ny ata.' (AZ) O an,, m ereka b erkata,'B ilakah (ter-
jadinya)janji ini (hari berbangkit)jika kamu
adalah orang-orang yang benar?' (48) Mereka
tidak menunggu'melainkan satu teriakan saja
yang akan membinasakan mereka ketika mereka
sedang bertengkar. (a9) Lalu, mereka tidak kuasa
membuat suatu wasiat pun dan tidak (pula) dapat
kembali kepada keluarganya. (50) Dan ditiup-
lah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar
dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada
Ttrhan mereka. (51) Mereka berkata,'Aduhai
celakalah kami! Siapakah yang membangkit-
kan kami dari tempat tidur kami (kubur)P Ini-
lah yang dijanjikan (Ttrhan) Yang Maha Pe-

murah dan benarlah rasul-rasul (Nya). (52)

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan
sajan maka tiba-tiba mereka semua dikumpul-
kan kepada Kami. (53) Maka, pada hari itu
seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan
kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang
telah kamu kerjakan. (54) Sesungguhnya peng-
huni surga pada hari itu bersenang-senang dalam
kesibukan (mereka). (55) Mereka dan istriistri
mereka berada dalam tempatyang teduh, ber-
telekan di atas dipan-dipan. (56) Di surga itu
mereka mempemleh buah-buahan dan memper-
oleh apa yang mereka minta. (57) (Kepada
mereka dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan
selamat daxi Tbhan Yang IVIaha Penyayang. (58)

Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir),
'Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin)
pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat
jahat (5S) Bukankah Aku telah memerintahkan
kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak
menyembah setan? Sesungguhnya setan itu
adalah musuh yang nyata bagi kamu. (60)

Hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan
yang lurus. (61) Sesungguhnya setan itu telah
menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka,
apakah kamu tidak memikirkan? (62) Inilah
Jahannam yang dahulu kamu diancam (de-

ngannya). (63) Masuklah ke dalamnya pada
hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkari-
nya.' (64) Pada hari ini Kami tuurp mulut mereka-
Berkatalah kepada Kami tangan mereka dan
memberi kesaksi-anlah kaki mereka terhadap
apa yang dahulu mereka usahakan. (65)Jika
Kami menghendaki, pastilah Kami hapuskan
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penglihatan mata mereka; lalu mereka ber-
lomba-lomba (mencari) jalar. Maka, betapakah
mereka dapat melihat(nya). (66) Dan, jika Kami
menghendaki, pastilah Kami ubah mereka di
tempat mereka berada. Maka" mereka tidak
sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup
kembali. (67) Barangsiapa yang Kami pan-
jangkan umurnya, niscaya Kami kembalikan
dia kepada kejadian-(nya). Maka, apakah mereka
tidak memikirkanP' (68)

Pengantar
Setelah berbicara pada pelajaran pertama tentang

orang-orang muslrik yang menghadapi dalnvah
Islam dengan pendustaan; dan perumpamaan yang
dibuatbagi mereka berupa kisah penduduk negeri
yang mendustakan agarna; serta akhir nasib mere-
ka setelah ituyaknikematian,... maka dalam pelajar-

an ini dimulai pembicaraan dengan menggenerali-
sasi sikap orang-orang yang mendustakan semua
agama. Juga menampilkan gambaran manusia yang
sesat sepanjang masa. Dan, memanggil sekalian
manusia dengan panggilan penyesalan karena me-
reka tidak mengambil pelajaran dari kebinasaan
orang-orang yang sudah mati itu, yang pergi dari
hadapan mereka dan tidak kembali kecuali pada
hari Kiamat,

"Setiap merekn semuanya aknn dikumpulkan lagi ke-
pada Kami." (Yaasiin: 32)

Kemudian Al-Qur'an menampilkan beberapa
ayat alam semestayang sering dilewati oleh orang-
orangyang mengingkari agama itu dalam keadaan
lalai. PadahaT, ayat-ayat alam semesta itu tersebar
dalam diri mereka, di sekeliling mereka, dan dalam
sejarah lampau mereka. Namun, mereka tak me-
rasakanrrya. Jika diingatkan, mereka pun tak men-
jadi ingat,

"Sekali-knli tiada datang lupada merekn suatu tanda
dari tnn"da- tand.a kzkuasaan Tith"an merekn, melainknn
merekn selnlu berpaling dnripadnnya. " (Yaasiin: 46)

Kemudian mereka meminta dipercepat turunnya
azab sambil tidak mempercayainya,

'Merekn berkata, 'Bil"aknh (terjadinya) janji ini (hari
b erb angkit) j ikn lumu adnlnh lrang-orang y ang berutr ?"'
(Yaasiin:48)

Berkaitan dengan permintaan mereka untuk di-
percepat hn unnyaazab dam pendustaan mereka ifu,
Al-Qur'an menampilkan pemandangan yang pan-
jang dari pemandangan hari kiamat. Padanya mereka

melihat nasib mereka yang mereka pinta untuk di-
percepat ihr, seakan-akan kejadian itu hadir di depan
mata mereka.

Kaum Musyrikin Mengabaikan
Kekuasaan Allah

. *,G$ UF: j 4y (, 
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' Alnngknh besarrry a p eny esaktn tuhndnp hamba- lmmla
itu. Tiada dntang seorang rasul pun lupa.d.a merekn me-

Ininknn merekn selalu mempuolok- olokkannya. Tidnk-
knh mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat
sebelum mereka yang telah Kami bin"asakan, bahwa
lrang-zrang (yang telah Kami binasakan) itu tiada
kembali kepada mereka." (Yaasiin: 30-31)

Penyesalan adalah perasaan dalam diri ketika
melihat keadaan yang disesali, yang manusia tak
mampu mengubahnya, selain merasamenyesal dan
sakit dalam hatinya. Sedangkan, Allah tidak merasa
menyesal atas hamba-hamba-Nya. Di sini Dia ingin
menjelaskan bahwa keadaan hamba-hamba-Nya itu
sepatutnya disesali! Ia adalah keadaan yang menye
dihkan dan disesalkan, yang mengantarkan orang-
orang itu kepada keburukan yang pasti da:n azab
yang besar!

Alangkah menyesalnya hamba-hamba yang di-
berikan kesempatan untuk selamat, namun mereka
menolak kesempatan itu. Padahal, di depan mereka
ditampilkan benhrk kematian orang{rang terdahulu
sebelum mereka yang sudah binasa. Namun, mereka
tak merenungkannya dan mengambil manfaat dari-
nya.

Allah telah membukakan pinhr-pintu rahmat-Nya
bagi mereka dengan mengirimkan para rasul kepada
mereka dari waktu ke wakhr. Namun, mereka men-
jauhi pintu-pintu rahmat itu dan berlaku buruk ke-
padaAllah,

". . .Tiada datang sezrang rasul pun kepa.da merekn me-

hinknn merekn sektlu mempnolok- olokknnnya. Tidnk-
knh merekn mengetahui buapa banyaknya umat-umat
sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwa
lrang-zrang (yang telah Kami binasakan) itu tiada
lcembali kepada merekn." (Yaasiin: 30-31)
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Padahal, dalam kebinasaan orang{rang terdahu-
lu yang sudah lenyap dan takkembali itu,'terdapat
pelajaran bagi orang yang bertadabbur. Namun,
hamba-hambayang merugi itu tak merenungkan-
nya. Sehingga, mereka pun berjalan menuju akhir
nasib yang sama. Maka, keadaan apalagiyang mem-
bawa penyesalan melebihi keadaan seperti ini!

Hewan saja akan gemetar ketika melihat kemati-
an saudaranya di depannya, dan berusaha unfuk
menghindarkan diri dari kematian ihr semampu dia.

Maka, mengapa ada manusia yang menyaksikan
kematian demi kematian, tapi ia jusku berjalan me-
nuju jalan yang sama itu? Kesombonganlah yang
membutakannya dan menipunya dari melihat akhir
perjalanan yang sudah pasti itu! Garis yang panjang
berupa kematian orang-orang sepanjang masa di-
tampilkan di depan mata mereka, narnun hamba-
hamba itu seakan-akan buta dan tak melihat!

Jika orbng-orang yang telah binasa itu tak kem-
bali kepada sekutu mereka yang belakangan, maka
mereka itu tidak dibiarkan dan tidak terbebas dari
hisab Allah setelah itu.

&1;;ttiiA;\53u9
' D an, setiap muekn semuany a aknn dikumpullan lagi
lupada Kami.' (Yaasiin: 32)

;:)tt4wiS,i4'zs'*rF,*{i:t:,
,*V*;*ti4t%)&3j;(,
XL+ (,i ..* *K .A.& 

e;Ji,y6-(%
e,'l(;t:6iite&lDKqr6-e;i'o;t;tw6uEsieS\tvK

$
"Suatu tan"dn (cekuasaan Allnh yang bnar) bagi merekn

adal"ah bumi yang mati. Kami hidupknn bumi itu dan
Kami luluarkan dnripa"d,anya biji-bijian, mnlm daripa-
dany a mer e kn maknn. Kami j adilan p adnny a lce bun-
lcebun kurma dan anggur. Kami pancarknn padanya
beberapa mata air, supaya merelw dapat malan dari
buahnya, dan d"ari apa yang diusahnlan oleh tangan
merekn. Maka, mengapakah merekn tid"ak bersyukur?
Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhknn
oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang
tidak merekn ketahui." (Yaasiin: 33-36)

Mereka mendustakan para rasul, tidak mere-
nungi kematian para pendusta sebelum mereka, dan
tidak menangkap makna keadaan mereka yang
pergi dan tak perriah.kembali itu. Para rasul hanya
me-ngajak mereka kepada Allah. Semua yang ada
dalam wujud di sekitar mereka berbicara kepada
mereka tentang Allah, menunjukkan-Nya, dan men-
jadi saksi bagi wujud-Nya. Bumi yang dekat dengan
mereka ini, mereka lihat mati tali ada kehidupan pada-

nya, juga tak ada air yang melahirkan kehidupan.
Kemudian tiba-tiba mereka melihatnya hidup dan
menumbuhkan biji-biji. Setelah itu bertambah besar
menjadi kebun-kebun kurma dan anggur. Padanya
juga terpancar mata air, sehingga mengalirlah ke-
hidupan kemana air itu mengalir.

Kehidupan adalah mri<lizatyang tak dapat di-
hadirkan oleh tangan manusia. Hanya tangan Allah
yang dapat menghadirkah mukjizat-mukjiza! dan
meniupkan ruh kehidupan dalam benda mati. Me-
lihat tumbuhan yang sedang berkembang, kebun-
kebun yang rindang, dan buah-buahan yang ranum,
akan membuka mata dan hati melihat tangan Allah
Yang Maha Menciptakan.

Allah menyibakkan tanah bagi tunas yang baru
berkembang dan sedang mencari kebebasan dan
cahaya. Dia mencerahkan batang yang mengarah
ke matahari dan cahaya, serta menghiasi cabang-
cabang yang penuh dengan dedaunan dan buah-
buahan. Juga membukakan kelopak bunga dan me
matangkan buah, serta menyiapkannya untuk dipe
tik dan dipanen,

"Supaya merekn dapat m"aknn dnri buahnya, dnn dari
apa yang diusah"akan oleh nngan merel(n...."

Tangan Allahlah yang membuat tangan mereka
mampu bekerja, sebagaimana Dia menakdirkan te
tumbuhan untuk hidup dan berkembang!

"...Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?"
(Yaasiin:35)

SelanjutnyaAl-Qur'an menoleh dari mereka se
telah sentuhan yang bersahabat ihr, untuk bertas-
bih kepada Allah Yang memperlihatkan tumbuhan
dan kebun itu bagi mereka. Allah Yang menjadikan
fumbuhan itu berpasang-pasang, jantan dan betina,
seperti manusia dan seperti malif,rlukAllah lainnya
yang hanya diketahui oleh-Nya.

'Mahasuci Tuh"an yang telah menciptakan pasangan-
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p as angan s emu any a, b ai k dari ap a y ang di tumb u hkm
oleh bumi dan dari diri merekn maupun dari apa yang
tidak merekn ketahui." (Yaasiin: 36)

Ini adalah tasbih yang bergerak pada waktunya
dan di tempatnya yang tepat. Bersamanya terlukis-
kan hakikat yang besar dari hakikat-hakikat wujud
ini. Hakikat kesatuan makhluk, kesatuan kaidah
dan pembentukan. Yakni, bahwaAllah menciptakan
makhluk-maKrluk hidup secara berpasang-pasang-
an. Tefumbuhan berpasangan seperti manusia juga-

Demikian juga yang lainnya, "Dari apa yang tidak
mereAn lcetahui."

Kesatuan ini menunjukkan kesatuan tanganyang
menciptakan. Yang mengadakan kaidah penciptaan
(bersama perbedaan bentuk, bobot, macam, jenis,

karakter, dan ciri) pada maktrluk-makhluk hidup ini
yang hanya diketahui secara detail oleh Allah. Siapa

tahu barangkali ini adalah kaidah alam semesta
seluruhnya hingga benda mati juga! Sebagaimana
diketahtri bahwa atom (partikel materi terkecil yang

diketahui manusia) terdiri dari dua pasang yang
berbeda dari radiasi listrik negatif dan positi{yang
saling bersisian dan bersatu! Demikian juga kita
dapati ribuan pasang bintang. Terbentuk dari dua
bintang yang berkaitan yang saling menarik pasang-

annya. Selanjubrya berputar pada orbit yang sama,

seakan-akan keduanya mengikuti irama musik
yang teratur!

Itu adalah tu"d" k"kr^; 
^* 

di tanah yang
mati yang padanya terlahir kehidupan. Dari hal itu
hingga tanda kekuasaan Allah di langit, dan yang

berkaitan dengannya-berupa fenomena yang dilihat
oleh hamba-hamba-Nya dengan jelas. Tangan A[ah
memperjalankannya dalam bentuk supranatural
dan mukjkal

*'';#{{s$',Vi&t:i'iii{:1:.r;;
,{;r$)-y,itsjilrl5;n-"*,;SV
# ts p;r)K;e {t:6113 fi;K\ #
;Vi3,y"Jii'i;6r\!r,ii\\t61."*it

#<,;:i.*ek
"Suatu tandn (lukuosann Allnh y ang besar) bagi mnekn

adalah malnm. Kami tanggallmn sinng d^ari mnlnm itu,

makn dengan serta merta muela beradn dnlnm legelnp

an. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya.

D emikianlnh ketetapan Yang Mahnperknsa lngi Mahn
Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan
manzilah-man<ilah, sehingga (setelnh dia sampai lce

manzihh yang tnakhir) kembalil"ah dia sebagai bentuk

tandan yang tua. Tidaklnh mungkin bagi m"atnh.ari men-

dapatkan bulan dan malam pun tidak dapat men-
dahului siang. Masing-masing buednr pada garis edar-

nya." (Yaasiinz 37-40)

Pemandangan datangnya malam, cahaya yang
hilang, dan kegelapan yang menutupi. Pemandang-
an yang terulang yang dilihat manusia di semua
penjuru dunia selama dua puluh empatjam (kecuali
di beberapa tempat yang padanya siang berlang-
sung beberapa minggu atau beberapa bulan, demi-
kian juga malam, yaitu daerah yang dekat dengan
dua kutub Utara dan Selatan). Meskipun ia terjadi
setiap hari, namun ia tetap suatu keajaiban yang
mengundang manusia untuk merenung dan ber-
pikir.

Ungkapan Al-Qur'an tentang fenomena ini ada-

lah suatu ungkapanyang unik. Ia menggambarkan
siang yang diselimuti malam. Kemudian Allah men-

cabut siang dari malam, sehingga menjadi gelap.

Barangkali kita bisa memahami sesuatu dari rahasia

ungkapan yang unik ini, ketika kita membayangkan
masalah ini berdasarkan hakikahrya. Karena, bumi
yang bulat pada saat berputar pada porosnya di
hadapan matah3ri, ia melewatkan semua titik pada

bumi itu dengan siraman cahayamatahari. Ketika
titik itu tertimpa matahari, berarti daerah itu dalam
keadaan siang. Ketika bumi itu berputar dan titik itu
tak lagi tertimpa cahaya matahari, maka terlepaslah
siang darinya dan mulailah ia dibungkus malam.

Seperti itulah fenomena ini berlangsung bagi
setiap titik dengan teratur. Seakan-akan cahaya siang

itu dicabut atau dicopot, dan setelahnya ditempati
oleh kegelapan. Ia adalah ungkapan yang meng-
gambarkan hakikat alam semesta dengan pengung-

kapan yang paling detail.

'Dan matahari berjalnn di tempat pnedarannya...."
(Yaasiin:38)

Matahari berputar pada porosnya. Orang me-

nyangka ia tetap di tempahry4 padahal matahari itu
berputar pada porosnya. Namun, manusia me-
ngetahui pada beberapa waktu berselang bahwa
matahari itu tidak berdiam di tempatnya. Tapi, ia
bergerak. Bergerak se cma nyata. Bergerak di satu

arah di angkasa luas dengan kecepatan yang me
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nurut para astronom sebesar 12.000 mil per detik!
Allah, Rabb matahari yang Maha Mengetahui

tentang matahari itu dan tentang perjalanan mata-
hari dan akhirannya, berfirman bahwa matahari itu
berjalan di tempat peredarannya. Peredarannya ini
dan kapan matahari itu berhenti, hanya diketahui
oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui tentang
waktunya itu selain Allah.

Ketika kita membayangkan bahwa besarnya mata-

hari ini mencapai sekitar satu juta kali besar bumi
kita ini; dan bahwa benda yang amat besar itu ber-
gerak di angkasa, tanpa ada yang menyanggffiy?, . . .

maka kita segera memahami salah satu segi sifat
qudratAllah yang menggerakkan wujud ini dengan
kekuatan dan ilmu,

". . . D emikianlah lu tetap an Yang Mahap er kas a lagi
Maha Mengetahui. Telah Kami tetapkan bagi bulan
manzilnh-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke

marailnh yang tnakhir) kembalilah dia sebagai bmtuk
tandnn yng tua." (Yaasiin: 38-39)

Manusia melihat bulan itu dalam manzilah-man-
zlahnya. Dimulai dari bulan sabit. Kemudian ber-
kembang dari satu malam ke malam yang lain hingsa
menjadi bulan purnama yang uhrh. Setelah itu mulai
mengecil kembali sedikit demi sedikit hingga men-
jadi bulan sabityang seperti tandan tua.

Orang yang memperhatikan bulan pada suafu
malam, akan memahami nuansa redaksi Al-Qur'an
yang menakjubkan itu,

". . . Sehingga (setelnh dia sampai ke man<ilah yang tn-
akhir) kembalilnh ilia sebagai bmtuk tnndan yang tua."
(Yaasiin:39)

Terutama nuansa lafal "tua"ini. Karena bulan
pada malam-malam pertamanya berbentuk bulan
sabil Pada malam-malam akhirnya berbentuk bulan
sabit pula. Namun, pada yang pertama tampak se
akan-akan dia itu cemerlang dan segar. Sementara
padayang akhir, dia hadir dalam keadaan seakan-
akan ditutupi kecemberutan, kesedihan, dan di-
selimuti kepucatan dan kerontokan. Seperti rontok-
nya tandan tua! Bukanlah suatu kebetulan bahwa
A1-Qur'anul-Karim menggambarkan hal ini dengan
ungkapan yang memberi sugesti dan menakjub-
kan!

Kehidupan.bersama matahari dari satu malam
ke malam yang lain, merangsang dalam indrawi
suatu perasaan dan lintasan pikiran yang memanggil,
kaya, penuh sugesti, dan mendalam. Hati manusia
yang hidup bersama bulan secara penuh, tidak luput

dari pengaruh dan reaksi ini. Juga dari berenang
bersama tangan Yang Maha Menciptakan keindah-
an dan keagungan, yang mengatur benda-benda
langit dengan sistem seperti itu. Baik orang itu me-
ngetahui rahasia manzilah-m anzrlah dan bentuk-
bentuk bulan yang berbeda-beda itu mau pun tidak.
Menyaksikannya s3ja cukup untuk menggerakkan
hati, menggerakkan perasaan, dan merangsang
tadabbur dan pikiran.

Dan terakhir, Al-Qur' an menjelaskan ketepatan
sistem alam semesta yang mengatur benda-benda
langit yang besar ini, dan menlrrsun fenomena-
fenomenayang lahir dari sistemnyayang satu dan
detail.

'Tidnklnh mungkin b ogi matahari mendapatknn bulan
dan mnlnm pun tilnk d"apat mendnhului si"ang. Masing-
masing beredar pada garis edarnya. " (Yaasiin: 40)

Setiap bintang atau planet mempunyai poros atau
orbit, yang tak ia langgar dalam pergerakan dan per-
putarannya. J arak antNabintang dan planet-planet
itu amat jauh. Jarak antara bumi kita ini dengan ma-
tahari sekitar sembilan puluh tiga juta mil. Matahari
dengan bumi berjarak sekitar dua ratus empat pu-
luh ribu mil. Jarakjarak ini meskipun amatjauh, tapi
masih bukan apa-apajika dibandingkan dengan
jarakantNagalaksi kita dengan salah satu bintang
yang terdekat dengannya di angkasa raya. Ia berja-
rak sekitar empat tahun cahaya. Kecepatan c ahaya
sekitar seratus delapan puluh sembilan ribu mil per
detik! (Atau dengdn kata lain, bintang yang paling
dekat dengan kita berjarak sekitar serafus empat
miliarmil!)

Allah Yang Mencipta alam semesta yang amat
besar ini telah menakdirkan jarak-jarakyang besar
ini antara orbit bintang dan planet. Dia meletakkan
rancangan alam semesta seperti ini unhrk menjaga-
nya, sesuai ilmu-Nya, dari perbenfuran dan saling
bergesekansampai datang ajal waktu yang telah
ditentukan. Sehingga, matahari tidak mungkin men-
dahului bulan. Dan, malam tak mungkin mendahu-
lui siang, serta tidak mengganggu jalannya. Karena,
putaran yang mendatangkan malam dan siang itu
tak pernah macet sekali pun sehingga salah satunya
tidak mendahului yang lain atau memapasinya di
jalan!

"...Masing-masing beredar pada garis edarnya."
(Yaasiin: a0)

Gerakan benda-benda langit yang besar ini
menyerupai gerakan pasak di lautan luas. Ia mes-
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kipun besar, tapi tetap saja tak lebih dari titik-titik
yang berenang di angkasa yang amat luas itu.

Ketika itu manusia akan mengecil dan merasa

amat kecil, saat ia melihat jutaan bintang yang tak
terhitung jumlahnya, yang sedang berputar itu,
serta planet-planet yang sedang bergerak pada

orbitnya. Semua itu tersebar di angkasa itu, bere-

nang di ruang yang luas itu, dan angkasa sekitar-
nya teramat luasnya. Sehingga, bintang-bintang
yang amat besar itu terlihat amat kecil di angkasa
yang amat luas tersebut!

6t # e$i +ufit a r+,ia'$Vil:,
?&fi ";.t*Go$&6.<lc"Mdl

S p,!Wtu_,*rl y&t;i.i\;
" Su atu tandn (k e b e s ar an Allah y ang b a ar ) b agi mne kn

adalnh bahwa Kami angkut krturunan mereka dalnm

bahtera yang penuh muatan. Kami ciptakan untuk

merekn yang aknn merekn kendarai seperti baltera itu.

Jikn Kami menghendaki, niscaya Kami tenggelamkan

merekn. Makn, tiodnkh bogi merela penohng d"an tidnk
pula merekn diselamatkan Tetapi, (Kami selamatknn

muekn) knrmn rahm.at y ang besar dnri Kami dnn untuk

memberilrnn lusenangan hidup sampai kepada suatu

ketika." (Yaasiin: 4l-44)

Dalam redaksi tersebut terdapat keterkaitan
yang lembut antara bintang-bintang dan planet
yang berenang di orbitnya, dengan bahtera yang
penuh muatan di lautan yang membawa keturun-
an Adam! Keterkaitan dalam bentuk, gerak, dan
penundukan ini dan itu dengan perintah Allah,
serta menjaganya dengan kekuasaan-Nya di lang-

it dan di bumi.
Tanda kekuasaan Allah ini juga seperti tanda

sebeiumnya, yang dilihat oleh manusia tapi mereka

tidak merenunginya. Bahkan, ini lebih dekat de-

ngan mereka dan lebih mudah mereka renung-
kan jikamemang mereka membuka hati mereka
untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu.

Barangkali bahtera yang penuh muatan yang

disebut di sini adalah bahtera Nabi Nuh, nenek
moyang manusia yang kedua, yang membawa ke-

turunan Adam. Kemudian Allah menjadikan bagi
mereka pelbagai kapal airyang membelah ombak,
seperti bahtera ini. Mereka itu dan ini dibawa oleh

qudrat Allah dan hukum-hukum-Nya yang meng-
atur alam semesta dan menggerakkannya. [-alu,

menjadikan bahtera itu mengapung di atas per-

mukaan air, dengan adanya karakter-karakter ter-

tentu pada bahtera itu. Juga karakter dalam air,

angin, uap, atau energiyang dihasilkan dari atom,

atau energi.energi lainnya. Semua itu berasal dari
Allah, ciptaan-Nya dan kekuasaan-Nya.

'Jika Kami menghendaki, niscaya Kami tengelamknn
merekn. Makt, tindakh bagi muekn penolong dan tidak
pula merekn diselamatkan. Tetapi, (Kami selamatkttn

merekn) knrerut rahmnt yang besar dttri Knmi dnn untuk
memberiknn lusenangan hidup sampai kepada suatu

ke tika." (Yaasiin: 43 - 44)

Bahtera di lautan lepas adalah seperti sehelai
bulu burung yang ditiup angin. Seberat, sebesar,

dan secanggih apa pun dia jika tidak karena rah-
matAllah, maka ia akan binasa dalam sekejap di
waktu malam atau siang.

Orang-orang yang mengarungi lautan dengan
mengendarai kapal layar atau kapal air besar, akan
melihat kebesaran laut yang menakutkan. Juga
kecilnya kesempatan selamat dari bahayanya yang

besar dan kemurkaannya yang menakutkan. Me-
reka merasakan makna rahmatAllah.Juga menya-

dari bahwa rahmatAllah itu sematalah yang men-
jaganya dari badai dan ombak yang menerjang.
Rahmat dalam ciptaan Allah yang besar ini yang
dikendalikan oleh tangan kasih sayang llahi, bu-
kan oleh tangan yang lainnya di bumi maupun di
langit. Hal itu hingga datang ajal yang telah dite-
tapkan Allah. Dan, tibalah masa yang telah tentu-
kan oleh Allah, sesuai dengan takdir-Nya Yang
Mahabijaksana dan Maha Mengetahui, "Untuk
memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu

ketika."

Meskipun ada ayat-ayat yang jelas ini, tapi ma-

nusia berada dalam kelalaian. Sehingga, tak me-

ngarahkan pandangan mereka dan tidak membang-
kitkan hati mereka. Akibabrya, mereka tak hentinya
mencemooh para nabi dan mendustakan mereka,
serta meminta dipercepat turunnya azab yang diper-

ingatkan oleh para rasul.

;fr fJi{Jitfi-6r$,*Ct;;rVs4-isy.,
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'Apabila dikatakan kepada merekn, 'Takutl.ah knmu
akan siksa yang di h"adapanmu dan siksa yang akan
datang supaya kamu mendapat rahmat', (niscaya

mereka berpaling). Sekali-kali tiada datang kepada

muekn suatu nndn dnri tandaiandn lcekuasann Titlun
mnekn, melainkan merekn selnlu berpaling daripada-
nya. Dan, apabiln dikntnknn fupadamerelm, 'NaJknh-
kanhh sebagian dari reryki yang diberiknn All"ah lu-
padnmu', mala orang-orangyang kafr itu berknn lu-
pada orang-zrang yang beriman, Apalwh knmi akan
membni maknn lupada orang-orang jang jikn Allah
menghendaki, tentulnh Dia aknn membninya makan.
Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang
nyata.' Dan, mereka berkata,'Bilakah (teryadinya)

janji ini (hari berbang-kit) jika lmmu adalah oiang-
zrang I ang b mar ? "' (Yaasiin: a5-48)

Ayat-ayat itu sendiri tidak merangsang hati mere
ka untuk mencari tahu, bertadabbur, menggugah pe
rasaan, dan bertakwa. Padahal, itu saja sudah cukup
untuk merangsang dalam hati yang terbuka timbul-
nya gerakan, rasa gemetar, dan reaksi balik, serta
menyatukannya dengan wujud ini.

Kitab yang terbuka ini setiap lembarannya me
nunjukkan kepada ke4gungan Sang Pencipta, be
serta keagungan aturan dan takdir-Nya. Namun,
orang-orang yang terbutakan mata hati mereka itu
tak melihatrya Dan, jika mereka melihabrya, maka
mereka tak merenungkannya.

Allah tidak meninggalkan mereka dalam keadaan
ini tanpa adanya rasul yang mengingatkan mereka,
mengarahkan merek4 dan mengajak mereka kepa-
da Rabb alam semesta ini dan Pencipta wujud ini.
Kemudian merangsang dalam hati mereka suafu
sensitivitas, rasa takut, dan ketakwaan. Juga mem-
peringatkan mereka tentang faktor-faktor yang men-
datangkan kemurkaan All ah dan azabNya, dan fuk-
tor-faktor itu mengelilingi mereka-di depan dan be
lakang mereka. Sehingga, jika mereka tak hati-hati,
maka mereka akan terjatuh ke dalamnya dalam se-

tiap langkah-langkah mereka. Kemudian kepada me
reka telah didatangkan ayat-ayat di samping ayat-
ayat alam semesta yang mengelilingi mereka ke
mana saja mereka pergi. Namun, mereka tetap saja

dalam kebutaan mereka.

'Dan, apabila dikatakan kepada mereka, 'Thkutlah
knmu akan silcsa yang di hadapanmu dan siksa yang
aknn dntang supaya kamu mendapat rahm.at', (niscaya

mereka berpaling). Sekali-knli tiada datang kepada
muekn suatu tand.a dari tandn-nndn krkuasaan Tuhnn

mereka, melninlmn lnerekn selnlu berpaling daripada-
nya." (Yaasiin: ai-a0)

Jika mereka diajak untuk menginfakkan sesuatu
dari harta mereka unfuk memberi makan orang-
orang fakir, maka mereka berkata dengan mengejek
dan membangkang,

'Apakah knmi akan memberi maknn kepada zrang-
orang y angj ila Alkh menghmdaki, tentulah Dia aknn
membninya maknn...."

Mereka pun berbuat lancang terhadap para nabi
yang mengajak mereka kepada kebaikan dan meng-
infakkan sebagian harta, dengan berkata,

"...Tiadalnh kamu melainknn dalam lusesatan yang
nyata." ({aasitn: 47)

Pola pandang mereka terhadap masalah ini, yang
seperti ifu, menunjukkan tidak pahamnya mereka
tentang hukum-hukum Allah dalam kehidupan
hamba-hamba-Nya. Allahlah yang memberikan
makan kepada seluruh hamba-Nya dan Dialah yang
memberikan rezeki kepada mereka ifu . Semua yang
ada di bumi, berupa rezekiyang didapatkan hamba-
hamba-Nya dari se.sama makhluk, maka mereka itu
sama sekali tak menciptakan reznlijifri. Dan, mereka
pun sama sekali tidak dapat menciptakan sesua-tu
darinya.

Tapi, kehendak Allahlah dalam meramaikan
bumi ini yang menetapkan bahwa manusia mempu-
nyai kebutuhan-kebutuhan yang tak dapat ia raih
kecuali dengan kerja dan usaha. Yaitu, dengan me
ngolah tanah, membuat barang-barang, dan memin-
dahkan hasilnya dari satu tempatke tempatlain. Bi-
sa juga dengan memperdagangkan barang-barang
ini dengan alat jual-beli berupa barang, uang, atau
nilai tertentu yang berbeda-beda sesuai dengan per-

bedaan zaman dan tempat.
Allah menetapkan bahwa manusia itu berbeda-

beda dalam potensi dan kesiapannya sesuai dengan
kebutuhan kekhalifahan yang sempurna di muka
bumi ini. Khilafuh ini tidak memerlukan potensi dan
kesiapan yang berkaitan dengan mengumpulkan
uang dan rezeki saja. Namun, memerlukan potensi
dan kesiapan-kesiapan lain yang dapat mewujud-
kan keperluan-keperluan utama untuk khalifah
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jenis manusia di muka bumi ini. Sementara pada

waktu yang sama, ia tak sempat mengumpulkan
harta dan rezki, padahal ia memerlukannya!

Dalam lautan kebutuhan-kebutuhan yang luas
bagi khilafah manusia di muka bumi beserta tun-
tutan-tuntutannya, potensi-potensi dan kesiapan
yang mesti baginya, dan yang berkaitan dengan ini
dan itu berupa perpindahan manfaat dan rezeki, serta
perebutan dan benturan dalam masalah itu, ...
berbeda-bedalah rezeki yang ada di tangan masing-

masing manusia. Agar perbedaan ini tidak membuat
rusak kehidupan dan masyarakat, maka Islam me
nyelesaikan kasus-kasus individu yang utama, de-

ngan memerintahkan kepada para orang kaya unhrk
mengeluarkan suafu nilai tertentu dari harta mereka
untuk diberikan kepada orzrng miskin, yang dapat
menjamin kebutuhan makan mereka dan kebutuh-
an-kebutuhan primer mereka lainnya.

Dengan adanya aturan ini, maka akan menye-
nangkan hati banyak orang miskin dan orang kaya
juga. Islam menjadikannya sebagai zakal Juga men-
jadikan dalam zakat itu makna kebersihan, dan men-
jadikannya sebagai ibadah. Dengannya Islam me
nyatukan antara orang-orang miskin dengan orang
kaya dalam rnasyarakat ideal yang dia bangun secara

unik tanpa ada bandingannya sebelumnya.
Perkataan orang{rang yang tertutup matanya

dari memahami hikmah Allah dalam kehidupan itu,
'Apakah lumi akan membni maknn lupada rrang-
orangyangjilu Allnh mmghend.aki, tentulnh Din alan
munbuinya maknn", dutcerczun mereka atas orang-

orang yang menyerukan unhrk menginfakkan harta
dengan mengatakan, "Tiadalah kamu melainkan
dalam kesesatan yang nyata'i ... maka itu tak lain
adalah kesesatan yang nyata dan sebenarnya. Ke-
sesatan yang tak dapat memahami tabiat hukum
Allah, gerak kehidupan, besarnya gerak ini, dan
besarnya fujuan. Padahal, karena infak itu, maka
menjadi beragamlah potensi dan kesiapan masing-
masing orang. Dan, karena hal ihr, maka menjadi
tersebarlah harta dan rezel<t.

Islam rnembuat sistem yang menjamin kesem-
patan yang adil bagi setiap orang. Kemudian menr
biarkan kegiatan manusia yang beragam dan di-
perlukan untuk menanggung tugas kekhalifahan
di muka bumi ini, berjalan dengan lancar. Selanjut-

nya mengentaskan kasus-kasus yang buruk dengan

cara{ara pencegahan.
Akhirnya, datanglah keraguan r,nereka terhadap

janjiAllah, dan merekapun mencemooh ancaman
Allah.

"Dan mereka berluta, 'Bilakah (terladtnyQ janji ini
(hnri berbangkit) jikn kamu adalnh zrang-rrangyang
bennr?"'(Yaasiin: 48)

Janji Allah itu tak dimajukan karena permintaan
manusia untuk mempercepatnya. Juga tak ditunda
karena permintaan mereka unfuk menundanya. Ka-

rena segala sesuftu di sisi Allah telah ditetapkan. Se
gala perkara terikat dengan waktu yang telah dite
tapkan Allah. Segala perkara itu terjadi pada waktu-
waktunya sesuai dengan hikmah Allah yang azali,
yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.
Dia menempatkan segala kejadian pada waktunya,
dan terus memperjalankan alam semesta inibeserta
apa yang ada padanya sesuai dengan sistem yang

telah Dia tetapkan dalam lauh Mahfuzh.
Sedangkan, balasan atas pertanyaan pengingkaran

ini datang dalam salah satu pemandangan hari kiamat
yang mereka lihat bentukny4 bukan kapan terjadinya.

ta.t

Gambaran Kiamat yang Dijanjikan
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'Mereka tidak mmunggu mzlninkan satu tniaknn saja

y ang alan membinnsalwn mnelm lcetika mnelm sedang

bntengknr. Lalu, merekn tidnk kuasa membuat suatu

w asiat pun dan tidnk (puk) dnpat lumbali fupada lu-
luarganya. Dan ditiuplnlt sangkalnla, maka tiba-tiba
merekn keluar dengan segera dari kuburnya (menuju)

lnpod" Tuhan mnelm. Mnekn bsrkntn, Adulni alnka-
lah lmmi! Stapakah yang membangkitknn knmi dnri
tempat-tidur kami (kubur) ?' Inil"ah y ang dij anjikan
(Tuhnn) Yang Mahn Pemurah dnn b m.arl.ah rasul-rasul-
(Nyo). Tidnk adnkh teriaknn itu selnin seknli tniaknn
saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan
lcpada Kami." (Yaasiin: 49-53)

Orang-orang yang mendustakan agama berkata,
"Bil"akah (terjafinya) janli ini (mri bnbangkit) jikn

d6
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kamu adalah orang-orang y ang benar ?"Dan, jawaban-

nya adalah pemandangan yang sekilas dan cepat.
Yakni, satu teriakan yang mematikan semua makh-
luk hidup, dan menghabisi seluruh kehidupan dan
makhluk hidup.

#s*4"&iiJ1i';,*'tf-0,$;"c
.,;;;@'\ii\;'G;5#\t

'Mereka tidak menunggu melainkan satu tuiaknn saj a
yang akan membinasaknn mnekn l<etika muekn sed.ang

bertengkar. Lalu, merekn tidnk kuasa membuat suatu
wasiat pun dan tidak (pula) dapat lcembali kepadq
ke lu ar gany a. " (Yaasiin : 49-50)

Teriakan ifu mematikan mereka secaratiba-tiba
ketika mereka sedang bertengkar dan berjibaku
dalam persaingan hidup, tanpa mereka duga dan
mereka perhitungkan sarna sekali. Dan, tiba-tiba
mereka mati. Semuanya dalam kondisi masing-
masing. Tanpa mampu memberikan wasiatkepada
orang setelahnya. Juga tidak mampu kemballke-
pada keluarganya dan mengatakan satu dua kata
kepada mereka. Kemana mereka? Mereka juga
sarna, sarna-sama mati di tempat!

Kemudian ditiuplah sangkakala, dan mereka pun
bangkit dari kubur. Mereka berjalan dengan cepat,
dalam keadaan terkejut, gemetar, dan bertanya-tanya,

' Aduh celnknlnh knmi! Siap aknh y ang membangkitlmn
knmi dari tempat-tidur knmi (kubur)?...."

Kemudian keterkejutan itu sedikit hilang dari
mereka, sehingga mereka mulai tersadar dan me
ngetahui,

#6j:"54i5rtt1\3;J(,\ri
". . . Inilah yang drj an1 ikan (n/mn) Yang Malra Pemu-
rah dan benarl.ah rasul-rasul-(Nya)." (Yaasiin: 52)

Selanjutnya datang teriakan yang terakhir. Satu
teriakan saja. Maka, orang yang sedang kacau, bi-
ngung, terkejut, dan kalang kabut ini pun bergerak,

&. ,."),z..trrtl z -) ((
$t:st Z*L4-tlg9gl trrt^o "'

"...Maka, tila-ti.ba merelu semua dilatmpullan kzpadn

Kami."(Yaasiin: 53)

Baris-baris pun dirapihkan, dan barisan ini pun
dapat dirapihkan dalam sekejap. Kemudian datang
keputusan Allah tentang keadaan ini, juga tentang
sifat hisab dan balasan, yang diumumkan kepada
semua orang.

?. +(J L6i#*r4,fr &{ iAC

&3F
'Maka, pada h"ari itu seseorang tidak akan dirugikan
sedikit pun dnn knmu tidnk dibalnsi, kecuali dengan apa

yang telah knmu kerjaknn. " (Yaasiin: 54)

Dalam kecepatan kilat ini, yang padanya ber-
langsung ketiga pemandangan itu, diberikanlah
bantahan kepada orangorang yang meragukan hari
yang dijanjikan itu!

Kemudian redaksi Al-Qur' an memperlihatkan
proses hisab atas orangorang beriman. Selanjutnya
pemandangan dipercepat dengan langsung melon-
cat dan memperlihatkan kenikmatan yang mereka
dapatkan diakhirat.

#tioigs;{s.w.t-.;)i')2iri;;riy
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"Sesungguhnya penghuni surga pada hnri itu bnsmnng-
sm"ang dalnm lusibuknn (muekn) Mnekn dan ishi-istri
merekn bnada dalnm tempat yang teduh, bertelekan di
atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh

buah-buahnn dan memperokh apa yangmerelm minta.
(Kepada msrekn dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan

selnmnt dnri Tultnn Yang Mahn Peny ay ang. "(Yaasiin:
55-58)

Mereka sibuk dengan kenikmatan yang sedang
mereka nikrnati, berupa buah-buahan dan apa yang
mereka pinta. Mereka berada dalam tempat yang
teduh, dengan angin ydng sejuk dan semerbak me
nyegarkan. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan,
dalam keadaan senang dan nikmat bersama istri
atau suami mereka. Di dalamnya mereka men-
dapatkan buah-buahan dan apayang mereka mau.
Mereka di situ adalah pararasayang semua ke-
inginan mereka dipenuhi. Di samping kel ezatmri|:,
mereka mendapatkan pemuliaan... yaifu "salam"
yang mereka terima dari Rabb merekaYang Maha
muha "sebagai ucapan selnmat dnri Tilhnn YangMalta
Penyayang"

A
v

& xS;etK:;Ktijt



Tafsir hi Zhilalil-Qtu" on lX (3ee) Juz XXIII: Yaasiin, ash-Shaaffat, E Shood

Sedangkan orang-orang lain, maka redaksi Al-

Qur'an tidak menutupi hisab mereka. Sebaliknya,
Al-Qur'an memapa.rkan dan menampilkannya se-

bagai benhrk cemoohan.

r* #y*Ali s $ i,i'ai q\ iliws
*'i# Y K, ,.:i_!.[li V:z J J 6v
*,y*, A; # W\yvs';; 3;i ;V
-) 11 i:.i.. - A . 4-'at t /-:'ib,z 71
da.t'i+ + +> g" .4u; Str dl, 

I !}Yt
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'Dan (dikntnknn lepadn orang-orang knf.r), 'Berpisah'

lnh knmu (dari orang-orang mukmin) pada h.ari ini,
hai orang- orang y ang b erbuat j ahat. B ukankah A ku

telnh memuinnhkan lupadnmu hni bani Adnm supaya

lmmu tidak menyembah setan ? Sesungguhnya setin itu
adalnh musuh yang nyata bagi kamu, dan hendakltth
lamu rnenyembah- Ku. Inilnhjal^a.n yang lurus. Sesung'

guhnya setan itu telnh menyesatknn sebagian besar di
antaramu, Maka, apakah knmu tidak memikirkan?
Inilah jaltttnam yang dahulu knmu diancam (dengan-

nya). Masuklah lrc datnmnyapada hnri ini disebabkan

knmu dahulu mengingkarinya. "' (Yaasiin: 59-64)

Mereka mendapatkan hinaan dan celaan,

'Dan- (dikntaknn lupadn orang-orang lmfi.r), 'Bupisah-
lnh knmu (dnri orang-orangmujmin) pada hnri ini, luii
zrang- lrang y ang b n buat j ahnt. "' (Yaasiin: 59)

Berpisahlah seperti itu dengan jauh dari orang-
orang yang beriman!

"Bukanknh Aku telah memnintahkan lupadamu hni
bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Se-

sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi
kamu." (Yaasiin: 60)

Panggilan mereka di sini, dengan "hni bani Adnm"
... mengandung cemoohan. Karena setan telah me
ngeluarkan nenekmoyang mereka dari surga, tapi
mereka malah menyembah setan itu. Padahal, setan

ad{ah musuh merekayang nyata.

"H mdaklah lrnmu meny embah- Ku. Inilah j alan y ang

lurus." (Yaasiin: 61)

Jalan yang menyampaikan kepada-Ku, dan me
ngantarkan kepada keridhaan-Ku.

Tapi, kalian tidak berhati-hati terhadap musuh
kalian yang telah menyesatkan banyak generasi
dari kalian.

". . .Maka, apaktth kamu tidnk memikirknn ?" (YaasTin:

62)

Pada akhir sikapyang menegangkan dan meng-
hinakan ini, Allah mengumumkan balasan yang
pedih, sambil diiringi cercaan terhadap mereka,

"Inilnh jahnnam yangdahulu kamu diancam (dtngan-

nya). Masuklah Ee dalnmnya pada hnri ini disebabkan

knmu dahulu mengingkarinya. " (Yaasiin: 63-64)

Pemandangan ini tak berhenti hanya pada sikap
yang menyakitkan ini, untuk kemudian menutup
nya. Tidak, sebaliknya malah terus memaparkan
hal ini. Dan, berikubrya datang pemandangan yang
baru dan menakjubkan ini.

t1 t j ) z. /z - it?\71 . . ).'i 1- .t- l'
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#l6".V(q
"Pada h.ari ini Kami tutup mulut mereka. Berkntalnh
lvpadn Kami tangan merela dnn memberi kualtsinnlnlt
knki merela terhadap apa yang dahulu merekn usah.a-

knn." ffaasiin: 65)

Seperti itulah masing-masing saling menghia-
nati, dan anggota-anggota fubuh mereka bersaksi
atas mereka. Pribadi mereka terpecah satu-satu
untuk kemudian saling mendustakan. Setiap anggota

tubuh mereka itu kembali kepada Rabbnya secara

sendiri-sendiri, untuk kemudian semua anggota
tubuh itu berserah diri kepada Rabbnya.

Ini adalah pemandangan yang menakjubkan dan

menakutkan, yang membuat hati gemetar ketika
membayangkannya!

Seperti itulah pemandangan itu berakhir, dalam
keadaan lidah mereka terikat, tangan mereka ber-
bicara, dan kaki mereka bersaksi. Tidak seperti
biasanya dan berlainan dengan yang mereka tunggu.

JikaAllah menghendaki, niscaya Dia akan berbuat
lain terhadap mereka itu, dan menjatuhkan siksa
yang Dia kehendaki terhadap mereka. Di sini Allah
menampilkan dua macmn azab yang jika Dia kehen-
daki, maka Dia akan menjatuhkan salah satu azab

ini kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

jut;+ifuu#tyv :Si6J;
Aitu, ttQt;3 {6i; # S';;-
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& <U,tr;tt4i'Vffii\3
'lika Kami menghendaki, pastilah Kami hapuskan
pengl'ihatan mata mereka. Lalu, mereka berlomba-
lomba (mercari) jalnn. Makn, betapaknhmnekn dnpat
melihnt(nya). Dan, jikn Kami menghmdaki, pastilnh
Kami ubah mereka di tempat mereka bnad"a. Makn,
mereka tidak sangup berjal"an lagi dnn tidak (puk)
sanggup kembali." (Yaasiin: 66-67)

Keduanya adalah pemandangan yang di dalam-
nya terdapat azab, juga celaan dan cemoohan. Cela-
an terhadap para pendusta agama dan cemoohan
terhadap orang-orang yang mencemooh agama,
yang sebelumnya berkata, "Bihlmh (ttrj adfny Q j anjl
ini (hari berbangkit) jika kamu adnlah orang-zrang

yang bennr?"
Mereka pada pemandangan pertama menjadi

orang buta yang tak dapat melihal Kemudian dalam
keadaan buta itu, mereka tetap berusaha berada di
jalan dan turut berdesakan untuk menyeberang.
Sehingga, mereka pun berjalan terantuk-antuk se
bagaimana halnya orang buta ketika berebut jalan!

Dan, mereka pun berjatuhan sebagaimana jatuhnya

orang buta ketika mereka berjalan tergesa-gesa
untuk berlomba menyeberang!

"...Maka, betapakah mereka dapat melihat(nya)."
(Yaasiin:66)

Pada pemandangan kedua mereka telah kaku di
tempat mereka. Sehingga, mereka berubah menjadi
pahrng yang tak dapat meneruskan jalan dan tidak
dapat kembali. Padahal, sebelumnya m'erefta buta
sambil berebut jalan dan bersaing untuk menye-
berang!

Mereka pada kedua pemandangan itu tampak
seperti boneka dan mainan, sehingga mengundang
cemoohan dan celaan. Sementara mereka itu se-

belumnya menganggap remeh ancaman Allah dan
mencemoohnya!

Hakikat Masa Ttra Renta
Selnua itu ketika datang waktu terjadinya janji

Allah yang mereka pinta untuk dipercepal Sedang-

kan, jika mereka dibiarkan di bumi, diberikan sedi-

kit panjang usia dan diberikan kesempatan untuk
tidak dijatuhkan azab untuk beberapa waktu, maka
mereka itu berjalan menuju keburukan. Sehingga,
pantas jika mereka meminta dipercepat azab mereka.

Mereka menuju kepada masa fua renta, kemudian

menuju fase berkurang perasaan dan kemampuan
berpikir.

&tj;.>,rt*,otUryJ';;
"Barangsi.apa yang Kami panjanglan umurnla, niscaya

Kami kembalikan dia kepada lcejadian(nya). Maka,
apaknh merelu tidik memikirlai?" flaasiin: 68)

Masa tua renta adalah fase kembalinya sese-

orang menjadi seperti anak-anak. Tanpa keceriaan
anak-anak dan kepolosannya yang disenangi semua
orang! Orang tua itu terus kembali ke belakang.
Kemudian ia melupakan apa yang telah ia ketahui,
sarafrrya melemah, pemikirannya melemah, daya
tahannya melemah, hingga akhirnya ia kembali
menjadi anak-anak. Namun, jika anak-anak itu di-
senangi bicaranya yang salah-salah, dan menarik
hati dan perhatian setiap kali dia berbuat kekeliru-
an,. . . maka seorang tua renta ifu sebaliknya. Setiap
kali ia melakukan kesalahan, maka hanya meng-
undang rasa kasihan. Dia juga menjadi bahan olok-
olok ketika padanya tampak tanda kekanak-kanak-
an, sementara dia adalah orang fua renta- Dan, setiap
kali dia makin menjadi bodoh, maka punggungnya
menjadi bengkok karena tua!

Balasan sepeiti itu akan menunggu orang-orang
yang mendustakan agama. Yakni, mereka yang
tidak diberikan anugerah keimanan yang matang
dan mulia oleh Allah.
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& t'j1 tl,, 6 {3fu *': a ifs*
"Kami tidak mengajarkan syair kepadanya
(Muhammad) dan bersyair itu ddaklah layak
baginya. Al-Qpr'an itir tidak lain hanyalah Pe-
lajaran dan kitab yang memberi penerangan
(69) supaya dia (Muhammad) memberi pe-
ringatan kepada orang-orang yang hidup (hati-
nya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) ter-
hadap orang-brang kafir. (70) Apakah mereka
tidak melihatbahwa sesungguhnya Kami telah
menciptakan binatang ternak untuk mereka
yaihr sebagian dari apa yang telah Kami cipta-
kan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu
mereka menguasainya? (71) Kami hrnduk-kan
binatang-binatang itu untuk mereka- Maka"
sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan
sebagia^nnya mereka makan. (72)Dan mereka
memperoleh padanya manfaat-manfaat dan
minuman. Maka, mengapakah mereka tidak
bersyukur? (73) Mereka mengambil sembaha^n-
sembahan selain Allah, agar mereka mendapat
pertolongan. (7a) Berhala-berhala ihr tiada
dapat menolong mereka, padahal berhala-ber-
hala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk
menjaga mereka. (75) Maka"janganlah ucapan
mereka menyedihkan kamu. Sesung-guhnya
Karrd mengetahui apa yangmereka rahasiaka"n
dan apa yang mereka nyatakan. (76) Apakah
manusia tidak memperhatikan bahwa Kani
menciptakannya dari setitik air (marri), maka
tiba-tiba ia menjadi penantang yalrrgnyata! (77)

Da^rq ia membuat perumpamaan bagi Kami;
da^n ia lupa kepada kejadia^nnya. Ia berkata"
'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-
belulang, ya^ng telah hancur luluhP (78) Kata-
kanlah,'Ia akan dihidupkan oleh Thhan yang
menciptakannya kali yang pertama. Dan, Dia
Maha Mengetahui tentang segala makhluk (79)

Yaitu, Ttrhan yang menjadika^n untukmu api
dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu

nyalakan (.pt) a"tl kayu itu.' (80) Dan, tidakkah
Thhan yang menciptakan langit dan bumi itu
berkuasa menciptakan yang serupa dengan itr?
Benar, Dia berkuasa. Dialah Maha Pencipta
lagi Maha Mengetahui. (81) Sesungguhnya
perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu
hanyalah berkata kepadanya" Jadilah!' Maka,
terjadilah ia. (82) Maka, Mahasuci (Allah) yang
di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuahr
dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.' (83)

Pengantar
Pada potongan teraldrir surah Yaasiin ini, ditam-

pilkan semua masalah yang dibicarakan oleh surah
ini. Masalah wahyu dan tabiatnya, masalah lJluhiah
dan Wildanryy al4 serta masalah pembangkitan dan
penghidupan kembali manusia di akhirat. Masalah-
masalah itu dipaparkan dalam potongan-potongan
yang terpisah. Disertai dengan pelbagai fuktor pen-

dukung yang kuat dalam dentangan-dentangan
yang mendalam.

Semua itu mengarah kepada usaha menampilkan
tangan kudratAllah ketika mengerjakan semuanya
dalam alam semesta ini dan memegang semua
kendali perkara. Makna ini tercerminkan secara ter-
pusat pada akhir surah dalam ayat yang menjadi
penufup surah ini,

'Malm, Mahnsuci (Allnh) yangdi nngan-Nya lekuasa-
an atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu

dikembalilan " (Yaasiin: 83)

Thngan yang kuat dan menciptakan ini mencipta-
kan hewan ternak bagi manusia dan mempermudah-
nya untuk dimanfaatkan mereka. Dia pula yang
menciptakan manusia dari nuffah. Diayang meng-
hidupkan kembali tulang-belulang yang sudah
hancur sebagaimana dia menciptakannya pada per-

tama kali. Dialah yang menciptakan api yang di.
hasilkan dari pepohonan yang hijau. Dia yang men-

ciptakan langit dan bumi. Dan, pada akhirnya, Dia-
lah pemilik semua itu dalam alam semesta ini. Inilah
isi pembicaraan potongan terakhir surah Yaasiin.

Perbedaan Al-Qpr'an dengan Syair
Sebelumnya, pembicaraan tentang wahyu datang

di awal surah,

"Yaa siin. Demi Al-@Lr'an yang penuh hikmah. Se-

sungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (yang

berada) di atas jalanyanglurus, (sebagaiwalryu) yng
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diturunkan oleh Yang Mah"aperknsa lagi Mafut Peny a-
yang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum
yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi per-
ingatan, karena itu merekn ktlai." (Yaasiin: 1-6)

Kemudian pembicaraan yang sama hadir di ak-
hir surah.

:a3r;i5>**;y:x*c;;l$cuY;
#5,6JiS&r:i&€;;rf:a_g
"Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhnm-
mad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-
foi an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab
yang memberi penerangan supaya dia (Muhnmmad)
memberi peringatan kepada lrang-lrang yang hidup
(hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) ter-
hndap orang- orang kafr.' (Yaasiin: 69-70)

Namun, sekarang datang dalam benfuk seperti
ini untuk membantah tuduhan sebagian mereka
bahwa Nabi saw. hanyalah seorang penyair, dan me
ngatakan bahwa Al-Qur'an yang dibawa beliau itu
adalah syair. Pada dasarnya para pembesar Quraisy
tidak meragukankan bahwa masalahnya bukan se
perti yang mereka tuduhkan itu. Juga mereka tidak
meragukan bahwa apayang dibawa Nabi Muham-
mad saw. adalah suatu ucapan yang tidak biasa dalam
bahasa mereka. Mereka juga tidak sedang ngelin-
dur sehingga tak dapat membedakan Al-Qur'an
dengan syair.

Tapi, yang mereka lakukan itu merupakan baglan
dari perang opini yang mereka gerakkan untuk me
lawan agama yang baru ini dan untuk menjatuhkan
nama pembawanya, yaifu Nabi Muhammad saw. di
tengah masyarakat. Tuduhan itu mereka sandar-
kan pada keindahan redaksi Al-Qur'an yang mem-
berikan pengaruh. Dengan harapan, gambaran
masyarakat umum akan menjadi rancu antara Al-
Qur'an ini dengan syair, ketika mereka menghadapi
redaksi Al-Qur' an dan ajaran yang ada di dalamnya.

Di sini, Allah menafikan bahwa Dia mengajarkan
syair kepada Rasulullah. Dan, jika Allah tidak me
ngaj)rkan syair, berarti beliau tidak tahu syair.
Karena seseorang tidak mengetahui sesuafu kecuali
apa yang diajarkan Allah.

Kemudian Allah menafikan kepantasan syair
bagi Rasulullah,

"...Dan busyair itu tidakl"ah layak baginya...."

Karena syair mempunyai metode lain yang ber-

beda dengan manhaj kenabian. Syair adalah buah
emosi dan ungkapan terhadap emosi ini. Sedangkan,
emosi itu selalu berubah-ubah dari satu kondisi ke
kondisi lain. Sementara kenabian adalah wahyu dan
berdiri di atas manhaj yang konstan. Di atas jalan
yang lurus. Mengikuti namus Allah yang tsabit yang
mengatur selurull wujud ini. Sehingga, tidak ber-
ubah-ubah dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu
yang timbul, seperti berubahnya syair mengikuti
emosi yang selalu berubah dan tak pernah diam pa-

da satu titik.
Kenabian adalah hubungan yang permanen de-

ngan Allah, menerima secara langsung wahyu dari
Allah, dan usaha terus-menerus untuk mengemba-
likan kehidupan kepadaAllah. Sementara itu dalam
bentuknyayang tertinggi, syair adalah ungkapan ke
rinduan manusia kepada keindahan dan kesempur-
naan yang disertai dengan pelbagai kekurangan ma-
nusia dan pola pandangnya yang terbatas sesuai de
ngan terbatasnya perangkat pengetahuan dan ke-
siapan jiwanya. Namun, ketika syair turun dari ben-
tuk-bentuknya yang tinggl, maka ia berubah menja-
di ungkapan emosi dan keinginan yang bisa turun
terus hingga hanya menjadi teriakan tubuh, dan
ungkapan gelegak dagrng dan darah!

Maka, tabiat kenabian dengan tabiat syair itu se
cara mendasarberbeda. IGrena syair itu, dalam ben-
tuknya yang paling tinggr, adalah kerinduan yang
naik dari bumi. Sedangkan, kenabian pada intinya
adalah petunjuk yang turun dari langit.

"...A|-@Li an itu tidak lnin lnnyalnh pel"ajaran dan
kitab y ang memb eri p enerangan." (Yaasiin: 69)

Pelajaran dan Qur'an. Keduanya merupakan sifat
bagi satu hal. Sebagai pelajaran sesuai dengan fung-
sinya, dan kitab bacaan ketika dibaca. Ia adalah zikir
kepada Allah yang mengisi hati, dan kitab yang di-
baca dengan lidah. Dan, ia difurunkan untuk menu-
naikan tugas tertentu.

"Supay a dia (Muhnmmad) mnnbni pningatan kepadn

zrang-lrangyang hidup (mtinya) dnn supaya pastikh (*-
tetnpan azab ) terhndnp orang- orang knfr. " (Yaasiin : 70)

Redaksi Al-Qur'an meletakkan kekafiran sebagai
antitesis dari kehidupan. Sehingga, dia menjadikan
kekafiran sebagai kematian, dan menjadikan ke-
siapan hati untuk beriman adalah kehidupan. Ke
mudian menjelaskan tugas Al-Qur'an ini, bahwa ia
diturunkan kepada Rasulullah agar beliau mem-
berikan peringatan kepada orang yang dalam diri-
nya ada kehidupan ihr. Sehingga, peringatan itu ber-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an lX (403) Juz XXIII: Yaasiin, ash-Shaaffat, E Shaad

manfaat bagi orang itu.
Sedangkan, orang-orang kafir adalah orang{rang

mati yang tak mendengarkan peringatan. Sehingga,

fungsi Al-Qur'an bagi mereka adalah menguraikan
kepantasan mereka untuk meneima azab. Karena,
Allah tidak m engazab seseorang sehingga kepada-

nya sampai risalah agama. Kemudian orang itu me-

milih kekafiran setelah ia mendapatkan penjelasan

dengan terang-benderang. Maka, dia binasa tanpa
ada alasan dan ampunan lagi!

Dengan demikian, manusia mengetahui bahwa
mereka dalam menyikapiAl-Qur'an ini adalah dua
kelompok. Satu kelompok yang memenuhi panggil-

an Al-Qur' an, yang merupakan orang{rang hidup.
Dan, satu kelompok lagi yang tak memenuhi pang-

gilan Al-Qur'an, sehingga orang-orang itu berstatus
mati. Kelompok ini mengetahui bahwa mereka
telah celaka kerena ketetapan Allah itu, dan mereka
pantas menerima azab!

Masarah uluhiah u"" ;;"niyyah
Bagian keduadaipotongan surah ini memapar-

kan masalah Uluhiah dan WihdaniyaltdalNnke
rangka pemandangan tentang kaum itu, dan nikmat-
nikmat Allah atas mereka, tapi mereka kemudian
tidak mensyukurinya.

6&6q$a*;q&w(iw
g;tg u.q:i 6f:w &qlijt$'"; -J'b{;$$;a;I*;{ei4ta5ev{,
t#t&6'P.4:4t;,uiei'q
;i'A'F-f tS:6']tt!ile6_,{;

t,six:'-v;6'%-YtuYy-v
'Apakah mereka tidak melihat bahua sesunguhnya
Kami telnh mmciptaknn binatang tern"ak untuk mnekn

yaitu sebagian dari apayangtelnh Kami ciptaknn d.e-

ngan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasai-

nya? Kami tundukknn binatang-binatang itu untuk
merekn. Mala, sebagi.annya mmjadi tunggangan merekn

dnn sebagiannya merekn maknn. Dan, merekn mempe-

rolzh padnny a manfant-manfa.at dan minum.an. Makn,
mmgapaknh mnekn tidak bnslukur ? Muekn meugam-

bil sembahan-sernbalmn selain Allah, agar merekn men-

dapat pertolongan. Berlnla-berhaln itu tiada dapat me-

nolongmereka; padahnl buhnla-berh"aln itu mmjadi ten-

tara yang diiapknn untuk mtnjaga merekn. Makn, jang-

anlnh ucapan mrrekn mtnyedihknn knmu. Sesungguhnya

Kami mengetahui apa yang merekn rahasiaknn dan apa

y ang mereka ny atakan." (Yaasiin: 71 -76)

Apakah mereka tidak melihatnya? Padahal, tanda

kekuasaan AllaH di sini amat jelas dan terlihat di
depan mereka, tidak di tempat lain yang tak dapat

mereka lihat. Juga tidak misterius sehingga memer-
lukan tadabbur atau berpikir yang dalam. Tanda ke-

kuasaan Allah itu adalah hewan ternak yang Allah
ciptakan bagi mereka dan jadi milik mereka. Allah
juga membuat hewan ternak itu jinak, dapat mereka
kendarai, dapat mereka makan dagingnya, mereka
minum susunyh, dan dapat mereka ambil manfaat-

nya dari pelbagai sisi.
Semua itu merupakan bentuk takdir Allah dan pe

ngaturan-Nya. Dengan adanya suafu potensi yang Dia
letakkan dalam diri manusia serta dalam diri hewan
ternak, maka Dia membuat mereka mampu menun-

dukkan hewan ternak ifir, untuk kemudian mengguna-

kan dan memanfaatkannya. Dia menjadikan hewan
ternak itu mudah dikendalikan manusia, berman-
faat, dan memenuhi beberapa kebutuhan manusia.

Manusia sama sekali tak mampu rnembuat se-

mua ifu. Mereka pun tak mampu membuat safu ekor
lalatpun, sekalipun mereka bersatu semuanya un-

tuk membuabrya. Dan, mereka tak mampu menun-
dukkan lalat sesuai dengan kehendak mereka.
Karena, dalam. diri lalat itu Allah tidak letakkan
suahr potensi yang membuat lalat ifu tunduk kepada

manusia!

"...Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?"
(Yaasiin:73)

Ketika manusia melihat hal ini dengan mata se-

perti ini, dan dalam suasanayang dibentuk oleh Al-

Qur'anul-Karim ini, maka ia segera merasakan bah-
wa ia dipenuhi pelbagai anugerah dan nikmat dari
Allah. Anugerah yang tercerminkan dalam segala
sesuatu di sekitarnya.

Setiap kali ia mengendarai hewan tunggangan,
makan sepotong daging, minum seteguk susu, ma-
kan sepotong keju, atau memakai pakaian dari kapas

atau wol.. dan seterusnya.. maka hal itu menjadi sen-

tuhan batinyang memberikan perasaan kepada ha-

tinya tentang keberadaan Sang Khalik beserta
rahmat dan nikmat-Nya. Hal ini akan tampil dalam
semua yang disentuh tangannya di sekitarnya, dan
semua yang ia pergunakan, berupa makhluk hidup
atau benda mati di alam semesta ini. Sehingga, selu-
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ruh kehidupannya menjadi tasbih bagiAllah, tahmid
bagi-Nya, dan tasbih terhadapNya, di sepanjang
malam dan siang hari.

Namun, manusia tidak bersyukur. Bahkan, di an-

tara mereka ada yang kemudian mengambil banyak
tuhan selain Allah, meskipun ia telah melihat semua
anugerahAllah ini,

' Me r e ka m engamb i I s emb ahan - s emb ahan s e lnin A lln h,

agar merekn mmdnpat p ntolongan. Bnh"aln-berhnln itu
tiadn dapat menolnng mnekn, padnhnl buhnln-buhnln
itu mmjadi tentara yang disroPhn untuk menjaga me-

rekn. " (Yaasitnz 7 4-7 5)

Pada masa lalu, tuhan-tuhan yang mereka jadi-

kan sekuhrAllah berupapatung, berhal4 pohon besaq

bintang, malaikat, atau jin. Paganisme masih tetap
ada hingga hari ini di beberapa tempat di dunia.
Namun, orang{rang yang tidak menyembah tuhan-

tuhan ini tidak mengikhlaskan tauhid mereka. Syirik
mereka pada saat ini tercermin dalam kekuatan-ke
kuatan palsu yang bukan kekuatan Allah; dan de
ngan berpegang pada sandaran lain selain Allah. Ke
musyrikan itu terdiri dari beberapa jenis, yang ber-
beda-beda sesuai dengan perbedaan zarran dan
tempat.

Mereka menjadikan hal-hal itu sebagai tuhan
mereka dengan tujuan untuk mendapatkan perto
longan dari fuhan-tuhan itu. Padahal, mereka itulah
yang menjaga tuhan-tuhan mereka dari tangan jahil
atau bencana. Sehingga, mereka itu menjadi tenta-
ra, penjaga, dan penolong fuhan-tuhan mereka itu,

". . . Padahnl berh.aln-berhal"a itu mmj adi tentara yang
disiaplan untuk menjaga merela." (Yaasiin: 75)

Ini merupakan suatu tashawwur serta gaya ber-
pikiryang amat bodoh dan menggelikan. Namun,
kebanyakan manusia pada zaman sekarang tidak
meningkat dari kebodohan semacam ini, kecuali
hanya dalam bentuknya saja. Karena orang{rang
yang menuhankan para diktator yang berkuasa
pada saat ini, tak berbeda jauh dengan para penyem-

bah berhala dan patung itu. Mereka adalah para ten-

tara yang disiapkan untuk menjaga para diktator.
Merekalah yang membela dan menjaga penylm-
pangan para diktator itu. Kemudian mereka itu pada

waktu yang sama juga tunduk kepada para diktator!
Paganisme adalah paganisme dalam pelbagai

bentuknya. Ketika akidah tauhid yang murni me
ngalami guncangan, maka datanglah paganisme ifu,
dan itu adalah kemusyrikan dan kejahiliahanlTidak
ada penjagaan bagi umat manusia dari kemusyrikan
itu kecuali dengan bertauhid secaratotal dan meng-

esakan Allah semata dalam tlluhiah-Nya. Mengesa-
kan-Nya dalam beribadah. Mengesakan-Nya dengan
bertawajjuh dan berpegang. Dan, mengesakan-Nya
dalam melakukan ketaatan dan memberikan peng-

hormatan.

'Makn, janganl.ah ucapan maekn menyedihkan kamu.
Sesungguhnya Kami mmgetahui apa y ang merekn rahn-

siaknn dnn apa yang merela nyataknn."(Yaasiin: 76)

Redaksi itu ditujukan kepada Rasulullah ketika
beliau sedang menghadapi mereka yang meng-
ambil tuhan-tuhan selain Allah. Mereka yang tidak
bersyukur dan tidak mengingat A[ah. Sehingga de
ngan redaksi tadi, menjadi tenanglah hati beliau
dalam memandang urusan mereka. I(arena semua
tindakan mereka itu tersingkap oleh ilmu Ailah.
Semua yang mereka rencanakan dan apa yang
mereka miliki berada dalam pengawasan Allah.
Sehingga, beliau tidak perlu khawatir tentang urus
an mereka, mengingat masalah mereka berada
dalam genggaman Allah. Dan, Allah Maha Me-
ngetahui segala urusan mereka.

Dengan demikian, urusan mereka menjadi mudah.
Bahaya yang mengancam mereka itu dirasakan
oleh orang beriman yang berpegang kepada Allah.
Dan, dia mengetahui bahwa Allah Maha Mengeta-
hui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang
mereka nyatakan. Mereka itu berada dalam geng-
gaman-Nya dan di bawah pengawasan-Nya, natnun
mereka tak menyadarinya!

Pembangkitan dan Penghidupa^n Kembali
di Akhirat

Potongan lutigadari potongan terakhir surah Yaa-

siin ini berbicara tentang masalah pembangkitan
dan penghidupan kembali umat manusia di akhiral

"4"F;;,i9t"iloL6tgi^iiiii
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&LKjrf*J&iq";t'\r'\'"J"ff I$
'Ap aknh manusia tidnk memp erhatikan b ahw a Kami
mmciptakannya dari setitik air (rnani), makn tiba-tiba
ia mmjadi pennntang yang nyata! Dan ia membuat pn-
umpamnnn bagi Knmi; d.an ia lupa kepadn lujadiannya.
Ia berknn,'Sinpaknh yang dapat runghidup lwn tulang-
belulang yang telah hancur luluh?' Katakanlah, 'Ia
alan dihidupknn olzh Titlun yang merrciptalmnnya kali
yang pertama. Dia Maha Mengetahui tentang segala

makhluk. Yaitu, Tithan y ang menj adiknn untukmu api
dari knyu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalalan
(api) dari kay u itu.' Dan, tidakkah Tilhnn y ang mm-
ciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan
yang serupa d.engan itu? Benar, Dia berkuasa. Dialnh
Maha Pencipta lagi Mah"a Mmgetahui. Sesungguhnya
puintah-Nya apabiln Din mmglundaki sauatu h.anya-

lah berknta fupadnnya, ladilah!'Makn, terjadilah ia."
(Yaasiin:77-82)

Potongan ini dimulai dengan penghadapan ma-
nusia dengan realita keadaannya sendiri. Realita ini
menggambarkan pertumbuhan dirinya dan kejadi-
annya sebagai manusia sepertiyang ia lihat sendiri
dalam kehidupannya, dan ia saksikan dengan mata
kepala sendiri dan perasaannyaberulang kali. Tapi,
ia kemudian tidak menangkap maknanya. Juga tidak
menjadikannya sebagai bukti kebenaran janji Allah
tentang akan dibangkitkannya kembali dirinya ser-
ta dihidupkannya kembali setelah dia mati dan han-
cur lebur.

'Apaknh manusia tidnk memperhatiknn bahwa Kami
mmciptnlrnnnya dari setitik air (nnni) m.akn tiba-tiba
ia menj adi p ennntang y ang ny ata ? " (Yaasitnz 77)

Apakah hakikat nuffah itu, yang tak seorang pun
dari manusia yang meragukan bahwa itulah asal-
usul terdekat fubuh manusia? Ia adalah setetes air
yang hina, yang tak ada nilainya! Setetes air yang
mengandung ribuan sel. Dan, satu dari ribuan sel
itulah yang kemudian menjadi janin. Berikutnya ja-

nin ihr menjadi manusiayang menantang Rabbnya
dan meminta-Nya untuk mendatangkan bukti dan
dalil bagi keberadaan-Nya!

Daya cipta Allahlah yang menjadikan dari nuffah
ini sosok manusia yang kemudian menjadi penantang
yang nyata itu. Alangkah jauhnya pergeseran dari
awal pertumbuhan manusia hingga akhir kehidupan-
nya! Apakah kekuatan yang mempunyai daya cipta
seperti ini diragukan oleh manusia untuk mem-
bangkitkan dan menghidupkannya kembali di ak-
hirat setelah ia mati dan hancur lebur?

'Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dnn ia
lupa kepada lejadiannya. Ia berknta, 'Siapakah yang
dapat menghidupkan tulnng-belulang, yang telnh han-
cur luluh?' Katakanlah, 'Ia akan dihidupkan oleh

Tithan yang menciptakannya kali yang putamn. Dia
Mahn Mengetahui bntnng segal"a makhluk."'(Yaasiin:
78-79) t

Alangkah sederhananya! Alangkah mudahnya
logikafitrah itu dan logikarealitayang dekat dan ter-
lihat!

Apakah nutfah itu lebih hidup, lebih mempunyai
kemampuan, atau lebih bernilai dari tulang yang su-
dah hancur lebur? Bukankah dari nuffah itu manu-
sia berasal? Bukankah nutfah itu asal pertumbuhan
pertama manuiia? Dan, bukankah Allah yang me-
ngubah nuffah itu menjadi manusia, dan kemudian
menjadikannya sebagai penantang yang nyata, Dia
Maha Berkuasa unhrk menjadikan tulang-belulang
yang sudah hancur itu menjadi makhlukhidup yang
baru?

Hal ini lebih mudah dan lebih jelas dari pertanya-
an seputar hal ini. Kemudian mengapa sampai ada
perdebatan yang panjang itu?!

"Katakanlnh, 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang
menciptakannya kali yang pertama. Dia Maha Me-
ngetahui tentang segaln makhluk."' (Yaasiin: 79)

Kemudian Allah menambah penjelasan bagi ta-
biat daya cipta-Nya, dan ciptaan-Nya yang ada di de
pan mereka dan dalam pandangan mereka.

"Yaitu Tit hnn y ang mrnj adiknn untulcrnu ap i dari lay u
yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyal"alwn (api) dari
lay itu."(Yaasiin: 80)

Pemandangan pertama yang sederhana akan
meyakini kebenaran keajaiban ini! Keajaiban yang
mereka sering lihat, tapi dalam keadaan lalai. Ajaib
sekali, pohon yang hijau dan dialiri air ini, ketika ia
diadu satu sama lain kemudian melahirkan api. Se-

telah itu ia menjadi bahan bakar api. Padahal, sebe-
lumnya dia berwarna hijau dan basah. Maka, pe-
ngetahuan ilmiah yang mendalam tentang tabiat pa-

nas yang disimpan oleh pohon hijau ini dari energi
matahari yang ia serap, dan ia simpan padahal ia
dialiri air dan berwarna hijau segar-yang kemudian
melahirkan apiketika diadu satu samalain, sebagai-
mana ia mengeluarkan api ketika dibakar-ini menam-
bah keajaiban lebih jelas dalam perasa:In manusia.

Sang Penciptalah yang meletakkan karakter ini
dalam pohon itu. Dialah yang memberikan segala
sesuatu sifatciptaannya dan kemudian Dia membe
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rikan petunjuk. Namun, kita tidak melihat hal-hal itu

dengan mata yang terbuka ini, juga tidak merenung-

kannya dengan perasaan yang berkesadaran. Se-

hingga, rahasia-rahasia alam yang menakjubkan tak

tersingkapkan bagi kita. Akibatnya, hal itu tak me-

nunjukkan kita kepada Sang Pencipta wujud ini. Se
dangkan, jika kita membuka hati kita baginya, nis-

caya dia akan menampilkan rahasia-rahasianya.

Dan, kita akan hidup bersamanya dalam ibadah dan

tas-bih yang terus-menerus kepada Allah!
Kemudian redaksi Al-Qur' an memaparkan bebe

rapa dalil kekuasaan Allah, dan menyederhanakan

masalah penciptaan dan penciptaan ulang manusia

setelah matinya.

"Dan, tidakkah Tuh"an yang menciptakan l"angit dnn

bumi itu berkuasa menciptaknn yang serupa dmgan itu?

B enar, D ia berkuasa. D inkh Mahn Pencipta lagi Mahn

Mengetahui." (Yaasiin: 81)

l-angit dan bumi adalah ciptaanyangmen*jub-
kan dan amat detail. Bumi adalah tempat kita hidup

bersama jutaan jenis dan macaln makhluk hidup.

Tapi, hingga hari ini kita tidak mengetahui bentuk,

hakikat, dan tentang bumi ini kecuali sedikit saja.

Bumi ini secara keseluruhan hanyalah planetkecil

bagi matahari. Dan, dengan cahaya matahari itulah,

bumi kitayang kecil ini mendapatkan sinar penerang

dan penghangabrya. Matahari ini adalah satu dari

ratusan juta bintang di satu galaksi tempat matahari

kita mengorbit, yang membentuk dunia kita yang

dekatl Padahal, dalam alam semesta ini terdapat

banyak galaksi lain atau duniadunia lain yang dekat

dengan dunia kita.
Para astronom hingga saatini dapat mendeteksi

keberadaan seratus juta galaksi dengan bantuan te
leskop merekayang terbatas jangkauannya. Mereka

akan menemukan banyak lagi galaksi lain setiap ka-

li mereka dapat memperbesar teleskop mereka.

Perlu diketahui bahwa antaragalaksi kita dengan

galaksi berikutnya berjarak sekitar tujuh ratus lima
puluh ribu tanah cahaya (sahr tahun cahaya = sekitar

dua puluh enam miliar mil!). Dan, ada segumpal awan

yang besar di angkasa, yang menurutpara pakar da-

ri situlah matahari-matahari itu berasal. Ini adalah

bagian dari pengetahuan yang masuk dalam penge

tahuan kita yang kecil dan terbatas!

Matahari-mataliari itu tak dapat dihitung jumlah-

nya. Masing-masing matahari itu mempunyai garis

orbit tempatnya berjalan. Kebanyakannya mempu-

nyai planetyang mempunyai garis orbit di sekitarnya

seperti orbitbumi seputar matahari. Semua itu ber-

jalan dan berputar dalam ketetapan dan ketelitian...

tanpa pernah berhenti sebentar pun dan tak pernah

berbenturan. Karena jika itu terjadi, maka akan han-

curlah alam semesta yang kita lihat ini. Juga saling

berbenturanlah benda-benda langit yang besar itu
yang sedang berenang di angkasa luas.

Angkasa yang padanya berenang jutaan benda
yang tak terhitung jumlahnya, sehingga seakan-

akan ia hanyalah atom-atom kecil. Di sini kami tidak
berusaha menggambarkan dan melukiskannya.
Karena, hal itu adalah perkara yang membuat leher
orang ternganga!

'Dan tidakkah Tuhnn yang menciptaktn langit dan

bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad

merekn yang sudah hnncur itu ...?"

Di manakah letak nilai manusia dibandingkan
dengan makhluk-makhlukyang besar dan menak-
jubkan itu?

"...Benar, Dia berkuasa. Diakth Mahn Pencipta lagi

Mah"a Mengetahui." (Yaasiin: 81)

Namun, Allah menciptakan ini dan itu serta men-

ciptakan yang lainnya dengan tanpa beban dan rasa

capai. Bagi.Nya tak ada bedanya antara menciptakan
yang besar maupun yang kecil.

"sesungguhny a p rrintah-Ny a apabiln Dia menglrcn"dnki

sesuati hnnyalnh berknta lupad.anya, Jadilnh!' Makn,

teiadikh ra. "(Yaasiin: 82)

Hal itu bisa berupa langit atau bumi. Bisa pula

nyamuk atau semut. Ini dan itu sama saja di hadap
an kalimat Allah tadi. Jadilah. Maka, terjadilah ia!

Tidak ada istilah sulit dan mudah bagi-Nya. Tidak
pula istilah dekat dan jauh. Karena sekadar meng-

arahkan kehendak-Nya untuk menciptakan sesuafu

saja sudah cukup untuk mewujudkan sesuatu itu,

apa pun ia adanya. Allah mendekatkan hal-hal itu ba-

gi manusia, agar mereka memahaminya dengan

ukuran-ukuran manusiawi mereka yang terbatas.

Pada potongan ini datang dentangan terakhir
dalam surah ini. Dentangan yang menggambarkan

hakikat hubungan antarawujud dan Penciptawujud.

& s;+ *t; t 6,fiK:6 -,': a 4Qs*
'Makn, Mahnsuci (AIkh) yang di tnngan-Nya lekuasa-

an atas segaln sauan dnn lcepada-Nyakh lnmu dilwm-

b alilan. " (Yaasiin: 83)
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I{ata' malnkuut " denganredaksinya yang seperti
itu menambah besar hakikat hubungan ini. Hu-
bungan kepemilikan yang mutlak terhadap segala
sesuafu dalam wujud ini, dan penguaszum yang me-
megang segala sesuatu dari apa yang dimiliki itu.

Kemudian kepada-Nyalah semata tempat kembali.

Ini adalah dentangan penutup yang sesuai de-
ngan perjalanan yang besar ini. Sesuai bagi surah
secara keseluruhan, dan bagi topiktopiknya yang
berhubungan dengan hakikatyang besar ini, yang
padanya terdapat semua penjelasan. 3
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+WiJ;JY,I:KWS-Aj*te'6
4 -tt? 

s s,ut r,:tj1iw s;gvtr F S
Sra'il6;;i,f S rlvlW
"Demi (rombongan) yang bershaf-shaf dengan
sebenar-benarnya, (1) demi (rombongan) yang
melarang dengan sebenar-benarnya (dari per-
buatan-perbuatan maksiat), (2) dan demi (rom-
bongan) yang membacakan pelajaran. (3) Se-
sungguhnya Ttrhanmu benar-benar Esa. (4)

Thhan langit dan bumi serta apa yang berada
di antara keduanya dan Thhan tempat-tempat
terbit matahari. (5) Sesungguhnya Kami telah
menghias langit yang terdekat dengan hiasan,
yaitu bintang-bintang, (6) dan telah memeliha-
r:Lnya (sebenar-benarnya) dari setiap setan yang
sangat durhaka. (7) Setan-setan itu tidak dapat
mendengar-dengarkan (pembicaraan) para
malaikat dan mereka dilempari dari segala
penjuru (8) untuk mengusir mereka dan bagi
mereka siksaan yang kekal. (9) Akan tetapi,
barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-
curi (pembicaraan), maka ia dikejar oleh suluh
api yang cemerlang. (10) Ivlaka, tanyakanlah
kepada mereka (musyrik Mekah), 'Apakah
mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah
apa yangtelah Kami ciptakan ihrP Sesungguh-
nya Kami telah menciptakan mereka daxi tanah
liat (11) Bahkan, kamu menjadi heran (terhadap
keingkaran mereka) dan mereka menghinakan
kamu. (12) Apabila mereka diberi pelajaran,
mereka tiada mengingabrya. (13) Dan, apabila
mereka melihat sesuatr tanda kebesaran Allah,
mereka sangat menghinakan. (14) Mereka ber-
katan'Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata-
(15) Apakah apabila kami telah mati dan telah
menjadi tanah serta menjadi tulang-belulang,
apakah benar-benar kami akan dibangkitkan
(kembali)? (t6) Dan, apakah bapak-bapak kami
yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)?
(17) Katakanlah,'Yan dan kamu akan terhina.'
(18) Sesungguhnya kebangkitan itu hanya de-
ngan sahr teriakan saja- Maka" tiba-tiba mereka
melihatrya. (19) Dan, mereka berkata,'Aduhai
celakalah kita!' Inilah hari pembalasan. (20)

Inilah hari keputusan yang kamu selalu men-
dustakannya- (21) (Kepada malaikat diperintah-
kan)r'Kumpulkanlah or:rng-or€rng yang zalim

beserta teman sejawat mereka dan sembahan-
sembahan yang selalu mereka sembah, (22) se-
lain Allah. Maka., tunjukkanlah kepada mereka
jalan ke neraka-'(23) Dan, tahanlah mereka (di
tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka
akan ditanya, (24) 'Mengapa kamu tidak tolong-
menolongP (25) Bphkan, mereka pada hari itu
menyerah dtui. (26) Sebagian darimerekameng-
hadap kepada sebagian yang lain berbantah-
bantahan. (27) Pengikut-pengikut mereka ber-
kata (kepada pemimpin-pemimpin mereka),
'Sesungguhnya kamulah yang datang kepada
kami dari kanan.' (28) Pemimpin-pe-mirnpin
mereka menjawabr'Sebenarnya kamu-lah yang
tidak beriman. (29) Dan, sekali-kati kami tidak
berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum
yang melampaui batas. (30) Maka, pastilah
putusan (azab) Thhan kita menimpa atas kita.
Sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).
(31) Maka, kami telah menyesatkan kamu,
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
sesal' (32) Sesungguhnya mereka pada hari
itu bersama-sarna dalam azab. (33) Sesung-
guhnya demikianlah Kami berbuat terhadap
orang-orang yang berbuatjahal (34) Sesung-
guhnya mereka dahulu apabila dikatakan ke-
pada merekao'Laa ilaaha i[afhh (Tiada Thhan
yang berhak disembah melainkan Allah)', me-
reka menyombongkan diri, (35) dan mereka
berkatan'Apakah sesungguhnya kami harus
meninggalkan sembahan-sembahan kami
karena seorang penyair gilaP (36) Sebenarnya
dia (Muhammad) telah datang membawa
kebenar-an dan membenarkan rasul-rasul (se-

belumnya). (37) Sesungguhnya kamu pasti akan
merasakan azab yang pedih. (38) Dan, kamu
tidak diberi pembalasan melainkan terhadap
kejahatan yang telah kamu kerjakan. (39)
ftopr" hamba-hamba Allah yang dibersihkan
(dari dosa), (40) mereka itr memperoleh rezeki
yang tertenhr, ( l) yaitu buah-buahan. Mereka
adalah onrng-orang yang dimuliakan, (42) di
dalam surga-surga yang penuh nikma! (43) di
atas takhta-takhta kebesaran berhadap-
hadapan. (44) Diedarkan kepada mereka gelas
yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
(a5) (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya
bagi orang-orang yang minum. (46) Tidak ada
dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada
mabuk karenanya. (47) Di sisi mereka ada
bidadari-bidadari yang tidak liar pandangan-
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nya dan jetita matanya' (a8) seakan-akan mereka
adalah telur (burung unta) yang tersimpan de-

ngan baik. (49) Lalu, sebagian mereka meng-
hadap kepada sebagian yang lain sambil ber-
cakapcakap. (50) Berkatalah satah seorang.di
antana mereka"'Sesungguhnya aku dahulu (di

duma) mempunyai seorang teman, (51) yang
berkatan'Apakah kamu sungguh-sungguh ter-
masuk orang-orang yang membenarkan (hari
berbangkit)? (52) Apakah bila kita telah mati
dan kita telah menjadi tanah dan tulang-belu-
lang, apakah sesungguhnya kita benar-benar
(akan dibangkitkan) unttrk diberi pembalasanP
(53) Berkata pulalah ia"Maukah kamu menin-

lau (temantcu itu)P (54) Maka, ia meninjaunya'
lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah
neraka menyala-nyala. (55) Ia berkata (pula)'

'Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar
hampir mencelakakanku. (56)Jika ddaklah ka-
rena nikmat Thhanku, pastilah aku termasuk
oftrng-orang yang diseret (ke neraka). (57) Maka'
apakah kita tidak akan mati (58) melainkan
hinya kematian kita yang pertama saja (di du-
nia), da^n kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?
(59) Sesungguhnya ini benar-benar kemenang-
an yang besar. (60) Untuk kemenangan seruPa
ini hendaklah berusaha orang-orang yang be-
kerja.' (61) (Makana.n surga) ihrkah hidangan
yang lebih baik ataukah pohon zaqqum. (62)

Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaq-

qum ihr sebagai siksaan bagi orang-orangyang
zafim.(63) Sesungguhnya dia adalah sebatang
pohon yang keluar dari dasar nerakaJahim'
(Ol) mayartgoya seperti kepala setan-setan. (65)

Sesungguhnya mereka benar-benar memakan
sebagian dari buah pohon ihr, maka mereka me-

-ettohi peruhya dengan buah zaqqurn itu. (66)

Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum
itu pasti mereka mendapat minuman ya^ng ber-
campur dengan air yang sangat Panas. (67) Se-

sungguhnya temPat kembali mereka benar-
benar ke nerakaJahim." (68)

Pengantar
Surah kelompok Makkiyyah ini, seperti sebelum-

nya, mempunyai jeda-jeda yang pendek, langkah
yang cepal serta banyak berisi pemandangan dan
pelbagai sikap. Jugaberagam gambar dan nuansa'

serta mempunyai pengaruh yang mendalam, yang

sebagiannya terasa keras dirasa dan keras pengaruh-

nya.

Surah ini, sebagaimana halnya surah-surah Mak-

kiyyah lain, bertujuan untuk memb'angun akidah
dalam jiwa dan membersihkannya dari seluruh
kerang kemuslrikan dalam seluruh bentuk dan co
raknya. Namun, ia secarakhusus menangani ben-

hrk tertentu dari bentuk-bentuk kemusyrikan yang

berkembang di tqngah lingkungan Arab pertama

dan menangani bentuk ini secara intens. Juga mem-

bongkar kebusukan dan kebatilannya dengan pel-

bagai cara.
Ihr adalah bentuk kemusyrikan yang dipegang

oleh orang fuab jahiliah, yang menduga ada keke-

rabatan antaraAllah dan jin. Kemudian berkembang
pelbagai legenda yang mengatakan bahwa hasil
dari perkawinan Allah dengan jin wanita terlahirlah
malaikat. lalu, mereka menduga bahwa malaikat itu
wanita, dan mereka itu adalah putri-putriAllah!

l,egenda ini mendapatkan serangan yang keras

dalam surah ini. Dan, surah ini juga membongkar
kelemahan dan kekonyolan legenda itu. Karena ia

adalah topik yang tampak jelas dibicarakan oleh
surah ini, maka surah ini dimulai dengan menyebut

sekumpulan malaikat,

"Demi (rombongan) yang bershnf shnf dengan sebenar -

benarnya, demi (rombongan) yang melarang delgan

seben ai -bernmy a (d ari pubuatan-perbuatan malsiat),

d.an demi (rombongan) yang membacalan pelnjaran."
(ash-Shaa^trau f-3)

Dilanjutkan dengan pembicaraan tentang setan

yang membangkang. Setanyang dilempari meteor
yang menyala agar mereka tidak mendekat ke
mala'ul a'lag dan tidak mencuri dengar apa yang

dibicarakan di sana. Seandainya jin itu benar berke
dudukan mulia seperti yang dikatakan dalam legen-

da jahiliah tersebut, niscaya mereka tidak diusir de
ngan cara seperti ini! Seandainya seperti itu, maka

tak mungkin buah pohon zaqqum yang digunakan

untuk mengazab orang-orang zalim di neraka Ja-

hannam, diperumpamakan dengan kepala-kepala

setan, sebagai bentuk perumpamzum yang buruk
dan menjijikkan!

Di akhir surah, datang serangan langsung ter-

hadap legendayang konyol itu,

' Thny almnlnh (y a Muhnmnad) ktp ad.a mne ka (or ang,-

oraig knfr Mekah), Apaknh untuk Tuh.anmu anak-

anak uinita dan untuk merekn anak lnkFlaki, atau

apaknh Kami menciptnlmn malaiknt-mnlaiknt buup a

w anita dan mer eka meny alcsikan (ny a) ? Ketahuilah

bahw a s e sungguhny a mereka dengan keb o lnnganny a

benar-benar mengataknn, Allnh buanak.' Sesungguh-
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nla merekn benar-benar 7rang yang bndusta. Apakah
Tilhan memilih (mengutamaknn) anak-anak uanita
dnripada arnk lnki-lnki ? Apalah y ang terj adi padnmu ?

Bagaimnna Qarany a) knmu menetapknn ? Makn, ap a-
kah kamu tidak memikirkan? Atau, apakah kamu
mempuny ai bukti y ang ny an ? Makn, baw alnh kitabmu
jika knmu memang zrang-orangyang bmar. Dan, mne-
kn adnknn (hubungan) rusab antaraAll.ah dnnjin. Se-

sungguhny a j in mmgetahui b ahwa mnekn b enar - benar

aknn disnet (ce nnaln). MahasuciAllalt dari apayang
merekn sifatkan." (ash-Shaa^ffat: f49-159)

Di samping menangani salah satu bentuk ke-
musyrikan jahiliah ihr, surah ini juga membicarakan
beberapa segi akidah yang lain yang dibicarakan
oleh surah-surah kelompok Makkiyyah. Surah ini
membuktikan pemikiran tauhid yang berdalil de-
ngan alam semesta yang terlihat ini,

"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan
langit dnn bumi sertn apayangbnadn di antara lcedua-

nya dan Tuhnn tempat-tempat terbit manh.ari. " (ash-
Shaa.ffat 4-5)

Surah ini menjelaskan bahwa kemusyrikan itu-
lah penyebab diazabnya orangorang yang diazab di
hari Kiamat, seperti yang terlihat dalam salah satu
pemandangan hari Kiamat ini,

'Maka, sesungguhnya merekn padn lmri itu bersama-

sama dalam a4b. Sesungguhnya fumikianlnh Kami
b er b u at ter hndap 0r ang- zrang ) ang b er b u at j alt"at. S e -

sunguhnya merela dahulu apabila dilwtalmn kepad"a

merekn, 'Laa il.aahn ilklkh (tiada tuhnnyangberlmk
disembah melainkan Allah)', merekn menyombongknn

diri. Dan, merela berkata, Apakah sesungguhnya knmi
harus mminggalknn sembahan-sembah.an knmi knrena
seorang penyair gila?' Sebenarnrya dia (Muhammad)
tel"ah datang membawa kebenaran dnn membenarknn

r as u I - r as u I (s e b e lu mny a) . S e s u nggu hny a kamu p as ti
aknn merasakan a<ab yang pedih. Dan, knmu tidak
dibni pembalnsan melninknn tnhndap leejahatan yang
telnh knmu kerj aknn." (ash-Shaaffat: 33-39)

Demikian juga surah ini membicarakan masalah
pembangkitan manusia di hari Kiamal hisab, dan
balasan,

"Dan, merekn berknta, 'Ini tiada lain hanyal"ah sihir
yangnyata. Apaknh apabil"a knmi telah mati dan telah
menjadi tanah serta menjadi tulnng-belulnng, apaknh
ben^ar-benar knmi almn dibangkitknn (kembali)? Dan,
apaknh bapak-bapak knmi yang tel"ah terdahulu (aknn

dibangkitknn puln) ?' Kanknnlnh, 'Ya, dan lumu akan
ter hina. "' (ash-Shaa^ffat: 15- 18)

Selanjutnya dalam kesempatan ini menampilkan
satu pemandangan yang panjang dan unik dari pe-

mandangan hari Kiamat yang penuh dengan pan-
dangan, gerak, emosi, dan kejutan!

Surah ini jugamemaparkan masalahwahyu dan
risalah, yang mereka komentari seperti pada ayat
36,'Apakah sesunguhnya knmi lmrus meninggalknn
sembahan-sembahitn kami karena sezrang penyair
gila?"Dan,jawaban atas pertanyaan mereka itu
padaayat37, "Sebenarnya dia (Muhammad) telah
datang membawa kebm.aran dan membmarknn rasul-
rasul (sebelumnla)."

Berhubungan dengan kesesatan dan pendustaan
mereka, dipaparkan satu rangkaian kisah para
rasul. Yaitu, kisah Nabi Nuh, Ibrahim dan anak-
anaknya, Nabi Musa dan Harun, Nabi Ilyas, Nabi
Luth, dan Nabi Yunus. Dalam kisah tersebut ter-
ungkap rahmat Allah dan pertolongan-Nya bagi
para rasul-Nya, dan siksa-Nya bagi para pendusta
agama dengan azab yang pedih,

"Sesungguhnya tel"ah sesat sebelum merekn (@raisy) se-

bagian besar dnri orang-wang yang dahulu, d.an sesung-

guhnya telnh Kami utus pemberi-pemberi pningatan
(rasul-rasul) di knlnngan mneka. Makn, pnhatilanlnh
bagaimana kesudahan lrang-zrang yang diberi per-
ingatan itu. frtapi, lumba-lnmba Allnh yang dibnsih-
knn (dari dosa tidak akan dia<ab). " (ash-Shaaffat:
7t-74)

Dalam kisah-kisah ini tampak kisah Nabi Ibrahim
secara ldrusus bersama anakny4 Nabi Ismail. Kisah
penyembelihan dan pengorbanan, yang padanya
tampak ketaatan dan penyerahan diri kepadaAllah
dalam bentuknya yang paling agung, paling dalam,
dan paling tinggi. Juga mencapai tingkatan yang tak
dapat dicapai kecuali oleh keimanan murni yang
mengangkat jiwa menuju tingkatan yang tinggi dan
bercahaya itu.

Faktor-fuktor pendukung yang memberi sugesti,
yang mengiringi pemaparan topik-topik surah itu
dan masalah-masalahnya, tercerminkan secara
jelas dalam pemandangan langit, bintang, meteor,
dan bola apinya,

"Sesungguhrrya Kami telnh menghias lnngit yang ter-
deknt dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dnn tel.ah

memeliharany a (seb enar - b enarny a) dari setiap s etan

yang sangat durlt"akn. Setan-setan itu tidak dnpat mm-
dengar- dzngarkan (pembicaraan) para malniknt dan
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merekn dilempari dari segala penjuru untuk mengusir

merekn dnn bagi muela siksaan yang fukal. Alcan tetnpi,

barangsiapa (di annra merelm) yang mencuri-curi (pem-

bicaraan), makn ia dikejar oleh suluh api yang cemer-

lang. " (ash-Shaa^ffat 6- 10)

Pemandangan hari kiamat dan sikapsikap yang
menarik perhatian, juga kejutannya yang unik dan

emosinya yang kuat dalam surah ini benar-benar
mempunyai ciri yang unik. Ciri yang akan kami senhrh

dalam pemaparannya secara detail di tempatnya
dalam surah ini.

Dalam kisah-kisah, sikap, dan sugesti-sugestiny4
terutama dalamkisah Nabi Ibrahim dan Ismail a.s.,

pendorong-pendorong keimanan di sini meningkat
hingga ke puncaknya yang menggoncangkan hati
dengan mendalam dan kual

Hal itu terjadi taklain karena adanya dentangan
irama dalam surah, yang mempunyai ciri istimewa.
Dentangan irama yang sesuai dengan bentuk-ben-
tuknya, nuansanya, pemandangannya, sikapnya, dan

sugestinya yang saling bersusulan dan mendalam.

Redaksi Al-Qur'an dalam memaparkan topik-
topiknya menggunakan tiga bagian utama.

B agi an p n tam a mengandung pembukaan surah
berisi sumpah dengan rombongan-rombongan ma-

laikat itu yang bershaf-shaf dengan sebenar-benar-
nya, yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari
perbuatan-perbuatan maksiat), dan yang membaca-

kanpelajaranatasWiManfryahlrllahRabbtempat-
tempat matahari terbit-yang menghiasi langit de
ngan bintang-bintang. Kemudian datang masalah
setan-setan dan tindakan mereka yang mencuri de
ngar pembicaraan di al-maln'ul a'laq sehingga me
reka pun dilempari dengan meteor yang menyala.

Setelah itu diikuti dengan pertanyaan bagi mereka,
'Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya"
ataukah maktrluk-maKrluk itu (yaihr malaikat, lang-

it, bintang, setan, dan meteor)? Sehingga, dari sini
sampailah kepada pembodohan atas kata-kata me
reka tentang masalah pembangkitan kembali ma-

nusia di akhiral Juga membuktikan kebenaran apa

yang mereka anggap jauh terjadinya dan mereka
cemooh kejadiannya. Karenanya, pemandangan

tentang pembangkitan manusia, hisab, nikmat surga

dan azab, ditampilkan dalam bentuk yang panjang.

Ini adalah pemandangan yang unik.
Bagian luduadimulai dengan penjelasan bahwa

mereka-mereka yang sesat itu mempunyai contoh
yang sama pada manusia sebelum mereka. Yakni,
yang kepada mereka telah datang banyak peringat-
an, tapi kebanyakan mereka menjadi orang{rang
sesat. Kemudian Al-Qur'an memaparkan kisah-
kisah orang terdahulu yang telah diberikan peringatan

itu, seperti kaum ltabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun,
Ilyas, Luth, dan Yunus. Juga dipaparkan bagaimana
akibat orang{rang yang diberikan peringatan itu
dan orang-orang yang beriman.

Bagian ketigaberbicara tentang legenda yang
telah disebut sebelumnya. t egenda jin dan malaikal

Juga menjelaskan janji Allah bagi para rasul-Nya
unfuk memberikan kemenangan bagi mereka,

"Sesungguhnya telah tetap janli Kami lupadn hnmba-
h.amba Kami yang menj adi rasul, (yaitu) sesungguhnya

merekn itulnh yang pasti mendnpat pertolongan. Dan,
sesungguhnya tenlara Knmi itulnh yang pasti mennng. "
(ash- Shaaffat z 17 I - L7 3)

Dan, selesai dengan penutup surah, yang berisi
penyucianAllah dan salam atas rasul-rasul-Nya serta
pengakuan atas rububbiah Allah,

' Mahnsuci Tuhanrnu Yang mempuny ai kep erkas aan

dari apa yang merelrn knnknn. Dan, lesej ahtuaan di-
limpahlan atas para rasul. Segala puji bagi Alkh
Tuhnn seru seknlian al.am."(ash-Shaa^ffat: 180-182)

Itulah masalah-masalah yang dibicarakan surah
ini. Dan, sekarang kita melangkah untuk membicara-

kan detailnya.

Sumpah Allah Yang Maha F.sa

*f>'*u$tr;*t9tt&tit+:;'3:5
!.;rtq.rro-r,i;rfrt;,:#':-s{,6ioy-

*p$i
'Demi (rombongan) yang berslnf-slnf dengan sebenar'

benarnya, demi (rombongan) yang melarang dengan

sebmar-bmnmya (dnri perbuatan-perbuatan malsiat),
dan demi (rombongan) yang membacaknn pelnjaran.

S aungguhny a Tuh.anmu bmar - b mnr Es a. Tuhan kngit
dnnbumi ssrt,a apayangbnada di antara luduanya dnn

Tuhan tempat4empat terbit matahnri." (ash-Shaaf-
faafi 1-5)

Rombongan malaikat yang bershaf-shaf, yang
melarang dengan sebenar-benarnya, dan yang mem-
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bacakan pelajaran... semua itu adalah rombongan-
rombongan malaikat yang disebut di sini sesuai de-

ngan tugas yang dikerjakannya. Mungkin malaikat
yang bershaf-shaf itu adalah malaikatyang berdiri
untuk shalat, atau yang mengembangkan sayapsa-
yapnya untuk menunggu perintah Allah. Kemudian
malaikat yang melarang dengan sebenar- benarnya
dari perbuatan maksiat, bagi orang yang pantas un-

tuk diberikan larangan, saat ruh mereka dicabut mi-
salnya atau ketika dikumpulkannya manusia dan di-
giring ke nerakaJahannam. Atau, dalam keadaan
apa pun dan di tempat manapun. Juga malaikat-
malaikat yang membaca pelajaran... yaihr Al-Qur'an
atau kitab-kitab Allah lainnya, atau yang bertasbih
dengan ber ziktr kepada Allah.

Allah bersumpah dengan rombongan-rombong-
an malaikat ini atas WiManiyyabNya (ayat 4), 'Se-

sungguhny a Tuh.anmu bennr -benar Esa. "Kaitan sum-
pah ini adalah legenda yang populer di kalangan
fuab jahiliah itu, yang menisbahkan malaikat ke-
pada Allah. Mereka menjadikan malaikat itu se-

bagai tuhan-tuhan mereka, karena malaikatihr me
nurut dugaan orang{rangArab jahiliah adalah pufri-
putri Allah!

Kemudian Allah mengenalkan hamba-hamba-
Nya dengan diri-Nya pada sifat-Nyayang berkaitan
dengan srtat Wih"daniyy ah

'Tuh.an kngtt dan bumi snta apayangbuadn di antara

keduanya, dan Tilh.an tempat-tempat terbit matahari."
(ash-Shaaffafi 5)

I-angit dan bumi ini ada di depan hamba-hamba
Allah itu, dan semua itu berbicara kepadanya ten-
tang Khalik Yang Maha Menciptakan dan Maha
Mengatur malaikat yang besar ini. Tidak ada se-

orang pun berani mengklaim bahwa dia dapat men-

ciptakan dan mengaturnya. Juga tidak ada orang
yang dapat lari dari mengakui kekuasaan muflak
Nya, dan Rububbiah-Nyayang sebenarnya (ayat 5),
"...Serta apa yang berada di antara keduanya...."
Yakni, berupaudara, awan, cahaya, sina, dan makh-
luk-makhluk kecil yang diketahui manusia sedikit
demi sedikit, dan yang tak diketahui mereka, yang
jumlahnya lebih banyak lagil

tangit dan bumi serta apa yang ada antara ke
duanya, dengan segala sifatnya, yang besar, agung,
halus, beragam, indah, dan serasi,. . . membuat ma-
nusia yang terbangun hatinya akan terpengaruh se
cara mendalam dengan semua itu, tercengang me-
nyaksikannya, dan mendorongnya untuk berpikir
secara mendalam. Ketika manusia melewati makh-

luk Allah yang besar ini tanpa mengalami pengar uh
tertentu dan tak terdorong untuk bertadabbur, maka
hal itu terjadi tak lain karena hatinya telah mati. Se-

hingga, ia kehilangan kesiapan untuk menerima
pengaruh dari luar dan memenuhi dentangan-den-

tangan alam semestayang penuh dengan keajaiban
ini. t
". . .Dan Tuhnn tempat-tempat terbit matah.ari."(."h-
Shaa.ffaf 5)

Setiap matahari mempunyai tempat terbit, dan

setiap bintang mempunya tempat terbit. Sehingga,
terdapat banyak sekali tempat terbit di seluruh sisi
dari sisi.sisi langityang luas. Dan, redaksi tersebut
mempunyai makna lain yang halus dalam meng-
ungkapkan realitas di bumi ini, yang menjadi tem-
pat kita hidup. Bumi dalam perputarannya di depan

matahari secara terus-menerus mengalami terbit
(atau tenggelamnya) matahari di seluruh permuka-

annya yang berbeda-beda.
Setiap kali satu sisi bumi mulai tersinari mata-

hari, ketika itu pula matahari terbit bagi sisi bumi
ini, sedangkan terdapat terbenamnya matahari di
sisi bumi yang sebaliknya. Sehingga, jika bumi ini
bergerak, maka ada terbit matahari lagi di bagian
bumi berikutrya dan terbenamnya matahari lagi di
sisi bumi yang sebaliknya juga. Ini adalah hakikat
yang tak diketahui manusia pada saat dihrrunkan-
nya Al-Qur'an. Namun, Allah memberitahukan me-

reka tentang hal itu padazarnan lampau itu!
Sistem yang detail dalam masalah terbitnya ma-

tahari yang berturut-turut di muka bumi, juga ke
agungan sinar yang indah yang menerangi alam se
mesta di ujung terbibrya matahari... keduanya pan-

tas untuk memberikan pengaruh daiam hati manu-
sia. Juga mendorongnya untuk merenungi ciptaan
Sang Pencipta, dan mengimani WihdaniyyahSang
KhalikYang Maha Mengatur. Yang tampak dalam
hasil-hasil ciptaan-Nya yang satu, yang tak ada per-

bedaan pada sifatnya yang teliti dan indah.
Itu adalah kaitan penyebutan salah satu sifat dari

sifat-sifat Allah di tempat ini. Kita akan melihat bah-

wa disebutnya langit dan tempat terbit matahari
mempunyai kaitan yang lain, pada ayat-ayat berikut-
nya dalam surah ini. Pada pembicaraan tentang
bintang-bintang, meteor, setan, dan bola api.
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Bintang dan Berita Langit

#{;r*;.,#5:6ii*g':ti;r;iu;uy.
yF{,t6}'ri$:<iiiiiJtS};;*S,,rr
;&i Jtt- J-t y# +*S r\ i "&i:gF, #
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"Sesungguhnya Kami telnh menghias lnngit yang ter-
dekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang dnn telnh
memeliharany a (seb enar - b en arny a) dari s etiap s etan

yang sangat durlmkn. Setan-setan itu tilnk d"apat mm-
dtngar-dtngarkan (pembicaraan) para malaiknt dan
mereka dilempari dari segaln penjuru untuk mengusir

mereka dan bagi muelra siksaan yang ktknl. Alun tetnpi,

barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi
(pembicaraan), maka ia dilcejar oleh suluh api yng
c emerlang. " (ash-Shaa.ffat: 6- 10)

Setelah membicarakan sebagian dari legenda
tentang malaikat di awal surah ini, redaksiAl-Qur'an
kembali membicarakan bagian berikutnya dari le-
genda itu di sini, yang berkaitan dengan setan.
Orangorang Arab jahiliah menduga bahwa ada hu-
bungan antaraAllah dengan jin wanita. Sebagian
mereka menyembah setan-setan dengan berlandas
kan hal ini. Jugaberlandaskan bahwa setan-setan itu
mengetahui yang gaib, karena hubungan mereka
dengan al-m.aln'ul a'lna

Setelah menyebutlangit dan bumi sertaapayang
ada di antara keduanya, juga menyebut tempat ter-
bit matahari... baik itu tempat terbit bintang maupun
tempat terbit matahari yang berulang-ulang di per-
mukaan bumi..., maka kemudian datang penye-
butan tentang bintang-bintang.

"Sesungguhnya Kami tel"ah menghias langit yang ter-
dekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang." (ash-
Shaaffail 6)

Dengan memandang ke langit sudah cukup bagi
kita untuk melihat hiasan ini, dan menangkap pe-

ngertian bahwa keindahan adalah salah satu unsur
yane dibidik dalam pembangunan alam semesta ini.
Ciptaan Allah ini mengandung keindahan bentuk
dan keindahan dalam keserasiannya. Keindahan di
dalamnya itu adalah fitrah yang mendalam bukan
kulitnya saja. Rancangannya berdiri di atas keindah-
an bentuk sebagaimana jugaberdiri di atas kesem-
purnaan fungsinya. Segala sesuatu di dalamnya ber-
dasarkan takdirAllah, dan segala sesuatu di dalam-

nya menjalankan fungsinya dengan cermat. Semua
itu secara keseluruhannya adalah indah.

Langit dan tersebarnya bintang-bintang padanya,

adalah pemandangan paling indah yang dilihat mata.
Manusia tidak akan pernah bosan memandang-nya,
meskipun ia terus-menerus melihatnya. Setiap bin-
tang dihiasi dengan cahayanya, seakan-akan ia mata
cinta yang mencuri pandang; yang jika Anda me-
mandang ke arahnya, tiba{iba ia hilang dari pan-

dangan. Sementara, jika Anda berpaling darinya,
maka ia menyinarkan cahayanya yang berkilat!
Melihat tempatnya dan perubahan letaknya dari
satu malam ke malam yang lain dan dari satu waktu
ke waktu yang lain, merupakan kenikmatan jiwa
yang tak pernah membosankanl

Kemudian ayat berikutnya menjelaskan bahwa
bintang-bintang mempunyai fungsi yang lain. Di
antmmtya ada yang menjadi meteor yang ditimpa-
kan ke setan agar setan ifu tak mendekatke al-ma-
l.a'ul a'lna.

"D an telah meme liharany a (s eb enar - b enarny a) dar i
setiap setan yang sangat durhnkn. Setan-setan itu tidak
dnpat mendengar-dengarknn (pembicaraan) para mn-
lniknt danmerekn dilempari dnri segalnpenjuru untuk
mengusir merekn dan bagi mereka siksaan yang keknl.

Aknn tetapi, barangsinpa (di antara mtrekn) yang men-

curi-curi (pembicaraan), m.aka ia dikcjar ohh suluh api
yang cemula4g. " (ash-Shaa"ffat 7-10)

Di antara bintang-bintang itu ada yang menjadi
meteor yang menjaga langit dari setiap setan yang
durhaka dan membangkang. Juga menghalaunya
agar ia tidak mencuri dengar apa yang dibicarakan
di al-maln'ul a'lna^Jtkasetan itu berusaha mencuri
dengar, maka meteor-meteor tersebut akan dilem-
parkan kepadanya dari semua sisi. Sehingga, dia
pun hancur, dan di akhirat ia mendapatkan azab
yang terus-menerus dan tak pernah terpufus. Setan
yang sangat durhaka itu suatu ketika dapat mencuri
dengar apa yang dibicarakan di al-mala'ul a'laa-
Tapi, ia segera dikejar oleh meteor yang menyala
ketika setan itu turun. Sehingga, dia pun terkena
meteor itu dan terbakar binasa.

Kita tidak tahu bagaimana setan itu mencuri
dengar, juga bagaimana ia dilempari meteor yang
menyala. Karena semua ini adalah perkara gaib
yang tak tergambarkan caranya oleh daya tangkap
manusia. Kewajiban kita di sini adalah membenar-
kan apa yang datang dari sisi Allah tentang hal itu.
Bukankah yang kita ketahui tentang alam semesta
ini hanya kulit-kulitnya saja?
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Yang terpenting, setan-setan yang dilarang unhrk
mencapai al-mah'ul a'laaini, serta dicegah untuk
mendengar apayang dibicarakan di sana, mereka
itulah yang diklaim oleh orang-orang jahiliah se-

bagai maKrlukyang mempunyai hubungan dengan

Allah. Seandainya apayang mereka ldaim itu benar,

niscaya tidak seperti inilah perlakuan Allah ter-
hadap mereka. Dan, tidak mungkin besan Allah-itu
seperti yang mereka klaim-diusir, dilempari me-

teor, dan dibakar seperti ini!

Allah Berkuasa t"-o; Ivfakhluk-Nya
Kembali

Setelah menyebut malaikat, menyebut langit dan

bumi serta apa yang ada di antaranya, menyebut
bintang-bintang yang menghiasi matahari dunia,

serta menyebut setan-setan yang diusir dan di-

lempari meteor... Allah kemudian menugaskan

Rasulullah untuk bertanya kepada mereka "Apakah

mereka lebih kukuh kejadiannya atau makhluk-
makhluk yang disebut tadi itu?"

Jika maktrluk-makhluk itu lebih kukuh kejadian-

nya dan lebih kuat, maka mengapa mereka merasa

heran dengan masalah pembangkitan kembali ma-

nusia di akhirat, dan mencemooh hal ifu, serta me
nganggapnya mustahil? Padahal, jika dibanding-
kan dengan penciptaan makhluk-makhluk yang

besar tadi, maka masalah pembangkitan manusia

setelah matinya itu adalah perkarayang mudah bagi

Allah.

J*;&(W#lciL3"W"i;tit
'r-tftt W'ii, $ {l:*;;1+,5 &,-;
!#;"n\,,6SyrJ6;&<.;;;t:x1;r'3g;y$

vqt,J#6:,,5(i6;"(fiKr6t6;#

sangat menghinakan. Mereka berfutta, 'Ini tiada lain
hanyalah sihir yangnyata. Apakah apabila knmi telah

mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang-
belulang apakah bmar-bennr knmi aknn dibangkitknn
(kembali) ? Dan, apaknh bapak-bapak knmi yang telah

terdahulu (akan dibangkitknn puk) ?"' (ash-Shaaf-

faa;tt ll-17) |
Tanyakanlah kepada mereka bahwa jika malai-

kat, langit, bumi dan apa yang ada di antara kedua-

nya, setan, bintang, dan meteor adalah ciptaanAllah,
maka apakah menciptakan merekalebih sulit dari-
pada menciptakan alam semesta dan makhluk-
makhluk ini?

Rasulullah tidak menunggu jawaban dari mereka
karena hal ini amat jelas jawabannya. Tapi, ini ada-

lah pertanyaan pengingkaran dan keheranan atas

keadaan mereka yang mengherankan, kelalaian
mereka tentang apayang ada di sekeliling mereka,
serta cemoohan atas penilaian mereka terhadap
perkara-perkara ifu. I(arenanya, di sini dipaparkan
materi penciptaan mereka yang pertama. Materi
pertamabagi tubuh mereka adalah tanah liatyang
diambil dari salah satu bagian dari bumi ini, yang
merupakan salah satu dari makhluk-maktrluk besar
tadi.

". . .Sesungguhnya Kami telnh merniptaknn m.erekn dnri
tanah liat." (ash-Shaaffafi 11)

Mereka tentunya tak lebih kukuh kejadiannya
dari makhluk-maKrluk tadi! Sehingga, sikap mereka
itu jadi mengherankan sekali. Mereka mencemooh
ayat-ayatAllah dan janji-Nya bagi mereka tentang
pembangkitan kembali manusia setelah mati. Cemooh-

an mereka itu mengundang keheranan dalam diri
Rasulullah.

"Bahknn, kamu menjadi heran (tnhndap keingknran

merekn) d.an merekn menghinakan lmmu. Apabila me-

reln diberi pelnjaran, mnelm tinda mengingatnya. Dan,
apabila mueka melih.at sesuatu tanda leebesaran All"ah,

merekn sangat menghinakan. " (ash-Shaaffat: l21a)

Sudah sepantasnya Rasulullah merasa heran
melihat mereka. Karena orang beriman yang me-

lihat Allah dalam hatinya sebagaimana Rasulullah
melihat-Nya dan melihat tanda-tanda kekuasaan
Allah yang jelas dan banyak seperti ini, tentu akan

merasa heran dan terbengong melihatbagaimana
mungkin hati mereka itu bisa buta seperti itu?
Bagaimana mungkin mereka bersikap aneh seperti
ini!

Ketika Rasulullah merasa amat aneh dengan

A
i(i

{

&;$*t
'Maka, tanyaknnlnh kepada mnekn (mu"syrik Meknh),

Apalwh mnela y ang lebih kukuh kti adianrry a atauknh

apa yang tel.ah l{nmi ciptnlan itu?' Sesunggularya l{ami

tilah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan,

knmu menjadi furan (terhndap leinglmran mnekn) dan

mereka menghinakan kamu. Apabila mereka diberi
pelajaran, merelm tiada mengingatnya. Dan, apabila
-meielm 

melihat sesuatu tanda lubesaran Allnh, merekn
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sikapmereka itu, mereka sendiri malah mengejek
masalah yang jelas yang dipaparkan oleh Rasu-

lullah. Yaitu, masalah WihdaniyyaiAllah atau masa-

lah pembangkitan kembali manusia di akhir-al Tapi,
mereka telah buta dan hati mereka tak terbuka
untuk mengingat pelajaran ini. Sehingga, rnereka
mencemooh ayat-ayat Allah dengan celaan yang
sangat, merasa takjub terhadap apa yang diperlihat-
kan kepada mereka, dan mencari-cari cara untuk
menghina hal tersebut, seperti yang tersirat dalam
kalimat "maekn sangat menghinalmn" (ayat14).

Di antara hinaan mereka ihr adalah perkataannya

bahwaAl-Qur'an adalah sihir. Juga ketakjuban mereka
terhadap masalah pembangkitan kembali manusia
di akhirat, seperti yang diberitakan Al-Qur'an.

'Dan, mereka berknta, 'Ini tiada lain hanyal"ah sihir
yangnyata. Apaknh apabila knmi telahmati dan telah

menjadi tanah serta menjadi tulang-belulang apaknh
bennr-benar knmi aknn dibangkitknn ft"embali) ? Dan,
apaknh bapak-bapak knmi yang tel"ah terdahulu (aknn

dib angkit kan p ul.a) ? "' (ash-Shaaffat z 15 - 17)

Mereka tak memperhatikan tanda-tanda kekuasa-
an Allah yang ada di sekeliling mereka, dan dalam
diri mereka. Mereka tak memperhatikan tanda-
tanda kekuasaan Allah ini dalam penciptaan langit
dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya.

Juga dalam penciptaan bintans dan meteor, dalam
penciptaan malaikat dan setan, dan dalam pencipta-
an mereka sendiri dari tanah liat.

Mereka tak memperhatikan tanda-tanda kekuasa-
an Allah dalam semua ini. Dan, mereka mengang-
gap jauh jika kekuasaan Allah dapat mengembali-
kan mereka hidup kembali setelah mereka mati dan
menjadi tulang-belulang yang rapuh! Padahal, pem-

bangkitan kembali manusia setelah matinya ini bu-
kanlah sesuatu yang aneh bagi kekuasaan Allah itu.

Juga bukan sesuatu yang jauh terjadinya bagi orang
yang memperhatikan realita ini dan merenungkan-
nya sedikit saja; dalam suasana pemandangan-pe
mandangan yang mengelilingi mereka ini di se-

mesta raya dan di diri mereka.

dengan damai dan tenang, maka Al-Qur'an me-
nyadarkan mereka dengan kuat dan keras, dengan
pemandangan mereka di akhirat, ketika mereka
dibangkitkan kembali. Kemudian melukiskan pe-

mandangan itu bagi mereka, ketikamereka saatitu
sedang gelisah dan kalut.17

"Kataknnlah, 'Ya, dan kamu
Shaa^ffat 18)

.A' z * n)-s'.2-'l
S o:}'r1'-lre.),
akan terhina. "'(ash-

Ya, kalian akan dibangkitkan kembali, demikian
juga nenek moyang kalian yang terdahulu. Kalian
akan dibangkitkan dalam keadaan terhina, rendah,
dan menyerah. Tanpa bisa menolak, juga tidak bisa
bertobat.

Ya... kemudianAl-Qur'an menampilkan hal itu,
bagaimana keadaannya- Ternyata mereka berada di
hadapan salah safu pemandangan yang panjang dan
beragam seginya. Beragam caranya. Juga penuh
dengan pemandangan-pemandangan yang hidup
dan gerakan yang terus-menerus.

Padanya dicampurkan antaradeskripsi dan dia-
log. Sehingga, pemaparan ini terjadi kadang dalam
bentuk cerita pada suatu walrtu, dan kemudian ber-
pindah ke bentuk dialog pada waktu yang lain. Pe
maparan kejadian dan gerak itu diselingi dengan be
berapa komentar atasnya. Dengan demikian, peman-

dangan ini melengkapi semua ciri-ciri kehidupan.

A.,
+;tP"f t:t\ii'{-r:'"';)itv|

"Sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu
teriakan saja, maka tiba-tiba mereka melihatnya."
(ash-Shaaffafi 19)

Seperti itulah terjadinya. Mereka dibangkitkan
dalam sekejap, seperti lamanya satu teriakan. Hal
itu dinamakan ajrah' tenakan' untuk menunjukkan
bentuk kekerasan padanya, kekerasan dalam pe-

ngarahannya, dan ketinggian sumbernya. .. "makn
tiba- tiba mueka melihntny a."Tiba-tiba, tanpa pen-

dahuluan dan tanpa permulaan. Dan, mereka pun
berteriak dengan tanpa daya.

Jika mereka tidak merenungkan pemandangan-
pemandangan ini dengan rileks dan mudah, serta

17 Untuk menafsirkan pemandangan ini kami meminjam beberapa lembar dari buku kami, Masyaahid al-Qiyaamah /i Al-Qur'an, Daarusy
Syr-rruuq, dengan sedikit peringkasan.

#y"livt:rt(tj,j,Gj
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'Dan merekn berknta, Aduhai ulaknlah kita!'Inilah
lmr i fr,nbalnsc,n, " (ash-Shaaffau 20)

Ketika mereka sedang dalam keadaan tanpa da-
ya dan terkejut, tiba-tiba ada suarayang tak mereka
duga-duga, yang memberi pernyataan,

# <-;{3'^3"irJAi'6;i
"Inilah hrtri keputusan yang knmu sektlu mendusta-

kanny a. " (ash-Shaaffail 2 1 )

Seperti itulah, redaksi Al-Qur'an berpindah dari
berita kepada dialogyans ditujukan kepada orang-
orang yang mendustakan hari Kiamat. Untuk itu,
hanya cukup satu pernyataan yang tegas saja. Ke
mudian mengarahkan perintah kepada para pehrgas

untuk menjalankan ini.

qi'q,€5:#:\jKii?S:bVvirji'ffirg

# "j;*iua;# €:$t tt,vxt^tr
" ( Kep adn malai kat dip erintahkan),' Kumpulkanlah
lrang-zrang yang zalim beserta teman sejawat merekn

dan sembahnn-sembahan yang selnlu mereka sembah,

sel"ain Allnh. Makn, tunjukknnlnh kepada merekn jalan
Ire neraka. Dan, tahanlnh merekn (di tempat pnhenti-
an) kttrena sesungguhnya muekn aknn dinnya. ''("th-
Shaaffafi 22-24)

Kumpulkanlah orangorang yang zalim itu dan
orang{rang yang seperti mereka, yang senang ber-
buat dosa, karena mereka safu kelompok. Dalam
perintah itu, seperti yang tampak dalam intonasi
yang tegas, mengandung peremehan terhadap orang-
orang zalim itu, seperti terlihat dalam redaksi.

"...Maka, tunjukknnlah kepada mereka jalan lu nera-
fra. "(ash-Shaafrat:23)

Alangkah anehnya antara petunjuk kebaikan de
ngan petunjuk kesesatan. Dan, itu adalah balasan
yang mencukupi terhadap kesesatan mereka dari
petunjuk yang lurus. Karena mereka tidak menda-
patkan petunjuk di dunia ke jalan yang lurus, maka
di hari Kiamat inimereka mendapatkan petunjuk ke
jalan neraka Jahannaml

Mereka itu saat ini sudah mendapatkan petun-
juk. Tunjukkanlah mereka ke jalan neraka. Dan,
berhentikanlah mereka unhrk bersiapsiap menda-
patkan pertanyaan. Redaksi ini ditujukan kepada
mereka dengan celaan, dalam bentuk pertanyaan
yang polos!

"Kenap a kamu tidak tolong-menolong?" (ash-Shaaf-
f.aat:25)

Mengapa kalian tidak menolong padahal kalian
semua berada di t"empat ini dan kalian semua me-
merlukan penolong?! Bersama kalian juga ada
tuhan-tuhan kalian yang kalian sembah di dunia!

Tentunya tidak ada jawaban dari mereka, juga
tidak ada ucapan! Maka, yang ada adalah komentar
atas hal ini.

4< t,,..r'"1iig.&o*(s-
"Bahkan, mereka pada hari itu menyerah diri." (ash-
Shaa^ffafi 26)

Baik mereka yang menyembah tuhan-tuhan se-
lain Allah itu, maupun yang disembah merekall

Kemudian redaksi Al-Qur' an sekali lagi kembali
ke pokok cerita, dan memaparkan kejadian ketika
mereka saling membantah.

;"63U {"#!,6 6 $: 6J 

^:i 
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g'rli
"Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian

y ang lain b er b antah- b antahan. Pengikut -p engikut
mnekn berknn (upadn pemimpin-pemimpin mereka),
'S esungguhny a lamu l"ah y ang dnnng l(zp adn knmi dar i
knnnn. "' (ash-Shaaffat z 27 -28)

Maksudnya, kalianlah yang membisikkan ke-
pada kami dari kanan, sebagaimana biasanya ketika
membisikan suatu rahasia. Sehingga, kalian harus
ber tanggung jawab atas apa yang kami hadapi saat
ini. Dan, ketika itu orang{rang yang tertuduh bang-
kit dan mencemooh hrduhan itu, dan melemparkan
tanggung jawab tersebut kepada orangorang yang
menunfutnya,

gry:i1'Kii\jv
"Pemimpin-pemimpin muekn menjauab,'Sebenarny a
knmulah yang tidak beriman. "'(ash-Shaaffail 29)

Bukan bisikan kami itu yang menyesatkan kalian
dari keimanan, dan dari petunjuk.

t ";runKl;aia7tv
"S ek"ali- kali knmi tidak b er kuasa terhndapmu. . .. "
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Kami tak kuasa untuk memaksa kalian mene-

rima pendapat kami, dan memaksa kalian atas apa

yan g kalian tidak keh e n d aki.

A - // 'a 't t/?/

$iai'>trYe.1'1
"...Bahknn, kamulah knum yang melnmpaui batas."
(ash-Shaatra* 30)

Kaum yang melewati kebenaran dan bertindak
zalim.

&seii,e,rl;;t;q"as
'Maka, pastilah putusan (azab) Tuhnn kita menimpa

ams kin. Sesungguhnya kita akan merasakan (azab

itu ). " (ush-Shaa^ffafi 3 1)

Sehingga, kami dan kalian memang pantas me
nerima azab iru. Kita merasakan peringatan yang
telah kita terima dahulu, sehingga saat ini kita pun
merasakan azab.

Kalian telah terperosok bersama kami karena
kesiapan kalian untuk sesat, dan yang kami lakukan
terhadap kalian tak lebih dari membisiki. Karena,
kalian sendiri yang mengikuti kesesatan kami.

'Maka, kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya

knmi adnlah zrang- zrang y ang s esat." (ash-Shaaffat:
32)

Di sini datang komentar lain, dan seakan-akan ia
adalah hukum yang diumumkan di hadapan semua
orang, yang menjelaskan sebabsebabnya. Juga me
nampilkan perbuatanyang telah mereka perbuat di
dunia sehingga mereka pantas mendapatkan azab

Allah di akhirat ini.

iJ^", i)yK(y. g; lfi.r 4 Ai a ii1$u
tr)Fr.^$;^!i'ie,la'':irj,Q;\&|ry.A

#pFrsrQs);r56qt];;j&
"Sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama

dalnm aqab. Sesungguhnya demikianl"ah Knmi berbuat

t n hndnp 0 r ang- o r ang y ang b er b u at j ah.at. S e s unggu hny a

mneka dahulu apabiln dikankan lupada mueka, 'Laa

ilaaha illallah (Tiada Tuhan yang berhak disembah

melninknn Allnh),' mereka menyombongknn diri. Dan,
mnela bnlata, Apalmh sesungguhnya knmi hnrus me-

ningalkan sembahan-sembahan knmi knrena serrang

p eny air gil"a ?"' (ash-Shaa.ffat: 33 -36)

Kemudian melengkapi komentar ini dan mem-

berikan celaan kepada orang-orang yang meng-

ucapkan perkataan buruk itu.

v\:AilSiiKLgAWifi 5r{\;vt,
AtuS t&'"fr {"'i yoGv; # ;ii

#'w;ut
"Sebmarn] a dia (Muhnmmad) tekh danng membaw a

lubmnran d.an membmnrknn rasul-rasul (sebelumnya).

Sesungguhnya kamu pasti aknn merasakan a<pb yang
pedih. Dan, knmu tidak diberi pembalnsan melainkan

terh"adnp luj ahatan y ang teltth kamu kerj aknn. Titapi,

hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)."
(ash-Shaa^ffatz 37-a0)

Atas penyebutan hamba-hamba Allah yang ikhlas,
yang dikecualikan dari merasakan azab yang pedih,

ditampilkan lembaran para hamba yang ikhlas di
hari Kiamat itu. Pemaparan ini kembali mengikuti
redaksi berita yang menggambarkan kenikmatan
yang mereka terima, sebagai kebalikan dan azab
yang pedih bagi para pendusta agama itu.

t - . & , t,.7) t,7/,: oN y 4..7t1 : -i ', 1A*r2S ";rle; "5i + Ssu" o:2 
ti-u 

e'4, 3t

ft,g;qifit#6o;*S#di
t lirp &S:3tA) #*-. -:l1,' i lq #
3;K A; U;( &'Jtt+;Eri Lttsi$ *

s
'Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu
buah-buahan. Dan, merekn adalnh rrang-orang yang

dimuli.akan, di dalam surga-surga yang pmuh nikmat.

Di atas takhta- takhta keb esaran b erh"adnp - hadap an.

Diednrlrnn lupadn mnekn geln yang bnisi k:h^amnr dnri
sungai yangmengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap

rasanla bagi orang-orang yang minum. Tidak ada

dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk

knrenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadnri yang

tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seaknn-

alan mnekn adal.ah telur (burung unta) yang tnsimpan
dengan baik. " (ash-Shaaffat: 4l- 49)

Itu adalah kenikmatan yang bertumpuk-tumpuh
yang menyatukan semua bentuk kenikmatan. Ke

fi'r;Ksf$;;s
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nikmatan yang dinikmati jiwa dan perasaan. Dan,
padanya semua orang mendapatkan apa yang ia
inginkan, berupa pelbagai jenis kenikmatan.

Mereka itu, p ertamqadalah hamba-hamba Allah
yang ikhlas. Dalam isyarat ini terdapat tingkatan
pemuliaan yang tertinggi. Dan mereka, lceduq ada-

lah'brang-orangyangdimuliakan"dial-mnn^uldlaa
Ini merupakan pemuliaan yang demikian besar!
Kemudian mereka mendapatkan pelbagai macam
"buah-bualnn " sambil duduk di atas " takhta-takhta
kebesaran bnltadap- hadapan". Mereka itu dilayani
sehingga mereka tak mengeluarkan usaha sama se
kali di tempat ketenangan, keridhaan, dan kenik-
matan itu.

"Dierlarkan kepada merekn gela yang berisi khamar
d.ari sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih,

sednp rasanya bagi orang-orangyang minum. Tidnk ada
dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk
knr e nany a. " (ash-Shaa.ffat : a 5 - a7)

Itu merupakan deskripsiyangpaling indah bagi
minuman, yang mewujudkan kelezatan minuman
tanpa ada efek buruknya. Sehingga, tidak membuat
mabuk yang menghilangkan kesadaran, juga tanpa
perlu berhenti karena kekenyangan hingga memu-
tuskan kenikmatan minum inil

"Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar
pandangannya dnn jelin matunya."(ash-Shaaffail 48)

Para bidadari pemalu yang tak liar pandangan-
nya, karena pemalu dan menjaga dirinya, meskipun
mereka mempunyai "mata jelita" yang besar dan
indah! Mereka juga terjaga dari noda, serta halus
dan lembut,

"Seakan-akan mtrekn adnlah telur (burungunta) yang
tersimpan dengan baik. " (ash-Shaaffat 49)

T€luryang tak disentuh tangan dan mata orang
asing!

Kemudian redaksi Al-Qur' an melanjutkan cerita
yang bergarnbar. Ternyata hamba-hamba Allah yang
ikhlas itu sedang asyik dalam pembicaraan yang
lembut, yang padanya mereka mengingat masa lalu
dan masa kini. (Hal ini sebagai kebalikannya pe-

mandangan pertama yang berisi pertengkaran dan
saling cerca yang terjadi di antara para pembuat
dosa). Salah seorang dari mereka mengingat masa
lalunya, dan menceritakan kepada teman-temannya
satu bagian dari masa lalu yang terjadipadanya.

4LrtrTs J6 #'oj ;6:.,1, e i;ti i3\t

u i iS +-gi i 
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"Lalu sebagian merekn menghadap kepada sebagian

yang Lain sambil bercaknp-cakap. Berkntalah sakth se-

orang di antara merelea, 'Sesungguhnya aku dahulu (di
dunia) mempunyat seorang teman, y ang bnknn, Apa-
kah kamu sungguh*ngguh termasuk orang- zrang yang
membennrknn (nri berbangkit) ? Apakah biln kln ukh
mati dan kita tel"ah mmjadi tannh dnn tulnng-belul"ang
apaknh sesungguhnya kita benar-benar (aknn dibang-
kitknn) untuk dib eri pembal,asan?"' (ash-Shaaffat:
5o-53)

Seorang dari temannya itu mendustakan hari
akhiral Sehingga, ia mempertanyakannya dengan
terheran-heran, "Apakah ia sungguh-sungguh ter-
masuk orang-orang yang membenarkan hari ber-
bangkit untuk kemudian amal perbuatan mereka
ditimbang setelah mereka menjadi tanah dan hrlang-
belulang?"

Ketika ia menceritakan kisahnya itu, dalam pem-
bicaraannya dengan temannya, maka timbul ide
dalam dirinya untuk melihat temannya yang tak
meyakini hari berbangkit itu, untuk mengetahui
nasibnya. Dia tentunya mengetahui bahwa orang itu
pasti berada di neraka. Sehingga, dia pun mengajak
temannya di surga ini untuk bersamanya melihat
teman lamanya di neraka.

& A ;v,t"r:;' {s#, l,;,9, A 
"F 

JE

"B n lmn pu lnl"ah i"a, MauluJt knmu mminj au (temnn-

ku itu) ?'Mala, ia mminjaunya, lnlu din mekhnt temnn-
nya itu di tengah-tengolt nnakn menyal,a-nyaln'(""h-
Shaaffaf 54-55)

Ketika itu ia berjalan menuju temannya yang
berada di tengah neraka yang menyala-nyala itu.
Kemudian ia berkata kepadanya, "Hai fulan, engkau
dahulu hampir menjerumuskan aku ke dalam ke
binasaan dengan bisikanmu. SeandainyaAllah tidak
memberikan anugerah petunjuk kepadaku, dan
menjagaku dari pengaruh bisikanmu itu, niscaya
aku telah menjadi orang yang celaka."

t KJ E ^^.'$; $ -+;rt,l K;r;$t; Ju

t.i.:;lr
"Ia berkata (pulo), 'Demi Allah, sesungguhnya knmu
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b enar - b enar hampir mencelakakanku. Jika tidaklah
knrennnikmat Tithnnku, pastilah aku termasuk orang-

nrang y ang dis eret (ke neraka). "' (ash-Shaa^ffaf 56-
57)

Maksudnya, niscaya aku sudah menjadi orang-
orang yang digiring ke neraka dalam keadaan ter-
paksa.

Ketika ia melihat teman lamanya itu di neraka,
maka ia merasakan besarnya anugerah yang telah
ia dapatkan bersama teman-temannya sesama ham-

ba-hamba Allah yang ikhlas. Maka, haruslah nik-
mat ihr ditegaskan dan dipaparkan kembali untuk
menekankan keabadiannya. Juga karena adanya
kenikmatan yang dirasa ketika menyebutnya, dan

untuk menambah nikmat yang didapatkannya.

4'itLA6j t:'.ii e;vr $ 
"#.Fcr*Vtitlt';:'Y*

' Malrn, apalwh kin fidak alcan m.ati, mel.ainlan lnny a

lumntian kitayangpertama saja (di dunrQ, dan kin
tidak alan disilsa (di akhirat ini)? Sesungguhrrya ini
bmar -bennr ktmennngan J ang besar. " (ash-Shaa^ffat:
58-60)

Di sini datang komentar yang membangkitkan
hati dan mengarahkannya untuk beramal dan ber-
lomba meraih nasib seperti ini.

i6 t4 - ,. ,

+....r$,):.t_
"Untuk kemmnngan serupa ini" yangtakpernah

hilang, tak takut habis, tak disertai kematian, dan
tak diancam dengan azab. Untuk kemenangan se
perti ini,

*tMi,#
"maka hendaknya bekujalah orang-orang yang be-

lurja.'

Inilah yang pahrt dirayakan. Sedangkan yang lain-

nya, yang manusia pergunakan usia mereka untuk
semua itu, adalah hal-hal sepele dan amat kecil di.
bandinskan keabadian ini.

Asar jelas perbedaan yang besar antara kenikmat-
an yang kekal, arnan, abadi, dan diridhai, dengan
nasib lain yang menunggu kelompok yang lain,
maka redaksi Al-Qur'an menjelaskan apa yang me-

nunggu kelompok ini, setelah mereka dikumpul-
kan dan dihisab. Hal ini seperti yang terdapat pada

permulaan pemandangan yang unik tersebut.

(

l3\ifrGtil $ $;lr'5"1 J:jK 6i
ff t4l\viei/"';sr;:l $'c#rt.
t46w 

";Kt ffF $ *I# i J"{ :kw
&*u***53;#,

"(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik
ataukah pohon u4qum ? Sesungguhny a Kami menj adi-
lwn pohon uqqum itu scbagai silcsa"an bagi lrang-yrang
yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon

yang luluar dnri dasar nnalwJahim. Mayangnya seperti

fupaln senn-setan. Sesungguhnya merelm benar'benar
memakan sebagian dari buah pohon itu, makn merekn

memenuhi perutnya dmgan bunh pqqum itu. Kemudian

sesudnh malan buah pohon <aqqum itu, pasti mnekn
mend.apat minuman yang bercampur dtngan air yang

sangat panas. Sesungguhnya tempat lumbali mereka

bmnr -bennr lce nrraknJahim. "(ash-Shaaffat: 62-68)

Apakah kenikmatan surgayang abadi lebih baik
tempat dan kedudukannya ataukah pohon zaqqum
itu?

Apakah pohon zaqqum ihr?

"Sesungguhnya dia adalnh sebatang pohon yang luluar
dari dasar nerakaJahim. Mayangnya seperti kepala

setan-setan." (ash-Shaaffatz 6a-65)

Manusia tidak mengetahui kepala-kepala setan,

bagaimana bentuknya! Tapi, ia tentunya mengeri-
kan. Maka, sekadar membayangkannya saja sudah
mengundang kengerian dan ketakutan. Kemudian
bagaimana halnya jika kepala-kepala yang mengeri-
kan itu mereka makan dan mereka penuhi perut
mereka dengannya?!

Allah menjadikan pohon ini sebagai fitnah bagi
orang-orang zalkn. Maka, ketika mereka mende-
ngar namanya, mereka pun mencemoohnya dan
berkata, "Bagaimana ada pohon yang tumbuh di
neraka tanpa terbakar. " Ada pula yang berkata, yaihr

AbuJatral bin Hisyam, sambil mencela dan melucu,
"Hai orangorang Quraisy, apakah kalian tahu apa

itu pohon zaqqumyang dijadikan bahan oleh Mu-
hammad untuk menakut-nakuti kalian?" Mereka
menjawab, "Kami tidak tahu." Dia berkata, "la adalah

kurma Yastrib dicampur keju!" Thpi, poh on zaqqlrm
ini adalah hal lain, bukan makanan yang mereka
kenal itu!

" S e s ungguhny a mne kn b e nnr - b m.ar mnnnlmn s eb aginn
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dari b u ah p o hon itu, makn mer e kn memenuhi p eru tny a

dengan buah aaqqum ifz. "(ash-Shaaffat: 66)

Ketika buah zaqqum itu memasuki tenggorokan
mereka dan membakar perut mereka, maka mereka
mencarirari minuman yang dingin untuk meng-
hilangkan panas dan mematikan api di perut mereka.

Dan, ternyata mereka diberikan minuman yang di-

campur air yang sangat panas.

"Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu,
pasti mereka mendapat minuman yang bercampur
-dengan 

air yang sangat panas. "(ash-Shaa.ffaf 67)

Setelah menyantap makanan ini, mereka mening-
galkan meja makan itu untuk kembali ke tempat
mereka yang abadi. Alangkah buruknya tempat
mereka! Dan, alangkah pedihnya tempat kembali
mereka!

"Kemudian sesungguhnya tempat kembali merekn be-

nar-benar ke nerakaJahim." (ash-Shaaffafi 68)

Dengan demikian, ditutuplah pemandangan yang

unik ini. Berakhirlah perjalanan pertama dalam
surah ash-Shaaffat ini. Seakan-akan ia adalah se-

potong dari realita yang terlihat.

# t4i tr\;i,Y &,. &. ilfi *\;\iirt trL
*iifir ^A5 & |;i'li U ff "rl 

*l:
{f S'u.1Ai-,A,C'oK.-S;ttG # by
t$iCU\t',(Ai*OiAii'KV
:;t;!wgpi;6rcIvl,;$s&
,2 d & Ifr & rd te,#Kii & e-vi|
$V q ii.&'u;5\ 6* $Kut $ .aj;if

"# ci's& S'";SiAfiri $'uo3a\
i)J6'y& # #,!'3. : iri iv- # ;::{
& i''i'J 

^tt; 
+:;4 $ t' i;r'Y ";iu

Jui' inxs-r;'lLu *t,F tal;r'" & "e ;L

\w&A#5jti{Kc*',gk'tr

'b$\t'u:6J6 S w{;g:u$ *;
&ivrg IW\JG & t J-sY; K*-^V #
&c,g:*i&i:r&rAt6#*+ic
ty#:t i, O5 $+ )"# i; J:t-$ti,;y-J,6:

t-".Jqge&ffit**,fr:4t
,iS-J\3Jj\iqE;GJ)rft'$rgiecJd
Txlg;t+Ai<,e$iMrY-a;'*ri3;J;l
6-#i1&ei1.J*;:s;#1,9t*t
g'651&a#iril4KeiSlr
e ^i;Kli # * atr;:i'$ *li gti
'44( $'oK $ *sfVir $'"r) i
-iq ft gitfri$ *gi 6 tQ e,:i\-&
ri:l!q|'fttty;&K$&
*."j cyt%j1ij $ J$.);)-?fiL;f
..trdl-"Ati'eq:i;-tQCZS&<tre
6sin<i4rrjs 

"#i#66w6&$i #'g$tt sOi rQf;.sis $ aaii
7,:j,',:,6j {F-S; & O,rsi 4t 1 g$

6 :Q IIWL&'4*Ai e] a- x-KuY-$

,*iAJu;y$'g;iitiJ"q{sf'&'*;Ai
SCturiifi i,;175fr :o;rt&'o;;t1i

<i;ir$:fY"5;)K3JAiff,ljK&
)4;Kj; & UAi 6i1F-it $sr:G5
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n*siA KV $ i.rv i V""i &b-Fr
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4,;:;5f $'u;ii:>,rt,y!j S -44
3&'{6 & 9rffi a)'Jf,lft t I $'q4i
fr-{tr6&U}iag{J6&'ry;ti+-
'ij::ri!p. 5 uL$ &'ry"3 ii o <,K
t;"34i;LJ+1j&'ry;;fii\Xfi Sg
& 6'ii5 4, *u sy 

"iris& #" ;
"Karena sesungguhnya mereka mendapati
bapak-bapak mereka dalam keadaaan sesal
(69) I^alu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti
jejak orang-orang tua mereka itu. (70) Sesung-
guhnya telah sesat sebelum mereka (Qgraisy)
sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
(71) dan sesungguhnya telah Kami utus pem-
beri-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalang-
an mereka- (72) Mak4 perhatikanlah bagaimana
kesudahan orang{rang yang diberi peringatan
itu. (73) Kecuali, hamba-hamba Allah yang
dibersihkan (dari dosa tidak al<andiazab). (7a)

Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami, maka
sebaik-baik yang memperkenankan (adalah
Karni). (75) Kamitelah menyelamatkannya dan
pengikutnya dari bencana yang besar. (76) Ka-
mi jadikan anak cucunya orang-orang yang
melanjutkan keturunan. (77) Kami abadikan
untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan
orang-orang ya"ng datang kemudian, (78) 'Kese-
jahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh
alam.' (79) Sesungguhnya demikianlah Kami
memberi balasan kepada orang-orang yang
berbuat baik. (80) Sesungguhnya dia termasuk
di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
(81) Kemudian Kami tenggelamkan orang-
onrng yang lain. (82) Sesungguhnya Ibrahim
benar-benar termasuk golongannya (Nuh). (83)

(lngatlah) ketika ia datang kepada Ttrhannya
dengan hati yang suci. (84) (I"Sttl"h) ketika ia
berkata kepada bapaknya dan kaumnyar'Apa-
kah yang kamu sembah itu? (85) Apakah kamu
menghendaki sembahan-sembahan selain Allah
dengan jalan berbohong? (86) Maka, apakah
anggapanmu terhadap Ttrhan semesta alam?'
(87) Lalu ia memandang sekali pandang ke
bintang-bintang. (88) Kemudian ia berkata,

'Sesungguhnya aku sakil' (89) LaIu merekaber-
paling daripadanya dengan membelakang. (90)

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada
berhala-berhala mereka, lalu ia berkatar'Apa-
kah kamu tidak makan? (91) Kenapa kamu
tidak menjawab?' (92) Lalu, dihadapinya ber-
hala-berhala itursambil memukulnya dengan
tangan kanannya (dengan kuat). (93) Kemudian
kaumnya datang kep adany a dengan bergegas.
(94) Ibrahim berkata,'Apakah kamu menyem-
bah patung-patung yang kamu pahat itu? (95)

Padahal Altahlah yang menciptakar kamu dan
apa yang kamu perbuat itu.' (96) Mereka ber-
katar'Dirikanlah suatu bangunan untuk (mem-
bakar) Ibrahim. Lalu,lemparkanlah dia ke da-
lam api yang menyala-nyala itu.' (97) Mereka
hendak melakukan tipu muslihat kepadanya"
maka Kami jadikan mereka orang-orangyang
hina- (98) Da.n, Ibrahim berkatao'Sesungguhnya
aku pergi menghadap kepada Ttrhanku, dan
Dia akan memberi petunjuk kepadaku. (99)

Ya Ttrhanku, anugerahkanlah kepadaku (se-

orang anak) yang termasuk orang-orang yang
saleh.' (100) Maka, Kami beri dia kabar gembira
dengan seorang anak yang amat sabar. (101)

Tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup)
berusaha bersarna-sama lbrahim, Ibrahim ber-
kata"'Hai anakku sesungguhnya aku melihat
dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
Maka, pikirkanlah apa pendapatmu!'Ia men-
jawab,'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang di-
perintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan
mendapatiku termasuk orang-orang sabar.'
(102) Tatkala keduanya telah berserah diri dan
Ibrahim membaringkan anaknya di atas pe-
lipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). (103)

Dan Kami panggillah diq'Hai Ibrahim, (104)

sesungguhnya kamu telah membenarkan
mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami
memberi balasan kepada orang-orang yang
berbuat baik.' (105) Sesungguhnya ini benar-
benar suatu ujian yang nyata. (106) Dan, Kami
tebus anak ihr denga^n seekor sembelihan yang
besar. (107) Kami abadikan untuk Ibrahim ihr
(pujian yang baik) di kalangan orang-orang
yang datang kemudian, (108) (yainr),'Kesejah-
teraan dilimpahkan atas Ibrahirn.' (109) Demi-
kianlah Kami memberi balasan kepada orang-
orang yang berbuat baik (110) Sesungguhnya
ia termasuk harnba-hamba Kami yang beriman.
(111) Kami beri dia kabar gembira dengan

A
IrAv
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(kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk
orang-or.rng yang saleh. (112) Kami limpahkan
keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan, di
antara anak cucu-nya ada yang berbuat baik
dan ada (p"1") yang zalim terhadap dirinya
sendiri dengan nyata. (113) Sesungguhnya Karrd
telah melimpahkan nikmat atas Musa dan
Ilarun. (114) Kami selamatkan keduanya dan
kaumnya dari bencana yang besar. (115) Kami
tolong merekan maka jadilah mereka orang-
orang yang menang. (116) Kami berikan
kepada keduanya kitab yang sangatjelas. (117)

Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
(118) Kami abadikan unhrk keduanya (pujian
yang baik) di kalangan orang-orang yang
datang kemudian; (119) (yaitu),'Kesejahteraan
dilimpahkan atas Musa dan Harun.'(120) Se-
sungguhnya demikianlah Kami memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat
baik. (121) Sesungguhnya keduanya termasuk
hamba-hamba Kami yang beriman. (122) Dan,
sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk
salah seorang rasul-rasul. (12e) (Ingatlah) ketika
ia berkata kepada kaumnyar'Mengapa kamu
tidak bertakwa? (12a) Pahrtkah kamu menyem-
bah Bdal dan kamu tinggalkan sebaik-baikPen-
crpta, (125) (yaihr) Allah Thhanmu dan Ttrhan
bapa"k-bapakmu yang terdahuluP (126) Makq
mereka mendustakannyan karena itu mereka
akan diseret (ke neraka) , (L27) kecuali hamba-
hamba AIIah yang dibenihkan (dari dosa). (U8)
Kami abadikan untuk tryas (pujian yang baik)
di kalangan orang-orangyang daang kemudian.
(129) (Yaitu),'Kesejahteraan dilimpahkan atas
tryasP (130) Sesungguhnya demikianlah Kami
memberi balasan kepada orang-orang y:rng
berbuat baik (131) Sesungguhnya dia termasuk
hamba-hamba Kami yang beriman. (132) Ses-

ungguhnya Luth benar-benar salah seorang
rasul. (133) (Ingatlah) ketika Kami selamatkan
dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya)
semua, (134) kecuali seorang wanita nra (isri-
nya yang berada) bersama-sama orang yang
tinsal. (135) Kemudian Karni binasakan or:urg-
orangyanglain (136) Darl sesungguhnya kamu
(hai penduduk Mekah) benar-benar akan me-
lalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi, (137)

dan di wakhr malam. Maka, apakah karnu tidak
memikirkan? (138) Sesungguhnya Yunus benar-
bena^r salah seorang rasul. (BS) (lngatlah) ketika
ia lari ke kapal yang penuh muatan. (140) Ke-

mudian ia ikutberundi lalu dia termasuk orang-
orang yang kalah dalam undian. (1al) Maka,
ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan ter-
celu (t+2) Kalau dia tidak termasuk orang-orilng
yang banyak mengingat Allah, (143) niscaya ia
akan tetap tirggal di perut ikan itu sampai
hari berbangkit r(144) Kemudian Kami lempax-
kan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam
keadaan sakft (145) Kami tumbuhkan untuk
dia sebatang pohon dari jenis labu. (146) Kami
utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.
(la7) Ialu mereka beriman, karena itu Kami
anugerahkam kenikmatan hidup kepada mere-
ka hingga wakhr yang tertentu.' (148)

Pengantar
Dalam pelajaran ini, redaksi Al-Qur'an kembali

dari perjalanan pertama di padang akhirat, dan di
tempat kenikmatan serta tempat-tempat azab.
Redaksi ini kembali untuk memulai perjalanan yang
lain dalam sejarah manusia bersama tanda-tanda
bekas generasi terdahulu. Di sini dipaparkan masa-
lah pefunjuk dan kesesatan sejak kemanusiaan
yang pertama. Tbrnyata hal itu adalah kisah yang
terulang kembali. Karena, kaum yang menghadapi
Rasulullah di Mekah dengan kekafran dan kesesat-
an mereka, adalah sisa dan penerus para pendusta
agama sebelum mereka.

Kemudian Al-Qur'an mengungkapkan bagl me
reka tentang apa yang terjadi pada orang-orang
sebelum mereka. Juga menyentuh hati mereka
dengan lembaran-lembaran yang tercatat dalam
catatan sejarah ini. lalu, memberikan ketenangan
kepada orang{rang yang beriman dengan mene
gaskan bahwa penjagaan Allah tidak pernah me-
ninggalkan orangorang beriman, sejak dahulu kala.

Dalam redaksi ini juga ditampilkan sepotong dari
kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Musa,
Harun, Ilyas, Luth, dan Yunus a.s. Kemudian ber-
henti cukup lama di depan kisah Nabi Ibrahim dan
Nabi Ismail. Di situ Al-Qur'an memaparkan ke-
agungan iman, pengorbanan, ketaatan, dan tabiat
Islam yang hakiki seperti yang terdapat pada diri
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dalam pembicaraan
yang tak ditampilkan di selain surah ini, serta tak
disebut kecuali dalam redaksi ini saja. Kisah-kisah
ini adalah unsur utama pelajaran yang orisinal ini.
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Kisah Para Nabi Mengenai Balasan Allah bagi
Hamba-Hamba-Nya

#tli:?j\;1pe&'dg1:v\;vf ff \.
6;7ai A; & |;i'ti'U ff ,F a;
{rS crA\'4ittuS;t'6$Qy

#a*';ui63r:o-
" Kar en a s e s ungguhny a m n e kn mmdnp ati b ap ak - b ap ak

mnekn dalnm kca.d.aann sesat. Lalu, muekn sangat tn-
gesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua merekn itu.

Sesungguhnya telah sesat sebelum merekn (Quaisyl
sebagian besar dari urang-lrang yang dahulu, dan se-

sungguhny a tel"ah Kami utus pemb ni-pemberi pningat-

an (ratri-ratul) di knlangan merekn. Makn, perhati-

knnlnh bagaimana leesudahan zrang- zrang y ang dib eri

p eringatan itu. Ke cuali, hamb a- hamb a Allah 
.y 

a1tg
'dlberithkan (dari dosa tidak aknn dia<ab)." (ath-
Shaaffail 69-74)

Mereka telah berurat-berakar dalam kesesatan.

Mereka pada waktu yang sama juga para muqallid

yang tak berpikir dan tidak bertadabbur. Sebaliknya,

mereka dengan tergesa-gesa mengikuti jejak nenek

moyang mereka yang sesat tanpa berpikir lagi.

" Knr en a s e sungguhny a m er e ka mt ndnp ati b ap ak - b ap ak

muekn dalnm kcadannn sesat. Laht, merekn sangat ter-

gesa-gesa men$kuti jejak orang-orang tua msrekn itu."
(ash-Shaaffat: 69-70)

Mereka dan nenek moyang mereka adalah satu

bentuk dari bentuk-bentuk kesesatan yang dilaku-

kan oleh kebanyakan orang{rang terdahulu.

"Sesungguhnya telah sesat sebelum merekn (@l.atsy)

seb agian besar dari urang- nrang y ang dnhulu." (a"h-

Shaaffau 71)

Kesesatan mereka itu terjadi setelah diberikan
peringatan.

'Dan, sesungguhnya telah Kami utus pemberi'pemberi

peringatan (iasul:rasul) di knlangan merekn'." (.sh-
Shaaffau 72)

Namun, bagaimana akibatnya? Bagaimana nasib
para pendusta agama itu? Dan, bagaimana nasib
para hamba Allah yang ikhlas? Hal itu dipaparkan
dalam rangkaian kisah-kisah. Dan, pengumuman di
permulaan ini dilakukan untuk memberikan per-

hatian.

'Maka, perh"atilanlah bagaim.ana kesudahan rrang'

nrang yang diberi peringatan itu. Kecuali, hamba-

nnmta,lltan yang dibnsihkan (dari dosa tidak al<nn

di a<pb )." (ash-Shaa.ffat : B -7 a)

Hal ini dimufuiA"nU- f.i.* *uO, *uh a.s. yang

disebut secara cepat dan menjelaskan akibatyang
diderita para pendusta agarna. Juga menegaskan
pertolongan Allah bagi hamba-hamba-Nya yang

ikhlas.

It+'^15&a4i'Cu6"(;ii
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"sesungguhnya Nuh telnh mmymt Kami, mnla saung-

guhny a wb aik- b aik yang memp erkenanknn (adalnh

Xo*l) Kami telnh menyelnmatlunnya dnn pengikut-

nya dari bencanayangbesar. Knmi jadilan anak cucu-

nya lrang- lrang yang melnnjutlan leturunan. Kami
abadiknn untuk Nuh itu (puj ian yang batk) di lakng-
an lrang-lrang yang dntang lrtmudian, 'I{esejahteraan

dilimpahlan atas Nuh di seluruh alnm.' Sesunguhnya

demikianlnh Kami memberi balnsan kzpada lrang-
urang yang berbuat baik. Sesungguhnya din termasuk

di aitara hnmb a- hamba Kami y ang b erimnn - Kemudi-

an Kami tengelnmknn lrang- nrang y ang lnin." (ash-

Shaaffat 75-82)

Ayat-ayattadi mengisyaratkan doa Nabi Nuh a-s.

kepada Rabbnya, dan diterimanya doa itu secara

sempurna dan lengkap. Dan, yang memenuhi doa-

nya itu adalah Allah Yang Maha Mengabulkan doa.

". . . Sesungguhnya sebaik-baik yang mempnkmnnknn
(adalnh Kami)." (ash-Shaaffaf 75)

Ayat tersebut juga mengandung isyarat tentang

selamatnya Nabi Nuh beserta keluarganya dari
bencana besar ihr. Bencana air bah yang tak ada se
orang pun selamat darinya kecuali orang yang di-

kehendaki selamat oleh Allah dan ditakdirkan
untuk hidup. Juga mengandung penjelasan tentang

takdir Allah yang menjadikan dari keturunan Nabi
Nuh para pembangun bumi ini dan orang-orang
yang menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nama

Kii&-q!,q\FE;i(%##VS6
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Nabi Nuh terus dikenang oleh generasi-generasi
berikutnya hingga akhir zaman.

"Kami telah meny elamatkannya dan pengikutny a dari
bencana y ang besar. " (ash-Shaaffat 76)

Allah mengumurnkan kepada seluruh alam se-

mesta mengenai salam sejahtera Allah bagi Nabi
Nuh a.s. sebagai balasan atas kebaikannya.

"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alnm.
S e s ungguhny a demikianlah Kami memb eri b alas an
kepada lrang-zrang jang berbuat baik." (*sh-Shaaf-
faat: 79-80)

Balasan apalagiyang lebih besar dari salamAllah?
Dan, disebutnya nama sepanjang adanya kehidup
an! Sedangkan, bentuk kebaikannya dan penyebab
diberikannya Nabi Nuh balasan itu adalah keiman-
annya.

"Sesungguhnya dia termasuk di antara lmmba-hnmba
Kami y ang b eriman." (ash-Shaa-ffat 81)

Ini adalah balasan yang didapatoleh orang{rang
beriman. Sedangkan, orang-orang yang tak ber-
iman, dari kaum Nabi Nuh, maka mereka menda-
patkan kehancuran dan kebinasaan dariAllah.

"Kemudian Knmi trnggelnmknn orang- orang y ang lnin. "
(ash-Shaatrat 82)

Dan, berlangsunglah ketetapan Allah sejak awal
kemanusiaan yang jauh. Sesuai dengan generalitas
di permulaan kisah itu.

"Sesungguhnya tel"ah Kami utus pemberi-pemberi per-
ingatan (rasul-rasul) di knl"angan merekn. Makn, per-
hatikanlah bagaimana lusudahan lrang- zrang y ang
diberi pningatan itu. Kecuali, hamba-hamba Allah
yang dibersihknn (dari dnsa tidak aknn dia<ab). ' (ash-
Shaaffaf 72-74)

Selanjutoiya datang kisah Nabi Ibrahim. Kisah itu
datang dalam dua episode utama. Yaitu, episode
dalnvahnya kepada kaumnya, penghancuran ber-
hala, keinginan mereka untuk membunuhnya, dan
penjagaan Allah baginya serta penggagalan rencana
orang-orang kafir (ini merupakan episode yang
sering diulang sebelumnya dalam pelbagai surah),
dan episode baruyangtak dipaparkan kecuali dalam
surah ini.

Episode yang baru itu khusus berisi tentang
kejadian mimpi, penyembelihan dan penggantian

kurban, yang ditampilkan dalam fase-fase, langkah,
dan sikap yang terpisah-pisah, dalam redaksinya
yang menawan dan perannya yang menakutkan!
Hal ini mencerminkan bentuk tertinggi ketaatan,
pengorbanan, penggantian kurban, dan penyerahan
diri di dunia akidah dalam sejarah umat manusia
yangpanjang. I

# *,t3: :r; :y $ ;+ti "# u :,V *
5i 4;K$ $ s, ia,sL;i,, *yirl ; ; ip

&'#iirKu6$:'brij;,i
"Sesungguhny a lbrahim b mar-b ennr ttrm.asuk golnngan-
nya (Nuh). (nsatkh) ketika ia d"atang kepada Tuh"an-

ny a dengan hati y ang suci. Qngatkh) ketika ia b erknta
lcepada bapaknya dan kaumnya, Apaknh yang knmu
sembah itu? Apaknh knmu menghendaki sembahan-
sembalun sel"ain Allah dngan jalnn berbohong? Makn,
ap aknh anggap anmu terhadap Tuhnn s eme sta alam ? "'
(ash-Shaaffat: 83-37)

Ini merupakan pembukaan kisah, dan peman-
dangan pertama kisah tersebul Berisi perpindahan
kisah dari Nuh kepada hrahim. Di antara keduanya
terdapat hubungan akidah, dakwah, dan jalan agama
Ibrahim adalah keturunan Nuh, meskipun terpisah
zarnan yang panjang antara kedua rasul dan dua
risalah itu. Namun, ia adalah manhaj Ilahi yang satu,
yang keduanya beltemu pada-Nya, terikat dengan-
Nya, dan berdalavah kepada-Nya.

Dalam sifat Ibrahim tampak kebersihan hati,
kelurusan akidah, dan kebeningan hati.

'(lngatlnh) ketikn ia datang kepad"a Tuhnnnya dmgan
hati yng suci. " (ash-Shaa^ffaU 84)

Yaitu,bentuk penyerahan yang fulus. Yang ter-
cermin dalam kedatangannya kepada Rabbnya.
Juga bentuk kebersihan, kesucian, kepolosan, dan
kelurusannya yang tercermin dalam kebersihan
hatinya. Dan, ungkapan "suci" ifu merupakan ung-
kapan yang memberikan sugesti yang bergambar
bagi maknakata itu.

Pada waktu yang sama, ungkapan ifu juga ber-
sifat sederhana, dekat maknanya, dan jelas pema-
hamannya. Meskipun ia mengandung banyak sifut,
berupa kepolosan, kebersihan, keikhlasan, dan ke-
lurusan, namun ia tampak sederhana dan tidak
kompleks. Juga menunaikan maknanya dalam ben-
tuk paling luas yang ditunaikan oleh sifat-sifat ini
seluruhnya secara bersamaan! Ihr merupakan salah
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satu keagungan ungkapan Ai-Qur'an yang unik.

Dengan hati yang suci ini, Nabi Ibrahim meng-

ingkari perbuatan kaumnya dan menganggapnya

amat menjijikkan. Hal itu merupakan pengingkaran

perasaan yang bersih terhadap segala sesuahr yang

ditolak oleh fitrah, berupa gambaran dan perilaku.

"(Ingatlah) futika ia berkata kepada bapaknya dan

Anulnnya, Apakah yang kamu sembah tnl 'epa(yl
knmu menghendaki'sembah-an-sembahan selain Allnh
fungan jalnn berbohong? Maka, apaknh anggapanmu

terhnddp Tuhnn s eme sta alnm ? "' (ash-Shaaffat 85-

87)

Ibrahim melihat mereka menyembah berhala

dan patung. Maka, dia pun bertanya kepada mereka

dengan pertanyaan yang timbul dari fitrah yang

lurus dalam bentuk pengingkaran yang keras.

"Apalah yang knmu sembahilz ?"(ash-Shaaffau 85)

Apa? Karena yang kalian sembah itu tak layak

disembah, juga tidak layak jika ada yang menjadi
penyembahnya! Apayang disembah manusia dalam

kesamaran, tak lain adalah dusta semata. Itu ke-

bohongan yang tak diragukan lagi. Apakah kalian

menginginkan dusta dan kebohongan itu secara

sengaja?

'Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan

ttkl, Atloh dengan jalan berbohong?" (ash-Shaaf-

faau 86)

Apakah gambaran kalian tentang Allah? Apakah

Dia turun dan mengecil hingga ketingkatan yang

hina ini, yang ditolak oleh fifah secararefleks?

'Maka, apakah anggapanmu terhadnp Tuh"an semesta

alnm ? " (ash-Shaaffau 87)

Ini adalah redaksi yang padanya tampak peng-

ingkaran fitrah yang bersih dan polos, ketika ia
melihat sesuatu yang jelasjelas bertentangan de
ngan perasaan, akal, dan hati.

Dalam redaksi ini tidak disebut balasan mereka

kepada Nabi Ibrahim, dan dialog mereka dengan-

nya. Kemudian melangkah secara langsung kepada

pemandangan berikutnya, kepada tekadnya yang ia

tegaskan dalam dirinya terhadap kebohongan yang
jelas ini.

t "{;$6 S :At4i:"',5:u

"Lalu ia memandang sekrtli pandang ke bintang-bin-

tang. Kemudian ia berkata, 'sesungguhnya aku sakit.'

Lalu, mereka berpaling daripadanya dengan membela-

kang. Kemudian ia pergi dengan diam-diam k1ladn

buhala-berhnln merekn, lalu ia berknta, Apaknh knmu

tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?' Lalu
dihadapinya berlpaln-berhaln itu sambil memukulny I
dcngai nngan knnnnnya (dengan kuat). "(ash-Shaaf-

fat 88-93)

Diriwayatkan bahwa kaum Nabi Ibrahim mem-

punyai hari raya tertentu, barangkali itu hari raya

Nairuz. Pada hari itu mereka keluar ke taman-

taman dan lapangan, setelah mereka meletakkan
buah-buahan di depan tuhan-tuhan mereka untuk
meminta berkah. Kemudian mereka kembali, se-

telah bergembira dan bersenang-senang, untuk
mengambil makanan mereka yang telah diberkahi

tuhan-tuhan mereka itu!
Nabi Ibrahim a.s. setelah merasa kehilangan

harapan mendapatkan sambutan dakrryah dari

mereka, dan telah meyakini bahwa fitrah mereka

telah menyimpang sehingga tak dapat diluruskan

lagi, maka dia pun membuat suatu rencana. Dia

menunggu hari raya ini. Ketika mereka menjauhi

tempat ibadah mereka dan berhala-berhala mereka,

kemudian dia menjalankan rencananya itu' Perasa-

an sempit melihat penyimpangan mereka telah

mencapai puncaknya sehingga membuat lelah hati

dan energinya. Karenanya, ketika dia dipanggil

untuk meninggalkan tempat ibadah itu, maka dia

pun melayangkan pandangannya ke langit seraya

berkata,

". .. S e s unggu hny a aku s aki t. " (ash-Shaaffau 89)

Saya tidak mempunyai energi untuk keluar ke

tempat bersenang-senang itu. Karena orang yang

keluar ke tempat-tempat itu adalah untuk mencari

kesenangan, dan mereka adalah orang-orang hati-

nya tidak sedang gelisah dan sempit. Sementara

Nabi Ibrahim tidak dalam keadaan senang, dan

hatinya pun tidak sedang dalam keadaan tenang.

Dia mengatakan hal itu untuk melukiskan ke-

sempitan hatinya dan kelelahannya. Dia menunjuk-

kan perasaannya itu dengan tujuan agar mereka

meninggalkannya sendirian. Dan, ihr bukanlah dusta

darinya. Tapi, hal itu memang betul-betul terjadi

dalam kehidupannya pada hari itu. Karena kesem-

pitan hati membuat sakit orang yang merasakan-

nya!
Sementara kaumnya sedang tergesa-gesa untuk

pergi guna menjalankan adat dan kadisi mereka

t o/ ? 7//a'evr\,
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pada hari raya itu. Sehingga, mereka tidak berpikir
panjang untuk menyelidiki keadaan Nabi Ibrahim.
Mereka pun segera meninggalkannya, sambil sibuk
dengan urusan mereka. Ini adalah kesempatan
yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim a.s..

Maka, dia pun segera mendatangi tuhan-tuhan
palsu mereka itu. Di depan patung-pahrng terdapat
pelbagai macarn makanan lezat dan buah-buahan
yang masih segar. Kemudian dia berkata dengan
mengejek,

"... Ap a kn h kamu ti da k maknn ? " (ash-Shaaffat g 1 )

Berhala itu tentunya tak menjawabnya. Se-
hingga, diapun terus mengejeknya dengan penuh
kemarahan dan cemoohan.

' Kmnp a lmmu tidak mmj aw ab ? " (ash-Shaaffat 92)

Ihr merupakan kondisi kejiwaan yang biasa. Yaitu,
seseorang mengarahkan perkataannya kepada apa
yang dia ketahui hakikatnya, dan diayakin objeknya
itu tak mendengar dan tak berbicara! Dia mengata-
kan seperti itu semata sebagai ungkapan kesempit-
an hatinya melihat perilaku kaumnya yang menyem-
bah tuhan-tuhan palsu ini, dan pola padang mereka
yang amat rendah! Dan, fuhan-tuhan palsu itu sekali
lagi tak menjawab! Di sini meledaklah kemarahan
yang terpendam itu menjadi gerakan, bukan lagi
ucapan.

"Lalu diha"dapiny a berhnla-bnhnln itu sambil memu-
kulny a dzngan tangan knnnnny a (fungan kuat). " (ash-
Shaatrau 93)

Dengan perbuatannya ifu, diapun menuntaskan
rasa sakit hatinya dan kemarahannya!

Pemandangan ini berakhir untuk kemudian di,
ikuti pemandangan baru. Kaum Nabi hrahim itu telah
kembali dari tempat berserumg-senang mereka, lalu
melihat puing-puing pecahan hrhan-tuhan mereka!
Dan, redaksi ini dipersingkatberkaitan dengan cerita
yang dijelaskan secara rinci di surah yang lain, berupa
pertanyaan mereka siapakah yang telah berbuat se
perti ifu terhadap tuhan-tuhan mereka, dan kesim-
pulan mereka pada akhirnya tentang siapa yang
melakukan perbuatan berani ini. Cerita ini disingkat
di sini, unfuk kemudian langsung bercerita tentang
perseteruan langsung mereka dengan lbrahim!

&""r*LWu
"Kemudian knumnya datnng lcepadanya dengan ber-

gegas. " (ash-Shaaffaf 94)

Mereka telah mendengar berita ifu, dan menge-
tahui siapa pelakunya, sehingga mereka segera
berdatangan menemuinya. Mereka ihr adalah ke-
lompok besar orang yang sedang marah, sementara
Ibrahim hanya sendirian. Namun, ia adalah seorang
yang beriman. Seorang yang mengetahui jalannya.
Seorang yang mempunyai tashawwur yang jelas
tentang Tuhannya. Akidahnya jelas baginya, yang
ia pahami dalam dirinya dan ia fhat dalam semesta
di sekitarnya. Sehingga, ia menjadi seorang yang
lebih kuat dari massa yang banyak ini-yang akidah-
nya tidakjelas, dan pola pandangnya kacau. Karena-
nya, iapun menghadapi mereka dengan kebenaran
fibah yang sederhana, yang tak menghiraukan ba-
nyaknya bilangan mereka, kemarahan mereka, dan
hiruk-pikuk mereka!

&s#Y;KtxVt'b'4t1'br3AJt3
"Ibrahim berkata, Apal(nh l(nmu menyembah patung-
patungyrg knmu pah"at itu? Padah"al, Allahlnhyang
menciptalrnn knmu dan apa yang lamu perbuat itu."'
(ash-Shaaffat: 95-96)

Ini adalah logika fibah yang berteriak di wajah
mereka.

'Apal{nh knmu menyembah patung-patung y ang knmu
palmt #z ?" (ash-Shaa^ffail 95)

Padahal, sesembahan yang benar adalah yang
menciptakan, bukan yang diciptakan.

"Padah"al, Alkhkhyangmmciptakan lmmu dnn apa
yang knmu perbuat #2. " (ash-Shaaffat 96)

Allahlah Pencipta satu-satunya yang berhak untr.rk
disembah.

Meskipun jelas dan sederhananya logika ini,
namun kaumnyayang sedang dalam kelalaian dan
emosi ifu tak mendengar ucapannya-kapan kebatil-
an mendengar suara kebenaran yang sederhana?
Maka, para pembesar mereka pun segera melurus-
kannya dan melakukan kekejian mereka dalam
bentuk-nyayang kejam.

*$,e":,:Vfg,:;W\J(;
'Merekn berknta, 'Dirilmnlnh suatu bangunan untuk
(nwmbalwr) Ibrahim. Lalu,lemparlunlah din ke dnkm
ap i y ang me ny a[n - ny ala itu. "' (ash-Shaa.ffaf 97)

Itu adalah logika besi dan api, karena para dikta-
tor tak mengenal logika selainnya; ketika mereka
tak lagi memiliki hujiah dan dalil. Juga ketika
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mereka dipersulit oleh kata-kata kebenaran yang
murni yang mempunyai bukti kebenaran yang
jelas.

Redaksi ini disingkatdi sini tentang apayang ter-
jadi setelah ucapan mereka itu. Kemudian dipapar-

kan balasan Allah bagi hamba-hamba-Nya yang

ikhlas dan ancaman-Nya bagi musuh-musuh-Nya
yang mendustakan agama-Nya.

^- J.-'JiniSK*tit,,Lii+ \-E - - />

'Mereka hendak melnkukan tipu muslihat kepadanya,

maka Kami jadiknn merelw nrang-zranglang hina."
(ash-Shaaffail 98)

Kemanakah tipu muslihat mereka itu jikaAllah
menghendaki sesuatu? Apa yang dapat dilakukan
mereka yang lemah itu-yaitu para diktator, pe-

nguasa tiran, dan para pemilik kekuasaan serta
pembantu-pembantu mereka-jika penjagaan Allah
menyelimuti hamba-hamba-Nya yang ikhlas?

Kemudian datang episode kedua dalam kisah
Nabi Ibrahim. Sedangkan, cerita tentang dirinya ber-

sama orang tuanya dan kaumnya sudah habis. Me-
reka ingin membinasakan Ibrahim dengan memba-
karnya dalam api yang mereka namakan neraka. Tapi,

Allah menghendaki bahwa mereka itulah yang
menjadi orang{rang yang hina, dan menyelamat-
kan Ibrahim dari tipu muslihat mereka semua.

Ketikaitu Nabi Ibrahim meninggalkan satu fase

dari kehidupannya untuk memasuki fase berikut-
nya. Satu lembaran kehidupannya telah ditutup
untuk kemudian dibuka lembaran yang lain.

i q#;jasY-bttoY-J'6;rl

'Dan lbrahim bnlata, 'Sesungguhnya aku pngi meng-

hadap kepada Tuhnnku, dan Dia almn membni petun-

i uk lep adakrz. "' (ash-Shaa^ffat 99)

Seperti itulah... aku pergi menghadapTuhanku
... ini adalah hijrah. Ia adalah hijrah jiwa, sebelum
hijrah tempat. Hijrah meninggalkan segala sesuatu

dari masa lalu kehidupannya. Meninggalkan orang
tuanya, kaumnya, keluarganya, rumahnya, negara-

nya, dan segala sesuatu yang mengaitkannya de-

ngan bumi ini, dan dengan manusia-manusia itu.
Dia juga meninggalkan semua rintangan dan

semua kesibukan. Kemudian berhijrah kepada Rabb
nya dalam keadaan ringan dari semua beban yang

menghimpitnya. Mencampakkan segala hal, dan

selanjutnya menyerahkan dirinya kepada Rabbnya

dengan tanpa menyisakan apa-apa lagi dari dunia-
nya- Dengan penuh keyakinan bahwa Rabbnya akan

menunjukkannya, menjaga langkahnya, dan me-
mindahkannya ke jalan yang lurus.

Ini adalah hijrah yang sempurna dari satu kon-
disi kepada kon{isi yang lain, dari sahr keadaan ke-
padakeadaan lain, dan dari pelbagai ikatan kepada
ikatan yang satu yang tak disaingi sesuatu dalam
dirinya. Ini merupakan ungkapan pembersihan diri,
pengosongan jiwa, penyerahan diri, serta ketenang-
an dan keyakinan.

Hingga detik ini, Ibrahim masih sendiri tanpa
ada pendamping. Karena dia meninggalkan semua
ikatan keluarga, kekerabatan, teman, dan kenalan.
Meninggalkan segala sesuatu yang iakenal dalam
masa lalu kehidupannya, segala sesuatu yang me
nariknya ke bumi tempat ia tumbuh besar, yang me-

nyaksikan perpisahan antara dirinya dengan keluar-
ga yang melemparkan dirinya ke api membara!
Maka, ia menuju kepada Rabbnya, dan ia meng-
umumkan bahwa dia pergi kepadaNya. Ia pergi ke-
pada-Nya untuk meminta diberikan keturunan
yang beriman dan berakhlak saleh.

zd z , z,?z
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"Ya Tuhnnku, anugerahknnkh lepadrlil (s eorang annk)

yang termasuk orang-orang yang saleh." (ash-Shaaf-

faat 100)

Allah memenuhi doahamba-Nyayang saleh dan

tulus, yang meninggalkan segala sesuatu di bela-

kangnya, untuk kemudian datang kepada-Nya de-

ngan hati yang suci.

.$' ,z 1t tz 72.+4.;*:o:+
'Maka, Kami beri dia kabar gembira dmgan sezrang

anak yang amat sabar." (ash-Shaa"ffat 101)

Dia adalah Ismail a.s., seperti yang diperkuat oleh
konteks sejarah dan surah. Kita akan melihattanda-
tanda kesabarannya yang dikatakan oleh Rabbnya

itu, ketika anak itu masih kanak-kanak. Di sini kita
dapat membayangkan kegembiraan Ibrahim yang

sendirian, sedang hijrah dan terputus hubungannya
dengan keluarga dan kerabatnya. Kita dapat mem-
bayangkan kegembiraannya dengan anak ini, yang

dikatakan oleh Rabbnya sebagai anak yang amat

sabar. 
S
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7. FATWA-FATWA KONTEMPOREF, Jilid I & ll Dr. yusq)f al-Qaradhawi
8. FIKIH PRIORITAS: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting - rr Yusrljf al-Qaradhawi I
9. FIKIH FESPONSIBILITAS, Tanggung Jawab Muslim dalam lslam - Dr. Ali Abd. Halim Mahmud

10. HADITS NABI SEBELUM DIBUKUKAN-Dr. M, Ajqj al-Khathib
11 . HUKUM TATA NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM TAKARAN ISLAM - tman al-Mawardi
12. IKHWANUL MUSLIMIN: Konsep Gerakan Terpadu, Jilid I & ll - Dr. Ali Abd. Halim Mahmud
13. ISLAM TIOAK BEBMAZHAB - Dr. MustEfa Muhammad asy-SJak'ah
14. KEBEBASAN WANITA, Jilid I - Vl Abdul Halim Abu Stuqqah
15. KELENGKAPAN TARIKH NABI MUHAMMAD SAW. Jilid l-lll (Edisi Luxl - K.H. iloenawar Chalil
16. KELENGKAPAN TARIKH NABI MUHAMMAO SAW. Jilid FVI (Edisi lstimewa) - K.H. Moenawar Chalil
17. KISAH-KISAHAL-QUR'AN:PelaiarandariOrang-OrangDahulu,Jilidl-lll-Dr.Shalahal-Khalidy
18. KLASIFIKASI KANDUNGAN AL-OUR'AN - Choiruddin Hadhiri, S.P.

19. MASJID-MASJIO BERSEJARAH Dl INOONESIA - Abdul Baqir zein
20. NAMA-NAMA ISLAMI INDAH DAN MUDAH - Abdul Aziz Salim Basyarahil
21. NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM - rr Yusrlf al-Qaradhawi
22. PENDIDIKAN ISLAM Dl RUMAH, SEKOLAH DAN MASYARAKAT - Abd.urrahman an-Nahlawi
23. PEMBAGIAN WARIS MENURUT ISLAM - Muhamnad Ali ash-Shabuni
24. PENYEBAB GAGALNYA DAKWAH, Jilid I & ll - Dr. SaJJid M. Nuh
25. POKOK-POKOK AKIDAH ISLAM - Abdurrahman Habanakah
26. RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR, Jilid I - lY - tt4uhammad. Nasib ar-Rlfa'i
27. SDM YANG PFODUKTIF: Pendekatan Al-Our'an dan Sains - Dr. A. Hamid. Mursi
28. SILSILAH HADITS DHAIF DAN MAUDHU, Jilid I - lV - Muhammad Nashiruddin al-Albani
29. SUNNAH RASUL: Sumber llmu Pengetahuan & Peradaban Dr. yusqlfal-Oaradhawi

30. SYURA BUKAN DEMOKRASI - Dr.Taqltiq asy-SJawi
31 . TA!,IGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK LAKI-LAKI - Adnan Baharits
32. TAFSIR Fl ZHILALIL-QUR'AN (Super Lux) - SaJJid Quthb
33. TAFSIR Fl ZHILALIL-QUR'AN (lstimewa) -Saryid Quthb
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' Di antara 596 /udul Buku yang Tersedia
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Ada perasaan yang berbeda ketika saya membacaTqfsir
Fi Zhilalil Our'an. Kata-kata yang digunakan oleh al-
Ustadz Sayyid Outhb begitu indah dan menyentuh hati
sehingga menyemangati saya untuk berislam serta
memperjuangkannya. Sungguh merupakan suatu buku
tafsir yang wajib dibaca oleh setiap muslim agar hi-
dupnya menemukan arah sebagaimana yang Allah
tunjukkan. (Prof. K. H. Ali Yafie)

Kelebihan buku tafsir ini adalah menggabungkan antara
tafsir bir ra'gi dan tafsir bil ma'fsur. Kombinasi yang
menjadikan buku tafsir ini memiliki hujjah yang kuat.
Selain itu, bahasanya yang indah begitu menyentuh hati
dan menggelorakan semangat jiwa untuk mengamalkan
ajaran-ajaran lslam sekaligus memperjuangkannya.
(Dn K.H. Didin Hafidhuddin)

Sesuai dengan sosok pribadi dan kualitas penulisnya,
tafsir ini kaya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggelorakan semangat dan idealisme perjuangan
menegakkan Al-Our'an di bawah naungan Al-Our'an.
Para pembaca akan mendapatkan dua hal sekaligus,
yaitu wawasan dan semangat perjuangan.
(Dn K.H. Miftah Faridl)

Sudah seharusnya setiap umat lslam membaca buku
tafsir ini. 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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